
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 
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ΒΟΟΚΒ ΡΌΒΙΙΒΗΕ ΒΥ͂ ΟΠΑΞΚΓῈΒ ΒΟΒΙΒΝΈΒ ἃ (Ο. 

ἘΓΙΞΊ ΟΥ̓ ΟἿ ΤΕ ΑΡΟΞΡ̓ΟΙΙΣΙΟ ΟἸἩΤϑΕ ΓΗ, 
ΨΙΤΗΑ ΟΕΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΟΌΟΛΤΙΟΝ ΤῸ ΟΗΠΚΞΚΟΗ͂ ΗΙΒΤΟΕΥ. 

ΒΥ͂ ΤΙΣ ΚΑΙ͂Ρ. ΡΩΙΩΙΡ ΒΟΙΑΣΖΣ, }. }. 
1 νοἱ]. δνο., 100 μαζοβ. γίοο 88.1ἴὅ. 

ὦ Ὗο δείίονο [ὁ ἴο ὃ6 [86 τηοδὲ ἰΒβογουχῃ δηὰ οομηρὶοὶθ τ οσὶς οὐ ἐδ6 ΟΠ ΌΓΟΒ οἵ ἴδο τοὶ 

ΟΠ ΌΤΥ, ἩΔΙοΝ 888 οὐοσ Ὀδθϑὴ ὈΌ᾽ δηθὰ [Δ 186 ἘΞ Ζ 58} ἰδηρσυδρο. Ἧ͵7ο ἀο ποῖ ὀχοορὶ 

ἔγοσῃ (8 τουδεῖς Ναδιᾶοτ οοἰ Ὀγαϊοα ' ΗϊδίοσυΥ οἵ ἴθ ῬΙδηϊίης δὰ ἸΤγδίηίης οἵ ἴδ 6 

ΟἸ γβείδη Οσμυτοῖ ὉΥ ἐπ ΑΡροβί!εβ.᾽-ὀὸὐὐρλλέϊααοιρλέα Ῥγνεοδυνίογίαη. 

“-Α Ἰυπιίπουδ δηὰ ἰγῸΥ ΡΒ] ΟΒΟΡΉ 68] οἰατοῖ Ὠἰδίοτγ. ΤῺθ δαΐθοῦ βῆονβ ἈΓΠΊ58617 ἃ 

ἘΒοχου ἢ πιδδῖοσ οἵ δἷ8 δα θεῖ, σΔΡΘΌΪΘ δἰ κὸ οὗ ἀθα! ης [ἢ τα πα ΐο ἀθ.4118 ἰοῦ ὶ ὈοΙης 
ἰοάΐουδ, δηὰ οἵἁ 15 τ! ης χτολὶ ῥυϊ οἰ ]68 τὶ οπὶ Ὀοΐης πη} δυϑίγαοί, ΗἨθ πούοσ 

Ἰϑαῦοδ 08 ἴογ ἃ τη οπιθηὶϊ ἰῃ ἀουδὶ ἰὴ τοβροοῖ ἴο Ὠΐ6 τηδδηίΐης, πὶ ἘΠΓΟΒ ΘΥΘΓΥ͂ δἰδίδδηῖ 

ἰηΐο Ὁτοοά δ} χϊ. [ἐ ἴ4 σοτί δ ἩΥ͂ 8 ΤΟΙ ΔΙ Δ Ὁ]6 ογῖ, δῆ τηῦσδῖ ὃ τῃ6 Ρτοάαοί οἴ ἃ Τ6- 

τοῦτ ΚδΌΪ6 το] πὰ." -δρυγ αν Ποοον σον. 
“ΤΠ Βοοῖκ 58 ΘΟ 6 ΠΕΥ δο ΒΟ] δε κο δηὰ Ἰδαγηϑᾶ, [Ὁ]} οἵ πϑδίζον, ηοὶ οὗἨ οστγηᾶο τη τὶ 815 

στδισηοὰ ἰοκοίμοῦ Σ [0.6 ΠΟΙ 66 ὮΥ̓͂ ἰΔΌΟΣ «ΒΑ ς ττίοἶκα, Ὀπὶ οὗ γατίουδ δηὰ γ6]}}-Πἰροδιϑὰ 
Κηον]εῦχο, ἴ[λ 9 τοδυ]ὲ οἵ δγαίοσωδλιϊο ἐγ πᾷ δηᾶ Ἰοης-οοπίηυεὰ εἰπγ. Βοδίἀο 5 ΘΥἀθ 09 

οἴ δο[4 ᾿Ἰοδγηΐησς Ὑδίολ [86 ὈοοΟΙΚ οοὐἰδίηβ, 1 Ὀ68τΒ πῆ ργθ88 οἵ δὴ οτίρί 8] δηὰ νἱζογοῦβ 

ταϊπᾶ, ποῖ ΟἿἹΥ ἴπ [86 οἴοαῦ δηὰ ΠΙΥΟῚῪ τποᾶθ οἵ τοργοδοηἰδιίου, Ὀὰϊ δ]δοὸ ἰπ ἐμ Ἰαγῆοὸ δηὰ 

οἹεγαίεᾷ νον ὑγοδοηϊϑα, [μ6 δαροτίοΥ εν ἴο πλθ το δορί! 68] τη ἴοποδβδ, δηὰ {116 οοηδίδηϊξ 

ονΐάσθηοο δή!πογαϑα ἐμ8ὲ [ἢ δ ΏΟΓ 8 6γ6 οοτωτωδηάδ, δηὰ [8 δοουδίοτηοά ἰο οοπιτηδηά, [89 

8016 Βοϊ]ὰ δὲ ἃ ξίδῃοθ, 88 Ὑ70}} 88 0 ΒΌΓΥΟΥ ΤΏΟΣῸ ΟἸΟΘΟΙΥ 118 τ ποῖον δυάἰ νἱδίοηθ. Ιἢῃ 

Ῥοϊηξ οἵ δἰ γῖο, διὰ ᾿πάοοά οἵ ᾿ΙΘΤΟΣῪ ὀχϑσπ 00 σΘΏΘΓΑΙΥ, ἔμοσγὸ ἰδ ἢο ΟΒΌΓΟΙ Ηἰδίοῦγ Ἰῃ 

Θοττθδη ΚΗΘ ἴ0 τι6, ὁχοορίης μδὶ οἵ Η6ϑ0, ἰδὲ ἀόδογυδδ ἴο ὃθ οοτηρατοὰ σ|1ἢ ἰδαξ 
Βείοτο Ὁ5."--διϊμοείοι, Ποοίδιο. 

ΦΤῊο Ὑοτῖς ὈοδΔΙΓα ὌΡΟΣ ἰΐ (86 τοῦδ οὗ ἐγαθ ᾿θγη ης, δηὰ ᾿πἀοροηδθηΐ, Υἱζογοῦβ 

ταουρ!νε, ἥγοτα [86 ἔὅτδι βδζο ἰοὸ [6 1δδῖ. 1ἰ [5 8 τποᾶε] οὗ πἰδίοτίς 8] ογᾶθυ δηὰ οἰ δδιηθδδ. 
«-ιδ οίλεοα ϑαονα απα 4πι. διίδιο Περοορφίίονν, ὅν Οςΐ, 1858, ἀπά )»ν “απ. 1858. 
“79 δαγθ ΠΟῪ δοΐοτθ [8 8 γοϊ! πι|0 οὗ [ἸῸΪῪ δοίο 80 ποτὶς ὑσοάποθα οἵ ΟΌΓ ΟΝ 60 }] 

Ὀαὶ ὉΥ ὁ ἀἰδττηβδῃ δομοΐδσ. [11 Γαδ [818 στοδῖ δἀνδηΐδϑο ΟΥ̓ΟΥ ἐδο τἱοποαὲ οτγκ οἵ ἔπ 6 Κι ὰ 

ἴπ Ἑπτορο, ἴπαξ (86 δα ϊ ον σου ὉΠ. 8 ἴ80 ῥα ηδίδκίης ΔΟΣΌΓΔΟΥ δηὰ δβοίθπε  ἤο ποδί χαϊ οἵ 

[6 Θοτταδη, ὙΠ} [186 Ῥγδοί οδὶ τοὶ χίου {06 οὐ [6 Α πιοσίοδῃ το] ηὰ."---ἀιείλοα δὲ φι15».- 
ἐργὶν Κεοίδιο. . 

“ Το γοάϊοι ἴον {Π|8 τσόοτκ στοαὶ δισοοδδ, ἢοϊ ΟὨΪΥ ἴῃ 818 ΘΟΌΠΙΓΥ, ἩΔΙΟὮ ΤΔΥ [ἢ δΟΓ) 

ἄοκτεο οἰδίτα ἰξ, Ὀὰϊ. ἴὰ ἘΠΤΟΡΘ, ποῖ ὀχοϊυάίης [89 Εδιίδογίδηὰ οὔ [18 δα ογτ. Ὧν. βοδδ 

Ρτγοδοιίδ ἰο π8 ἀϊδουβδοίοῃυῃδ Ὁ [6 πΌτηΘτΟυδ δηὰ τηοτηδηῖουϑ Β0 δ᾽οοΐβ, οἵὗἨ ὙΠ ΟΝ [86 ουΐ- 
᾿ἴποϑ δνὸ Ὀδοη χίνοθῃ, τηλτκοα Ὑ{ στοδὶ δΌΠ ἐγ, δοπηᾶ ᾿πἀσηιοηΐ, οοναιθα οἰ οἵΥ, οχἕθι"- 

οἷγο τοβδοδσοῦ, δηὰ ζοπυΐηο σδι ΒΟ] οἶδα. ο δὶ πκ [δὶ οὔγ σομητηοη Οτἰδιίδηϊ ἐγ, [ἢ [86 

γαζί ουδ ούδηρο 68] ΤΌΤΣΤΩΒ ἴῃ ἩΓΟῺ [δ ἰ5 Του ἃ, γ{11 Ὀτΐη ΠΟ σατο οὗ ΒΟΓΟΔΥ, αἰ Υ ὩῸ 

δοζωρ δ", δὰ τωδηϊδδὲ η0 ἀἰδδρροίπϊτηοπῆ. 11 δἰτίκοδ τ ἰ88ι 1 σου] ὕθ Ἔχ θθα ἢν 

ἁἀιθῆς: ἴο τὶ ἃ ὈοοΚ οἵ [18 Κὶ πᾶ, Ὑ τη δὴ Βοπϑδὶ ὈΟΟΪΚ, 88 Μ 8ΓΘ δδιἰεδοὰ (6 16, 

{πὲ οι ἃ το ΌΓΔΟΘ 80 ΤΠ ἢ ἰΠδὶ 411 ΟἸ τ δι δὴ τοχαῖτὶ δὲ ἰγῦθ, δηὰ δὲ [})6 δδίῃηθ {116 δῸ 

1{||6 ἴτοσι Ὑ ἰοὰ ἔθμογο τὶ 6 αἰδοῖ. Ἐτοῆι ἴδ Κγδὶ βῬαχϑ ἰο ἴδιο Ἰδὲ ψὸ δάπηϊτο 189 

βουμάμοϑα, ὙΦ ΣΩΔΥ͂ ΒΔῪ ΟΥΠΟΟΧΥ οὗ ἴμο πείϊοσ. ΤῸ ΠΠΘΣΑΓΥ οσθουϊίοη οὗ 18 Μτοτῖκ 18 

δα υλίγα]ο."-- Ζοαπροί αὶ Ζοοίσιο. 
Φ“ΤΏΪα οὶ 16 οδ6 οὗ ἴἰ86 Ὀδδὲ Θοῃ ρθη! ππ|8 οχίδηϊ, οὗ σμυτ οι Βἰδίοτυ. 1ὲ [ἰδ ΠΠΙΟτο ΔὮΪΥ 

ΟὨείδείδη, [8 ἀυγδησοιγηθηΐ οἷοδγ, [[2 δῖ γ]ο ΠΥ Ὸ} Υ δηᾶ δἰἰγδοῖίνο, διν ἃ ἰξ οοῃίδίῃϑ ποίΐοοϑϑ οἴ 

«Ὧὸ τηοδὶ τοοοηῖϊ αδγδη δὰ οἴμαὺ οΟΡ᾿ ἢ ΟΏ5 Οὗ ΘΥΟΓΥ απεοαίΐοη 88 ἰἰ τίβεβ." --Ζαἐπδενρὴ 

7 δυΐειο, 70" ϑαπίανγγ, 1858. ᾿ 

“ ΤῊ 5 15 ἴπο τοὶ Ἰοατηϑὰ ἐμ θο]ορίοδὶ σοτ, πα Οὀτιηδα, οοπιροβοα [η ἐδ Τ]η οἃ Βὲαῖοα, 

αῃὰ πηἀουθίοα Υ 1[ῃ6 Ὀδδί Ρυ ] 8 εὰ οὐ ἰμδὲ δι δΪεςΐ ἴὴ ἴῃδὲ σοπηίτΥ. 1 μδὶ! (80 τοτῖς ἰῃ 

Ὀοίὴ Τεδρϑοῖδ 828 10 ΒΑΤΌΪΩΚΟΙ οὗ ὁ στοαὶ πηὰ κἰοτίουδ ἰσΐατο. 10 ἰ8 ΤΟ ΠΥ οὗ δ αθγλδῃ 
βοοΐασ, οἵ ἃ ἀϊδοίρὶ οὔ Ν͵οδηάοσ, (0 Ὑ Βοῖα ἔδ6 “τοῦς ἰ6 ἀοάϊοαϊοά,) ἃ εἰ Ζ6} οἵ (Π6 Τ᾽ αἰ ἰοὰ 

Βιδῖοδ, δυᾶ οὔ α Ὀο᾽ ονίης δηὰ ἴγοο (δε δείδη δηὰ Ῥσγοίοδίδηϊ; 1 δίδηδδ οὐ ἀοστηδα βατουηά, 

Ὅπὺ [0 15 ποθ [ἢ 1668 ΟΥἸκίη4) ίον 1ι41."--». διιπδοπ Ἡνρροί γέμα, 

Θορῖςοα σοεσιῖ ὮΥ ΜΙ͂ΔΕΙ, νοσὲ να, οἱ γοεοῖρὲ οὗ Ρεῖδο. 



{- 

ΒΟΟΚΒ ΡΟΒΙΙΒΒΕ. ΒΥ ΟΒΑΒ. ΒΟΚΙΒΝῈΒ ἀν 0Ο.͵ 

ΠΕΡ. 1. . ΘΟΠΑΤΕ 

ἩἨΙΞΤ ΟΝ ῪΥ ΟΕ ΤῊ ΟΗἨΕΒΕΙΒΞΤΙΑΝ ΟΗΌΞΟΗ. 

Οοταρτί βίης (89 ΕἸγεῦ ΤΈΣΘΘ Οδϑαίατγίθθ, ἔγουι {6 ΒΙιΡΙδ οὗ ΘΟ γῖϑὶ ἰο [88 

Βεΐχη οἵ Οοπδίδαηιηο 186 ατεαΐῖ, Α. ᾿. 1--311. 1 τοὶ, ϑγο. 48 75. 

“«Ὧγ, 50} 7 ροββ65565 ἃ ἴσῃ Τουίοπ!ο ὁγυαϊξοη, πὶ ΒΓ ΟἾ ἢ ΘΧΌΓΟΘδ68 1ἢ 126 Ὀ6δὲ ΑἸ ρὶο- 

Βαχοῦ οἰθδτηεβδ, απ ὰ ΜΠ ἃ Οεἰς ὙἸνδοῖ διὰ οἄεοι."-- λίφλοα δὲ φιυαγίστὶν 1 εοίδιο. 

“ ΤῊΪδ γοΪ ΤΏ δϑοσηϑ ἴο 15 ἰ0 ΒαΥΟ 8}} {μ}6 τηϑῦῖτδ οὗ Ε)}6 δα Γ᾽ 8 ῥσονίουϑ ΡΠ οδιοῃ8, 

ὙΓ Ὁ ἢ δΓο ἴσο ν 61} Κπον αὶ ἴο ποοὰ ἀδδου ρου Ποσὸ, δηἃ νν}] ἢ ᾶνο Ὠἰδοοὰ μἴπι ἴῃ [6 

Ατοὶ γϑηῖὶς οὔ ΘΟ ΘΙ ΡΟΓΑΤΥ͂ ΤΙ ΟΤΒ οἡ ΟἸυ το Ἢ ἰ5 ΟΥΥ͂, ποῖ ΟὨ]Υ ἴῃ 1}}}8 σοῦ ΙΣΥ, Ὀυϊ ᾿ 

ΟοΥτηδηΥ δυὰ Ἐπαὶαμά.".--δνἐποείοη, Τευέειο. 

“Ὦγ, Βοἢ Δ᾽ ΒηῺ8 'ντὴ 6 6 μοσερί σου, δη ππδίο, οἕοη οἰοᾳποηΐ, δηὰ αἰνγανϑ ἰΓυ 51» 

ΨΟΓΙΌΥ θδυγδῖίνο ΤῊ]8 ἰδ σ! ργαίδα ὙΠῸ τῦϑ ἰοοὶς δὲ 1.1.6 ἀεβρίοποίοδ οὔθ ὑεδὶ οὗ 

106 σασεοηϊ ΟΥΧΒ ἴῃ {{18 ἀορατίτηοι. " -- Διο  πσίαπαατ, 

“ΤῊ λονίλ Απιαρίοαπ, Πεοίδις Β8γ8:-- ἢ (8. ὈΟΟΪΚς ὁ 86 “ΤΟΔΕΤΥ μἱοδδοὰ. Αἱ 

[6 σοπιπιδηοδιηθῃὲ οὗὨ 686}} βοοιίοῃ, ἃ δὲ οὔ δυϊπον 68 ὡγ [18 σοπίοΠ18 8 σκίνοη, δηά 

(τυτ 1η9 δΒουγοοδ ἢ η8 ἰπάἀϊοδιοα, 1.0 δαΐποῦ ἔμγηδ.}68 8 ἴγοο δη ἃ ρυαοοίοϊ παγγβί γο οἵ 

Ὁ δὲ 5. ῬΓΟΡΟΣΙΚ ΘΔ ὈΓδοοὰ ἩΠπῸδΣ ἐδοὶ {μ]|6... . .ὉὃῦϑΘὃ00ῦΟ.. Το νυῦῖκ ἰδ ΘΑΌΒΙ}Υ 
“611 δὐδρίοά τὸ [μ)0 πϑεὰβ οὔ (μ6 βἰὰοηῖ δηὰ 186 δ βοδιίοα οὔ 1.10 ζϑπογαὶ γοδύογ, ἦἧ 

“Α ζλι ἢ Π8Ὁ δοαπαϊηΐδηιοα ἡ (ἢ {110 ΘΟΠΓΟΘΒ οὗ ἢ ἰδἰοτὶςδὶ Ἀπον]θῦρο, ἃ τηδίαγο ιὰχο 
τηοηΐ, 8 δουηά, ΠΟΙΟΙῖΙΒ Ἰορίς, δηὰ ἃ ΠΥ ΟΙΎ ἱπηδχί δι] οη, Ρογνδάοα ὉΥ ἴΠ0 ΘΠΟΥΘῪ δηὰ 

πα [ἢ οὗ α ἱνίης ἢ, δπὰ ἃ σ᾽ ον Βολγί, δΓΘ 811 Ὀγου ϊ ὧν ὈΘΑΣ ὑροη 1118 Ἀνοτκ.ἣ 

-- ΜΟΥ ΡΟ Ἰουΐεσιο. 

«7Τ}}}6 τοῖ. διγπίδη 8 ῃσγοοῦ ἱμαῖ (το ΠΙΒΙΟΣΥ σδη 0 ργοδοπίθα ἴῃ 8 ὙΔΥ ἩΠΙΟῊ 
ΔῈ ΔἸ] ποῖ ΟὨἸΥῪ ἱπδίγαςι, Ὀὰϊ ᾿πίοχοϑ δηὰ αἰ γ. ΤῸ Τολάογ 18 ἀγδυν δίοπς ὕγοπλ δοοίΐοι 
ἴο δοοϊΐοπ, δηὰ ἤγομι ομαρίοσ ἴο οἤδρίος, ὈΥ̓ (06 Ὠδίυσδὶ δηὰ ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ Βυσοραδίοη οἵ 

δ υὐοοῖδ, δη ἃ σπαγθθὰ οι ΘΥΘΥῪ Ρδζα, ὈΥ͂ 1:6 οἸοδγ, σοῦ οἶϑ6 δηὰ νἰβογοῦδ δίΣ]θ. 1 δῆγΥ 

ΘΥ ΘΟ ποο θοΙοπρίος ἴο ἴδ ἔπ ργθθδοδ 16 ΔΌΟΥΘ δηΟΙ ΠΣ, ἰἰ [8 118 δὰ πε! ΓΑΌΪ6 δἀδρίδιοἢ 88 
ἃ ἰοχὲ ὕυοοῖ ἴθ Ομυτοῦ ΗἸΒΙΊΟΣΥ :-τῖνο 88}}}} Ὀ6 βΤΟΔΕΥ ταδί κοη {{1| ἀ066 ποὶ 88 δποὶ! [ΔΚ 9 
"5 Ῥίδοθ ΡΘΓΙΠΆΠΟΠΙΙΥ ΟΥ̓ΘΧ ΘηδΙ ΤΟΙ [μὰ {0 Βοτλ! πασ 68 οὗ οὔν Ἰαηὶ,"-- Τὰ συατγαϊαη, 
(ἤει. Μ. Πανϑαμρλ,) 

“ΤῊἷδ νοϊσπιο, Ποῖ ΠΟΥ 845 δ Ῥοοῖς [0 ΚΌΠΟΓΑΙ ΤΟΔα ΠΡ ΟΥ 85 8 ἰοχίς ὈοοΚ [01 δβιυδεη, 

[6 ὁπ οὔ [9 Ὀοδὺ--οροσ Πα 8 νὸ Οὐρὶ ἴο ΒΑΥ͂ [80 ὙΘΙΥῪ Ὀοδβί--οὐτ ἢ} Ἀ ΒΘ ἢ νν 9 ΔΓ δοφυδίηϊθα, 

οᾺ ὧμιο δυδηΐ] ροτιοάϑ [ἰ οἰ Ὀτδοο8."--λίσιο χορ Εἰδαπιίπαν. 

ὦ Νοὸ ὁ0η6 ομῃ ἀουδὲ [86 δαῖμον ὃ 48] Δοδίίοη δ, ὈοΙἢ ἐπι6] ϑοῖη 8] δη ἃ σοὶ χοῦ, [0 ἃ 
δἰδίοσίδη οἵ [6 ΟΠ τ δίίδη ΟἸνηγοῦ, Ηθ ᾿ν ΣΙ 68 ὑπάοῦ (Π 6 γοϑρο δ Ὁ} {66 οἵ 8 ΟὨγ δι ἴδη 

οορδοίοηςο, δηὰ ΠῚ [16 θη [ἢ υ818.51} οἵ Οἰιγβιίδη ποδρι." -- Ολρέφίέαη ΑΓέργον. 

“4 Μ|ηἰείοσα, (πο ] οί] δια ἀοπίβ, δηᾶ Ἰονοῦβ οὐ ΟΠ ΏΤΟὮ ἢ Ι5ΊΟΥΥ͂ π}}} ὑγῖζο {Π|8 θοοκ 
(οτ 2 οἶθϑσ, βοσδρίς: : ουϑ δὲν 16, δα οδί Βο0110 δοὰ Πἰρϑσαὶ δρ τὶ. "--τ- απισρέσαη Ῥγεϑδιμέεγίαπ, 

ὉΤῈ σΟΠΊΘΙΠ6Ά, ἰῃ Δ ΠΟΡΡΥ͂ Ωδῆπογ, [ἢ6 ἰΠΟΤΟΌΡΙΙ 658 δπιἶ ΔΟΘΌΓΔΟΥ οὗ (δ 6 ΘΦοΓπηδὴ 

οτἰ το πΊ ἴΠ6. ᾿γδοῖ σαὶ δρί ες οὔ τἴὴ9 Απιουίοϑη ἰθδοῆογσ. ΤῊΘ ΒΥ }6 [8 δοποίδγ γ, χοῖ 
ΟἾἸΘΔΓ δηὴ δηϊπιαϊρα, ἔἰι6 ἀοδογ ρΠ0}8 ΔΙΓΘ ὈγΙ 67 δη ὈΟΪ] ἃ, [ἢ 8 ζΘΠΘΓΑΙ ΖΔ ]Οη5 μι ]ο8Ο0ρ 16. 
τοῦ ποῖ ΟὈΒΟΌΓΙΟ ΟΥ̓ πΠοο [655}7 δ πίσιιδα. “-(σηέγαὶ Ολνίδείαπ Πεναίά. 

“«ΤΌ}δ ὨΙΔΌΟΥΥ [8 8 ποῦ]9 Ἰποπυπηδηΐ [0 {{Π| 9 ζοηΐυ8 δη ᾿θδγηίης οὗ 115. ἀ 5 {πρπ] δηθὰ 

βυϊπος, 11 ἰδ σϑηϊαδὶ, ἐγ τ]. ἰγαπδρδγεπί, δηὰ δηϊτηδί θὰ νυν 11 δ κοῦ] 080 ΒΥ Ρδι δ οα 

᾿δγοῦ [ἢ ππίδου ὙΠῈ} 1.)}6 χγϑδὶ διὰ ζοοὰ οἵ 8}} δζοβ.".---διλογαη, Οὐδόγθον. 

Οορῖοσ δοιιὲ τ ΠΕΔΕΙ, Ροϑὲ μα! ἃ. οἱ γεεοῖρὲ οὗ Ρείφο. 
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ΟΟΜΝΕΝΤΑΒΥ͂ 
ΟΝ ΤΒΕ 

ἩΗΟΙῪῪ ΒΟΒΙΡΤΊΤΙἊΒΈΘ: 

ΘΒΙΠΙΟΑΙ,, ΘΟΟΤΈΙΝΑΙ,, ΑΝ ΠΟΜΠΙΤΊΟΑΙ, 

ΨΊΙΤΗ ΚΞῬΡΒΕΟΙΑΙ, ΒΕ ΒΕΝΟΙΝ ΤΟ ΜΙΝΙΒΤΕΕΒ ΑΝῺῸ ΒΤΌΘΕΝΤΒ. 

ΒΥ͂ 

ΦΟΗΝ ΡΕΤΕΙΒ ΠΑ͂ΝΟΕ., 1)..Ὁ. 

ἸῈ ΟΟΝΝΚΟΊΤΙΟΝ ΜΙΤΗ Α ΝΌΧΒΕΕ ΟΡ ΕΜΙΝΕΝῚΤ ΕΥΒΟΡΕΚΑΝ ὈΙΥΙΝΈΒ, 

ΤᾺΑΔΝΒΙΑΤῈΡ ΓΚΚΟΙ͂ ΤῊΣ ΟΕΚΜΑΝ, ΑΝ ΕΡΙ͂ΤΕΡ, ΨΙΤΗ͂ ΑΡΟΙΤΙΟΝΘ ΟΚΙΟΙ͂ΝΑΣ 

ΑΝ ΒΕΣΕΟΤΕΡ, 

Βντ ΡΗΠῚΡ ΒΟΒΑΒΡῈ, 0.2}. 

ΙΝ ΟΟΧΝΝΕΟΤΙΟΝ ὙΠ ΔΜΕΕΒΙΟΑΝ ὈΙΥΙΝΕΒ ΟΥ̓ ΥΑΒΙΟΥΒ ΕΥ̓ΔΝΟΞΙΙΟΑΙ, ὈΕΝΟΜΙΝΑΤΊΟΚΕ. 

νΟΙ,. 1. ΟΕ ΤῊΗΕ ΝΕῊΝ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ: ΟΟΝΤΑΙΝΙΝᾺ Α ΘΕΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΠΌΟΤΙΟΝ, 

ΑΝ ΤΗΕ ΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΒΥ͂. 

ΕΝ ὙΟΕΒΚ: 

ΟΗΔΈΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΈΕ, ἃ Ο0., 194 ΘΒΑΝῸ ΒΤΈΕΕΤ. 
1865. 



ΤΗΕ 

ΘΌΒΡΕΙ, 
ἈΑΟΟΟΒΟΙΝΟῈ Τὸ 

ΜΑΤΤΗΒΕΎ, 
ΤΟΘσΕΤΉΗΒΕ ΜΨΜΙΤΗ ἃ ΟΕΝΒΒΑΙ, ΤΗΒΟΠΟΘΊΟΑΙ, ΑΝῸ ἨΟΜΙΜΈΕΤΊΙΟΑΙ, 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΝΕῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΊ. 

ΒΥ 

ΦΟΗΝ ῬΕΤΈΚΒ ΤΑΝΟΕ, Ὁ.}. 

ῬΈΟΥΚΗΒΟΝ ΟΥ ΤΗΣΟΙΟΟῪ ΔΊ ΤῊΞ ΟὈΝΙΥΕΒΒΙΊΤΥ ΟΥ ΒΟΝΝ, 

-» 

“2.4. Δ ΞΖΑΤΕΡ ἘΚΟΙ͂ ΤΗῈ ΤΗΙᾺΡ ΟΕΕΚΜΑΝ ἘΡΙΤΙΟΝ, ῬΙΤΗ ΑΦΙΤΙΟΝΒ 

ΟΚΙΟΙΧΑΣΙ ΑΔΡ ΒΕΣΕΟΤΕΡ, 

Βσ ΡΗΙΠΙΡ ΒΟΗΑΡῈ, Ὁ.}. 

ΓΟΌΕΤΗ ἘΡΙΤΙΟΝ. 

ὡ ΕὟἮὟ ὙΟΒΚ: 

σΗ ΑΈΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΕ, ἃ 60., 124 ΘΒΑΝῸ ΒΤΒΕΕΤ, 
1865 
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δον τ Πι Ὁ" ! 

γ΄ 

ΠΑΕΥΑΚΘ (ΟΊ ΈΕΘΕ εΒΕλα 
| 7 τς, ΓῸ . “2. 

ΕΣ: Ρ 
2 ἔγ ΤΣ. φ Δ 4) ΤΑ Γά 

΄ 

ἘΝΤΈΕΕΌ, δοοοζάϊηρ ἰο Ασὲ οἵ ΟΟὨΩΤΟΒ5, ἰῃ ἰὴ6 γᾶν 1864, ὉΥ͂ 

ΟΗΑΒΙΕΣ ΒΟΒΙΒΝΕΕ, 

(ἃ ἰδ ΟἹοΥ κ᾽ 8 ΟΙςα οὗἩ μὰ Ὠιϊδίσίοὶ σουγὲ οὗὨἩ ὑπ6 Τὐηϊοὰ Βιδίοα5 ἴον (ῃ6 Βου οΡη Ὠιϑίγιοι 

οὔ Νοῦν Ὑονῖς. 

Π 

[4 

"κ 

ΦΟΗΧΝ Γ. ΤΕΟΥ͂, ἐς τ 
ΨΆΣΥΤΕΝ, δ΄. ἘΞΕΟΤΥΡΈΒ, ΑΝῸ ΕἸΙΙΒΟΥΤΟΤΥΤΡΈΕΈΈ, ὅς 

δὺ Οτοφῦο Βιτοοῖ, απ Ὑοτὰ, ᾿ Ν» 
7 Ν 



ῬΒΕΡΑΘῈ ΤῸ ΤῊΒ ΑΜΕΕΙΟΑΝ ΕΡΙΠΊΟΝ. 

; ΤΗΝ ΒΙΒΙΕ. 

ΤῊΕΞ Β10]6 ἰ5 [πθ ῬΟΟΚ οὗ 118, πτἴθη ἴὸσ [86 ἱπρίσυοσίϊοι δπὰ οἀϊβοδίϊου οἴ 8} αἴζθ8 δηὰ 

πδίϊουβ. Νο τῆδη Ὅ0 Ὧ88 [6]{ 108 αὐγίπο Ῥδδυΐυ δᾶ ρόνοῦ, του] οχομδηρθ {118 οπὰ γοϊστης 

ἔοσ 811 ἐμ ᾿ἰξογαίασο οὗ [86 νου]. ΕἸ ΘΓΏΣΕΥ δΊοπθ οδ ἀπ 0] (86 οχίοπέ οὗ 18 ᾿μὔπθηοθ ἔοσ ροοᾶ, 

Τ8ο ΒΙΡ]6, Π1ὸ [6 ῥϑζβοὴ δῃᾶ σοσκ οὗ ουὖν βαυΐϊουν, 18 ἐμοδηςηγορὶς ἴπ 1.8 ΟΒδγδοῖοσ δὰ δἷμ. 

ΤΏ οὔδγῃδὶ ῬθΊβοθδὶ Ὑγοσὰ οὗ αοἂ ““ γῈΒ τηδᾶθ 868}},,, διὰ {πὸ τ ΒΟ]6 δ] πθββ οὐ {π0 Θοαποδα 

δια οὗἉ 5Β[}]688 Τηδηῃοοα Ὑ6͵6 πη θα 1π ΘΟ ῬΟΙΒΟῚ ἴόγουοσ. 0 {86 βρόκθὴ τοτὰᾶ οὗἩἍ Ὑοα ΤηδΔΥ 

Ὀδ Βαϊ ὑο ἤλυθ ὈθοοΙη6 8688 ἴῃ (860 Β10]6. Τὺ 18 ἐμογθίοσο 41} ἀϊγίπθ, δπὰ γοῦ 411] Βαμηδη, ἔγοσα. 

Ὀερϊπηΐηρ ἰο ἐπ. ΤὨΣου ἢ [86 γο]] οὗ [Π ἸούοΣ τὸ Ὀθμο]α {86 βίουυ οὗἩ [π6 οίδσῃϑ) ὑσα ἢ οἵ 

αοα. ΤΠ αἰνίμο δηᾶ μυσηδῃ 1π (86 ΒΙΌ]6 βυβίδϊ ἢ 8 βία δῦ το] δίϊου ἴο ΘΟ. ΟἾΠΟΣ, δὲ πὶ [ἢ6 

Ρδύβοη οἵ ΟἸσῖβῦ : (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ὉΠΙΩΪΧΘΩ͂, γοῦ ΣΠΒΟΡΘΣΘΌΙΪΥ τπηϊ(64, ἀπὰ οοπδεϊαίο ας οὁπ6 118, ΒΟ ἢ 

Κἰπα168 118 ἴπ ἐμ μϑατῦ οὗ [86 Ὀο]ΐθυεσ. 
Ὑιονοα ΤΣΩΘΓΟΙΥ 88 ἃ Ὠυμηδῃ ΟΥ 1 ΘΓΑΙΤΥ ρῥγοαυοσάοῃ, (μ6 ΒΙ0]6 18 ἃ ΤΥ ]]ΟῸ8 ὈΟΟΚ, δπᾶ 

ὙΪΓΠοῦυΣ 8 σῖγα]. Α11 (86 ᾿ἰ γασίο οὗὁἨ {πο ΟΣ, ΡὮΣΟΒΟΡὮΏΥ, ἰβύοσυ, δηϊία υἱἝοθβ, ῬΟΘίσΥ, Δ 

Δα ΡΟ] ΪοΥ πουἹὰ ποῖ ἔυΣΗΪΒΉ τηδίοσὶ] δπουσὰ [ΟΓ 80 τί ἢ ἃ ὑγοαϑῦγο οὗ [6 ομοϊοοθδὶ ζ8 8 οὗ 

Ἀσδϑη ρσοηΐυβ, τ ]βάοτση, δπα οχρογίθηοθ. [Ὁ ΘΙΠΌΓΑΟΘΒ ΟΥΚΒ οὗ δρουΐ [ὈΧΕΥ δαί ὙΒ, ΓΟΡΤΘ- 

δοηξϊηρ [μ6 ΟΧ(ΓΘΙΔ68 οὗ βοοἱοῖγ, ἔγοτα (86 το οὗ {10 Κίπρ' ἴο (89 Ὀοαΐ οὗ {6 βεμογταδη :; 1ΐ 

τὰ τυ τἴοῃ ἀυτίηρ 8 Ἰοηρ᾽ Ροσὶοα οὗ β' χίθοῃ οϑῃξσίοϑε οὰ ἐμ ὈΔΏΚΒ οὗὨ (ῃ6 ΝἼ]6, ἱὰ [86 ἀοϑογὶ 

ΟΥ̓ Αταῦΐα, 1 [86 Ἰαηὰ οὗὨἁ Ῥτουηΐβο, ἴῃ Αβἷα Μίποσ, ἱπ ο]αβϑὶοδὶ ασθθοθ, δπηἃ ἴῃ ἐπ ρογῖδὶ ΠΟΙ ; 

1ξ σοτσιθηςοβ ὙΠ (Π6 ΟἸοδ θη δηᾶ οηᾶβ τ] {πΠ6 Η14] σ]ογ βοδίϊοη, δέος ἀθϑοσὶ δἷηρ 811 [μ9 

ἱπίοσυθηϊηρ βίδροβ ἴῃ [86 τεγοϊδεοι οὗ αοα δῃᾶ (16 βρ᾽ γα 41 ἀουθὶορτηθοΐ οὗὨ Ιη88 ; ἐὺ 1868 4}} 

ἴοττωϑβ οὐἉ ἸΣΟΓΆΣΥ σοτϊηροβί(ου ; 10 ΓἼΒ68 ἰο {π6 ἱρμοβῦ μεϊρΐθ πα ἀοβοθηαᾶβ ἴο ἔμ6 Ἰονοϑὲ ἀϑρίλβ 

ΟΥ̓ Βυτηδηΐ : 1 ΠΤ] ΒΌΓΟΒ 811 βίαίθϑ δα οομαϊζίουβ οὗ 116: 1 18 δοαυδὶ πο τι Θν ΣῪ μτιοῖ 

Δα ΘΟΥ̓́ΕΓΥ γ͵ὸο6; ἰῦ (ΟΠ 68 ου αν ομοτγὰ οἴ ΒΥΤΩΡΑΙΆΥ ; 1ξ οοπέδϊπ8 (86 Ββρί τί] ὈἱΟΡΤΑΡΕΥ οἵ 

ΟΥΟΙΥ ατηδη Ποαγί ; 1 18 βΒυϊίοἃ [0 ΘΟΥΘΙῪ Οἶ8488 οὗἉ βοοίδίγυ, δῃα Ἵοδὰ 6 τϑδᾶ τ} (Π6 Βᾶπλθ ἴῃ- 

ἰοτεϑὲ δπᾶ ργοβὺ Ὁ. ἰδ Κίπρ' ἀπ {86 Ὀορίαγ, ὈΥ͂ ἔ6 ῬΒΣἸΟΒΟΡΒΘΡ δαὰ ἐμ6 ομ]ὰ ; ̓ξ 18. 88 υηΪ- 

ψοῦβαὶ 88 [86 Γᾶς6, 8Ππα ΤΟΔΟΠ68 Ὀθεγοπᾷ [86 1ἰταϊΐδ οὗ (πι6 ἰπίο [Π6 ὈοΟυ 1658 ΓΟΩΊΟΏΒ οἵ οὐδ ΕΥ͂. 

ἙἘστοη {818 ταδύσ]688 οι δἰ ηδίϊοη οὐ ΠαμΔη ΘΧΟΘΙ]ΘηΟ168 ΡοΪπΐ8 ἰο 18 αἰγῖπο ομδγβοίοσ δηα 

ατρίῃ, 88 [6 δΌβο]αΐθ ρογίδοϊίοη οὗ ΟἿ βι᾽ 8 ἈΠ ΔΏΪΟΥ 8 δὴ ουἹἄθηοθ οὗ ΗΪ8 αἰυ η  γ. 

Βαϊ (86 ΒΙΌΪΟ 18 τὶ δηὰ 1αϑὺ ἃ ῬοοΪς οὗ το! ἱσίοη. [0 Ῥγοβϑηΐβ [ἢ 6 ΟΠ]ΥῪ {τ06, πηΐγογβαὶ, δηᾶ 



σὶ ὮΝ ῬΒΕΡΑΟΘΕ. 

ΔὈΒΟΙαΐ6 το] σίου οὗ Θοα, ῬοΓᾺ ἱπ 19 ῬΓΘΡΑΓΑΙΟΓΥ ῬσΟΟΘ88 ΟΣ στοσί ὑπᾶοῦ (μ6 ἀϊβροπβδίϊοι οἱ 

[86 δὴν δπα {Π6 Ῥγοιηῖβο, πὰ ἱπ 18 οοτηρ]οίζοη ὑπᾶϑσ [μ6 ἀἰβροηβαίζοῃ οὗ {89 βοΒροὶ, ἃ γοϊχίοῃ 

ὙΥὨ]ΟᾺ. 18 ἱπίοπαθα Ὁ] Εἰπλδύθ] Ὁ ὅο ΔΌΒΟΣΡΌ 81} ἐμ6 οἵμεῖ σεϊσίοπβ οὗ [86 υγου]ᾶ. 10 ΒΡ δ 8 ἴο 8 88 

᾿τατλοσίδ] Ὀοΐπρβ οἢ {86 Βἰρ,μοβί, πο ]θβῦ, δῃᾶ πηοβὲ ἐπιροτγίδπξί {Π Θηλ08 Ὑΐ ἢ οδῃ ΘΒ ΔΙ]ΘΏσ9 ΟἿΓ 

δἰϊϑηοι, δηᾷ τ] 8ἢ ΔΌΪΒΟΥΙΥ (δαὶ δ ΔΌΒΟ]υὐΟΙΥ ἐστϑβιβυῖ Ὁ]6 δηαἃ ΟΥ̓ΟΓ ΠΟΙ υλΐηρ. 10 οδη 

ἰηβίσυοί, οαἱ ἔν, σσάσηι, (οΥτ Υ, ΔΡΡδδβθ, Ἵσἴθθσ, 8δ8η ἃ ϑῃσοῦζαρθ 88 Π0Ὸ οἶδμα Ὀοὺῖ. 10 β61Ζ68 ᾿Ὡϑῃ 

ἴῃ 186 ἰάθη ἀςρί!8 οὗὁὨ 18 1πἰθ]]θοΐα8] δηα σροσαὶ οοπβϑεϊταϊοι, δπηἃ ρο68 ἕο {π6 αυΐοῖκ οὗὨ 1.6 

800], (ο ὑμδΐ τηγβίθσουβ ροΐϊηΐ ὙΠθτΟ 1ξ 18 οοππροίθα πὶ [6 ἀμβϑοη του] ὰα δηᾶ τἱτἢ [86 στοδῖ 

ἘΔΙΒΘΡ οὗἉ βρὶτῖβ, Τὸ δοίβ Κ΄ 8 8}1- ροποίγαϊξηρ δηα 8}1- ὑΥ βξοσταΐπρ Ἰοαυθη ὌΡΟΣ ΘΥΕΓΥ ἔδο- 

ὉΠ οὗ {86. τυϊπα Δηα ΘΥΘΙῪ οιηοίΐοη οἵ [η6 Πεοαγί. [10 Θησ ο68 [16 ΤΩΘΙΏΟΓΥ͂ ἰδ οἰονδίοθ {μ6 

ΤΘΆΒΟῺῚ ; 1 ΘΕΆ] 6 η8 {86 ᾿χηαρίπαίζοη : ἰΐ αἰγοοίβ πὸ λυ ρστοσηΐ ; 10 τἸλογθ8 ἐμ Δβδοῖ 018 ; 1ἰΐ Θ0Π- ᾿ 

(7018 [89 ῬΑΒΒΙΟΏΒ ; ΐ αὐ] οκθὴβ [86 Θοηβοΐθησο ; ἀξ βέσοη σ οηβ [86 Ὑ11}, 10 Κ᾽ πα]68 86 βδογοὰ 

ἤδταθ οὗ αὶ (ἢ, ΒΟρθ, δια οΒγΥ 9 ἴξ ρυγὶβῆθθ, ΘΠ ΒΟΌ]68, βαποίβο [μ6 τολοΐδ τη, δῃἃ Ὀσίη δ Εΐτη 

ἰηΐο ἐν ]ηρ απΐοι τὐ αοα. ΙὉ οδη ποῖ ΟἹΪΥ οη]ἐρ ἴθι, τοίοστα, δπα ἴργουα, θὰ  τοοηοσδίθ 

δηἃ ογοδίθ 8Π6Ύ, δηἃ ρτοάυοο οϑδοίβ τυ ΐοι 116 ΓᾺΡ Ῥεγοπᾶ [00 ῬΟΥΟΣ οὗ υϊήδη σομπΐυβ. Ιἱ 

[88 Πρ ἴοσ ὑπ Ὀ]Ϊπᾶ, βίσειρίι ἔου [6 σγσοδκ, ἔοοᾶ [ὁΣ εν ΒΌΏΡΤΥ, ααπ}ς ἴοὸγ (86 ΓΙ ΓΒΙΥ ; ἱΐ 

88 ἃ ΘΟΌΠΒ6] ἱπ ὈΓθοορί ΟΣ ὀχϑιηρ]θ [ὉΣ ΘΥΘΙΥ͂ τοϊδίϊοι ἴῃ 116, ἃ οσοτηζογέ ἴῸΓ ΘΥΘΓῪ ΒΟΙΤΟΥ͂, 8 

Ὀ81πλ [ὉΓ ΘΥΘΙΎ πουμᾶ. Οὗ 8}1 {πὸ ὈΟΟΚΒ ἴῃ [Π6 ποι], (ῃ6 Β10]6 18 [86 ΟὨΪΥ ΟὯ6 οὗ ὙΒΙΟῺ 76 

ΠΟΥΘΙ Εἶτα, Ὀὰ τ ΒΪΟΩ τ δαπιῖτθ δηἃ ἸΟΥ͂Θ τροτΘ 8ηἃ ΙΠΟΤΘ 'π Ῥγοροσίζοη 88 γα π86 ἰδ. 1Κ6 

[0 ἀϊδιμλοπά, 1 οαδί8 18 Ἰυβίσθ ἴῃ ΘΥΘΓῪ αἰτοοίίοι , 116 ἃ ἰοσοῖ, [86 τόσο ἐδ ἷ8 ΒΏΔΙΚΘΩ, ἐμ 

ΤΆΟΓΘ 1 ΒΗ ΪΠ68 ; 116 8 ὨΘΔΙΪπρ᾽ ΠΟΓΡ, [86 ὨδΙΩ͂ΟΓ 1 18 ὈΓΟΒβϑα, [ἢ βιυϑοίϑν 18 18 ἔγαρταποθ. 

Ὑδδῦ δῃ ΠΠΒΡΘΑΚΔΌΪ]6 Ὀ] εβϑίηρ, (μδὺ [818 Ἰποχ βαυβίῖθ]6 ἔγεϑβατο οὗ αἰγίπο σα πα οοταΐοτί 

ἷ8Β ΠΟῪ 8ΟΟ66881016, ἱ οὰῦ τηδίοσί] δἱἱογαίϊοι, ἰο δ᾽πλοβδῦ ΘΥΘΙΥ Ὡδοη ΟἹ ΟΡ ἷπ 118 ΟὟΤῚ 

ἰο, 6, δπᾶ, ἴῃ Ῥτγοίεοβίδηξς σου 1168 δ Ἰοαϑ, ουθ ἴο {π6 ὨυμλὈ]θϑὺ τηδη δπα πομλδη [ἢδὺ ΟΔη 

τοδᾶ ! Νονογ 6 1688 γ7ὁ ὙΥΘΙΟΟΙῺΘ ΘΥΘΓΥ ὩΘῪ δἰξοιωρὺ ἴο ορϑὰ [86 τηοϑηΐηρ οὗἩἨ {μΐβ ὈΟΟΚ οἵ 

ὈΟΟΚΒ, τ οὶ 18 Ρ] ἴῃ ὁποῦ ἴο ἃ Ομ], πα γεῖ ἄθορ δῃουσᾷ ῸΓ [6 ῥχοϊουπαοσβί ῬὮΣΙΟΒΟΡΒΟΣ 

ΔΠα {9 τηοβὲ σΟΙΏΡ ΓΘ ΘΏΒΙ 6 ΒΟΒΟΪΔΓ. 

ἘΡΟΟΘΗΒ ΟΕ ἘΧΕΘΈΕΒΙΒ. 

Το Β1016---ηα (818 15 ὁη6 οὗἁὨ [80 ΤΔΏΥ ΔΙρΌΓΠιΘηβ ἴῸγ (8 ἀἰγίηθ Ομδγϑοῖοσ--- "88 ρσίγθῃ Γίβο 

ἴο ἃ ζ,τοδίδσς ΌΣΟΙ οὗ αἰἸἰΒοΟΌΓΒΟΒ, 6588 08, 8 ἃ ΘοΙλτ  η ΑΥ͂68, {Π8Π ΔΗΥ͂ ΟὗΠΘΓΥ ὈΟΟΚ ΟΥ 61888 οὗ 

ὍΟΟΚΒ; δῃᾶ γοὺ 1ὖ 18 ΠΟῪ 89 (ἌΓ ἔγοϊη Ὀδΐῃρ ὀχ βιδυβίθαἃ 88 ουὐθσ, ΤῈ βίγζοηραβδὶ δπα ὩΟὈ]οβὲ 

ταϊπ 8, ἐδίμογβ, βοβοοϊτηθη, Γαϊοστλοσβ, δϑα τηοᾶθγῃ οὔ [105 Δα ΒΟΒΟΪΔΙΓΒ ΟΥ̓ ΘΥΟΙῪ πδίϊοι οὗ ΟἸσίθ- 

ἰθῃμἄοτῃ, Βαγθ Ἰαροτθα 1π [Πι686 Ἰηΐη68 δπα Ὀγουρστΐ ΓογΕἢ Ῥγθοΐουβ οΟΥΌ, δπα γοῦ [ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 88 σἱοἢ 

88 ΟΥ̓́ΘΓ, Δηἃ Βο]ὰ ουὖΐ [86 Ββᾶπιθ ἱπα ποθιμθῃίβ οὗ Ρ] ΘΕ] σου [0 ΠΘῪ τλϊποῖβ, ΤῈ Ἰοηρ' 11ῃ6 

οὗὨ σοχημλθηίδίογβ Ὑ1}} ΠΘΥ͂ΘΙ ὈΓΟΔΚ ΟἹ πη} ΚΑῚ 8}8}} Ὅ6 ἰυγηθα ἰηΐο γἱβίοι, δηὰ 1:8 [ὙΠ γ0)}] 

τα δὴ ἰταηβέοσταθα πο [6 ΘὨΌΣΟΙ ὑσὶ δηῦ ἴῃ ΠΘΑΎΘΏ. 

ΒΙΡΊ1ο41 ὀχοραβὶ8, 1 ΟΥΘΓῪ οΟἾΠΟΣ ὈΓΆΠΟΙΝ οὗὨ [ΠΘΟ]ΟρἼο81] βοΐθηοθ, 888 108 ογεδίδγε δροοδϑ δηὰ 

οἸαββϑίοδὶ Ῥϑυϊοαβ, [0] ουσθα ΟΥ̓ Ρουοαβ οὗἁ δοτηραγδαίδνο τοδί, τ θῃ [86 το] 8 σαϊηρα ὈΥ (16 ῥγχο- 

ἀυοίγο ἸΔΌΟΣ οὗὨ {16 Ῥγϑοθαΐῃς ζΘΒΘΥΔΙΟΣ 8.6 αὐ  ἀϊχεβίοα δηἃ δρρσζοργί δία ἴο {μ9 118 

οὗ [16 ἙσΒΌΓΤΟΣ. 

ΤΊΘΙΘ ΓΘ ΘΒΡΘΟΪΔΙΠΥ ἴΠΓΟΘ ΒΌΘΙ Ο]6 9810 81 ροσοαβ: (86 ρεαίχβιϊο, {16 Τοξοσταδίοτυ, δπᾶ ἐμ 

τηοᾶοτῃ, ΤῈ οχοροδὶβ οὗ [86 ἔδίμοσβ, τ ἸὉἢ ἐπθ στοαῦ πϑιηο8 οὗ ΟἸχγβοβίοωι δια Τμοοάοχοὶ οὗ 



ῬΒΕΡΑΟΕ. νὰ 

ἰμθ αγθοὶς, δηᾶ Φθίοπιο δὰ Αὐυρτυρίπθ οὗ ἐμ 1,ϑΔιΐη ΟἸΌΓΟΝ, 18 Θββθη 8 }}} Οδίμο]ίς : [δὸ 

ΘΧΘΩΘΒ18 οὗἁ [86 ΓΤΘΙΌΤΣΙΩΘΓΙΕ, 88 Ἰαϊἃ ἀοτῃ ἰπ [86 ἱτηπλοσίαὶ ὈΣ0]168] τογῖκβ οὗ ΤΌ ΓΠ6Γ ἀπ Μοϊδηοῖ- 

ἴδοη, Ζνυνϊπρ] δηα ΕἸ οο]απιρδαϊαβ, Οδ]νίη δηᾶὰ Β6Ζ8, ἰ8β Ῥχοίοδίδηξ (πὸ τηοάθσῃ ὀχϑρϑβὶβ οὔ 

Θεπηδην, Ἐπρ]δηα, δηᾶ Αποσίοϑ, τη  Ὀ6 οΔ]]οα, ἴῃ 8 Ὀθδὺ ἔοστῃ δηᾷ συ]ηρ βρὶτὶϊ, ΕὙδΗ ΘΙ Δ] 

Οδίμο] 16. [Ιἐ ἱποϊαᾶθϑ, Βοσσουοσ, ἃ γῦρο γασίοίυ οὗὨ {μϑοϊορίοδὶ βοῖοο]β, 88 σεργεϑοηίθα ἰῃ {160 

οοταιηθηΐϑυίοβ οὗἩ ΟἸβμδύβου δηᾶ ΤΒοΪυοὶς, 1ὔοκα δπᾶ Β]θοκ, Ηθηκβίθηθοσς δῃᾶὰ Ῥο  ἐζβοι, 
Ἐνϑὶα δἀπὰ Ἡυρἤα, ἀ6 Υοῖίο δὰ Μογοῦ, ᾿δηρο δηᾶ Βίλον, ΑἸέοσα δηὰ ἘΠ|Ἰοοί, βίυδτί δηὰ 

Ἐορΐμβοη, Ηοῦρσθ δηᾶ ΑἸδχϑηᾶογ, δ ΤΔΩΥ ΟἾΘΙΒ 8111 ποσκίηρ πῖτὰ ἀἰβπχαυϊδμοὰ ΒΌΘΟΘΒΘ. 

. 8 τωοάσσπι Αἠρῖο- Θοστηδὴ ὄχοροβὶϑ 18 1688 ἀορτηδίϊοαὶ, ΘΟἢ 688: 008], δα Ῥο]θιθ8] [ἤδη οἰ Σ 

οὗ 118 Ῥγεάθοβϑϑοσβ, θαΐ σβογθ οὐἱ [168], ἔγθθ, δπα Ἰυρ6 γα], τόσο ὑβοσουρὴ δηα δοοαγζαῦθ ἴῃ 8}} ὑπδᾶΐ 

Ῥοσγίδὶῃ ἴο ῬὨΪ]Ο]ορ 8] δηὰ δουϊ απαγίδη ΓΟΒΟΔΓΟ ἢ ἢ δπα Ὑγ81}10 10 ὉΠΒΔΗΚΙΌΪΙΥ τ Δ 68. υ80 οὗ [6 

ἸΔΌΟΙΒ οὗἨ {16 ΓἈΤΠΘΥΒ δπα ΤΟΙΌΣΤΩΘΙΒ, 1 ΒΘΘ ΙΒ ἴο ΟΡΘῺ {Π6 ΑΥΟμΘ [ῸΣ ΠΟῪ ἀονθὶοριωθηΐβ ἱῃ [86 

ΟΥ̓ΟΙ-ΟΧΡ 8 πα ηρ δηἃ ἀροροιΐηρ ἰβίογυ οὗ ΟἸγίβι Β Κίῃρᾷοπι οπ ϑϑγί. 

ΤΠὸ μϑίτ βὰς ὀχοροβὶθ 'β, ἰο 8 Ἰδῦρο δχίθῃξ, [86 τοβϑῃϊέ οὐἁἨ ἃ υἱοϊουϊουβ οοῃῆἔϊοϊ οὗὨ δποϊθηϊ 

ΟΕ ΙΒ  Υ Στ ΕἸ ομἴδτη, αποβίοϊβια, Ασ᾽δηΐβη), Ῥοϊαρίδηΐβηη, δα ΟΣ ΓΔ 108] ὨΘΙΓΘΒΙΘΒ, 

ὙΠΟ τουϑοα δβηα βιγυϊδίοα {πὸ ἔβ Π ΥΒ ἰο 8 Ὑἱβοότοῦβ Ἰηγοϑυϊχαίϊοη δηα ἀθἔδῃοθ οὗ {μ6 τα 88 

Ἰαϊὰ ἄονσα ἱπ ἴμ6 δοσιρίαγοβ δηᾶ Ὀοϊουοὰ ὈΥ ἐδ6 Ουσομ. ΤῊ οχοροβὶβ οἵ {86 ΤΟίΟΥΤΉΘΥΒ ὈΘΟΓΒ 

ΟἿ ΘΥΟΙΓῪ ῬΒΡῸ {Π)6 ΤῊ ΔΙ οἴ ἴδ σὶραπίϊο τὰν τὰ Ἐοιμδηΐδηλ δηα 118 ὑγδα 108 ΟὗὨ τηθῆ, 80 

[86 τηοᾶοχῃ ΟΥ̓Δ Ζ611081 ΓΠΘΟΪ]ΟΘῪ οὗὨ ΟΥΤΩΔΗΥ δ88 σ,ΟΥΤ ὍΡ δια δὲ [86 οπδισίηρ οτίπηθβ οὗ 

ἃ ἸΏΟΥΤΘ δὴ ΓΙΓΕΥ ὙΘΆΓΒ᾽ ὙΔΓ οἵ ΟἿ ΓΙ β δεῖ πὰ} ΔΙΌ] 8] 18π δια Ῥδηϊῃδίβα, ΤῊΘ ἔαΐαΓο 

Ἡἱδίοσίδη νὉ1}}} χορσοβοηΐ ὑπ ῖ8 1η16]]6οἴ81] δηᾶ βρίγὶ 8] οοηῆτοῖ, τ ΒΊΟΝ 18. ποῖ γοῦ οοποϊυᾶοα, 88 

ὁ86 οὔ 86 τηοβὺ πηροτίδηῦ δηα ἰπίογοϑεϊηρ ομδρίθσβ ἴῃ βίου, δῃα 88 οὔθ οὗἨ [88 τχοβὺ Ὀτ]]- 

ἸἸδηΐ γἱούογ68 οὗἁἨ (1 ΟΥοῦ Ὁ 6]16, οὗ ΟΠ τΙβδη ὑγας ἢ ΟΥ̓ΕΓ δ 1- ΟἸ τ β Δ} οὐτοσ, ΤὮΘ Οαοστηδῃ 

τηϊηα μΔ59 ΠΟΥ͂ΘΓ, βῖποθ 80 Ἐοἰοττηδίζοη, ἀθυθὶοροα ἃ τλοσο ᾿πίομ9θ δηαἃ ρϑγβουθίης δοιἱυ εν, 

Ὀοΐὰ ἴον δηᾶ δραϊηβί 10 σοβροϊ, βδηῃ ἴῃ [818 μογὶοᾶ, δῃὰ 1 1 βμουϊᾶ Γ1]]Υ ονθγοοσὴθ [0 

τηοᾶδγῃ 84 τηοϑὺ ΡΟΥΘΓΙ] δἰΐδοκα ρου ΟἸ τ βεϊδηϊτ, ἐῦ Μ71}} δομΐθνο 88 ἱτηροτίδηϊξ 8 ὙγΟΣῖς 89 

ἴῃς Ἐοίοτγτηδῦι οὗὁὨ [868 βἰχίθοη ἢ σοο ΥΥ. ΕὌΓΠΛΟΙ ΧΟΠΟΣΘ ΪΟΠΒ Πατο βιυαϊοα {86 Β101]6 πὶ 

88 ΤΏ ΠΟ 8 Πα ῬΘΟΓΙΔΡΌΒ ΙΏΟΓῸ ΖΕΔ], Θαγ  βίῃ 688, ΔΠα βἰ ρΊΘ 688 οὗ ΡΌΓΡΟΒΟ, (Π8η [9 ῥχγοδοηῖ. Βαΐ 

ΠΟΥ͂ΟΣ Ὀεΐογο ἢ88 10 Ὀθοη Βι ̓ ]θο θα ἴο βυοἢ ἐβογουὴ δῃα οχ σηβίνο οὐ Εἰς 8], ΡΣ] Ο]ορΊοΑΙ, ἰϑέοσ- 

681], Δα δηϊἰαυδτίδη, 88 Ὑ76}} 88. [ΘΟ] οσἾο81 ἰηγοβυ χαίζοη δη ἃ ΤΟβοϑσοῖ, ΝΘΥ͂ΘΙ ὈΘίΌΓΘ [88 ἰΐ 

ΒοΘῈ 84558116 ἃ δηὰ ἀείδηοα τ ΤλοΤο ᾿οασηΐηρ, δουτηθῃ, Δηἃ ῬΟΥΒούθσϑηοθ. ΝΌΟΣ ὈΘίοσα Ἦδ88 

[8 ΟΥ̓ ΕΖΟ8] Δρραγδίιβ Ὀ60Π 80 8016 ΟΥ 80 ΘΑΘΥ͂ Οὗ Δ0Ο688" ἴ86 τηοβῦ δησίθηῦ συϑηυβοσ ρἐ8 οὗὨ ἐμ 

ΒΙ10]6 αυΐηρ ὈΘΘ ὩΘΉΪΥ αἰ Βοογογορᾶ, 85 [6 Οοᾶοχ Κ᾽ αὶ ζουβ, ΟΥ ΤΆΟΤΘ ΟΔΓΘΙΊΠΥ οοτηραγθᾶ δὰ 

ΡΟΝ μοα (βοπιθ οὗἁ ἔπότὰ ἴῃ ἔδο- δἰ 116), 88 [86 Οοᾶοχ ϑβ᾽μαἰτίσυβ, αίΐοδηυβ, ΑἸοσχδησίηυβ, 

ἘΡδγδοσοὶ Κ'γτί, δηα ἔπ αἰβουυθσίθθ δῃ ἃ τϑθΆσ 68 οὗὨ ἔγϑυθ]]6 ΓΈ, ΔΓ αυδτΐδη5, Εἱβέοσϊαῆβ, δηὰ 

ΟΠ ΡΟΒΟΙΟρ ΓΒ θαΐηρ τηΔ6 {ἰτἱ θυΐΆΥΥ ἴο {Π6 βοΐθποθ οὗ [16 ΒοοΚ οὗ ῬΟουβ. - Νοὸ δρὸ [88 Ὀθθὴ 80 

Ῥγοάποῦγο ἴῃ σοταπλθηατῖοθ Οὰ Δἰμλοδί ΘΥ̓ΘΓΥ ρϑγί οἵ [6 ββοσθᾶ Ἵδῆοσ, Ὀπῦ ΙΏΟΓΤΘ ρΑΓ  ΟὈ]ΑΥΙ͂Υ 

ου ἴμ6 ΘΟΒΡ 618, {μ9 1,16 οἵὁἉ Ομ γῖβί, απὰ [86 ἘΡρ᾿βέ]θ8 οὔ ἔμ Ν νν Τοβίδιηθηϊ, 1ὺ 8 ποσυ αἰ ουῖς 

ἴο ΚΘΟΡ πῷ Ὑῖθι [89 Ῥγοόρτοββ οὗ [μ6 Οθύϊωδῃ Ῥγοθβ ἴῃ (ἷ8 ἀσθραγίγηθ δ, ΟἿ6 ΘΟΠλΠΘὨ ΑΓῪ 70]- 

Ἰονγϑ ΒΟ 6. ἴῃ ταρὶ ἃ βυσοθββίου, δηᾶ [μ6 Ὀεϑὺ οὗ μθπὶ Δ.Θ ΘΟ ΒΔ ΕΥ̓ ΤΟ  ϑδγΐηρ ἱπ ΠΟῪ δηᾶ 

᾿παρτογοᾶ οαἰίοηβ, ἩΥνΒ1ΟὮ τη ον (9 Ο]ἃ Ομ68 1801688 [ὉΓ ΟΥ̓ {108} ρυγροβοθ, 5.111 (886 ἱπίθηβο 

Ρτοαυο ΥἹῦ οἵὨ (ἷ8 μοσϊοα τηυβϑῦ ΒΟΟΠΘΓ ΟΥ Ἰδίαοσ Ὀ6 Θχιϑυϑβίβα, δηᾷὰ σίυγθ Ὑγδ7 ἴο ΠΝ ΤΆΟΓΟ αυϊοῖ 

δοϊ γἱγ οὗ τοργοἀποϊζοη ἀπ δρρ) δ ὕο. ἢ" 

4 το Ὧν. γοτάονοτνγ ἢ, Ὑδο ἰθ ἀἰδροδοὰ ἴο πὰ ἴῃ ἴμο οἱὰ Οοἰ Βοο δῃ τηοάϑγῃ Δ Ηρ  οδη Τα μ6 16 ἰδ ϑορί Ως 
δι (80 οπὰ οὗ ὀχοροίίοοϊ Κπον]οὰκο δηὰ σ᾿ βάοσα, ἴοοὶθ οοπδέσαί θὰ ἴο βάγο!( (1π. (89 Ῥτούδοθ ἴο ἢ15 ΟὌΣ,ΩΣΔ ΟΣ ΔΣΥ ΟἿ 

Β 



ἘἘΠι - ΡΒΕΕΑΟΕ. 
---------π - ---π--πτπὩοοοοοοΣᾶΣΡΌπ|ιρρρρρρρρρρρρρρρορρρϑρορρρρρρττρόρόΘΡΘἠΠΠτΠτΠ ΦΘΘΘῬϑὋ᾽᾽ 

ΤῈ {ϊπιθ ἢ88 ΠΟῪ διτ υϑα ἔοσ [86 ῥγαραγδέϊοῃ οὗ ἃ οοπιργομβοηβῖγο ἐμϑοϊορίοδὶ ΟΟΣΩΙΠΘΏΤΑΓΥ 
ΒΊΟΝ. 58.411] ββ( ἰβΕΎ 811 ἐπ (μϑογϑίΐοδὶ ἀπὰ ῥγδοίΐοδὶ ἀθιλδπᾶβ οὔ ἐμ8 ϑυβδηρθὶῖοδὶ ΓΑ ΒΕΓ οὗ [88 
Ῥτεβθπΐ βεπογδίου, πα ΒΌσΥ8 88 8 οοπῃρ]ϑίθ θχαρϑίῖοδὶ ΠΣ ΌΤΆΓΥ ΤῸ οοπδίδπε Ταΐδγοτοθ: ἃ οοζὰ- 
ΤΑΘΠΕΔΓΥ ᾿Ἰθαγηοά, γοῦ Ῥοραϊαγ, οσϊμοᾶοχ δηᾶ βουπᾶ, γεῦ υπβοοίαγίδη, ᾿θ6 γα] δηᾷ ἐστι] σαί μοὶ ο 
ἴῃ βρὶ γἱΐ δηᾶ δἷτὰ ; οοπυρἰπίηρ πὰ ΟΥ̓ ΠΑ] ΤΟΒΘΔΙῸΙ {86 τηοβὲ γ8]04}0]6 τοβαϊβ οὔ ἐπα οχεχοίοαὶ 
ἰδῦοτβ οὗ {π6 μαϑῦ δπὰ [Π6 ργεβοπί, δῃῃᾳᾳ πηδικίπρ' ἔμθτι δνδὶ]8 016 ἴὼσ {88 Ῥγδοίζοδὶ 186 οὗ πιϊη]8- 
ἴδ:β δῃᾷ [86 βΘΠΘΓΑΙ ροοὰ οὗἁἨ [Π6 Θματοι, ΒοΙ ἃ ΘΟΠΑΓΙ ΘΕ ΔΓΥ οδα 06 ΒιΟΘΒΘΙΌΠΥ πτοπρμέ ους 
ΟὨΪΥ δ βυο ἃ ἔγυϊει] ρεσὶοα οὐὗὨ ΒΊ]1681 σθϑθασοῖ ἃ8 ἐῆθ ργεϑθηΐ, δῃα ὈΥ δὴ δββοοίδιοη οἵ ὃχ- 
Ῥαπεπορᾶ αἰγίποβ θαυ 8}}ν αἰϑεηρυ δηθὰ ἴον τὶρθ βομοϊδσβῃὶρ δπὰ βουμπὰ ρἱδευ, δὰ [Ὁ] οοπι- 
Ροίεθηΐ ἰο δού 88 τηϑαϊδίογβ Ὀθίνγθοῃ (ἢ 6 βούοσο βοΐθηοο οὗ {Π6 Ῥτοΐδβϑοσἑδὶ ομ δὶ δῃα [86 ρῥγδοίίοδὶ 

ἀυζ68 οὗὨ [8Π6 ραβίοσαὶ οδῖοθ. 

ΤΓΑΝΟΕΒΒ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ. 

βοἢ ἃ ΘΟΙΩΠΙΘΕΪΔΓΥ 18 {116 Βίδοίιοογξ οἵ τ. ΤΑΝΟΕ, δβαϊβίϑαἃ Ὁ. ἃ πυταθαῦ οὗὨ ἀἰβεϊηρσυϊ θη θα 

ΘΥ̓ΔΏΡ]1041] αἰγῖπο8 ἀπα ρυ]ρὶῦ οτγαύοιβ οὗ αϑγδηυ, βυὶ ζουδηᾶ, πὰ ΗΟ]]8 πᾶ." ΤὨΐβ ποσκ 

89 ΟΟΙΩΓΊΘΙΟΘΩ͂ ἰη 1857, δ {6 Ββυσμοθάοη οὗὨ [6 Ῥθ] 1 8η6 γα, ΘΙ Ββασθη ἀπὰ ΚΊ]δβίηρ, ἴῃ Β1616- 

[εἸὰ, Ῥτυδβεῖδ, Οἢ ἃ Ὀΐδῃ βίτηΐαῦ ἰο (μδὲ οΥ̓ ΚΓΤΑΙΚΕἾΒ ϑγηπορϑὶθ, ὙΠ ΕΪΟΙ. ἀρρδδγϑᾶ ἃ πυπαγθα γὙθδσβ 

δο, δῃᾶ [48 βίποο θθϑη δἰ βὮΥ ῥγίζεα ὈΥ τωϊηϊβίοσβ δῃα ἐμθοϊορίοδὶ βία θηΐθ 88 ἃ τίοι βίοσο- 

Βοῦβο οὗἩ δχορδίξοδϊ δηᾶ Βοχι]οιϊο8] Ἰοαγπΐηρ, Ὀαΐ πΠΐϊοἢ ἷ8δ ΠΟῪ ὙΕΣΥ͂ ΓΆΓΟ, Δπὰ ἰο 8 Ἰασρο 

οχίοπί δηἰὶ αυδίοα. ἢ ᾿ 

10 18 [ο δια ῦταοο ὑτϑα δ! (Π6 σοῖο ΟἹὰ δηὰ Νοῦν Ταβίδιηθηί, ΤῊ ον. τσ. Φόδη Ῥ᾽ 

[δῆρο, ῬΓΟΙΈΒΒΟΣ οὗἁ Θὐδῃρο] σαὶ ἐμβΘΟ]ΟΡῪ ἴη {π6 ΤΙ γε οὗ Βοηπ, δϑβαμηθαὰ [Π6 ΖΘΠΟΓΑΙ 

οαϊοσΑ] βυρογυ βίοι ἢ ταδίαγίηρ' [86 Ὀ]δτι δπ Ῥγθραγίηρ' ΒΕΥΘΓΆ] ῥδγίβ ἈΪπη80} (Ναί ον, Ματῖς, 

Φόοδη, ΒοΙΏ8η8, 8πΠα Οἰ6Π6818), Βο]θοίλης; {116 αϑεϊβίδη β δηα δβϑὶ ηΐηρ ἴο ἔμοσὰ ὑποἷγ βἤδγο ἴῃ {πὸ 

ΤΟΥ. 10 18 ἃ ΥΟΓΥ ᾿ΔΌοΤΪουΒ δηα σοι ρυθμθηβῖγθ ππαἀοχίδκίηρ, ΟΝ Γϑαυΐγοβ ἃ γΑΓΙΘὺΥ οὗἉ 

(Δ ηΐ8, 8Πα ΙΏΔΗΥ͂ γΟΔΙΒ οὗ υηϊοᾶ ἸΔΌοΓγ. [0 ἰ8 [26 ρτολίοϑδι ΕἸ ΘΓΆΤῪ θα ΓΡσΙ86 οὗ ὑμ6 κἰηὰ 

Ὁηἀογίδθη ἴῃ ἐμ ργεθομξ οαπίυσγ. ΗΒΕΖΟΟ᾿ Τλοοϊοσίοαϊ Επογοϊοραᾶία, οὗ ποι {πο εἰσαί- 

0 Ν, Το, Ῥ. ν.): “Ιπάἀϑοᾶ 10 τχυδὶ Ὅ6 οσουίραδϑα, πΠῺ ΔΉ ΧΙΪη665 ἴο ἴὴ9 Ὀϊνίηθ Αὐἰδοσ οὗὨ 186 βογρίυτο, [δαὶ 189 

Ῥγοδοηΐ ἃ70 θη οΥ8, ἴῃ σογίδί ἢ Σοσρϑοῖβ, ζγθαῖοΣ Ὀσὶ υ ] ]οχ66 705 ἴΠη9 ἄπο υπἀογείδηἀηκς οὗἩἨ Ηοὶν τὶ (δὴ ὝΤΟΣΓΟ ον οῦ σοη- 

ζογσοὰ ὌΥ ΑἸΠΗΣΥ αοα οἡ ΔῺΥ͂ Ῥγοσοοάϊηρ χομπογδιίου βῖποθ 186 χουν δὶ οὗ Ἰοϊτοτβ."" Δηὰ ἢθΘ 18 οδηἀὶὰ ϑῃουρὴ ἴο δὰ- 

τη, αἷδο (οὔ Ὁ. τί.), "τ δί [86 Ῥ81πὶ [70 ἱπά δῖσυ ἰη (}158 βαογοὰ 80] 18 σβρϑοϊδ!ν το ἴ0 δΔποῖίδοῦ παίίοη, Τὴ Μαδουῖθ 

οὔ ἴΠ6 Ν᾽ ὁ Τοαϊδιηοηὺ δο ζΌΤῚ ΟΣ ΔΉΥ."" 
4 ΤΏ 7.1] αογιαδῃ {{{16Ὸ οὗὨ 86 ψοΣῖ ἴ6: ΤΗΒΞΟΙΟΟΙΒΟΗ-ΒΟΝΜΙΈΤΙΒΟ ΕΒ ΒΙΒΕΙ ἮΕΕΑΚ. 26 Πείϊέσο βολγ Αἴἴδη υπὰ 

Ἀδώδα, Τεείανισπίδ πἰἰξ Πποχεοίολὲ αὐ ἄαε ἱλεοϊοσ ϑολολονπιοίίδολο Βεαῶγ ιία5 468 Ῥαδίσγαϊΐοη, Απιΐίεδ ἐπὶ Ῥεγδίμ πο 
μεέΐ πατηλαδεη ουαησεϊδολεη, Τλεοίοσοη δοανδοέξεί πὰ λοναιδσοσέδοι τον ὦ. ῬΟΊΑΝοΒ. Ἐἰοϊοζο]ὰ, Ὑοσίδα τοῦ Υ οἱ]- 

Ὠδροη υἱπὰ ΕΚΙδοίηρ, 1887 

ἘΒΎΝΟΡΕΙΒ ΒΙΒΙΙΙΟΥΗΕΟΑΣ ΕΧΕΟΞΤΙΟΣ ΙΝ ΝΌτνυμ ΤΈΞΘΤΑΜΕΧχτυμ. ΑἸμγεσοαδοίο»" Αἰδεις ἀεν σγῶπαϊολείοα, ὠπὰ 

ποσδαγείοη Αἰδεσωπσοη, δον αἰ Βᾶολεν Νδυσπ Τεοδίαοπεπ. 75. Ταδεϊφη, Ἐγχάγεπροη, ἀπηιόγκξωπρόη υπὰ λἶεκα» 

«οὐπαυπροη, πες Ζιοίολυησ (ἐδ Ονρυπαίοχίεε, πὰ  εέξείσον Αη λας ἀν ἀαδον σεῦναμολέεπ Βάολον, κιηὶ ἐγεσηδολ- 

ἐοπ Παπαδιοδ͵ 66. 65. ΑΥἾἐ Βενλᾶῶζίο δέπέσον" Οεἰολγίοπ τοῦ ΟἸΒΊΒΤΟΡΗ Κβτλκακε, δαείογο ῥνγιανίο ὑπᾶ Οαγηπέθφον, 

Ῥνδοαέσον ὅἀεν δίαα μπα Κ᾽εδέωπρ δνίφθοη. 8 τοῖα. ἐῖϊο. ΤῺΘ ῥγοΐωοο 160 ἀδίοὰ 1788. 1 ἤδᾶτὸ θ60Ὼ ἰη 1815 ΘΟ ΤΥ δᾶ 

ΘοςαδίοΠ Δ} σοσα ρασζοὰ ὑψ2|Ὸὸ οΟρ 68 οὗ [86 ὝΟΓΚ, ὁπ6 οὗ [Π0 δοοοηὰ οἀϊτίοη, 1,οἰ »Ζίς, 1740 (ἰπ ἴ 6 ΤΟΙ. Βοταΐπδσν Γἰ ὈΤΌΓΥ 

δὶ ΜογοΟΥΒΌΌΣΩ, ΡΔ.), δη 96 οὗἨὨ ἴπο 41 οἀ,, ΤΙΣ. 1758 ([ἡ Ῥοβδβοδδίοῃ οὗ δ Οοσιηδη οἱ ΣΤ δ Νὸ ὙογΚ), ΤὨΘ 

Δταῖ τοϊαπιο, οοη δίηΐης ἴδ ἴουν Θο8ρΡ6]6, οόνογα 2,623 οἰ Ο60}Υ γι πίθα αὐδζίο ρασοβ. ΤῈ {{||0 οὗ [86 ΟἸἹὰ Τῥοίατηδηι 

Ῥατὶ ἰδ: ΚΒΥΎΝΟΡΒΘΙΩ ΒΙΒΙΜΙΟΤΗΕΟΙ ἘΧΕΟΚΤΙΟΑΚῚΙΝ ΝΕτυΒ ΤΈΒΤΆΜΕΧΝτῦν, οἷο., ΒΟΙΊη κπὰ Π4]16, 1141 ΗΝ, 6 νοΐβ. ἀἰϊο. ΠῚδ 

δοι, Φοῦδηη αοογς Βίδγικο, οοτηρϊοίοα ἴΠ0 ΟἹὰ Τοοίδιηθηῖ. ΟΠ τ] δῖορἢ Βασι 86 ὈΟΥῚ Δ. ἡ. 1684, γαϑ Ῥϑαεῖοῦ Ῥυγδγί 8 

π ἰδο ἰοτ δηὰ ζοσίγοθα Ὀγίϑθοη, δηὰ ἀἰοὰ 1144. ΗΠ τοῖο τγδα : γμοέπι διπιο, Ολγίδέισι δόσμον. Ἧὸο ψϑϑ ποῖ 8 τηϑῇ 

οἵ κουΐυπ, ἰχὸ 1,δηρθ, Ὀπὶ οὗὨ ᾿ττ 686 ᾿ἰΠΟΓΘΥΥ Πα ΤΥ, ἀπὰ ἢΐ8 ΜΟΥ 15 ἃ τΎ Ὀΐὶ ὑδεζα] οοτα ἢ] διο. Ἧοσ οὐ υοάϊδά 
1) τ οχίγδοῖθ ὕζο Ὁσγουοῦβ χοροί 8] ΤΟΥ, Θορϑοΐ}ν ἴμοῶ6 οὗ 1ἴπθγ, Βτγορίίαα, Οαδπῃδίοίη, Ογδλοσ, ΗἩθάϊη ρου, 

Τϑηρο, Μία᾽ι6, Οεἰαπάον, ΡΙβοεδίοσ, Ουθϑηοὶ, Τόβδηῖα, ΒΙ0114 ΤΥ τί οτ Ὀογβεπεία, Ζοίβίυβ. 1,δῆμο ἰγαηδίογα ἴῃ δι δαΐα που 
οἵ Βιδγιχοῖα ἰδῦογθ ἴο ἴ86 Βοτζα ]οίίοαὶ δοοϊίομδ οὐὨἨ 15 σου θηΐατΥ, απὰ οτγϑά 8 Ἀἰπὶ 1} (80 οχίγδοί ὕγοσὰλ δἰη προ ο 

ουθδοῦα Ὁπᾶοσ ἰμοίν Ὠδγ68, 



ῬΕΕΕΑΟΕ. ΙΧ φρτυτοῦυ ϑιοειυΣ ξειουςοΣ,. ον 2 0ὕ.ὕὌὃᾧὉᾳὕ.ὲδὲὼὠἔἐΞ- ῶδιλνΣς ....-- 
ϑδηΐα γοϊαπλθ 88 π8ὲ Ὀδθῃ ρυ ] βμθα (1 ἔνσο υο]απη68 οὗ Βυρρ᾽ϑπιαπίβ β6}}} ἰῃ Ῥσοθρϑοί), ἷβ ἃ 
δἰ πλ1]αν τλοπυταθης οὗὨ Οἰοσταδη Ἰθαγηΐῃρ δπὰ ἱπαυβέσγ, δπα τὶ] ὍΘ, ῸΣ ΤΩΔΗΥ͂ ὙΟΔΙΒ ἕο ΘΟΙΊΘ, 8 
τοῖν βίογεβοῦβθ ἔοσ {πιθο]ορίοθὶ βίπἀοθηΐθ. Ηὸ ἴᾺγ [86 ΟΟΙΩ τ ΘμἕδΓΥ οὗὨ Π,δηρα 88 Ῥσορτεββεᾶ 
ΓΔΡΙΙν δηᾶ βἰοδασ]γ, δα ὑγουϑα ἀϑοϊ δα] βυοθαδίαὶ. Ἐνθα ἴῃ 18 Ῥτοβοηὶ ὑπ δηϊβησα εἰδία, ἱξ 

[.)88 ΘΙΓΕΒΑῪ τοδί τ] ἃ τ] 6 γ οἰτουϊδίζοη (8 ΔΩΥ τηοάθστι Θοτπιθυΐαυυ ὙΣΕΐπ ἐμι6 ΒΔΠῚΘ ΕἾΡ.6, 

δηα 1 ὕΤΟὟΘΒ ἴῃ [ἈΥΟΥ 88 1ΐ δάυϑδῃοοβ, 

ΤῊ ΤΟ] ον ρ Ρδτίβ, οὔ ἐμ Νονν Τ᾿, αν Ὀ6θα ΡῈ] Β θα, ΟΥ 8.6 ἰπ ΘΟΌΓΒ6 οὗ ρσγοραγδίϊοῃ : 

Ι. ΤῊΕ ΟΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝαΑ ΤῸὸ7 ΜΑΤΤΗΒΎ, τ δὴ ἤηιγοσιοίίοη, (ο δ6 ιολοῖς Νοιο Τεδἑαπιεηΐ. 

ΒΥ Ὧτ. Φοπκν Ρ. ΤΆπαΕ, 1857. Βοοοσᾶ (γα) οαίϊοι του βοᾶ, 1861. 

Π. ΤῊΞ ΟΌΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝα ΤῸ ΜΆΑΒΕ, ΒΥ ὍΣ. ΦΟΗΝ Ρ. ΤΑΝΕ. ϑοοομᾶ οαϊίΐοη το- 

Υἱϑοά, 1861. 

ΠῚ, ΤῊΞΒ ΟὌΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝα ΤῸ {0ΚῈ. ΒΥ Ὁ. ὅ. ὅ. γὰκ ΟΟΒΤΕΒΖΕΕ, Ῥσοίοϑϑοσ οὗἉ ὐδοϊοεν 

εἱ ὕτοῦ. βοοοπᾶ οαϊθοι τουϑοᾶ, 1861. ͵ 

ΙΥ. ΤῊΕΞ ΟΌΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝα ΤῸ ΦΟΗΝ. ΒΥ Ὦγ. Φοην Ρ. 1Ἁκαξ. εοοπᾶ οἀίίοη, 1862. 

Ὗ. ΤῊΞΕ ΑΟἸΒ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΒΤΙΕΒ. ΒΥ Ρτιοῖ. Ὦγ, 6. ΕΘΗ ΕΒ, οὗἁ 1,εἱρΖίρ, ἀπ θδδη Κὶ. 

Οπποκ, οὗ Βιευϊχατί. βοοοπα οαἀϊίΐοι τευϊβοᾶ, 1862. 

ΥἹΙ. ΤῊΞΒ ΕἸΡΙΒΤῚΙῈ ΤῸ ΤῊΞΒ ΕΟΜΑΝΒ, ΠΟῪ ἴῃ σΟΌΓΒΟ Οὗ Ὀγορδγδίΐοη ὈΥ 186 δαϊίογ, 'π ΘΟ 60- 

ἔοι ὙΠ Ἠ18 βου-Ἰπ-ἰανν, Εον. Μν. ἘίΑυ, ἴῃ Οὔ] ἃ, ΤῸ δϑϑαμπγχθα [86 ΠΟΙ] ἷ68] ρᾶγί. 

ΥΠ. ΤῈΠΕ ἘΡΙΒΤΊΙΕΒ ΤῸ ΤῊΒ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ. ΒΥ ἰδΠο0 ον. Ὁσγ. ΟΠ. ΕἘς Κιτκα, 1862. 

ΥΠΙ. ΤῊΕΒ ΕΡΙΒΤΙ,Β Τὸ ΤΗΒ ΟΑΙΑΤΙΑΝΒ. ΒΥ {80 ον. ΟΤΤΟ ΒΟΜΜΟΙ ΕΗ, 1862, 

ΙΧ. ἘΒΕ ΕἸΡΙΒΤΙΙΕΒ ΤῸ ΤῊ ΕΡΗΕΒΊΑΝΒ, ΡΗΣΙΡ̓ΡΡΙΑΝΒ, ΑΧῸ ΟὈΙΟΒΒΙΑΚΒ. ΒΥ χοῦ, Ὁγ. Ὁ λκπ. 

ΒΟΗΕΚΕΚΕῚ, οὗ ΗοΙ ἀΘΙ θογρ, 1862." 

Χ, ΤῊΒ ἘΡΙΘΤΙΕΒ ΤῸ ΤῊΒ ΤῊἨΝΒΒΑΙΟΝΊΑΝΒ. ΒῪ Ῥτοῖ. Πτβ. Ο. Α. ΑΥΒΕΕΙΕΝ δπὰ ΟΗΞ. ΦΟΗΝ 

ἘΙΘΟΘΕΝΒΑΟΘΗ, οὗὨ Βρ56], 1864. 

ΧΙ. ΤῊΞ ῬΑΒΤΟΒΑΙ, ΕἸΡΙΒΤΙΙΕΒ 8δη4 ΤῊΒ ΕἸΡΙΒΤῚΒ ΤῸ ΡΗΙΓΕΜΟΝ. ΒΥ Ὦγ. 7. 7. νὰν Οοϑ- 

ΤΕΆΖΕΕ, οὗ Ὁ χεοδί, βοοοπᾶ οαϊ(ίοι Του βοα, 1864. 

ΧΙΙ. ΤῊΞ ΕΡΙΒΤΙ,Ε ΤῸ ΤΗΞ ΒΕΒΒΕΕΎΒ. ΒΥ Ρχοῦ, Ὦγ. Ο. Β. Μοι, 1861. 

ΧΙΠ. ΤῊΒ ἘΣΡΙΒΤΙΒ ΟΡ ΤΑΜΕΒ. ΒΥ χοῦ. Ὦγχβ. 1. Ρ. ΤάΆκαξ δπὰ 7. . σαν ΟΟΒΤΕΕ- 

ΣΡΕ, 1862. 

ΧΙΥ͂. ΤῊΒ ΕΡΙΒΤΙΕΒ ΟΕ ῬΕΤΕΒ δηᾶ ΤῊξ ἘΤΡΡΙΒΤΙΙΕ ΟΒ' ὅῦηε, ὈΥ Ὦγ. 6. Ε,, Ο. πον ὕ.ΕῈ. 

βοοοπα οαϊίίοι τουϊβοᾶ, 1861. 

ΤΏ σου δ ηἰηρ᾽ Ρατίβ, οἵ {86 Ν,, Τ'., οουίαϊεηρ ΤῊΒ ΕΡΙΒΤΊΕΘ ΟΡ ΤΟΠΙΝ, δηὰ ΤῊΝ ἘΕΥΕ- 

ΤΑΤΙΟΝ, δᾶγθ ποὺ γοῦ Δρρθαγθᾶ. Ῥασί ΥἹ. (οὰ 86 ἘΣ βέϊο ἴο [86 ἘΔ 8) δῃα Ῥαγί ΧΥ͂, δγθ, 

ΒΟΎΘΟΥΘΓ, ἴῃ ὈΓΟΟΘΟΒ8 ΟὗὨ ῥτοραγδίίοη, δα τρΔΥ̓ 0 ὀχρθοίθα ὙΣΐπ ἃ γ68 Ὁ. 

ΟΥ̓ ἔα ΟομλπιθπίδγΥ ὁ ΤῊΞ ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ, Ο.6 γΟ]υπη]6 88 δὲ Ὀδοη ΡῈ] 8μ6α (1864), 

ΜὮΙΟ. σου ἐδ] ηΒβ 8 ΖΘΏΘΓΑΙ [Ιηἰτοαποίζοι ἴἰο [86 ψμοῖο ΟἹα Τοβίδσηθηϊ, ἀμ ἃ ΘΟΙΩΣ ΘΏΓΑΓΣΥ ΟἿ 

αεπρεῖα ὈΥ [86 οαϊίογ. 

ἈΑσοοτγάϊηρ ἴο 8 ρῥεϊγαΐο Ἰοΐζεσς οὔ ουσ δβίθοιηϑᾶ ἔτϊοπα, Ὠτ. Τδῆσο, [πο ΤΟ] ἀἱδροαίἑἑοηθ 

ἢδγο ΔΙγοδαύ Ὀθοῖ τηϑδθ σοπορζηΐηρ [6 ΟἹ]α Τοβίδσμομί : 

ΠΕΥΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΒΥ Βογν. στ. ΚΟΥ ΕΑ, οὗ ΕἸΡογίδ] ἃ (βυσοεβϑοῦ οὗ Ὁγ. Ε'. Ὗ. Κτπην 

ἸΏΔΟΠΟΥ 88 Ῥδϑίου, δα δαίθοῦ οὗ δἢ δσςθ]ϑηῦ Ῥσγϑοίϊοϑὶ οοτημλθηίασυ οἡ 6 6818). 

δοδβηυα. ΒΥ τσ. Ραυυσβ ΟΑΒΒΕΙ, ἴῃ Βα] η, 

Φ Τρῖσ ρασί τῖ1] ῬΤΟΘΘΌΪΥ Ὁθ τουτὶ τἰθ ὉΥ 8 ΠΟΙΠΟΡ Βαπὰ οἡ δοοουπηὶ οὐ [89 τϑοϑοΐ Ὡπίογ ππμδῖθ ομβησο πὶ [86 

᾿ἰμοοϊορίοδὶ ροο οΏ οὗὁὨ 156 ΔαίΒοτ. 



ὰ ῬΒΕΡΑΟΘΕ. 

ὅυραξβ. ΒΥ Βογυ. Μγ. ΒΟΗΙΚΕΙΡΕΕ, γϑοῖογ οὐ [ἢ.} ΒΟΙΑΪΠΑΓῪ δὺ ΒτΟΠΊ ΘΓ. 

Κινοβ. ΒΥ Ὧν. ΒΑ, ἴῃ Οδυδγῆθ (Δυΐθμοῦ οὗἩ [86 οοἸοὈχαϊθαὰ οσΚ οἱ [86 Νυτῃρο]δηι οὗ 

[16 Μοβαῖο ͵ΟσΒἱρ, οἰς.). 

ΤῊΒ Ρβαι,μβ. ΒΥ Ὦγ. ΜΟῚ,,, ζθθογαὶ βαυρογίὐοπάθηξ ἰὰ Κη ρθθογΩ. 

ΦΈΒΕΜΙΑΗ, ΒΥ Βογν. Ὦγ. ΝΑΘΕΙΒΒΑΟΘΗ, οὗ Βαυσθαίῃ. 

8 

ΕΗ. ΤΑΝΟΕ. 

ΤῊ το ᾶοῦ ὙὉ}}} ΠΑ ΓΌΓΑΙΠΥ ἔδοὶ βοῖμθ ΟὐΣΙΟΒΙ ΟΥ̓ δου [86 ῬΘΙΒΟΏΔΙ ἰΒίΟΣΥ δηᾶ Ομ γδοίον οὗ 

[Π6 ΘαἰέοΥ ἃπα ΤηΔΠΑΘΓ οὗὨ [Π18 στοδὺ ΒΙΌ]1681 σσουῖς, 0 Βογοζοίοσο μ88 ὈΘ6 ἢ 1688 ἘΠΟΥΤΏ ἈΠΟ 

ἘΠ ΡΊ 8}. ΤΟΔΘΓΒ (ΠΔΠ ΤΩΔΗΥ͂ Οογηδη αἰγἱη68 ΟΥὨ [ἈΣ ᾿ΠΙΘΣΙΟΣ ἰδ]6πΐ, ΟἿ]Υ ἔνγο ΟΥ̓ ΠΪ8 ΣΧ ηΥ ΟΥΚΒ 

Βδῦθ Ὀθθῃ Ὀχγουσῃΐ ουΐ ἴῃ 8ὴ ἘΠΡ]ΒΗ ἀγθβ8, δηα ἘΠΘΥ͂ ΟὨἹΥ αὐἱέθ ΤΘΟΘΏΓΥ, Ππϑιλοῖν, ἷ8 1.71. ὁ 

έδιδ, διὰ ρῬαγίβ οἵ δὶβ ΟὉΠ πα σΥ οὐ 6 αΟΒΡΕΪΒ. 

Ὅν, Τ᾿δησδ 88 Ὀοσῃ οἢ {πο 100ἢ οὗ ΑΡΥΊ], 1802, οὐ ἐμ6 ΒΙΘΙ, 8 8181] ἔἌγτω ἴῃ [116 ρδγίϑ8} οὗ 

ΒοΟΒΗΌΟΣΗ, ΠΘΔῚ ΕἸ γα, ἰπ Ῥγυβδῖα, Ηἰἴβ (ΔΊΠΟΓ τγα8 ἃ ἿΙΆΤΤΩΟΙ ΔΠα ἃ ὙΒΡΌΠΕΙ, δηἃ Ὀτουσς 

Ἀ18 Β0} ὍΡ ἴο {Π6 Βδιμθ οοουρδίΐοη, Ρυΐ Δ] οΟνγοα αἶμα, δὲ [86 β8π|6 γηθ, ἰο πᾶ] ρο 8 Ῥ88810} 

ἔοσ τοδαϊηρ Ὑουπρ ἴδηρα οἴξοη ἄτογο [π6 ῥγοάυοίβ οὗὨ [Π6 801] ὑο τηδρκοῖ, Ηδ ΘΑΙΥ δοααϊτοα 

8 δηἰ υδβὶαδίϊὶς Ἰονα οὗὨ παΐυσο, ΒΟ. τουθδὶοα ἰο 8 ρορίϊο δῃα ῥἱουβ τηἱπα, ἃ8 ἴῃ 8 ΤΑΪΤΤΟΤ, 

[18 τωγϑίεσίοϑ οὗ [μ6 Κίηράοπι οὗ ἤθᾶυθῃ. Ἠδ τῦδϑ ἱπβίγυοίβα ἱπ [86 ἀοοίγ 68 οὗ ἐμ Ἠδἱ ἀθῖ θ τς 

Οδἰθοίβια, τ 110 }} 18. 801}} πῃ 186 διλοηρ (μ6 Πείοσιηθα ΟΠυΓΟμ 68. οα {86 Ἐἷπο, ΔΙ Βουσἢ {86 

ΤΆΛΒόγϑη δμα Ἐοίοσιηθα Οὐ δββίουβ ἃγο υμϊίθα ἴῃ ῬΙυββία ϑίποθ 1817 ππθσ 9Π6 φΟΥΘσηχηθηΐ 

δα δαπλϊηϊδίγαίϊη, ἀπ ὈΘΑΓ {1.6 Ὡδηλδ οὗἉ Π6 ἸΠηϊ(οα ΕγΔηρΘ 1.8] ΟἸΌΣΟἢ. 8 1,δη ἑθδοῆοῦ, 

{86 ον. Ἡοσττοδμη Και μοῦ, τὸ ἀἰβοονογθα ἱπ μἷπὶ ἀμ.) ἐδ] θηΐϑ, ἱῃἀοθα αἷπὰ ἰο Ββέυα ἴον 

[86 τχϊηϊβίτγ. Ηδ δἰἰομβᾶ 6 αγιμπδϑίατῃη (ΟΟ]]6 6) οὗἨ Ὠ ἀββεϊ ἄοσῦ ἔγοϊῃ Ἐβμδβίοσ, 1821, ἰὸ 

δαΐαπμηη, 1822, πα {86 Τῦηἱ νου γ οὗ Βοπὰ ἔγοτα 1822 ἰο 1826. ΤΏΘΓΟ μ6 βίυαϊοα τ ΔἸ ὨἸΥ ὉΠΑ͂ΘΓ 

ΡΝ ἰίζβοι, (86 τηοβύῦ Ὑθῆ γα] οὗ (Π6 νης αἰγίποϑ οὗ ΟΘΥΓΆΔΏΥ, 10 [ῸΓ ΤΩΔΗΥ͂ ΥΟΔΙΒ γ88 8 

βίοι ὈἾ]|6Γ οὗἨ δυδηρθ] οὶ ὑΠΒΘΟΪΟΡῪ ἴῃ ΒοΟΠΏ δηα βυβοαυοηῦν ἰπ ΒΟ. ΤῈ τσ ηρβ οὗ 

ΝΙΐΖβοι, ἐμουρ Ρῥγοσηδηύ τ} ἄδορ ὑμουρ δ ἀπα βυρροθίάνα ἰηΐβ, σῖγο θαΐ δὴ ἱτηρογίδος 168 

οὗ Ηἷβ ρονγοῦ, ὙΒΙο. 1168 ΟὨΘΗ͂Υ ἴῃ Ηἷβ Ῥαγο, δαιποδί, δπᾷ ἀϊρηϊβοά, γοῦ τ]ὰ δηᾶ διῃ}180}8 

ῬΟΙΒΟΏΔΙ οΠμαγϑοίοσ. Ηδ ἷβ ΘΙ ΡΒ ΔΙΟΔΠΥ ἃ λοηιο σγαυΐδ, ἃ Ῥτοίοβίδηΐ Ομ σΟΙ-ζλΠοΓ, το, ὈΥ ἷ8 

ϑηΐαβ, Ἰοασηΐηρ,, απ Ρἱθυ, ΘΟΙΩΣ Δ Π 8 [86 τοϑρθοΐ οὗὨ 811 {μῃθο]ο 081 ΒΟΒΟΟ]Β δια ΘΟΟ] 5: αβέϊοὶ 

Ρδτίε8. β 

ΑΕΟΓ Ῥδβϑίπρ ἐμβσουρἢ ἔμ6 υ808] οχδιιϊπδίοῃ, Τϑηρθ ἸΔΡρογϑα ἤροσῃ 1825 ἰο 1826 ἴῃ {η6 αὐυἱοῖ 

Ὀυΐ ΤΟΙῪ Ρ]εαβαῃΐ ἴονσῃ οὗἨ 1, ΩΡ ΕΠ ΌΘΓΩ, ΠΟΔΣ ἘΠΌΟΓ], 88 δϑϑἰϑίδπεέ τηϊηϊβίοσ ἰο {86 ΠΟΥ. ἘᾺ1] 

ΕαθτταδοΒοῦ (8 Ὁσοίμοσ οὗὨ [μ6 Το] ταίθα Ὁγ. ΕἸτοᾶοσῖο Υ ]Π]Πδὴλ ἘΤΌΙΏΤΔΟ ΒΟΥ, 80 σγοίθ ἴῃ 0 

ΒΟΙΙΏΟΩΒ Οα ΕΠ 178 {π6 ΤΊΒΕ 6, δηἃ ΟἿΟΣ ῬΟΡΌΪΑΙ ΟΥ8). ΕἾΤ ἴθ Π06 ἢ6 γ͵88 οΔ]16ἃ ἰο [16 

Ῥϑδίοσα ομδσρο οἵ γζαδ!α, Ὡθδὺ βο ἱπρθῃ, ΏΘΣΘ [6 τϑηλαὶ ποα ἔτομι 1826 ἰο 1828. [ἴῃ 1882 ἢ 

ΓΟΙΔΟΥ͂Θα 88 ραβίογ ἰο Πυΐθθῦτσρ, δμα θαρδη ἰο δἰγαοῦ ρυ]1ο δέύθῃ οι ὈΥ͂ 8 Β61168 οὗἩἨ ὈΤ1]1δῃΐ 

ΔιΌ1 0165 ἴπ Ηδηρδίθη ΟΣ ΒΒ ΕἸΥΔΏΡΟΙΟ4] ΟΕ ΌγΟΣ Οαζοίίθ αηα οὔμοῦ Ῥδυϊο 1 0818, 8180 ΟΥ̓ ΡΟΘΙΏΒ, 

ΒΟΙΤΩΟΏΒ, δη 8 ὙΘΙΥῪ 8016 ΟΣ Κ οα ἐδ ἰδίοτυυ οὗἨ [6 ἰΒΆΠΟΥ οὗ Οὐ ϑδυϊουγ, δρϑὶηβί ϑί γα 885 

ΤΑ 9" ὕει. Τὰ 1841 "6 νγγᾶβ οδ6α (ο ἔμ6 Τὐοϊ γοσδ υ οὗ Ζτ ἢ, ἱῃ δ υἱ ζουϊδηα, 88 ΤΟ 8980 

οὗἁὨ ΓΠΘΟΪΟΩΥ͂ ἴῃ (86 ΡὈΪδοο οὗἉὨ ἔμ ποίοσϊουϑ βίγαιβϑ, το δα θδθῃ δρροϊηἰθα ὈῪ [86 τϑάϊοαῦ δῃὰ 

ἰη8461 δαιηϊηΐϊδίγαύϊοη οὗ (μδὲ Ο δηΐου, θυ νγὰ8 ργευδηίθα ἔγομλ ἰδ κἱπρ Ῥοβϑεϑβῖοῃ οὗἨ (16 οὶ 

ὉΥ͂ ἃ σοὶ]: σίουβ δπᾶὰ ρο] ἶσα] σϑνο]αϊίοι οὗὨ [80 Ῥθορὶθ. [πῃ Ζύσιοι. 6 ἰδροσθᾶ τ} στοδί ῥθγ- 



ῬΒΕΕΑΟΕ. Χ]ὶ 

ΒΟΥΘΥΒΏΘΘ δηα Β46}1{γ ἴῃ (Π6 ταὶ βὺ οὗ δην αἰβοουγαροιιθηίβ {1}} 18δ4, θη ᾽Θ τϑοοϊγϑαᾶ ἃ (8]} 

ῖὸ ἴα. Ὁοϊγοχεαὶίγ οὗ Βομῃ, ἰῃ Ῥυτιββδὶθ, ὙΏΘΓΘ ΒΘ ὙὉ}}} ῬΣΟΡΔΌΪΝ οπᾶ ἢ18 ἀδγβ οἡ οδιί." 

Ὧγ. ϑῆρο 8 πηδουθίρα!ῃ ομθ οὗ μ6 δο]οδὶ δπὰ ρμυγεδί αἰνγίηθα ἰλδί ΟἸ ΓΙΏΔΗΥ ΘΥΟΡ ῥχο- 

ἀποοἃ. Ηἴὸϑ 15 ἃ πδὴ οὗ σϑσο ζουΐὰβ δπὰ ναγὶϑα οὐ]ῦγο, βδποιβοὰ ὈΥ ἄθορ Ηἱδίγ, δῃᾶ ἀογοιοα 

ἰο ἔμὸ βοσυΐοο οὗ ΟἸμγ δῖ. ῬΘΓΒΟΏΔΙΙΣ ἢ6 ἷ8 ἃ τοδί δυλίδὉ]6 ΟἸ τ βιδπ τ Θμ ]θλδη, σζαπίδὶ, δϑθο- 

ομπδίθ, ππδβϑαταΐηρ,, δἰ ρῖθ, δα ὈΠΌΪΘΙἰβμοα ᾿η 411 {Π6 στο δίϊοῃβ οὐἉ 116. Ηθ δοσα 68 81} 

ὈΠΌΞΙΑΙ ναυϊοῖυ οὗ αἱ ἴ8, δῃα ΟΧΟΘ 8 88 8 ἐπθοϊορίδη, ῬΒἸΟΒΟΡΒΟΓ, ρορί, δῃὰ Ῥγθδοθοσ. Ηδ 

ΔοουΒα8 ἴῃ οχἱρίηδὶ ἰάθδ8, δὰ 17 ποΐ δἰνσαῦβ σου ποΐπρ, Π8 8 ΔΙ ΎΥΑΥΒ ἔγοθῖι, Ἰηἰοσοβέϊηρ, δηὰ 

βεϊαυ]α ην, Ηο 18 δ ἤοσαθ ἴα 186 ᾷ64] μοϊμἰδ δηᾶ ταγϑέϊς ἀθρέμβ οὔ παΐασο δπὰ το ] δ ]οη, 

δηα γοῦ Π48 ἃ ΟἸΘΆΓ δηὰ Κϑοϑη ΟΥ6 ἴοσ [86 δοΐιδὶ δπα σϑϑὶ σοῦ] δγουπᾷ μη. Ηθ ἱπάυροδ ἰῃ 

Ῥοσέϊοο- ῬΒΪ]ΟΒΟΡἾ68] βροουϊδίΐοηβ, δα δὲ {1168 βοδτβ εἰσ ἀθονο [86 Ο]Ἱουθ 8 ἀπα Ὀογομᾶ [86 

δίδιβ, ἰο [86 βρί τἰϊπ81] δῃᾶ δἔθσιδὶ “""1δη οἵ φἴοσυ," οὐ ὙὩϊοὮ ἢ6 ὁμοθθ Ὑτοῖθ 8 ἐδβοϊπαίϊηρ 

ὈοοκΚῖ ἨΗΪβ βίγ]6 18 ἔγθβῃ, υἱζοόσγουῦβ, δηαἃ οἴὔθη ἔγὰ]γ Ὀοδυς 1] δηα βα]ΐηλθ, θα βοιιοτδῦ 

ἀεβοίθηξ ἴῃ δἰ! οἱ, ΟἸΘΘΓΏ656, δηἃ οοπάοῃμβδίίοη, δηᾶ 18 ἴοο τσοῃ Ὀυτάοῃοα Ὑ1Ὲ 

οοΟΙΡουΠΩ, Ββοιὶ-ροοίδοδὶ, ὑπ 6] αν οΡἱμοίβ, τ ῖο ἢ ΟΠΟΥ ῥϑου]αγ αἰ που 168 ἴο [16 γ8η8- 

Ἰαίου. Ηΐβ βροευϊδίϊοηβ δα δῃοθβ σδηηοί δἴτνγαγβ βίδηα (Ὧ6 ἰδδὺ οἵ ΒΟΌΘΣ οτἱ εἰοῖδαι, δ Βουρἢ 

ψ6 Τρ ὐ ΒᾺ ὑπο ἰο Ὀ6 τι. Βυΐ [ΠΟΥ ΔΓ6 [ἈΓ 1658 ὨυΠΊΘΓΟῸΒ ἴῃ 18 ΟΟΠλ ΔΘ  ΑΙΥ͂ [88 ἰη 

Ἰνἱβ ἔοστωθσ στ ηρβ, ὙΉΘΥ ΔΓΘ, ΤΔΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, ποῖ ΟὨΪΥ Πδστη]εβδ, Ὀὰΐ βυρροβεϊνο πα Ρίουβ, δῃᾶ 

ΒΌΡΡΙΥ 8 ᾿ἰδοὶς ἐπ {πδὺ βοῦσ, γε] ϊδίϊο, ὑσγϑοίϊοϑὶ, Ῥσγοβδῖὶο ΘΟΠλ ΠΟ -86η86 ὑΠΘΟΙΟΩῪ Ὑ ΙΟἢ (168]8 

αὶ ἢ ἔδοίβ δηὰ ἤμτγοθ σαί μοῦ ἐμδα μ6 ἰάθη ὁδῦβ68 ἃπα βΈΠΟΣΑΙ Ῥυΐποὶ ρ͵]68 οὐἨ ἐδίηρ, διὰ 

ΠΟΥ͂ΟΥ Ὀγεδίμο8 ἔπ6 ἱπυὶσογαῦπρ πιουσηίαΐῃ αἷῦ οὗ ρῦσο ἐθουρί. 

Ῥοείοδὶ αἰνίμθ8 οὗὨ γθ8] ζϑηλΒ ΔΓΘ 80 ΓδΓῸ ἐμαί γγχὸ βΒῃουϊὰ ὑμδηκ αοὰἂ ἴον (6 ἔθ. ὙῊΥ 

3Βοῦ ἃ ῬοΘίΥ, ἴδ ἰφιοϑὲ δηα ποθ] οὗ [86 διίβ, 6 Ὀδηϊθῃ θα ἔγοτα ὑβοοϊοῦυ ἢ Ηδ8 ποΐ αοα 

}οϊποᾶ ἔδοτὰ ἰοροῖδο ἴῃ [πο γθὺ δηα 1δδῦ Ομ ρίοτβ οὔ ἔμ 6 Β10]6 1 Ηδβ Ηδ ποὶ 1Δἀοπ θα ΡορίγΥ 

ψῖτἢ (86 τ σγ Ὀἱτίὰ οὗ ΟΠ τ δ δηϊίγ, ἰῃ [86 Δ ρ6]}16 ἈγτΏη, 88 176}} 89 τὶ 1ΐ8 Ὁ Εἰπιαῖθ ἐγ! ΤΩ ΡὮΒ, 

ἷπ (Π6 Π41161 7888 οὗἨ [Πθ ΘοΟὔ01685 μοβί οὗὁἨ {πὸ γοἀδοιμβᾶ ἢ [58 1 ποῖ οὔθ οὗ [16 ργοδίθϑί οἱ δ 

οὗ αοα ἴο τηδη, δηὰ δὴ ὑπ.(Ἀ]]}ηρ’ ΒΟΌΓΟΘ οὗ [86 ῥυτγοβέ δηα σἱομοϑὺ ϑηὐογιηθηΐθ ἢ [8 10 πού δῇ 

Θϑβθῃ 8] οἰοηθηῦ δηα οσῃδιηθηΐ οὗ ΑἸΥΠΘ ΟΡ ἢ Οδἢ ΔΗΥ͂ ΟἿ6 ἔὉΥ υπηδογβίαπα δα οχρ]δὶῃ 

ἔο ΒΟΟΚ οὗ Ζοῦ, ἔμ6 Ῥβδὶῃβ δῃᾷὰ ἔμ Ῥχορμοίβ, ([Π6 Ῥδγβθ]θ8, δα ἐμ ΑΡΟσδΙγρβα, σίτου 8 

ΚΚθθῃ θ6186 οὗὁἩ [86 ὈοΔυ [Ἢ] δηα βυθ] το ἢ ΤὨΘΟΪΟΡῪ δηα ῬἘΣΟΒΟΡὮΥ, ἴπ ὑμεῖς Ὀοϊᾶοβί δίρίδ 

δηἃ πογεβϑῦ ΒΡΡΊΟΔΟΒ6Β ἰο (6 Υἱβίοῃ οὗὨ ἐππιΐ], ὉΠΟΟΠπβοϊουβὶΥ Ὀυγβί ἑοτεν ἴῃ (Π6 ἔοϑίϊνο Ἰαησύασο 

οὗ Ῥοοίγυ ; δῃαὰ ρῬοθίζῃυ ἰΐβοϊῦ, ἱπ 18 Εἰρμοϑὺ δμα ὩΟὈ]οβύ [ΌΣΤΏ8, 18 ἰταπβίοττηθα ἱπΐο ἡγοσβΐρ οἴ 

Ηἰτα ὍἼΟ ͵8 {πη δἴϑιτ] βοῦσοθ οὗ {86 Τταθ, π6 Βοϑυ α], δα ὑπ αοοᾶ, Νο οπ6 Ὑ1}} ἀθῃν 

18 Ο 18 Ἀγ] αν 1 [86 Ὑτιτἰηρβ οὗἨ β0. Αὐρυβίϊπο, Ἔβρϑοΐδ!ν ἷ8 Οοηγοδδίοπδ, ϑθσο (80 

Τ ΘΟ ΔΡὮΏΥΒΙΟΑ] δηὰ ἀογοίζοηδὶ ο]θπλθηίβ ἰηἰογροπείσαϊθ οδοὰ οἴμοσ, γα τηϑαϊίαιίοη Θη 8 ἴῃ 

ῬΤΆΥΟΙ, δπαᾶ βρεσυϊδίζοη ἴῃ δἀοσζαίίΐοη, Βαΐ [80 ρστοδίδδθι ἘΣ] ΟΒΟΡΏΘΣΒ, ἴοο, ποὺ ΟὨΪΥ Ῥ]δΐο, 

ΒΕ ]ηρ, δηὰ Οο]οσί ἄρθ, τὸ τ γθ οοηδοϊ αὐ ο 4 1} 7 Ροοίϊοαὶ, Ὀὰΐ ὁσθὰ Ασἰβίοί]θ, Καπί, πὰ 

Ἡεροὶ, ΤῸ πο σῸ ἔμ στοδύοθί πηλϑίοσβ οὗ ρῦγο σοϑδοῃΐηρ δηα τηϑίδργβῖ 981 δρδίγδοϊζοι, ῬΤΟΥ͂Θ 

Φ Ἐξ [δὁ ὈΪΟΒΤΔΌΒΙΟΔΙ ποίίοοο ᾧ διὰ ἰηδουίοα ἰο 1ὴ9 κὶηἄηθδθο οὗἩ ὮὯτ. [δῦσο, το οοτηπηπηϊοδίοἃ ΓΘ ἰ0 Τὴ6 ὃν 
ἰδῖῖοῦ δὲ ΤΥ γοαῦοδὶ. 1 Ὠγουίϊουθ᾽ τοὶ 8150 Ἀ δἰκοί ἢ οὗἩ δΐ86 οδιδγδοίοσ 88 8 αἰ υἵπϑ ἰὩ ΤῊ ῦ ὈΟΟΪΚ οὐ Οϑπάην, ἀξ ἴηΐ- 

φεγείζίοε απὰ δίοίοο, ῬΈ ΔΘ Ι ΡΒ18, 1856], οὗὁἨ τπϊοἢ 1 μα νΘ ἢῸ ΘΟΡΥῪ οὐ Βδῃηᾶ, [86 οἀϊίοη Ὀοίημ οχῃδυοίοα, 1 πᾶνο θϑθη 

Ὡς Ἰδηροὸ ἴῃ Ζαγοα ἴῃ 1644, δΔηὰ δὶ Βοπη 1ἢ 18δ4, Δῃ ἃ οοτγοδροη θᾶ ὙΠῸ Β] πὶ ΤΩΟΤΘ ΟΥ 1686 [0 [ἢ ᾿ασὶ ΠΥΥΘΩΪΥ ΚΣ ΘΑΓΆ, 
τ ὕὍπάον {Π6 Ε{{|0: 2.4 Ζακα ἀ6» ΤἩογν ἐολχοίί,͵ οὐδόν 44 ολγέφνέοελο Σελρο τοοι Ηϊηεπιοι͵ τὶ ῬαΠ]8ηοἃ δα ἃ βου] 8 

οὗ οἀἸτίοἰοο (ἢ ἨδηείθηοΓ 6 Ζυαπσοδοεαξ σλυνολ Οασοίξέο, δυὰ ἰπθ ἴῃ ὈΟΟΪΚ ἤοστα, 1838. Ὅτ, Ἡ. Ἡδγυδυρῃ, οὐ Μοι- 

ςεγο τίγ, Ρα., δ86 ἰγδηο]αϊδα ἃ Ῥογίίοη οὗ [ἰ ἰῃ ἴδ (χὰ οὗ ΒΓ ᾿ἰὮΥΘΘ ῬΟΡΌΪΔΣ σοῦ οἢ ἐπ ὨΘΔΥΘΏΥ ἩοΣ], ἩΒΊΘὮ Βδνο 

ξοῦο [Ὡγουκὺ δοτλο δύ ΘΕ Ώ ΟΣ ΕἸΥΘΌΙΥ οὐ ἰοηα. 



χὶϊ ΡΒΕΡΑΟΕ. 

[818 δββϑϑηἐΐαὶ ΒΔΥΤΩΟΗΥ Οὗ γα ῃ δῃὰ Ῥοδυΐγ." ΤῈ ροοίΐο δῃᾶ ἱπιαρίπαίΐγο θ]οαθηξ ἱτηρασγίε 

ἔρ ΒΏΠ688 ἴο ἐπουρ}ῦ, ἀπα ἴαγτΒ ουθπ ἐμ6 βαῃασ ἀδβογί οὗ ἀγγ οὐἐ [108] ΤΕεθοδσοῖ 1πίο ἃ Ὀ]οοτσαΐηνσ 

ΒΟΎΤΟΙ ρατάθῃ. 1 [}}0 δαμιὶί, οὗ οουχθο, ἐμδὺ ἔμθ {πθο]ορίδῃ τησϑί τορυϊδίθ ΐ8 ΡἈ1] ΟΘΟΡ ἶοδὶ 

ϑροουϊδίζοηθ ὈΥ [86 ᾿οτὰ οἵὨ τουοϊδζίοῃ, δῃ ἃ οορσοὶ ἷβ Ῥοοίδο ἐπηασί παίΐομ ὉΥ̓͂ Βουμα τροϑβοη 

δια Ἰυσρτηοηῖῦ. Ζδῆρθ ΓΣΟργοϑθηΐβ, δμοηρ ἰθσιοδη αἀἰνίποϑ, ἰῃ Βοροῦα], δα οὶ ραίϊου, ὑπ Ῥ6860- 

ὰ] δῃὰ ἔδβίϊγθ ΒΒΙΙΔΟΠΥ οὗ ὑΠΘΟΪΟΘῪ δηᾶ Ῥοθίσυ, οὗ ἰσυϊ δηᾶ Ῥδδαΐγ, τοι οχίθίβ ΠΟῪ ἴῃ 

᾿θάγθῃ, “ [86 Ἰαπᾶ οὗἉ φΊΟΓΙΥ," δῃᾶὰ “111 Ὀὸ δοίῃ δ σθὰ οὐ (16 πϑνν δασί!. Τϑκθ {π6 ΓΟ] ἰης; 

βυσ Κίηρ Ῥϑββαρθ οὐ (Π6 ἸΟΟΔΙΣΥ δηᾶ Ῥοδας οὗἨ Ἀθανθη, 88 ἃ ομδγδοίθγιβιϊο βρθοίπλθηῃ οὐ 8 
1πουσλΐ δῃὰ δβίγ16: 1 

“ΤΏ 6ὴ ἐδ Ὀδδυξ δα] ἴῃ (86 Ὑγοτ] ἃ τωδῃ 658 1.861 δου, 5οὸ ἰμδὲ ἰὴ ἔγίθηγ δδίαγοβ οὔ Οοἀ 5 ομαγδοίογ 
δΓῸ ΘΧΟΪ ΒΟΥ βθθῃ, ὑγοΐβηθ βου]8 γελδίῃ Ῥγοίδῃοὶγ ἰηοϊποὰ; γο8, ἐμ 6} ὈΘΟΟΙΩΘ οὐ ΠΊΟΣΘ ῥτγοβίμαίθ ἴῃ ἐῃθ 
τηΐβυβο οὗ ἰμὸ το 65 οὗἨ αοἀ᾽βΒ γσοοάηοδβ. 1Γ0 οἡ ἐμ οἴμεγ Βαηᾶ, ἐμ ᾳγοαίηθθβ δηὰ ρονεῦ οἵ ἀοἀ δἀγὸ σοτϑαϊοᾶ 
ἷῃ {860 τυρχοὰ δηὰ ἰθστί Ὁ] Υ δυθ]ΐτηο, ἰῃ [86 Βυττίοδηθ, ἰὰ ἰμ6 οσαδῃ-βίοστη, ἰμθη (86 Ρτγοίδῃθ τὸ ΟΥ̓ΟΓ Ὠοϊτηρὰ 
ὙΠΓῸ ΒοΙτοῦ, ὙΓΒΙΘὮ 18. ΘΑΒῚΪῪ σὨδηροά ἰπίο ἴδαν, δὰ τηδῦ πιληϊοϑὶ [86] ἰὼ Ὠγροστίεἰςα] οΓ βυρογβοίδὶ Ὄχμΐθι- 
(ἰοηδ οἵ Ρϑηϊΐθῃςθ; δυΐ πθη 86 φοοάῃοββ δῃὰ ρον οὗ αοἀ πηαηίἔεϑί ἐμβοηγβοῖνοθ ἰῃ οὯ6 διὰ ἐμ βαπιθ Ὀσίσδί 
ῬΒΘΩοΙΔΘΏΟΏ, (815 Ῥγοάιιο68 8 ἔγδιηϑ οὗ βρί τὶ ἐ ὙὉ]ΟὮ Βροα κα οἵ ἰμδὲ Ὑγ8 10} 8 Ὠογ. ΤῊΪ8 ἴδ ἐδ τεδβοῃ ἩὙὮΥ 180 
ΤΑ ἢ ῬΓαϊβθα συ] ]ευ οὗἩ μο ΒὨΐμο ἰδ 80 βοϊθιηῃ!:Ἠ δηὰ δαρυδίΐο, Ὀθοδυβα 1ἰ ἰδ θη δηλ θὰ ὈΥ δ Ὀ]οπάΐϊηρ οὗὨ {86 
ὈΘαυ αἱ δὰ ἰδ βυιὈ]  τηθ : βίο τπηουπίδίηδ, τυσχοὰ τοοῖδ, συΐῃδ οὗ ἰδ ρμαδβέ, νοϑίϊ ζοβ οὗ ργδῃαθῃγ, ΠΟ ὉΠ16Ώ- 

[4] οοἸυτηη8 οὗ (οα᾿ 5 ΡΟΊΤΟΓ, δηὰ ἰ)6886 ΘΟ] 8 δὲ ἐδ βαπι6 ἰἰπ10 χαγ δηθὰ τι (86 Ἰονΐης τοδὶ 8 οὐὔὨἩ οὐ 5 
ἴδυου δῃὰ ροοάπεοββ, ἴῃ (86 τοϊάβὲ οὗ βιυ!!ἕηρ νἱπου δγάδ᾽ ὙΥΒ]ΟὮ ΓΟΡΟ5Θ ΒΉΘΟΙΥ δγουηὰ ἴῃ {86 τἱ]ὰ δα) ροΐ οἵ 
Βοάνθθ. ΕῸΥ ἐμὶ8 γθάβο ἐμθ δίδυτυ ὨΐχὮ 18 80 ἰπβίγαοί νο---ἰῃ6 στδηάοδὶ ἀοιηθ ἀεοκοὰ πιὰ ἰμ6 Ὀγὶχδίοδι 
γαάϊδηοθ οὗ κΚἰηπο88 δῃα ἶονθ. ΕῸΓΣ [86 δδῖῃηθ Γθῶϑ0ὴ ἐῇογθ 18 ΒΌΘὮ τηδρὶο δι γδοϊϊοη ἐπ (06 τηογηΐῃς ἀδττῃ δηὰ 
ἷῃ [06 ονθηΐηκ ἐπι! ρῃϊ: ΠΟΥ ἰακο ΠοΙΪὰ ὉΡΟῺ υ8 ᾿ἰκὸ που ϊη 8 ἰ0 ὈΤΔΥΟΣ ; Ὀδοδυδα ἴῃ ἱμοσα ὈΘΔΌΪΥ 18 80 τηΐπ. 
εἰοϑὰ τὶ ΔΟΪΥ τοδί, τ ἢ δρὶ γί δ] τ δίογυ, τὶ (86 οαΓηοδϑὲ δηὰ βυθ]ηθ. ἼὮὨυδ ἀο685 ἰΐ τηοοί (86 16 διϊνο οὨ]]- 
ἄγϑῃ οὗ ἐμὶ5 γοσὶ ἃ, γῆ δ΄Γ6 ζΘΏΘΓΑΙΙΥ οὗ 8 ῬΧΘΥΟΣΪ658 ΒΡΊΓΙἑ, 50 (Π8Γ (ΠΟΥ Δ΄Θ 8 ἰΐ ὍΘ Ῥτοβίγαϊθα ὑὩροη ἰἢ9 

θαγί ἰῃ ἄθορ ἀευοίϊοῃ, ἩΏΘΩ δοῦ]8 στοαὺ διρῷβ ἰὴ Ὡδίυγο, ἰὼ ὙὙΒΙΟὮ ἰδ6 Ὀοδυϊεϊ 15. οο  Βοα τὺῦῖ (ἢ δ Ὁ] 1 π|6 Θαγ- 
ποδίηοδα, Ὀαγβίβ ὩΡΟῚ ἐπεῖγ υἱθυ; ΟΥὁἩ ἩΒΘΏ, ΟὨ ἴῃ8 οἶα ῦ ἢδῃὰ, βοῖῃθ τηδτκϑὰ τηδηϊ(οϑίδίίοη οὐ αὐ 5 βόονεσ ἰβ 
αϑϑοσίαίοὰ υῖἢ Ὠοατί-πχονίης ποοΐῃ 8 οὗ κἰηάηθββ. σοογα ὨΡΊΥ, γϑ ΠΟ ΟὯΘ (6}} γγαξ Ὀἱουδ οιλοίἑ 8 ὮΘ ἔεὶξ 
Βιϊττίης 8 Ὀοβοῦ, θη δ ὈΘο] ἃ (ῃ6 τνΊὶ ἀδ-οχίθη δα σουίγγυ ἔγοηχ (ἢ ἰὸν οὗἩ (86 ῬΎΓΘΏΘΘΒ; Βηο οί ον ἐ6}}8 ΠΟῪ 
186 Βρί τί οὗὁἨ Ῥγαυοσ βοϊζοὰ Ὡροῦ δ᾽8 βοὰ]Ἱ θη Ὧ6 δίοοά ροὶ (86 δεϊρῶϊ οἵ Οδυοσαδβυδβ, δὰ ζεἰξ, ἃ5 ἢ Ἰοοκοὰ 
ΟΥ̓́ΣΣ (86 Θαϑίθγῃ δεϊὰβ δηὰ νυ δ᾽} 6 γ8 οὗ Αϑδία, 88 1 ἤθδύθῃ ἢδὰ ορϑηδὰ 186] Ὀοίογο μα. ϑϑυοἢ τ 655685 τη με 
9 χεαϊμογοὰ ἰο δἰ πιοδί ΔΩΥ Ἂχίθηϊ. » 

“Βυὶ ΠΟῪ ἰἰΐ ἰ5 οοσίδϊη [Πα ἰμ6Γγ6 τπηυδὲ Ὀ6 ΒΟΧΕ ῬΊΟΝ ἴῃ (δ6 πῆρες ΟΣ 5 τ Βογο ἐμ Ὀοδι 65 δηὰ υγοη 68 
οὗ Οοὐ 8 νογκ5 δγὸ ᾿ἰἸυταϊμαἰϑὰ ἰο ἐμ6 δἰ χῃοβὲ ἐγ ΒΡΑΥΘΏΟΥ ὈΥ̓ Ὦΐ5 ΡΟΊΤΟΥ Δηα ΠΟΪΥ͂ Τα Δ᾽οΒ(Υ ; ὙΏΘΓΘ [86 Π0Π}- 

Ὀϊηδίίοη οἵ Ἰονοὶν τηδηϊοϑίδίίοηβ, ἃ5 βθθὴ ἴγοιῃ γϑάϊδηΐ δυυγτ 8, ἰ6 Θηγαρίυγοὰ μ82Ζ6 ἰῃΐο ἰμ86 αυΐοὶ γ } 6 8 
οὔ υπΐνογβαὶ ογοοϊίοη, δοὰ ἐδ βίγθαμϑ οὗ ᾿ἰχἢιΐ οὗ ον ἱστοῦ (Π6πὰ, πηυδὲ τηοντ ἐμ δρ γι (8 οὐὗὁὨ (6 ὈΪεδὲ ἴῃ 
186 τοὶ χε ϊίοδὶ πηπ 6 Ρ, ἴο ΟΥ̓ ουὐἱ: ΗΟΣΥ! ΗοΣτῖ ΗοΙΥ !---Απὰ ἵμογο 15 ἰἢ6 Ὠο] 165: Ὁ] αο6 ἴῃ (06 στοαὶ Τϑηρίθ 

1 5 ἰθογο, θθοδυβο ἰθογο ἀἰνίηθ τηδηϊ δδίδιϊουβ 8}1 41} δρὶ τὶ ἰδ ἢ ἃ ἰθο ἰηρ οὗ 5. Βο] πθβ8. Βυὲΐ 5.}}} σαί οσ, 
Ὀοοδα86 (6 ΓΘ ἢ6 ΓΟΥΘΔ]8 Ὠἰπλδοὶ ἢ ἰγουχὰ ΠΟΙΥ Βρ γι 5, δὰ ἱβσουρὰ ἰ86 ὨοΪο8ὲ οὔθ οὗὨ 4]}, ὁύθὴ 2.805 Ἠ]π)- 
86 1} ᾿ 

Ὅτ. 1δηρ6 8 ὑπο] ΟΡῪ 18 Θββϑῃ δ} 7 ὈΪΌ]1ΟΔΙ δηἃ ουϑηρ6}1081 οδίμ 110, δηᾶ ἱπϑρίτεα ὮΥ 8 

ἔΓΟΒῺ δηα τογοβἷηρ οἰ 015188πὶ ἔῸΣ ἐγα ἢ ποῦ 811 18 ἔγρε8 ἀπ δϑρεοΐίβ. 10 18 τοσο Ῥοβὲ γ9 

πᾶ ἀροϊαθα ἐμδη ἐμαὶ οὗ Νϑδδδσ οσ ΤΒΟΙυοἷκ, γοῖ πλοσθ ΠΙθΕΓΘΙ ἀπ οομποὶ ]δίοσυ ἐμὰ (. 0 

οὐ βοάοχυ οὗ Ηρηρβίθηθογω, τ 1οἢ 18 οὐὔὔΐθη ΒΔΙΒῚ δπὰ σορυϊδῖγθ. Τδηρθ 18 006 οὗ (86 τηοβὲ 

ὉΠΟΟΙΡΓΟΙ ἰβῖπρ ΟΡΡροποηίβ οὗ αἰθσσαδῃ σϑίϊο δ] δηλ ἀηα βοθρϊοΐβση, Βη( ΠΚ68 ΠΟ ΟΠ ΟΘΒΒΙΟΙΒ 

ἴο [86 τηοάδγῃ δἰΐδοκβ οἡ ἐπ6 ζοβροὶ Ὠἰβίοσγ᾽γ. Βυΐ Ὠ6 δἰ σαΥ8 βίδίθϑ ἢ18 νῖθυγβ ὙΣΟ τηοᾶοχαίοη, 

Δ η4 1η ὁ ΟἸσ βέϊδη δπα διλΐδ Ὁ ]6 βρίτὶῦ ; δῃηᾶ 6 θη ἄθδύοσβ ἰο βρ᾽ τ [1126 δῃηὰ 1168]120 ἀοοίγ  Π68 

ΦῚ ποιυ]ὰ τηθης οι Δ6 ΘΧΆΤΩΡΙΘ8 ἰδὲ ΠΟῸΪΘ Ῥδδδδρὸ οὐ Ασίρίουθ οὔ πρίυτθ᾽ Β ἈΥμττηθεϊ ΚῸΣ [86 οχἰθίθηοθ οἴ Θοὰ, 
ργφοοσυοὰ Ὁγ Οἴσϑγο, 29 δαί. Ῥεονωώνα, Ἰῖ, 81, απὰ αὐοϊοὰ ὉΥ ΑἸοχδηᾶὰθς σοῦ Ἡπτνοϊὰϊ τ δάτα!γαϊίου, ἰ Βἷ8 Κου- 
νηοῦ, τοὶ. 11. ἡ. 16 (Οοστηδῃ οἀϊ ἤοὨ), ἃ οΥς τ Ὦ6ΤῸ ΟἾ ΠΟΥ 80 ὁτθη (09 πδιηθ οὗ αοὰ 16 ΠΟΥ ΟΓΟ σωϑοϊ] οηϑὰ ; Ε δη 8 

ἕδτοῦθ βαυίης οὗ 189 ἔνο (δΐημα ὙὩ]οἢ 8}} 16 600] ὙΠ ονου- του ΓΟΘΤΘΏς6 δη αἸὴπτὸ, [Π6 ΒΙΑΙΤΥ ΠοΔυΘἢ δΌονο 

Ὀΐτα, δη ὦ [Π6 ΤΟΓῊ] ἰανν ΠΏ] Ὠΐπὶ; απὰ Ηδ66}᾽5 ᾿ΓΌΪΥ 60] 1.6 ἰηἰτοάἀαοί!υυ ἴἰο "16 }δοέμγέδ ΟΝ λ6 Ῥλέϊοοορλι 47 Κ6. 
ἐἐσέοπ, δι ττ6}} Δ8 ΤΏΒΠΥ Οὗ [ἢ 6 ΒΟΌΪοδι ὑϑββδζο ἴῃ 816 ζϑοξω 8 ΟΝ Φβο(λοέξοι. 

Τ Έτοτα ΒΪ8 γουϊδίη] ποτὶ ; 264 Ζαπα ἀν» Ἠεννδολχοίί, Νοῖ Ἠδυϊηβ 8 ΘΟΡῪ οὗ ἴῃ οτἶσί δὶ ὙΠ σϑϑοῖ, 1 Ὅος 
τον [06 ᾿γρῃδϊαϊίοη ἤγοτλ σ, ἩαΥὈΔΌρ 5 7] εατομὶῳ Πορηθ, οΟἈ. Υἱ!. ἡ. 142 Ε΄. 



ΡΒΕΡΑΘΕ. χ 

δὰ ἕδοῖβ, δῃηα ἐμ ἴο τη8Κο [Π6 1 ἸΏΟΓΘ Η]Δ 051 016 ἴο δ] ὐοπθα σϑάϑοῦ. Ηΐβ οὐ βοάοχυ, ἰΐ 18 

{π|6, 15 ποὺ [86 χοα, Θχοϊυδῖγο οὐ ΠΟΟΧΥ οἰ οὗὨ [86 οἹ ἃ Πι ΠΟΓδη, οὐ οὔ {86 οἹὰ Οἱ πη β0]6 

σοηοβϑίοη, Ὀὰΐ ᾿ξ ῬθΙοπρΒ ἰο [μαΐ τοοθηῦ οὐδ ο] 108) ὑγρ6 ἩΙΟὮ ΔΙΤΟΒΟ ἴῃ οοπϊοὶ ΣῈ το ο τη 

ἰδ οἸλν, δ σοΐηρ ὈΔῸΚ ἰο (6 Βοίοστηδίοη δηὰ {86 β.}}} Βἰρῆοσ δηᾶ Ῥυγοσ Γουπίδίη οὗ 

ρα γο ΟἸ ΓΒ. ΔΗΣΕΥ͂ 88 10 οΔηλθ ἔγτοτῃ 186 μδηᾶβ οὗ ΟἸγὶδῦ δηὰ ΗΪ8Β ᾿ηβρίγθα δροβί!θβ, αἰπιβ ἴο 

απἰΐθα [16 ἔστιο ο]οσηθηίβ δῦ {π6 Ἐοίοτστηθα δηᾶ Ταςμοσϑὴ ΟΠ δββίοηϑ, δπα οὐ ἐἷβ στα ἢἰβίοτγί δὶ 

βα818 ἰο Ῥτγοπιοΐθ οδίδοϊο ὙΠ Υ δηα ΒΑΙΤΩΟΠΥ͂ δτηοπρ (86 ἀοηῆίιοίϊ πο ὈΓΘπΟΐΘ8 οὐὁἨ ΟἿ γΙβ Β 

ΟσΒυτο,, [Ι{ 18 ΟΥ̓ΔΏρ6]1041 οΔΙΠ0]16, ΟὨΌΤΟὮΪΥ, γεοῖ παηϑοοίδγίδῃ, οοηβαγυδίλνο, γαῖ ργοστοβαῖνο; ἰδ 

8 ὑπο ὑγᾺ}Υ Ἰἱνίηρ ὑΒΘΟΙΟΡῪ οὗ (26 δῷθ. 10 18 [118 ὙΘΓΥ͂ {ΒΘΟΙΟΡΎ Ὑ]ΟὮ, ἴοσ {π6 Ἰαϑύὺ θη οἵ 

ΓΥΘΏΓΥ͂ γΟΔΓΒ, Π89 Ὀ66Ὼ ἰγδηβρ]δηΐοα ἰπ τ] ΡΙ γἱπρ᾽ γα ηβ] δι: οὴΒ ἴο {πΠ6 5801] οὗἨ οΟΥΕΣ Ῥχγοϊεβίδηϊ 

οουηίχἧθϑ, Ἡ ΒΙ ΟΝ 88 τηδαθ ἃ ὅθ6Ρ δηᾷᾶ ᾿δϑίϊης ᾿πργοϑϑίοη οὰ {π 6 ΕἸΘΠΟἾ, Ὠυΐο ἢ, πα ΘΒρθοἑ 8} 

οῃ {π6 ἘΠΟΊΒ. δηᾶ Αὐλθτίοδῃ τιμᾶ. 10 18 [818 ὑμῃΘΟΪ ΟΘῪ ἩΙΟΝ 18 ΠΟΥ ἀπᾶεγροίΐηρ' ἃ ὈΓΟΟΕΒ8Θ 

οὗ πδίυσα σίου δπα διηδὶ ρατηδίϊοῃ ἰη ἐη6 ἸΤηϊ ἃ Βίαίεβ, τ ΒΟ Ὑ7111 μοσΘ θ6 υυἱίοα τὶ [Π6 

το σίουβ ἔοσγου, (Ὧ6 βουπα, Βίγοη᾽ ΘΟΙΏΣΏΟΙ Β6Ώ86, 8η4ἃ ἔγεθ, ργδοίϊ0 8) ΘΠΘΓΣΩΥ οὗ [86 ΑὩρ]ο-ΑἸλθγ- 

ἰοϑῃ τϑςθ, δῃᾷ συ Ὡ]Θἢ ἴῃ (18 πιο] Βοα ἔοστῃ [88 8 τὶ ᾶον 6]α οἵἉὨ υβοίι] 698 Ὀοῖοσο 10 1ῃ (818 ΠΟῪ 

που]α [Π8ῃ ουϑῃ ἴῃ 18 ΕΌΤΟΡοδη ἔδυ μου] πᾶ. 

τ. ΤΔΏσθ 18. 8Π ΔΙΔΑΖΙΠΟἾΥ ἔογ}]6 δα μοσ. θυθσαὶ οὗ ἢ18 του κ8 Ὀοϊοηρ [0 {86 ἀδραγίτηθηξ 

οὗ Ρ6116-Ἰο ἔγαβ, βϑυ οῖῖ08, δηα ἩγΙΠΟΪΟΩΥ. ϑοιηθ οὗἉ [185 ΠΥΤΏΏΒ ΠΑΥ͂Θ ἀΘΒΟΣΥΘΑΙ]Υ ἔουηα 8 ΗὉ]806 

᾿ἰπ τοοάογη Οἐσιηδῃ ἈΥΠλ ὈΟΟΪΒ," ἀπ Β6ΙΡ ἰο βνγ6}} (π6 ἀδγοίίοηβ οὗ ἐπ βδποίυδιγ. Ηἱΐβ 

Ῥτίποῖρδὶ σου κ8 ου {μοο]ορὶσ 8] 8. 0] 6οἴβ ἀγο, γβί, ἃ οοταρ]θίβ βυβίθι οὗἉ ὈὲνὶἹγ, ἰπ [ΠΓΘΘ Ῥᾶσίβ, 

ΒΟΥΘΙΔΙΠῪ δα ἐ16ἃ : Ῥλεϊοθορλίοαϊ Τορηιαίίοι, Ῥοδὶζῖυα Τορηιαζίοδ, πὰ Αρρἱιοα Τορπιαζίοδ (οΥ Ῥὸ- 

ἰδηνὴοδ δηὰ ]ρεηΐοδ). ΤΉΪΒ 18 Δ ΘΧΟΘΘΩΪΠΟΊΥ 8016 ΟΣΚ, δοουπαᾶϊηρ ἴῃ ΟΥ̓Δ] δπα ῥγοίουμὰ 

1.648, θυΐ αὐ δοὶαὶ δηα οομρ]Ἰοαΐοα ἴῃ 108 δἰτδηροτηθηξ, οὗἴζοῃι ἐδ ϑοθηϊηρ [86 Ὀουπαδγθ8 οὗ 

Ἰορὶς, δια ἴῃ ΤΙΔΏΥ͂ ΒΟΟΣ Ὼ8 ΕἸπιοϑί ὉΠ γϑ ἢ β]αία Ὁ] 6. Ηΐ8 βεοοῃμα στοδΐ ΟΣΚ 8 8 177} 97 “όδιξ, 

8,180 ἴῃ ἴὮγοα ρδτίβ, 1 ΟὮ, ὍΡΟΙ {86 ἡ ἢΟ]6, 8 1.511 τοραγαθα 88 με 1680 δηα δ οδὺ χοᾶ θσῃ 

ὍΣ οὐ {πο βυδ͵οοί, δηᾶ {πὸ ᾿εβϑὲ ροβίγο σοζαϊαϊίου οὗ βίγβῃβθβ. 10 μδ8 αὐυλίθ ΓΘΟΘΘΠΥ 

Ὀθθα σίνοῃ ἰο (μ6 ΕΠρΡ] δ ΡΌΡ]1Ο ὈΥ τ. ΟἸΑτκ, ἰῃ βὶχ γοϊυσαθβ Ηἰἴβ Ἡζδίογν 4 (δα «ροσίοἶὲξο 

Οληιγοῖ, ἴὰ ἔπχο τοϊαμιθβ, νγ88 ἱπίθη θα 84 {π6 Ὀθρίπηοΐὶπρ' Οὗ ἃ βθῃΈσαὶ Ἡἰβίοσυ οὐὗἁἩ ΟἸ ϑ ἰδηΐξυ, 

ὙἘΙΟΝ, ΒΟΎΤΟΥΘΙ, Ὧ88 ποῦ Ὀδθη οοπίϊπαοᾶ, Βαυΐ {μ6 1Δβί, {πὸ τηοβὺ ἱπηροτίβδηϊ, δπα {Ππ6 πγοβῦ 

ὉΒ6ΓΠ] ΙΔΌΟΓ, ΟΤΊΒΥ ὕο ΟΥΟΤΤ ΒΌΘ ἃ πβοῖι] 11Ώ8, 8 ἷἱθ Τλοοϊοσίοαὶ απᾶ Ηοπιϊοίϊοαΐ Οοπιπισηΐαῦψ. 

ΑἹΙ μἷβ ργεοθάϊηρ Δ ΌΟΣΒ, Ἔβρϑοΐδ}γ [μο80 οἡ [86 18 οὗ ΟἸγίβι, ρσεραγοα μι δσαΓ Ὀ]Υ ἴὸσ {86 

δχροβίοι οὗ μ6 αοθρο!β, νοι οοπἰδίῃβ [Π6 το Βαγυθϑὺ οὗ {116 Ὀϑϑῦ γθ6 818 οὗὨ ΗΪ8 τηδημοοᾶ, 

ΤῊ9 ΟΟτατηοηΐδΥΥ ὙΠ] ῬΤΟΡΔΌΙΪΥ δηρσαρα λι18 ὑϊπ|6 [ῸΓ Β6ΥΘΙΆ] ὙΘΆΣΒ ἰο ΘΟΙη6, ἃπα Ὑ1}} 86 δὶδ 

ὨΔΙΏΘ 83 (ΓΔ Ἶ ΠΑ Υ ̓πὶ Εησἰδηἃ δηα ΑἸλοσῖοα 88 10 18 ἐπ ΟἸΘἸΤΩΔΉΥ. 

Ι δἀὰ ἃ οοτιρ οίδ 11δὲ οὗ 411 [86 ΡῈ] βμθὰ σοτῖκβ οὗ Ὧγ. 1ϑηρο, ἱποϊααὶπρ᾽ Ἀ18 ῬΟΘΙΤΥ, ἴῃ 

ΟἸτομο]ορῖς81 οσάᾶοσ : 

1. δία Ζελνο ἀσν λεϊϊέσεπ ϑολνὶζέ σοι ἀεν 7γοίδη πὰ αἰϊσοπιοσίποη, ΘΟ παάς Οοίέεε. ἙΠΌοτο] ἃ, 1881. 

2, Βιδιώμολοε  ἱολέμπροπ. 1 Βδηάοιου. ΕἸθοτίεϊὰ, 1852. 
8. Γνοάδέσίεη. ΜΌΠοΒοΩ, 3838. 

4, Βιδιίϑολό  ὲολέωπροη. 3 Βδηάδοῦθη. ΕἸ οί], 1384. 

ΦῚ εἀορίοα 8 ΠΌΓΟΡΟΣ οὗ ἴδοτι [᾿ ΤΟΥ Θόσταδη Ὦγταη ῬΟΟῖ,, Ρυ δ οἀ 1π 1869 Δῃη ἃ Οχὶ Θ᾽ ν6]Υ πδϑὰ 1 τα ΘΟ ΒΊΣΥ, 

4. 9.. Νοο. θ4, 194, 221. 
ἘΤΜΕΊΪΤΕΟΥ ΤΗΝΕ ὅκ5ῦβ βπιδτ: ὦ οοτεΡ]οἐ6 ογἐβέοαΐ οααηιέησέίον (7 λό Οτέρέη, Οοπέεηξε, απᾶὶ σοπηθοϑίου 

οἵ ὅλ:6 Θοοροῖθ. Τραποαΐοα ἡ ηι ἐλ σοναν οΥ ὅ. ῬῸΤΑποΒ, Ὁ.Ὁ. Καΐέου, «οὐδ, αὐσέξἑοκαϊ Δοΐοα, ὃν ἐλο ον. Μαν»- 

οὐ Ῥοάα, Α. ΑΙ͂. ἐκ δ οοἷΘ. ἙΔΙΏΡαγαα : Τ. ἃ Τ.΄ Οἰατκ, 1864. Ὑο]. Ι. ἴ6 ἰγδηδαιοὰ Ὁγ Βορῃδ Τδγίου, γο]. 1]. ὉῪ 7. Το 

Ἀγ] δδὰ, τοὶ, 11. Ὁ. Μ. α. Ἡαυχίδνϊο, νοὶ], 1ν. ὉῪ ον. Βορ. Ἐ. 7411, νοὶ, γν. ὉΥ ον. 8. Μδπδοη, τοὶ, τὶ. Ὁ ἤρου. Βοῦοχ 



ΧΙΥ ῬΕΕΒΑΟΕ. 

ὅδ. Χιεῖπα ροϊεηνίθολε Οφαἀξολίθ. ὨυϊδΌυγα, 1885. 
8. Θεαΐολμο πὰ ϑρνῶσολο αἰ ἀσπὶ Ο δίεία ολνίσεϊ ἐολον Διαίωνγδαίγαολέμπσ. Ὠαϊδθυτρ, 1888. 
γ. Τα Ῥροὶς ἀεε Πονρη ἐπ ἀϊμαξίέξολεη, σῳἄπροπι. Ἐΐββου, 1885. 
8. δὲο Ῥενπηδίεριηρ ἀενρ Ἠΐοϊ. Ζελνρφαξολί. Βοτϊίη, 1888. 
9. σνυκπάςσι γε ἀφο» ὠγολγίεἰἰλολεη, 7γολόη Βοίδολαῦζί. Ὀυϊδουτα, 1889. 
0. “πηορπεξἐέσπ δεν Οοἰοειον ἰἰϊ. 1-11. Ὑιογίο Δυῆαρσο. Βγϑηιθη, 1844, 
1, Ολνερ ιολα Βείνασλέωησοη, ὧδεν συϑαππσηλάηροπε δἰδίϑολε Αδεοληίέία γῶν» ἀΐα ἀδιωδίϊελό Εγρδαμηης 

Βυΐϊδθαγρ, 1841. ῖ 
12. ζεδα» ἀεη, σεολίολέἰἑολφη, Ολακαξίον ἀφνρ ξαποπίδολεη Εαπροϊέεη, ἐπδδεδοπάσγα 6.5 Χἰπαλειίοσεθολέολ( 

όδι, νοΐ Βεείελυησ αὐ ἀκα Ζεδέη, ἐἶεδιε οοπὶ 1. 4. δίγαιιδδι ὨυϊδθυτΩ, 1886. 
18. κα ]απὰ ἀν Περνίἐολξοῖξ, οὐτνΡ ἀ6 ολγίδέῥολα 164λ:}"6 ὁοηι Ηπιημοῖ, Ἰήδτα, 1838. 
14. Ῥερηιολέο ϑολγίγίαη, 4 Βδηάς. Μότε, 1840-᾽ 4]. ᾿ 
156. Θοαέολέα. Ἐδδβθῃ, 1848. : 
16. }ὲα δέίνολέολε ἰγηιποίοσίο, οὐον ἀέα Ζελνγε οοηι Κἰρολοησοθαηρ. Τλεογείἑδολο Εἰπἰοίίωπρ πὰ Αἱγολδη- 

ἡνεάογδιιολ, Ζατίςοϊι, 1848. 
17. 2 α9 1οδόπ «“εευ, ὃ ΒσΒοτ. Ηοϊὰ οἰ ότι, 1844-- 47. 
18. Ἡ ογίς ἀενρ Αδισελν (ἐπ Βεσίελυησ αω ἀαε Ζεδεη «7ὲ6ι). Ζυτιοι, 1846. 
19. Οἰριδενολο δορηιαίέξ, ὃ Βᾶπάθο. Ῥλιίοιοορλίολια, οείδίνα, πὰ Απροισαπαΐε Τοσπιαζέξ. Ἠεϊἀεὶ- 

ὈοΓζ, 1847. 

20. ζοδον ἀΐα διευροιίαϊέμπσ 4686 Ῥενλ ϊέπίδεεε σιοίδολόη, ἄσηι δίαασξ ὑπὰ ἀφ᾽ Κίρολο. Ἠοὶάοίθεγς, 1848. 
41. 'ομέεέαηιεπεϊολα Ζοίσοαέολία. ἘταρκΚίωυτί ἃ. Μ., 1849. 
92. ΜΒργὲ276 εἶπέδ οοπιπιιπιδέδολόη, γορλείθη, τοίου, 18δ0. 
48. Οέλ6᾽ 8 ρεϊἰσίδε6 Τυδείαά. Βτοδίαυ, 1860. 
924, }ὲς Οεδολίολέο ἀν Κέγολε, Ἐγδίον Το]. 2,4 σροείοϊίδολε Ζοίῥαϊέφν, ἃ Βδηὰθ. Βγδυηβομνοῖρ, 1858-᾽ δέ. 

φδ. Αιμιυυαλὶ οοπ Οαμκιπα Οεϊεσεπλείδρνεαἑσίεη. Ζποϊια Αὐδραῦθ. Βοηῃ, 1857. 
48. Ῥυνᾳ Οεἰδογσα. Οοἰδέϊολε Ὀέολέωπρεη. Νεοὺθ Αὐδῴαῦθ. Ἐτδηκίυτι ἃ. Μ., 1858.. 
91. Μεγ ϑολία ϑολγίζίεα. δ ίεμα Ῥοίσε, ἃ Βδηάοίοη. Βίοἰοἴοϊα, 1860. 
25, Τλοοίοσίδολ-λοπιοέϊδολέε Βἰδαίτσον , οοτατηιθηςσοὰ 1857, ΒΙο᾽ οἶδ] ἃ, Ὀγ. 1δῦρχο ῥτεραγαὰ ἰ86 Οοτωηδιθηίασίος 

οὗ Μαϊίδον, δὰ οὐϊέΐου, 1861] ; οὐ Ματγκ, 94 εἀϊ(ίου, 1861 ; οα ΖοΒῃ, 98 οὐἀϊιίου, 1862 ; οη (86 ἘΒρίει9 

οὗ 95640165 (ἴῃ οσοπηθοξίοη ἢ σα Θοβίδγζθο), 1862 ; οῃ αἰδῃ6βί8, νυ ἐδ ἃ ζϑῦογαὶ ἱηἐγοὰποίίοη ἰο ἰΐνο 
ΟἹὰ Τοδίδιημθηΐ, 1864; ου δος Ερίδι]6 ἐο (86 ΒΟτηΔῺ5 (ΠΟΥ͂ ἰῃ οουγδο οὗἩ ρυ] οαἰἰοὩ). 

ΤΗῈ ΡΙΑΝ ΟΚὶ ΙΑΝΟΘΟΕΒ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΎ. 

ΤηΘ Ρδῃ οὗ 1ϑηροΒ Βιδοϊιοογῖ 18 ὙΘΤῪ ΘΟΙΏΡΓΕ θη βῖσθ. 10 αἷπιβ ἴο ψχῖγο 811 ἐμαΐ ἐδ πιξηΐδ- 

(οΥ δῃᾷὰ Β.Ὀ]1ς8] βίυαἀθηϊ οδὰ ἀοβῖγο ῃ ὁμ6 οΟΚ. 118 γα οοηβίβίβ ἰο ἃ στεαΐ ὀχίθηξ ἐπ 1ϊ8 

ΘΟΙΔΡ]οὗθη 688 Δηἃ Ἔχ δυβί 688, δηα ἴῃ {116 σοπυθηϊθηΐ ΔυΤρ θη [ὉΓ Ῥτδοίϊο] 86. 

1 οοπίδί 8, ὅσβῦ, ρργορσίαίθ ΓΝΤΕΟΘ ΟΤΊΙΟΝΒ, ὈΟ(Ὰ οὐ ἶς8] πα Ποπι]οἐἶς8], ἰο (Π6 ΒΙΌΪΟ 88 

ἃ ὙΒοΪα, ἰο ΘΔ 0 ἢ Ῥδγ ΔΓ ὈΟΟΚ, δπα ἴο 680} βϑοίζΐοῃη. ΤᾺΘ βϑοίζοῃβ το σου θὰ τ} οἸθασ 

δὰ [.}} ποδάϊηρβ, [86 Ῥ84Γ8116] Ῥϑββαρεθ, δα {π6 ἱπαϊσαίϊ 8 οὗ {μεσ Βοσ]οἷ081 186 ἰπ [ἢ 6 

ογᾷοσ οἵ (86 σμυσ ΥΘΔΓ. 

ΤΏΟ ΤΈΧΤΈ 15 αίγϑῃ, ποί ἴῃ [86 ὀτὶ σἶπ8] ΟἼΘΟΚΚ, ΠΟΥ ἴῃ Τα ΠΟ Β νεσβίου, Ῥαΐ ἱπ ἃ ποιὸ αΟογηλαῃ 

οογϑίοη, ὙΠΪΟΒ 8 88 16 Γ8] 88 [16 σεηΐαβ οὗὨ {π6 Ἰδηρυδρο Ὑ11 ὈΘΑΣ, δα 18 τηδὰθ τι Βροοἑδὶ 

ΓΟΙΌΣΘΠΟΒ ἰο {86 ἐχροαϊζίίοῃ. ΤῈ Ὀτΐποῖραὶ σεδαϊηρβ οὗ [86 ατθεῖκ ἰοχέ δγὸ χίγϑῃ ἰη ἔοοὐ-ποῖθε, 

ΠῚ βῃοτὶ οὐἱ 168] τοπλασκθ. ΤΟ οἱ. 8] οαἰζοπβ οὗ [16 ατροκ Τοβίδσηθης ὉΥ 1, ΔΟσηδηη δπὰ 

ΤΊΒΟ ΒΟΉ ΔΟΓΙΕ Ἐ ΔΘ τηδΔαθ [Π6 Ὀ8818, 

Βηἢ. ΒΙῚΧ ἰὐδῃδιδίοσο [0Γ οὔ οὗἉὨ ἰἢ9 ΤΏΔΩΥ͂ Ὀοοῖΐκα οὗ [ΔΏρΟῚ ΤὨΐδ 18 ἃ βυδδηιοίθηι ουἹάθῃοθ οὗὨ ἴδο ἃ ΠΟΥ οἵ το 

δεκ. Το οάϊίον (ΜΥ. ᾽)οά6), ἴῃ ἔΠ9 ᾿πίγοδυοίοτν Ὀσοίδοο ἴο νο]. 1.) βΒρθάία ἰπ ἴμ6ὸ ὨΪβῃ θοαὶ ἰθττηδ οὐὨ {ἰδ ΘΟ ΡΣΘΉθη- 

εἶγο δῃὰ τηλείουν ποσῖκ." 1. δίῃ ὙΟΣΥῪ ΠΒΡΡΥ ἴο δυὰ ἴδ Τδηρο, 0 88 ὉΘΘῺ δοτηραγαι γον τ ΚΟ ΤΏ οἱ οὗ Θοτ- 

ΤΩΔΏΥ, ἰ6 ὈσφΙπηίπᾷ ἴἰο ὍΘ Δρφγϑοίαίϑὰ 1η Ἐηφίδπὰ, Το ζγοαθοῃηϊ τοΐεγθηοοα ἰ0 ἴ86 Ζεδϑη «ἴδ ἴῃ [Π16 ΟΟΤΩΡΘΏΪΑΥΥ οἡ 
Μαιίθον ΔΙῸ δἰ σαν ἴο ἴΠ6 αοττηδη οτἱρίηϑι ; [16 ἰγϑηδίδιίου Βανί ης Γοδορϑὰ τὴ9 ἴοο ἰδίΘ ἴο ΘμδὩρο ἴῃ ρτιτγεα. 1ὲὶ 16 
ποὶ ἸΠΚοΙγ, πουσότνοσ, ἴπαὶ ΘΌΘΙ ἃ νοϊπτοίοῦβ δηὰ δοῦν ΤΟΥ {11 ὍΘ δοοῦ τοργίηϊθᾶὰ ἰῇ Αὐπϑγίοα : (ἢ 1668 50, αἰ ϑϑ 
ἐδ δοίδου ᾽δ6 οπυιυοάί θὰ τη Ων οἵ [ἢ τροδέ ἱσωρογίδηϊ σεδυϊῖδ ἰὴ Ὠ16 Οοτητησηίαγίοα ὁπ Μαιίῆον, Μδγῖ, δηὰ Φοῖη. 

- Ἰοῖ, Βοννονοῦ, (89 Βουϑίἢ δηὰ Ὀδαὶ οἀϊιίοη οὗὨ Τἰθο;οηάδογί, ἘΒΙΘἢ ἀρροαγοὰ ἰὴ 1860, τὸ γᾶ δον ἴ8ο ἔχοι 

φάϊείου οὗ [Δ μ6᾽» ΜίαϊίΠον, δηὰ μοῦ :. 6. ἀονίδιεα ὕγοτα [6 ἰοχί οὗ 16 Ὀσγοτίου δ εἀ!ῖοπο δπὰ οι ὩΣ ἴ0 ΤΩΔῊΥ οὗ ἴδὁ 



ῬΈΒΈΞΚΕΑΟΕ. ΧῪ 

ΤΊοη [0] οὐχ 86 Οὐτατηθηίδγυ 180}. ΤῊΐΒ 'β ἐμτοοίο], ΟἙΙΤΙΟΑΙ, ΠΟΟΤΆΈΣΚΑΙ, δηἃ ΗΟΜ1. 

ΤΕΤΊΟΑΙ, ΤῊ ἴδγθθ ἀθραγίπηθπίβ τὸ Κορὺ αἀἰβιϊησὶ ἱπτουρδοαῦί, Δ ἃ ΔΙῸ δυσδαηροα ὑπᾶογ αἰβδογ- 

οπὲ 6868, 80 ὑμαῦύ (ἂδ τεδᾶεσ οδῃ δὲ ὁῃςθ Β8πᾶ τγμδὲ Ἀ6 τγαμὶβ αὐ (ἢ 6 ὕτη6, τις ουΐ Ῥεΐπρ ἑοσοοᾶ 

ἰο πο ΗΪ8 ἯὙΑΥ ἐπΓΟΌΡὮ ἃ τη888 οὗἁ ἱστοουδηΐ στη δ οσ. 

1. ΤΊ ὅγϑὶ ἀοραγίμηθηΐ οὐμπ δι: ΕἸΧΕΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ.Τ ὙΠ686 Θχρ δΐη (ἢ6 

τΟΡὰδβ πα ῬὮΏΤΑΘΟ6Θ οὗ {186 ἰοχί, ὁπ ΘηθΑΥοΟΥ [0 ΟἾΘΔΓ ὍΡ ΘΥΕΙΥ αἰ ΠΟ] Ἡ ΐο ἢ Ῥχοθϑηίβ 186} 

ἴο (86 οὐτϊοα] εἰπαεπί, δοοογαϊηρ ἰο 116 Ῥγίποΐρ]θ8 οὔ στασηγοδιϊοο- εἱϑίογϊοδὶ οχοροβὶβ. Οἢ 8]] 

(86 τιοῦθ ἱπηροτίδηξ Ῥϑββαροθ, [μ6 ἀἰβογθηῦ ὙἱονΒ οὗὨ [16 Ἰοδαϊηρ δηοϊθπύ δηα Το ὁΓη ΘΟΙΏΤΊΘῊ- 

ἰδίοτβ ἃτὸ χίνε ; γεῦ πιπουΐ [Π6 ΒΟΥ δηἃ θα δηίΥ οὗἁ ἰθαγηῖησ. Το οΟἰιοῦ δἷπὶ 18 ἰο οοῦ- 

ἄθῃβα, ἴῃ 85. Ὀτϊθΐ ἃ 5ΒΡ806 88 ῬοββὶὉ]6, {Π6 τηοβῦ γ8] 0816 8π 4 ροσλδηδηΐ σοβυ]} 8 οὗ οὐ ρίμαὶ δηᾶ 

ῬΓΕΥΪΟΊΒ Ἔχ οροίϊολὶ ἸΔθοτΒ, πὶίμουῦΐ ἀοίδ᾽εἰηρ [86 τοδον ΣΟ [80 ὑράϊουβ ὑσοοοβθδ οὗ ᾿ἱπυρδεα- 

[ἴοῃ, ἀπ 8 οοῃβίβην Ῥοϊθιΐο8] γϑίρογθοηοθ ἴο 8180 ΟΊ ποθ. ΤΘ ὈυΣ] αἰηρ' ΔΡΌΘΔΙΒ ἰπ 1ΐ8 Ὀ68Δ0- 

ἘΠ] Βηϊδη, δπα {116 βοΔ πο] αϊηρ δη ἃ τυ 8 τοαυϊγοα ἀυτίηρ 18 οοῃδίγυσίου δΓΘ σχουχουθα οἂϊ 

οἵ εἰσι. 

2. ΤΊ βϑοοῃᾶ ἀοραγίηλοηϊ 18 μοδαθᾶ: ΒΑΡΙΝα ὈΟΘΜΑΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΕἸΤΉΙΟΑΙ, ΤῊΟΟΘΗΤΕ, 

ΟΥ ὨΟΟΤΈΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕἸΤΉΙΟΑΙ, ἢ 1 Ῥσοβοηΐβ, ποῦ ἃ υταΡΟΣ οὗἁ αἰβύποι Ὠοδαᾶβ, [Π6 δα παδιηθηίδὶ 

ἀοσίγίποθβ δ ἃ ΤΩΟΓΆ] ἸΔΑΧΊΤῚΒ σοηἰΑἰ θα ἴπ, ΟΥ Βυρσροβίθα ὈΥ, {π6 ἰαχί. [Ι͂ἢ {πὸ ΘΌΒΡΕΪΒ, [Πι680 

ἐτι 8 δηα ῬΥϊηοῖ 168 ἀσὸ γ᾽ ουγθα τ δ ΠΥ ἔγοσι [ἢ 6 Ο]} γβύο! οσ081 ροϊμξ οὗἁ υἱϑῦν, ΟΥΓ 88 οοῃποοίδα 

πὶ ἐη6 Ῥόσβοῖ πᾶ πτοῖῖς οὗἩ ον βαυΐουσ. ΤῈ τοδᾶδγ Ὑ71}} πὰ ΠοΓΘ ἃ γαϑὺ διιουπέ οἵ ᾿ἐνίπρ 

[ΒοΟΙοσΥ, ἔγοβαι ἤτοι (16 ουηίδίη οὗἩ αοα᾽Β γονοϊαἰΐοι ἱπ ΟἸτὶβί, δηα ἔγθο ἔγοτῃ βοβοϊδϑίϊς δῃὰ 

δβοοίδ γι δη σΟΤΩΡ ἸσΔΌΟΠΒ δπᾶ αἀἰἱδίοτίλουβ. ΤῊΘ Ὀδσϑοη οὗ ΟἾἸγίβί βίδπᾶθ ουὐ ΘΥΟΣΥ ΘΓ 88 [δ 

Βτεδί οοπίγ8] βῦπ οὗ σαι δῃᾶ Βο]ΐποβ8, ὕγοσῃ ἩΙΟΣ ᾿ραΐ δηὰ 116 ἐσλδηδῦθ ΡΟΣ 8}} ρασίβ οὗ 

(86 Ομ γβἐεΐβη βυβίθῃλ. 

8. Το πἱτὰ ἀορατγίτηδηῦ 18 οη ]16α : ἨΟΜΙΕΤΊΟΑΙ, Η͵ΧΤΕΒ ΟΥ Κ(΄ [ΠΣΟαΘΕΒΤΊΟΝΒ ΤῊΪΒ ΒΟΥ 

[06 ὙἯὯΥ τοτα ἐπ βέπαν ἴο ἐῃθ Ῥυϊρέϊ, ἔγοτα {116 ἀχροβίϊζου δπᾷ υπαεγβίδπαϊηρ οὗ πὸ ποσὰ οὗ 

Ἀοᾶ ἴο 1ξβ Ῥγασίϊοδὶ δρρὶἰσδίϊοη ἴο 811 οἴδββθβ δῃ!ᾷ οοη αὶ: τ 08 οὗ βοοϊθίγ 10 18 ὀβρϑοΐδ]ν ὑδ6 

Ῥδβίοτ᾽ Β ἀθραγίπιθηί, ἀεβισηθὰ ἰο δἰ ὰ μΐπη ἰῃ ῬΓΟΡΑΥΪ ΠΡ ΒΟΣΙΔΟῚΒ ἃπα Β]1Ὀ0]108] Ἰεοΐυτοβ, γοῦ ὈΥ̓͂ ΒΟ 

ΤΠ68}}8 ἰ0 ΒΌΡΕΟΓΙΒΟΔΘ (6 ΙΔΡΟΓ οὗἨ Ρυ]Ρ  ρῥγορασαοῃ. 1ὲ 18 βυρχεβίῖνο δια βυϊυ]δέηρ ἐπ (8 

σΒδγδοίοσ, 8η4 δαὶ 18 {Π6 6 1688 γαγι εἴν δηαἃ δρρ] οΘὈΣἰγ οὗ Βογὶ ρίσγο Ὠϊδίοιγ δῃᾶ βογ ρίυσθ 

ἀπίῃ. Ι0 Ὀτίηρθ [6 ΤΔΑΓΌ]6 818 08 ἴσοι ἐπ ἀΌΔΙΤΥ, δπα {116 πηοίϑ]8 ἔγουλ ἰπ6 ταΐηθ, θαΐ Ἰθαυθδ 

το ρὰ ΟΥ̓ [η6 ἐφαέ γεοορέμα, ΤΉΪ 16 [ἢ 9 ὁ8566 1 ἴ:6 αοσροὶ οὗὁἨ Μαιίίῆθν Δ] ΘΟ. ἴπ ΤΔΟΤΘ ἰὴ ἃ Βα ἄγοα }]Δ0608, ἅ. 9.) 
Μδι 11. 18. 0 Δ [νν 28 νυ. 11,18, 32; νἱ. δ, 16, 838: νυἱῖ, 14; νἱ}}. 10,18: ἰχ. 1, 8, 9, 11, 11; σ᾿ 1, 10, 14, 10, 23, 88, οἷς. 

9 ΤΈΟ Ῥγοόροὺῦ γζοηδοσγίηρ οὗ ἰδ Θοτιδη ποδάϊη σε οὔ [δ ἴῃτοο ἀϊοίίποὶ δοοϊίοηβ, νυἱζ., ἘΧΕΟΕ το Ἐπὶ πύτεαῦπ- 
ΟΕΧ, ἸοΟΜΔΤΙ5ΟΗ- ΟΠΕΙΒΤΟΙΟΟΙΒΟΗ͂Β ΟΥ ([ἢ ἴῃ Αοἰβ δῃηὰ Ἐρί61196) ΘοσμΑΤΙΒΟΗ-ΕΥΠΙΊΒΟΗΞΒ ΟἈΟΝΡΟΒΌΑΝΚΕΝ, δηὰ 
ἩοχΙ ΒΤΙΘΟῊΒ ΑΝΡΒΌΤΌΣΟΚΝ, 886 αἴτοη δοῖηο σου ϊο. ΤῈ ΕΔ ὨΌΓσἢ ἰγαπαϊδίϊοη οὐ Μαἰΐμονν τομάοτα ἴθθα: ΟἈΙΤΙ- 

Δι, Νοτεδ, ὨΟΟΤΕΙ͂ΚΑΙ, ἘΒΡΙΒΟΤΙΟΝΒ, δυὰ ἩἨΟΧΙΙτιολι, Ηῖντδ. Βυὶ ἰδΐδ [5 ἴοο ἦγϑο, δῃὰ ἴῃ δα! οὴ δ υἀϑὰ ἴο ἰ6 ποῖ 

οὐπαίϑίεπι. ΤΒ βοοίοι ἔγϑηβιαῖοῦ οὔ ἴπ9 ΟΟΤΣΩΤΩΘΏΪΔΓΥ οἱ ἴδ Αοἰδ, οὗὁἨ ΤὨΙΟΝ ἴὴ9 ἤται ὑνγοῖνο ομδρίοσα Βδτο ᾿πδὲ Δ» 

Ῥεατεοὰ, ον. Ῥαίΐοῃ ὅ. ΟἸοδβσ, τοπάογα ἰδ μβοδάϊῃηρβ τοῦθ ἸΠΘΥΔῚῪ: ΕΧΕΟΒΤΙΟΑΙ, ἘΧΡΙΜΑΝΑΤΊΟΝΒ, ὈΟΟΜΔΑΤΙΟΔΙ, ΔΝ 

Ἑτπισλι, Τπούυσητ, Ἠομικτισλιῖ, ἤιχτβ. Βαϊ σνωπασοάαπζοη τοθδη Κεπααστιοπέαΐ οτ Ἰλαα πο ̓ πουρμῖα. Ὅροι (ἢ 9 
ἜΒΟΪΘ 1 ἸΒουρδὶ [ἴ τηοδὲ βὰν] 88 Ὁ}]9 ἴο πϑὸ 186 βὰἀϊθοί γε ΟὨἾΥ, δα Ὀθαὶ Ἵδιουϊδιθα ἴο σϑοοῃοῖ]ο σου δΙοἰ πα ἰδδῖθα δπὰ 
ορίηϊοηβ. ΟἈγέροϊοσίοο- δορτπαίζοσαϊζ, αὐὰ Φοσπηιαίίοο.-. Εἰλίοαξ πουἹὰ Ὅ6 ἴοο ΒοδτΥ, Ὑ8[16 Φοοίνέπαξ απὰ διλέοαξ ἴα 
ξουὰ ἘΠΟΙΦὮ απὰ ρσίτοδ ἴῃ9 1468 δ τγοῖ]. ἘΖὉΡ δΥτωσηθίΓγ 5 ΒΆΚΘ 1 ΘὮΟΕΘ 8 ἀοσυῦ]ο δὰ θοϊίνο ἴον ἴ86 οἴδβοσ βοοιίοηδ: 

1, Ἑχεκοβτιοδλῖ, ΔῈΡ Οπιτιολι, 2, ΠΟΟΤΕΙΝΔΙ, ΑῊΡ ἘΤΗΙΟΑΙ, 8. ἨἩΟΜΙΓΕΤΙΟΔΙ, ΔΤῸ ῬΕΔΟΤΊΟΑΙ, 

ΕΠ αὐοττδη: ἘΧΕΘΚΤΙΒΟΠΕ ἘΠῚ, ΕΟΤΕΒΌΝΟΕΝ, 11|-: ἘΣΒΟΞΤΙΟΑΙ͂, [11 ΟΘΤΥΚΑΤΊΟΝΒ ΟΣ ΕΧΡΙΔΝΑΤΙΟΥΒ (ὙΒΙΘὮ [6 
οι θ δὲ ἰδυιοϊορίςα),, εασροέέοαξ ὈΘης ἰἀδηςἴο8] ψ{ δοροϑέξογῳ οὐ εαὐρϊαπαίονυ). 

5 1Ιη αοστήδη: ὨΟΟΜΑΤΙΒΟΗ ΕΤΒΊΒΟΗΝ ΟΚΟΝΘΟΥΌΑΝΕΚΕΝ, Ι͂η (80 Θοδροῖθ, ΏοΓΟ [86 ΘὨγτδίοϊορίοαὶ δ᾽ θυαθηβ ὉΣΘ- 

Ροιμζαταίδα, 1,λπηᾷ9 0816 ἔμβότα : ὉΟΟΜΑΥ 80 π- ΟΠΕΙΒΤΟΙ ΟΟΙΒΟΗ͂Β ΟΝΟΝΘΟΚΌΔΚΚΕΝ, Βυὶΐϊ 16 ΘορςΓΙ ὈυΐΟΓΒ μανθ δυῦαῖί- 
ταϊοὰ ον αὶ 106 τηοτο ζϑηϑυδὶ {Ππ|6: ον τι Ο-ΕΥ̓ΒΊΟΔΙ, ἘΥΝΡΑΜΕΣΤΑΙ, ΤΠΟΟΘΗΤΒ, Ὠ]ΟὮ [06 85 ΔΡΡ1680)6 ἴἰο [δ 76» 

ξροεῖϊνο δεςῖϊοῃ 10 16 ΘδΡ6]8 88 ἴο ἰὮοϑο ἴῃ ἴ8ο ἘΡ 6195. Ιῃ δἰ ΟΟΙΩΤΊΘΟΙΑΓΥ ΟἹ αοηθεοίδ, παῖ ΡυΪ ΠοΠθὰ (1864), Ὦγ. 

ἴδασο Ὡδεο 'Γηξοιοοβοπκ ΟΚΟΝΡΟΚΌΛΝΕΕΝ. 
ἢ ἩΟΧΙΣΕΤΙΒΟΠΕ ΑΥΡΕυΤΌΝΟΒΝ. 

᾿Ν 



εν ΡΒΕΡΑΟΘΕ. 

ἴπ6 ΟΕ ΒΟΙ Πρ δηα Βδιαπλοσίησ ἰο (86 ἀγί δὲ. ΤῈΘ δυΐμοῦβ οὗ {Π6 ΣῪ Ῥδίϑ αἷνθ ὑπᾶοσ (δ ϊ8 

μοδάϊηρς ἄγϑί ἐμοῖσ οὔσῃ Πουλ] 6 [1081 δα ῥγδοίϊοδὶ τεβοοίζοηβ, ὑΠλοπλοθ8 ἀπ ρδγίβ ἴῃ ἃ ἔθ πσοσγαϑ, 

δηα (μδη ῥυδίοίουβ ποι θοϊοηβ ἔγοπι οἴμον που Σ] 681 σογλτηοηἰδῦο Β, 88 ΟΟΈΒΝΕΙ,, ΟΑΝΒΤΕΙ͂Ν, 

ΒΤΑΒΕΕ, ΟΟΒΒΝΕΕ, 1;1800, ΟΥΤῸ ΥΟΝ ΟἜΒΙΑΟΗ, ΗΕΌΒΚΈΒ, 8πα ΟΟΟΑΒΙΟΒΑΠΥ Ὀχϊοῖ βκοθίοῃβ οὗ 

οΟἸοὈγαἰθα ΒΟΥΤΉΟΏΒ. ͵ 

1 τωυδὲ οοηΐεββ, 1 ἯὙ͵λ8 δ ἢγβί Ὀγοὐυἀϊοθα αραϊηβί {118 ραγί οὗὐὠἨ {86 Οὐτασηθηΐασυ, ἔδδσὶῃ 

ἐμαὶ 1 πλδᾶβ 86 σόγῖ οὗ {Π|ὸὺ ῬγθδοοΡ ἴοο Θδ8Υ ; Ὀυΐ ὩΡΟῺ ΟἸΟΒΕΣ Ἔχαπηϊηδίζοῃ 1 ὈΘΟδτ. 6 ὁοα- 

υἱπορᾶ οὗὨ 18 στοδὲ γαϊὰθ. [{18πὶ πού τηϊβίδβκθη, {}}6 Απλοσίσδη σοϑοσβ 111 ὑΧΊΖΟ 1 ἴῃ ῬΓΟΡΟΓ 

(ἴοῃ δ8 86 Ὺ τηδ κα ὑποιλβοὶγεβ ἈΠ] 8 ἩᾺ ἰΐ. ΤΏΘΥ Μ11 Ἠ6 εθρθοΐδ!γ οαϊβοᾶ, 1 (Ὠϊπκ, ὉῪ 

[6 Ἔχυθογαμξ στίο 68 δπᾶ Βἰρῃ-ἰοηοα ΒρῚ ΣΙ ᾺΔΙΣΥ το ἢ ΟὨδγαοίοσῖζα ἔμ μοι] οἰ 081 βυροθ- 

ἰἰομβ οἵ 1ϑῆρο, πα Β6Υθσαὶ οἵ ἢἷ8 σοῃ τ ΡαΟΙΒ, Θβρθοΐ!ν Ὦτ. γὰπ Οοβίθγζθο (8 τϑῃ οὗἁ 

ἀοηΐυβ, δηᾶ (16 Ὀεβὺ ρυ]ρὶῦ οσαῖοσ οἵ ἨΗο]]δ}α), 88 δ͵8ὸ ἩΣΓ [86 ΒΕ] ΘΟ, Ἶ 01} ἔγοπι Κίδσκα δηᾶ 

ἷθ. ὑγϑάθοθββοσβ ἰουπμα ὑηαᾶθσ 18 πϑιηθ, Οὐΐο σοῦ Οἰθσῖδοὶ (186 σουχές ΡΥ Δ Γ ἴῃ ΒΟ], πὰ 

δαΐμου οὗ ἃ Ὀγοῦ ῬοΟρΡυΪΑΣ σοτητηθηΐδγυ), δπα {86 ὙΘΏ ΘΓ ]0 ἩΘΌΡΠΟΙΣ (1δἰθ ἀϊγθοῖοσ οὗ {86 ΤΈΘο- 

Ἰορὶοδὶ βϑιῃι Δ Υ δ ΔΕ ΘΩὈΟΓρ). 

ΤΏΘΙΘ ἃτα βίδηασγα σοπητηθηὐϑυο8 0) ΒΡΘοἶδὶ Ῥογίϊζοηβ οὗ {16 βου ρὶυτοα, το Ὦ ΘΧΟΘὶ 8]} 

οἴδοσβ, οὐ οῦ ἱπ ἃ ῬὨΣ]ΟΙΟ 164] ΟΥ ΤΠΘΟΪ]οΊο81] ΟΓ Ῥγϑοίϊοαὶ ροϊηΐ οὗὨ ΥἹθΎγ, δἰ ΠΣ ἴῃ ὈΓΟΥΪΙΥ δηᾶ 

Ποπἀδθηβδίϊοῃ Οὗ ἴῃ [Ὁ]Π688 οὗὨ ἀοΐαϊ!, Εἰ ΠῸΓ ἱπ οὐ ποάοχυ οὐ ἀοοίγπθ δῃα βουπάηεβ8 οὗ ᾿πὰρ- 

ταθηΐ ΟΣ 'π ΘΧΡΟΒίἑουυ 8111 ἀπὰ ἐογΕ ΕΥ̓ οἵὨ δἀαρίαἰίομ, ΟΣ ἧπ Βοτὴθ οἵα ραγίϊσυϊας δϑβρεοί. 

Βαΐ, ἘΡοΟᾺ {μ6 σοΪ6, [0 Β10]168) ττοσὶς οὗ Ὁσ. ϑηρο δηᾶ 18 δϑβοοϊδίθβ 18 π6 στο δβδί, [Π6 

βου ἀοβί, Δπἃ 86 τηοϑῦ ὉΒΟΙῸΪ ΖΘΏΘΓΆΙ ΘΟΙΩΠΙΘΏΓΑΙΎ ὙΒΪ0 ΟΘΓΓΆΔΕΥ ΟΥ̓́Θ ῥιοάυοθα,. δα ΓᾺΡ 

Ὀοξίον δἀδρίβα ἔμϑη ΔΩΥ ΟἴΠΟΣ ἴο τηθοὺ {πὸ ϑδηΐβ οὗ [Π6 γϑγίουϑ ουδῃρθ]ῖοαὶ ἀδποιαϊηδίϊοηβ οὗ 

[16 ἘΠΡΊ 8 ἰοηρυθ. ΤῊΪΒ 18 ποὲ ΟὨ]Υ Τὴν ᾿παϊγ] 0.8] ορ᾽πίοπ, Ραΐ [ἢ6 ἀρ] ογαΐθ λυ ρτηθηΐ οἵ 

ΒΟΙΔ6 οὗὨ ἴπο Ὀοβέ Β1]108] δῃα Θἰθσσηδη ΒΟ  δτβ οὔ Αὐηοσίοα Βοσ 1 ΒᾶΥΘ 8 οοοδβίοι ἕο φου- 

Β1} ου {86 Β0]οοί. ὶ 

ΤΗΕ ΑΝΟΙΟ-ΑΜΕΈΒΙΟΑΝ ἙἘΡΙΤΊΟΝ. 

Α σΟΥΚ οὗ βυ ἢ βίο ηρ γαῖα οδηπού θ6 Ἰοηρ᾽ οΘοηβηρα ἴο {Π6 Ἰαπᾶ οΥ̓͂ 18 Ὀἰσγίῃ. Απηοσγῖςβ, 

88 ἰὺ ἰδ τη816 ὉΡ οὗ ἀεβοθῃαδηΐβ ἔσομαι 811 σοπῃ 168, παι οηβ, δηα συ ΓΟ μ65 οὗἩ ΕπὌτορθ (6 ρίωγέδιϑ 

μημ πηι), 18 βοῦ ΠΡΟΣ ΔΡΡγορχίδίϊηρ 8}} Ἰπηροχίδηϊ 1ἸΓΟΓΑΣΎ ἰγοδβυγεαϑ οὐ {μ6 οἱ νου], Ἔβρ οὶ ΠΥ 

[Πο86 ἩΒΙΟΝ Ῥτουἶβ6 ἴο Ῥτοζηοΐθ {}}0 ΠΟΙΆ] δηᾶ το] σοῦ τ] ΔΤ οὗἁ {116 Σϑοθ. 

βοοη δεν [119 δρρϑδγδῃοβδ οὗ ὑπ6 γβύ γοϊαπηο οὗ ὮΓγ. ΤϑηροΒ ΟΟΠΙ ΠἸΘὨΔΓΥ, 1 ἐσθ (, δὲ {110 

Ββοϊ οἱ ἑδίϊοι οὗ ἃ ἔδυ δϑἰθοιηθα ἔϊοπᾶβ, αηα 1 ἴπ6 1.11 οοπδβοηὶ οὗἩ Ὠγ. Τῴδηρα Ὠἱτηβο] ἢ, 8π 8585 

. Οἰδίίοῃ [ὉΓ δὴ Απλοσίοδη βἀϊίοη, δηὰ ἴῃ βορίθαθοσ, 1860, 1 τηδᾶ6 [8.8 ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ ΔΙΤΔΏ ΖΕΙ Θἴ9 

τὰ ΤΥ Τοηᾷ, Μτ. Οματῖοθ βου πο, δ ρα ϑμοτ. ὙὍὙῺΘ βϑοθββίοῃ οὗἉ {116 βανε δβέδίοβ, δῃᾷᾶ 

ΦΊΤΩΑΥ Ὀ6 Ροχτμλ θὰ ἴο δίδίο ἰδὲ 1 πτοπὶ Ἰηΐο }}18 Θη ΟΓΌΣΙδ6 δἱ ὅγοι 1} οοποίδογδῦϊο τοὶ αοίϑπδο, Ῥαυιὶν σου ὦ 
Β6ΏΒ4 Οὗ [18 νϑδεὶ Ἰδαῦου δῃ ἃ γοβροῃβι ΠΕ Υ, ῬΑΓΕΥ ὈδοθῦΒο [ὺ Ἰηγοϊνοά [Ὲ 81} Ῥτο Δ Ό ΠΥ 06 ΘΟδηἀοητηθῃί οὗ ΔῈ ογἰχίηδὶ, 

του ἢ ΤΔῸΘὮ ΑΒΟΣΙΟΓ ΘΟΤΩΤΙ ΘΠΊΆΓΥ (αοττήδη απ ἘΠ ρἢ6}) Ὠ1ΟῈ 1 δὰ Ὀσοη ῬγΘΡΑΥ ΠΕ [ῸΣ (86 1δΔοὶ ἔνθ γολΓα, δοᾶ 

οὗ ὙΒΙΘῺ ἃ ἴον δρϑοίσοθμθ δρροαγοὰ ἰῃ ἴη9 Χἰγολοηγγεμπα (1848-᾽ 68) ἀπὰ ἴῃ ἰη6 Δίσγοογοδων Ἐδοίειο. αὶ [09 ἴδε 
βοοτηθὰ ἴο ἀθνοὶνθ οἱ τὴο ΒΑ ΌΓΣΑΙΪΥ δηᾶ γον 6} }{8]}ν, δῃὰ 1 γα 8} Ὀθόβτηο δ0 ἰπἰοσοϑίϑα 1 ἐΐ [Π8} 1 δὼ ὙΠ ἘΠ ἴὸ 

αδοσίβοϑ ἴο 1ζ οἷος οῃμβογίβῃοὰ ΠΪΘΓΆΣΥ ργοθοίθι Ὧγ. ᾿δηρο ὨΪπλ86 17, 5. Του ηρ ἴοὸ τὴ 8 Φασὶ ΟΟΡῪ οὗὨ ἰδθ ὅσοι 
νοϊυπηδ, τ ἰβησα τὴη6 ἴο ἰλῖκο ραγί ἴῃ ἰδ οΟΥἸ ΙΔ] ΟΥΚ, δηᾶ ϑηοουγβαοᾷ 0 ΔΙΟΥ Τα σὰ ἴῸ ἀδϑῦτηο ἐὴ6 οἀϊοτίδὶ δυροσγν!. 

βίοη οἵ (06 ΕρῚ 6 ἰγαπϑί αἰ !οη, αἰ τ ρ ΤῺΘ ΘΥΟΣΥ ᾿ἰ ὈΟΓΙΥ δα τοχαγὰσ δὰ 06 δηα ἱτηρσγονοιωθηΐα. 1 ταδάθ, βογονοε᾽ 

ὯΟ Ὧ96 οἵὗὨ ΤΩΥ͂ οΪὰ ποίο8 οη λίδι μουν, ᾿Ἰϑϑυ!ηα 81} ΤῊ Θχοζοί θα] ταϑη ες σρίδ ὈοΧχοᾶ ὮΡ ὙΠ} ΤΩ ΠΙΌΤΘΙΥ δὲ ΜΜΘγοΘυὈΌτα, 

Ι ἀϊᾶά ποῖ τ ϑ ἢ ἴο τοὶχ ὑπὸ οτκ8 ἩΒΙοἢ ἀ 6 ν ἰπ Ὀ᾽δῃ δῃὰ οχίϑηϊ, ἃ δἀδρίθα ΤΥ δὰ ἀἰξίομα ἰο 1.0 ζΘΏΘΣΔΙ ομασγϑοῖοχ 
δηὰ γ͵ίδη οὐ [Δηχθ᾽ 5 σοῦ δὰ 109 απ οὐ [ὴ9 ΕἸ Ἰθἢ Σοδάοσ. 



ῬΒΕΡΑΟΕ. ᾿ χυ] 

(86 οομβοαᾳποῃξ οὐζογοδκ οὗὨ ἔμ Οἷν]] γγὰσ ἴῃ 1861, Ῥαγαὶ γζοᾶ [μθ ὈΟΟΚ ἰσαᾶθ, ἀπᾶ ἱπαάδβηϊίοὶν 

ΒυΒροπἀ ρα {116 Θη οΥρσῖβθ. Βαυΐ 1π 1868 1ὲ γγχὰβ σεβυχσηθα δ {86 βυρρσεβίοῃ οὗὨ {1160 ρυ ὈΠΒΠοΥ, 

διὰ πὶϊὰ (μ6 οοπμϑοαΐ οὗ Μτ. Τ. ΟἸαγκ, οὗ ἘΔ ΡΌΓ, ὙΟ ἐπ ὑπ χαθδη (τη (ϑίποθ 1861) μδὰ 

ΘΟΙΙΠΙΘΠΟΘΩ͂ ἴο ΡΟ] ΒΕ ἐγϑηβ]δίοῃβ οὗ ρᾶτίβ οὗ 1ϑηρσοΒ ΟὈΙΤ ΘΗ ΑΓΥ͂ ἰπ ὨΪ8 “ ΕὈγοῖση ΤΏΘΟ]Ο᾽ 

Εἶσλὶ ΠΑ ΌΓΆΓΥ.,» ΘΙ πιογϑᾶ ἴο Νοὺν ὙΟΓΚ [ὉΓ {Π6 ΡΌΓΣΡΟΒΟ οὗ ἀονοῦηρ᾽ ΤΥΒ6] Γ ταοσο Ὁ]]Υ ἰο ἐμῖ8, 

ἸΟΙΚ δια {Π ΠΣ ἴΘΓΑΓΥ ἔδο 1166 οὗὁὨἁ [Π6 οἰζΥ, οοτηρ]οἰθα [Π6 Εγβί γοϊαπιθ, δῃ ἃ πλδθ διτϑηρθσλθηΐθ 

ὙΠ} Ἰοδϊηρ ΒΙῚὈ]104] δῃ ἃ Θοσσδῃ βοῇ Αγ οὗ αἰ βογοηΐ ουδηρο] 1081 ἀσπου Δί: 008 [ὉΣ {86 ἰγ8}5- 

Ιδϊϊοι οὗ [86 ΟἾΝΟΣ γΟ] Π168. : 

ΤΏ [Ὁ] ονηρ, ὈΟσΚΚΒ δὸ δ σοδαν ΒηϊβΒη6α, ΟΥ ἱῃ ΘΟΌΓ͵ΕΘ οὗ Ῥγορδσδίϊου ἴογ [86 ὈΓΘΒΒ: 

ΤῊΒ ΟὟὝΟΕΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΚΑ ἸῸ ΜΑΤΊΤΒΕΥ, ὙΠ ἃ Οσπογαΐ Τηιϊγοάμοίϊοπ ο ἐδ 6 ειο Τραπιδηξ, 

ΒΥ ἰδ Αὐμουϊοϑῃ ΕἸΡΙΤΟᾺ. 

ΤῊΝ ΟΌΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΆΡΙΝΟ Τὸ ΜΑΒΚ, ΒΥ {80 Βογ. Ὧτσ. Υ. α΄. Τ. ββευν, Ῥχοΐδεοσ οὗ ΒΙ: Ὁ] σαὶ 

Ιλϊοταΐασε ἴῃ ἔπ Τπῖοι ΤΉ ΘΟΙορίο81 Βθι  ΠΑΓῪ δ Ν ον Ὑοσῖς, 

ΤῊ ΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΡΙΚα ΤῸ 0ΚκῈ. ΒΥ ἴδο ΕΠ ΙΤΟᾺ. 

ΤῊΞ ΟΌΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΑ ΤῸ ΦΟΗΝ. ΒΥ͂ [80 ον. τσ. ΕΡΉΤΑΒΌ Ὁ. ὙΕΟΜΑΧΒ, οὗ ΠοΟΒο9- 

(ει, ΝΟ Ὺ. 
ΤῊΣ ΑΟἿΒ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΒΘΤΊΒ8. ΒΥ (80 ον. Ὁγ. ΟΠΑΒΙΕ8 Εἰ, ΒΟΗΑΡΈΞΑΕ, ῬΙΟΐδβθοῦ ἴῃ (86 

Ἐνδηρ 1108] 1, θόγαη Αι ΠΔΥῪ δὶ ῬὮ11Δ 6] Ρη18. 

ΤῊΒ ΕἸΡΙΒΤΙ,ΕΒ ΤῸ ΤῊΒ ΟΟΒΙΧΤΗΙΑΝΒ. ΒΥ ἰδ6 ον. θγ. ὍΑΛΝΙΕΙ, ΤΥ ῬΟΟΕ, ΟΥ̓ ΝΘ, Ν. 1. 

ΤῊΒ ΕΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῈ ΟΑΙΑΤΊΑΝΒ. ΒΥ͂ 6 ΗθΥ. ΟἸΑΈΓΕΒ Ο. ΒΤΆΑΈΒυσΚ, Νονν ὙΟΥΚ. 

ΤῊΒ ἘΡΙΒΊΤΕΒ ΤῸ ΤΗΒ ῬΗΠΙΡΡΙΑΧΒ, δηα ἐμπδὺ Τὸ ΡΗΠΈΕΜΟΝ. ΒΥ Ρτοΐ. Η. Β. ΗΛΟΚΕΤΤ, 

Νοπίομ Οεμίσο, Μ488. 

ΤΗῊΕΒ ΕΡΙΒΤΙΚΕΒ ΤΟ ΤΗΕ ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΊΑΝΒ, ΒΥ [86 Εον. γ. 5ΟηΝ ἴπι1.1Ὲ, οὗ Εἰηρβίοι, Ν, Ὑ. 

ΤΗῈ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤΟ ΤῊΕ ἨΕΒΒΕΥΒ. ΒΥ ἴΠ6 δον. ἢγ. Α. ΚΈΝΡΕΙΟΕ, Ῥγοίξββθοσ ἰη ΒΟ οϑίοσ 

Ὁπϊγοτβιίυ, Ν. Ὑ. 

ΤῊΞΒ ΟΑΤΗΟΙΟ ΕΡΙΒΤΙΕΒ. ΒΥ {86 Ηογ. 7. ΙΒΙΌΟΒ ΜΟΜΒΕΕΊ, οὗ ̓ ιδηοδδβίαγ, Ρὰ. 

ΤΉΘ86 ψοη  ]θθη, δηα ΟἰΟΙΒ ὙΠῸ 8ΓῸ ΟΥ Ὑ1| 6 ἰηγί(οα ἴο ἴδκα μαγί ἴῃ (86 ΟΣ, ΒΘ 

ΔΙΓΟΘΟῪ δ ο508}18γ6 ἃ τοραίδίϊοη 88 ἐχοθ!]θηΐ Β10]1681 βομοἾ Δ ΓΒ ΟΥ Ἔα ρϑγίθμοθᾶ ἐγαῃβίδίοτβ ἔτο τὰ 

(86 σογιηδη, δηἃ ν}1}}} πο ἀουδὲ ἂο [ὑ]] υδίϊοα ἕο {Π6 ἰα8ῖ αϑβιστιοα ἔβμϑτα. 

᾿ν ἰἴβ πη ροβαὶ Ὁ]9 Ὀεξοσθδηᾷ ἴο βίδίθ σι ἀρβοϊαΐθ οογίδι ΠΟΥ [86 ΠΌΤΟΙΣ ΟΥ̓ γΟ]ΌΓ.168 ΟΥ {Π6 

ἔπη6 τοαυϊγοα 20. [Π6 οοτηρ οἴου οὗἉ [86 ΟΪ]6 οοτησηθηΐασυ. [1ὐ 18 βυϑβιοϊοηξ [ο β8γ {μπδί 1ὑ ψ]}} 

ὍΘ Θπουρ ες 8}1γΥ Ρρυθμοα ἔοσυγαγᾶ, πὶζποαῦ ἀπᾶυο Ὠαβίθ, απ ρυ 8 μοα τὶ! ῬΤΟΡοΣ σεραγὰ ἰο 

ΘΟΟΒΟΙΩΥ͂ οὗ Βρᾶοθ δηᾶ ρὑγίοθδιυ. Τῇ δηζουρυῖβο 18 ΠΘΟΘΒΘΑΓΙΥ ἃ ὙΟΙῪ ΟΧίθηβῖγο δηαἃ οχρθηβῖνθ 

026, 8π6. [118 1π ἃ τηοϑῦ ὉΠ ΣΌΪ ροσϊοα οὗὨ [μ6 Αταϑγίοδῃ Ὀοοῖ ἰγαᾶθ: [Π6 τὰν αυϊηρ οδυβοα 

8η πηργοοθοηΐοα γίβ 1 πὸ ὈΓΙΟΘ οὗὨ σοτῃροβί(οπ, ΡΆΡΟΓ, δηα Ὀἱπαϊηρ τηδίοτῖαὶ. Βαΐ ἰΐ 88 

[86 δάγαδπίδρε οὐδῦ 8 Θῃπογοϊορθαϊδ δπα οἴμοσ νοϊ απ ποῦ ΤΟΣ Κ5, [δῦ ΘΔ0 ἢ γοΪυγη6 Ὑ71}} ΟΟΥΟΡ 

Δ ΘΠΥ6 ὈΟΟΙΚ ΟΥ ῬΟΟΚΒ οὗ ἔϊι6 Β10]6 δηὰ ἐμ8 ὈΘ τοἸδίλνο υ σοταρ]οίθ ἰῃ 1.861, δηα σδ Ὀ6 Ββο]ἃ 

ΒΕρδγδίοὶυ. 

ῬΡΕΙΝΟΙΡΙῈΒ ΟΕ ΤῊΗΕΞ ΑἈΜΕΕΙΟΑΝ ἘΘΙΤΊΟΝ. 

ΤΊΘ οἰδγδοίοσ οὔ [86 ῥσοροβϑᾶ Απρ]ο- Απιογίοδη οαἀϊίίοη οὗ 1 ϑηροΒ διίδοίιοογῖ, ἀπ 1ἴ8 Τοὶα- 

ὕσῃ ἴο {6 οτ ἽΠ8], ΤΩ ΔΎ Ὀ6 Βθθῃ ἔγοτη {116 [Ὁ] ΟΡ σθθογαὶ ὑσὶ ῃοῖρ]68 δηα ΤῸ]98 ου ψΐϊοἢ ἱξ 

Ὑ11] 6 ῥχοραγϑὰ, δηᾶ ἰο ψ Ἐ1ΟῺ 4}1} οομ τσ θαΐογβ τηυβὲ σοῃἤοσπι, [0 ᾿ἸηΒΌΓΘ ΠΊΕ δηα ΒΥτα πο ΈσΥ. 

9 Μ, ΟἸαιῖκς μδδ ἰοοπιεὰ (8 ὅτεϊ (ἢγοοθ αΟοσρο618 δῃὰ ἃ βοσχίίοῃ οὔ 89 Αοίβ, ὈθΠῚ πηδεξεοϊδυὰ ἰμαὶ ἢο δοδα ποὶ ἰεἰδηᾷ 
δὶ Ῥιϑοεῶϊ ἰὸ ὑχγοδεοῦῖθ [6 δος οτρτίθο. 



χΧΥΠὶ ῬΒΕΡΕΑΟΘΕ. 

Ἱ, ΤῊ ΒΙΡ]10Ά1] ΟΟμπλτηθηίδγυ οὗ Ὠγ. ᾿Δηρθ δπα 18 δββοοϊδίδββ τηῦδί "6 ΖΑ 10} Δ}}}} δὰ ἔγθοὶν 

ἰγϑμδὶδίθα τἴο ἰαϊοτηδίῖς ἘΠ 18}, τὶ! μουΐ ΟἸβδίοη ΟΣ δ᾽ ογαίϊοη, Ἐ 

2. ΤΊ ἰγϑπβὶϑίου 18 δα μοσζοα ἴο τηδῖα, τὶ ἢ ΤΟΔΒΟΙΔΌΪΟ ᾿ἰταΐ8, βΒυοἢ δα αἰ Εἰς τ5, οσὶ σῖπδὶ 

ὉΓ β6]θοίβα, 88 Ὑ111 ἴπογβαβθ ἔπ γαὶυθ δηᾶ ἱπίογοδ οὗ ἔθ ψοσκ, δδᾶ δᾶδρί 1ξ τροσο Ζ}1γΥ ἰο ἐῃ6 

ὙδηΐΒ οὗ {μ6 ἘΠΡ] 19} δηᾷ Απιδτίοδη βίυαδθπί, Βαΐ Ἠ6 ταυβὲ ΟΔΓΕΙΌ]]Υ αἰβερυθ ἐμ 686 δααὶ- 
λομβ ἔτοσα ἐδ οσἱρίηδὶ ἰαχί Ὁ. Ῥσϑοκοίβ δῃᾶ ἐμ ᾿μ {1815 οὗ 8 ἤδπιθ, οὐ (86 τροσκ ΤῊ. 

8. ΤΊ δυϊῃογΖεα ἘΠ 0718) γουβίοη οὗ 1611, δοοογαΐηρ ἰο {86 Ῥγτοβοιΐ βίδπασὰ οαϊζίου οὗὨ [86 

Αμλοσίοδῃ Β101]6 βοοϊοίν, Τ πχυβὺ Ὀ6 πιδᾶδ ἔπ Ὀδ819, ἱπβίθδα, οὗ γί νὶηρ ἃ ὩΘῪ ὑΙΒΏΒΙ αἰίοη, τ ΒΊΟΣ, 

ἦπ [18 ο886, ψου ἃ μαγα ἴο Ὀ6 8 ἐγδηβιδίίοη οὐὗἁὨἩ ἃ ἰγδῃηβ αἰΐοα, Βυΐ ὙΒΟΤΘΥΟΣ (ἢ6 ἰοχὲ οδη 

ΣΩΔΟΙΘ ΟἸΘΑΓΙῪ ΟΥ ΔΟΟΌΓΔΓΘΙΥ ΤΟ ἀοΓοα, δοοοσαϊηρ ἴο [Π6 Ῥτοβοηξ βίαίθ οἵἨ ἰεχίμβὶ ογἰ ὑϊείβτη δηᾷ 

ἘΣΡΙΪο4] Ἰοασηΐηρ, ΟΥἹ Ἡ ΠΟΓΘ {Π6 ὑγαπβαἰΐοη δηᾷ {μ6 σοτωσοπίδγυ οὗ ἴΠ6 ἙἸδστηδῃ ΟΥ  ζ1Π8] Σοαυΐ το 

ἴϊ, [π6 ἱτπιρτογυοσλθηίβ βῃου]α 6 ᾿πβογίδα ἴῃ ἐμ ταχὺ (1π Ὀγϑοϊκοίβ, τυ 1} οσ σιξμουΐ [86 Οτθοκ, 88 

[86 ττῖῦοσ ΤΩΔΥ͂ ἀθοσὰ ᾿αβὺ ἰῃ βδο 0886) δηᾷ 5 1868 ἴῃ ἐμο9 ΟΥἐἶσ8] ἸΝοῦοβ Ὀ6]ΟῪ {π6 ἱοχὶ, πὰ 

ΒΌΟΝ ΤΟΙΘΓΟΠΟΘΘ ἰο Οἷ6Γ δηᾶὰ χϑοθπὶ ἘΠΡΊΘΙ δηᾶὰ οὔ ὙΟΓΒΊΟΩΒ ἃ5 βθθῃλ ἕο ὈΘ ὨΘΟΘΒΒΔΙΎ ΟΥ 

ἀεβίγβοῖθ. 
4, ΤῊ νδγϊουβ ΓΕΔ 98 ΔΓ πού ἕο Ἀ6 Ραΐ ἦπ Τούς ποΐεββ, 88 ἰπ [86 οΥἱρίμδὶ, Ὀαΐ ἰο [ΟἸ]ΟῪ 

ἐγησηθαϊ δέου δου [86 εχξ ἴῃ 8128}} {γγρ6, πῃ Ὠθτηοσῖοδὶ οσάᾶοσ, δπὰ ἩΣῈᾺ οὐδ ἴο [86 γοσβθ8 

ἴο ΘᾺ ΠΟΥ ῬαΙοΏς. 

ὅ. ΤΠο ἴΠγθ6 Ῥδαγίβ οὔ ἔμ: Θοϊωσω Πίδ ΤΥ 816 ἴο Ὀ6 (8]]16ἃ : 1, ΕΧΕΘΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ἙΑΡΊΟΛΙ Π. 

ΒΟΟΤΈΓΝΑΙ, ΑΝ ΕΤΉΙΟΑΙ,; ΠΠ|. ἨΟΜΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΕΑΟΤΙΟΑΙ,. 

6. ΤΩ ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ 816 ποὺ ἴο Ὀ6 ΠΙΤΩΘΓΘΩ ΘΟΏΒΘΟΌΓΙΥΘΙΥ, 88 ἱπ {86 οτἱ χῖμδὶ, Ὀαὲ 

τολτ κα ὈΥ [μ6 ἔρυτο ἱπαϊοδίίηρ {86 γσϑσθο ἰο τ ΐο}} (ΠῸΥ ὈοΙοπρ ἢ 8ῃ τὼ φρο ἔλοΣ:- 

ἰδίοθϑ [86 τοίϑσθῃςθ, δῃἃ θοίζεῦ δοοοσαβ τὶ ὑβαρα 

1. ὙΒΐη [686 1᾽τηλ 8 Θδοῖ δου τὶ θυΐΟΣ ὯΔ8 [Ὁ}] ΠΟΤ, δα δδϑυχηθβ [16 δπέϊγο ἸΣΓΟΓΑΣΥ͂ 

ΣΕΒΡΟΙ ΒΙΌΣ οἵὁἨ ἷ8 ρατί οἵ ἐπ6 ᾿σοσκ. 

ΠῚ [686 ζϑΠΘΓΑΙ ὈΓΪΏΟΙ 168 ΔΓ ΓΑ] ἘὨ ΓΌ]]Υ σατο οὐ, ἔπ6 Απιογίσδη δαϊξΐοη Ὑ71}1} 6 ποῦ ΟΠ] 

ἃ ΘοΙηρ]οία ἰγϑηβίδίΐοη, ρας δὴ δπ]αγροα δαἀδρίδίϊζοη δηᾶ ἱτηρτουοιηθπξ οὗἩ ἔμο οὐἦριπαὶ πσοσκ, 

αἰνὶπρ ἰὑ δὰ ΑΠρΊο-Οὀττηδῃ ομαγδοίοσ, δηἃ ἃ τὶ ᾶο 86] οΥ̓ πβο }]ΠΕΒ88. 

ΤῊΘ ΕΥ̓ΡΟΩΤΑΡΪΟΔΙ διγδηροιηθηΐ ὙΥ1}}} θ6 ΟἸΟΒΘΙΥ ὁοπίοιτηρα ἴο {86 οΥἱρῖη), 88 Ὄροπ 88 

ἭΠΟἷΘ {Π6 Ὀ6βὲ ἴῃ 8 Ὅσοσκ οὗὨ βυοῖ αἰ πηθπβίοπβ. Α ραρῈ οὗὨ {16 ἰγαπβίδίζοῃ οομίδίπθ ἜΥῈΠ ΤΏΟΙΘ 

- ΒΔ ἃ ρδρὲ οὗὨ Π6 οτἱρίηδ), δηᾶ τ 116 ἐμ 8Β1Ζθ οὐ υοϊυσωββ γὶ}} θὰ Θη]αγροάᾶ, {πεῖν ΠΌΡΟΣ Ἡ1Π| 

Ὀὸ Ἰοδδβϑηθα. 

ΤΗΕ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΝΥ ΟΝ ΜΑΤΤΗΕΥ. 

Το σοί γοϊυμηθ ὙΠ ἢ 18 ΠΟῪ ἰββυθα, 111 Βουν ἔμι6βα Ῥυὶ ποῖ 68 δηα τῦ}]68 ἱπ (Π6ῚΓ βδοΐαδὶ 

δχθουξίου, 8Πα ΤΩΔΥ͂ ἐμ ΘΓΘΙΌΓΘ ΒΟΙΎῈ 88 ἃ Βρδοΐσῃθῃ [ὉΥ ἔμ γο]υτηο8 ἰμδὲ Ὑ111 ἔ0]]ΟΥ. 

ΑΒ ΤορΆΣΟαΒ {86 ἰΓδηβ]δίϊοη οὗὨ (μΐ8 ραχὲ οὗ [π6 σοϊιηχηθηίδσυ, 1 ταυβῦ ΔοΚπον ]οᾶρο ΤΥ 1ηᾶορί- 

Φ.Α οοῃάθῃδαιοῃ, δ 6 }} ΔΒ ἢ85 Ῥδοπ ὑτγοροβεὰ ὉΥ βοῖωθ [ἴῃ [6 ε8ϑ6, ρθῆ [89 σοῦ ἴογ δι 6η 1685 ταγίοϊ ν᾽ οὐἤἁ σοι- 
διοιϊί Ὡς ορἑπίοηθ δπὰ ἰδδίθβ, δῃ!ἃ δἰτηοοῦ ὨΘΟΘΒΒΑΤΗ͂Υ ΤΟΒΌΪ 8 1ἢ ἃ χα ΠΠἸδείοη οὗὨ [86 οσὶ χίυιαὶ, "ΤΏΘ ΟΣ ῬΤΟΡΘΓ Ἀ]ξοσηδ- 

{{ν θϑεσαδ ἴο ὯΘ ΟΕ Π6Υ ἴο ἰγδηβῖδίο 8 Τογοβῃ ὝΟΥΚ Ἔπῆσο, 17. 16 ὍΘ δὲ 81} ΟΣ ὮΥ οὐἨ ἰγδηβϊδίίοη, οσ 0 τῆακο ἰΐ ἴῃο Ὀϑείβ 
οὗ ἃ ΠΟῪ ὍΌΥΪ. 

Τοῦ 180 τον δίου οὐὗὁἨ 1864 (πον Θοη δἰ ποᾶ πῃΔΌΙ Ποτζοὰ Θἤ ΔΚ 65 δὰ δ βοῖ δε 6), Ὀπέ (Π0 σοἸἸ] Δ ΙοΏ δἀορίεὰ 
ὉΥ ἴ)0 Βοιτὰ οὗἹἩἨ ΜδΏλροσα ἰὴ 1868, αηὰ ῥτϊηἰοᾶ ἴῃ 1800 δηᾶἃ δίποθ, 349 ἴμ9 Ζερογέ 47 λὸ ΟοτεηιέξίΦ6 ὁΝ. Ῥεγυίοη ἐφ 
ἐλφ Βοαγὰ ΟΥ̓ απαρεγε 07 (λ6 Απιογίσαπ, δίδ)6 δοοίείψ, ἴοσ ἘΘΌΣΌΔσΥ, 1859. 

11 πτου]ὰ τϑιλδγκ, 1}581 41} [πὸ ΘδηΧ 68 πὰ τ ρτουοτη θη δῦονο Ῥχοροβθὰ μαΥ9 ἴ) ΠΟΑΓΙΥ ΔΡῬτοτδὶ οὗ τσ. ΣΔΏρο, 
Το ἰδοῖ οὯθ ἢὮθΘ 82 διῆοο δἀορίϑα Ὠϊταδο]ζ ἰῃ μἷθ τϑοϑῃϊ (ΟΣ θὨἴΔΓΥ οἱ α6096.8. 



ΡΒΕΡΑΟΘΕ. τ 

θάποββ ἴο ἐμ )6 ἘαΙΠάγρη ἐγαπβ]αἰΐοη οὗἉὨ [80 ΕΘΥ. ΑἸΚΕΕΡ ΕΡΕΒΒΗΕΙΜ δηά ὑπὸ Εδν. Ὗ. Β. ῬΟΡΕ, 
ὙΠΙΘΒ 1 Βθα (0 8 Ἰδυρὲ οχίθηΐ 88 8 Ὀ 4518, Θθρϑοΐδν ἴῃ ἘΠ 6 ΘΓ ΟΣ ΟὨδρέοσβ, οοσαρδσίηρ 1 γοχὰ ῸΣ 

ποτὰ σεῖο [μ6 οἱ ρίπαὶ, ΒαΕῚ Τουμᾶ 1ξ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴο ΤΙ Θ ἱπῃυμη Σ  Ὁ]6 αἰ οσαίίοηβ δῃὰ δααὶ- 

ὕομβ, δο [δῖ [1158 τη  Ὀ6 τορασζαθα δἰπιοβὺ ἃ8 ἃ ΠΟῪ ἭΟΣΚ. ὙΏΘΙΘ 18 ποῦ ἃ Ῥβρθ δηα ΒδΙ]Υ 8 

βορίθῃοο ἴῃ [Π6 ἘΠῚ ΠΡΌΓΡὮ ἰχδηϑ] δίϊοη, 80 ΤᾺΣ 881 υϑοὰ ἰΐ δὲ 811, Ὡ]Οἢ. σουλαϊῃοα ἀπίουσμοᾶ, 1 

βαῦθ πὸ αϊβροβίξζοῃ ἰο οὔ (οἶδα ἐξ ἴῃ ἀοίδὶ], ΟΥὁ ἴο ἱπ᾽ΓΘ ΔῺΥ οὗ ἐπ ὉΒ6[Ὁ1 Ῥυ]οδϊοΏΒ οἵ ΤΥ 

οϑἰθοιηθα ΕΓ 6ΠΩ͂, ΜΡ. ΟἸΔΓΚ, τμῸ ᾿88 ἀοὴθ ΤΟσΘ ὑμῶῃ ΔΩΥ ΟἶΠΟΓ ῬΌΡΙΙΒΉΘΙ ΓῸΓ ὑγδηβρ δίς 

ἀἰοτταδη ᾿θαυηΐηρ᾽ οἡ ΒΥ 15} 801], δῃα 18 ϑπ 6 ὕο {10 Ἰαβύϊηρ᾽ χταϊἰπᾶ6 οὗὨἩ Ἐπ 8} δη ἃ Αὐποῖ- 

ἰοδῃ ἀἰνΐηθβ. Βαϊ 1 τηῦβὲ βαγ (δὲ, 116 βοῖὰθ ρογίζοῃβ οὗ 86 ἘΞ ΡΌΤΩ ἢ τα πβ] 010.. ΓΘ Ὑ76}} 

ἐχθουΐθα, οϑρθοΐϑ!ν 1 τὸ ἰδ κα ἰηΐο οομβι ἀθσϑίζοι (6 θοῦ δν αἰ υ]1168 οὗἨ ΓΔηροἾ 5. β γ16 

δηᾶ Τπουρμί, 1 18 ὙΕΙΥ͂ Ὁποαῦλ] δηᾶ ἱπηρότγίοσξ : 16 ογαἱίβ,' Ὀοβι ἄθϑ [86 Σπρτουθμμθηῖβ οὗ {6 

ΒΟΟΟΠΩῖ δηᾶ {μϊτὰ οαἰζάοπβ οὗἨ ἔμ οτἱρίπδὶ, που ἃ νοσὰ οὗ ὀρ] δηδίϊου, 4}1 [86 οΥἹ 108] Τοοὺ- 

ποΐε8 Δηα ὙΆΓΙΟΙΒ ΓΟΔα Πρ οὗ [Π6 ἰδχί, [Π6 ΟὨΔΗρ68 ἐπ {86 ΕΠ] 8} γουβίου, ΘΥΘἢ Ἄ ΠΘΓΘ {6 Υ 8ΓΘ 

᾿ ΏρΟΓΑ ΘΙΥ ἀοτηδπ θα ὈΥ͂ ΓιΔΗσ ΘΒ Οδστλδη γουβίοη ΟΥ̓ ΘΟΠ πη Θηΐ8, 811 [86 1 αγρίοδὶ δηα τοδὲ οὗ 

[89 ΠΣ ΟΓΆΓΥ ΤΘΙΒΓΘΠΟο8 οὗ [86 τ ΌΥΚ, δῃἃ δρουηαβ ἴῃ τηΐβίβ κοβ δια τη βεγδ:β  δί! Οη8, Βοθ οὗ ὙΠ ΣΟὮ 

Ῥοσγοσί [Π6 Β01η86 οὗὨἉ {Π6 ΟΥ̓Ζ1η4] Ἰπΐο {ἢ ὙΟΙΎ ΟΡΡοΒΙΐα, δηὰ βυρσρεδί 16 ΟΠ  [80]6 Βαρροβί ἴοι 

ἐπα (86 Ποπηΐπα] ὑγϑηβ] ἴο 8 Θ ρ] ογϑᾶ ἴῃ Ῥατγί οὐμοῦ δπᾶ ἱπίοσῖοῦ μα παᾶϑ ἰῃ (86 Ἔχϑουΐΐου οὗἉ ὑπαὶ 

Ἰδθοσίοιβ δῃὰ αἰβῆσυ! ἰαδκ.ὗ 

Βαΐ 1 οομβηθα τηγβο]ἢ ὈΥ͂ ΠΟ ΤΏΘΔΠΒ ἰ0 8 ὑπογοῦρ ἢ σουβίου δηα σοταρ]οίϊοι οὗ [6 ἘΠῚ ἢ- 

Βα ἰγδπβὶαίΐοθ. Τὰθ Απιογίοδη οαϊξομ οοπίδὶηβ ΟΥ̓ΘΣ 056 Βυπαᾶγοα ῬάᾶρΈΆ, ἸΟΒΟΎ ἱπ {110 

ΒΙΉΔ168( ἴγρο, (μδΐ ἴδ, 1] ὁπ ἔουσί, τλοσὸ ταδίίοσ {8 [86 ΟΟΣΤηΔΠ ΟΥΡΊΠ 8] (Ὁ ΒΟ ΠΌΤ, ΘΥΒ 

402 ραρε8). ΤῈ δαὶ. οηβ ἃσὸ ἔου πα ΤΔΟΒΌΥ ἴῃ [86 ἀδραγίτηθηΐ οὗὨ ἰοχίθδὶ οὐὐ (1 οβημ, (86 χονὶ- 

βίου οὗ 6 ἘΠ Ρ 18}. τοσβίοι, δπᾶ ἴῃ ἐπ6 Θοταγηθπΐβ οἡ [δ6 ἸΔίοσ ΟΠ ΡίουΒ οὗ (86 608ρε].ἢ 

Τὶ βϑοιμϑᾶ ἴο τ ᾿οσίῃγ οὗ [6 ἸΔΌΟΓ δπα ΤΓΟΌ]6 ἴο Τη8}Κ0 8} αἰΐοσαρί, ΟἹ 8 ΒΟΙΩΟΥ δύ ἸΆΓΩΘΣ 

0816. (πῃὰπ ὮΓ. Τδηχο, ἰο ῬΟρ]ΑτΖο 80 τοῦοῖ οὗὁὨ [π6 ᾿πγλθηβο οὐ 168} ρρασγδαίῃβ οὗ τηοάβθση 

 ἘΙΒΙΠΟΔΙ Ἰοαγηΐῃ ρ᾽ 88 ὁδῃ 6 τηδθ ΔΥδἱ 1810 ἔου [886 Ῥσδοίϊοδὶ 186 οὗἨ ταὶη᾽βίθυβ δῃα βίμαθπίβ. 

ἴετη πογὰβ οὗ δβχσρ δηδίξοῃ οἡ ἴΠ6 ὑσίης ]68 ΒΟ συλ ρα 18, ΤΔῪ ποῦ Ὀ6 ουαΐ οὗ Ρ]8Δ66 Βοτθ. 

ΤΈς ρτοδῦ ψαῦον οὗ γοδαάϊηρβ ἴῃ ἰἢ6 Θτθοκ Τοβίδιμθηΐ 8 ἃ ἔβοῦ πο Βῃου]ᾶ βέλμλυ]δίο ἴῃ- 

γεϑερεϊοι δπαᾶ βίγοηρίῃοθη ΟἿΓ ἔδἰίἢ. ΑΧΑ11 (Π680 ἀἰβοσορϑῃοὶθθ 1η {86 ἴδ ὉΠῸ018] δηα [116 ἸΏΟΓΘ 

[πη να πυπαγοα οὔΓεῖγα ᾿δπυβουὶρίβ οὗ ἴπΠ6 Ν, Τ΄ ἃ΄Θ ΠΠΔΌ]6 ἴο υπβοί[]6 ἃ β'ῃρ]9 ἀοοίτ] 6 ΟΥ 

Ῥτεοορί οἵ ΟἸτΙ ΒΕΔ 1 γ, πα βσοηρσίμοθῃ 6 ουτάσποα οὗ [Π6 Θββθη 18] ΡΌΓΙΓΥ δπα ἱπίορτιΥ οὗ [86 

, 5δοτεα ἱεοχί, βῃουίπρ' ὑμαὺ 10 ἢ848 ὈΘθῃ βυ θβίδη 1811} [8|6 βατλα ἴῃ 811 δρθ8 δπαἃ σουηύσ 68 ἴῃ Ἡ Β]Οἢ 

Ἐλλο86 πη δηυβοσ Ρἐ8 πο σὸ πτὶτεπ. Ἐ 1 [ποτ μδα Ὀ6θῃ,᾽ βαϊὰ Εἰομβαγὰ Βθηί]ου, [6 στϑαὺ 614858108] 

ΒΟΠΟΪΔΓ 8ηα οΥἰεΐο, ΤΌΤ [ἤδη ἃ μυπαγρα τοΔΓΒ 8ρῸ, “ θαΐ Οὁπ6 τηδηπβοῦὶρύ οἵ ἴΠ6 ατθοκ Τοβῖδ- 

ταεηΐ δὲ π6 τεβίοσγδιϊοη οὐ Ἰραγπίηρ, ἔβθῃ τὸ 84 8 πο γαγίουβ τοδᾶϊηρβ δὲ 4]]1. Απὰ πουἹὰ 

ἴδιο ἰοχὲ ἈῈ 'π 8 Ὀοίξοσ οοπάϊίοη ἔπθη, ἔμ8Π ΠΟῪ τ μᾶγο 30,000 (60,000) 80 [ἌΓ ἔτοπι [Παῦ, 

9 ΤΊῊο ἘΔΙΏΒΌΣὮ ἰγαπδδἰΐοι γσθ ηδὰο ὕοτη [89 Ηγοὶ δά ἸΟῊ ΟΥ̓ Τληχο, ππὰ Δρρδαγοᾶ [πὶ δ5103}} οοἴανο, ἸΆτῸ ΕΥ̓͂ΡΟ, 

Ὀπίΐοττα ἘΠᾺ “ ΟἸΑΣ Κ᾽ 6 ΕΟγοῖχτ ὙΒοοϊοχίοαὶ ΤΑ σαν," ΤὨΐγὰ βογίθα, νοἱδ. ἴχ. ., ππᾶοσ [86 1{Π|0ὸ: 7Ἀδοϊζοσίοαξ απᾶ 
Πορεϊϊεἶεαὶ σοπιτποηΐανν ὁπ ἴλὲ Οοδρεῖ οΥ δὲ, λίαἐλοιος. Κγοηι ἐλὸ Οόγηπαη 7 ζ΄. Ῥ. Σαπρο, ἢ... ἈΒΒν ἐλ6 Κευ. Αἱδιεή 

Ἑαετγελοίτα, Ῥὰ. }).. τοὶ. 1., Ἑὰϊ ΣΉ, 1861 ; τοὶ. 11, δηἃ Ῥαγί οὐ νο]. Π|., 1862. Ετοπὶ ἃ ποῖ οὐ ἴμο ὕὉδοκ ἴο ἴῃ6 {{1|0 

Ῥᾶρο ΟΥ̓ τοἱ. 1]. 10 ΔΡρϑαγα μὲ 189 ἥΐεν. ἩΡ. 38. Ῥορδ ἰγαποϊδιοᾶ ὕγομπι οὮ. χχ. 28 ἴο ἔπ οἱοβο οὗ ἰῃ8 δοσοῃα νοϊσηθ. ΤῊΘ 
τλιγὰ τοΐασλθ, ΒΟ ἢ σοηϊαίηβ {Π6 σοποϊπρίοῃ οὐὁἨ Μαιθονν δηὰ ἴη6 αοΒροὶ οὗ ΜΆΥΚ, ρῬθασθ ΜΠ Ποῦὺδ [ἢ 6 ὨΔΙῚΘ οΥ̓͂ 8 
ΓΑποϊαῖοσ, Αοοογάϊης ἴο [Πΐ8 Ῥίαπ, [29 Ὑ 019 Οὐτλιλοπῖδιυ οὗὁὨ ΓΔησὸ οἱ [89 Ν. Τ. νουϊὰ τοαυΐγο δὺ Ἰοδδῖ ΓΕΙΓῚΥ 
γοϊυτηοθ οὗἩ Μσ. ΟἸδυκ᾽ 8 " ΤΑΛΌΓΘΓΙΥ." 

ἘῚ δᾶγο ὁδοί ΒΔ} ροϊηϊοα ουἱ βοτηο οὗἉ ἔν: ὁοσαϊβδίοῃμϑθ δῃἀ οστοότσβ οὔ 9 ΕΔ ΠΣ οα  ἴοη, ΏΘΓΟ ΣΟΥ Τα γ!]βηϑὰ 
θσεδείοη 0. δ ἀἰιἼοτ8] ὀχ δηδίίομθ, 4866 6. σ. ῬΡ. 31, 81, 561], 389, 894, 396, 445, 611, 5691, δ38, δδ0., 

2 Οὐτρϑγϑ ὑῃ. 13, 83, 84, 121, 180 ὦ, 203-208, 228, 239, 256-260, 261, 293-201, 830, 858 ζ, 851 ἢ, 449, 464-458, 461 , 
411-415, 819-623, δ5δ-δ66, οἷο. 



ΧΧ ΡΕΕΚΕΑΟΙΕ,. 

ἰΒαύ ἴῃ (Π6 Ὀοβὺ βἰπρὶα ΘΟΡΥ οσχίδηϊ τὸ Βῃου]α ᾶνγο Βυπαγοαβ οὗ ἰδυ]ίδ, δη ἃ ΒΟΠ16 ΟΠ ΒΒ ΟἿ 

ἔστορδγαῦ]θ. Βεβίᾶθβ {πδὲ, {π6 βυβρίοϊοηβ οὗἁἩἉ ἔγαυᾶ δηᾶ ἔουϊ Η]δῪ που] Βατο Ὀθθη ἱπογοδβθὰ 

ἐτωμηθηβαῖγ. [Ιὑ 18 ποοά, Τδογοίοσθ, ἴο ΔΎΟ ἸΏΟΤΘ ΒΠΟΏΟΙΒ ἴμδὴ ὁπ6... . . [1 18 8 ποοὰ 

Ῥτογίἄεποθ δηὰ ἃ γτϑδΐ Ὀ]θβϑδῖπρ (δῦ 80 ΤΊΘΩΥ͂ ΤΩ δοσὶ οἷ8 οὗ [6 Νεονν Τεβίδμηθηΐ ΔΊ 8.1}} 

διηοηρδί 18, ΒΟΙῺΘ Ρῥτοουγεᾶ ἔἴτοιῃ Ἐρυρί, οΟἴΟΙΒ ἔγοτη Αβἷὶβ, οἴμοτβ ἔουπᾶ ἱπ {6 Ὑ͵εβίθσῃ 

ΟΒτομοβ. ΕῸΓ [Π6 ὙΘΙῪ ἀϊδίδῃοοβ οἵ ρ]δοθδ, 88 Ὑ7611 88 πυμα θοΓΒ οὗ [π6 ῬΟΟΚΒ, ἀδμιοπβέγαία (μδὲ 

(Πόσο οου]α ὈΘ πο ΟΟ]] βῖοῃ, Π0 8] ΟΥηρ ΠΟΙ ἱπίογροϊ δ ϊη ΟΠ6 ΘΟΡΥ ὈΥ διιοίμο σ, ΠΟΡ 8}} ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ 

οὗἩ ἴθ. ἴῃ Ῥγοίδηθ δῦ ΠΟΥΒ ΠΟΓΘοῦ Ο.6 ΤΒΠ ΒΟΥ Ρύ ΟὨΪΥ δα {μ6 Ιυο]ς ἴο ὯΘ Ῥγχεβοσυθα, ἃ8 

Ὑο]]οῖαβΒ Ῥαίογουυβ δηοηρ [16 Τιδἰϊηβ, δηἃ ΗδβυοἑυΒ διλοηρ (ἢ6 Οτθοκϑ, ἴμ6 ἔλα] οὗ [86 

ΒΟ 68 ΔΥῸ [ΟΠ 80 ΠυτηΘΓΟΙΒ, απ {μ6 ἀοίοοίβ 8ο Ὀογομα 811 γεάγϑββ, ἱμπαῦ; ποῦν δίδπαϊηρ {110 

Ῥαΐῃβ οὗ {16 Ἰδασιθᾶδδθὶ δπα δδυΐοβὶ οὐ 198 ἔῸΣ ἔτσο Ὑ016 οοῃίυσίθβ, ἔμοΒ6 ὈΟΟΚΒ 81} ἃγθ, δπἃ 

8ΓΘ 'κὸ ἴο οσομεϊμπθ, ἃ ΙΏ6͵6 ὮΘΆΡ Οὗ ΘἸΤΟΙΒ. ΟἹ {Π6 ΘΟὨΙΓΑΤΥ, ὙΏΠΘΙΘ [86 ΟΟΡῚ68 Οὗ ΔΗΥ͂ δυο ῦ 

8ΓΘ ὨΌΠΔΘΙΟΙΒ, που {86 ὙΔΙΓΪΟῸΒ Σοδϊηρ8 ΔΙΎΤΔΥΒ ᾿ΠΟΓΟΆΒ6 ἴῃ ῬΓΟΡΟΣΈΟΙ, Π6ΓΘ [ἴῃς ἰοχί, ὈΥ͂ 8Δῃ 

δοουγαίο οΟἸ]]δίϊοη οὗ [μ6ῃλ, τλδΔ6 ὈΥ 5118] δῃᾷὰ 7υἀϊοϊουδβ Ἀ8η 48, 18 ΟΥ̓οσ {Π|Ὸ Ἰρογο οοστοοῖ, πὰ 

ΟΟΣΏ68 ΠΟΑΙΘΓ ἰο {Π6 ἐσ τγογᾶβ οὗ (Π6 δυΐῃοσ." 

ΤῊΘ οὐ͵οοὶ οὗ ὈΣΡ]1681 οὐ εἰοἶβπι ἰ8 ἰο σοϑίοσα {86 οἹδοαὺ δῃα Ῥυγοβὺ ἰοχὺ ψ Β1Οἢ οδῃ 6 ΟὉ- 

ἰαϊποα τὶς οἵδ᾽ Ῥσαβαπὲ πθΔ}8 δπὰ [801 1166. Ιῃ δοοογάδποθ τλτμ {Ππ6 Ὑγ7611-Κπόυσῃ ᾿σὶποὶρ]9 

βτβί ρσορουπαοα ὈΥ ΒεμΕ]ΩΥ͂, τουϊγϑα ὈΥ [86 σθθθγαῦὶο ΒεημΕΙ, δη ἃ ΤΘΟΘΏΟΥ ΔΡΡ]1θα δῃα οαττὶοα 

ουὖ Ὀγ 1,ΔοΒτηβηη, 116 τηπβὲ 8 ΚΘ ἔπ6 οἸἀοϑὲ δα ταοεὺ δυϊμοσιδίϊνθ πποΐ8] τη δηυβοσρίβ οὗ {1160 

Νονν Ταοβίδμιθηθ ΠΟῪ δχίαπί {86 Ῥ88Ϊ8 οὗ [6 ἔσο ἰδχί, Ἐβρϑοΐδ}]Υ ἴμοβα ἔθ ΒΟ ἀδίο ἔΓΟΤᾺ 

[86 Τουτίμ ἴο {μ6 βἰσίμῃ οοιΐυτγ. ΤΈΘΥ τὸ [86 20] ον: 1. Οοᾶοχ Βσάιτιοσε, οἱ θὰ ὈΥῪ 

Τιβοδοπᾶοτῇ, 1,εἰΡΖ., 1868. 2. Οοα, γατισάκυβ (ἀοδίμηδίεα ὈΥ [86 Ἰοἰΐος Β., ἀοἔδοξί γα ἔγομι 

ΗΘ. ἰχ. 14), οδγθβββὶγ οἀϊίεὰ ὈΥ Ολγαΐη8] Απροὶο Μαὶ, τὶτα ᾿ταρτουθηλθΐίβ ὈΥ Ὑ ΘΓΟΘΙ]ΟΠΘ, 

Ἔοτμο, 1857, δια τοσοῦ Ῥοδίος Ὁ. ῬἘ1Ρ Βυϊίμδημ, Βο πη, 1862. 8. σά. ΑἸΕΧΑΝΌΕΙΝΟΒ (Α., 

ἰπ ἐμὸ Βτ 8 Μυβοῦμι), οὗἠἨ τ βῖοι 86 ΝΥ Τοβίδμλθης τγ88 ΡῸ 1 18:6ἃ ἴπ ὑποῖδὶ ἴγρΡ68, (πουρἢ 

πο ἴῃ [Δ0-8᾽πλ116, ὉΥ Ο. 6. Ὑοϊαο, 1οπᾶ;, 1780, δῇ ὉΥ Β. Η. Οονρεῦ, 1800. 4. Οοά. 

(τοβοσίρίυ8) ΕΡΗΒΑΕΜΙ Ά501αὶ (Ο,, ἃ οοα, τοβοσὶ ἔα, ΟΥἩ Ῥα]ἱτηρβοϑί, Ὑ ΥΎ ἱπτηρογίθοῦ), Ρυ] ]8ηθᾷ ὈΥῪ 

Τἰβομβομάοτε, ἱπ πποῖδ] ἰγρο, θαΐξ ποὺ 'π ἴδο-βίταῖ]θ, 1,οἱρΖ., 1848. ὅ. Οοᾶ. ΒΕΖ225 (Ὁ). δ Οδιι- 

ὑυτίαρο), οοπίαϊπίηρ {π6 αοβρεῖβ δμὰ {πὸ ἀςίβ, στῖξ ἃ Τιδίϊπ νογβίομ, ΡΌ] βμθα ἴπ ἔδο- αἴ τα 1]6 Ὀγ 

ΤΙ. ΚῚΡΙΐπρ, Οδπιῦ., 1798, 3. γο18., [01.} Ια (86 β8ην)6 οἷδβ8 τι ἐμοβο οἱ ἀθβῦ τωϑηαβοσὶρίβ, 

Φ Ὧν, Τιλῆρο δου] ποὶ τ ΔῖτΘ Ὧ86 οὗ {8 {8 γΟΥΥ͂ ἱτωρογίδηιϊ ἃ ΒΟΟΥΘΥΥ, ΒΊΟΝ Ὑ{}1 Βοσοδ τον στο ἸΔΥΘΙΥ ἴῃ 180 οχὶἰ- 

68] Δρραγαῖτβ οὗ ζαϊυτϑ θά ἰοῦ οὗὨ 89 ατεοῖς Τϑοϊδαχεηξ, ΔΙ ΠΟΌὮ 10 Ὑ11 ποῖ σπλαϊοτί αν ἀϊβία Ὸ [8.6 Ῥσίῃοι ]ε6 δηὰ 

Τοσθ 8 οὗ πιοάθγη οὐ οίδη, Τιβομβομάου (Ρροΐοσυ., Ῥ. Χχχ. 844.) τοξασᾶὰφ ἴὴ9 Βίπδι(ο Δ[83., τυ] ἢ η9 τ2ὔ2:ὃϑ εὸ ζοχία- 

τιδῖο 88 (0 ἀΐβοονου οὰ Μουμῃὶ β!ηαΐ, ἀπ ὰ τ Ὡ]Οἢ Ὠ6 ΡῈ] θὰ ἀπάοσ ὑη9 1ἸΌ6γα] Ῥαίγοιδρθο οὗ ἴῃ Τα πϑίδῃ ρονθγητηοπΐ, 

86 [6 οἱάοεαὶ ΟΡΥ οχίδηϊ, οἱάοσ οὐθὰ ἰβαὴ [89 ἴδιηοιια αι ΜΗ͂., δηὰ Βιυμοίη, ΜΟΥΟΥ δηὰ ὙΥ̓Ιϑβϑίου 

δατοο, 8119 ΗΠ ϑητο] ἃ οὐ θοίθ, [1 16 ΤΔογοοτογ (86 ΟὨἿΥ ΘΟ] εῖθ πποίδὶ ΜΆ., δῃηὰ οοῃίδίῃβ 19 Ἴ0]9 ΒΙὉ]6 οὗ 

186 Ο. αὐὰ Ν. Τ. Οοἴωρᾶγο ἰδ9 Αἀδεπᾶα αἱ ἴμ6 οἷοθο οὗὨ ἰδί6 ντοϊπτηϑ. Ὅπὸ Βπαι ο ΒΙὉ]9 ΦΟΏΘΓΔῚΥ ἀρτθοὸβ ψΠῊ 

Οοάά. Β., Γ)., 1.) Τ᾿. (Τ᾿ 16. σοάοχ Βοτγρίδυμβ, δὖ Ἰοτηθ, οὔ ἰ89 ΑΔ σοαίατΥ, δηὰ σοηΐα! Β ΟὨΪΥ 8 ἴϑνν Τγδρταεηῖθ, Φοἢ τι 

νἱ.-νι}}.), Χ. (Ουάοχ Μοπδοθῃδίβ, Ῥαγίβ οὐἤἨἩ 1μ6 ζουν Οο8ρΡο16), Ζ. (ΤυὈ]]ὨΘΠ 815, Δ Ῥα!ταρεδβῦ, [86 στοβῖον Ῥατὶ οὐὁὨ Μαϊ- 

16:0), ονδῦ δααίπαὺ Οοὰ, Α. (ΑἹεχδηάσγί μι 8) δπὰ [89 στοδὶ τλϑίοσ! ν οὗ Ἰδίογ ὑποίαὶ δηῃἃ ΘΌΓΒΙΤΘ τα ΠΟΥ ΡίΒ, ψ 8118 

Οοά, Ο. (ἸΡΒγβδοιωὶ βυσί) ὁσοΌρ[ο8 8 μοδίτἴοι οὐ 18 οση. ὙΨΠῈ 8}} 116 στοδὺ σϑυθ [}9 Βίπαιο Μαηπδοιρὶ δοουσηᾶα 

ἴω. Ὀϊαηάετα οί ἴο 1ἴη6 ἰποζαηοθ δηὰ δδγοιοββῆθδθ οὗ (89 ἰγαῃβοσίθεσ. 718 βῆονβ [8:9 φτεαΐ ἱτωρογίδηςθ οὗ [ἢ 8 

νϑδεὶ ὨπτΩΌΟΣ δηὰ τασίοιν οὗ ταδηπδογί οἷβ οὗὨ 1(11ὸ ΒΙΌΪΘ, ΤΟ ΤᾺΓ οχοοοᾶς ἴῃ διγουπὶ ἰδ δ᾽ οὗ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΟΓ ἀποίθης ὈοοΪς [ἢ 

189 του. Οοτὴρ. ὙΠΟ οἱ ἴΠ6 Βί παῖδ, ἈΓΗ͂., ἰὰ (86 ϑρμιέση ἐπα Κρέζίκοι ἴον 1864, ᾿. 899. 

61 ναῷ 8ὸ Ζογίυπμαϊθ ὧδ ἴο δατο δοοϑϑδδ, ἰπ ὑ89 ΓΑΙΌΓΣΑΣΥ οὗ 109 Απιογίσδη Β|0]6 ] αίοη οὗ ον ὙΟΥΚ, ἰο {πο Ρῥγίηἰοὰ 

δάϊοῖομα οὗ [8689 ἱπιροτίδηϊ τηδπακοτγὶρίβ, τυ ΒΙΟΝ ὉΥΘ ΓᾺΣ ὈΓΘίογ ὉΪΘ ἰὸ [Π 6 ἱπιροσύθοῦ δ ] 18 [08 οἵὗἉ ΤΟΥΤΏΘΓ ΟΥ̓ δὰ, δηὰ [116 

τηθῖο ΓΟΙΌΓΘΠΟ6Β ΟἾΔ ΤΌΣΟΥ ἰπ [86 δρραγδίυ οὔ ἀσοοὶς Τϑαίδιωθηϊβ." ἘῸΣ ζΌΠΟΣ ἸηΠογτλαιοπ οα ἴηοβο πὰ οἵλδγ Ο0» 

ΑΙοοδῚ τασδὶ τοίου ἰ.9 ζεϑάογ ἴο 186 διωρῖο Ῥυοίεροπιθηα οὔ ΤΙεοβοηάοτγί ἰο ΗΓ δουθηῖῃ ΟΥΠ Π6 4] οα!οη οὗὨ (}16ὸ Ν', Ἴν, 

1869, ἀπ ἴο Ἀ15 οἀϊ(ίοπ οὗ Οοά. ΒΙ μαϊἤουβ, 1868 ; 4160 ἴο 1:9 ροϊεσοπιεπα οἵ ΛἸίογά, Οπιπιεηζινψ, νοὶ], Ἰ., 41 δᾶ, 

1860, οἰ, υἱ!., Ρ. 102 ΖΖ, δηὰ ἴο Βοτίνϑιου᾽ θ 7πἰγοατοίέοπ ἰο ἐλ6 ΟΥἐὐἐοίϑηι 4 ἐλ Ν. Τ', 1861. Ζ 



ΡΒΕΕΑΟΕ. ᾿ Χχὶ 

οασῖι 1Ἰαϑί, ταυβὲ Ὀθ ΡΙδοθα {Π6 ]αίϑγ ἀπ 1688 ᾿τηρογίαπίέ ὑποΐ8]8, 88 Οοα, ΒΑΒΙΕΚΒΙΒ (οΔ]]16 ἃ 

Β, οὗ ἴὰ9 εἰμί οσ πἰπὲμ οομΐυσν, οοπξαϊμῖπρ {116 Θοερε]8), Οοᾶ. Βοπεειι (Εἰ. αἱ Ὁ τθομί, 
ἴδ9 ἀοβρο]8, δχοορῦ βοιὴθ ροσίΐοῃϑβ οὗ Μαι μον δῃὰ Μαγκ), Οοα. ΒΕιρε ΣΙ ΗΑΒΙ ΒΊΑ ΝΒ (6. ἰῃ 

9 ΒΒ. Μαβοῦμι, (μ0 στοδίογ ρατί οὗ ἔπ α΄08ρε}8), Οοὰᾷ. Η., 1.,ὄ Κι, 1. (Ρατίβ, Νο. 62, 
ΕΘΏΘΣΘΙΥ ἴῃ ἀρτοθηιθηΐῦ ὙΣ} Οοαά. Β΄ἴπ, δὰ γαῖϊὶς.), οἷς, Νεχέ ἴῃ ἱπιρογίδποθ ἴο {86 υποὶδὶ 

ΑΔ ΒΟΙΡῚ8Β δῖῸ [8:6 ᾳυοίϑι 8 οΟὗὨ {Π6 ΘΑΣΙΥ δι ΘΓΒ, δρα 8.6 δῃοϊοπῦ ὙΘΥΒΊΟΏΒ, Θβρθοΐδ! ]Υ {89 

ΙΔ δηὰ (886 β'υσίδο. ἴῃ [86 {γα ΤᾺ ΠῈ ἃγθ ὕο Ὀ6 ῥ]δοβᾶ [Π6 συγβῖνθ τηδηυβοσὶ ρίβ οὗ Ἰαύοσ 

ἀδίθ, ἄονγτα ἴο {π6 οἷοβο οὗ {6 Βέθομί θην, οὗ ΤΟΝ τπογα ἴμ8ῃ γα υπασθα μδγθ Ὀοθὰ 

ἙοΟἸ]δ θα ἴῃ [6 (“05Ρ6]8 ΔΙοηῆθ. ΕὟΌΣ ΟἿΣ ῬΌΓΡΟΒΘ 1ἰύ Ὑγ788 1.86}688 ἴ0 Τοΐδσ ἴο {π6πὶ δχοδρὺ ἴῃ [086 

ΤΆΓΘ 6568 ὙΠΘΓΘ {π6 ΟἹ6Γ δυο ογ (168 ἃγο ᾿Ἰηβυ Ποἰδηΐ ἰο Θϑίδ Ὁ] 188} [16 οὐ πα] ἑαχί. ΤῈ ἀθοὶ- 

βίοπ οὐὕ {π6 ἔτ Τεδαϊηρ ἀορεμαβ, ΒΟΎΘΥΘΣ, ηοῦ ΟὨΪΥ οἡ {Π6 δια Υ̓ δη ΠΌΡΟΥ οὗὁἨ δυΐδμοτ- 

1τ1ε8, Ῥαϊ 4180 οὰὰ ᾿πίθγῃ 8] ΤΕΔΒΟΏΒ. ΤΟ ΘΠ" 8 Οὐ᾽θοί νγ88 β' ΠῚ ΡῚῪ ὨἰϑίοΥἹο 8], ΥἱΖ., ἴο Θβίβ Ὁ] 15} 

ἐμε οἹἀεβϑὲ δείβίῃβοϊα ἰδχὲ, 88 10 βἐοοὰᾶ ἴῃ ἐμ ἤουσία οὐ ΗΠ οοπίυτγ, ἴῃ 1Π6 ΡΪδοθ οἵ {86 ΘΟΙΩΡΆΓ- 

δἰνοῖυ τθοοηΐ, δοοϊοηίδ), δῃἃ Ὁητθ} 1806 ἐατέμϑ γεοερίιιδ. ΤῊ ΐ5. 18. [86 ΟὨΪΥ Βαίδ Ὀδβὶβ ἴον ἕαΐατθ 

οὐ ἶςβ, θυΐ ἰῦ 18 ΟΠ]ἹῪ 8 ῥασί οὗ {86 ἰδβκ, τ Ώ1ΟᾺ τησβύ Ρ6 οοτῃρ]οίθα ὈΥ͂ ἃ ῬΓΟΡΘΟΙ οοηβί ἀογα 0 

οὗ [86 ἱπέογῃϑὶ ουϊάθποθβ ὙΒΟσΘ [86 οἹἀοβὲέ δαΐμογὶ(168----λοῖ8] π]δ βου Ρί8, ρα σβίϊο αὐυοίδ- 

[Ἰοη8, 8η4ἃ δῃοϊοπῦ ὙΘΙΒΙΟη8---ἸοδΔαἃ ἴο ΠΟ Βδ.Βίβοί συ σοβαϊί, Ἰλίου ᾿ταδη ΒΟ Ρί8 (10 ΤΩΔΥ͂ Ὀδ 

ἘΓΔΆΒΟΥ 5. οὗὁἨ ὍΠΟῸ1Δ] τηδη βου ρίβ αὐθα ΟἹΟΓ (Ὦδη ἴΠ086 Ἴ7ὁ ΠΟῪ ῬΟΒΒ688) ΙΏΔΥῪ Ὀ6 ῬΓΟΒΙΔΌΪ, 

ΘΟΠΒυ] 64, δηα [Πδΐ τοδαϊηρ ἀθβοσυθ8 [ἢ 6 ὈΧΟίδσθηοα ἘΊΟΒ σίγαβ [86 Ὀδδὺ Β6η86 Δπα ἄρτθθ8 τηοβῦ 

ὙΠ (86 5[}]6 8ηα πβᾶρσὲ οὗ ἴπ0 ττϊίοσ. ὙΠΌΒ, 1π ΤΩΒΗΥ͂ ᾿πβίλμοοϑ, ἃ σοί τη ἔγομπι ΓΙΔΟΒΤηΔ πη ἴο 

{86 ἐδγέμ8 τεοσρέιιδ ΤΑΔῚ ὍΘ ᾿υΒ ρα, 866 [0 βουθῃίἢ οσὶ (1081 οαἰδῖοι οὗὨἩὨ ΤΙΒοΒοη ἀοτζῇ, 

Α5 ἰο [Π6 Θοττϑοϊουβ οὗ [Π6 δυϊμογζεα ἘΠΊ ΙΒ γογβίοη, 1 Ῥαρ (86 τοδδγ (ο υἱοῦ (ΏΘΙΩ 88 

Ῥαγὺ οὗἉ [18 σΟΠΙΘμΐΔΙΥ, βοιηθ οὗ ἴμοπὶ Του] ἃ ὈΘ6 ὈΠΙΗΘΟΘΒΒΆΙῪ ΟΥ ἜΥ̓Θἢ Οἰ͵Θοί ΟΠ8}00]6 1π 8 

ΤΟΥΪβ6 ἃ γουβίου [ὉΣ ῬΌ]1Ο 186. ΟἿΓ :ΠΟΟΙΏΡΑΓΣΔΌ]6 ἘΠΊ ΒΏ ΒΙ10]6 βίδμβ ᾿ῃ πῸ π6θα οὗ ἃ τϑδαϊοβὶ 

ΤΟΥ ΒΊοη : 1.8 Ἰᾶΐοπι, ὈαδυΐΥ, δηα Υἱροσ δἃγῸ 81} (μδὺ οδῃ 6 ἀεεῖσοα. Βυΐ πο ψοοᾶ βοβόαγ ν}}] 

θην (πα 1Ὁ τηῖρσηῦ ὍΘ ΤΟΔΙΥ ἹΤΩΡΤΟΥΘΑ 88 ἴο ΟἸΘΑΙΤΘΒ8 8 ΔΟΟΌΣΔΟΥ ; ΜὮΣ|6 ΤΏΔΠΥ ἀουδὲ 

ὙΟΙΒΟΣ 1 οοὐ]Ἱὰ Ὀ6 ἄοπο πιϊμουῦ ῥχοαυοΐηρ στϑαίοσ αἰγἱβίοη δηα σοπίσβιου, δπα (8 ἀοϊηρ 

ΤΩΟΓΕ ΒΆΤΤ ἴμδη σοοάὰ. Α 8184] σϑυϊβίου [Ὁ ῬΟΡΌΪΔΓ 86 Βῃου ἃ Ῥτγοοθθαᾶ ἔγοτλ ἃ ῬΟΑΥῪ οὗ Β0}0]- 

ΔΒ Τορτοϑθηξίηρ, (Π6 ΒΥ 15} δπὰ Αὐαογίοδη Β10]6 βοοίοιϊθϑ, δῃᾶ 811 [π6 Ῥτγοίοδίδῃηξς ΟΠ ΓΟ 68 

ὙΠΟ ΟΥΒὨΡ αοα ἴῃ [Π6 ἘΠῚ 5}. Ἰδησύαρο, δμα μδγα Ὧῃ 608] Οἰαῖτα ἴἰο {818 ᾿ποϑιϊ 8016 1η- 

Βετϊίδηοα οὗ [116 δ᾽ χίβοῃη δι δῃᾷ βουθηίθθητῃ οθηξσίθθ, Ιἢ (ἢ 6 Τηθ8} {{π|6, ΠῸ ὁη6 σδῃ οὐ͵θοῦ ἴο 

ΠΘῪ ἐγδηΒΙ Δ 1018 δΠηἃ ΤΟΥ ΒΙΟῺΒ [ῸΣ Ἔχοροίῖοαὶ δηα οὔ ἐἶοϑ] 86, ΤΉΘΥ ρσϑρασο [88 ὙΓΔΥ ῸΣ ἃ [πα] 

ΔΓ ΠΟΥ Ζοα Τα ν 510} ΓῸΓΤ σΌΠΘΓΑΙ δ ῬΟΡΌΪΔΓ 086. 

ΜΥ βο] θοῦ οηβ ἔγοτῃ οὐμοῦ ὙΥΙΟΥΒ Δ΄Θ Τ]ΟΒΕΪΥ (Δθη ἴγομλ σταργοβοηξαινο οἱ ἀον πα πιοάθγῃ᾿ 

Ποσητηδηΐδίοτβ οὗ [ἢ 6 γδυῖοῦβ ΕΠ ρ]15} δα Ατθυϊοδη ΟΠ ΌσΟΒ 68, 10} [16 υἱονν ἰο σῖγα {1118 τοῖς 

δὴ Απσὶο-ΟςΥδηὴ Ομδγδοίοσ, ΤῊυ8 Βυγκιι, Μ, ἩδητΥ, βοοίξ, δηᾷ Θοἀατϊαᾶρθ σταρτοβθηΐ {116 

ΟΙαοΓ ῥγδοῖῦοαϊ οσϑρϑβϑὶϑ οὗ Επρ]δηᾶ ; ΑἸέοσα δῃᾶ οσγαβποσίῃ, (ἢ 6 ταοάσση Απρ] σα ΟΧοι 6518 

ἴπ 18 πο αἰγεσρεπῦ, ρτορταβδῖνθ, ἃ πα σομβοσυδίο, θη ἄδποῖοβ., Ὁ. Βτοόντη, [86 ΕἾΘΟ ΟΠΌΓΟΣΝ οὗ 

ΒοοϊϊΔπὰ : Αἀάϊδοῃ ὅ. ΑἸοχδηᾶοσγ, ἰμ6 ΟἹἃ βοιοοὶ Ῥγοβογίοσίδη: Βδυμ68 δηα Οὕθη, [6 ΝΟΥ͂ 

ΒιΔ00] Ῥτγεϑογίογίδῃ; Ποᾶοη δᾶ Νίαβί, [9 Μοίμποά!βὲ : Οοπαπῖ, (6 Βαρίϊβὲ υἱθῦγβ οἢ {16 

ΤΏΟΓΟ πηροτίδηξ ἀοσίτ[ 8] ραββαρθθ ἰῃ 1Π6 ΘΟθΡ6] οὗ Μαιβον. 

1 οδῃηοῦ οομοϊ δ (8 ἸΘΩΡΊΗΥ Ῥχοίδοο πὶύμουΐ οσἰνίησ ΡΌ]16 ΟΧΡΤΟββίοη ἴο ΤΑΥ͂ Β6Ώ86 οὗ 

εὐλείιᾶς ἰο 6 οὔῇῆοοτβ οὐὁἨἩ Ἀ (μὸ “Ατπογίοδῃ ΒΙΡ]6 Ὁπίοῃ," ἴοσ ἐπ υπτοϑίτοἰθαᾷ 86 οἵ 

[πεῖν γα] 016 ΒῚΌ]16 4] ΠὐΌΓΤΑΤΥ, πὶ ἢ 18 τὴ ἢ γασίοίυ οὐἁἩ ΒῚ0]68 ᾿ῃ 8}1 Ἰαυιρσῦδροθ, ΘΟΙΩΤ ΘΗ ΑΥΪΘΒ, 



ΧΧΊΪ ὃ ΡΒΕΕΛΑΟΕ. 

ἀἸοΠοπαγῖθβ, [μ6 Βοηθαϊοίῃθ δθᾶ οὐμοσ οαϊζίοπβ οὗὨ {86 σμύτοι ἤαίμογθ, οΐο., ΒΊΟΝ τοδκο ἐξ 

ῬΓΟΌΔΟΙΥ {π6 Ὀεβὺ οο]]θοίζου οὗἹἉ [86 Ἰκπᾶ ομ ἐμὲ οοπεϊποπί. 

ΜαΥ {86 Ὀ]οβδίηρ οὗἨ (86 ἰτίαμο αοἀ τοϑῦ ἀροι ἐμπὶβ Θοσητηθηξατυ οἡ ΗΪ8 ΠΟΙΥ τγοτᾶ, τ ΈΪΟΒ 

783 ΟΟΙΩΤΩΘΠΟΘΑ͂ ἴῃ ΚΑΪΓ δθα πλῈ [π6 οαγμοβὲ ἀδαῖσο ὑο δβδίϑὺ (86 ταϊηἰβίοσβ οὔ 6 ΘΌΒΡῈὶ ἱπ 

[86 ἀἰϑοβαγρο οὗἉ ὑποὲς ἰρὴ δηᾶ ΒΟΙΥ τα ϊβαίοῃ. 

ΡΗΠῚΡ ΒΟΒΑΞῈ, 
᾿ 

ΒΙΒΙῈ Ηουβε, ΝΕΝ ὙΟΒΕ, Οεῖ, 81εϊ, 1864, 



ΤΗΚΟΙΘΟΊΟΑΙ, ΑΝ ΒΟΜΠΊΈΤΙΟΑΙ, ἸΝΤΒΟΒΌΟΤΙΟΝ 

Το 

ΠΉΠ ΝΕΝ ΤΕΒΠΑΜΈΝΤ. 

81. ΤΉΞΒΟΙΟΟΥ ἴῃ σ,ὍοηοΓΑΙ, οὐ [86 Βοϊο πο πιο] οᾶρα οΥὗὨἨ [86 ΟΠ νϊδὕδη το ρΊΟΙ, 
ΤΩΔΥ, ΔΟΟΟΤαΪΩρ ἴ0 108 ΒΙΒΌΟΣΙΟΔΙ δηα Βοϊ θη Ὁ1 6 Ομαγδοΐοσ, Ὀ6 Δισδηρϑα ὑηᾶοῦ {Ὅπ 0  στοϑξ 
αἰνίβιομ3,--- ΗἸβίοτίοδὶ, απ ΤὨΘΟΓΘΙΙΟΔ] οὐ ϑυγβίοτηδθ!ς ΤἬΘΟΙΟΡΥ, ὑδκίηρ [686 ΦΘΥΙΏΒ ἴπ 
{8εῖν ψιάθθῦ βοβο. (1.) Ηϊβίογιοαὶ ΤὨΘΟΪΙΟΡΎ ΤῊΔῪ ἀρϑῖη 6 ταηρϑᾶ ππᾶογ 186 Ό]Π]οΥ- 
1ηρ᾽ ἰἢγαθ ΒΘοΙΙ0}8 :---(1) ΤῊΘ Η βίου οὗἩ Ενοϊδίοη, οὐ οὐ [6 Κίπρσάαοτα οὗἁὨ αοα, τ Ιοὰ 
ἔοστηβ [Π6 Ὀ8518 οὐ 186 8 ο]6 βυβίθῃ ; (2) Τὴ6 Η]βίοτΥ οὗ [ῃ6 Βοοταβ οὗ Ἐ νυ  ϑ[Ίθη, 
ΟἹ Εχοροίϊοθ ἴῃ [86 ὙΠῸΘΙ Β6η8Β6:; (8) ΤῊ Ηϊ]δίοσυ οὗ Ἐδνρα]ϑᾶ Β}]ρίοῃ, οὐ ΟΒυΓΟΣ 
Ἡϊδίοτγ. (11. Τὰ [80 βᾶπιθ9 τδηποῦ, ΤὨΘΟΓΟΙΟΔΙ ΟΥ ϑυγβίοιηδεο ΤὨΘΟΙΟΡΎ ΤΩΔῪ ὃὉθΘ 
αἰνιἀοα ἱπίο {Βγοθ βϑοίΐοῃβ :---() ΤΏ ϑιγβύοπι οὗἁὨ ΟἸ σιβίϊδη Τοο ΥΠ 68, ΟΥὁ ΤορΤηΔίΟΒ ; 
(2) Τθ6 Ξ'γπίοτη οὗἁἨ ΟἸ τ βίη Μίογαἑβ, οὐ ΕἸΒ1οΒ ; (8) ΤῊΘ ϑιγβίθια οὗ Ὁ τβύϊδη ῬΟΙ γ, 
ΟΥ Ῥυδοίΐοδὶ ΤὨΘΟΪΟΡΥ. 

8.2. τοι [818 δηδΙγβὶβ γ͵ὸ ἱπῆον (Πδὺ [Π6 τηδίθτ]8}8 ἔγοση Ὑ ΒΙΟἢ ἴο οοῃβίσποῦ 8 
ἘΠ οΪορίολῖ δηα Βουη]οῦϊοαὶ Τηἰτοάποίζοῃ ἴο (86 Ξδογοᾶ Ξουὶρίυσοβ, ταυσβί "6 ἀογνοα 
ἔτοτα [6 Θἰδιηοπίβ οὐ [86 Ὠἱβίοτυ οὗἉ τονεϊδίζοη, οὗ θχθρβδῖβ, απ ομαγοι Ηἰβύοσῃ, 88 Ὑ76}} 
88 ἔγοια [ἢ6 6ἰδιηθηΐβ ΟἹ ἀορτηδίϊοβ, οἰ μῖοβ, δῃᾶ ργβοίῖοαδὶ (βθοΙοργ, ἈΙΥΔΥΒ. ὙΠ} βρϑοΐδὶ 
τοίδγοποο (0 {86 Ῥγδοίϊοαὶ, Βοτα]οίϊολὶ, δηα Ῥαβίογα ροϊηΐ οὗἩ νἱον. 

ἃ 8. Βοΐογο ργοοθθαϊηρ 1 ΟἿΓ ΒΡΘΟ18] Τηἰτοἀποίϊοι ἰο 186 Ν ον Τοβίδπηθπί, γ᾽ 
τηπδβῦ ΡΓΟΠ186, ἰῃ ὈΓ]6 Ὁ Οὐ ]π6, ἃ ἀθηθγαὶ πιγοἀποίίου το [Π6 Βοτρίαγοθ. ΤῊ βρϑοΐδὶ 
Ἰηἰσοάαοίίοι ἴο {6 ΟἹ ᾿Ταβίδιμθῃῦ τηΔῪ Ὀ6 Ἰο εν ΤῸΣ δῃηοίμοῦ οσοδϑίοη, " ποῦ ΤΉ ΓΘΙῪ Ὀ6- 
ΟΆ 0530 ΟἿΤ Ῥγοβοηΐ (λὲς 15 Θοπηθοίθα 1 (86 Νον Τοβίδιηθηΐ, θα Ὀδοδιβο, 88 ΟἿ ΣΙ8- 
ἄδηβ, 6 Ῥτοοθοϑᾶ, ὑμοουϑυϊολ!ν, οα [86 Νὸνν Τοβίδιηθπῦ ἰο {86 ΟἹ, δηα ποῦ υ͵δό 

υεῦβα. ΤΌ 18 Βυ ηοϊοθηῦ ΤῸΓ ΟἿΤ ῬΌΓΡΟΒΘ ἴο Θοταμηππϊοδίθ, ἴῃ Ὀτγίο δῦ ἔοττη, (6 ΣΟΒα]18 
οὈίαϊηοα ὃγ ΠΟ τ ΤΟΒΟΔΓΟΣ, Δηα ἴἰο 1παϊοδίθ {Π6 του τ Β1Οἢ ἸΔΗ͂ δα (86 τοϑδᾶϑν 
ἴῃ του σης [8686 ΤΟΒΌΠ0Β ῸΓ ὨἰτηΒ6 1 ἢ. 

84. ΑσοογαϊηρΥυ, γα 8}8}} πᾶν ἴο ρῥγοΐδοο (η0 Ν, Τ᾿. ροσἄοῃ οἱἅἁὨ οὔσ Οὐοτησηθῃ- 
ἴδγγ.---(1) ὉΥ 4 αδπογαὶ Τπιγοδυαοσίίζοῃ ἔοπὶ {86 ὑΒ6ο] οσῖο8] δηα Ἰομλ] 6 [168] ρΡοϊηΐ οἴ 
ΥἹΟΥ͂ ; (2) ὍΥ ἃ Ηϊ!βίογὶ οδὶ δῃᾶ Εὐχϑρϑίῖοαὶ Τηἰγοἀαοίίοῃ ἴο {6 Νονν Τοβίδιηθπῦ ἴῃ 
ΘΌΠΟΓΆΙ, ἃπα ἴο 118 γδτΐοιβ ρῥϑγίβ; (8) ὈΥ ἃ ἀθῃῆοσαὶ Ἠοι]]οίϊολ] ἀηα Ῥαβίοτγαὶ [ηἴγῸ- 
ἀποίοη ; (4) ὈΥ ἃ Ηοπι]]οίϊοδ] δπα Ῥαβίογδὶ [πἰτοἀποϊίοη ἰο ἴπ6 ΝΘ Τοβίδιηθηῦ. 

41ὁὍὴο ΤῊΘδοΪ. ἀπὰ ἩΗοτηΐ,. ΟοταταοῃΐασΥ οὨ ἴδ ΟἹ Τοδίατηθης τ οἷ [6 ἱποϊα θὰ [ἢ (ἢ 9 ρυἷαη οὗἩ Ὧσ. 1,86 Βίδο» 
Ὁ ΨἘΈ, εηὰ Μ|11 ἕο ον ἐμδὲ ὁ [16 Ἀν Τ.--Ρ. Β.] 

1 



φ ΘΕΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΙΥ͂ ΒΟΒΙΡΤΈΕΒ. 

ΕἸΒΟΤ ΒΕΟΤΙΟΝ, 

ΦΕΝΗ͂ΒΑΙΣ ΙΝΤΕΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ΗΟΙΥ͂ ΒΟΒΙΡΤΟΒΕΒ. 

81. 

ΤῊΕΒ ΒΙΒΤΟΕΥῪ ΟΕ ΒΕΥΕΠΑΤΊΟΝ, ΟΚ ΟΕ ΤῊΕ ΚΙΝΟΡΟΜ ΟΕ; 600. 

ΤῊΣ Ηϊβίοτγ οὗ ἴδ Κίπράἄοχῃ οΥ αοἂ τησδί ποὺ Ὀ6 δοπίουπαοα τ} ΒΙ10]1108] Η]8- 
ἴΟΥΥ. Το Ἰαἰζοτγ, 1Κ ΒΙΌ]1041 ΤΉΘΟΙΟΡΥ, ΤΙΌΓΤΙΩΒ ρατύ οὐ Εχαοροβὶβ, 116 [ΠῃΠ6 Ἡ!βίΟΓΥ 
οὗ 1890 Κπράοπι οΟΥ οα ΘΙ ΥΔΟΘΒ (86 Π0]6 Ὠϊβίουυ οὐ [80 ψου]ᾶ νἹονγοα ἔγομι [6 
ΟἸὨγἸβυδη βίδα: ροϊηί. 

ΤΙο Κίπράοιμῃ οὗ ἀοἂ ἱ8β μδὺ ΠΟῪ ογοδίϊοη ἴῃ ὙΒ1Οἢ ΟΟα τουθδ}8 ΗἸπΊΒ6 1 ἴῃ ΗΒ 
Θμδγϑοῖογ ἃ8 βάθοιηθν. [0 158 θαβϑᾶ Ἴροπ ἴ86 πΐγογβδὶ δηα δΌβοϊαΐα ἀουϊηΐοη οὗ αοα 
ΟΥ̓ΟΙ {π6 ᾿του]ᾶ, δῃ ἃ σϑϑαϊίβ ἔγοτα ἴΌ ; δῃᾷ ἰξ δομπβίβίβ ἴῃ [μ6 τϑβίοσαίζου οὐ [89 ἀσσηϊηΐοη 

ΟΥ̓ τ7..6 ϑριτιῦ οὗ αοῦ ονϑὸγν {86 μοασίβ οὗ τηϑη, Ὀγουρμῦ δουῦ ὮΥ ΟἸτιβί, 8ο 18 106 
Ποατύ οὗ [80 Τ8οθ.0. ΑΒ τῃδηκὶ πᾶ τγ88 οὐἱρίηδιν ἀρϑιϊηοα ἴο ἔοστα {Π6 Κίησάοιῃ οὗ αοά, 
Δα [Ὸγ [δῦ ΡΌΓΡΟΒΘ Ὑγ͵ὙᾺ8 διτδῃροᾶ ἱπῦο 056 ἤδη, [Π6 Κιηράοιῃ οὗ Οα ΙῊΔῪ 4180 Ὀ6 
γ᾽ γα 848 [86 τοβύοσβϑίοη οὐὗἁ τῃδηκὶπα ἴο ὁη6 ὈΟΑΥ͂ ἁπᾶϑν [86 Οπ6 δηᾶ Εἴοσηϑὶ Ηθδα 
(Δοῦδ 111. 21 ; ἘΡΏ. 1. 22), ἰῃὰ σβότῃ ἰῦ τγᾶὰβ οἱϑοίβα ἔγοτη 811 οἰθγηϊυ, δηα οδ θᾶ, ἔὸσ 
[Π6 Βαγμιοπίοιβ χταδηϊ δίδου οἱ [86 ρίοτγ οὗ αοἄ (ΕΠ. 1. 4, δ). 

ΤὮΟ τοβίοσδίζοῃ οὗ 0818 Κἰπρᾷοτῃ ΡΓΟΒΌΡΡΟΒΕΒ 86 οχϊβύθῃηοθ οὐ 83ὴ ὀρροβιΐθ ρβϑυάο- 
Κιηράομιμ, ἱπ ΒΙΟΩ (86 Βυϊηλη ΤΆΓΟΣΙΥ Ὅ6͵Ὸ Βοδίίογοα πα αἸβρογβοα ὈΥ βὶη---ἃ Κῖηρ- 
ἄοπι οὗὨ ἀδηίοββ δηᾶ οὗ ζ]βοῃοοῦ, {π6 Κίπράομι οὗ ϑαΐδῃ. Ἀοοογαϊηρῖυ, [Π6 Βἰβίοσυ 
ΟΥ̓ [86 ρῥτορϑγαίίοῃ, Τουπᾶβίξζοη, πα οοτιηρ]οίίοη οὗ [86 Κίηρσάοιη οὗ αοά, 18 αὖ [86 Ε8π10 
{π16 {Π6 ΕἰΒΌΟΙΥ οὗἨ 118 ἨΟΒ.116 ΘΟΠΗΙοῖΒ 1 [86 δηΐαροπὶξίιο Κἰπράοχῃμ οὗ ἀΔΥΚΠΘΒΒ. 

ΤῊ Κἰηρσάοϊῃ οὗ ἀοα ἀἰβαρρθαγοα ἔγοτῃ δασί [Ὡγοῦρἢ [86 νοσκίηρ ΟΥ̓ ὉΠ Ὀο] 16, 
ὈΥ τ ΒΟ μ6 Ἰμογτὰ γχὸβ ΤΟ θα οὗ Ηἱβ ἀριηϊηΐοη ΟΥὐΟΡ (Π6 ποατ. ΙΠΠΔΡΙῪ Π88 1 
δϑη Ῥ6θὴ τοβίοσθα ἰο {Π6 ποσὶ ὈῪ {Π6 σομ ]π6α ορογδίϊομ οὐ {86 ὅτϑδοοὺ οὐ αοᾶ, 
Δα οὗ 8 βρι γι] 1411} Ὑ ἈΙΟ. Ηθ 88 ρῥ]δηϊοα ἴῃ {η6 μοδγῦ οὐἩ Η18 οἱϑοῖ, ἃπὰ ψΙΟῺ 
ὉΠ ταίρι Δρροαγοα 1η 811] 118 ἔἌ]Π688 δπα Ῥοσ θοϊμθββ, 88 οοπαποτίηρ [86 του], ἴῃ 
ΟἸ τὶβὺ, [η6 Ε]οοῦ Ομ. ΤῊ]8 βαϊνδίϊοι οὗὨἨ [86 του] 18 ἀθβίποα συδαυλ]Υ ἴο βργοϑὰ 
{11 1Ὁ ροσυδᾶββ 811 ταϑηκὶπᾶ, Ἡρποθ [Π6 οχίθῃβίοῃ οὗ {890 ἰσηνσάοτμ οὗ Οαοἄ ἴο 18 Η8] 
σοιαμρ  οζοη ἴῃ ἰῃ6 τοῦ] Ὑ111} ΟΟΟΌΡΥ {6 ΘΠ ΟΓΟ σουγ86 ΟΥ̓ ἐΐηγιθ, ΘΥΘῺ ἃ8 (818 Κιπράοσα 
18 ἀοβίίποα ἴο οοΥοῦ αὐξ ϑρᾶοσθ ἴῃ 16 οι]. Ὑ]ονοϑα 1π [Π18 Πρηῦ, 186 τ, 016 Εἰβίουυ 
οὗ 186 ψουῦ]Ἱᾶ 1086} 18 ΒΙΤΩΡΙῪ [86 ΒΙΒΌΟΓΥ οὗἉἨ [86 τεβίογαίίοι Δηα ἘΝ ΒΒΙΟΠΩΒΕΙΘΝ οὗ 109 
ψοῦἹα ἰηΐο {Π6 Κίπράοιῃ οὗ αοά. 

ΤΉΏυΒ, 811 ὨΙΒΙΟΥΥῪ ΤΑΥ͂ θὰ ἱποϊυδοα ὑπᾶοσ [86 1468 οὗ 186 βιουλεα τοῦ Θεοῦ. Βαϊ 
1ζ9 ἱπῃοιτηοβῦ ὀθηΐσο 18 {μ8 τηληϊϊοβίδοη οὗ (ἀοα᾽ Β γϑαθοιαὶηρ Κ,͵866, ὈΥ͂ τ 16}, οὴ 
[86 Ὀαβὶβ οὗ Η1β ρζὍῃογαὶ σουθ]δίο [0 τη8η, ΗΘ 88 ἑουπαεοα ΗΒ Κἰῃράοπι). 

ΤῊ 811-σοταργθῃθηβὶνθ πηϑάϊυμῃ οὗ ἀοα ΒΒ τουθ δύο ν 88 ΗΒ ῬθΥΒΟΏΔ] ἱπολσ πο ἸΏ 
Ομ γίβί. Ἰαγουρμουῦ [186 ΘΠΌΓΘ ΘΟΌΓΒΘ ΟΥ̓ ΙΒΌΟΤΥ, τῦὸ Ῥογοαῖνθ ΠΟῪ τηϑηκὶπᾶ, ἴῃ 
ΘΥ̓́ΘΙ-ΠΑΓΤΟΎΠΩΡ ΟἾ10168, [θη 8 του γὰβ (818 τηδηϊϑβίδίϊοη οὗ 86 αοα-αη. Αγρδίῃ, 
δἴλου Ηθ δ88 ϑρροδγοᾶ, γ)χ ὲ ποίϊοθ οῦν, ἴῃ δυοῦ- ἸΔΘηΣηρ᾽ ΟἸΤΟΪΘΒ, 10 ἰΘη48 ἑοτγαγαβ 
[86 ἢπ8] ρο4]---ῦο Ῥγθβϑιηῦ 811 τηδηκὶ πα 88 Ὀόσῃ οὗ αοᾶ. 



81. ΗΙΒΤΟΕΥ ΟΕ ΒΕΥΕΠΑΤΊΟΝ. 8 

Ομ τῖδῦ, ἔθοπ, ᾽β [η6 Ῥορὶπηΐηρ;, {86 το α]6, δῃᾷ {86 οπᾷ οὗἉὨ 81] τονοϊδιίζοῃη. Βαΐ 88 
ΤΟΥ ΘΙΔΌΟΙ 18 ΘΥ̓ΘΓ ]ουθ, Ἰρηΐ, δπα 1176, 10 Θ ὈΟα͵68 δὖ [86 βᾶτηθ {1π|6 ὈΟΐ βαυὶπρ τα 
δηᾶ ΒΑΥ Ωρ, ΤΟΥ, ΟΣ τουοϊδίίου ἴθ 0ῃ0 ὨΔΙΤΟΎΤΟΥ ΒΘΠΒ6, 8ηαἃ οί] τϑαθιη Ίοη. 
ρποθ 1 18 ὑμδῦ ἰπὰ ΟἸτιδῦ γθ βᾶγθ ποῦ ΟἿΪΥ [86 οοτμρ]ούίΐοη οἵ τουθἰδίϊοη, Ὀαὺ 8]5ο᾽ 
οορ]θὶθ γα θιρί!οη. 

Ἠρασιρίζοῃ, ̓π 311 1ἴβ ῬΏΔΒΟΒ δπᾶ βίβϑρεβ, 156. Ῥγθραγοα δηα ᾿ἰηϊτοάπυοοθα ὉΥ ᾿πᾶρ- 
τηθηΐβ, ψ ίοῃ, ὈΥ 106 στδοθ οὗ Οοά, το, Βουγονοσ, δοηνογίθα ἰηΐο 80 ΤΩΒΗΥ͂ 6] 1γ61- 

8068. Αρϑίῃ, ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ΠΟῪ Βίδρο ἴῃ ὕΠ6 ΠΟ] αἴης δηα ὨΙΒΌΟΤΥ οὗἁ βδ᾽ νϑίϊοῃ 18 τηλγκοᾶ 
ὌΥ 8 Τγόβῃ οχίθηβίοι δηᾶ θβίβ βμπιθηΐ οὗὨ 189 ἰϊηράοτα οΥἹ Θοᾶ, Δρρθδιίπρ 88 [86 
μυχοῦ οὗ (6 τεἀθοιηθᾶ. Ηδθποο, ψἘ116 {86 το8] Κἰπσάομι οΥἹ ἀοα ψ88 ουπᾶθα θη 
τοάοιηρύϊοι γγὰ8 ἔἢγϑύ ᾿ἰπγοάπορά, 1Ὁ 5}}81}1 θὸ ροτγίδοϊοα ψ θη [86 ὈΘΠΘΗ͂ΪΒ οὗ τοᾶθιρ- 
ἴοι 81.841} βᾶγθ Ὀθθη οχίθπαοαᾶ ἴο {80 αὐπλοβῦ ὈΟΌΠαΔΙΙΘΒ ΟΥ̓ [6 τγου]ᾶ. 

ΤῊΐΒ ἰα 186 2ουοϊορηινορξ 97) ̓ ἰδυοϊαζέοῃ, ὕο ΒΟ. ττθ πον Ῥγοοθϑᾶ. 

Ι. Οοηπογαΐ ᾿Ἰουοζαξίον. 

αἡ) Ἡιἀρεί εἶτοῖο (γον οἰδίϊοι ὈΥ͂ Ξγτα 0 1108] δἰ ζηα, ἩΒΙΟΔ ἢ οἰτλαίοὶγ ροϊπί ἰο [86 Ὑ͵οτὰ). 

1. Ου᾽θοινο ! : στοδίίοι (οι. '. 20). 2. Βυ )θονε!γ : (80 Ὠυπηδη ταϊηὰ, Θδρθοίδ!!Υ ἐμ 9 
οοῃβοίθηοο (οι. ἰἰ. 14, 16). 

δὴ Δίαγτοιοεν οἶτοῖθ (γον δι οι ὈΥ ἴδοὶϑ).. 

1. ΟὈ] οἴ γΕΙΥ : υἰβίονΥ (ΡᾺ. ἰΐ., 6Χ.). ὥ. Βυδ᾽]οοϊ νον : (80 ἀρα!ηρο οὗ Θοὰ πὶ ἱπά- 
γἱάυΔ18 (ΡΒ. οὐἱϊ. ; οσχχίχ. 16). 

Π. ϑρεοοῖαϊ ᾿ουοϊαζίοη, ον Νευοϊαζιοπ οΥ᾽ Θαϊυαζέοη, (ὉΥ (86 ὙΥ οἵά, Δοοοπιρεηϊοᾶ ὉΥ͂ 
ΠΥ ΥΤΆΒΟ]1Ο0Ά] 51,18). , 

αἡ Βογνοϊαϊΐου ἀυτίηρ ἰδ6 οουτθθ οὗ [18 ̓ γοργεδ8. 
1. ᾿Ου͵]οσάνεϊγ: (86 ΟΙΪά Οογαομδαὶ (θη, χὶϊ. 

οἰ(.). 
δ) Βονοίδιίοη οοπιρίοἰεα, 

1. Οὐ͵εοάνοϊν : (0 ΝΩὼΥ Οονθδαδπὶ (υκὸ χσχϑΐ, 
30; Φοδη χῖ, 84). 

2. Βυ) οἴ  υ : ἴδ (Ο θα. χν. 6). 

2. Βυδ)] ον] : υβι  γίης (Αἰ (ἢ, ἴῃ ἰϊ8 Νονν Το8- 
ἰδιηθηύ Β6η80 (ΒΟ1}. Υ. 1 ;  Ρεΐ. Μὲ, 21). 

50 ΤᾺΓ 848 Ὑ17ἷ6 ἅΓΘ ΘΟΠΟΘΙΏΘΑ, 1 18 ὈΥ͂ Βυ ]θοίΐνο τουθϊδίΐομ (Πδὺ γ7ἷἋὸο ὈΘΟΟΙῊΘ ὈΔΓ- 
Δ Κογβ οὐ ον͵]οοιίάνο σϑυθίδίϊοι, ούθῃ 85 10 18. ΟΠ]Ὺ ὈΥ̓͂ [86 τανοϊδίΐοη οὗ βδ] νδίΐοη ὑμαῦ 
6 ΘΟΙ16 ἴο πηδογβίδηα Δπα Ε66 σζΘΏΘΓΑΙ του ἰδίου. ΤῊΘ ΥΑΓΙΟΙΒ ΟΥΟ]68 οὗἨ του δίϊομ 
ΔΓ ΟἸΘΑΙΪΥ Ῥογοοϊγθα ΟΠ 6 νἱουϑα ἴῃ {86 Ἰρμὺ οὗἉ ᾿πβ. ἔγίηρ δα βανΐπρ ΓἈ10}, 
ὙΠΟ Βῃ6 5 ἼΡΟΏ 6δοῖ οὗὨ μοι ἃ ΠΟῪ δηᾶ ρ)οτίοῦβ Ἰυδίτο. 

ΤῊ ΤΟ] ἃτὸ [86 νδυῖουβ ρογίοαδθ οὗ Ἀἰβίοτι 8] του ϑδύϊοη ἢ ῬΆΓΆ]16] του ον :-- 

Το ΟἹΩ Τοδῖδιμϑεηῖ 'π (89 τὶ ον ΒΘΏ86 οὗἉ [86 ἴοιτα : ΤΠὸ ουν Τϑεϊδσαθσῖ ἴῃ [86 τίἀθν βεῆβο οὔ ἐδ ὕοστη :ὸ 

1. Ῥεΐπιουαὶ σοὶ σίου, αὐΐοὸ ΑὈγδμδμι, 2000 Β. Ὁ. 
2, Ῥαϊγίασομδὶ ἴδ ἴῃ ἴδ6. ρροσηΐβο, υπἱὸ 1600 

Β. 6. 
8. 76 ροτϊοὔ οὗὨ 86 [ἱδνν, υαπΐο 800 8, Ο. 

4. Το ρνοτνὶοά οὗ [86 Ῥχορβοίδ, τηΐο 400 8. σ. 

ὅ. Τὴο γοτίοα οὗ πίομαι γοϊϊ κἰουβηθββ ((86 Μ80- 
680668). ᾿ 

8. Οὐποοριηίτδείοη οὗ το χίουβ Ἰοησίηρ ἴῃ [6 8ῃ- 
εἰοπὲ νουϊὰ δ ἴπ6 Ὄγδαϊο οὗ [πὸ Μοββίδῃ. 
ΤΊια ΒΙοββοὰ Ὑἱγρῖπ. 

ἡ. ὙΠ6 θσσὶ οοτιίηρ οὗἨ ΟἸτἶβε. 
! 

1. ἀοβροὶ Βἰβίοσῃ, δηᾶ 86 Αροβίοϊίο Αξο. 

2, ΤΏ δηοίοηΐ Οδίπο ας Ομυγοῦ. Τῆι ΕΔΙΠΟΓΆ. 

8. Το Ἰοραὶ ΟΠυγοὴ οὗ ἴῃ6 ΜίΔἀϊ]6 ἀρεβ. [ΤῈ9 
Ῥορεβ.-, 5.] 

4. ΤῊΟῚ Ῥτοίοβίδην Οπασοθοθ, [186 ΠΕΙΟΒΟΤ ΞΟ, 
5, 

δ. Ὁπίοι ἰηο ΟὯ6 Ἔν δηρ 6 ]16 8] σματομ ἢ ἴῃ [(8 Ῥγορ- ' Ἵ 
φψεδ8. 

6. Τ86 Βυιϊάο οὗ ΟἸγὶδὶ, οὐ [86 Ομυγοὺ ἴῃ ἐδ 6 1αϑὲ 
ἀΔΥ8 δνγαϊ ἰηρ ΗΪδ σουΐηρ,. 

ἡ. Το ᾿αβὲ οοσωΐηρ; οὔ ΟἸσῖβὶ, ΗΪΒ τωδη οβίδεοο 
ἴῃ ἴοι. 



4 ΟΕΝΈΒΑΙ, ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῈ ΒΟΙῪ ΒΟΕΙΡΤΙΌΒΕΞ. 

ΤῊΘ τηδηϊ οδίδυϊοη οὗἨ βαϊναίζοῃ, 838 10 οοηβεξυϊθβ [86 ρστοϑῦ τηουΐηρ ἔογοθ οὗ 81] 
ΠΙΒύΟΥΥ, ἀΓΑῪΒ [8.6 ΘΟΌΓΕΘ οὗἉ [86 Ἰδίίον πο [86 “016 οὗὨ [16 Ηϊβίοτγ οὗ (86 Κίηροπι 
οὗ ἀοα, ΤῊ ἰβίοσυ οὗ (86 βασιλεία τοῦ Θεοῦ τηδ 0 δ αἰν]ἀοα ἱπίο [μδὲ οὗἨ {86 Κίηρ᾽. 

᾿ἄοπι οὗἩ Θοἄ ἰπ 18 Ἰερδὶ πᾶ {γρίοδὶ ἔοστα, οὐ (806 ΤὨΘΟΟΙΘΟΥ͂ (8 ἴοιτα ἤοιταθᾶ ἘΥ͂ 
θόβορθαβ, Οὐηέγα «γρίοη. Ἰϊ. 16), δῃα ἰμδΐ ΟΥ̓́ {Π6 το] Εἰηράοιῃ οὗὨ αοἂ ἴῃ ερίὶ τὶῦ δηᾷ 
ἴῃ {τυ .}---ἰἢθ βασιλεία τῶν οὐρανῶν,---ΟΥἩ Ἰηΐο [0 ῬτοΟ-ΟΒ τ βυδη δηᾶ [86 ΟΠ τβυλδη (ποί 

᾿ οϑι- ΟΝ ΓΙ β8η) Εἶτα. 

1. Ηϊοίονν 97 λό Τλεοογαον, ΟΥ̓ 4 ἐλ Ῥνο. Ολγιδίλαν γα. 

1. Ῥεΐπιοναὶ ἐγηθβ, ἰμ6 ὑγρ6 οὗἔἁἨἉ 186 οῃςγο Ὠἰβίοσυ οὐ 86 πουϊὰ ὑὸ ἴπ6 ρτεαὶ ἠιάρτηοιί---Ε}} (0 ἙΕἸοοά--- 
δηὰ [86 ΠΟῪ ἔοστηδίίοῃ οὗ [86 (ΝΔο ὶ 6) τϑοθ. 

2. Ἴδα ἀϊδρογβίοῃ οὐὗἁὨἨ πδϊΐοῃ8 διὰ {86 σα] ηρ οὗἨ ΑὈγδμδτα ; οὐ, οτἱσίπ οὗ ἴῃ6 οοπίταβδυ Ὀοίποοη Ἠρδίμθη- 
ἶδβτωα δὰ Ψυάαΐδτα (ργορασαίΐοη ἴον [86 ΤὨΘΟΟΓΔΟΥ), ΟΥ δύο ραβδῖνθ πὰ δοίϊνο γο] ρἸ ΟΌΒη 688 (86 το ἐσ 0}8 
οὗ παίυτο, δηὰ {πὶ οὗ τγουοἰδι οι). 

α) Τηὸ ἰδ0]6 οὐ πδίϊοηβ ἴῃ Οδῃθδίβ, πὰ ἰδθ 
ΤΑΥ ΠΟΙ ορίοδ οὗ (6 ἀΘμ1168. 

δ) βαραγαϊΐου Ὀδθύτθοῃ ἴΠ6 οἰ] σοὰ παιΐομβ οὗ 
δη αἱ ῦγ δηὰ ὈΑσθδγουβ ὑσἱ68 (ΕΒ ΘΑ ΒΘ ἾΒΙῺ 
ἷπ 18 δδοοπάϊησ δῃά ἴῃ 18 ἀθβοθπάϊηρ 1116. 
36 Βοτα. 11.). 

α) Ῥτοταἶΐβα οὗ (86 ΒΟΙΥ ῬΘΟΡΪΘ." 

δ) βεραγαου Ὀοίτγοθη [8886 δπὰ Ἰβῃνοδοὶ, Φδοοῦ 
δὰ Εδαυ. ὈΙ ογθ μα δυοηρ᾽ [6 ΒΟῺΒ οὗ 

, [δτϑοὶ (δυάαίθπηι ἰμ (8 ἀβοοπαϊηρ δηὰ ἴῃ 1 
ἀοβοοπαΐηρ ᾿'π6. όσα, ἰϊ. δπὰ Χ.). 

8. ἘδίΔὈ  ΒὨταθαὶ οὗ [86 ρτοδὶ οοῃίγαβὶ ; οσ, [29 ΕἸωρῖγεβ οἵ {86 του ]ὰ 88 [88 ὀδῃηίγαὶ Ροΐηίθ οὗ εἰν ]ΐζα- 
ὕοῃ, δῃὰ 1π6 Τουπάἀαϊξοῃ δπὰ δἰβίοσγ οὗ [86 ΤὨΘΟΟΥΔΟΥ ἴῃ [26 ὨΔΙΤΟΎΤΟΣ 86η86. Απἰδροῃίβηη δηὰ τηυΐυδὶ 

ἰηθυσμῃοῦ. 

α) ἀτθαὶ Ἐπιηρίγοβ οὐὗἨ ἰμ6 ποῦ ἃ ἰῃ {πεῖν οτ σίη 
δηὰ στοπίι. Ἐργρί, ᾿Αϑϑγτίδ, ῬΒοωηίοίδ, οἵο. 

δ) ΤΏ στοδῖ Εταρίγοβ οὔ 6 που] ὰ 1} γ ἀδυοϊορϑά. 
--ἼὍδῃ. 11, βίοι οὗἉ (86 ἴγηαρα οὗ [19 τασὶ- 
ΟἿΒ τη οΠΔΓΟἶ 68. 118 ὈτΙμἢὐ δδβροοί : Ὁ ηίΐοη. 
θη. ντἱΐ, ᾿Ὑἱβίοα οὗὐἠἨ [86 ἴουν Ὀθαβίβ. 18 
ἀδτὶς ἀϑρϑοὺ : Ὀϊν βίο. 

α) Το Βαυυ]οηΐδῃ Ἐπηρῖγρο. 

β) ΤΠ Ῥογβίδη Εἰαρίγο. 

7) Τπο Μαοορδοῃΐδηῃ Ετηρῖγα. 

δ) Το Βογηδη Ετηρίγο. 

α) Τὸ ΤΏΘΟΟΙΘΟΥ ἴῃ 8. οτἰκίῃ. αΑΑπίδροηΐεν) 
δηἃ τουΐυ8] ἰπῆυθηοο οί η Ιβγδοῖ, δὰ Ὁ 
Ἐργρὶ, δπδδη, ᾿ὺὐγτία, ῬΒοηίοῖδ, δηὰ 4. 
ΒΥΤΪΔ. 

δ) 1η)ο ΤΒΘΟΟΓΔΟΥ ἰπ 18 [Ὁ}} ἐγρίοδὶ τηδηϊἶοβία- 
ἰΐοῃ. 

᾿Απίδρομπίθτη. 86} τησίυδὶ ἰηβυσποο Ὀδίγθθῃ 
Ιβγαθὶ δὰ {πὸ ἴουν ΕἸΩΡΙΓΘΒ. 

α) Ῥετίοὰ οἵὗἉ [06 δυᾶροα βαπὰ Ῥτοριοία, 
ἔγοιῃ Μοθϑβ ἴο αν. : 

β) Ῥεγπϊοα οὗ [86 Κὶπ 
{86 ΒΑθγ]Ἱοπίδη Εχὶΐθ. 

Υ) Ῥοεγϊοὰ οὔ ἴΠ6 Ῥτοαίβ (Ὀ]οοτΐηρ Ροτἱοὰ 
ἀπᾶὰθν {Π6 ΜΑΟΟΔΌΘΘΒ). 

δ) ΟἸόβο οὗ [86 ἰγρίοαὶ απ Θοτοσηθῃ ὁ- 
τηθηΐ οὗ [86 τοδὶ ἰπηράοιω οὗ αοὰ. 

ἴτοπι θανϊὰ ἰὸ 

4. Βοιμοναὶ οὗ {86 στοαὶ οοπίγαδί ἀμ δῃίαροπίεηη. Ομ 1168 βοιε]9 ἰῃ Ῥαϊθβίϊηο ; (86 δ γα οὗἩἨἁ [16 Ἀϊ48- 
Ῥοσα. Οδββαίίοῃ οὗ [86 ὑγρίοδὶ, δῃὰ ργορασαίίοῃ οἵ [π6 σθὰὶ Τβθοοσαου. (Ηθδίδοι ΡΟῦΤΟΡ δηᾶ μϑαίμϑῃ ο]- 
ἴπτο. ΟὈρργρδβίοῃ οὗ [10 6:78 δῃὰ ρῬγορῃθοΐθβ.) 

α) Τμοὸ Ουΐδερδηβ βοί θὰ ἴῃ βαμηασία, δῃὰ Ὀ6- 
οομλΐηρ Ξαιμδσ Δ }8. 

δὴ) Τη0 Ασαια ἰδῆσυδρο δὰ ϑΐδλδάυσοθδη Π0- 
(ἰοὴβ ἰεἰσοἀποοὰ ἰηΐο Ῥαϊοβηθ οἢ [86 ΓΘ- 
ἴατῃ ἔτοσῃ ΒΒΌΥ]ΟΣ. Γ 

ο) Τηο ὨοοδροἹ δ πῃ Οἰ411166 οὗὐἠ 0 Οφη 1168, 
ἰουπαρὰ οἰίοβθν ὈΥ [πὸ νϑίθγβῃβ οὗ ΑἸβθχδη- 
ἀογ [Π6 ἀγοδί, 

α) Τ6 Βοτγοάϊληβ. [Ιηϊγοἀυοίίΐοη οὗὨἩἨ Οτθοΐδη 
δηὰ Βομηδη ΣΩΔΏΏΘΙΒ ἱπῃ Ῥαϊοβίίηθ. (ΤῈΟ 
Ῥγοβο γίοθβ..) 

α) ἸΏΘ ἴδῃ ἐγ 068 οατγίοὰ ἰο Αβαυγίδ Ὀαγομὰ {89 
ἘΛΡὨγαίοβ. 

δ) Μδηγ οὗ ἴ6 26 5)8 γϑιιδιηΐῃρ ἴῃ ΒΔΌΥ]ΟΙ. 

ο) εν β οοἸομΐοΒ ἰῃ ΑἸοχδηάγίδ, ἰῦγα, ϑγεῖδ, 
δηὰ Αδβἷα Μίποσυ. Τμὸ βορίυδρίηῦ. 

ὃ Τὴ ΨΦενπῖθι Πίάβροτα ἰῃ Βοιὴθ δα ἱπγουρἢ» 
ουἱ {860 Ὅ εδί, βίηοθ ἴῃ {ἰπη6 οὗὁἨ ῬΟΙΩΡΟΥ͂ 
διὰ σαθαγ, (0 ἘΒΒΘΠ68.) 
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6) ΒΌΪΟ οὗ ἴ|6 μοδίμθ, οὗ ΟἸγί βιίδηβ, αμὰ οὗ 6) Ῥοδιχιοίίοη οὗὨ 96 ΓΒΑ σα, διὰ αἱβρογβίου οὗ 
Μοβαδσχησηθάδηβ ἴῃ Ῥαθϑίίηθ. 186 ΡΘορ]6 ἰβγουρβουὶ ἰδ6 ποτά, 

ὅ. ΤΊ|Ὲ Βγβὲ οσοπχίηρ οὗ ΟἸἾσίβί, ΟἿοβθ οὗ [6 Βγσβί, δηα οοσηστηθῃοοιηθιΐ οὗὨ {πΠ6 ββοοῃὰ θα. Βοάἀοιηρέίοι 
οὗ 6 ποιὰ. ᾿ ' ᾿ 

Π. Ἡοίονν 97) ἐλ6 Αἴησάοηι 9.07) Οοα ἐπ ἐΐϊ8  ϊιμΐγνδδδ, ΟΥ̓ Ὁ ἐλ6 Κἰηράοηι ο7 
Ἡδαυον ἕπ ἐλ6 Ἡγογα. 

1, Ῥήχαοναδὶ Οσμγβϑιϊδηϊίγ, ἴ[Π6 ὑγρ6 οὗἁ 4}} Οδυτοῖ Ἡϊβίοσγυ. 

2. Αρρθδσγδῃῆοθ οὗ {86 δηἰδροπίοια Ὀείνθθῃ ἰμ6 ΟὨ γί βδῃ ΟἸυΓΟΒ δὰ [86 Φο τ Βἢ δηὰ ποδίποη ποχϊὰ, 

α) ΤΏ Ταϊταυὰ, δηὰ Βοδέμθ οἰ τη 65 ἀραϊηδβὶ α) 16 αποΐθης Οδί δος ΟἸυγοῖ δηὰ {κἈ9 τηδγ- 
ΟἸ τ βιϊδηϊγ. ἔγτα. - 

δ) Φαδδίδημθῃ ἱπ (8 πῃ ἰβίογίοαὶ οβαὶ βοδοῃ. δ) ϑοραγαίίοῃ Ὀούποοη ἰὴ0 ΟἸ ΓΟ δηὰ Ὠδγοῖ- 
(ΑὨΔΙΟΩΥ τῖϊὰ (16 ραγίΐαὶ Ὀδγραγίθεα οὗ ἰοδὶ ββοίδ. 
ἴδ οτἱρίηαδὶ γβοθβ.) 

8. ἘδΙΔΌ] ΒΕ ταθηὶ οὐ ἐμὶ8 δαϊασοηΐβτα ἢ ον, ἴμ6 Ομ τ βιίδη Επηρίτοβ, δῃὰ {86 Θβί δ] Βατηθηὶ οὐἩ [86 ΟΠυχοῖ ἴῃ 
[06 ὩΔΙΤΟΎΤΘΣ Β6η86. Ηοβὶ Υ δηὰ ταυΐμδ] ἰηἤποηοοθ. Μοάϊΐονδὶ 1,6] απ 8 ΒΥΤΆΡῸ] ἀπ ἰγρ6 οὗ {86 δαϊΓα. 

4) Μογειποπὶ ἴῃ ἐπα μοδίμοῃ που], : α) ΤΠ6 πουϊαϊγ ΟΒαγοῖ οὗἨ Οοπβίδῃηθ ἴδ} 
ατγοαὶ, Μ|ββίοηΒβ. 

δ) ϑιδϑσουϊατίζαϊΐοηῃ οὗἩ ἴδ6 Οδυτοῖ. δ) ΤΠ6 Μομπαδβίϊο ΟδΒυσοῆ. 
ε) Μὶσταιίου οὗὁἨ ἰμθ πδίΐουμβ ἱπίρρίδο ΟΒύτοΣ, 6) Τηο Τποοογδεῖο Ἰομα  ἰδα ΟΒΌγο. 

δηά {Π6 ρτοαδαῖ Ὀαρίΐδτηλ οὗ ψαΐοσγ. 
ἄ) Ἴμὸ Ἐδβίοτπι ΟΒμαγοῦ, οΥ οὐ ΒΟΟΧΥ βθουϊδγ- αὴ Το Βοταδη ΟΒυγοὶ. 

1χοὰ. 
6) Μοδαδιοτηθαδηίΐδτη, ΟἹ ΒΟΓΟΒΥ͂ οοτηρ]οῖοδα, 6) Ὑ οδβίθγῃ Οαδἰμο]δο ΟΝ τ βίθπαάθι. ΤῈ6 Οτυ- 

βδαάθβ. : 
ΤΏ ὟΥ οϑίοσῃ ῬδρϑΟΥ. ΤὮὮ Ῥιοιοδίδηὶλ ρασίϊθβ δῃᾷ τῃονοιηθηὶδ ἀυτίης 

μ 186 ΜΙάά]6 Αροβ. ἩΗυχηδηίΐδτα. Ῥορυΐὰν 
᾿Πξογαΐυγα. 

9) ΤῈ Οδίποο οτδι Ετηρῖτοθ. ΤῈ6 δηϊϊ- 9) Ἐνδῃρο]οαὶ ΟΠ τ  βέθηάοση. Οὔϑσι οὗ [Π60 (χῸ9 
ΟΥ̓ΔΩΡΈΪΪοΑ] ΡΟ στ. δου ἰδίαι. ΟΒυΣΟΣ δηὰ ἐπ ἔτὺθ ὅϊαῖο. “ 

4, Ἑετηονδὶ οὗ (86 δηϊαρσομπίβτη, δ ΔρΡροασϑηςθ οὗ {86 σὰ Ομυγοῦ δηᾶ (Π6 συ διδία. 

α) ἴμο Βοτρδῃ Οαἰ 0116 που]ά. , α) Ἴδε ΟΒυτοῖὶ οὗἉἨ 6 Βοἰοττοδέίοι (Βδγσοοηϊουδ᾽ 
ἀἰδδγθποο Ὀθίπνθοη ΟΒυσοῖ δηὰ Κιδίθ). 

δ) ΤΏ ΤϑίΟΥΤ Δ ΙΟΓΥ τπουθπηθηΐβ ἴῃ 86 ΒοΙηδῃ δὴ Βοτοδηϊχίης αἰν βίοηβ οἵὔὐ (86 Εγδηρο σαὶ 
Οδέμο]ο ΟΒυτοῖ. ΟΒυγοἢ. 

ε) ἴδιο αἰδροϊνίηρ οἰοπιθη δ οὗ 9οδυϊοα] Μο"45- 6) Απακοηΐηρθ διὰ πηΐοῃ διυος Ῥγοιοβίδηία. 
τἰοἶδηι, ΜΙ γαϊλαίδτη, ΡΟ] 8] ἰηβποηοοδ, δηὰ 
186 δάνδῃςοθ οἵ οεἰν})[,ζαίίοι ἴῃ Βοχμηΐδι. 
ΟΠΌσο 5. διὰ σουῃίτῖθβ, υπᾶθν [8.6 ζΌΣΙΣ 
οὗ τοδοίίοῃ. 

ἢ Βονοϊυϊίοηβ ἱπ 86 Βοτηδη Οδίδο]ϊο που]ά. «ἢ Ῥτοίεβίδηϊ  ίοστηβ. 
4) ΤΊ νου]ὰ ἱπ 811 ἰοττωβ οὗ ἰατθ]]θοΐυδὶ μοδἕι. 6) ΟὨγβϑιΐδηι πιϊδδίοβ δος ὉΡΟῚ 411 ραγίδ οὗ 

Θηΐθτη δρύϊηρ θροὺ ἴδ ΟΠΌτΟΙ. {86 ποιϊ]ὰ, 
Ὁ συιηδηίΐβτη 85 ἰθάνθῃ ἴῃ [Π6 Βοιηδη Οδίμο]16 Το δυϊδογν οὗ Ο γῖϑὺ ἀρρϑαγίηρς ἱπ 411 ἀ6-. 

διιὰ ἰη Ἐοτηδηΐζίηρ ΟΠ ΌΓΟΒΟΘΒ. Ραγιηθη(8 οὗ 116. Τμὸ ΒΙ0]6 86 ὈΟΟΚ 
οὗ πδίΐοῃβ. 

δ. Το διίαγο οὗ ΟΠ δίοπάοι. 

α) ΑΡΟΒίδβυ πὶ [6 4]1|8δῃοϑ Ὀούνγθοι ΑὈ80] υἱΐδτα α) Ὑ᾽οίοΓΥ πὰ 86 υπΐοτι οὗὨ ὈΘΙΊΘΥΘΣΒ ὑηᾶον [860 
δηὰ ΑποοὨτὶβί. δῆμον οὗ ΟἸγίβι. 

δ) Ἐν θύει Ὅροι ἴδ6 δρρδγοηΐ οοπιρὶϑιΐοῃ οὗ δ) Ἀοἀδιηρἕοι οἵ ἴδῃ γἱβίὉ]6 Οσδυγοῖ οὗ ΟἸ εἶδ ἴῃ 
ἰογαγο ῖδηι δηἃ ΘΟ] ἤδη. 1:8 ἀρραγϑηὶ ἀϑδιγυοίΐοη. Μαδηϊϑδιίδιϊου οὗ 

[80 Βεϊάο, δὰ βάγνοηὶ οὗ [86 Βεϊδοβτοομ,, 

ΤΠΈΒΑΤΟΞΒΕ. 

Τὴ 8 οογίδϊπ Β6Ώ86, ΘΥ̓ΘΤῪ ὈγΔΠΟὮ ΟΥ̓ ΠΠ ΟΥΒΟΠΓΘ ΤΩΔῪ Ὧ0 Τορϑγθα 88 ΔΌΧΙΠΑΥΥ ἴο 
80 Βίυὰγ οὗἔἩ ΤΠ 0 Ηἰβίοτυ οὐ [86 Κἰπράοτῃη οὗ αοἅ. Μοτο ρδυϊου] Δ γ, μου ΥοΤ, 6 
ἱποϊπθ ἤθτο ὑθ 080 ὙΤΟΣΚΒ ΟΝ Ὀπίνουβαὶ Ὠἰβίοσυ ἩΒ1ΟὮ ἃγὸ τε θη ἔγοπι ἃ ΖΌΠΘΓΆΙ ΟΣ 8 



6 ' ΟΕΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΒΟΙΥ͂ ΒΟΕΒΙΡΤΌΒΕΞΒ. 

ΤΟΙΙΡΊΟΌΒ Ῥοϊπύ οὗ νἱϑῦν, ἀπ ὙΟΤΈΒ ὁ 086 ῬΒΙΠΟΒΟΡΕΥ οὗἁὨ Ἀἰβίοτυ. Τὸ 18 ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ 
ΠΘΟΘΒΒΔΙῪ [0 Δα, μα γὸ ψου]α 4180 αἱγοοῦ βρϑοΐδὶ δύθηίοη ἴο βίου! δὶ ὈΟΟΚΒ 
ττ θη ἴῃ 8 ΟΠ τ βάδη βρ᾽τῖΐ, δπᾶ ὑ0 ἴβοβὸ ψὶρὴ ὑσοδῦ ΟΣ ΓΘΕΒΙΥ οὗἁὨ (86 Β᾽βίοσυ οὗ [89 
Ἰπησάοτχῃ οὗ αοα, 

1. ΟἜΝΕΒΑΙ, ὙΥΟΒΕΒΕ,, 

ὁπ Ολγοποίοσν :- Οαἴζογον (1777), Ιά6ἰον (182ὅ-- 
26), Βεϊηἰκηλοῖον (1848). Οπ Οποραὶ Ηϊδίοτν :--- οῖ- 
ἄογ, Ἐγοὰ, βοῦϊεροὶ (Β. 6.), ἀμὰ Ἠερεὶ, οα 86 Ῥλέ- 

ἰοδορὴν ο7Ὑ Ηϊδίογν. ἘΧᾺ : Ηξδίονῳ ἤγοπι ἐδα Ολτὰδ- 
ἐΐαη εἰαπά;ροίης (1868). ἘΠινοηδυσμίον : Τῆς Ηδδίον. 
ενεϊορριεηξ ο7 ΔΜαπζιπα (Πεἰάοῖ0. 1865). Βεἄάτω, 

Βασι, 1͵8δοο, Τποσοιαΐη, Οταμαϊπίς, Ζϑθη, ΚαΙΚαν, 
Ζιορίον, ΚυτίΖ, οα ϑαεγεά Ἡϊείογψ. Βαπβοη: Οοὰ 
ἐπ Ηϊείονν (Ῥατὶ 1. 1,οἷρζ., 1867). 1,60 (Βοπιδπίσίηρ), 
δὰ Ὀἱζσηαν: δέον οὗ ἐλα ἩΡον ἃ δεΐοτε απα εἴποι 
Ολνίεί. [Β. ΤΌΓΩΡΙΙ : Ολγίδὲ ἐπὶ Ηϊείονν. Βοδίοη, 
18δ4.---Ρ, Β.] 

11. ΟΝ ῬΑβτισσ ΑΒ ῬΕΒΙΟΡΒ ΑΝΡ ΒΒΑΝΟΗΕΒ. 

1, Ἡϊείοσν οὗ Οχοϑαδῖίοσι.--- βοδυθον,, Ὁ ἌΠΟ, 
ῬΑ Βυγιποίβίος (πεχαίίνο), Ἐουροιαοηῖ,. ἨἩσυτ- 
ὈοΪάϊ: ΚοδηιοδβΊΌ. ἘΚυτὶζ: ΒΒὲδίΦ απ «Αεἰγοποπιν 
(Θαττα. δμὰ ἘΏρ᾽ 188). [Βυρὶὶ ΜΊ]]οΥ: 7Εείϊτιοην οὐ 
ἐλε Ποοῖε, ΟΥὙὨ Οδοίοσν ἐπ ἐϊ6 δεατίπρδ οἡ ἐΐθ ἕϊοο ἐἦι6- 
οἷοσίοδ, παίμγαὶ απαᾶ τουεαϊδά. Ἑαϊη). δηὰ Βοβίομ, 

1869. ΤΆοΣ 1ονΐβ: 7716 δὲς Ῥανε οὗ ΟΥεαίίοη, 
ΟΥ ἐλ6 ϑετγὶρίωγαὶ Οοδικοίοσν. Νον Ὑοὐῖ δηὰ ἴωοη- 

᾿ (θη, 18δὅδ.---Ρ, 5.] 
2. Το ΕἸοοά.--Ἰὕοκου, Βιοϊρος (δέ. οὗ 

Ἀεϊσίον, Θοττα., τοὶ. ἱ. Αρρ.), Βαϊαδηῃ, ΒορΡ (ἐδ 
ϑυπάπιμλ, Βευϊη, 1829), Βυὰ. μπον (Δ αέμνρο- 
δολὶολίς ἀεε λίεπδολοη, 1888), Ξομβυθοτὶ (2. α4 Ἡγείέ- 
φοδάυαε, Ἑτίδησοι, 1852). 

ὃ. Το Θὶνίείου οὗ Ναϊδοῃβ δπὰ ἴμο Ο)9- 
Ὡοαϊορίοδι ΤΑ}19. Ἐξοαϊμϑηίκηι.--- ΘΙ Βοδ᾽ (26 
Ῥοϊκενίαζεῖ ἀεν Οεπεεῖδ, 1881), Κποροὶ (ἀϊθίο, 1850). 
[Τυοῖϊ, ΠΟ  ᾿ὑσϑοῖ, Βυϑἢ, ὁπ Οεηεδὶ8, οἷν. Χ.---Ῥ. 8.] 
Οτουζον, Βδυσ, ϑιυδν, ἡ αικα, ὁπ Αποὶεπέ Ἀγίλοὶ- 

οσ απὰ ἐδλε λεαίλεη γοϊσίοηβ. Οἱ, δεϊθοτ : Ογίο- 
σποέλια πὰ Οὐγιδίοίλιση, 1867. ΟΠ ροΡ 
(ΒΕ. 6): Τπεϊάοπέλιση μπὰ συάεπέλωρι--- Ῥονλαϊίο ὧδ8 

Ολνὶδίεπέλισηδ, 1851. [Α Ὑ ΓῪ Ἰοατη θα δηὰ ἰηβίγυο- 

ἀνθ νοῦ, δἰβδὸ ἰγαῃηβίδίϑα ἰπίο ΕἘΏρ 8ῃ.---, Κ.] 
ΒοΒοΙ ης: Ῥλέϊοδορὴν οΥ ἈἩνίλοίοσν. 

4, ἘΠεῖοσν οὗ 1αταοΐ.--Ἠρ8β8, Φοδβὲ (ἃ ᾿ἴΌ6γαὶ 
65"). Βογίμοδυ, Εντα]ὰ, [ΜΊΪτδη, ϑίδη]6}]} οπ ἐλ ἢὲδ- 
ἐοΥν ΟἹ ἰδὲ οἴδιοδ.---ΟΟἸῺΡ. Φοβθρδθυβ οἡ ἐλ «ειοίδἦ, τραν. 

ὅ. ἘΠΠΙΔΙτηοΣ οὐ Ῥχορβοοῖοβ.--- Κοῖι, Ο. 
ϑίγδιβθ (ΔΛ πίσολ απά ἰλε Ἡγογὰ οὗ Οοά, 1855), 1[,Δγ- 

διὰ (Δ᾽ ͵πευελ απα ΒαδγΚίοη). 
6. Το Το οὗ ΟὨσ εῖ.---  ογκ8 οὗἩ Ηδβο, Νο- 

δηάον, ἴδηρο, Ἐπ δ], ΓἸομίοηδιοΐπ, ΕὙΙ Θά] 160, Βυοδον, 
[ϑερν, Καυδη, ΕἸ]Π]οοιῦ, Απάγοτ, ὁπ ἐλε 1,72 οΥἹ Ολγιδί; 
αἷϑὸ ὕ]]τοδηη, Ὑουῃρ, ΒΌΒΒΠΟΙΙ, ΒΟ αἢ, ΘΟΓΏΘΡ, ὁπ 

(λ6 Ολαταείεν απά εἰπιῖεδ8 εγζεοίἑοη, οὗ υεδιι8.---Ῥ. 83. 
". Τὴθ Δροεῖϊοϊίο Αμ9.---Νοαηάον, δ. Ῥ. [η- 

86 ([μἱΡ2., 1868), Ῥ.' Εομαδ᾽ (24 οἀ., 1μοἷρΖ., 1804, 

Θοετηδη δηά Εηρ 88}, ΤὨΪοσβοῖ, Τταυδπη, θοῦ ον, 

ος ἐλα «Αροείοἰἑο Αφε. Μοεβείπι, Βαυν, ΗδρθπΌδος 

διὰ βομαῖ, ὁπ ἐλ Οἰμγοῖλ ἐπ ἐλ ἤγδέ ἐΐγδα ἐεν» 
ἐωγὶο8. . 

8. ΟΒυτοΒ ΗΠεΐοσν.-- -ὅὲ6 Τὐΐον, ἰπ Ἡδροη- 
᾿ομβ 7ΤἼεοί. Ἐπονοῖορ., Ῥ. 320, δῃὰ ἰῃ ΚΒ α δ᾽ 5 ᾿Π δέ, 
οὗ ἐδλε «4»οεὲ. Ολωγοῖ, Θοη. Ἰπιγοὰ,, οἷ, ἰν. Οπ ἐδ 
ΤΑΟΓᾺΪ οἴἶδοίβ οὗ ΟΠ βιϊδηΐίν : ΤΖΒΟΒΙ πον, οπ ἐλε οιοη- 
7αἰΐ οὗ λεοαίλοπίεπι (Οοττωδη), ΟἸιαβίοὶ, Βουρηοί, οη 
[86 βδὴθ δυδίοοι (ΕΥθῃσῖ), Ο. Ξομτοϊάι: Δρραὶ λἀὲ8- 
ἕογέφιιθ διγ ἴα δοοϊέίέ οἱυΐΐ6 ἄαπε ἴ6 πιοπάδ τοπιαίΐη, 
δὲ δ δὰ ἰγαπεζογηιαίίοπ »αν ἰε Οὐιγίδιἑαπέεηιο ; 
[ΘΟΙΏΡ. δὴ 80]6 γθυΐθν οὗ [86 Ἰαἰίον ποσκ, Ὁ. Ὁγ, βθδσβ, 
ἴπ [86 Βέδἑοίλεοα ϑαογα ἴον Αι], 1868.---Ῥ. 5] 

9. Ῥοεϊ-ΟὨτίεϊίδα δυἀαδίκτο. --- Ἐγἀ] ἄπάοι, 
ανᾶϊζ, Βοον, Μ΄ δυὶ, Φοβί, [Εδοσβμδίπι,) οὐ" ζαΐδν 
«Ἰειοδἦ, ἀϊδίονῳ. 

10. ἩΖοδοσοσηθάδηίητω.- -α, Ὑ7ιω}}: ολαηι.- 
ππεά͵ δίδ 7ῖεὲ απὰ Τοοίγίπο (Οοττηδη). ϑΒιυξίρασῃ 
1848. ΘΟ] Ἰηρον: ολαπιηιοα" 8 Κεϊσίοι. ΜύμποδοΩ, 
1888. Ὑ. τνΐπρ: ζΖὺζε οὕ Δολαπιπιοά. τοῖο: 
ΟἈυιβίοίοσν ὁ ἐλ Κογαη (Θοττωδη). ἀοίδα, 1889. 
Οοστοδῃ ἐγϑηβ] αἰ 008 οἵ [86 ἄΐογαπ, ὈΥῚ Βογεϑοη, Δ}, 
Θεΐρεν, ὉΠΠάπη. [ΕὩρ]. γαῖ. τπὶιἢ ποίοβ, ὮὉγ Φ. Μ. 
Βοάνπο}}. 1οπάοῃ, 1861.---Ρ, 5.1 

11. Ἡϊεῖοχν οὗ Οἰνικαίίοι.--α γον οσίθῃ- 
βῖνθ ᾿ἰογαυρθ. Οδηεγαΐ ἩΟΤΚΒ οα ἴπ6 βυν᾽οοὶ ὮΥ 

ἄγυρδον, ΚοΙρ, ὙΔΟΒβδαα ([μοὶρΖ. 1860), Ουϊτοὶ 
[Β4]π|62Ζ.] ἨἩΗἰβίουυ οὗ Ῥλἠοδορλν ὉΥ Βγιοῖκον, Τθῃ- 
Ὠοδηη, Βοημο] 4, Εἰχηον, ΕΪ ον, Ηδροὶ, Βίσπασγὶ, 

ΞΟ ρον ; ἀμὰ οπ δρεοΐαὶ δεοίΐοπα οἵ ἰἢὯ6 Ηἶδὶ, οἵ 
ῬΒΠοΒ.: Βγδηάΐβ, Εγάσοδμμη, Ομ γράυβ [ΖΘ6]1]6ν, Μοσοὶὶ, 
Α. Βυίεν, Μαυτγίοο.---, 5.7 Ηἱδίουγ οὗ (τέ Ὁ. Κυρ- 
ἴον, ϑοβῆδδβθ, Οἰὐΐβ, ἕργίηρον, ῬΊρον, οἷς. ἩΪδβίΟΣΥ 
οὗ Ζ εγαίμγε ὉΥ ΕΪΟΒΒοση, ῬΔοθ]οσ, Βοιίεγπθοκ, 
ΒΟΒ]ορ 61, [γᾶββο, Βγιμοῦ, ΑἸ] ρο,ο, οἰ9.] ἩἨϊ8- 
[ΟΓῪ οὗ αι δπὰ εγίδργκάδνιοα ὈῪ ἘΠΟΒΠοση, ὙΥ αἰίοσ, 
ῬὮΠρΡρα, ατίτωσω, ϑανίρηγ. 

13, Ἡϊκῖοσν οὗ ΜῈ καΐοσ.--- ΒΙυμαγὰϊ : Οη. 
Ἡδμί. οΥΓἹ Ἡϊδδίοηδ ἐπ ἐλ Ολγὲεί. ΟἈμγοῖῆ. ἘΒαβοὶϊ, 
1828--1887, 8 γνοῖβ. ΟΕ, Βοβιυγϊάϊ: Ῥιοίογῳ οὗ Ολγὲδ- 

ἐἑαπὶέψ, οἴο. ((οττηδη). 1μεἶμΖ,, 1867, δά οὰ. ϑίοροι: 

9 (ΤῊ6 Ἰοῦς [ἰδὲ οὗ ὉΟΟΙΚΟ [6 τοἀποεὰ η ἴ86 ἙὰΙ Ό. ἱτεῖ, το ἃ ἴϑυν ᾿ποϑ, πτιθουϊ ἀϊνίδίοῃ οὗὨ δου ]οοῖ.--, 8.) 



82. ΤῊΗΒΕ ΒΟΙῪΥ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΝ, ο ἢ 

«ΡῬγοίεεί. Αϊδείοηδ, 1888. Ἢ. Ἠσίδηδπη : ΞΠδδίοπϑ- 70} Εδγεῖρη Αἰιδείοηβ. Βοβίοη, 1861.---Ρ. 5.1] Τπο 
5ιμπάοη, ἀπ οἵμὸς πυϊ ρα, ὙΥ ΑΙ πδηη : Τῆς 4 {{2-  ρογϊοαΐοαὶ σϑρογὶβ πὰ ρυθ] βου οὐὁἩἨ ΜΊΒαΙ ΟΠΔΥΥ 
δἰοπδ οΥ ἐλ6 ἘΕναπσεῖ. Ολωνοΐδα ((ογτηδ), 1849. | βοοίϑιἶθβ ἴῃ ΕὌΡΟΡΟ δῃμὰ Ατηοσῖοα. Οἡ 7 ηη6 τηΐβ- 
[ἔλσυον Νϑυοοιηρ: Ονγοίορεάϊα 97 Ἀπ δείοπδ (Π00 ] βἰίοῃβ ϑοθ 6 ποτῖϑ οἵ Ἵ!ομοτα, Μᾶγσ, [ἀπ ἰμὸ 
Ραρε8). Νὸν Ὑονῖ, 1864. ΤΏ Δίοριογίαὶ Ῥοΐμηιο ] τορογὶβ οὗὐ 86 Οεγπιαπ Οκλωγοΐ ὲεέ απᾶ Οὐηργεδα 
7 ἰλε ἥγεὶ ἔων Υεαγε οΥ ἰδ6 Ἄππιον. Βοαγά ογΓ Οὐπι. ᾿ ΓὉΥ ἴον ἈΠ δείοπε, δἶποθ 1848.---, 5.] 

82. 

“ ΦΠῈ ἩἨΟΙΠΥ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΞΕ. 

Ι. Διοϊϊαγν ϑοὶοηοό8. 

. ΑἸΠΟΩρ ἴΠ6 ΔυΧΙ ΠΆΓΥ ΒΟΙΘΏΟ6Β ΟὗἩὨ ΘΧΘρ 818 γ)71Ὴ ἱποϊυαθ 411 ἰ8ο086 Ὑ ΒΟῊΝ βοῦν ἴο 
ῬΓΘΡΔΓΘ Ὁ8 ΤῸΣ [89 βίπαγ οὗἉ βογρίυατθ. Τὸ {818 οἶϑθβ θθ]οηρΒ {86 βίμαγ οὗἉ δηςαυ 168, 
δηὰ {δῦ ΟΥ̓ δποϊοηῦ Ἰδηρτιαρθ8, ΣΘΏΆΘΓΆΙΥ ; ἈΠπα, ΤΔΟΤΘ ῬΑΓΓΟΌΪΑΙΥ, (Παὺ ΟἿ οὐ οΐβτα. 

διὰ οὗἩἨ Βογπλθπουοβ. ΤΏ αἰγοοῦ ΔΌΧΙ ΠἸαυΐθΒ το (89 βίπαγ οὗ [0 βουϊρίιγοβθ ΔΘ, ΒῸ 
[λγ 88 [86 ὑδχὺ [8617 18 οοποοσπιϑᾶ, 1 θ]164] δα ἐααϊ [168 ἀπ [ἢ βδογθᾶ Ἰδηρταραβ ; δπᾶ, 
ΒΟ [ΔΓ 88 τοργαβ 186 Ῥτθβθηὺ ἕοττα οὗἁὨ [86 ἰοχῦ, Ὀ1011081 ΟΥ̓ οἾβπὶ Δηα ΠουσΤ ἢ Ὁ 68. 
ΤΉΘ56 το Ββοΐϊθῃοοθβθ οοῃδὶϑῦ 'π (86 Κηον]οᾶρο ΠΟῪ Βοθ ΠΟΔΠῪ ἴο ὀχϑιΐηθ δπᾶ ἴὸ 
δδοοτίδιπ {8:9 σϑηυϊΠΘΏ688 ΟΥ̓ {Π0 ΤΟΟΟΙΑΒ οὗ ϑβουρίυγο 8ηα οὐ [16 ἰοχύ, δᾶ ἴῃ 
δοχαδιδηοαβῖρ τ} [80 Ταπάἀδπαηθηΐαὶ ρυϊποῖρ]68 οὗἩἉ Ὀ10]108] Ἰπϊογργοίϑθοη. 

1. ΒΙΌΗΟΔΙ ΔΥΟΒΕΒΟΙΟΘΥ ἔΏ ΚΌΠΟΣΑΙ.---ΟΟἸΡ. 

ἨδροΏΡΔΟΙ, ΤἼοοὶ. Ἐπονοῖορ., Ρ. 132. Αροηρ ΜΌΓΚΒ 

οἱ ἰδΐβ δα θοῦ ὁ παπὶθ ἴμοϑθο ὮὉΥ Ἦ διπογοϑ, Βοδοη- 

ταῦ Πον, Φαπ, ἀθ Ὑ οἰΐο, Επα]ὰ, οθοὶΣ, βαδιβο ιΣ, 

86 Κοαϊ- Ἡζονίεγδιοοὶ οὗ Ὑ Πον (ἸπἰθρΘηΒ8}]6), δηὰ 

οἴδοῦ ἘΠΟΥγΟορβο 648 οὗ ΒΙΡ]1οΑ] 1ἐϊογαίαγθ. 

Ῥατίοιμε ὁγαπεΐδδ οὐ δέδίϊοαὶ Ατολοοίοσψ. 
α) Σἰλταοίοσγ.--- 86 ἀοϑοθπάδπίβ οὗ ὅδε. ΤῈ 

Ἡοῦτοτα. Τμὸ ον. ΤΠ6 πδιΐομβ οὗ ὐδπάδη. ΤΠ 
πιδίϊομβ βυγσγουλάϊηρ ἴδγδοὶ. ΟοιΏρ. ἴΠ6 Αὐομθο]ορίοδὶ 
ποτὲβ οὗὁἨ 6] οσιηδπη, Ἐοβοτη ον, Ὑ μον, Μόυοτβ 

(οπ ἐλε ῬΑαηίοϊαηο), [1Αγατὰ, απ] ΐηβου, δπὰ ΝΊο- 

θυδν ὁπ ἐλό «Αδεγγίαη.) 
δ) Οεοσταρλνγ.---αϊεδέϊπ διὰ (ἢ6 οΟἴΟΡ οουῃ- 

ἐτῖοβ ταϑπϊϊοηδά ἴῃ ἰμ6 ΒΙΌ]6. Τγανοὶβ. ΤΟρορταρὮ- 
08] ποτῖσα. Μαρθ. Οὐμωρ. δβρϑοΐδ!]γ Οτοηηθ, νοῦ 

Ἐδυτοος, Ἐουΐηδου (οδεαγοΐλεδ, ἘΘρῚ. ἀπ Οοττη.), 

Βισαῦββ (βἐπαὶ ὠπά Οοἰσαίλα), Κταδὶ (Τοροσγαρὴν 
οΓΓ ϑενιεαΐετη), βου (ὑδγιδαίεπι),͵ ΤΟΌΪοΥ ; [86 7γαυ- 

εἰς οὐ Βογρξτοη, βοδυνογὶ, Βοθίηβοη, ὙΠ ΠΙδου,  δἢ 
ἃς Ὑοϊάο, βομυϊς, Τιβοβοπάογε, [ϑίδη!ου, Ἠδοϊκοίξ, 

Τοιπδου, Βαῦβιηβι,  οἰσ. 
ο) Ναίωγαΐ δείεποε.----ΒΟΟΒΑΓΒ Ηϊογοζοίεξοη. 

ἢ ΟἈγοποίοσυ.---ΟΟἸΩΡ. 848 δῦογνο, Ὁ. ὅ. 

6) Οἰυξἑιζαξίοτι.--- Αρστισαατο. ῬῬαδίοσα: [}{8. 
πο ησθ. Ἑυτηϊΐυγο. Τταάοα. Βοπιοϑίσ 118. 
Βοεῖδὶ ᾿Σἴ6 (Ῥοθίγυ δὰ Μυκὶο). Οογογητηθηῖ, ΤΠ6- 
ΟΟΥΔΟΥ. 3:6 ΜΙςμδο 8, 7Τ΄ι6 [καιοϑ ο Μοδεα ; Βοτάον 
δηἃ Ξαλ βοῦς (οπβ Τεδγειο ΤΡοείτψ)» [86 ναγίουβ 
οοτητηθηίασίοβ οἵ Ἐπαὶὰ, Ἠυρίοϊά, Ὀπηῦγεϊς, Πθηρθ- 

ἰδαθοτω, οΙἐζϑοῖ, ΑἸοχαπάθγ, οὐο., οἷο, οπκ ἐλδ 

Ῥιαΐπιε αὐὰ οἰδοῦ ροοίϊσαὶ ὈοΟ 8 οὗ (π6 Ο. 1.---Ρ, 5.} 

Ὁ ει σίον, --Οα [86 ἐγροϊοργ οὗ {86 Ο]ὰ Τοϑίδ» 
τηθηΐ δβουνίοοθ, οορ. ἴδο νου κΒ οὗ Βδὅδμν (ϑυνιδοίἐξ 

ἄεε λῖοεΔ. Οὐἰέωδ, 2 τοὶβ. 188), Κυγίς, ΗΘΩρ ΕίοΠΡ τς, 
Κοὶ!, [δὰ Ἑαϊτθαίτῃ, Τυροίοσῳυ οΓΓ ϑονγίρέωγοι, Ἐ᾿ΠΌ. 
δηὰ ῬὨΠΔδά., 1867.] 

2. ΤἘο Σδυρβυδροῦ οὗ βοσίριχο.--- λιϊοϊοσία 
δϑαεῖα. ὅεα Ἠδροηρδοῦ, ἢ. 128, δηὰ [16 σηδηυδ]8 
αυοϊοα ὈδΙΟΥ,. 

8. ΒΙΌΝΟΟΔΙ ΟΥἰτοἶκτη.--- Ὁ ΠΒΔΡΡΣγ, τὸ δγὸ βι[ἢ 
τ μουΐ ΔΏΥ δοουγαίο! κυ ἀοθηθα σΑποι οἵἉ ογ ἰοΐβτη, 68» 

ῬΘαΐΑΠΥ οὐὨ ὈΪΌ]1 4] οὐ ἱοίθση. ἩἩδποο, ποθὴ Ὁ Ὁ] 1] 

ΟΥἸΟ]οίβτο ΔΡΡΘΑΙΒ ἰπ 80 ΙΏΔΗΥ͂ ᾿πβίδποοθ ἴο ὯΘ 86]- 

σοΟηἰγβαϊοίοσυ δὰ βοϊ -ἀοδίσυοῖνο, ὑπ τηῦδὲ Ὁδ 

δβουϊ θὰ ποῦ ΤΔΘΡΟΙΥ ἴο Βδυϊοπδ)βεα, Ὀυΐ α180 ἰο 189 
Μδηΐ οὗ ν6]]-βδοογίαϊ πο βοϊθηί8ο ρῥεΐποίρ᾽οβ. ΤῊΘ 

ἵνο πγοδὺ ροϊπῖθ συ ῃ]οἢ τηυδὺ Ὀ6 ἱκορὶ ἰῃ ΥἱΘῪ ἰπ οτἱἐἧ- 
αἶβῃλ ἅγο, {1:6 αμἐλοηζίοϊέψ οὗ 186 εχξ, δῃὰ 18 ἐπέερ- 
γἰέψ. Οὐ (86 οδδγδοίου δηὰ Ἰἰξογαΐυσο οὐὗἨ Ὁ] οδὶ 

οὐ εἰοίθτη, ὲό6 ἩδΩοΙ θοῦ, Ρ. 146.---ΕὐδἀδΙρθηίδὶ 
Ῥυϊποίρ]οβ : (1) ΤῊΘ Ρ͵δοο οὗ οὐ εἴστῃ 'β ποῦ δθονθ 9 
δι ͵]οοῖ, 48. Ἰοοκίης ἄοτγα ὑροι ᾿ξ, Ὀυΐ ἰπ ᾿υχίαροαὶ» 

οι ἴο, δηὰ ἴπ ᾿ἰνίης οοπίδοὺ τὰ ἐς, (2) [ἢ οὐ υἱοΐβτη 
Ὑ6 τησδὺ ὈΓΟΡΤΟΕΒ ἵγοιη ἴῃ 6 βΌΠΟΙΆΙ ἰ0 (Π6 ρῥασχίίουΐαγ, 

ἴῃ ογὰον ἴο Ὅ6 ΔΙ ΤΑΥΒ Βυγο [μδὺ ὙῸ6 ἃΓ6 ἰγοδϊίηρ οὗ [}6 
βΒδηὴθ δβυδ᾽οοῖ : Ὑ8|116, οα 86 οἶδοῦ μαηᾶ, τὸ τηυδὶ 

ΑἾΔΟ Ὀ888 ἴγοπι (Π6 Ῥαγ συ ]αν ἴοὸ 86 ΘΉΡΑΙ, ἰπὰ ΟΓΟΡ 
ΓΠΟΓΘΌΥ ἴ0 τηδῖκα βυγα οὗ ἴδ6 Σϑϑ ΠΥ δηὰ δοϊυδιγ οὗ 

(86 δυθΐοοςξ (8) ΤῊ δἰδπάδγὰ Ἡπϊοἢ ΜΘ ΔΡΡΙΥ ἰοὸ 8 

Βυ ̓  θοῦ τασδὶ Ὅ6 ΘΟΙΩΙΙΘΏΒΌΓΑΙΘ (0 ἢ. ΤΏ Ὠἰδιοτίοαὶ 
δοϊβ οδῃηοὺ Ὀ6 ᾿υάροᾶ οὗὨἨ ὈΥ [86 ῥΒγεῖοδὶ βιαπἀαρὰ 
Δρρι θὰ ἴο βοὴ ΟΥ̓ Ῥδηϊποίατη δῃὰ ὈΥ Ἐδίδιϊΐετῃ. 

ΜγυιΒοΪορίσαὶ ἰάθα8 ἃγὸ δ ἰορϑίθον ἱμαρρ ] ο80]6 ὑο ὑπ 6 



ϑ ΘΕΈΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΙΧ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ. 

οἰυοϊἀδἰίοη οὗ ἰδ6 βοτρίυγοθ, ΤῈ ΟἹά Τοβίδιηθηὶ 

εἰδηἀαγὰ ἰ8 ἱπβυδοίοης [Ὸγ ἐ}6 οτἰτἰοἶδτη οὗ 86 οδροὶ 

ἰϑίοτγ. (4) ΤἸΏ6 οὐ τασδὶ ἤγηί πανὸ βου] θὰ [18 

ΚΘΏΘΓΑΙ ῥΥ μοῖρ] 68 Ὀθίοσθ ἢ6 οδῃ δγεῖνα δὲ ΔΗΥ͂ οομοὶυ- 

βίο 88 ἰο ἰῃ6 βρϑοΐδὶ γοϑυ] 8 οὗὐἨ ἔποδο ῥυἱποίρ 68. 

ΑΡοΥο 4]], μουθίοσο, 9 τηυδὺ ὍὈ6 αυἱΐο οἷθδν δου 

[Π6 ῬΘΣΒΟΏΔΙ ΠΥ οὗ αοὰ δηᾶ οὗ (6 ἀοὐ-Μδῃ. (δ) Οτϊιὶ- 

οἶδιη σαυδῦ ΘΥῸΣΓ ΤΘΟΟΉΪΖΘ ἰξ ἐμαὶ 411 ὨϊβίοσΥ μὰ8 ἃ 
. ἄθδρ το] ίουβ Ὀθαγίηρ, Βυτ 0] 1ς8] οὗὁἨ [ῃ6 ρτοαὶ ἴδοὶ 

ἰμαὺ 411 Βἰδίουυ Δ88 δὴ ἰὰ68] οὐ᾽δοί, δπὰ δαὶ {18 

»»»" 

Εταμὰ ἰάδ68 8 Ἔνοϊνϑὰ ἴῃ [86 οουγθα οὗἉ δἰϑίογυ. (6) ΤῊΘ 
οὐἱο τηυϑὲ Ὅθδτ ἴῃ τηϊπὰ (Βα Ομ κταπὰ ἰάδα ρϑγνϑδ68β 
δη σοΟμηθοίβ ἴΠ6 ναγίουβ ροσγίϊοῃϑ οὗ ϑβογρίυγα, 116 

ἢ6 αὐ [86 Β81η6 ἰΐτη6 ΚΘΘΡΒ ἴῃ υἱοῦ ἰΠ6 στα] ἀθνο]- 
ορῃηχθηΐ οὗ ϑογίριαγο, 19 νασίουϑ ρουϊοάβ, δῃα (86 Βρ6- 
οἷἶδὶ ἔοστη ὙὩ οὶ ϑδοἢ βαραγαΐίθ ρογίΐοῃ ἢδ8 ἰδίκθῃ, δο- 

οογαϊηρ: ἰο 1η6 ἱῃάϊ νἀ Δ! Ὑ οὐ (μ6 Ὑεϊθου. (1) Οτῖε- 
αἶβτῃ τηυδὺὶ Ὀ6 Δ0]6 ἴο ἀἰβιξηρτδβηῃ Ὀδύγθθη δρτθοιαθηὶ 
ἴῃ δρίγίι, δῃὰ ἀρτϑοιροδὶ ἴῃ 186 ας 6 Ὁ ροσοὶγ. (8) Τὴ6 
αἰ μοῖίβια οὐ (86 ἩΪ.Β688968 ἱποιηϑοῖνοθ σταυβὺ ργθοθὰθ 
[86 οτἰοἶδηι οὗὨ τῆι ἴῃ6 γ πἰϊηθβϑοὰ. (9) ΤΏ νατίουβ 
ΤΘΟΟΣα8Β οὗ βογίρίαυγα ταυβὺ Ὀ6 οἰαβαίβεὰ δοοογάϊησ ἴὸ 
(μοῖρ σοϊαίἑοῃ ἰο {86 οὨδγβοίον δηὰ οὐ]οοὶ οὗ ἔ]ιοβθ ἢ 0 
ὈΟΓΘ ὑδ6 τϑοογὰ. (10) ΤΊα ρτϑδΐ ἔδοὶ ἐπὶ 89 Ἦ ογὰ 

᾿Μοαϊ- Ἐποεγοῖ.; 

[)48 ὈΘΟΟΙΏΘ 868Ἐ---ἰ,6.. ὑπαὺ [86 ἰάοα 48 Ὀδοοθ ἢΪ8- 

ἸΟΥΥ---ἰηυδὲ Ὀ6 Ἰαἰὰ ἀονῃ 88 [86 Γππ ἀδιηθηΐδὶ ῥγὶποὶ- 

ὈΪ6 οὗ 4}1 οὐἱεἰοίβτα. ΤᾺ8. ργοϑυρροβίἐἷοι σαΐβοβ (ἢ6 
οὐἿο ΔΌΟΥΘ 411 ἔδ186 ργοϑυρροδίζομα. 3ε6 ἴϑηζο, 

1κδοη «68, ἰ. 108; Ῥοδὶξ. Ὥορηι., ν. 606. 

Οἱ (δ6 ὨίβίοΥΥ οὗ οτἰ οἶδηι, δε6 Ἡδροηθδοῖ, ΤΆοί. 
Ἐπονοῖορ., Ρ. 167, 84ᾳ. 

4͵ ῬΙΌ]οαΙ Ἐξοσταθεϑιιΐοβ.--- ΤῊ 18 18 (Π6 Βοΐθῃοα 
οὗ 186 τίρῃς υῃἀογβίδπαϊηρ δηὰ {86 τρῶς ἱπίοσργοίδ- 
τίοη οὗ Ηοὶγ τι. Εοῖ ἔασι Πο. ὀχρ᾽δηδίϊου, δηᾶ [ῸΓ 
[Π6 Ἰοταίτγο οὐ {π6 βυ]) δι, ἐε6 ΒΑροη δοῖ, ᾿. 168. 

Ατηρ τηοἄθτῃ τὶ ΘΓΒ Οἢ Ποστλοῃου 68, ψ6 ταθηῃϊοῃ 

1μἄοκο, ΟἸαυδοι, ϑβ'Ὠ]Θἱοστηϑομοῦ, 1.υἱ2, ἀη ἃ [6 Ὑτῖΐοῦ 

ΟΥ ἴπ6 γίϊοϊ Τεγηποπεμζέοσδ ἴὰ ἩδγΖΟΣ (Οοτταδπ) 
[180 ΟοἸΠοτίοσ : Δίαπιοῖ ὦ Πεγπιθρίρει- 

ἐέφιιε, φηονα, 1862; Ἑαϊγραῖτῃ : Ἡεγηιοπειξίραὶ 
Μαπειιαὶ, ῬὨΪ]αὰ. 1809..-. 5.1 ον ἴδθ ϑίοσυ οὗ 
ΒΟΙΙΡίυΓΑΙ ἰπἰοσργοίδιίοῃ, δηὰ οἵ 1.8 Ὁγ πο ΡΙ68, Μ6 Γὸ- 

ἴεν ἴὸ [Π6 ποτὶς οὗ (αὶ. Υ. Μεογον (Ηἐεί. οΥ Ἐχζοσοοὶε 
εἰποο (δε γευϊυαΐ οὗἩἁ Ζ1οἰίεγε (Οδιὶ., 1802---1808, 
ὅ γο]8.)}. ΟἹ ἴδ6 Δ] ροτῖο81 ὀχοροβίβ οὗ (86 ΜΊΔαΪΕ 
Αγεβ, ὲἐε85 ἘΠϑίον : 126 πιεαὲὲ αυὶ ἐλεοίοσία ἐχεσείξοα, 
αῦιι., 18δ. 

ΤΙ ΓΟ]ΟΥΙ Πρ Δγὸ [6 Θββο 18] ΘΟ αἰ ΠἸΟΠΒ πὶ ΒΟΥΤΘμΘαΙΣ68 : 

α. ἘῸΣ [86 σεῦ υμαοταίδηαίΐηρ. 

(1.) Ἰπυυαγα οοηαϊτοι ΟΥ̓ ἱπίογργοϊδιϊοι : ΒΟπΙΟρ ΠΘΟΌΒμοβΒ Οὐ βρὶγιῦὺ 1 80 
ΓΙ ΓΟΥ δηα 5 Βι 0] οἵ. 

(2.) Ουῤπατγᾶ οοπαϊίοη : Ἀπ ΠΑ. 1} 1.6 Ἰαηρτιᾶροβ, δηθαυϊίοβ, δπᾶ Εἰβίοσυ. 
(8.) Οοπρίπαίζοη οὗ ἴΠ680 ὕνγο θθηθπίβ: ἐἈτα" ] ]ΔΥ Ὑ 1 [86 ΡΘΟΌΠΆΙ ΟΒΔΓΔΟίοΥ 

δα βριτιῦ οὗὨ τονοϊδίζοῃ, δηπα, ἰἢ ΘΟΙΒΘΑΌΘΠΟΘ, ΔΌ1ΠΥ ἰο ἀἰδάπηρυθη Ὀδύνγθοῃ δύ 15 
ΒΥΤΉ ὈΟ]1081] Δ Πα Τ]ΘΓΘ ΤΥ 8, δα ἀραΐη, Ὀούνγθθῃ υυμδῦ 18 ΒΥ 00]1081] δηα Ὑγϑῦ 18 ῬΡΌΤΘ 
ΒἰβύοΟΥΥ οΥ δρβίγδοῦ ἄορτηϑ. (ΤΊΙ6 βυτῃθο] 681 ταπβῦ ποῦ Ὀ6 οοπίοπμπαρα Ὑ1Π τα (ΒΒ : 
Ὀαΐ, οἡ 76 ΟἴΒοῦ Βδηᾶ, 1 τηυϑῦ ποῦ Ὀ6 τορατἄϑα 88 ρῦτα ἀορτηϑ.) 

(4.) Τῇϑ ταϊμᾷ οὐ [16 ᾿πίθυρυθίου ταυβῦ ΘΟ ΠΌΔΠῪ οοππθϑοῦ δηα Ὀτΐπρ' Ἰηΐο Ἰαχύϑ- 
Ροβίτϊοπ [86 βοιϊρίαγοβ, ἰῃ (ΠΟ σ σΘΏΘΤΆΙ Ὀθαυΐηρ, τὶ [86 ἸπαϊνΙἀυ8] ΡοΥΟΠΒ ὉΠΩ͂ΘΥ 
ΟΧΔΙΏΪΠΔίϊοη. (δουιρίασο τυβὲ ποῦ Ὀ6 τηδᾶθ ἴο οομίγδαϊοῦ 1(8611 ὌΥ Ῥγθββίηρ 186 
Ἰοίῦου.) ΑΑπδίορυ οὗἉ 111} : βύσνου οὗἁ [86 ρτδηᾶ τοί] Ὀθδγίηρ,, (86 Πα ΔτηΘηΐ8] 1ᾶθδ, 
ΑΠΔΙΟΡΎ οὗἉ δουρίογο : ΒΆΤΟΥ ΟΥ̓ (86 ἱπᾶϊν! ἄπ] Δηα 186 Βροοΐδὶ ῥαγίβ. 
οΥ̓͂ Βουρίατο 10} βοσϊρίαγο, 

ΟΟΣΡΑ ΒΟ 
4 

(6.) Α δοτρδγίβοη δπα δοῃηθοίοη Ὀούνγθοη ὑπ ᾿ΞΘΠΟΓΑ] Βρὶσιῦ οὗἩἁ βουέρίατο, δπα 
[86 ΡΟΙΒΟΊΑΙ δηᾶ ᾿παϊν  υ] γον οὗὨ 680 ἢ ̓ῃβρίγοα Ἡτιΐου. 

(6.)Ἅ Α ΠΙΥΘΙῪ ἱπίοσομδηρθ Ὀθύνγθθῃ 186 πιϊπᾶ οὗ [86 Ὑ)οτᾷ πᾶ [86 τηϊμᾶ οὗἁἨ 186 
Ἰη οΥΡτϑίογ. 

(7) ΑΧΨ. Ιἱνίπρ ᾿μιθγομδηρθ θοίνγθοη 186 ἱπᾶϊν] 408] ἱπίουρσθίοσ δπα [06 ΘΠΟΓΑΙ 
Βρ᾽ τὶῦ οΥὗἉἨΣη ογρτοίϊδίίοι ἴῃ [86 Ομυτοῦ. (Νοῦ, ἱπάοεᾶ, ΠΣ πα ΒΡ τ ββίοα ἰὸ δυϊ ον, 
Ὀαῦ ΠΟΙΓΒΘΙ ΟΥΑΥΪ Πρ ΤῸΣ Β'ῃρ ΑΓ γ.) 

ἣν 

ὃ. ἘῸΣ [86 ῬΤΟΡΟΣ ἱπίογρσοίδιοι. 

(1.) Αοσαγαία οὀχροβίοη οὐὗἩ {π6 τηθδηϊηρ οΟΥὗἩἨ [6 ἰοχύ. 
ὨΔΙΤΟΥΘΣΙ ΒΘΏΞΘ, 

Τπ οτρτοίδ 9) ἴῃ 19 



83. ΤῊῈΕ ΒΟΙΥ͂ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ. 9 

(2.) ΠΙαβίγαϊίοη οὗ [86 τιϑϑηϊηρ οὗ [816 ἰδχί, ὈΥ ΘΙ ορΟῦΒ ρϑββαρθβ. ΕἸ ΧΡ 8}8- 
οη. β 

(3) Ἐβορτοαποίϊζου οὗἉ [86 τηραπὶπρ οὗ [80 ἰοχῦ, ὈΥ͂ Ροϊπίδηρ ουῦ 18 οἴθγηδὶ ὈΘϑιηρ, 
84 πηρογῖ. Αρρὶ]ἰοδίίοη. , 

Π. οροίίοϑ. 

Ἑχορϑίῖοϑβ, ἰῃ [86 τψίιάθδὺ Β6η86, ἀβρομᾶβ οἢ [86 Ῥσορδσ οοῃπθοίζοῃ Ὀδύνθθῃ [ἢ 
τρηῦ πηἀογβίδπαϊηρ 5πα ἱπίοτργοίδίζοῃ οὐἩ [86 ρϑῃθγαὶ ἱπροτί Οὗ βογὶρίμγο δηᾶ (δδὶ 
οὗ 118 ᾿ἱπαϊ νυ] ρογίϊουθβ. ΤῊΘ Ῥδγίβ οδῃ ὩθΠποΡ Ὀ6 ππαογβίοοα σι βοαῦ [ἢ6 ὙγΒΟΪ]6, 
ΠΒΟΓ {80 8016 σὰ μουῦ {86 ρατίβ. Ηθηοθ ἰπδαὺ ᾿Πἰουργοῖου ΟἸΪΥ͂ οδῃ Δανϑποθ [ἢ6 
Βυ )οοῦ ὙΟ Ὧ85 Ἰοατπ θα ἴο νἹ ΘΟ Ὁ [86 ἱπα!ν] πΆ] ρατίβ ἴῃ τ. 6 Πρ ΟΥ̓ (86 οί] Ὀοατϊην 
οὗ Βοτιρίατο, δηἃ (86 ἰοΐδὶ Ὀθδτῖηρ ἴῃ [86 Ἰἰσμῦ οὗὁὨ {86 πα! ν!αυλ] Ῥογίϊοηβ ἰδοσϑοῖ. 
ΤῊῦΒ ΔΙΟμ6 σϑη [8:9 ΠΘΟΘΕΒΔΙΎ ΘΑ ρτϊαπι Ὀ6 ῥγοβοσυϑᾶ. 

γ]ονοα ὉμΘοΥΘΌ ΟΔΠΪΥ, οΥἹ υοἶβτη 18 [Π6 βγθῦὺ Ῥσόοθαβ, ΔΙ ΒΠουΡρΉ, ἰπ ροϊηῦ ΟΥ̓ ΡΥδοίϊοα, 
οὐ οἶδβπι {Ό]]ΟγΒ ὌΡΟΠ Θχαροῦϊοβ δηα ΒοΙτηθηους8. 

Οὐτεοῖβηγε ΘΟΙΒΙΒὲ8 ἴῃ 8 ΠΟῪ ἱπίθυομδηρθ ὈΘύ θη 8 ΒΟ Υ οὗὨ (86 ρσθηθσδὶ ρτῖη- 
. Οἷρ]ο δπᾷ ἐμαῖ οὗἁἩ [86 ᾿παϊνιπλ] βίδίθπηθπίβ οὗ βοσὶρίαγο. 

ἩἨεγηιοπ οι ζῖο8 [ΘᾺ ΒΏΟΥΤΒ [86 ᾿ν 6] ᾿πίοτοδηρο οχιβυπρ Ὀούνγθομ [86 ἱπίογργοίδ- 
ἴοη οὗ [16 δβρίτῖϊ, οὐ οὗἨ (Π0 τηρϑηὶπρ οὗἩ ϑοσιρίαγο 88 8 8016, δια [86 ᾿πίογργοῖβε 
ἤοῃ οΥ̓ [9 βρϑοΐϑὶ ρβββδρθ οὐ θα ργβββίοῃ. 

1μΑΒΌ]γ, νγὸ αν δ οροίίοβ ῬΤΟΡΘΙ, ΒΙΟΝ ΙΏΔῪ Ὀ6 ΟἸἾΠΟΙ σΌΠΘΓΑΙ ΟΥ Βρϑοῖδὶ. ΤῊῈΘ 
ἴοττηοτ, οὐ Γηἰτοάποίοι (1βΒϑρορὶο8). ΘΒ Δ Ὀ]Π]ΒΗ6 8. δηα οσρ]δίηβ, ἔγοτα [86 τωπίαδὶ τ6]8 
᾿ΟΠΒΗρ Ὀούνγθοα [86 ΟΠΔΓΔΟῖΟ ΟὗἁἨ βοσι ρὕαγο 88 ΕἸβίου Δ ]Π}γ δδοογίδιποα, απ [86 ΒΌΠ:- 
ἸΩΔΙῪ οοηϊοηΐδ Οὗ 108 ὙΔΙΓΙΟῸΒ ῬΟΓΌΟΠΒ, [86 ἱπηροτῦ -Δηα Ββυθβίδηοθ οὐ (π6 βου ρίαγοϑ 
ΦΘΏΘΓΆΙΥ. ϑρϑοὶϊδλὶ Εἰχοροίϊοβ ἀθύθὶορβ πα Ὄχ 108 [6 Ββαοοθββίοπ οὐ ἱβουρδί ἴῃ 
δοτιρίατο, ἄονγῃ ἴο {86 ταϊπαΐϊοβῦ ΘΧΡΥΘββίου. 8πα Ἰοΐϊοσ, ΟΥ̓ ΘΟ θοῦηρ 8η4 ΘΟΙΡΑΙηΣ 
[86 Δϑδοοσίδϊ πϑᾶ ομδγδοίοσ οὗ βου ρίυγο στ [Π6 ἰοχύ ππᾶοῖ του. ΤΒ6 Ιηἰγοαποίίοῃ 
ἴο 186 νᾶσίοτβ ῬΟΟΚΒ οὐ ουὶρύθσο Ῥθ]ομρΒ ἴο ἴπ6 ἀρραγίμηοηῦ οὗὁἨὨ Εχορ 818, βῖ ποθ, οἢ 
1.6 ὁπ6 Βεβηᾶ, 10 ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΘΒ 80 ΧΟΡ Ι]081] ΔΠΔΙΥΒ1Β ΟΥ̓ ΘΔ0 ἢ ΌΟΟΚ, ψἘ116, ου {86 οἴ ΠΟΥ, 
ἱξ ὀοποίαἄθβ τὴ δὰ ΘΧΘρΘΟϊ68] ΒΌΓΥΘΥ ΟΥ̓ (86 οοηϊοπίβ οὗ 186 ροτγίΐοῃ οὗὨἁ βοτὶρίαχο 
ΘΧδ θα. Αρδίη, Εἰχοροβὶβ 1861} 18. δὴ Τηἰτοαποίίοῃ, πὶ [86 τηοβὺ βρθϑοΐδὶ βθη8θ οἵ 
1μ0 ὕἤδστη. ΕὉΤ ΘΥΟΤΥ οχορϑίϊοαὶ ὑγθαίΐβθ τησδῦ ποῦ ΟὨΪ]Υ͂ ΘΟΙΏΤΏΘΠΟΘ ὙΠ 8 Βρθοΐβὶ] ἴῃ 
ἰτοαποοη. ἴο, δῃα ἱπαϊοδίθ [Π6 ομδγϑοίοσ δηᾶ οοῃίθηίβ οὗ, (86 ρογίίοη οὗ δουὶρίαγθ 
δρουῦ ἴο Ὀ6 οχϑιηϊηοα, Ὀαὺ 1 τηυδὺ ΘΥΘΙ ϑρϑῖη τουοσῦ ἴο ὑῃοβθ ζϑῃθγαὶ Ὑ] 8 δηᾶ 
ἰοδαϊηρσ Θμαγϑούθυ βίλοβ τ ΒΙΟἢ μδγο ὈΘΘῺ δβοθγίδϊ πᾶ, 

1. οδοίθου οὗ 0 ἘΟΙ͂Υ βοτὶρίσχοι. 

ΗοΪγ ϑϑουρίθγα 18 (86 Θομρ]ούθ βαπι ΟΥἩἨὨ [86 ΤΘΟΟΓΑΒ οὗ ΟἿΥ αἰ ΊΠΟΙΥ τουθϑ] θᾶ το]}- 
δῖομ, ΨΒΣΟῺ οὔ] πιἱ πμαἴθβ ἴῃ ΟΠ τ β  δηϊγ. Ηθποο 1Ὁ ΠΔΓΚΒ {Π6 Ργορτθββ οΟὗὅὨ [86 ἱποϑγιϑ» 
ἄοη οὗ 10 Ἐϊΐοτηαὶ Ὑοσᾶ οὐ αοἂ ἴο ἰΐβ οοτιμρ]οίίΐοηι ἴῃ [μ6 πᾶ] βου ]οτηθπὶ οὐ 1}6 
ΘΆΠοη ΟὗἩἨ δοιρίαγο. [ἢ ΡΘΠΒΘΥΔΙΥ βροακίπρ,, τὶ πρ' 18 [86 ῬΘΟΌΪΔΓ οΥρϑη ΟΥ̓ οἷν 1]}1σ- 
ἔσπι, {πὸ χηρᾶϊιτα ἔον [86 ἱπογθδβίηρ ἰμζεσοβδηρο οὗ ἰβουρβῦ, [86 τοοοτὰ οὗ 186 Εἰ βίον 
οὗ τωδη κί πᾶ, [Π6 βίδπαδγα οὗἁὨ 108 ἀονθιορτηθηῖ, 411 {818 ΔΡ.]1608 ἴῃ 180 Βὶρδβοθῦ, ἀπά, 
ἰηδοοᾷ, ἴπ ἃ ππΐαπθ Β6η86, ἴο (86 βϑογϑᾶ τυϊηρθ. ΤΉΘΥ ἃ 186 ἔοστη υὑπᾶρϑυ τυ οἢ 
ΟΠ βυ δ οτἱρίπϑΠν ΔΡροατθα ἰο σορθηοσαΐθ [86 τοῦ], [80 Ῥοπᾷ οὗἨ ζ]Π]ο βαρ 
νεΐτϑοη Ὀ6] θνοσβ οἵ 41] παίΐομβ δηᾷ δρθ8, ἴπ6 τϑοογᾷ οὐ [πο Ηἰβίογυ οὗ σονοϊδίζομ, δπὰ 
ἴδ εἰδηδατὰ δηᾶ σοϊθ ἔοσ (86 ἀουθιοριηθηΐ οὐ ΟἸἘγἸβυ δηϊγ δπᾷ οὗὨ {16 ΟΠΌτΟΙ. 



10 ΟΕΝΈΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΒΙΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΣ ΒΟΙῪ ΒΟΕΒΙΡΙΤΒΕΒ. 

Τη {86 811-186 δυτδηροιοηῦ οὗ [)0 Θοᾶ οὗὨ τογοϊδίζου, ΗΟΪΥ ὙΥτΙς τ88 ὉΒογθίοσθ 
ὯΒ ΠΘΟΘΕΒΑΙΎ 88 [86 Ιπολγῃδίϊοηῃ ἰἰβο]ὗ, ΤῺ ΟΟΒΡΘ] γγ88 ἀοβίϊηθα ἴο ρογνϑᾶθ δυο ΥΥ 
ΤΟΙ οΠβῃΐρ οὗ 116 δπα ΘυθιῪ ἱπβιϊαὐϊο. ΑΒ ἴῃ Βαρίϊεπι, 1Ὁὺ βαποίλβοα {86 νγδβιίηνσ 
ὙΠ} τδίου ; ἴὴ (86 ΕΠΟΒΑγὶβῦ, {Π6 Τη6Ὰ] οΥ̓ 6] Β}}Ρ---ἰ6 Ὀγοδα δπᾶ (Π6 ψὶηθ; δὰ 
Ὀγ {Π6 ΟΒδαγίβτηδῖδ, [Π6 αἰ σβιςυ οὗ μυσηδη ΟἿ ΤΌΒ, Β0Ὸ 88 8 τυϊ θη ΤοοοΤὰ 10 βαποιβοα 
[186 Ἰοίίου δηᾶ δββαμηθα (18 Θββϑηΐ]δὶ ἔοττα οὗ ᾿ῃ 6] οί} δηᾶ βρὶ γι ὑπ8] 1η ΘΥΟΟΌΓΒΘ 
ΔΙΔΟΣΡ᾽ ΙΏΘΏ. 

᾿ Βτϑίβοβποῖαρυ : " “ΤῊ Β[0]6 ΤΩΔῪ Ὀ6 Υἱονοα,---Ἰ,, λιίϑέογ σα, ἢ τὸ ᾿Ἰπααῖτο τ Πδῦ 
118 ΟὨΔΥΔΟίοσ 18, Δοοοσαϊπρ ἴο [86 ὑρβῦ ΠΩΟΩΥ οὗἁὨ ΒἰΒύΟΙΥ ---Ὑ 2.) 8 ΟΟἸ]οοίλοη οὗἨ ογϑαϊθ]θ 
ἀοοσαμπηοηίβ οὗ 106 ον ΒΒ δα 116 ΟἸτβίΐδη το] ρΊοη ; οὐ, 2, ἀορηιαίζέοαϊῳ, ᾿ξ τὸ ἰη- 
αυΐγο ἴῃ δὶ σῆς 186 το] σου Β Ββοοϊοῖυ οὗἨ ΟἸ τι ὕδηβ τοραγα ἰῦ---Ὑ]Ζ., 88 (Π6 οοἂφ οὗ 
Ἀὶνίπο τονοϊδίίοη." ὙΜΈ26 δὖ ομο πιο {μθο]ορίδηβ ΨΟΙΘ σοῦ ἴο ΙΔΥ ΒρΘΟΐΪΔΙ 61» 
ΡΒ 4818 ου {86 ἀοσηιαίίοαΐ, [ΠΟΥ͂ ἢᾶνο οὗὨ Ἰαῖθ θαυ} αν 6] ῦ ρου {860 λύϑέογίσαζ ΟΠ ΆΓΔΟ- 
ἴδ οὗ βουϊρίπσο. Βαΐ 811 βιὰ] βθοιηϊηρ δη ΑΘ ΌΠΙΒΠΙ αἰ ΒΒΡΡΟΔΙΒ ἢ τ) ἴδ 83. ἀθθροῦ 
νον οὗ Ηοὶγ τὶ. ου!ρίσγο 18 ποὺ “ α ΟΟἸ]οοἴοι,)" 1Ὁ 18. ἐδλ6 οοἸ]θοοη. ΤΟ 
ΨΆΓΙΟΙΒ ΓΘΟΟΤΒ ΟΥ̓ Μ ΒΙΟᾺ ἰὖ 1Β σοΙΡΟΒΘΟΩ͂, ὑοροῦθοῦ ἔΌστη ΟἹΪΥ ὁπ6 Τοοοσα. 1,ββίϊγ, (Π6 
στοδῦ ἀυοβοη ὙΥ ΒΙΟὮ ΟἸδΙτΩΒ ΟἿΤ δὐΐθῃητο0} 18 ποὺ ΤΩΘΓΟΙΥ ΘΟΠΟΘΓΗΐηρ 106 ΤοοΟΓαΒβ οὗ 
186 δ 18} δηᾶ ΟὨ τὶ βία το] ρίοη ΖΘΏΘΓΆΪΥ, Ὀπΐ 848 ἴο 80 Ὠόινῖπο οτρὶπ δπᾶ ἱηβτυ- 
(ἰοῃ οὗὁἨ [8686 ΤΟΙ ΊΟΏΒ. - 

ΠΙΤΕΒΑΤΟΈΕ.---ΟὍτρ. ἰδ6 ἀγίίοἷα Βὲδί ἴῃ 86 ἀϊξ- 

Θροηῦ ΕΠΟΥΟΙορδ 48 οὗ Ἐτβοῖ δπὰ ατυῦον, Ηθγζος, 
᾿ς  ληο σὸ Ῥεϊι, [ΚΙτιο, Κι }.--Ρ. 5]. Τηὸ ἀϊξ 
ἴδγοηὶ ἠπέγοάμεοίἑοπϑ ἰο ἴ890 ΟἸ]ά δηὰ Νον Τοβίδτηθῃς 

(6.6 8 ᾿ἰβὶ οὗ ἴδοῖὶ ἴῃ ὙΤΠοΡΒ απαδιεΐ οὐδ ἐλεοῖ. 
Πκιεταίψν, νοΐ. ἷ, Ῥ. 88 βα4ᾳ.). ΑἾ8ο ἴδ6 ἰπίγοάποίοσγ 
οδιαρίοῦβ οὗ ἐμ ΒΙΌ]Ο γοσ 8 οὗ Βίασκο, Βἰολ ον, (6 ῃ- 

Ἰδοῦ, 18οο, Βυπδοη. ἸΤθοη (86 ἀγίϊοϊοβ οἢ ἴμ6 ΗΟΙ͂Υ 

Βοσρίαγοβ ἰῃ 86 ῥσίῃμοῖραὶ ποῖ οὰ Τορσηιαίίοξ. 

Κὔρροῃ: δὲς ΜΒὲδεῖ)͵ ἃ τοῖβ. ΕἾΠΔΙΥ [86 ἸΩΟΔΟΙᾺ 
ΜΌΓΚΒ οἡ διδἰίεαὶ ΤΑεοίΐοσγ. Οἱ (86 Ηδείονν οὗ (89 
ΒΙΌ]6, δε Ε.. Εουῦξ8 (ΒΊΔυΠΒοϊγοῖς, ἃ οα., 1868), ἀμὰ 

[ἢ ΙΏΟΣΘ ΡΟΡυΪΑΣ ποσκα οὗ Οεἰοτγίαρ : 9 έ6 Βὲδεῖ πὰ 

ἐλγὸ Οεεολίολίε, (34 οἂ., Βα88], 1867), δμὰ ΤΒΟΪΌΟΚ : 
]ὶ6 Βὲδεῖ (Ἰιεἰρχίς, 1851). [Ρεΐάρδυσ, Ξβιδοκμοῦβα, 
Ἠονοὶ, 1,. ΟἸατῖσθ, οὐ 116 Ἡϊδίονῳ οΥΓ ἰλὲ Βιδίε; Α. 
ΑἸοσχδηάος, δηὰ 1.. σδυββοη, οἡ ἴὸ ααποπ οΥ ἐλο Οἰά 
απὰ Νίει Τοδίαηιοηζδ.---, Β.] 

2. αχίουξ Τ)οαϊκηδίίου οὗ ἴμο Βοσίρίαζοα. 

ΤῊο ἴτοο αἰ οτοπύ ἀθβὶ στ] 00}8 ΘΟΙΠΤΊΟΙΪΥ ρίνοη ἴο [86 δου ρίθτοβ ἱπάϊοαῖθ 189 
ἀἰδδτιοπί ροϊηῖβ ἔγοσῃ ψ ΈΙΊΟᾺ [86 βᾶτηθ 1 ν 16 ΤοοοΤα ΤηδΥῪ 6 υἱοοᾶ. ΤὨ6 ἴογιη ΒΙΒΙῈ 
(τὰ βιβλία 50. θεῖα), ἱ. 6. ἐλ6 ΒΟΟΚ, οΥ 86 ΒοΟΚ οἱ ὈΟΟΚΕ, ρΡοϊπῖβ ουαὖὺ {6 αἰ! ΒότθηοΘ 

Ῥούνοοῃ ΗΟΙΪΥ ΥὟ τ δηα 811 οὔμοὺ 1 ογαίατθ, γ}1186 δῦ {86 Βδτὴθ {1π|60 1ῦ δ'80 Θοπηθοῖβ 
{186 βοτρύυτοβ 118 (86 Ἰη 6] Θοἴπϑὶ ργοαποίζοῃβ οὗ θη. ΑΚ1]1 οὐῇὸῦ τὶ Πρ Β 8.6, Πκθ 
Ῥἰδποῖα, ἰο τον τουπα {Π8 οοηΐγα] βὰπ. Τῆ6 ἤϑῖλθ ΗΟ ΠἸΘΕΙΡΊΘΕΕ (ἱερὰ γραφή, 
ἁγία γραφή, θεῖα γραφή) τοῖογΒ ἰο [868 τοδί Ο8}}Ρ Ὀούνγθθη ἴΠ6 ΦΌσΤα ΟΥ ἴΠ6 Ἰοἰΐο οὐ 
[16 δουῖρῦθγοβ δηᾶ (86 ἱπβρὶγρα ψογὰ οὗ αοα ὙἘ1ΟΝ 10 ὁοηΐδῖηβ. 1,Δ501Υ, [86 ἴθττη 
ὝΟΕΡ ΟΕ ὅον (  γθυτα 1)61) ἱπαϊοαΐῖοθ5 [Π6 ΔΘ, οὗἨ [86 οτλ] τουθδίοη οὐ αοᾶ 
ὙΠ [86 ΒΙ1Ρ]6, δῃηα 4180 118. Ἰῃύοσῃδὶ 1ΔΘη1γ---ἰῃ6 Ἀρτοοτηοηΐ οΥὨ [86 ψ ΒΟΪ6 τ] 1ἢ9 
Ῥϑγίβ, δῃᾷ οὗ [86 Ῥαγίβ στὰ [86 ψἘ0]6. ᾿ ΤὴΘ ΒΙΌ]6, 88 βυοα, 18. 1Π6. ὨΙβίογ!οδὶ οὈ͵θος 
οὗἉ ̓ μϑοϊ]ορίοϑὶ βοΐθηοθ, ἴμ6 Ἰπἰγοάαοίίοι ἴο [86 ΟἹα δπᾶ Νενν Τοβίδτηθηί. Τμὸ ΒΙ0]6, 
ἴῃ 118 Ομαγδοΐου 88 ἴ86 ΗΟΙῪ ϑουὶρύυΓΘΒ, 18 (6 ΒυμηΔη χρυ ββίοῃ οὐ ΤΊγ1π6 ἱπβρ᾽γϑίίοῃ, 
δηᾶ (86 τοϊρίουβ οδ]θοῦ οὗἩ οὐγ [. ΤῊΘ ΒΙΌ]6, 845 [1 ὕΥογὰα οὗ ἀαοᾶ, 18 1Π6 Ἄσϑῆοῃ 
ΟΥ 186 ἀοοίσπαὶ! τὰ]θ δηᾶ βίδπαδγα οἱ οὔσγ ᾿Ὀβ]1ϑῇ δῃᾶ ῥγδοίΐϊοο. Το ἢγβμί οἵ {Π6890 
ΠΆΠΊ6Β ἀρεϊστδίοβ [Π6 μυχτηδη ἀβροοὺ οὗ βου ρίυγο ἴῃ 118 νη 6 ρΥΔΠαΘΌΓ ; {Π6 Βοοοηᾷ, 
1186 σοταθἰπδίΐοη οὗὨ νη τουϑδίζοη Ὑ1ΓῸ υτηδη ἀθνθὶοριηθηῦ ἀπ ᾿η6] οὐ ΔΙΌ - 

4 ϑυνοίεηκαί. Τπέικοίεξίωηρ αἶἶδν ἐπ ἄεν Ῥορηιαζέξ τογποτιιοπ θη, Βερτυῦε. 



84. ΤῊΞ ΒΟΙΥ͂ ΒΟΒΙΡΤΠΒΕΒ. δ ἢ 

ψ ἢ 16 180 (τὰ ροϊπίβ το 186 Ῥυτο δᾶ ροσίδοί τονοϊδίϊοι οὐ αοᾶ σοι 10 οι οα 68, 

ΟΥ ἴδ6 ὁδποιι, 88 [86 8] δπᾶ ρτδηᾶ ᾿ϑδάϊηρ ομδγδοίθυβῆο οὐ 86 ΒΙ016, θοΪΒ 88 ἃ 

ΌΟΟΚ δηᾶ 88 180 βοσιρίαγοβ. 

3. Τπὸ ΒΙΡ1ο ἴῃ 5 Ὀϊνίηθ Αξροοῖ. Τωδρίχοϊίου. μο Ῥ οσὰ οὗ (οἁ, 

ΤΙο ΒΙΌ]6 οομβίβίβ οὗἩ 8 πῦταθοῦ οὗ ῬοΟΚ8, ἡ ΒΟΒΘ οοτωροβίίζοπ 18 οοοχίβηβίνθ τ ἢ 
[890 ρῥγόρτοββ οὐ Ὀϊνίημθ σϑυϑἰδίϊοη ἰπ [βγβϑοὶ, δ ἃ ΘΟΥΘΓΒ 8 ρϑγὶοα οὗἨ το ἴδῃ ΟὯΘ 
τπουβαηᾶ ἔνα Βυπᾶγοα γϑδγβ. [8 ἩΓΙΘΙΒ 6 χ οὗἩ (6 τηοβὺ αἰ βογθηῦ ομασγδοίοσ δηᾶ 
οὐποβίΐοη : ἢ ΘΧἘΙΟΙΒ. ΘΥΘΙῪ ναι ον ΟΥ̓ ἔοστη, δηᾶ 18. δοποβοᾶ ἱπ ὕνγα ΥΘΙῪ αἰ βασοηῦ 
ἰδηραδροθ. Ὑοῦ Ὑ7108.4] 1Ὁ 18 8ὸ (ΒΟΓΟΌΡΕΙΥ ὁΠ6 ἴῃ 1.8 ομαγδοῦοσ, (μδὺ 10 ταὶ ῦ ὯΘ6 ΒὰΡ- 

ῬοΟΒοα ἰο ϑνϑ Ὀ6ΘῈ υυχὶζὑθῃ πῃ 006 ΟΘμἰΌΓΥ, ἱπ ΟΘ γρϑῦ, ἰῃ οὐθ ΒΟΌΣ, 1ῃ 016 πηοχηθηῦ. 

Ττουρβοαυῖ, ἰδ 18 ρογνδᾶβα ὈΥ οὔθ δηᾷ [86 βδπιὸ 1498 οὗ αοα δῃηᾶ τγονθαὶθα 
ΤΟ ρίοι ; ἰῦ βΒοίϑ ἔτ [86 βᾶπιθ {τ 8 : ἰῦ Ὀγοϑίμ65 1η6 βᾶπιθ βριγιῦ; 1ῦ 888 186 ΒδΔ1ὴΘ 
οδ͵οοι, ΤῊΪΒ 18 118 2 έυΐϊγιΘ δβρθοῖ. ΤῈ ΒΙΡ16 ἴθ. ποῦ οὗ {π|θ0, ποῖ οὗ τβϑῃ ; Ἰ᾿ῦ 18 

θὶνίδο, Ὀθοδῦβο 10 15 ἱπϑρὶγοᾶ (2 Τίτχα. 1}. 16; 2 Ῥοί. 1, 20, 21). 
Βαυύ {86 ἱπερίγαϊζοι οὐ [86 βου ρίασοβ Ὁ ἴ86 βρίΐ οἵ αοα ταυϑῦ πού Ὀ6 νἱενυϑᾷ 

δρασί ἔτουα [86 ᾿πβρίγδίΐοη ΟἹ [86 ΒΟΙΥ τηϑθὴ ψὴ0 ψτοῖθ 1ὖ, ἴῃ ἴπ6 Θχθουΐίου οὗἨ [86] 
Ἰπηπηθἀϊαίθ, ρσορβοίΐο, απὰ Ὀινῖηθ οδ] πῦ. ΝΑΥ, 86 ἱπεριγαῦοι ΤῸΓ ὑπ γ οδῖοθ ἢ88 
(18 δάναμιϊαρθ οὐϑῦ {86 ᾿ῃβρ᾽γαύοη οὐ ὑποὶν τὶ ηρθ, τ ΒΙΟὮ ΔΓΘ ΟἸΟΒΘΙΥ οΟηπθοοίοα, 
ἰδαὺ 18 18 τῆοτο αϊγθοῦ δπᾶ τοοτὸ ᾿ἰγοῖγ. Οἱ [86 οἴμοσ Βαπᾶ, [86 ἱπβρ᾽γαζοῃ οὗ [6860 
ἩΤΙΟΠΏρΡΒ ἸΤΩΡΙ168 Βρϑοῖδὶ Ῥσγθρδυθάποαβ 8πα οο]]ϑοίθαπθββ οὐ ἴ6 μαζύ οὗ (δθ βδογρᾶ 
ὙΤΙΙΟΓΒ, ἈΠ 8. ΒρΘΟΙ81 εἰρη οδησο οὐὗὁἨἉ [86 οοοδδβίοῃ δηᾶ {86 ταοῦγθ. [ἢ 411} {680 
ΓΕΒΡΘΟΙΐβΘ ἃ ΘΟΙΤΟΒΡΟΠΑΙΪ Πρ ἸηΘΆΒΌΓο οὗ ΒρΡ᾿ ΓΙ Δ] ΟΙΘΒΕΙΒΙ' δηα ἀϊτοοίίοῃ πηαβῦ αν ὈΘΘη 
τουὺομβαΐοα. 

Τὸ ἴθ ἴον ἀἰἀαοιίο ΤΠΘΟΙΟΡῪ ὕο δηΐθν ἱπῖο {1Π6Ὶ ἄθίδιβ. Τμθ 10] ονσίπρ; Ροἰπίβ, 
Βουγουοσ, βδου ἃ 06 Ὀοσηθ ἰπ τηϊπᾷ :--Τμὸ ἰᾶθδ οὗἁἨ ἱπεριγαίϊου ϑηϊογίδϊηφα ὈΥ 186 
ὅθ νγ8 οὗ Ῥαϊϑβίζπο γγ8 αἰ δεγθηῦ ἔγοτα ἰμαὺ οὐ {809 7608 οὐ ΑἸθχδμᾶτίδ. Ὑ6 ΤΌΣΤΩΘΣ 

ΔοοΌΓΑίΟΙΥ αἰ βεϊρυβῃρα θούστϑθη Ὠὶνίὶμο 1Ππταϊπδίζοη δηα τη 0 ἢυτηδη ΘΗ] ἰθηταθηΐ 

(βθῃς6 (86 αἰ δἴθγθποθ 848 ἴο {86 ΑΡοοσυρμ8). Βϑβίᾶββ, [9 νἱθσβ οὐ 1786 ῬΡΑΙ Θβ  ΠΙΔῈ8 
ὝΘΓΘ 4150 ΒΟΌΠΟΘΥ 8Πη4 τηοτο ᾿ΙΌΘΤᾺΪ οὐ 1Π6 αὐοβάοῃ ΟΥ̓ (Π6 τοϊαίίου Ὀαύνγθθῃ [6 
Ὠινπθ ϑρίγιῦ δηᾶ [86 :ἱπιθ]]θοῦ ΟἹ ταδῃ ἀπ ἱπβρίτα οη. Τὰ ΑἸθχαμᾶνίδη συγ, 
ΤΟ] οσσίηρ; ἴῃ [818 τοβρθοὺ ασϑοίδη 1ᾶ6 88, ὑσοσθ γοηΐ ἴο ΤΟρΆΓα 1ΠΒΡΊ ΓΑΙ 88 Βοιμθί ]ηρ᾽ 
Ἰηϑρο8],---(Π6 ἱηα! νἀ Δ} οὗἁἨ τὰλπ Ὀοΐηρ, ἴογ (86 πη0 ἀοργοββθα δηα βἰ]θμοθᾶ: 116 
[86 ΗΘΌτΘΥΒ ππᾶοτγβίοοῦ ἰὑ (μαὺ Βυχηδη ἱπαϊν ἀπ} ΠΥ τ 88 ΟὨ]Υ͂ απ ]6α, Ὀαύ ΓΠΟΓΘΌΥ͂ 
αἶβο οχδι θα δηᾶ ρυγὶ θᾶ, δῃᾷ δὺ8β βοὺ ἔγθοο δηᾶ απϊοκοποᾶ. Τῇ ΑἸθχϑπᾶγδῃ 
ΤΟΔΒΟΠΘα Οἡ [0 βιιρροβίζοη 18δ᾽ οὐ ρίαν (86 Τὶνίηθ δηα ἴμ6 Βυπιδῃ ταϊπᾶ ὙὙ6ΓΘ 
Βοίοσορθηθοῦβ, δηἃ [μδ΄ ἴῃ [86 ΘΟοῦΓΒο Οὗ ὨἰβίουΥ (18 συ τγα8 Ὀτιαροα ονογ ; Ὑ 1116 
[86 ΗΘ τΘΒ ργοοοοᾶθᾶ οἡ [86 ᾿ἰᾶθαἃ οὗἁὨ 8ῃ οτἱρὶπδὶ ΠΟΙ) ΟρΘΠΘΟΌΒΠ6ΒΒ, δηᾶ με] ά τὶ 
ἴδς ἀϊδοοτὰ τ ΟΝ Δρρθϑγϑᾶ ἰπ {86 ΘΟΌΤΒΘ ΟΥ̓́ ΒΙΒΌΟΤΥ δ ΤΩΟἹΘ ΟΥ̓ 1688 ΓΘΙΔΟΥ ΘΩ͂ ὈΥ 186 
ἰπῆποποθ οὗ ρτϑθθ Ηβρηοα ἰὖ τῦδβ ἰμδῦὺ ΠΟΥ ΔΙ0 6 ῬΓΟΌΘΙΪΥ Δρργθοϊδίθα 186 Ὠϊνὶηθ 
Εἰοτηθηῦ οΥἁὨἨ δοσὶρίαγο ἴῃ 108 Ὠπιδη ἔοττη.---ἰἢ 6 “’ ΔρΡΐ68 οὗ ροϊ]ᾶ ἴπ Ῥἱούμγεβ οἵ βι]γοτ.ἢ 
ΤῊο ΑἸοχϑηγίδη 1ᾶθα τγ88 β Ὀ5 Δ 18} (δαὶ τ ῖοΝ, δ ἃ Ἰδίθγ ρογὶοᾶ, γγὰ8 υὑτρϑὰ ὉΥῪ 
[6 Μοπίδηϊκίβ. ΤῊΪΒ υἱοῦ οὗἁἮ ̓ πβρ᾽ γα οη τγὯ8 τοὐοθοϊθα ὈΥ 186 δηοϊοπί Ομυσοῃ. 501), 
Κιπάτοα ποίϊομβ ϑρϑίῃ. ῬδΥΌΔΠΥ Ῥγουδ]οᾶ ἴῃ 186 βουθηΐθοηςῃ οοηΐυτγ. ἘΔΙΪΟΏ ΔΙ 151 
Ἅ85 ΟΥἨ ΘΟὔΓΒ86 ἱποοιηροίθηϊ [0 ΤΟΙΟΑΥ͂ Βυοἢ 84 ἀοίθοῦ. 1 ὑμϑο]ορίδηβ ἢ ΤΟΓΓΛΟΤΙΥ͂ 
ονο]οοϊκοᾶ [86 πυτηδη ἱπᾶϊνι ἀυδ! γ πὶ [π6 οοπηροβί ίοηῃ οΥὉἩ βογιρτατο, τὴθ δ ΙΟΠΔ}1818 
ψοπΐ ἴο (86 Ορροβὶΐθ δπᾶ τχοτθ ἀδηρθγοῦβ οχίσζοιμθ οὗ ἀθηγίηρ ἴῃ9 Τ᾿ ]η6 ΟΠδγβϑοίοσ 



κῶς 

12 ΘΟΕΝΈΒΑΙ, ΙΝΤΒΟΩΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΗΟΙῪ ΒΟΕΒΙΡΤΤΒΕΒ. 

οὗ δοτ!ρίυγο δἰζοροίδοσ, οὐ δύ 1ϑϑαδὺ οὗ οομπῆπίηρ [86 Ὠὶνίπα οἰθπιοπῦ ἴο [06 ορογδίου 
ΟὗἨ ΤΏΘΓΘ ΓΘΆΒΟΣ,, ΟΥ ὅο ΒΡΘΟΙΪΆΪ Ῥ͵ΟΥΣἀΘΏ06, ΟΥἹ 0 ΙΩΟΓᾺΪ οἰουβίϊου οα {86 ρᾶτὺ οὗ 186 
ΨΥΪΟΙΒ. [ΒΡ Γαΐου ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ΠῚ Ρ]168 [6 ῬΥΘΒΘΏΘΘ δηᾶ ΒΨΔΥ οὗὨ [809 βρίτιῦ οΥὗἨ αοᾶ 
ἴπ 186 ΟΣ, ΒΘΙΘΌΥ Ἀ6 ὈΘΟΟΙΏ6Β [86 οΥζϑῃ οὗ {μδῦ ϑριγῖ. ΤῊΘ ἱπὴρα]β6 ΟΥ τηοίνθ 
ῬΟΥΤΟΥ (ὑγεριιζθμ8). [Ὧ6 ΘοΙηπη απἰσδίϊοι ΟΣ ἴ86 οοπίθηϊβ (ϑωρροδίϊο), πὰ [86 συϊάδηοθ 
ἰονγαγα [86 οὈ͵θοῦ αἰπηθα αὖ (αἱγθοίζ0), ΓΘ 811 αἰνίηθ, δηα οοπέοστα (δ᾽ (μ6 οὈ͵δοίβ δῃὰ 
αἷμ οὗ 186 Κίηρᾷοιη οΥἹ Θαοἃ. Βαΐ {818 4180 ἱτηρ]168 {μαὺ ᾿πβρί γϑίοι 1861} 18. βαρ]θοὶ͵ 
[0 οογίδίῃ 11πηϊ αιζοιΒ ΟΥ οομα! οπθ. ΤΏΘΒΘ ἃγα οἰΐμον γοϊέρίοιβ σορἰέορϑ, βοσπὶηρ. 
ἔγοτῃη {86 πδίατα οὗ {818 οὐ ͵θοῦ ; οὐ ἐριζοζοοίμαξζ οογιαέϊἑον8, ατὶβὶθρ ἔγομη 118 στϑᾶπδὶ, 
ΤΟΔΙζαίίου ; ΟΥ ογγαρὶς σοπαϊἑοηϑ, οΘοπποοίοα τι} Ηΐτι ΏΟῸ 18 [86 στοϑί οϑηΐτσο οὗ 
τ8δὲ οὈ]θοῦ ; οΥ, ἸΔ8}Υ, οἰλίοαξ οογιαϊέξογιβ, Βρτησιηρ ἔσομαι [ἢ 6 ῬΘΥΒΟΠΑΙ ΠΟ]ἸΠ6ΒΒ ΟΥ̓ (ἢ 
ΟὈ͵θοῦ. Τῃ οὔδον ψοσάβ, 1. Το 1810]6, 88. ἱπβρίγοαᾶ, 15. ἃ ὍΟΟΚ οὗ το]ρίοῃ, δηα πού 8ῃ 

᾿Π ΑΒΌΓΟΠΟΙΩΪΟΔΙ, ρϑοϊορίθαὶ, ΟΥ Βοϊθηιῆο τουθιδέϊου. 2, [ὑ Ὧ88 ρτδᾶτπδ!]ν ῥγορτθββοᾶ 
ἔγοτη (88. ἸΠοοΙηΡ] ίθη 688 οὐ 186 ΟἹΪα, ἰο {86 ρογίθοίμβ οὗ [86 Νὸνν Τοβίδιηθηϊ. 8, 

Τὺ Πα8Β 118 οϑηΐγσθ ἰῃ ΟἸ χὶβί, Δ5 ἀοα ᾿ποδγηϑίθ, ΔπΠα 848 [86 Δ0Βο ἴα τουοδοη οὐ αοα 
ἴῃ Βυπίδη ἔοστα. 4, 1 πυυβῦ ΠΘΥῸΡ Ὀ6 ΘΟμβίἀογθᾶ 348 ἴΠ6 οβδοῦ οὐ 84 τπουθ θα βἰδῖβ οὗ 

ΒΟΑ͂Υ οἵ πιϊπᾶ ου {16 ρατῦ οὗὨ ἴδ ΤΙ ΓΟΙΒ (Βα ἢ 88 οἱαίγνυ ουϑηο6), Ὀαὺ ΔΙ ΥΔΥΒ 88 [80 
ΤΟΒ0]} ΟΥ̓ αἰγθοῦ σΏΟσΆ] δηᾶ ΒΡ [08] Ἰπ ΘΥΟΟΌΓΣΕΘ ΟΥ̓ [86 ῬΘΙΒΟΙΔ) δηᾶ Ἰ᾿ἰνίπρ ἀοα τ 
{86 ῬΘΥΒΟΙΔΙ πυὐπᾶ οὗ πιδῃ. Τ6 ϑρὶγιῦ οὗ ἀοα νγᾶβ Ἰπα θᾶ βίγζοηρ' ΘῃΟῸΡᾺ ἴο ῬΓΘΒΟΙΥΘ 
[86 Βδοιϑᾶ ὙΥΟΙΒ ΦἸΌΤΩ Θββθ 18] ταδί ΚΟ 8 ΟΥ ΓἈ]86 ὑθβ. ΠΏ ΟἼΣ65 Δπα (δα Π]0}8, δπᾶ ἴο 
ΒΘΟΌΣΘ ἴο ὑμοῖν τὶ ΡΒ 1116 ἸΤΏΡΥΘΒΒ οὗὨ πουογ- δαΐηρ ΤΥΓΘΒΏΏΘΒΒ ΟΥ̓ γουίῃ, ΔΙ Πουρ] Ηθ 
ΠΟΥΘΥ ΟΟὈ] ΠΟΙ ΜΟΙ] ἔοτοθ ἴβοῖὰ 0 Βρϑδῖκ οὐμοσν 86 [8 ἴῃ ΔΉ ρτΙΔρΡΘ ΘΟΠΓΟΤΤΩΔΪΘ 
ἴο [26 ουττοηῦ 1ἄ688 Οὗ 17Π6 ΡΘΟΡ]6, 8δηα ο 1Ποὶγ οὐσιι ἱπ ο] ]οἴπδ] ἀθυθορτηθηΐ. 

Ὗγ8 8ἴ6 ΠΟΥ͂ ΡῬΓΘΡΑγΘα ὑο ΔΗΒΎΟΙ [δῦ τΠ0} γοχϑα τηοαθτη ἀπΘΒΌΟΠ,--ΒΟΘΙΒΟΓ 
{86 ΗοΪγν βογιρίυσο μ6 [6  οσᾶ Ὁ Οοα ἐζϑεζ, οΥὁ τ μοῖμον (86 Ὑ᾽ ογᾶ οὐὁἁἩ ἀοᾶ Ὀ6 ἐπ 
186 Ἡοῖγ δοιιρίπσοθ. Ὑἱονῖηρ 186 ΒΙΌ]6 ἴπ 108 ᾿ἱπᾶ!νιυ8] ρᾶγίβ δηα βϑοίϊοηβ, στ 6 
ΤΟΡΙΥ, ΤῊΘ )οτα οὗἩ ἀοᾶ ἰβΒ ἐπ {η6 ΒΙ0]6θ. Βαίΐ, τοργαϊηρ 1ῦ 88 δὴ ογρϑῃῖο ὙὙΠ0]6, 
οὗ ψδῖοῦ 811 186 γμαγίβ ροϊηΐ ἴο ΟἸ γτὶβύ δηᾶ ρτοοϑοϑᾶ ἔγοτῃ ΟἿ σὶβῦ, γγχ6 ταυδῦ ΘΟΠ ΕΒ : 
Ηοὶγ ὙΥτῖϊ, 88 10 Ἔχρ δἷηβ 1861} δΔη ἃ ΟΡΘΠΒ ἊΡ ἔγοπι ῬΟΟΚ ἴο ῬΟΟΚ δπᾶ ἔτοπι γ6ΓΒ6 ἴοὸ 
ΥΘ͵ΕΘ, 5 [6 016 ὨΔΙΤΩΟΠΙΟῺΒ δα οοτηρίοίο Υ͵οτὰ οὗἉ αοἄῦ." 

ἴδ ἐξέεγαΐμγα οὗὨ ἱπδρίτδοῃ, οοσηρ. ἔμ ΕΟΥ-} υἱονγϑ οὐὁἁἨ Οδυββοα δηᾶὰ {μ6 ζ84156 βρ γι 8] θτὴ οὗὨ [86 
ΟἶοΡΒ. ; αἷδο 86 ποσῖβ οἵ ΥὙΥ̓ϑο, Ηαϊάδηθ, Βυάο]- Θἰγαβθθυγο ΒΟ 800] οὗἩ βόδογοῦ δηὰ οἴβοσα. [. 166: 
Ῥδοῦ, δηὰ αδυξβθθ, Υα βρϑοΐδ]γ σοῖο ἰὸ ΕἾ. ἀθ]) 7Ὺλὲ Ϊπδρίτγαίΐοπ οὗ ἐλ Ηοῖν βογίρέωνε, ἐξ Ναίωνε 
Βουροπιοηῖ, Οὐγίεέ εἰ 868 ἰἐπιοῖπδ, 2 γο]8. Ῥαγὶβ δῃηὰᾶ ) απᾶ Ῥγοούγ. Ὁ] δπὰ Νον Ὑοσῖκ, 1857, 478 Ῥᾶρθβ. 
Γδύβδημο, 186Ὅ6---ἃ ποῖ πΒΙΟΙΝ ΘαΌΔΙΥ ΟΡΡΟΒ6Β ἰδ] ---. 85.] 

4, ΤΏ ΕΟ Βοχέρίατοα ἐῃ ἐμοῖς Εϊσσοδυ Ασροοῖ; οσ, Ἐϊείοσν οὗ ἴμο Ἐοῖν δοσὶρίασοα 
(βασοκσίου ἴῃ 1.9 πδισοῦσοχ 8610). 

ΤῊΘ ρογοα οὐοσ σοι 186 οοΙμροβίθοη οὗὁ Ηοΐγ βου ρίαγο οχίθπαβ, ΓΘ ΟΠ 68 ἔγοσῃ 
Μοβεβ ἰο {86 Αροβίϊθ Φοβη, οὐ ἴγτοιηι δρουῦ 1600 Ῥεΐοσο ἴο 100 δον Ὁ γβί,-- 
8 Ῥοτϊοᾶ οὗἉὨ πἰχίθιε οϑηΐτθ8;---ΤοΒροοῦγο οὐἁὨ (16 ΟΥΆΪ ἰγδάϊ τ] 0}8 δηα οὗἁἨ [μο80 
ΒΙΩ811 ΘΟΙΏΤΘΠΘΟΙΏΘΗΐΒ ΟΥ̓ ΒοΙΣΡίαΓΆ. Τοοογἂβ 810} ργθοοαρα (86 {1π|0ὸ οὗ ΜίοΒο8. 

ἘαΌΆ}1Υ στοδῦ 18 [86 αἰδίδῃοα οὗ Ῥ]δοθβ ΘΓ {Ππ60866 ὈΟΟΚΒ τ Γο τὶ απ, ὙΑΙΎ Πρ, 
ἔγοτα Ψ γι βδ θη ἀπ ΒΟΥ ]οη ἴο Εοτηθ, Δπα ΘΙ ὈΥΔΟΙρ᾽ 811 ῬΑ] βίο δῃηᾶ ατρϑθοο. 

᾿ΤῊΘ ΒΙΌ]6 νγ88 Θοηροβϑα ἴῃ 86 ὕνγγο ᾿θδαΐπρ' Ἰδηραδρο8Β ΟΥἮ δηιααϊίγ, τ ΒΟ ἢ τοῆθϑοῖ 
186 στοϑίοϑῦ οοπγαβῦ ἴῃ 186 ᾿πιο]]θοίμδὶ του]. Τὴθ ἨΘΌΓΘῪ ἰοηρθ ΤΊΔΥῪ ὈΘ ΟἾΔΓΔΟ- 

Φ (ΟΠ) ζῳ8η.18᾽5 Ῥλίϊορορλίδολε ᾿οσηεαίκ, Ὁ. δ40 Βηᾳ. 
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ἰοτἰζοα 885 (86 τηοϑὺ πηρίπαϊοα δηᾶ Ομ] α11Κ6, 45 [86 ἀοοροδβί, ρυγοβῦ, πα τηοβύ αἰτϑοὺ 

Ἰδηρυϑρο ΟΥ̓Ἠ Ββρ᾽ τ} δχροσίθῃοθ:: ψ 116 [806 ΟὙΘΘΚ 18 {86 τηοβὺ ουἹναίοα, τοβηοα, 

δια ΡΒΙ]ΟΒοΟΡ θοαὶ οχργοβεΐοῃ οὐ ἱῃίθ]θοῦπαὶ 1168. Τηθ ἱμπβρίγοα Ὑτιῖοιβ ΓΘ 

ΒΒΘΡΒΟΙΩΒ 8ηἃ Κίπρβ, πιϑὴ Ἰθδγῃθᾶ δπᾷ ταθῃ υπ]οϊοσθᾶ. ὙΠ αἰ σευ οὗἉ ἴοττη 1η [86 

ϑοτὶρίαΓαΒ ΒΡΡΘΆΓΒ ποῦ ΟὨΪΥ ΟὈ]ΘΟΨΘΙΥ ἴῃ {πον οομύθηίβθ δηα ομδτδοῦοσ (Ὀϑΐῃρ' ΡΑΓΟΪΥ 

μἰβίοτίοαὶ, ῬϑγΌΥ. ροσϑίλο, ῬϑυῸΥ Δρορβίδδρτηδίδο, ῬΑΥΌΥ ργορμοϑίϊο, δπα ῬΑΡΓΌΥ θρἱβίο- 

ἸΑγγ), Ὀπί 4180 βυι᾽] οί ν ̓ν ἴῃ {μον βῖγ]6 δῃηᾷᾶ οοιπροβί ἤοῃ, ϑδο ἢ ὈΟΟΚ Ὀδδγίηρ᾽ ἃ 1811}- 

Ὰ] ἱπιρτθβ8 οὐ [86 ἱπαϊν  ἀυλ! "ν οΥὨ 108 του. Νοῦ τϑοκοπίηρ (86 ΑΡοστυρβδ, [86 

᾿ ΟἹ Τοβίδυμοηῦ οοιαρτῖβο {πἰσιγ- εἶπ ὈΟΟΚβ (οουπίδπρ (86 ΒοΟΙ οὗἁὨ 1,ἀπιοπ δι 0.8 
βθρϑγαίθ γ), ψ 8116 (890 Νὸνν Τοβίδιηθπί οομίδίῃβ ὑυγθηΐγ ΒΘ υθὴ βορδγαΐθ ὙΥἸΟΠΡΆ, 

Ὑοῦ, ἔγοτι ἐμ6 πῃ ΟΥ̓Ὠ βρὶτῖῦ ροτυδαϊηρ [818 νϑϑῦ 1Ἰ θγασΎ οΟἸ]θοάοῃ, (Π6Υ οοπβίϊζαίθ, 

ΤΟΔΙΪΥ, ΟΗΪΥ͂ οπ6 θοο]----ἃ Βοοοπᾷ ἰπίο!]θοΐπδὶ οσθδίίοι (ΒΒ. χἰχ.). 
ΤῊ βοΐθῃοο οὔ Θοηπογαΐ Ἰβαρορὶοβ ἰγοαῖβ οὗ βουὶρίυσο 88. 8 σ 8016, ρίνίηρ [86 

᾿ιἰβίογγ,---Ἰ. ΟΥ̓ 106 οο]]Θοἴδομ, ΟΥ οΥ̓ [86 οἝποη ; 2, οὗ [80 ργϑβϑηῦ ἔοσπτη δηᾶ ομδγϑοίοῦ 
ΟΥ̓Δ ἰοχί, οὗἁὨ [86 ναγίουβ οοἀᾷ. δηὰ οαϊτοηβ ; 8, οὗὨ 1ΐ8 Βργοβϑά, οὐ οὗ 086 ὑγδῃβ]δ 08 

ἃπᾶὰ αποίβιουβ : 4, οὗ 18 Δρρ]ἰοδίάομ, οὐ οὗ ἱπιογρσοίδίίοη. ΤΠ βοΐθποθ οὐ ϑροοίαΐ 

Ἰβαρορὶοβ ὑγοδίβ οἵ βοραγϑαίθ θΟΟΚΕ, ἀϊβουββίηρ {μοὶ Δα ΒΟΥΒΕΪΡ, π|6, ρ͵806, ΟΟΟΑΒΊΟΙ, 

οδμαγδοΐοσ, δοηὐθηῦθ, ἀν βίοη, δπα [16 ΓαϊαΓΘ. 

0 ἐπα Τηϊγοἀυοίΐοι ἴο ἴπ6 ἨΟΙΥ βεγίρίαγοβ δὰ | ἐλε 7πίγοάειιοίδον, ἐπίο ἰλε Οἰά Τεδίαπιεπί. οι ΐη, 

1ϊ8 ᾿ἰλοταΐατθ, οοσῦραγο Ηδροηρδο ΒΒ πονεῖ. ΡΡ. 140, | 1866 ; ἀπὰ ἐο ἐλά Πηιϊγοἀωμοίἑοη, ἱπίο ἰλε ἴοι Τεδία» 

144, απὰ [6 Ἔχοοιθας ποτ οὗ Ἠογινὶς : Ταδίεθ ἰο ] πιοπέ. Βουϊΐϊη, 18δδ. ἜΝ 

δ. Τη0 ἩοΙ͂Υ Βοχρίασχου ἰῃ ἴμοὶς ΟὨσίδιοϊοκίοοι, Ὁὲἐνίπθ-. Ἐξυσαδα (ΤἸΘδη χορίο) ΟἾμδσδοῖθε ; 
οσ, ἰδο δοχίρίατοι δ ἴ 9 ὅσου. Ἰμὸ ΟἹὰ δηὰ ἴπο Νῆονν Τοπίαδσησσ, 

γἱιονοᾶ ἴῃ μοῖγ ΟΝ δι ο] ορίολὶ ομαγδούοσ, {π6 ΗΟΪΥ βου ρίυγοβ τὸ [86 οδποῃ, ὈΟΐΒ 
88 (6 τοοοτᾷ οΥ̓{Π6 τονοϊδίλομ οοτωροίθα ἴῃ ΟἸγιβῦ, 8πἃ 88 [ῃ6 τὰ ὶθ οὗ ὕπο Οτιβίϑη 
118 οὗ 1311. Δοοοταϊηρ ἴο [818 ΟἸ τ βίο] ορῖοΆ] ῥγὶποῖρ!θ, [6 ἃῦὸ αἰν!αθα ᾿ηΐο [86 
ΟΙᾶ δμᾶὰ Νοὸνν Ταεβίδπιοηίβ ({οϑέαγηογιζεηι, διαθήκη, ΤΣ), ἴο ἱπᾶϊοδίθ ὑπαῦ [86 ΟἸἹὰ 
Τορίδιλθηῦ 18 {86 ἱποοιηροῦθ οοιηπλθποοιηθηῦ ὙΓΏΙΟῈ 18 οχρ]αἰποᾶ, {0]8]16α, Δα ρ]οτΊ- 
δεα Ὀγ {80 Νον, οι θοαγίηγ, 88 ἰῦ ἄοσβ, δοβοϊαῖθ ρογίθοϊμθβ. Ἀοοοσγαϊπρ ἴο [89 

ΒΆ116 ὈΥΙΠΟῖρ]6, {86 ΑΡοΟοτΥΡἢδ ἃσο Καρί ἀϊβίϊηοί, 35 8 ΤΙ γΘ δΔρροπάϊχ 10 {86 ΒΙὈ]6, 
ΜΒ ΟΝ, 50 ἴο ΒΡΘΆΚ, ΓΟΥΤῚΒ 8η Ἰηἰθυταθαϊδίο Πἰπ|ς Ὀούσγθοῃ [86 οδμ πἾ0 81] ουὶ ρύαταΒ δηθὰ 

τ ΘΟΠΏΟῺ ἸἸογδῖασθ. 1, ΔΒΕΥ, υἱουγοᾶ ἴῃ {818 Ἰρμῦ, [86 δου ρίυγοβ ῬΘΆΥ ΒΡΘΟΪ8] τ οσ- 
Θη06 ἰο {86 ἀθγνοϊορτηθηῦ οὗὨ {π6 ΟΠ γβύϊδη ΟΒΌσΟΙ πᾶ οὐὗὁὨ (86 Ογιβίάδλη 1186, ΒΘΥΘ 
18οἱγ ἰθδοὶπρ 18 ΘΧΡΓΙΘΒΒΘα ἴῃ 8 Ἰορίοδὶ ἔοστῃ (ΠΟΘ Θβρθοἱ}]}Υ ἱπ ΘΟὨ ΘΒβί ἢ Β οὗ 1410}. 
ΜΠ116 δὖῦ [06 Β8Π|60 {Ππὴ6 (ΠΟΥ ΒΕΙΥ͂Θ 88 ἴΠ6 ΤΌ]6, βίδηδαγᾶ, δηἃ συϊᾶθ οη 811] αυοβίϊ ἢ} 8 
οὗ ἀοοίτἽπθ. 

ΤΉδ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη ΟἼΟ, ᾿ταρΡ]168 ποῦ τηθτοὶυ (μδῦ 86 ΒΙΌ]6 18 ἃ βδογϑᾶ Ὀοοκ, Ὀυῦ 
(δῦ ἴῃ 18 Ῥδρθθ τοτοίδίϊοη οὐ ϊηι68, ΟΥ̓ [Ώ6 ΔΘΠΟΥ οὗ [86 Ξριγιῦ, 8ὴ Θνοσ-ρτοβοηῦ 
Δα ονου- βυ Ποθηῦ ΓΘΔ]γ. ΑΒ {86 ολποπῃ, ἴπ6 Β10]6 18, 80 ἴο ΒρΡ6δΚ, (86 ὙΥοτα οὗ 
ἀοά ἱπολγηδῖο, Ὑ]οἢ, ΟΥ̓ Π]6ΔΠ8 οὗἨ τγιληρ, ΘΟ Ππ68 ΒΡ ΓΙ 08}}γ οβδοίιδ] ἰο [86 
Ρτγοβαπὺ {ἰπ|Θ. ΤΏ ΟἹὰ 'Τδβίαπιθεξ 18 ποῦ ΤΠ ΓΟ ὑμ6 ΒΟΟΚ οὗ ἥιο ΟἹ] Οσονοηδηῖ, μαὶ 
186 ΟΙΪά Οονθηδπηί ἰΐβο! ἢ 345 180 ἴγρ9 οὗἩἨὨ [86 Νονγ. ΄πΉ] τυ, [86 Ν᾽ Τοβίδιηθηῦ 15 
[δ Νν Οογνοηδηΐ 1.86}, (ῆὴ6 ἀοθρο]8 δγα 186 οβροὶ, ἀπᾶ [86 δροβίο!ἱο συϊηρβ, 
186 Ἰἰνιηρ πγοσᾶ οὗ [186 ΑΡροβί]θε. 

ΤΏδ ογζϑηῖο ΟἸ τ βίο] ορ 08] το] οπθμῖρ μούνϑθοη [ἢθ ΟΙᾷ δα Νεαν Τοβίδιηθηϊ, 
δοοοτϊηρ ἴο ὙΒΙΟΣ [86 ἔοτπηο 18 [86 Ῥφτοραγδίίομ, [86 Ἰπηἰτοαἀυοίίοη, πᾶ 86 στό 
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οὗ 186 Νονν, ψἈ16 {86 Ἰδιύοσ 18 [86 ΠΠ]πιοπί, 1Π6 δυσορδίοη, δῃᾶ {86 οοταρ]οϊίοη 
οὗ (89 ΟΙαά, 18 ᾿Ἰμα]οδιίθα ἴῃ [Π6 ΟἹα Τοβίδιαθης ἰἴ861, δα ἈΙΊΡΙΥ οΟΠΒττηΘα ἰη (6 ΝῸΝ 
(θ σαι. ΧΙ. 18 ; 88. Ιχυἱ]ἱ. 8: 761. ΧΧΧΊ. 81, 82; Εοκ, χχχυΐ. 26 ; ἴδῃ. 1). 44 ; Ηοβ. 
11, 10, οἴο. ; ἀπ 2 Ὅον. 1}. η; Μαῖῖ, ν᾿ 11-20, υὔ: 40, 42; ΤΟΜΑῚ. 11, 18, ἰδ; 88: 
6ϑ8|. 111, 26 ; ΗΘ. νἱ}}. 7, οίο.). 

ΤῊΘ γεϊα δέν! Ὀδύνθθῃ (6 σδῃοΟ 081 Δπα [Π6 ΔΡΟΟΙΎΡΙΔΙ ὈΟΟΪΒ 788 ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ 
ἀοἤηραᾶ ὈΥ [86 δηοϊθηῦ 6 188 ΒΥ̓ΩΔβΌρΟ, 8πα, διέθου 10, ὈΥ͂ [86 δῃηοϊθηῦ ασθοὶς ἀπὰ [86 
τροάοτῃ Ῥτοίθβίδης ΟΠΌΓΟΝ ΘΒ. ἰῃ Ορροβίϊοη ἰο {86 Ἐομηδη Οβδίμο!ο ἰἄθοσγ. Τδθ 
ἈΡΟΟΙΎΡΒΒ ΒΕΙΥΘ, 1, 88 8 Εἰπᾶ οὗὨ Ηἰβίοτίοδὶ βαρρ]οιιθηῦ, Ὀοἰηρ ἃ παιτδῦϊνο οὗ {86 Κίπρ- 
ἄοπι οὗ αοἂ ἀυτίηρ [86 ροτγϊοα ἱπίοσνθηΐπρ ούνθοα [86 ΟἹ] δηὰ Νο ον Τοβίδιηθηί : 
2, 88 8 Τϑοογὰ οὗ ρορῃ]αῦ ῥ᾽ θίυ, ἔοστωϊηρ 8 αἰβποῦ ροσϊοὰ Ῥούνγθοῃ [86 δρθ οὗ (86 
Ῥορβοῖϑ δῃᾶ {ῃδὺ οὗ ὁ Ν ον Τοβίδπιοηΐ ; 8, ἴο ἜΧΒ  Ϊῦ (πΠ6 ΟΠΑΓΔοΐοΟΣ οὗ ΑἸοχδηᾶγὶδῃ 
αάαΐίδτα, ὑβουρἢ ΟὨΪΥ 8 ρϑτγύ οὐ ἴβθπὶ ἰ8 ἀογίνοα ἔγοτι ὑμδῦ ΒΟΌΓΟΘ; 4, ἃ8 ἃ Ὀ801- 
ιτουπᾶα ἴο [86 ὀδποη 186]; δ, 0 ῥτγῖνδῖθ ἱπβίγσυοίζομπ δηᾶ οαἀϊβολίίου. Ἐνϑα {80 
ΒίΠ ΠΟΥ Οὐαὶ νἱπἱβίλο ϑιυποᾶ οὗἁ Ἰ)οτί ἀρθοϊαθα ομ τοίδἰὶηρ {86 ΑΡοΟΟΥΥΡΒΔ δἱοπρ τ 1 
[86 ΟΠΟΙ, 8ΔΠπ6, ἀοβρὶΐο ὑμὶν {ἈΠ δηα τηϊβίβκοα, [ΒΟΥ διὸ ἴοο δορὶ ἱρυθὰ 
ὙΠ} (86 σοπυΐπο Βρὶτὶὺ οὗὁὨ [0 ΤἬΘΟΟΥΓΔΟΥ ἴο Τϑηκ {Πθπὰ διμλοηρ [86 ἄτοπα καὶ δυσσεβῆ, 
ἴῃ ΠΟ} ἘαΒΟΌΪ 8 (111. 26) ρΙδοθβ [86 μογοῖοαὶ Νϑνν Τϑβίδιηθηί Αροοσυρδ. 

Τμ6 Ηοῦτονγβ πᾶν αἰνιαθα {86 ΟἹᾶ Τοβίδιηθπί ἱπίο (πὸ 1δν (πη δὺ; (89 

Ῥτορμοίβ, 8.132 (ὙΠ 0ἢ Ἰποϊπθθ (Π6 ὈΟΟΪΚΒ οὗὨ Φοββυδ, οὗὁἩἨ [86 Φυᾶροθ, οὗ ϑδιμμὶ, 

Δα οὗ {86 ΚΙΏΡΒ) ; δῃᾶ. [6 Ὑ τ πρΒ ΣΘΏΘΓΆΙΠΥ (3.02), οΥ Ηδοίοσταρθα. ΤῊ 
αἰν]βίοῃ ὈΘΔΓΒ ΤΟΙΘΓΘΠΟ6 [0 [80 Τουησδίίϊου, [Π6 ἰδίου 8] ἀθυθὶορσηοπῦ, δηα {80 
Θαϊβοδίίοι οὗὁὨ 186 ΤΠθοούδου. ΤῊΘ στοῦ Ῥγθροπάργδῃοο οὗ [π6 Ῥσορμοίϊο ὈΟΟΚΒ ἴῃ 
186 ὀδποῃ, ΟἰΘΑΣΙΥ βῆονγβ ὑμδὺ ὁ υἀλιθιη γγ88 {}|6 γεϊσίοη 7 ἐδ6 Κμζυγ 6, δα ἰμαὺ [86 
ἰδηάθπου οὗ 86 ΟἸἹα Τδβίδιμημθηϊ τ᾽ 88 ουΥ̓Ὸσ ἰουσαγαὰβ [89 Νὰ. ΤὮθ δσγδηροιηθηῦ οὗ 
[86 οδῆοη δάορίοα ἴῃ ΟἸτβύίδῃ {μθο] ΟΡῪ 8 ὑμαῦ ἱπίο Ηϊ]βίοσϊοδὶ, Ἰ)οοίτμδὶ, δπᾶ 
Ῥτορβοίϊοδὶ ΒΟΟΙΚΒ, Θουσοβρομάᾶϊηρ ἴο [86 Βϑιὴθ αἰν βίοι ἰῃ (86 Ν᾽ Τοβίδσηθηί, 

Αοοογαάϊηρ ὅο {818 ΒΗΔΙΟΡῪ γγὙἷὸ ποίϊοθ, 1, [δῦ ὕο τπ8 (86 1 ,3}ὺ7 ΔΒ ὈΘΟΟΙΩΘ ΕἸ ΒΊΟΥΥ ; 
2, [δύ [80 Ῥ͵τορΡΒοίβ δῖ Ὀστουρῃν ᾿πῦο “τητηραϊδίο οοηίϑδοῦ τ ἢ 186 Νοὸν Τοβίδηηοηΐ, 
86 ροϊηΐ ουῦ {86 ὑΘ μά ΏΟΥ̓͂ οὗ (86 ΟἹα ἰοτγαγᾶβ (86 Νὸνν Οονοηδηῦ ; σὰ 116 (86 οἰγουχη- 
Βίβμοθ ἰμδῦὺ 186 ΝΟῪ Τοβίδπιθπῦ οοηὐδί 8 ΟἸΪΥ ΟΠ6 Ῥγορἢϑῦϊοαὶ ὈΟΟΚ, Δ ΠΟΌυΡὮ 1 15 
γουρσουῦῦ ἃ ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ {86 Βοοοπα σοπηΐηρ; Οὗ Ομ γίβί, ᾿παϊοαῦθα {86 ἄθαρ τοδί 1 ἢ 
[86 ἸόπρίηοΒ ΟΥ̓ [80 800] ἢδγοὸ ἔουπᾶ, ἴπ {Π6 Δρρϑδᾶσδποθ οὐ Ομ γὶβί, δπᾶ ἰῃ ἴμ6 γϑᾶθιηρ- 
ὕοη ΒΟ ΗΘ Βδ8 ϑοδοτιρ! Βῃ6ᾶ, 

ψ ον ίηρ (86 Ηοΐγ ΘΟΥΙΡΙΤΟΘ 88 ΟὯΘ ΘΟΠηΘοϊΘα ΟἈΠΟΠ, ὙἷΟο ΙΏΔΥ ΘΟΠΒΙΔΘΓ 8]} 
ἀοσίγ] πο 88 ἰδίου! δ] ἔδοῦ 1 Βἰδίογι 8] οοδου, δηα 411 ΕἰβίοΥΥ 88 1468], ΒΥ 0 0]168], 

{γρΐοδὶ, δηᾶ ἘΡΙΠΗΠΟΙ; Ὑ8116 πὶ ὉΠ6ΙΡ Ῥτορῃ οἴ} 6 ρογύϊομβ {Π|6 ΥΩ σοι ἷπθ ὈοΐᾺ [ΠΏ 686 
Θἰθιηθηΐβ. 

ΤΏΘΓΘ ἷβ, Οὐ ὀοῦγδο, ἃ αἰ ἴδγθηοθ Ὀθύνθοι {86 σοηυΐῃθ ὀδθοη οὗ βου ρίαγο δπα {μδῖ 

ΜΈΙΟΝ 18 ουγτοηύ, ἴῃ τορθοί, 1, ΟΥ̓ υμδυϊδοηἰοδίοα τοδὶ ηρΒ, ΟΥ̓ ὙΔΙΙΔΌΙΟΠΒ; 2, οΥ̓ 

Ταἰβίδ Καβ, οὐ οὗ ᾿ 6 Π]Π1οἿγ οὗ ἰγδηβϊδίϊοι ; 8, ΟΥ̓ [88. ὙΔΙΙΟῸΒ ΤΑΙΒΓΘΡΓΘΒΘΩ ΔΌΪΟἢΒ οὗὨ 180 
βοπαυΐπο ἰαχὺ ὈΥ δχθραίϊο8} (σα! 1008. 

ΤῊΘ ΒουϊρίυΓοΒ, 38 ΘΒ ΠΟΙ, 8.6 ΠΟΟΘΕΒΑΙΙΪΥ διιδογαϊπαίθ ἴο (8 Ἰνἱπρ ϑϑν:οῦῦ, δηὰ ἴο 
[86 Ὀἰοββοα Τυϊηϊίγ. ΤΏΘΥ ἅτ ἐλ6 τογίξζογε γουοίαζέογι Ὁ ΟΥλγίδί, Ὀὰὺ ποῦ ἃ βθοομᾷ 

- ΟἸτῖβῦ ; Ἰϑαβὺ οὗ 811] βθη ἴλκθὴ ἱπᾶϊ ν᾽ ἀπ8}1}γΥ, δα ἀπᾶρθν (86 ᾿ργοββῖοῃ τῃαῦ 86 ΟἹα 
Ταβίδτηθηῦ 18 ἴῃ ΘΥΘΙῪ Γοδβροοῦ αυϊΐο δαυλὶ ἴπ δυϊμογιυ ἰο [86 Νὸνν Τδβίδιηθηί. Οἡ 
[86 οἴμοῖ μαπᾷ, 88 [86 οϑῃοῃ οὗ Ομ γιβῦ, (μ6 ϑογιρύατοα τησδῦ οτοῦ ἔοστη (86 αὐ δοίον 

οὗ [86 οχύθσγῃδὶ Ομυσγοῦ, δηᾶ οὗ [86 ἱπάϊν! πα] ΟΒυϊβύδη, ᾿π (μοῖγ 141Π0]60 στουί δυᾶ 



82. ΤΠῈ ΒΟΙΨΥ͂ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ. 1ὅ 

ἀθνο]ορηλθπί, 5Π4 16 ΘΟΠΒΘΟΌΘΗΓΥ αδοῦθ ἴ[μ6πὶ. ΕἾΏΔΙΥ, ΠΟΥ ἃτὸ οοογαϊγαΐθ, ΟΥ 
ΟΟΟΌΡΥ [86 Β8π16 1πη6 ὙΠ} [86 1464] 118 οὗ ΟἸΓΙβυ' ἰπ 086 ΟΒΌγοΙ, δῃᾶ βίαπαᾶ ἔσσῃ 885 

8 ΒΘΟΟΠΩ Βρ᾽ Ια] ογθδίίοῃ ὃν ἐλ6 δὲ6 οὗ ΟΟα᾽ ΒΒ τϑυθδίζοπ ἴῃ παίασο. " 

6. Ἱτηροτὶ οὗ ἴδο ἘΤΟΙ͂Υ δοχίρίυτοι. 

ΤῊο ΒΙΌ]6 18 8 τηυβίοσυ οὗ ᾿ὶνίπμο Ῥγονιάθηοθ ἴπ ἴδθ ἀοραγίτηθηΐ οὗ 1ἰογϊ το 
ΔΙ ΠᾺΡ πῃ ΟἸΑΓΔΟΙΟΥ [0 [86 ταγβίρθιυ οὗ [86 Ἰπολγῃδίίοη 1861. ΤῊ ἱποδγηδίίοῃ οὗ 
Θοὰ ἴπ ΟὨ τὺ 588, 80 [0 βρϑδκ, δβϑϑυμηϑᾶ ἃ δούέϊψ θβχρσγϑββίοῃ ἴῃ 186. θββϑῃί8] ΟΠ ΌγΟΣ, 
. 6.. ἴῃ {86 Ῥγϑϑδοίηρ; Οὗ [0 (ἀοΒρ6], ου [86 Ὀ8818 οὗἩ [16 δροβίοϊ]ο οῇῆοθ, δ ἰπ 1}6 
Θοηρτορϑίϊοι οὗ ΒΟΙν Ὀαρίϊβηη δῃὰ οὗἁὨ (86 ΕἸΠΟΒατὶδῦ. ΙΒ] ΥΪγ, [86 ΘΟΣΙΡΟΠΓΟΒ 8. 108 
ἑἰοἰϊοοίμαζ οἵ ϑρ᾽γεξιοαϊ ᾿ ΟΧρτθββίομ. 

Τὸ 18 ΒΙΩΡΙΥ ἐηιρίοίψ ἴο ἀεδὶρτιαύθ [16 οὐρίῃ οὗ {μ6 ΒΙ0]6 88 ϑοοϊβθηΐαὶ, μ1]9 [89 
ἄθογθο8 οὗ ΘΥ̓ΘΟαΒ 8Π4 [88] Ὀ}Π18 Δ.Ὸ 081164ἉἍῳ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ. 

ἩοΙ͂Υ ὙΥτὶῦ 18 86 ἰγδαϊθοι οὗὨ ὑγδαϊτοηβ, δὰ ὑ86 οδποη οὗὨἨ Ἄὁδῆοηβ. Α11 οἵδ 
ὑγδ! ἄοηβ 8Ππα ΟΆΠΟΙΒ ταυβῦ Ὀ6 Ὀτουρῦ ἴο [86 ἰοϑῦ οὗ [86 Ῥτορβοίβ δπᾶ ᾿ροβί]ββ. 
Δπηᾶ, ᾿π ὑταῖμ, (86 ΒΙΌ]6 τϑβθοίβ 411 [ἴτωθ8 δῃμᾶ 8068, ΟΥ τίμιο 1Ὁ 18 {86 τϑῆρχ οὗ 
ΘἰθΥ γγ. Ὑ᾽ονγοα ἰῃ ΓΘ θσθηοθ ἴο 108 οοπίχο, ἰῦ 18 [Π6 ὈΪΟΡΤΆΡὮΥ οὗ [86 οἴογμδὶ Ομ σϊβῖ; 
Υἱογρα ἴκὶ 18 ΟἰΓΟΌΙΩΓΘΠΟΘ, 10 ἰβΒ [μαῇ οΥἨ Βυμηβηῖ : ΤΌΤ, 'ἰὰ [86 ροόοσοσ οὗ {86 
Ῥτορμθίϊο βρὶτῖῦ ΠΟ ροευδᾶθβ 10, 1ῦ ΘΙ ΌΓΔΟΘΒ [88 Θπα 88 Ὑ76}} 88 [Π6 ΘοΟἸημΘῃοοιηθηΐ 
Οὗ ον ψοΙ]ᾶ, δηα βουπᾶβ [86 ἀθρί!β οὗ Ἀ6}1 458 γ706}} 88 808168 186 Πρ μΐβ οὐ μβᾶνθῃ, 
ΤᾺΘ ΒΟΟΙΚ οὗ αοἂ 1Β8 αἷβο ὕμ8 ὈοοΚ οὗ {86 ψου]ᾶ ; δηᾶ, τσ ππάοτβίοοά, (86 ῬΟΟΚ 
οὗ πδίαγο 88 Ὑ76]1} 88 [6 ὈΟΟΚ οὗ [86 ϑ'ριτιι. ὙΏοΓο, [16 Ὠἰβίοτυ οὗ τϑυθδίϊοῃ ὈΘΟΟΠΊΘΒ 

᾿ἀοοίτίπο, δπα ἀοοίχίηθ Ὀθοοπι68 Ηἰβίοι᾽Υ. Ῥτγοοδϑᾶϊησ ἔσομαι ἴ86 ϑρὶτιῦ οὗ ἀοᾶ, 10 18 
ΠΥ ὑπάοιβίοοα οὨ]Υ ὈΥ {86 ϑρ᾽ Γι, θυ 88 1ῦ οδῇ ΟὨΪΥ Ὀ6 Θχρδποα δηᾶ δρρ]1ο ὮΥ 
{16 δρ᾽τι. ΤῸ [μοβ6 ΠΟ 816 6816 δηᾶ υγδιῦηρ,, 10 ΟΡΘΩΒ 18 Ττυγβίθγίθβ ; ὙΨ 8116 0 {Π6 
δαγἀθηοα δηα {86 Βίππογ 10 ῬΓΟΥ͂ΘΒ 8 οἰοβαα ὈΟΟΚ, 838 ἰῦ Ὑγ6γ6 Β68]64 νυ ἢ ΒΟΥΘΏ 8688. 
ΝΑγ, Κὸ {186 Οοβροὶ 186! ἢ 10 18 ὕο Βοτηθ “" ἃ βδυ οῦ οὗἉ 11ξ8 απο [18 ;᾽ ἴἢ΄ο ΟἴΒΘΓΕ, “ἃ 
ΒΑΥΟΌΓ ΟΥ̓ ἀοαιῃ υἀπίο ἄρα." ΤΠ ουὐνγαγᾷ ΒΘΠΒ68 ΤΩΔΥ 06 ΔΌΒΟΙΘα ὈΥ͂ (86 ᾿οἰΐοῦ 
ΟὨΪΥ, δηαἃ ταλκα 8ῃ 140] οὗ 10. Ι͂ῃ (818 τοβρϑοῦ [πὸ οἱουβθηίβ οὗ δουιρύυσο βᾶγθ [ἢ9 
ΒΆΙη6 ἱηροτί πα οἰἶδβοῦ 88 ἴμοβο οὐὗἁἩ [86 σου. Βαυῦ πβῦ 848 {86 ο]οηθηίβθ οὗ [86 
γουἱὰ 6τα ΟἿΪΥ Τρ πόσα θη υἱθυγϑᾶ ἰπ [86 πηϊΥ οὗὨἁ ογθδίϊομ, ἃπα ΟΠ]Υ ΒΟ ν 
Κποόνῃ 1 νἱϑινοᾶ 88 [86 βυιαθο 1.8] ΥΥ οτὰ οὗ αοἄ, βΒο [89 ΒΙ1Ό]6 15 ΟὨΪῪ τἱρθον σονται 
ὙὮΘη τορϑγθα 848 {Π6 βΒοοοπᾶ πᾶ βρ  γιμ8] ογοδίζομ, δ8ηα ὙΠΟΙῪ Κηοῦση ἤθη νἱοσοᾶ 

88 ἴμ6 Βεσομᾶ Ἀπᾶ Βίρθοῦ τονοϊδίϊοι οὐ αοά---ἰθ6 τονοϊδίϊοῃ οὗ {80 Τουπάδίοῃ, οὗ 
[86 τϑοοῃοδίοη, δηᾶ οὗἉ [89 ὑγδηβίοστηδίϊοῃ οὐ 186 νυ οὐ]α, 

Ἴ. Ἠοϊλξτίου Ὀοΐτσοϑῃ Ἐοῖν Ὑτὶῖϊ δοᾶ 106 βο-οα ]Ἱοᾶ βαοχοὰ Ἐϑοοσχὰκ οὗ οἶμπος Ναϊδου:.δ δὰ 
᾿ Ἐρ]σίουα. - 

ΑΠ [86 ρῥσϊποῖραὶ το] ρίοηϑ ἢδνο ΟὨΓΟΠ οἷα ἢ 6]γ ΟΥΙΡῚη ἴῃ Βδογθα τϑοοτᾶβ, τυ Β] ἢ 
ΘΥΡ ἀὐογγαγαβ γοτ6 τοραγᾶθα 88 18Π6 βίδπααγᾷ 10. {ποῖγ ἀθνυθιοριαθηῦ. ΤΏ τηοϑῦ 
ΤΕΠΟΥΓΙΘα ΟΥ̓ [Π686 ΓΟ]ΙΡΊΟΙΒ ΓΘΟΟΤΑΒ ἃγΘ {86 Υ ΘαδΔ85 οὗὨ [86 1π6]18η8, (μ6 Κὶηρβ οὗ 189 
Ομίποβο, ἐδο Ζοηᾶανοβία οὗ 186 Ῥουβίδηϑβ, (86 ἔὕνο ΕΔ δβ οὐ [16 δηοϊοπῇ αδγυτηδηβ, δηᾶ 
[80 ογδη οὗ [86 ΔΜ διηυηθᾶδηβ. Εσθῃ {186 ΟἹ Ταεβίδιαθηϊ, θη Ὀτοῦρμῦ ἰηΐο 

5 (τ. Ιδληροῖβ ἀ' σἰποξίου δε τνθου ὑπ 267 σοογη δ, ὥδον γεονγ ἀπε, σἰοίολσεογαπεί, ανιὰ δείροογαπεξ οατιηοὶ Ὀ6 ΖῸ}}γ 

τοπάετοί, πὶ 16 ΤΟΤΘ ΟἸΡΑΣΙΥ Ἔχρτϑδδοὰ δῦονο ἔμδὴ ἰη ἴδ ο ἘΔΙΏΡ, ἔγεὶ.--|ι, Η,} 
Τ᾽. ᾿δῆχο π868 ΠΟΤΘ ἴῃ6 ὉυδΌΔΙ ἴογωι : σεΐϑέλαέ, ΔΘ ορροδοὰ ἴο ἐσέ λα, δὰ ὙΠ ἃ δῆλᾶο οὗἩ ἀϊβόΓΘΩΘΟ ὕγοῖλ 

φοίδεὶσ οὐ ἐμέοϊδοέμαϊ, σοέδίϊξολ οΥ φρέγίδυαΐ, Διὰ σοίφέογλα οὐ σλοοῖ-ἰΣ6. "ΤᾺ δι 689 16 οἶοδυ ὁπουφὰ.--". Β.1 



10 ΟΕΝΈΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΡΌΟΛσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒΞ ΒΟΙΥῪ ΒΟΕΒΙΡΤΌΞΒΕΞ. 

ΘΟ δἰ παίϊοη γ 086 ον ΊΒῃ Τα]τηυᾶ, Ὀδοοιμθβ αὐἰϊΐο ἀϊθδγθηῦ ἔγοτα τυ μαῦ ἰῦ 18 σ ΘΔ 
σἱονοα ᾿π {86 ἸΙρῃύ οὗ [806 Νὸνν ᾿)ιβρομβαοη. Τὸ (86 967 1ῦ ̓ 88 ὈΘΟΟΤΩΘ 8 ΒΟΥΊΘα 
οὗ ὑγδαϊ 1008] βίαυαϊθθ, ΡΟ Β1ΟΝ [86 οογοσίπρ οὗ Μοβοβ στοϑίβ. ΤῊΘ ΜΟΣΤΏΟΙΒ οὗ 
ΟἿΓ ΟΔΥ ἢδϑγθ Βίϑιηρθοα ὍΡΟΙ ἰδΘΙ ΒΟ Ιν 98. [Π6 ΤΛΆΓΚ ΟἿ ΔροΒίββυ, βίποθ, 1 Μοβδιητηθᾶ 
οἵ ο]4, ἐΠ6 Υ ἢᾶνθ δάορίρα {Π6 Δ|81Π οα ΓΘΟΟΓΩΒ οὗ 8 ΠΟῪ δπα Βρυσουβ Του δί οη. 

ΤῊΘ το ρΡΊΟΙΒ ΤΘΟΟΓΒ οὗ 811 παί: 008 ΓΘ 7810} Ὁ] το ργβοη δίζ οηΒ οὗὁἨ [Π686 ΓΘ] ΙΡΊΟΠΒ 
{δοιάβοῖνοθ. ΑἹ] Βοδίμθη Το] ΡΊΟΠΒ 816 ΤΥ (8108].---ἴθ 6 τί Ὀοΐπρ' ἢ Θββϑῃηί131 ἔόστῃ 

᾿ ΟΥ̓ Βοδιβοηίθιη. Βαῦ 1 ἔοστη δῃᾷᾶ βυβρβίδμοο ἃγθ τοϊδίϑᾶ, [86 οοπίγαβῦ Ὀϑύνγθοῃ ΗΟΙ͂ 
Βουρύασο δπᾶ τ ΥΓΠΒ ταῦσδὺ Ὀ6 838 ρτοδῦ ἴῃ ροϊηύ οὗ ἔοόττω 848 ὑμαὺ Ὀδύνγθοη σουθδ] θᾶ 
Το σίου δπα Ποδίμοπΐβπι. [}ἢ {ῃ6 ΒΊ10]6, το] ρου ὯΔ5 Ὀθοοῖηθ ΖἈΣ0}, ΚΑ} ἴδοῖ, ἔδοί 
ΒΔΟΥΘα ὨΙΒΊΟΤΥ, Δηα βδογϑα ΒἸΒίΟΤΥ [86 50] ΟΥ̓ ΒΘΟΌΪΑΓ ἰβίοσυΥ. Ηθηοθ 8180 Ὀ10]11ς8] 
ΒΙΒΌΟΤΥ σΊνΘΒ ποῦ ΤΔΘΓΘΙΥ͂ ουΐνναγα ἔδοία, Ὀαὺ 18 156] Βγταθ 1104]. Ἠδποο 8180 ὈΪΌ]1ΟΔ] 
ἀοοίγϊπθ 18 ποῦ 8 Βοῃοϊδβϑίϊο βυβίϑιη, θαῦ 8180 Ὠβίοσϊοαὶ πα ἄθορὶν Ῥγϑοῖοα]. [ἈΘΕΪΥ, 
10 18. οὐ (88 στουπᾶ (δύ ϑου!ρίαγθ Ῥγθβθηΐβ βΒο ἢ}; ἃ ψΟΠΟΡὮ] οοποδίθῃμδι ὁ δπᾶ 
ΒΌΆΘΘΘΒΒΙΟΙ Οὗ ΒΙΒΙΟΤΥ δπᾶ οὗ ἀοοίτηθ. Βαΐ {86 δηϊδροηΐβπὶ ΟἿ ΕἰΒΌΟΣΥ 8π6α ἀοοί ΓΘ 
18 ἰΥΔΩΒΙΟΙΤΩΘα ἰπύο ἃ ΕΙΡΊΘΙ ὉΠ ἴῃ [π0 ῥτορβθῦοα! δηᾶ ρορθίϊοδὶ ρογζοῃβ οὗ 
Βοσὶρίαγο. 

Ἐονοδ θᾶ το] σοι ἀἸΒΟΙ οΒ6 8. (6 ΘΥΤΟΙΒ ΟΥ̓ 411] ΟἴΒΟΣ ογθθθ, γ}}1}16 αὖ [0.6 ΒΆΠ|6 {1Π|6 
1ῦ ὈΤΙΏΡΒ ουῦ Δ}Υ Ταπιηδηῦ ΟΥ̓ (τὰ ἴῃ ἴπθη, ὨΙΟὮ ἷἱπ ὑαγτι ΤΑΥ͂ ὈΘΟΟΙῈΘ ἃ Ροϊπί οὗ 
σοηπθοίϊου ἴὸ [86 ἰπράοχῃ οὗ αοα. Αἰ γ]Δτγ, ΗΟΪΥ ὙΥΥΙῦ Βη648 Ἰρῃῦ οα [86 βΒαογθᾶ 
ΤΘΟΟΓΩΒ οὗἁὨ [86 Ο΄ΘπμΈ1168, βουσί ηρ (6 ὲγ αὐῦοσ 1ηΒῈ ΒΒ] οἰ Θ ΠΟΥ͂, {Π6]} ΘΥΤΟΓΒ, πα [86 (ὙΔα]- 
[ἴοπΒ οὗ ὑγαῖ ΒΟ ΤΔῪ πᾶνα ΘΠ ῬΥΘΒοσυϑᾶ ἴῃ {(Β6π|. Ιπᾶθαᾶ, [86 Βδτη6 ΤΟΤΔΔΓΚ 
τοῖρηῦ Ὀ6 τιδᾶθ τ τϑίδγομοθ ἴο 811 οἰ μοσ 1ἰτοταῖασο ΤῊΠΒ ἴῃ [818 Β6η86 δἷβὸ (86 
ΒΙ016 18 186 ΒΟΟΚ οὗ ὈΟΟΪΩ. 

Π]Ι. δροοίαϊ Αἰ οσοῖίοϑ,; οὐ, 16 Αγὶ απα Τγαοίΐοο 7 δογίρέμγαϊ Ἐξ ροδίοῃ. 

γιονίηρ ὁ ἴῃ [86 σψιάοδβῦ βθῆβθ, 811] βοίθῃοθ δηᾶ οἱνηἘ[ὁοζοίϊοῃ, ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΙΥ ΟΥ̓ 
ὈΠΟΟΠΒΟΪΟΌΒΙΥ, τγτιϑὺ ΒΟΙΤΘ 88 ἃ Κὶπᾶ οὗἁἉ Ἔχροβι οη οὗ [86 ϑοτρίαγοα, δπᾶ ἰμδὺ τ ΒοΙΠΟΣ 
[86 δογΙρίυγοβ 6 ἀγτασροαᾶ ἄοννῃ ἴο [86 16γ6] οὗὨἨ Ι΄8Π, ΟΥ Τγ8}) Ταϊβοα ἴο 186 ᾿δ6τοὶ οὗἨ 
186 δουηρίατοεβ. (ΤΏ Ταϊυᾶ, 806 Νὸν Τοβίδιηθηί.) ϑροακίης ΤΔΟΓΘ βίον, 186 
Βρί για] 118 οὗὁἩἉ [16 ΟΠ τβίίδῃ ΟΠ ΌτοΝ,, δῃα ΤΔΟΤΘ ΘΒ ΟΙΑΙΠΥ 186 Ῥαβύοσαὶ οδῆθθ, σδῪ ὈΘ 
ΓΕρΡΑΓαΘα -838 ΔΠ ΘΧΡΟΒΙΟΙ ΟΥ̓ [86 οι!ρίαγοθ, τ] ἃ ὑπνοίοϊὰ δηᾶ ἄϊνοσβο σϑβοὶῃ 
(δαϊάομ, 811). ΤΑΒΌγ, (86 ΒΘ στ Κ 0148 το οὗἉὨ βουϊρίυσαὶ Ὄχροβι οῃ ἴῃ 
186 πδιτουγθϑῦ Δηα ΒρΡ6018] βθη80 ΟἹ (86 ὕθστω ; δῃᾶ {86 γ0 18 δὴ δχορϑδίὶβ ΨΏ10.) ἀΥΆννΒ 
ἄονη ϑογιρύιτο ἴο 118 οὐσῃ ἰανοὶ, δα δηοΐμοῦ π ΐ ἢ σἱβθβ ἴο ἐμεῦ οὗ ϑοτιρίαγο (πλ6 .Ὸ 
ἀορταδύβπι ΟΥ ΓΑ ΟΠΔ] 8 Οἢ [ἢ Οη6 Π8πᾶ, Δηα, οἡ [86 οἴου, {86 ἸΙρηῃ οὗἨἩ [86 ΒΙ10]6 
σόν ὌΡΟΠ ΘΧΘΩΘΒΙΒ, δπα (δύ ΟΥ̓ ΟΧΘΡΈΒ18 ὌΡΟΣ (86 Β10]6). 

ασίοιιβ 40.8}}} δ. ΟΠ5 ΔΓΘ ΤΘαυΪΒΙ 6 [ῸὉΓ [86 τ]ραῦ ἱπίοτργοίαίίοη οὗὨ [Π6 βουιρίυγοα, 
ΤῊυΒ [86 ΒΙΡ]16 458 8 Βο]6 τηυβὺ 811 δοπρ Ὀ6 ΟΟΙΏΡΑΓΘα ὙΠ} 118 ᾿παϊν 18] Ρδγίβ . 
εα;»οδέϊζίογ, ταυβῦ 6 ΟἸΟΒΘΙῪ οοπηθοίοα 1 φαρίαπαζίοη, ΟΥὨ ἴῃ6 ννοτὰ τὶ {86 118 ; 
οχοροίϊοαὶ ὑσδάϊ οι (οΥ [Π6 ΔΗΔΙΟΡΎ οὗὨ 111 88 Ἔχ ργοββοα ἴῃ [86 νϑγΐίοιιβ ΘΟ; ΞΒΙΟῚΒ 
οὗ [Α10}) διὰ ᾿πᾶϊν 810} ταιδύ ϑδο μᾶνθ 86 1Γ ΡγΟρΘΓ Ρ]806,---ἴ 6 Γ6 τηυβῦ θ6 ῬΤΟΡΟΓ 
ΒΕ ΓΑΙΒΒΙΟπ, 8Π4 γϑὺ ῬΥΟΡΟΙ ἱπᾶάθροῃᾶθμοθ; δον 81}, [Π6 ἱπίθσργοίου. τηῦβῦ δυϑῦ 

ΤΘΆ]1Ζ0 (μδύ (86 Τιοτὰ Βρθ 8, δῃα {π80 Ὠ6 18 ἴο Π6Ά7,---ΟΥ, 'π ὀΐμοῦ πόσᾶβ, [η6 ὑγαςξ 
Του δ]θα τηυδὺ ἤπᾶ 8. σϑβροηβθ ἰῇ πο οὈθαάϊθῃςθ ΟΥ̓ 10], Δα ἀρδὶη, ἴῃ [06 ῬΥΔΥΘΥ 
ψΙΟΣ Ὁ ΘΟ ΚΟ. 

ΤΟ σϑβυ]ΐβ οὗ Εἰχορϑβὶβ δῖὸ Β.0]9 Η]εύοσυ οπὰ ΒΙΌ]1ο8] ΤἈΘΟΪΟΡΥ. 
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ΤΥ. Βιδῖα Ἡϊοίονν. 

ΒΙΡ]Ο Η]βίοσυ αἰ δθγβ ἔγοτῃ {86 ζόῃοσαὶ Βἰβίοσυ οὗ [89 Κίηρδοιι οὗ Θοά, ἴῃ 188 ἱΐ 
Δα) ποδίθβ ΟὨΪΥ [86 ἔουπάδίίοη οὗἁὨ [818 Ἰπηράοτῃ ὈΥ̓͂ Ι6Δ}5 οὗ δηα ἀυτίηρ {80 ΟΟΌΓΒΘ 
οὗ τουβϊδιοη. Τῦ ΟΥ̓ΔΟΘΒ ἴπ ϊβύοτ! 681] Βασοθββίοι [86 παστϑίνγο οοηϊδιηθα ἴῃ (86 Κ'ΟΥ]Ρ- 
[ὈΓΘΒ ἴῃ 81] ἐ8. Θββϑῃῖ8) ἔραΐασοθ. [ἡ (86 ΟἸἹα Τορίδιμοπΐ, 1 ΒΟΥ τ 81} (Π6 6]ομ θη 
οὗ 186 118 οὗἁ ΓΔ}, δηᾶ βοίβ ὈΘΙΌΣΘ ὯΒ ἸΏΔΗΥ 8 ῬΓΘΟΪΟΌΒ ΘΧΒΠΡ]6 οὗ 1411} δῃηᾶ ρδίζθῃοθ 
ἴογ οὔτ ἰτηϊ δίζοι ; ψᾺ1Ὸ9 ἴῃ (86 Νον Τοδίδιηθηῦ 10 Θχ 118 {86 ΗΒίΟΣΥ οὗὨ δὶ τὰ δπᾶ 
ΒΑΪ ΔῸΣ “΄ Τη86 ροτίοοί,,) θΟΓ πὶ [86 ΤΑΙΓΔΟ]6Β δπα {ΓἸΌΡῊΒ οὗἨ [86 1,οτᾷ, δπᾶ ἴῃ ἴδ9. 
ἀ 6668 οὗ Η1ϊ8 Αροβίίοβ. Τῆυβ ΒΙῚΡ]6 Η]βύοσΥ ἔοόστηβ [ἢ ὈΔ518 οὗ ΟἸὨΌσΟΙ Ἡ] βίου. 

Οορ. ἔπ6 Ααογεα Μὲδέογίδε οὗ Ἡ πον, Ἐδυβομβοηυδοῦ, Ζαδη, τοῦς, αὕὔπίδον, Κυγίξ, οἱο. 

Υ. Δι δοαὶ Τλοοίοσν. 

ΒΙΡΙΙΘΑΙ ΤὨΘΟΙΟΡῪ ΤῊΔῪ Ὀ6 Τοραγαοα 848 [186 818] τϑβυ]ῦ οὗὨ Ἔχθρϑβὶβ, δια δὖὺ [89 
ΒΆΠ1Θ {1π|6 88 [86 Ὀ4818 οὗἨὨ [86 Η]βίΟΙΥ οὗ Τορτηλβ δῃᾶ οὗ ϑιγίοιηδιο ΤἬΘΟΙΟΡΥ. 18 
ῬΌΓΡΟΒΟ 15 ἴο ἴγϑοθ [Π6 στδθδλὶ γοὺῦ πῃ οστα ἀθυθίορτηοηΐ οὗ ΟΠ τβάδη ἀοοίσὶπο δηᾶ 
Θίδῖοα (Ὡτουρθοαῦί τονοϊδίίοη. [Ὁ ΤΏΔῪ ὈῸ αἰν!ἀθα ᾿ἰηΐο Οἴθῆθσαὶ δῃᾶ ὥξρϑοϊδὶ. Το 
ἔοστηο" Ὁ] ΟΕ 1π6 ἀογοϊορτηθηῦ οΥὗὨ δ Τπγουρβουῦῦ ϑοτρύπγο, βΒμοτίηρ,---α, ΤῊΘ 

Ῥϊοΐπο δεροοῖ οΥὨἁ βογιρὕμπγθ, ΟἹ 118 ὁῃ0 δᾶ 311: Ῥοσνυδαϊηρ 1ᾶθδ: 186 ΓἈ1} οὗἉ τονοϊδίζοι 
ἴα (80 ἀοᾶ οὗ τονοϊδίίοη. ὅ, 118 λιώπαῃ δβρϑοῖ, ΟΣ 18 ζτϑᾶθλὶ ππίο]αϊηρ ἴῃ (89 
ἱμᾶαϊνιπ51 ὈΟΟΚΒ οὗ ϑουϊρίαγα, δοοοσαϊηρ ἴ0 [86 γϑυϊοῦβ βίδροβ οὐ σο]ρίουβ ἄθυθὶορ- 
Ἰηθπῦ Δῃα [δο ὶΓ οδδγδοῖοσ. οσ, 118 Ολγιδίοἰοσίοαί οΥ ἐλέεαηέλγορία ϑδερϑοῦ, υἱοί 
του δύϊουι ἴο 18 Θοιαρ]οίΐοῃ ἱπ ΟΝ τὶβῦ, δπα δοοογάϊηρ ἰο {86 αἰ δγοηΐ ἀοοίγ 8] ἴγρ68 
ἴῃ (6 Νουνν Τοβίβδιμοηί.-- -Οἡ [86 ΟἾΒΟΣ μιδηά, 10 18 [6 ἰδεῖς οὗἁἨ ὥξροοΐαὶ ΒΙΡ]10Ά1 ΤῊ ΘΟΙΟΡΥ 
ἴο ὕσ800 [πο ἀοοίτίμοβ οὗ βου ρίαγο ἔγομι {86 1]ῦ ἢγβί ζόσταβ ἰῃ [86 ΟἹ Τοβίδιηοηῦ ἴο 
(μον οοιαρ] οι ἴῃ (86 Νον, νἱοσηρ ἴΠθχὰ ἴῃ [86 Ἰίσηῦ οὗὁὨ [ΒΘΟΙΟΩΎ, οὗὁὨ Δ} ΒΓΟΡΟΪΟΩΎ, 
οὗ ΟΒεϊβίο! ΡΥ, δῃὰ οὗ [80 ἀοοίσίπο οὗὨ [89 Κίπρσάοτα οὗἁἩὨ αοἂ (Ἰ ΠΘοΟοΓΑΙΟ]ΟΡΎ). 

Ομ ἐδο 1ἰνογαίασο οὗ ἰπ0 βυ ]θοί, οορ. Ηδρθη- [ Ἔβρϑοΐδ!!ν ἰδ6 Θχοθ]οηςϊ ποτὶς οὐ (86 ἰαΐο Ὁγ. Βοδτηϊα, 
Ὀαοδ, Ρρ. 197 διὰ 201. [76 τηοπίΐοη ἀθ Ὑεἰίο, ! οὗ Τὐνίηρου: 7.6 Βέδίϊοαί ΤΑεοίοσν οΥ ἐλε Ν. Τ. 
Βιοῦοὶ, ΟΘὮΪΟΡ, 1μαΐζ, οα έδἰίοαϊ ΤἼεοίοσν, διὰ | διαί, 18δ8, ἴῃ 2 γο0]8.---Ρ. 5.] 

ΥΙ. Αρρομπαϊΐα. ἰεεροίίοαξ απ Ἡοριϊϊοίοαἱ Ἡοΐρ8." 

1. ΒΙΌΠοαΙ ῬΈΠοϊορν.- 1112, ὙΤἼΚΘ, Θαϊωλον, [Ἐοθίηβοι : Α Οτοοῖ ἀπὰ Εηπρὶ. 

4) Ἡδεδνειο ΟὙανιριαν : Οἀοδοηίυθ, Εδαϊμος, Ἐπαϊὰ, Ζαχίοον οὗ ἐλ Ν'. Τ', ἴῃ6 πειο οᾶ,, Νονν Ὑοτῖ, 1851, 
Βάοτ, Ετεϊξδο, Ηυρίο]ὰ, ΤὨΐοσβοῖ, Νὰ οἰ βθδοι. [Ἐπεὶ]. 
ὙΟΤΧΑ: Κιυδτεί, Οοηδηϊ, Βυδῃ, ΤΊΟΟ} 66, Νογποίτπηον, 

ὅτοεη.---. 5.] 
δὴ Ἡεῦνειο Τιοξἑοπατίεε ; Βαχίοτί, Οὐοοααλ, Βὶ- 

Ἰηοηΐα, Κἰτηοη ϑ- ΠΟΥ, Οεθοηίαβ, Βομγδάογ, Εὔγαὶ, 

Νέεουτον. [Βοϊπδοπ Οοθοηΐυβ, 8ἃὰ οα,, Βοδὶ., 1849 ; 
Β. Ῥανϊάϑοῃ διὰ Βαρβίοσ᾽ Β Απαϊγέἑοαὶ Ἠεῦτνειο απά 
Ολαϊάεε Ζεαίοοη (Ἡϊ ἃ στδσωσηδίϊοδὶ δῃδ᾽ γϑὶβ οὗ ὁδοὶ 
ποτὰ ἱπ [6 Η. Β[0]19), Ἰκοπάοῃ, 1848.---. 5.] 

ε) ει Τιεείαπιεπέ Ογαηιπαν: ὍΙΠοΡ [6ὲἢ οἀ,, 
[εἰρχ., 1866. ΤἼπο Ἐπαὶ. ἔτεὶ.---, 5.1, ΑΙς, Βαιϊίπιδμη. 

ἄὴ Νίευω Τεείαπιεηέ (Δπὰ βερίπασίν) 1ιοξϊοπαγίεδ : 
Βεϊιδιίρει, ΒΟΉ δαπος, ΤΥ ΔὮ], Βιοιδομποίαον, βομῖν- 

οἰα., διηιὰ ΒαρπίοτΒ Δπαϊψέϊεαὶϊ Ογεεῖ 1, δπίοον, Ἰοπὰ., 
1863.--Ρ. 5.1 

2. Ασοδιθοοϊοῦν --- Οἐτοργαρὴν ο,[ Ῥαϊοείἑπα: 
Βιείος (γαάξωπάε, νοὶ. χυ.), Κα. το Βδίσηοσ, Βγὅῃι, 
Οτοόιηο, γόον, Βοθίωδου, [Βίδηῖογ, Τβοτηθου, Ηδοῖς- 
οἰὲ, Βαυβιηδῃ.---. 5. Μλρβ οὗ ατίτησω, Κίορογί, Ζίπη- 
ΤΩΘΙΤΩΔΠΏ, δῃὰ ἰΠ0 Βὲδεῖ- Αἐϊαε οὗ Ὗ εἰϊληὰ, Ὑ εἶχαν, 
1882, [δὰ οὗἨ ΨΦ6ΏΚ8, ΟὐἸοτηδσι, δηὰ ἰμὸ Ασθοσίοδη 
Ἰτδοὶ βοοίοίγ.---. 5.] Ζ7οροσγασὴν ΟΥ̓ «οογωϑαΐονι. 
ΒοδυὶΣ (Βουϊη, 1846), ταδὶ (Βοπη, 1846), ΤΟΌΪοτ, 
Βορίπϑου, Βουβατοῃ. 

8. Συ οάδποοι ἴο ἴ6 Ἐ1Π1οὁ.---Βονίδο] αι, 
ἀο Ὑ͵οίίο, οι οὶ, ΕΘ μοση, ϑοδοίί, Ηυρ, Οτϑάμποσ, 

Φ(Τοῖο Ὑ801]9 δοοου 16 οτηλ θὰ 1 ἴμ6 ἘΔΙΏΡ, ἴΣ8]..... Β.] 
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αποτίοκο, Εδυβ5, Ηοηρβίοηθοτς (Δεὶένάσε), Ἡἀνογηϊς, [ οὗἨ Δ} [86 διοίθη: ΜΒΒ,, Ἐλ6 δπαϊθηϊ γεγβίομβ, δῃηὰ ϑβ:]!6 

οἱ], οὐο. ; [αἰ8ὸ ἴη6 ροβίδβυτηουβ ποτῖβ οὗ ΒΙβδκ, δπὰ 
ϊο Ερ] 8 πόσκε οὗ Ηοτπο δηὰ Ῥανϊάβοη.---Ρὶ 5.] 

4. Ἑάλεέομ οὗ ἴο ἘΠ.19.---δοίυσίος ΒΙ0]6 ὉΥ 
Βείον δῃὰ ΤΊ οῖ]ο (Βιο] οἴο]ά, 28 οἀ., 1864, 4 γο]8.). ΤῈ6 
Ἀεῦν. Οἰά Τεβιδιηθηῦ ὮὈΥ Ξἰσλοηΐθ, σὰ ἀοΣ ἨοορΣ, 

Ηδλη, Το]... Το ϑερέμασιίπέ Ὁ Βτοϊίηρον, Τίβο;- 
οπάοτί, ἀπὰ Ῥασὶβ οἀϊίΐοῃ. Ὑπὸ Ογεεζ Τερίδταθαὺ ὉΥ 
Αὐοβυδοῦ, Κπδρρ, βοδοῖι, Ηδθη, 1 Δοβτηδηη (Β.28}} 

διὰ ἴαγχζο δα 0 η8), ΤΉΟ1]6, Τὶ ϑομοηάοτί (1 ,εἷρΖ. 184], 

Ἶ48, 49, ὅθ, αἰ δτοηὶ οἀ.), οθσ. ϑυπορεὶδ οὐ ἢατγ- 
πιοπῖοδ ΟΥἨ ἐ6 Οοδβρεῖε: Οτἱοβῦδοι, ἀ6 οἰΐθ διυὰ 
1τὕοκο, Εὐάϊρον, Αηρον, Τιβοιιοηάογί, Βοδίμβοι (411 ἴῃ 
στεοκ), Πμὸχ (ὲς Ευαηπροϊίοη- αγηιοτιῖο, Ὁ Ἰββοδάθῃ, 
1885), [Βονίπβοῃ, ΚΞ σοηρ, ἴῃ ἘΠρΙ ΒΏ.--Ρ, 5] ΤῺΘ 

κι τ γραία ὉΥ ναῃ ΕΒΒ, Κἰ θέμα κου, αἷς. 

[Νοτε.-- ΤᾺ Ῥοδὲ οἵ 6 ΤΊΔῺΥ οἅ. οὗἩ ΤΊΒΘΟΗΕΉΡΟΞΚΡ, ἩΒΙΘΒ 
Γδνὸ πυδοᾶ ἰὴ ἰμ86 Ἐπρ)]. οὐϊοη οὗἩὨ 1.δηκχϑ᾿8 Μαδίίμ ον, [8 
2:6 ἰδῦρὸ οτὶ (ἰς4] οὐ !] οἢ ἴῃ 2 τοῦϑ. : Δονιη, Τεοίατπεηῦμνι 

Οναςο. «Αα απίέφυοῦ ἐξδέεα ἀόπιο τϑοέπϑωΐ͵ αρραγαΐιι 
ορίἐἰσεπι οπυπὲ δἰμαίο »ονοοείωμι ἀρροδυϊέ͵) οἰ. Ἑαϊὶ, 

δερεπια, 1104. 15659ϑ. ΤῊ ΒΙΏΔΙΙΕΣ στ 608] δά οι [ἢ 0:6 ψο]. 

(οἀ. 11. 1549) κί νοδ ἃ δυβδι οίδηξ δυο οὗὨ στὶ [68] ΔΡΡαγαὶαβ ἕοτ 
Σοϊηϊδίουβ δηὰ βίυἀθηΐα, [1ἢ σοπποοϊΐζοη Ὑ{} [Π{8, ΓοίογΘ 08 

βου Ὁθ9 Δ ΠΟῪ δ͵30 ἴο ΤΊ βουμβοη όσα οὐ ὁπ οὗὨ [Π6 ΓΔ ΟΌΒ 

σάφα δίπαΐξξέουδ, ἀϊδοονοτοὰ ὉΥ ἈΪτη, δηὰ ἰδδπιοὰ ἴῃ 1868. 
ΟΥ ἸΙΛΟΗΜΑΝΝ 1 δΥθ πεοὰ (ῃ6 Ἰαγρὸ δἀϊίοῃ ἴῃ ἔνγγο 

γΟΪυ πιο 8 10} ἴμ6 1δίϊη ἐυδηβιδοη : Δ᾽οσΏτη, Τοδίασφποηξων 

να εἱ 1 αΐξίπα. ἸΒοΥΟΙ πη, 1349 δὰ 1850. 
1 Βδνθ δἷβὸ οι ΓΘ ΟΟΟΔΔΙΟΠΔΙΥ ΆΤΙΚῈ δηὰἂ ΤΉΚΙΙΕ: 

Ῥοϊυσιοίφη- Βίδεῖ, δὰ οἃ.͵ 1819: δεπὰ ῬΗΠΠΙΡΡΌΒ ΒΟΤΥΜΑΝΝ: 
Μονυτι Ἰεδίατιοπΐα τσ αὖ ἤάοην οοαἀξοίφ Ῥαϊζίοαπέ, 
(Οοά. Β.) ΒΒ 6το]., 1863, (1 πον Θτϑοῖκ ἴγρο, δσομήοσιωϑὰ ἴο 
09 διηοίοηϊ πποῖλ] Μ Β58.. [1|ὸ ατοοῖς βου ρΈ ΠΟ.8 οὗ ἴδ9 ΑὉ- 
φυπίδη δκ6., διὰ ἴῃ 9 ΡΟΙΏΡΘΥΔῺ ΡΒΡΟΤΕ.) κι κᾳ 

ὙΠΟ θοδί ζηρσίέδλ, οαἰουβ οἵὔἩ το Ογοακς Τοβδίδιηοπξ, ἴὸ 
ἙΔΠΟΒ 1 ΠΔΥ͂Θ ΣΏΟΤΘ ΟΣ 1688 ΥΘΑΌΘΠΓΥ τοζοσγοὰ ἴῃ ἐμ 6 ΘΟΏΣΟΘ 

οὔθ ποτ, δγὸ ἰΠ6 ζ0] τίς : 
Ὧτ. Β. Τ΄ ΒΙΟΟΜΕΊΕΙΌ : 7λ6 νος Τεοαηπιοπ εὐἰξΐλ πρ- 

δέολ οΐοδ, θιὰ οὰ.. 1,.οπὰ., 18δῦ, 2. νο]4.. τ ἃ δΌΡΡ θυ ἢ- 
ΔΙῪ νοϊυο οὗ Ονἐέσαξ Απηοίαζέοπε, Ἰ,ουὰ,, 1860, Ὑ ἰς ἢ 

ΘΟὨ ΔΙ 8 ἀϊροδῖ οὗ [86 γατίουβ τοδάϊηρα, δῃ ἃ συ Ὀοἶθ8 80 
ἐπνοδίσδι ο οὗὨ βουθηΐν Ὁποο]]δἰοά οΥ Π]-οοἸδίοὰ ΜΆ, δη 
186 γδ]υδὉ]9 στηδίοσί 15 ἀδοσ γϑᾶ σου βου υθηοσ ᾿δ οΟ] δι οι οὗ 

δουθηῖν Μ538. 
Ὕ. ΈΡΕτκΕ δὰ Ἧ. Ἑ, ΤΙΣΕΙΚΒΟΝ: 716 Ογδοῖ; Τοδία- 

πιεπξ «εοὐΐλ Δ᾽οέδι, Οὐ σαὶ απὰ δἰ εσεϊοαί, Ἰωοηᾶ,, 18δὅ, 

ῷ γοΐβ. ΑἹ οδΏ, ὑδοῖ} ΚΣΤ ἸΟΒΓΏΘΙΘ Σδίθοῦ ἴμδὴ [δ0 
Ἰοδσηϑᾶ." 

τ. ἨΈΝΒΥ ΑἸΣΟΕΡ: 71λ6 Ογεελ Τεδίατηεπέ, οἷο. 48 οα., 

Τιουὰ. 1859, 4 γο]6. ΤΟ Ἄγθὶ υο]. δοπίδλἑἰης [86 ΟΣ Θ086- 
Ῥεΐα, ττἍὯὭδο τορτὶ πἰϑᾶ, ἴχοῖα ἴμο Εἰγὰ οἀ., ὉΥ ἴ86 ΗΑΓΡΟΥΒ οὗ 
Νοῦν Ὑοτκ, 1559. ΑἸήογὰ ψίνο ἃ τουἱδοὰ ἰοχί, δηἃ ἃ οὐ εἰς δὶ 
ἀϊχοαὶ οὗ τι! οῦβ τοδπρπ (ΘΠ ΤΟΙΥῪ Γοπ τ θη [ἢ ἴδο 41} οἀ.) 

Ὀοίνοθη ἴΠ6 ἰοχὲ δηὰ [ἢ 6 σοπητηθηΐδ, Ηδθ δΒΌΓΡα5568 [58 ΕΠφ- 

Ἐ|8} Ῥγοάδορβδοσβ, 18 οδδϑῃἝ αν οτ μβοᾶοχ (ἈΠ 5]}168}}) δηά 
ΟΥ̓ΔΏΡΟΙ Δ], γοὶ οΥ σαὶ, Π}ΌΟΤαὶ, Ῥτορτϑοδῖνο, δηἂ τηθᾶθ 

ξυοὰ τδ6 οὔτ6 ΘΟΣΤΏΔΠΒ, ΘΒ οί! ΟἸΒΗ διιδ6, Το οηδοτί, 

ἂο Ἢ οἷΐο δηὰ Μαγοσ, ' 
Ὧγχ, πε. ΟΕ σοπτπ; 7146 δ'σιο 7Τοδίαηιεπέ ἐπὶ ἐλδ 

ογἱσίπαὶξ Ογεαῖ : κοίδλ, Δοίδδ, μον δὰ, ἴῃ 9 νο]β., ᾿οηά,, 1562. 
Οοποογυδίϊνο, σϑυθτοπί αἱ, μαι σί δια δη ἃ ΔἸ ο8ῃ. 

Ὧτ. 8. Ῥ. ΤΈΣΟΕΙΙα (α ΡΙγταουί ὉτοίῃοΣ, δηὰ ἃ Ὀο] ον Ὸ 

[π ἔϊο δρδοϊαἷο ΡΙΘΏΔΤΥ ἱπερ γι 9}): 7ΤῪΛ Ονεοῖ λίοιο Τεδία- 
“εοπί, οὐ εὰ ἑοτο δηοίθῃΐ Δα Βοσ (ἴ66, τ ἢ νασίουδ τοδάϊσο 

606168, Ὑχίϊοσ (ἴἰο ἘπδΟΌϊα8 ἴπο}.}. ἰοροῖδον τι ἴλ6 1διίη 
γοτγαίου οἵ Φοσζοῖηθ, 1οπᾶ,, γοὶ. 1. οοπίδἰίης ἴδ6 αοδροῖὶδ οἵὗ 

ΜαδίθοΟν δηὰ ΤΚα, 1809: το]. 1|., σοπίδἰηίης Τκο δοὰ 

Φοδη, 1860. Νοὶ γοῖ οοτηρ]οἰο. ΤΙΘΟΒ 6 ΠΟΥ ἄοθδ πἰπὶ ἴἢ- 

7π8ῖ199 1π 818 Ιδῦζο οἀ, οὔ 1859, Ῥτοοξζ., Ρ. ΟΧΠ εκᾳᾳ. ΤῚ6» 
861166 ἰ8 0ὁη90 οὗὨ ἰδ9 ΖΘ0Ὺ ΒΟΒΟΪΆΓΒ ὙΠῸ Βάγ9 τηϑ6 (1:6 τοϑίος 

ταί οη οὗἩ ἔπ χϑηυΐπο δροδίο]ο ἰοχὺ οἵ ἔπ Ν. Τ᾿. ἐη6 ὑοσῖκ 
οἵ ἐποῖν 8, δπὰ, κὸ Βϑηκχοῖ, Ὀ11685 ἩΠ οὐ 08] Ἰαδγηΐῃς 

δῃᾷ ἸαὈοΣσίουδ τοϑόδσοὶ ἃ οὐ ἀκ ἡ ἢ δηὰ τοίου ἃ σουθῦ- 
ὁποα 70. {6 Ἦ οτά οἵ αοἁ. Μτ. βοτίγοποσ, ἰὴ δ15 Ζ72}:πἼγοάτο- 
ἰίοι ἰο {λ6 αν οίδνα, 97) ὅλο Δ΄. 7. (1801). ἡ. 947, ΤΟΣΆΔΤΚΟ: 
“ ἘΝΟΓΥ 050 ὙΠῸ γϑποσαίοδ ἴῃ 6 δροοίδοϊο οὗ {{τπὴ9 δηᾶ δῦ» 
Βίδῃηο9 γϑοὶν Ὀοϑδίονθα ἢ ἴῃθ Ὀσδὶ οὗ σβῦξοδ, πὶ μουὶ (6 
Ῥτοβρϑοῖ οὗ ἰπάοοὰ ἔμϑ Ῥοβδ ὉΠ ΠἸἢ οὗ θαυ} τουασγὰ, πῇ} 

ατίονο ἴὸ ΠΟῪ ἱμδὶ [6 ΦΌΣΙΒΟΣ Ῥτοδθουίοι οὗ 18 ὁρὰϑ 

Φπασῆλη, ἰδ ΤῸ ἃ ὙΠ16 δυδροηδοὰ ὉΥ Ὧν. ΤΊΘΡΟΙ]68᾽ δε ΓΙ οἿδ 

1Π1πη658."--Ῥ᾿ Β8.} Ὗ 

ὅδ." ΟΥΣ  οέδΣΩ.--- σἀρ6}}}, Καοπίοοις, Βοηχοὶ, ατίο8 

Ῥαοῖ, Βοίομα, οἰ οστυδοῦθσ, 1 η18, ᾿ΔοΏτοδηη, 

Τιϑοβοηάοτί. [Β]οοπιβοὶὰ, ΑἸΐοσά, Ὑ οσάβποσγ, Ττθ- 
56 1168, ἰἢ {Π6 οτἰἰςα] ρατίβ οὗ ἰμοἷν δᾶ. οὗ ἴῃς αν. Τορὶ, 

Δα ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ (6 Δ0]6 ποτὶῖς οὗ Εσ. Η. βεγίνθηθγ: 

Α ρἱαΐπ Πινοάμοίϊον, ἰο ἐπα Οτἰἐοῖδης 97 ἐλε Ν. 7. 
7ρον ἐλε ιδὲ οὗ Βιδιίοαὶ εἰωμάεπίδ. Οαηρτί ρα, 186]. 
--Ρ. 58.] Κίγοβμοῖον ; Ομοϊοηδαημπιίμπῦ τῶν Ο- 

δολιϊολίε Ὧε6 Ν. 71. Καποπδ. Ζυτιον, 1844. ΟἸΕμδῃ- 

Β6ῃ οπ ἐδς Οεπεΐπεηοες οΥ αἷϊ ἰλε δοοῖε οΥ ἐλα Ν. Τ. 
[Επρ]. ὑτεῖ. Ὀγ Ἐοβάϊοκ, ὑγεβχοὰ [ο υοἱ. ἱ. οὔ Κϑῃ- 

ἀγῖ οἰ 8 ΟἸββδυβθη.--ρ. 5.7] ΤΆΪοσβοὰ ὁπ ἐλα Οαπον, 

1846. ΕΡταά : ̓Αγε ἀν ευαηφ. Οεδολίολίε [τοὶ 
ϑολτίγιεπ, 88 ἴ8}6 οτἱρίμδὶ τϑδίβ.--Ρὶ 8.1, 2ἃὰ οἀ.; 
1860. [πρὶ]. οοπαεηδεά {τε].. ΕαΙηΡ., 1868.1 ΒΙΘ6οΙκ: 
Βεϊιγᾶσε τῶν Ἐναπσεϊεπ γε, [ΛΝ εβιοοιδ : 2 ΐτο- 
ἀμοίίοπ ἰο ἐλ Βέιαν οΥ ἐδιε Οοδρεῖδ. Αταογ. δὰ. πιὰ 

Δ ἰηιτοάποιίοι ὉΥ Ηον. Β. Ἠδοκοίὶ. Βοβίοῃ, 1862. 
--Ρ. 8] ΑἸδ8ο Νοαηάοσ, ἴδηρθ, ΞΟ βδς, ΤὨΪσβοΣ, ὁπ 

ἐδλε Αροϑίοἰδο Ασο. Ἐον 1ἴ86 Ο. Τ΄ : Ηρ ρΒιθΉθοΣς, 
Μνογηΐοῖς, Καὶ], ΒΙοοὶς, εἰσ. 

6. Τ͵ΔΙΒΙ δἰ ο0:8.--- ΠΟΥ Ἰαβὲ οΥἱ κῖη8] οαἀϊ οι 
οὗ ἷ8 Οογωδὰ ΒΙΌΪ6, ὈὉῚ Βίηάβοὶ} δῃὰ ΝΊΘσΩουοσ, 

ἨΔ]16, 1850. ὕου ΗοἱΙ͂, [μοἷρΖ., 1856]. Οἰδον Οὲεν- 

πα ΒΙὉ]6 γογΒΙ 8 : Ὁ Ετίθάσ. σοὴ όσον, δέον (Βῖ6- 

οἴ] ά, 1656), ἃς ὙΥοἰΐα, 86 Ζύγιοϊι ἔσϑῃβὶ., δα 109 

ΒἈοτλδη Οδίμο] 6 ἰγϑηβ αἰ οπ8 οὗ 1ϑαπᾶορ σὰ ἘΞ, 

Βταυῃ, Βγϑηΐδῃο, Α}}1011, θόγαβοσ, εἰς. [Σησίἐδ τ οτ- 

ΒίοηΒ : ἮΝ ἸΟἸ, Δ. ἡ. 1880 : ΤΎπάδ]ο, 1ὅ84 ; ΟΥ̓ΔΏΣΔΟΓΣ, 

1689. Οοπονα, 1660. ΤῊ ΒΙΒΠΟΡ᾽ 8 ΒΙ ]ο, 1668 -: 

Αὐἱδονϊζοῖ, ον Εἰηρ Φδτηοβθ, 1611. ἘΒοιηδὰ Οδίμο]ο 
ΤΟΓΒΙΟΏΒ: ΑΠρΡΙο- ΒΒοτηϊβιι, 1ὅ82, ἀπά ουδύ ΒΊΌΪΟ, 

1609, εἰ6. ὅ8ε6 Βαρβίεν᾽β ΕῺρ 18 Ἡεααρία, ουομ ; 
αἷἰκο Μτβ. Η. Ο. σομβδηῖ: δέ. οὗ τῶς Ἐπρὶ, Βιδῖε. 
Νὸν Ὑουὶς, 1866. ΤΏ ΡῈ] σαι οπ8 οὗ ἔπ Αφιεγέσαν 

Βέδιε ὕιίοη, Ν. Ὑ τ, ΘΒρθοΐδ!} ἰμ6 τονυϊδεὰ νογαὶ οἱ 
οΥ̓ 111116, σομδης, δπᾶ Ηδοκοίς. Ῥθδπ Τγομοῖ οπ ἐλ 
Μουϊδίοπ 9 ἰλ6 Ο. γῇ., Ἰωοπὰ., 1868. Ὧν. ΑἸΪοσὰ δ σὸ- 
νβοὰ Ἐπρὶ. Ν. Τοβὶ,, ᾿ομά,, 1868. ΤῈ6 δυϊπολϊχρα 

Ἐπρ ἢ ΒΙΌΪ6 οὗὨ 1611 8, υροη 1π6 πο6, ἴδ6 Ρδδὶ οὗ 

4}1 ΒίΌΪ6 νϑγβίοῃιβ διοῖθηὶ ἀπά ταοάθση. Οορ. ΦοὨΩ 
᾿ 

« 



83. ΤῊΣ ΒΟΙΥῪΥ ΞΒΟΚΙΡΤΌΒΕΑΗ, 19 
ΤΞΡΙΣΟΣς ἘΞ ΨΕΕΙ ΠΡΗΟΕ ΉΕΡ απ σν ταπτσδενσονυνενοι, ὙΠσοΡ ΡΘΕ: ἐχτονσ σι σσν, εν ὐπδοσσι πο στ νυν συ νυν ὐν.ν ϑπθ ΨΨ ΘΕ 

Ἡ. Νεντωδηβ δ᾽οαυοηὺῦ ὑαΒΟΩΟΣΥ͂ ἱμὰ 18 ΔΥΟΓ, δθν 

ἰδ ἐσδμαλίοη ἰο ΒΟΠΙΘ ; 4]80 {86 ἰοϑη 0ηΥ οὗ Μαγβῇ 
ἴῃ δἰ ζεείωνεφ οὐ ἐλ6 ποσί εὴ Παησωασο.---Ῥ 8.} 

1. Οοχασηθεΐατίοθ οὐ ἴ89 ΨΈοϊο Β|Ρ]1ὁ.-- 
Οὐ οὶ δαογὶ, ΒΟΥΟΓᾺΙ οαϊίομα. Ατηβίοτα., 1698 : 

Ἐτγδηκί, ἃ. Μ., 1700, οὐοθ. Ῥοῖΐυβ: ϑ'ψμορεῖς, Ἐτκῆ, 
1712, ὅ γοὶϊβ. ατοίυ: «πποίαίέομεδ, Οπ ἰδθ Οἱά 
Ἰοδίατηθηῖξ : Ἐοθϑησηΐ ον (ϑοελοίία), Μδυγον, ἰδὸ 
Ἐχορεί. λίαπειαϊ ((ἰοττη.) οὗὨἨ Ἰμοἷρζ., 1888 βαᾳ., (τα- 
Εομδ δῶσ 'π ρμασ). Οἱ (ὴ6 δεισ 7, : Οὐ] νη, Ὑ ΟἹ 
(ωνα »λιοϊοσίοα εἰ ογζέοα͵ 1141, ὕ νο]8.), Βοηραεὶ 
[Φποπιοη, 1αἰ., Οοστα., δϑὰ ἰπ ἵπὸ ΕὩρὶ. ἰγαπεὶ., 
ΟἸδμδύβοη [{ταηδ]. ἰηίο Επρὶ., ΒΘΪΏΌ. . Απιοσ, δὰ. τὸ- 
νἱδοὰ ὈγΥ Ὧν. Κοιάτίοκ, Ν. Ὑ. 1866, οἰο.], ἀ9 Ὑ οἴϊο, 
Μογογ. [ΕὩρ]ϑἢ Οοτατ θη ίαγὶθβ οἢ ἰδ τολοί6 ΒΙΌ]9 : 

Ηροτυ, ϑβοορῦ, Φ. Ο1}}, ΟἸανῖκο, Ῥαϊγοὶς---ἰ οπ}-- 

Οὐ θαγο δπὰ Ἠοόσβοῃ (1}}6ὲ απὰ ρίδίϊοε ὁ 5. 
Ῥαωϊ. Ἰροπά. δηά Ν. Ὑοτὶς οὰ.). Οἱ δεραταίε ορὶκ- 
168 οὗ Ῥδυὶ: Τούς (οὰ ἴ.6 οηιαπ8), ΕΥ̓ ΖΘ ἢ 
(ἀἰζῖο, 8 σοΐβ., 1.81}, Εοκογί, Μοβ, Βίυλτγι (ἀϊείο), 

Οβίδπάον (τὶ πέλίαηπδ), ὙΠ πον, Ὀβιοσὶ, ὟΥ ἰθβοῖον (Οα- 
ἐαέδαπα), Ἠδτῖθββ, ϑίον (ο 86 Τρλεείαπε), Ἠυΐδοῦ, 

ὙΙοβίηρον (186 δηιαί δ" διὰ ἰδ6 αδίοταὶ Ἐίἰδὶ]68), 
Νοδμᾶον (Οὐτέπέλίαπδ, Ῥλίϊρρίαπε, οἴο.), Ῥεε, 1.111 
(Τῇ: εεαϊοπὶαη2), δοκοῖς (Ῥλέϊεπιολ), Ἠοάρο (οα 3 2ο- 
παν, 1 Οοτὶπίλίαπε, ἀπὰ Ερλεδὶαηδ), Ἐ]]Ἰοοίς, (86 
ἘΠρ Ὁ Μογοῦ, οὰ Θαἰαξέαπε,͵ Ερλεδίανμα, Τλεεραῖο- 

φἴαηδ, οἷο. ΓΟΡῸ Βῃ δα ἰῃ Απάοτον, 1860, 8ᾳ4ᾳ.}. Οἱ 

186 Ερίδε]α ἐο ἴ6 ὔεόγειοα : Β]Θ6Κ (8 σϑὰὶ ὀχοροίδοδλὶ 

ταδϑίοιρίθοθ, ἰῃ 8 τ ]β., 1828--1840), ΤΒοΪυοΙς, Κιῥυλτί, 

ἘΡΓαγα (88 οοπεπυδίογῦ οὗ ΟἸβμδυβθη). Οχἱ 86 Οαέλοίἐσ 
Ἐρ Βι168 : διείχον (οη είον), υὕοϊκο, Νοδηάον, Εἰ οι], 

Ὀἀδιονάΐϊθοι, ΕὈγαγὰ (οα λιν". Α)} ἐδέϊ48), Ατ δ οἶθθορ 
1οἰκμίου (θη 1 Ζείον), βομηθο οι Ὀυσχοσ, οσῃ, Νοδῃ» 

ἰὼ , ΝΒ ΟΥ, αν Βγοντῃ (ΟἸδδρον, 1868) : οἱ (16 λύδιο 

. 1.: Ἠαυιπβοηᾶ, θοαάγϊάρο, Βυγκίτι, ΒΙοοναβοὶὰ, Α1]- 

ἔοτὰ, ῬΥοτάσπογι, ΤΥ οΌδιοσ δηὰ ὙΥ̓ κί ηβοη, Βασποα, 
νοι, Φαοοῦυ8.---Ρ. 5.] 

8. Οοσωσαθηΐασθα οὐ βθρασδῖθ Βοοϊκη.-- (66 

1ϊδὲ ἱπ Ηαρσοηθδοῦ : ΤἈεοὶ. Εἰπενγοῖ,, Ὁ. 179 86ᾳ., δορὰ 

ἭΠμον: ζαπαδιμολ, ἀδν ἐλοοῖ. 114... ἰ., ἡ. 88 κΒαᾳ., 
162 εαᾳφ. [θη Οεπεδὶβ δῃὰ (6 Ῥεπέαϊεμοΐ ; Οα] νίη, 

᾿λιΐδεν, Ηδηρϑίοηετς, Τύοι, Βοτγίδοαι, Οοεϊδοι, 
ΒοΙζβοῦ, Βυβῃ. Οἱ ἴδ6 οἶμον λἐδλέογέσαὶ ὈΟΟΙΒ οὗ 

186 Ο, Τ. : Καὶ, δυγον, Τποηΐαδβ, Μοόνοσθ, Βοσίδοαυ, 

Βιυβῆ. Οἱ ἴδ6 εαΐπιδ: [πἰμον, Θ αἸνίη, θ6 Ὑ οἰΐο, 
Ἰποϊυαςῖςς, Ἡδηρπίοηθοῦα, Ησυρξοϊὰ, 6  ἐἔζϑοῦ, 9208. 
Αἀὰ. ΑἸἱεχδπάθυ, ἴβαδοὸ Τάγου. Οὐ υοῦ: Εἰ παϊὰ, 

δυῦτεῖν, ΗΠγΖΟὶ, ΞΟ] οὐηδπη, Βαγηθα, Οσοηδαΐ. Οἱ 

89 Φγουεγὸδ: Ὁταῦγοϊν, Βιίου, Βογίμοδυ, ΜΝ. ϑίυ- 
τί. Οπἡ ἐπὸ ϑοησ οὗΓ ϑοησα: Ἠργάον, Ὀπιῦτοϊς, 
Ἐπα]ά, ΗἩθηρείθηθοῦς, Π6] ἴσβοῦ. Οπἡ Αἰοϊδεϊαεέοδ : 
ὕπιδγοῖς, ἘΌοροὶ, Βογίβοαυ, Ηδηρβίθηθοσσ. Οα 
Πεαϊαὴ : Οϑδβοηϊυβ, ΗἸ σίς, Ὠγθϑδίον, Ηἄπάοινοτκ, 708. 

Ααὰ. ΑἸἰοχαμάορ. Ομ οεγεπιαλ: ἩΙΣίς, Ὁταθτγείι. 

Οηὺ ἐχεκξίεῖ : Ἡδνοτηὶοκ, Ηἰϊσ. Οπα δααηίεϊ: 
Ηδνοτηῖοκ, ΗοηρβιομΌοτρ, ᾿οηροτίκα, Ηἰ σὶρ, Αὐδοτ- 
Ιεθ. Οἱ 86 λἤηον ργορλείςε ; Ἰποίπον, Αοἰκοστωδῆῃ, 
Ηϊισῖς, Ποπάοδγβου, Ῥυϑ6γ.---Οπ ἐμο λῖειο Τοβιίδιηθηὶ : 
Ου ἔδθ ον Οὐοδρεῖε (εἰξον ϑοραγδαίθὶγ οὐ ἰῃ ἢδν- 
ἸΩΟΠἾ68) : Οαἰνίη, ΟἸββδυβθοη, λίογογ, Μαοκηίμῦ, 

Ολρθ 61}, ατγοδνο, Ὄσσα, Φδοοῦυβ: αἷδο Οαέοία 

απγεα οἵ ἔϊ6 ἀὐΒρ6]8 οτα ἰ86 ΕδίθοΣΆ, οοἸ]οοὐοὰ ὮΥ 

ΤΒοσδβ Ααυΐηλθ. Οχί,, 1848. Ουὐ δίίλοι δπὰ 

ἈΑΓαγκ : Ἐτιιζβολο, ὅο8. Αἀά. ΑἸοχαμάογ, Οομαπί. ἡ 

λμιζε: νὰ Οβίοιζθο (ἰπ Τιϑηρσοβ Μέδοίιοεν ). Οἡ 

ἴ)6 Οοερεὶ οΥΓ δ. “οδη: Ἰϑαρα, 1ἄοϊκο, ΤΒοΪθοῖ, 
Ἰαιϊμασάις, Ἡρηρβίθηροῦς. Οἡ ἴδ6 ϑέγνιοπ οὐ ἐλὰ 
Ἀλίοιπέ: ἸὙδμοΙαοῖς, Οὐ τ86 δαγαδῖίοε διὰ ἴῆιγαοῖεδ : 
Ἰτοησθ, Οὐ 41} 126 Ζέδοομγδοδ οΥΓ υεδμα: Βιΐον: 
Ἀβεώεε “εξ. (Τς Ἡγοτάε οΥΓ ἐδε Τονὰ σόδιι, ἰταοὶ. 
ὈΥ Ῥορθ, δῃὰ σϑρυδ!. ὑνίοθ ἰπ Ατηθγῖςβ) ΟὩ ἐδ 
«εἰδ : Βαυτιρατίοη, Ηδοϊκοι!, 908. Αἀὰ. ΑἸοχδη ον. 

θὴ 411 να δρίεζζεε οὗ 5:. Ῥαμῖ : Οαϊνίη, ΜαοκΚηϊρδι, 

ἀν, διῖον (οη ὕαηι6δ), ϑιοΓ (οἢ μα). Οἱ [80 Αροσα- 
Ἰγρϑο : Βορηροὶ, Αὐδϑῦίθη, Ἡθηρβίοορογς, ΐοκο, θ» 

ἰογάϊοοκ, Εθγαγὰ, ΒΙ θα, ΕἸΠ]οιὶ, Μ108. Βυυατὶ.---Ρ, ΑΗ] 
9. Β[Ό19 Ὁοιουδνίοα (οἵ {πη ρ8).----Ὑ 1Π6Ὲ : 

Βὲδί, ᾿οαἰ- Ἡονίεγδωοΐ, Ὧ νο]8.. 88 οἀ,, 1848 (οτἱεῖ» 
ς8}}, ΖΘΙΙος : βέδίἑδολεε Ἡοτέεγδυοδ, 2 συ οἱβ. 1866 
(Ρορυΐϊαν, δῃ!ᾷὰ νθτῪ υβ6.}). ΜΔΩΥ δυίἰοἷεβ ἱπ Ἠογζορ 
ἸΚεαϊ- Ἐπονοῖορ. Κἂν Ῥηοί. Τ)εοὶ., [ςοπάφηδεα ἰγαπιεὶ, 
οὗ ΒοΙΛΌΘΓΡΟΡ δῃηὰ οἴμογβ, πηβηΐβηθα.] Οοίίϊηρον: 

Βιδὶ, Ἡγδυίογδιιοῖ, ἈΘῊΪΥ οἃ. ὈὉΥ Ηδιθογρονῦ, Θιυϊίρ,, 
18δ06. [ησιἑδῆ ΒΙΌ]9 Ὀϊοθοπατίθβ: ΤΆ τ, δυὰ 
Ἑοθίμβου ΒΒ Οαΐηιεί, Κίτιο, Ἧ. ὅτ (Ἰοπάοῃ δηὰ 

Βοδίοι, 1868, 3 γ0]8.), δῃᾶ, ἴος Ῥορυϊδν υὑδ6, ὑμο89 οἵ 

16 Απιουΐοδῃ Ἰτχαοὺ ϑοοίοιυ, δηὰ οὔ (86 Απιοσίοδῃ 
ϑυηάδυ-βο 001 Ὀπίοι.---Ρ, 5. 

10. ὥϑιοσαὶ Β1λ]ο ὙΟΣκα ἴον ργαοίϊοα! διὰ 
λοπιὶδέλοαϊ 86.---ΟἸγαὐορὰ Βέδειο (Ῥαβὲ. ῥγίτηαγὶὰθ 
οὗ Ὀσί6βθῃ) : ϑυπορεὶς Βιἰδιξοέλδοω ἐχεσοίϊοα ἵπ. ῬοίιΣ 
εἰ Νουωπι Τοδίαπιθπίμπι; ΟΟὐδΥ ζιινχρεζαδείεν Ατ0- 
Ζιρ ἀεν σγὼπαϊ ολδέοη επὰ πωϊσδαγείοπ Αιαϊοσωπσοπ, 
24 οἀ., Τρεῖρς., 1740, 10 τνοὶβ. Τὰ Βονγίεδων σεν 
Βιδεὶ͵ 126-89, 8 τγοΐβ. [0]., πον οᾶ., 1867, 
1. 5. Ηοθ6: Μὲδοίιοεγζ, Ζυ τίει, 1776--1812, 28. μαγία, 
Η. ΔΎ. Βἰοδίον : κί ἀγίο Ἠαναδίδεϊ͵ Βαττηοη, 1840. 

Ο. ν. Οουϊδοι : 2.2 4. μπᾶ Ν. 7εεί. πιϊέ Εἰπίεϊέωνν» 
σέπ ὡπά εγλίἀγοάεπ Αππηπιογκιησοη, Βουη, 1854. 

1186.0: 2αε Α. μπα Ν. Τεδί. τπΐέ εγζἰἀγεπάρη 41.- 

πιεγζμησεπ. Μαίπον ἨβητΥ: Απ Ἐχροείίίοπ ο 
ἐλὲ Ο. απὰ Ν.. Τ', Τιοπάοη, 1849, 6 νο]8., [Δῃἃ ΤΩΔΩΥ 
οἷάον Εηρὶ. δῃὰ Ατροῦ, οαϊίουθβ. ΗθηΓΥ ΒΒ Οοπ. ἰδ 
ΥΟΤΎ δρί τ 4] δηὰ γδοῖϊοαὶ, δὰ Ὑἱά οὶ ῬΟΡΌΪΑΡ ἴῃ 
Ἑπρηὰ αδὰ Απιοτίοα. ΤῊ ΒΑΓ) ἰ8 ἰγὰ 6 οὗ ΤΠΟΙΏΔΑ 
βοοῖὶ : 7Τῆε λοὶν Βὲδίς, υὐἱἱ, οὐ σίπαὶ ποίοδ, ργαοίἑοαὶ 
οὐδεγυαίίοπα, οἰς,, Βτϑὶ 1788, διἢ δηὰ Ὀεδβὶ οδὰ,, ᾿οπά, 
1822, ἴῃ ὁ νοΐβ., δὰ οἴῃ βῖἷῃοθ.--Ρὶ 5.1 Βγδὰμ 
(Βοιι. Οδι}.): 26 λοι, Θολγέζέ, ἰαί. πὸ ἀσωϊοοΐ παοὶ 
ἄεπι ϑέππδ ἀν ἃ. γῦπι. Αίγοδε, ἀδν ἃ. Κἰγελεπυάϊζον, 

οἰα., Αὐυρβὸ., 1789--1806, 18 νο]8. 



20 ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΑΝῸ ΒΡΕΟΙΑΙ, ἸΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΒΕ ΝΕῪ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ. 

ΦΈΕΘΟΝῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΟΕΔΕΙΝΑΙ, ΑΔ} ΔΡΕΟΙΑ4Ζ2 ΠΥΤΚΝΟΡΟΟΤΙΟΔ Τὸ Τ85' ΧΕ 

ΤΕ 514 ΜΈΕΧΖΊΤΊ. 

81. 

ΤῊΝ ΝΕ ΤΕΞΤΑΜΕΝΊΤΊ. 

Ι. 7Ὺ6 Διαγιο: λγριο 7εδίαγηιογιΐ. 

ΤῊΒ ἴοστη δοιο 7 ϑίαγηογιξ Ὁπαυθβί  ΠΔΌΪΥ Ῥγοοθοὰβ ἔγοια 80 ἱπβ πο οὗ 
180 Τοτα ΒΒ Ξαρρου. Το Τιογτὰ ἀοβίρτδίοβ 186 Εποματὶδὺ [6 Νονν Οονθηδηΐ ἴῃ ΗΪβ 
Ῥ]οοᾶ, ἱπ {86 βίσοὗ Βθη8θ οὗἁὨἩ [86 ἴοστα. Τὰ Νὸνεν Ταοβίδπλθηῦ 76] ΒΕΪΡ ΟΥἃὨ ὈΟΙΘΥΘΓΒ 
ΤΘΟΟΠΟΙ]ΘΑ͂ ἰο Θοα ὈΥῪ ΟἸτἰβῦ, τυ 10 ἢ. ΘΟΙΏΙΩΘΠΟΘΒ ἴῃ, ἀπ 18 Ἰηἰτοαπορα ὈΥ Ὀαρίίδτῃ, 18 
ΘΟΙΩΡΙοἰθα 8δπα ϑρρθϑγβ ουὐνδγαὶγ ἱπ [86 ΗΟΪΥ ΒΌΡΡΕΣ. [1η [80 Εποδαγιδῦ 86 Τιοτὰ 
ΟΔΣΤΙΘΒ ουὐὺ {8Δὺ Νον Οονθηβδηῦ 1} [86 ΟὨυγοῖ π Βῖοὶ 18 ἔουπᾶρα Ὡροὴ ΗΒ ΒΟΙΥ͂ 
118 δὰ Ηἱΐβ Υ οσᾶ, ρου Ηἱἷβ αἱοπΐηρ ἀδϑίδ, ΗΒ νἱούοσυ, δπα οῃ [8:9 ΘΟ Το οὗ 
Ἱπαϊν! ἀπ] Ὀθ]ονοσθ.Ό ὙΥΆΣῸ {86 οο]ο ταίίοη οὗ (86 ΕΠοΒαγὶδὺ 18 ἃ ΓΟΙΔΘΙΔΌΓΤΆΠΟΘ οὗ 
[89 ἢγβὺ ξοπηδαίΐοι ΟΣ [16 ΟΒύτοι, 16 ον ἱπαυρτιγαίθθ ΔΉ Ὺ [86 ἤοστηϑίϊοη οὐὨ (86 
ΟΒυτόδ, δηῃᾷ 4180 ΒοσΎβδ 88 8 τηληϊοβίδιου. Ηθποθ [86 τὶ ηρβ ΒΊΟΣ στθοοτσὰ ἰδθ 
ἴουπαφίίοη οὗὨἉ [18 ἢθν δηα οἴϑσῃδὶ οουθηδηΐ δ.Ὸ [βοιηβ ον 68 ὁ] (86 Νν Οονθηδηΐ, 
[80 Νὸν Τοβίδιηθην. 1,Ἀ801γ, [818 ἀοβίρηδίοι ᾿παἀϊοδῖθβ {86 οΘοπηθοίίου δηα [86 οος- 
ἰγδϑὺ Ὀϑΐσθοῃ [8686 τι ηρβ Ἀπα ἴθοΒ6 οὗἩ [89 ΟἹα Οονρῃϑηί. 

Π. Ονγὶσίῃ οὐ ἐλὲ οι Τρϑίαγηθηΐ. 

Το ἤγβὺ οοιῃησηθποοιηοηὺ οὗἩ ἴ8)0 Νουν Τοβίδιηθηῦ ἀδίθα, ἴῃ 811 ργοθδὈ  γ, ἔγοσα 
[86 ρΡογοα τσ θη {Π6 Τιοτὰ ᾿ἰνοᾶ δῃᾶ ἰδυρῃῦ οἡ δασῖῃ. 177 λαϑ ον} ὅθοη ἐδ 6 τγασίδοα 
ἐο «ογἵίε ἀοιοη ἐλαξ κολίοῦ, τοα8 ἀδοηιθα Ἠιοϑέὲ ηιοηιογαδῖθ. ΑΟΟΟΤΑΙΠΡΊΥ, 1ῦ οδἢ ΒΟΔΓΟΘΙΥ 
θῸ ΒιΡΡοΒαοα ἰμδῦ ΔΏΥ͂ ΟὯ6 ϑοαυδλιηίοα Ὑ1Ὲ Ἰούΐουβ ΒΟ] αν θθθη Ὀτουρμῦ ᾿ἰπῖο 
οοπίϑοῦ τὶ (80 Το, ΟΥ ΘΟΙ1Θ Ὁπᾶον {86 ἱπῆμποθηοο οὗ ΗΪβ ϑρ!τιί, ψδουΐ ποίησ 
ἄονχηι [86 ταοβὺ β σι Κη ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΘΒ Β6 Δα ὙΪΓΠΟΒΒΘΩ͂, ΟΥ [Π6 τηοδβῦ τοὶ ΕΥ σα ἢ8 
86 Βαᾶ Βοασ, Ϊη {18 ΤΏ ΠΗΘΙ ΒΟΙῚΘ ὈΓΙΘΙ͂ ΤΩΘΙΔΟἾΤΒ ταυβῦ ἢΔ 6 ὈΘ6ΘῺ ΘΟΙΏΡΟΒΘα ὈθέοΥΘ 
ΔΩΥ ΟὗἩἨ [)0 Νοὸν ἸΤοβίδιηθπῦ τὶ ἰἰπρθ 84 Ὀθθη ΟΟΙΡΙ]6α---ἃ [Δοῦ ἴο τ ΒΊΟΝ, ἱηἀοοᾶ, 
180 Εὐνδηροὶδὺ ΠᾳΚ60 ὈΘΑΙΒ ἰΘΒΌΙΔΟΗΥ (οἷ. ἰ. 1). ΝΑΥ͂, ΤΏΟΓΙΘΟ, )ἷ76 ἈΓῸ ὙγΑστδηϊθα 1η 
ΔΒΒυτηΐηρ ᾿μαῦ {μ6 τού ἱπροτίδηϊ ονυθηΐβ ἴῃ 86 ΘΑΥΪΥ ΒΙΒίΟΙΎ ΟΥ̓ ΟἸτιβῦ, βυ οἢ 88 [89 
ΒΟΩΩ Οὗ ῬΓΆΪ80 οὗ Ζϑοβδγῖϑα, οὐ 186 ὙΊΓρίη, δπα οὗ οἱᾶ ϑ΄'τθου, ΤΥ ἢᾶνθ ὈΘΟᾺ 
ψυύτιτοῃ ἀοῃ δὖὺ ἃ ὙΘΙΥ͂ ΘΔΠΠΥ ρΡοτϊοά. ΤῸ ΟἿΓ ταϊπα ἰὕ Βοοῖὴβ πδίυσαὶ (μδὺ Μαίίμον, 
ὙἼΟ Ὑ7Δ8 ῬΓΟΡΘΔΌΪΥ [16 τηοϑὺ ῥγδοιβοα ττιῦοσ Κ διμομρ' [86 ΑΡΟΒΊΙ6Ά, Βῃου]α ὙΘΣΥ͂ ΘΑΥΥ 
Βανο οο]]οοίοα τοροῦθοσ {π6 ΒΑΥΪΏρΡΒ οὗ {86 Τιοτὰ ; δπα βἰτη ]σῖγ, ἰμαὺ Φόοδη Βῃου]ᾶ 
Βδγο τηϑδᾶβ 8 οο]]δϑοίΐοῃ οὗ ΗΝ ἀἸἰΒοοῦΓΒΘΒ. 

4.22» δολροίδαεωπαἐρεία, ἰΏ6 Ὀθδὲ Ῥοῃτοδη. ΤῈ9 ἘΠ, ἰγεϊ. τοϊοίακεα [0.6 δϑῆθο ἴῃ σϑηδουίρ {}186: ὅλ6 δεδὲ δ ε.- 
δαίφά. Ὥτ. Ἰ,Δβο ΓοίοΓΒ δ ΡῚΥ ἴο 189 τηϑοπδηϊαπι οὐ ττ της, πὶ ἩΒΙσΝ Μαιίθονν, δα ἃ ΤΌΣΤΩΘΥ ΘΟ] Ἰϑοῖοῦ οἵὨ ουδίοτοα, ὉΥ 
οοπδίδηϊ Ῥγδοίίοο, δὰ δοα υἱγθὰ ΤΩΟΣΘ 6686 δΔῃὰ 81.1}} 1:8} [0.6 ΟὮΘΓ ΑΡοδίιθδ, το οΣο Πδηθσοθη. Α6 ἴο Ὠδίυζα) ἰδιοὴς 
᾿ϑηὰ οἀποδίίοι, Ροῖοσ, Ῥϑῃὶ, αηὰ δοδπ οσθ ππἀοποίεα) 816 δυροτίοσβ. 1ωπΚῸ 8160 ἢδᾷ τῆοσθ ᾿ϑδσῃ!ηᾳ, Ὀοΐπς 8 ῬΡγαϊοίδη 
Ὁ, Ῥτοζοοδίιοῃ, δῃᾷὰ ἃ δυροσίοσ αἀσϑοῖς βοδοῖδσ.-- ". Β.) 



81. ΤῊΒ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤ. 4] 

Βαϊ Βθοἢι ΤΩΘΙΛΟΓΆΒ1118 766 ΟἾΪΥ͂ {110 ΤΑΣ ΓΒ Ὁ] Ὠϊδύου! 681 Γθοο ]ΘΟΟ. 5 οὗἉὨ Ἰηαἱ νἹἀΌΔ1]6. 
Βοῖοτο (86 Νὸνν Τεβίβδπιοπῦ οουἹὰ Ὀ6 νυϊτθῃ, [86 σψοτῖ οὗὨ [86 Ιιοτᾶ σϑαυίγοᾶ ἴο Ὀ6 
δηϊΒΠη66, δηα ΗΙβ Ηοὶγ ϑ'ριτιῦ ρουτοα οὐῦ Ὁροῦ [86 Αροβίϊοβ, ἐμαὺ 88 [86 ταϊρῃὶ 
6 ΠΥ δυϊοα ἴον {ποὶγ Βιρἢ σΔ]]Π ρ΄. 

ΤΟ οτἱρίῃδὶ ταϊβδίοῃ ἱπίστιβίθα το {86 ΑΡροβίϊθθ δῃᾷ {80 βουθῃίυ αἱ βοὶρ]68---ἰο 
(οβυ γ ΟΥἩἨ 186 Τιοταὰ ΔΓ [86 οοτμρ]οίϊοη οὗ Ηΐβ 116 δηᾶ στ ουῖο-- ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ 1 ρ]168 
ΑΪ80 (80 αἀυίγ οὗ συϊπρ δροῦῦ Ηΐμ, 88 Ορρογίπηιυ αἰοσγαθα, ΤΕ, δοοοσάϊηρ ἰο [86 
δαν οῦυτΒ Ἰδἰαποίίοῃ, ΠΟῪ ΤΟΥ͂Θ ἴο ἄἀονοῦθ 811 {Π6}Ὶ ΘΠΟΤρΊΘΒ ἴο 0818 ὍτΟΥΚ, ἴο ΔΡΡΙΥ 
ΘΥ̓ΟΤΥ͂ ΠΛΘΒΠΒ, ἴο βΒαῖζθ ΘΥ̓ΘΙῪ ΟΡΡΟΥΓΠΙΙΓΥ ΤῸΓΣ 108 Ῥχοσηοίίοῃ, ΠΟΥ͂ Ττηυδῦ, ΟἿ ΘΟΌΓΒΘ, 4180 
ἴδνθ δι ρ]ουθᾶ [86 ΡΟΥΤΘΓ[Ὼ] Ἰπβ συτ Θη Δ] οὗ Ἰἰὐοσαΐσθ. ΝΌΟΣ 6͵Θ ΒΥ Ὁ Ἀ} 0} Ὁ] 
ἴο {86 1Ὁ ο81Π1ρ. ΑΒ ΠΥ τυοπῦ οτί 1ηΐο 811 (86 σου] ργοδοδίπρ' (86 αοΒβροὶ, Βο αἷβο 
41ἃ {ΠΟΥ δἀᾶγθββ ὑβοιβοῖνοβ ἴο 811} ἃρϑβ ὮΥ̓͂ {Π6} τὶ ηρθ. ΑΠα, 88 δὖ Ἰδδύ, αὖ [86 
Θπα οὗ [86 ψοΥ]α, [ΠΟΥ 8}8}} δρδὶη τηθού, [86 ΤἈΣΟ ΒΓ] ΤΘΒΒΘΏΡΌΙΒ οὗὨ ἰμ6 Τιοτᾶ, τ ἢο 
Ὀγ {86 ᾿πϑύγυσιθη αν οὗἁ [π6 ΟἸΌτΟΙ (1 6ἢ 86 γ δα βουνϑᾶ ἴο ρ]δῃ ) μβανὸ {Ὁ18]1ο 
1 οἷν στθϑῦ οΟΙΏΤἸΒΒΊ0η. Οὗ ργθδομίηρ [86 ΟΟΒΡ6Ι] ἴο ΘΥΘΙῪ ΟΓΟΔίΓΟ, Β0 8180 “11 [ΠΟῪ 
Ὀ6 Του ἴο ἢϑγνο ϑοοοχαρ] βηοα {Π6ῖγ ψοσκ ΓΒσουρἢ 086 ττϊηρβ οὗ [86 Νὸν Τοβίδ-: 
τη θη. 

ΑΒ 86 σομιροβίίίοη οὗὨἩ 1806 Νον Τοβίδιηοηΐ ἐοιτηοᾶ, 6 (86 Ῥτοδοδίηρ οὗὉὨ [186 
Ὑγοτᾶ, ραγὶ οὗἩ (89 ρστοδῦ τηϊββίου το [00 Τιογὰ ἰπίγυβίοα ἴο Ηΐ ΑΡροβίϊοβ, ἰὑ 

᾿τοαυϊγοα βρθοΐδὶ Πῖνῖπο Ὀγθραγδίΐοη ἀπᾶ ἱΠΠατηϊπδίϊοι Ὁ {86 ΗοΙγ αμοβῦ. Ψυδβῦ 88 
“ΠΟΪΥ τα οὗ αοἄ βΒρᾶϊκθ 88 [6 Ὺ 6 ΓΟ χηουϑα ὈΥ͂ ἴΠ6 ΗοΟΙΥ Οδοεῖί,᾽ βο στοῖθ {Π6Υ ὈΥ͂ 
180 βϑδῖηϑ ριγιύ. Τὴθ Ἰβριγαίίου Ὀοβίοοα οἡ ὑμ6πὶ ΦὉΣ (086 ΡῥυΡΟΒΟΒ οὗἩἨ {Ποἷγ 
δροβίοϊα οδ Πρ, ͵Ὑἃ8 αὖ [86 βαῖὴθ ἅπηθ {86 βοῦγοθ οὐ {πϑὶγ ργϑβϑδομίπρ δηᾶ οὗ {μοῖτ 
ὙΓΙΓ ΡῈ. 

Βαῖ, ὙἘ116 Δϑβοσηρ (06 Ὀῖνῖηθ οὐἱρσίη οὗὨ 9 Νον Τοδίδιηθηΐ, τὸ ἄο ποῦ ὍΥ͂ ΔΩΥῪ 
ἸΏΘΔΠΒ ΟΥ̓ΘΙΪΟΟΚ 186 ὨθτΤαΔη [ὍΤΤΩ ἴῃ ἩὨΙΟΣ Ὁ γ88 οαδῦ. Οἡ {86 ΘΟΠΌΓΆΓΥ, ὑμαὺ υτηδῃ 
ἴοττα ΔΡῬοϑ,ϑα 411 [86 Τῇοτθ φ ΠΌΪΠΟΘΙΥ Πθη 1Ὁ Ὀθοβηηα 1Π6 νϑ 616 οὗἁἩ Ὀῖγ 6 ΤΟ Υ6]8- 
(οη. Ηδρποο, ([ἢ6 Νοὸνν Τοβίδπηθηῦ ΤΠ ΠΠΡΒ ἅτ οἱοί ρα ἴῃ {86 Ιδηρσθδρο ΟΥ̓ ατγοθοθρ, 
δα οουποδοα ἴῃ 18 ΡΘΟΌΪ Δ᾽ τοῦθ οὗ ἱβουρῃί. ΤῊΪ8 ἔοστῃ οοῃβλαῦθβ δπούμ Γ᾽ ΘΟΏ- 
ἰταϑ Ὀούνϑο (86 ΟἹὰ 8δπα 9 Νοὸνν Τοβίδιηθπῦ. ΤῊ ἰδηρθδλρο οὗ ἴδ0 ΟἹ] Τοβίδ- 
τοουῦ (086 ἩΘΌΓΟΥ) 158 [μδὺ οὗἁ δ πρ, οὗ αἰγθοίμεββ, 8πα οὗ (86 ϑβοίθσιο σϑ]ρίοι οὗ 
6 Φ6ν1ὲ. ΤῈ ἰδησῦδλρο οὗ [80 Νὸνν Τοβίδιλοηϊ 18 (μδὺ οὗἨ [Ὁ]1 1ῃ.6]] θοῦ] οοῃ- 
ΒΟΪ ΙΒ ΘΕΒ (νοῦς), ΟἿ ταδϊιυγοα τοβθϑοίίοη, δπᾶ οὗ [80 δχοίθσϊο τ ]ρίοη οὗἁὨ 411 Ὠδίϊομβ. 
Βαϊ [86 Νοὸνν Τοβίδσηθηϊ 18 αδἷ8δὸ πηρυθᾶ τὶ [86 Βριὶτιῦ οΥἁ ὑῆ6 ΟἸἹα : δια ΠΘΏΘΥΘΥ 
ἴμογο 18 8}Υ αἰγθοῦ δῃηᾶ ϑβοίοσὶ ο ρτθβϑηϊδίοη αἵ γονοϊδίίοη ([86 βροακίηρ ἐν πνεύματι), 
γὁ τηϑοῦ 1} Τγοαποηῦ ΗΘΌΓαΐβιηβ, ΘΒρΘ ΟΠ ἴῃ [86 ΒοοΙ οὗ Εδνοϊδοηῃ. 

1Π. Ολνοποϊορίοαϊ βιιοοοδθξοτυ ΟΥ ἐλ6 δοοῖδ 9} ἐλ6 ειο Τεϑίαηιθηξ. 

ΤῊΘ οἸἀοθῦ δροβίοὶο Ἰοϊζοῦ 18 ἰδαῦ δἀάγοθβοα Ὀγ 86 ἥι γῃοα δὖ “Θγαβδίθαι, θοῦ 
[86 γοᾶγ ὅ8 [ὁΓ σϑίῃοῦ ἃ. ν. δ0-ὶ 5.}], ἰο [806 ἀφηῦϊ]ο ΟὨτβίίδη ΟἸΒΌσΟΝ 5, δπᾶ 
ὙΠΟ 18 τοοογάρα ὈΥ 1πἶχο ἴῃ ἴ86 1δίἢ σΠαρίοσ οὗ Αοίβ. 

βοου δ΄ἰοσγνασαὰ Ῥβϑὰϊ σσοΐθ 18 βγβὺ Ἰοϑζίθσβ ἴο {π6 Ομασοθθθ. ΤῺΘ δροβίο!ο. 

ὙΠ  ΠἼΠΡΒ ΤΑΥ͂ θ6 ἀτταηροαᾶ ἴῃ 186 [0] ηρ' ΟΓάΘΓ ΟἿ Βι ΟΘΆΒΙΟῊ :--- 

1. Τὸ ὕνο Ἐρίβι198 ἴο (π6 ΤᾺ ΘΒβδ] οηΐϑιβ, τι ςὕθ ἔγοτι (ον, Δρουΐ δ4 οΥ ὅδ 

δ8---, 5.1. 

' 2. τ᾿ τε ΟΥ̓ Ῥ80] ἴο ἴδιο Οα]δίίδηβ, τὶ θη ἔγοτη ΕρΡῃθβιβ, δου [86 γϑᾶγ δό 

οΥ 57. 



᾿Ξ: 

99 ΟΕΝΕΒΑΙ, ΑΝῸ ΚΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊ ΝΕῊῪ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ. 

8. ΤΊ ὕτο Ερίβι]6β οὐ Ῥδὰϊ ἰο 1ῃ6 Οοτί αἰ ΐδηβ, ττι ύθα ἔζοτα ΕΡΒοδυβ διὰ Μδοο. 
ἀοηΐα, δρουΐ {π6 γϑᾶγ δ8. 

4, ΤΙο ΕΡ᾿Β616 οὗ Ῥδὰ] ἴο [86 Βοτάδη8, τε! θη ἔγοσα ΟΟσϊπία, δρουΐ [6 γϑϑγ δ9. 
ὅ, ΤΏ ΕἸ [8116 ΟΥ̓ Φδἴμεβ, υτϊτύθη ἔγομπλ «Θγυβδίοτη, δηα δἀατγοθθοα ἴο {86 “Θν18ἢ 

ΟἸ τ β 88 ἴῃ (86 Ὠίαβροτα, δρουῦ [86 γϑᾶγ 62. 
6, Τὴο Εἰ ]8|165 οὗ Ῥδὰ] το {πὸ ΕἸΡΒδβίδηβ, ἰο (86 ΟὐοἹοββίδηβ, δ ἴο ῬἘΣθσηοη, 

το ἴγοπι Εοσηο, Δρουῦ [86 γοϑγ 68. 
7. Το ἘΡΙ8Β|16 οὗ Ραιῖ ἰο [δε ΡΣ ΡΡἾϑηβ, τσὶ θυ ἔγοση Εοσθ, δθουῦ [86 γϑδγ 64. 
8. Τποὸ ΕΡρ᾿βί]6 ἴο (80 Ηοῦτονα, ἴ[πΠ6 ὐοεροὶ ὮγΥ [μ|κ6, ἀπ [6 Αοἰίβ οὗ [860 

ἈΡοΒΊ]68, ει ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἔγοσα [86 βϑπὴθ οἶδοθ, Οὐ αὖ Ἰοδβδύ ἔγοτη 1{8]}γ, δῃα δροαυΐ (16 
881}}6 {1116---ἰ(ἢθ ὙΘΑΓΙ 64. 

9. Ὑπὸ ΕἾγϑί ἘΡ 8116 οὗἩ Ῥοΐοσν, υυυιἴθῃ ἔγοσα ΒΔΌΥ]Οη, δροαῦ [86 γϑᾶγ β4. 
10. Το ΕἸγβ ἘΡ 8116 οὗἩ Ῥβὺὶ ρ Τιοίην, ττιτθη ἔτοιη Μϑοραοηΐβ, θοΐνγθοη 64 

δηα 66 [7]. 
11. Τὸ ΕΡΊβΒ|16 οὗ Ῥδὰ] ἰο Τιϊαβ, τυ τθῃ ἔγοιῃ Μαδοοἀοηΐα, ΟΥ ἔγοσα αστθθοθ, 

Ῥούνϑοῃ 64 δηᾶ 66 [}]. 
12. ΤῊ βεοοῃᾶ ΕῬ᾽βί]6 οὐ ῬβᾺ] ἴο ΤΊ τοίῃγ, πυυϊΐθη ἔγοτα Εόοσηθ, δρουῦ {Π6 ὙΟΆΓ 

67 οΥ θ8 [2]. 
18. Το Βοοομᾶ ΕἸ 18116 οὗ Ῥοίεσ, ψυιτθῃ ἴῃ (86 βδιὴθ ρΐἷδοθ, δῃᾶ δθουΐ [86 Β8πὶθ 

Ὅμασ, Δρουῦ 67 οΥ 68. 

14. Τῆθ ΘΟ8Ρ6] ὈγΥ Μαγκ, τυϊυΐθη 'π Τζοτηθ, δροῦί [86 γϑᾶγ 68. 
16. Τῆ6 αοβροὶ ὈῪ Μαίζμον, πυϊζίθη ἴῃ σπᾶθα, ἀροαὺ [μ6 γοᾶγ 68 οἵ θ9. 
10. ΤΟ ὅοΒρ6ὶ ὈΥ Φοδη, τυ το δρουῦ [86 γοϑῦ 70. 
117. ΤῊ ἘῬΙ8116 οὗ πᾶς, τυ ἴδῃ ῬΓΟΌΔΌΙΥ Ὀούνγθθη [6 ὙΘΔΓΒ 80 δῃᾶ 90 
18. Το Εϑυοίδίοι οὗ Φοῃη, τειτθη δροαῦ [Π6 γϑᾶγ 985. 
19. Το ἴῃτοο ἘΣ 8168 οὗ Φόοβη, Ὑυ 6 ῬΓΟΌΔΌΪΥ Ὀοΐνγθοῃ [80 ΥΘΔΓΒ 906 «μὰ 

100 [Ὁ].Ὁ 

ΙΥ. Οὐγἰξοαϊ Οοἰϊοοίέοῃη, 97 ἐλθ ειο Τρδίαηιοτιξ ΟαΉΟΉ. 

10 Ψ1] Ὀ6 ΤΟΔΑΠΥ ρσταηίοα ἰδαὺ [Π6 γαγίουβ ΟἸΌσΟ ΘΒ ΑΓ ΌΥ Ῥγοβοσυοᾶ (ἢ6 
ΟΡ 80168 δηα τυϊθηρβ οὗ {Π6 ΑΡοβί]08, δᾶ μόδα οὗ {μοὶγ δββἰβίδηίθ, [6 Εὐσδηρο 1815 
ΜατΚ δηᾶ 1π|κο. Το ἰάθα ἰμδὺ βου 6γᾺ] δροβίοὶο τυ η ΡΒ, ΤΟΓΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ 4 {τὰ 
ἘΡΙΒ116 οὗ Ῥδὺ] ἴἰο [86 ΟοτΥ μι ἶΔη8, ἃ δὴ Ερἰ8019 ἴο {86 Τωλοίοθδῃ8 ὉΥ [8.6 Βδπιθ 
ἈΡοϑβί]6, αν Ὀθϑῃ Ἰοβί, οὐγϑϑ ἐδ οτἱσ'ῃ [0 8 τηϊβυπἀογβίδηαϊπρ' οὗὨ βοπλθ 8]}πβίομβ ἴῃ 
10 Νονν Τοβίδπιηοηί. ἰΟοιοῖς Το Β Αροδί. Αρο,1. 206 844ᾳ.) Βαῦ ἰῦ ἰβ Ῥτορδὶθ 
τυ δῦ δὖ 8 Ἰαΐοσ ρογτϊοᾶ Μίδυκ ΜΕ ΘΗΪΑΓροᾶ ἷ8Β ΘΌΕΡ6] ὈΥ Δααϊπρ' ἴο 10 8 ΘοΟΠΟ] ΒΊΟΗ,, 
Δρροπᾶοα ἴο [μδὺ τ Βῖο 1 ὨΔα 1 1018 ΟΥ̓ΤΡΊΠΔ] ΒΏΔΡΟ ; 848 8150, (μαῦ δῦ 0ῃ6 ΘΟΙΠΠΊΘΠΟΘ- 
τηθηῦ ΟΥ̓ 186 Βοοοῃᾷ οδηΐατυ, [Π6 τ γ611-Κπόύγῃ ρϑδβδρο ἱπ [806 ϑοοοπᾶ ἘΡ]δ8[16 οὗὁἩ Ῥεῖδν 
ὙΥ785 Ἰηβογρα ΔῸΥ 186 ἘΡΙΒ116 οὗ ὅπᾶθ. (“44Τ,οδί. Αφο, 1. 162.) ὙΤα686 ΟἸΓουτηβίβῃουβ, 
Βούόνοσ, ἄο ποῦ αϑϑοὺ 186 δ ΠΟ Ό ΟΣ ΟΥ̓ {π6 ἰοχὶ. ΤΠ ἱπιοτροϊδίΐζοη οὗ [86 {γἱπ1ῖ- 
ΤΙΝ ΡΒΒδρῸ ἴῃ 1 Φοἢη ν.. Ὀθύτν θη Υϑτῆ. ἢ πᾷ 8, 18 οὗ τηποῦ Ἰαΐοσ ἀδλίθ. ΤῈ6 αοβροὶ 
οὗ Μαίμον, οὐτἱρίηα!ν σι τθη ἴῃ ΗΘΌτοτν, γ͵Ὃ8 γδηβ]δίθα δὖ ἃ ὙΘΙῪ ΘΑΓΙΥ ΡοΓΙΟΩ, 
ΔΏΔ ΡΓΟΡΔΌΙΥ ὈΥ̓͂ ΜΑΓΓΠΟΥ ΕἸ πΊΒ6] 7, πο ΟἿΤ ῥσθβοηῦ ασθοκ Οοβραὶ, ΒΟ. ΒΔΒ ΘΟΥ̓́ΘΓ 
βίποθ θη Τϑοοὶγ θα 85 Δ; ΟΠ Σ581 ἴῃ {π6 ΟΠ ΣΤΟΝ. 

Τὸ γγαβ πδίυσγαὶ ὑπδὺ {Π6 τυ ηρθ ΟΥὗἨ [80 ΑΡροβί]68 βου 6 δοιωσταυηϊολίοα ἔγοσῃ 

Φ[7Τ8}6 Θ᾿ το οΪορίοδὶ ἀαίθα δοαϊστιοὰ ἴὸ ἔπ 6 δροσίοϊο τὶ ηρη ὉΣ ὮΤ. 1Δῃμο δ᾽ μ ἘΠ ΠΡ ἴῃ [ὮΓ66 οὐ γ00Γ ᾿παδίδηθοθ 
ἤτοτὰ ἰθοβο δἀάορίϑα ἰπ τὴν Ζ7 δέον 97 λ9 Α οσέοζέο Ολωνροῖ, Οἱ βοτὴφ ὈσΟΚ [ἰ 186 ᾿ππροδδὶ Ὁ16 δΔοοΌΓΤΑΙΘ]Υ ἴο δδοοσίδι ἐδ 
θπηο οὗ οοταροδιος.--. ΕΒ. 



81. ΤῊΕ ΝΕῊ ΤΕΘΤΑΜΕΝΊ, 93 

0η6 ΘΟ ΌΤΟΝ ἴο [86 οἴογ, ἀπα οχίθηβίγοὶυ αἰ πβοα, ποθ Τὴν οὗἁὨ ἰζθπι ΘΓΘ Θυδηρ 6 ]}- 
ΟΆ] ορἱβι168, δ ἀγοββοᾶ ἴο βϑυϑδὶ, ΟΥ ἴο 811 ΟἸ τ βυϊ4η ΘΟΙΩΤ 0168 (88, ΤῸΣ ΘΧΆΙΩΡΪΘ, 

186 ΕΒ] 6 ἰο {806 Ηθῦγονα, ἰθὺ οὗ ϑδλθβ, [86 ὕνο ἘΡιβι168β οὗ Ῥοῖοσ, [89 ΕἸγβὶ 
Ἐριβῖϊα οὗἨἁ 9Φ.Ήβη, 186 βουθῃ ΘΡ᾽ 8168 ἱπ (Π6 Βοοῖὶς οὗ Εονοϊδουῃ, δπᾶ [86 Ερὶβι]9 ἰο {80 
ἘρΒββίδῃβ). Βοίδάρε, (86 ῥγαοίϊοθ ὑγχαἃ8 8180 ἀἰβιϊ ΠΟ] ῥγοβουϊθοᾶ ὉΥ 1886 Αροβίϊοδ 
((ο]. 'ν. 16). ΑΟοοΓαΪΡΊΥ, τὸ ἐπα ουθῃ 'π {πΠ6 ΝΟΥ Ταβίδιηθηῦ 8 8]]δῖο ἴο 
οΟἸ] οἴου ΟἿ δροβίοὶἱο τυὶηρΒ, ΤΔΟΤΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ΟΥ̓ [Πο86 οὗὨ δα], 88 ἴῃ 186 ϑδϑοομπᾶ 
ἙΡιβε 6 οὗ Ῥοῖοσ (1. 16), ἰὴ τ ΒΙΘ 4180 Αοίβ χυὶ. πιΔῪ Ὀ6 Φοιμραγοᾶ Ὑἱν τϑέδγοποῦ 
ἴο [Βα δα ἄγοεβ οὗ [86 ϑ'υποα οὗἉ Φοσιβδίθα, γϑοοσαθα ἴῃ ᾿οῖβ χγυ. 

ποι οΟἸ]οοὕομΒ οὗ δροβίο!ο ψυϊηρθ στοηἀογθα βοιμοι ῖηρ ΕΠ ΟΥ108] Θχϑιιϊπλ»- 
ὉΠ. ὨΘΟΘΒΒΆΤΎ, ἴο0 ΘΏΔΌ]6 (86 ΘΠ ΌΤΟΙΟΒ ἰο αἰδίϊπρτ θ᾽) Ὀοΐνγθοη τ μδῦ γ88 σοπυΐηο δηᾶ 

Ὑδὺ βρυσίουβ. [10 18 ΓΟΙΊΔΓΚΑΌΪΘ [μδ΄ 80 ΘΑΓΙΥ 88 ἴῃ 186 ϑιαοομπᾶ ΕἸ 1816 ἰο {86 ΤΏΘε- 
ΒΔ ]οπίϑηβ (2 ΤΉΘΒ8. 11. 2), μοὶ 18 [86 βοοομᾷ οἹ θεῖ οὔ 186 Νονν Τοβίβδιηθηῦ τὶ ἴηρΒ, 
6 Πηᾶ ΔΠ ΔΡΡΘΆΙ ἴο [80 ΟΥ104] ΒΘΏΒ6 οὗ [86 Θμυτοθο8. ἣἥο Ἰοῃρ, ἰμα6θα, 88. ΒΟΙῊΘ 
οὗ [06 Αροβίϊθβ, οὐ θυύθὴ (μοὶγ ἱτητηοᾶϊαίθ αϊβοῖ ρ]θβ, ᾿ἱνθα δηᾶ ἰδυρμῦ, [86 βίγϑδια οὗ 
ΟΥ̓ΆΪ ΔρΡΟΒίΟΙΙΟΔΙ ὑΓΔαΙ ΠἸΟῚ γγ88 80 Δρυαπαδηϊ Δπα 80 ρᾷγα, μαῦ ΒΟΙη6 ὈΓγοἔοστθα [0 ΔΡΗΪΥ 
αἰ ΓΟ ΟΕ ἰο [μδὺ Βουγοθ οὗ ἱπβίσιοίοη. ΤὨυΒ τ γὸ δοοοπηῦ, ῸΓ ΘΧδπιρ]6, ῸΓ {86 οἰΓΟΌΠ,- 
βίδηοϑ ὑπαῦ Ῥδρίδ8, ἃ ἀϊβοῖρ]8 οὐ Φόμῃ, γῆο ᾿ἰνθὰ δὖ 186 δοιπιηθποοιηοηῦ οὗὨ [86 βοοομπᾷ 
ΘΘΠίΌΓΥ, ΤΠ] ΘΠ ΌΟΠΒ (6 ΟΟΒρ6]8 οἵἨ Δίαίίμον δπὰ οἵ Μασ, Ὀαΐ, ἱπβίθδα οὗὨ τοίδστίηρ ἴο 
ἴ8οβο οὗ [μΚὸ δῃὰ οὗὨ “οῆπ, τροοταβ [86 ΠΔΠῚ65 οὗἩ {π0 τϑῃ ὙΈΟΒΘ ῬΥΘΒΘΠΟΘ Ἀπᾷ 
Ἰηβίσοοη8 Π86 ἴῃ 18 0880 Η]1οα {86 ρἷδοθ οὗὁἨ ἴπθβθ (οβρ61]8 (ΕΠΒΘΌ. 111. 88 ; ΘΟΙΩΡ. 
1ληρο, Ζ.οδόη, σέβω, 1. 161, δῃὰ 4,οδβί. 4'σό, 1. 215). Ἐνγθῃ ἴῃ [86 τυιϊηρβ οὗὨ [89 
ΔΡοΒίο]ο ΕΙΠΘΓΒ γα τηθϑῦ 10} ἰγεαπθηῦ ουϊάθηῃοο οὗ {πο} ΓΆΛΑ Υ 1 [86 ΝΟΥ 
Τοβίδιημοπῦ τ] ΡΒ. ΟἿ ἴδι686 ὙΔΙΙΟῸΒ (ΘΒΌΪΩΟΙΪΘΒ, 88 ὉΠΘΥ ΤΌ] ΡΙΥ ἢ [16 Ιαρ80 
ΟΥ̓ {1π|6, 88 4180 οἢ (86 γΔΙΪΟΌΒ ΤΌΓΤΩΒ 8η6 1818 οὐὗὁἨ 186 ὀᾷποῃ ἴο 18 1 π8] ο]οβϑ ἴῃ ἴδο 
βου ΘΙ ΓΌΓΥ, ΘΟΙΏΡΑΓΟ ἴδ6 νϑυίουβ [ηἰτοαποίίομβ ἰο 86 Νὰ Τδβίδτηθηϊ. 

ΝΟΣ τηυδῦ ψ1ὸ οτηϊῦ ἴο τηθηίΐϊοι ἐμπδῦ, ἀστίηρ [86 ἢγεῦ [γθθ οθαϊυγίοβ, (89 ΟἸΌΤΟΣ 
ΘΙΏΡΙΥ ῥτονοᾷ 108 οὐ 108] ΘΑΡΘΔΟΙῪ ὈΥ τοὐθού ρ, ἔγοσα {86 οδῆοη ἰμδὺ ναϑὺ ΤἸη888 οὗ 
ΒΡΟΟΤΎΡΒΔΙ ψυϊηρθ ὙΠΊΟΘ. οἰδίχηθα δατηββίοη ἰηΐο {86 Νὰ Τεβίδιηθηῖ. Βαῦ [80 
ἄ6ορ οοπύγαϑὺ Ὀθύτννθθῃ ἴΠ656 ὙΤΟΥΚΒ πᾶ [Π6 βρὶ τὺ οὗἩ [86 Νὸν Τοϑβίδιμθηῦ ἢ88 ΟΠ]Υ͂ 
Ἰδίθυ Ὅθοῃ ΣῪ Ῥτουρμῦ ἴἰο Ἰἰσῃϊ, ᾿π Θοπηθοίϊοι Σὰ [0 ΘΟΠΓΟΥΟΙΒΥ δρουαΐ ἴδο 
ΤΩΥΤὮΪΟΔΙ ΓΠΘΟΥῪ οὗ ϑίταυθββ. ((ουιραγθ (Π6 ἸΙοΓα ΓΘ οα ἴπ6 βυ᾽]θοῦ 88 ρσίνθῃ ὈΥ͂ 
ὙΥΊΠογ, δπα {86 οΟἸ]ΘΟΙΟ.Β οὗ Νοῦν Τοβίδιηθηΐ Ἀροσγρβᾶ, Ὀγ ΕΔ στο, ΤΆΪο, δπᾶ 
ΤΙΒΟΒοπάογ ) 

Υ. δηὶξν απα Ογσαπὶς Αγγαηροπιθηΐ ΟΥΓ ἐλ6 Νειο 7Τοϑέαπιθηΐ, 

ὈΙΨΊΒΙΟΝ ΟΣ ΤΗΕ ΝΕῪ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. 

Αἱ γβί, 10 βοοιηθα 848 1 [86 δποϊθηΐ Ομ υσοῖ σου] Βᾶνα δἀορίθα 8η διτδηροπιθης 
οὗ 106 Νὰ Τοβίδιημθηῦ τὶ πρβ Βα δίδη 181} ΒΙΤΉ118Γ 10 Πα οὗ [86 6078 ἴοσ {π6 ΟἸἹᾶ 
Τοβίδιηθηῖ, Τῆι χα Πηα τηϑητοη ΟὗὁἁὨ ἴδγ60 ΒΘΟΟΠΒ Οὗ 186 Νονν Τοβίδιηθηϊ, [ο 601- 
τοβροῃᾶ 1} [Π6 δῃοϊοηῦ αἰνβίοη ᾿πίο 1ανν, ῬτΟρΡΒοίβ, λπᾶ ἨδρΊορταρΒδ. Βοβ1468 
ἴι6 ἀττδηροιηθηῦ ἰηο τὸ εὐαγγέλιον Δηἃ ὁ ἀπόστολος (ΟἸ]δπιοπ8 Α16Χ.), τὰ εὐαγγελικὰ καὶ 
τὰ ἀποστολικά (ἸΓΘΠ ΕΘ .8)----ὌΥ τ ἰ6Ὦἢ ΠΘῪΥ ταρϑηύ [6 (ἀο8Ρ6]8, δᾶ, ἴῃ 86 ἔἢσβύ Ὀ]806 δὲ 
Ἰοδδί, [6 τυυιησβ οὗ δ0. Ῥ8}}--τσο δἷβὸ πᾶ τωθηϊοη οὗ δ ἰμϊγα οο]]θοίΐοι ππᾶ ον [ἢ9 
Ὠ8116 Οὗ καϑολικαὶ ἐπιστολαί, ὙΓ10} ΒΘΟΙῚΒ 0 Βᾶγθ ἱποϊπἀθα [86 δροβίο!ο ττϊηρ 
ΘΘΏΘΓΆΙΥ, καϑόλου (β6ε0 Ηυρ. Εἶπ]. ἐπ᾿ Ν. Ζ7'. νο]. 11.) Ρ. 428). ὙΠὲβ ὀχρ᾽απδίϊοι οὗ 

(80 ποτὰ καϑολικός Β48 ὈΘΘῺ Θοηίτογοχίθα ; Ὀαὺ (86 ἤλοῦ (μαὺ (89 ΕΡΙβ1190 ἴο [9 



94 ΟΘΕΝΕΒΑΙ, ΑΝῸ ΕΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΒΟΡΌΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

ἩΘΌΓΘΥΒ, ΔΙΓΠΟΌΡΉ οδίμοὶο ἱπ ἰἰβ ὕθῃοσ, γγἃ8 ποὺ ἱποϊπᾶρα διηουρ (6 Οὐδίδο]ο 
ἘΡΊΒ1168, θθοδῦβο 108 Δα ΠΟΥ 88 αἰ θαϊοα ἰο 50. ῬΑ], Βρϑδκβ ἴῃ ἔδνογ οὗ [86 
δῦογο βυρροβίίύί Θοη. ΤᾺΪΐΒ αἰν βίου οὗ [6 Νον Τοβίβδιμοηϊ, Βουονοσ, [611 ἴο [86 στουπᾶὰ 
ὙΠΟ [06 ΟΒΠΟῚ ὙὙᾺ8 ΟΟΙΗρΡ]ο θᾶ, Ἡθηοθ ἴ80ΓῸ οδπ ὯΘ 0 γδϊᾶὰ οδ͵θοϊδοῃ ἴο 180 
χηοάσγη αἰ γἸβίοη ᾿πίο Ηἰβίοτιοϑὶ, οί], δα Ῥτορῃοίδο ὈοΟΚθ. Βαῦ 1Ὁ ἀθΒοσΎ 68 Π0- 
[106 δῦ [86 Βοοῖκς οὗ Αοἱβ γγδϑ οὐ ρῖπα!]ν, δηα 8180 ἰπ [86 βου ρύασο ἸΘΒΒΟΏΒ, ἱποϊυἀοα 
ΘΙΩΟΩ᾽ ἴΠ 6 ΕἸ 8.168, ἀηα (815 1 σοοα ΤΟΆΒΟΩ ; ΦῸΥ ἴῃ [86 βίτοῦ Πἰβύοσ 68] Β6ῃ 86, 10 
ΒΘΙοηρβ ποὺ ἰο [86 ροτγϊοά οΥ̓ (Π6 ΘοΒροῖ Ηἰδβίοτγ, Ὀαὺ ἴο ἰβαὺῦ οὗἨ (6 ξοππαϑδίϊοῃ οὗὨ (86 
ΟΒυγοῖ ὈΥῪ [186 ΑΡροβίϊεβ, δηἃ βοῦνβ 88 ἰδίου 8] 8518 ἰο {μ6 ΕΡΙβί1θθβ. ῬΧΟΡΟΙΥ 
δροδκίπρ,, [Ὁ ΟΥΠῚΒ 8 ὑγδηβ ΠΟῊ ἔγοσῃ (ἢ6 Ὠϊβίουϊοδὶ ἴο (16 ἀοοίγ!πα] ὈΟΟΪΚΒ. 

ΤῊΗΐΒ αἰν]βῖοη οὗὨ [86 Νοὸν Τοβίβδιηθηῦ 18 γαυγδηϊθα ὈΥ [0.6 ῬΘΟΌΪΙΔΡ οϑϑί, δῃα ὉΥ͂ 
186 ῬΓΘΥΑΙΠΠρ᾽ ΟΠΑΥβούο τ Β108 ΟΥ̓ 118 γατίουβ ὈΟΟΚΒ, Δ ΒΟΌρΡὮ ἴῃ 8 οογίδϊῃ ΒΘη86 Θϑοὶ 
οὗ 1ῃθπὶ οοηΐδιηΒ, αὖ [86 Βδτὴθ {{π|6, Εἰδίογγ, ἀοοίγπο, ἀπά ῬΌρθθου. Κοορίηρ [818 
ΔΙΤΔΠρΡΟΙηΘηῦ ἴἢ Υἱοῦ, [6 ΝΟ Τορίδιηθηῦ οδποη ῬΓΟΒΘΏΪΗ [0 ΟἿΓΡ ταϊπα [86 οὕβσῃδὶ 
»αδί, ρμγεδοηξ, απαὶ Κων ΟΥ᾽ ἐλ6 Οἠιιγοῦ, ; “σόθιι6 Ολνῖδί, ἐλ δαγθ ψόδίογααψ, ἐο-ἄ(αν, 

απα 70} 6υ6γ---οΥ ΟἸχὶδῦ 'π ΗΒ βίου 68] τηδηὶ δι άοη, ἴῃ ΗἨΪ8 τὰ]θ οὐϑοῦ ἴΠ6 Οδυτχοῖ, 
Δηα ἴῃ ΗΒ ρῥ]οτίοιβ δάνθηί. Βαῦ Βοῦθ δδοὰ ρϑγί 18 ΟΥ̓ΖΣΆΠΙΟΘΙΥ οοπηθοίθα 10} [86 
οἴδου, δ 838, ἰὴ {86 1ᾶφ8 οὗὨ οἴσσιδὶ) 1116. ([Π6 ρϑϑῖ, [86 Ῥτοβοηΐ, δὰ {16 ἔπΐαγο ροσυδὰθ 
8: ἱπίογρθηθίταϊθ οδοῖὶ οἶδ. “" ΑἹ] [86 υυϊηρβ οὗ (890 Νονν Τοδβίδπηθηῦ οοηϊδίῃ, 
ἴῃ 186 ἢγεῦ ρ]δοθ, [Π6 Ὀ88518, ΟΥὁ [86 464] ραβδί οὗ [86 ΟΒυσΟΣ ; ποχύ, 118 βίδηασα, οὗ 
1Π ΤῸ] ῸΓ 118 ῥγϑβοηῦ ἀθυθιορυμθηῦ ; ἸΔΒΌΥ, 118 ἤμ8] 11, ΟΥὁ 186 ρῸΔ] οὗ 118 ξπΐαγα.ἢ 
(566 τὰν “4ροϑί. Αρο, 1ϊ.. Ρ. 611.) 

ΤΊ Βἰβίοσι 98] Ὀοοΐζβ ἀθβοῦῖῦθ [86 ἔσβὺ τλϑη] βίϑί οι δηᾶ {Π6 ἔουμαδίοι οὗὁὨ [89 
Κιηρσάοτα ΟἿ πάγοι 'π ΟἿΥ σου], δᾶ 18 Ἰπσοδα ὍΡΟη 186 σοῦ], 1} ἃ νον το η8] 
οοπασοϑ, ὈΥ {86 γ]δηύίηρ᾽ οὗ [16 δροβίο!ο Οβασοῃ. Τδθ ἀοοίγ!μα] ὈΟΟΚΒ ἃγθ Ἰηἰθπαοαᾶ 
ἴο ΒΩΙΥ͂Θ 848 ἃ αἸΓΘΟΙΟΙΎ [ῸΓ (η6 ἀονοϊορτηθηῦ οὗἨὨ ϑΟἸτἸβίΐδη δα θοο οβδϑίῖοδὶ 1116 1η [80 
᾿ϊηράοιῃ ΟΥ̓ Ποδύ θη, ΟΥ οὗἩ 186 Κίῃράομι οΟΥὗἨὨ Πδᾶνοη 38 τηδηϊθδῦ ἱῃ ΘΟΟΙ Β᾽ ΑΒ [108] 8πᾶ 
ΟΜ τιβύδη 1116, ἴῃ 411 118 τοϊαίλομβ ἰο 186 ψοῦᾶ, τ μοίμον μοβ]θ οὐ ρϑδοθαῦϊθ. ΤῊΪΒ 
ἀονθιορηιθηῦ ἷβ δυθὺ θαβθᾶ προη, δηᾶ ἰτβοϑᾶ ἴο, ἰμ6 βγεῦ οοτηΐπρ οὗἨ ΟἸ τὺ ἕο (89 
τοαοτηρίϊοῃ οὗ τωϑῃ. 1,85 0}Υ, [86 Ῥγορβοῦϊοαὶ ὈΟΟΪΚΘ ἃγὸ ᾿ἰπἰοπαθα ἴο ρυϊᾶθ {818 ἅ6- 
νϑὶοριιθηῦ οὗἨ ΟἸ γι βύϊδῃ δηα θοο] δ᾽ αδίϊοαὶ 116, ἴῃ δοοοσάδῃοθ σὴ (86 ῥγορμοίίο 
δηΠΟυΠποοιηοηὗ δηα ἀοΒβου ρΌ οι οΟΥ̓͂ [16 Βοοοπᾶ δᾶνοηῦ οὗἩ Ομ γίβί. Τῇ Ἰουύῃάδίϊοη οὗ 
186 ἰηρσάοχῃ οὗὨ Βδδνθι---ἰΐβ πη ίο] αϊηρ---ἰἰ8. ξαΐασο Θοπαποβίβ, δηα Ὁ] ΟΠ πλδΐα ΘΙ ΡΪ6- 
ὕσοη : ΒΘ ἅγθ ἴμ6 (ἤχθο ραγίβ ΟΣ οομβοϊαίο [6 ΝΥ Τοβίδιιθηΐ. 

77. Ηϊδίογίοαϊ ρογίζογι οὗ [86 Ν ον Τοβίδιηθηΐ οοπβὶβίβ οὗ ὕνο ραγίβ, [ῃ6 (ἀοβρβὶβ, 
δα (Π6 ΒοΟΙ οὗ Αοίβ. Τ6 ΖΌΤΤΟΓ ΘΧἊΪΟΙ8 (06 οἴθσῃδ] Ὀ8818 οὗ [16 ΟΠ ΤΟΝ, δᾶ 1ΐβ 

ἔουπἀ δου ἴῃ {πη6 ; {86 Ἰαίίοτ, (Π6 ρῥ]απίϊηρ οὗ [π6 ΟΒυΓΟΙ, 118 οτἱρῖμαὶ ἔοστη, πᾶ (86 
δτδὺ δῃηα Ῥσορμοῦϊο οὐς]1η68 ΟΥ̓ 108 Βρτοδα ὑπτοῦρῇ [86 ψουι]ᾶ.. 

8.2. 
ΗΙΞΤΟΕΒΙΟΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤῊΕ ΧΕῊῪ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. 

ΤῊΘ ἔουν ΘΌΒρΟ18, Ὑτοἢ ὑοροίμασ ἔοστα ΟὨΪΥ͂ ομ6 ΘὉΒρΕΙ (τὸ εὐαγγέλιον) πη 
ΤΟΣ Ὁ] δβροοῦ (κατὰ Ματϑαῖον, οἴ0.), οοπδύξίαϊο, ΔΙοηρ ὙΠῈ [86 Βοοῖ οὗ Αοίβ 
(πράξεις τῶν ἀποστόλων), [86 Ὠϊδίοτ!ο81 τοοογαβ οὗὨ (6 Νονν Τοβίδιμοηΐ. 

ΤῊΘ ρστοδύ Ἰοδᾶϊηρ Ἰᾶθα ψοἢ Ῥοσυϑᾶθθ {818 Βἰβύοτγ, 15 [8:6 Ἰηἰγοαποίοι ΟΥ̓ [86 
Ἱπηράοια οὗ μοᾶνυθῃ (βασιλεία τῶν οὐρανῶν), ΟΥ 18 τηδηϊ οβίδίζοη (δῦ Ἰ688ί, 80 ΤᾺΣ 88 1( 



88. ΤῊΞΒ ΗΙΒΤΟΒΙ͂ΟΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΟΥ' ΤῊΝ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. οδ 

ῬΓΙΠΟΙΡΙΘΒ 8Πα ῬΟΥΤΟΙ 8.0 ΘΟΠΟΘΙΠΘα)---ἴἢ6 Του θἸδίίου οὐὗἩ αοὐ Ὀθοὶπρ' οομηρ]οίοα ὉΥ [89 
ὁομηρ᾽ οὗ {π6 αἀοα-Μδη, [Π0 Εἰδάθοιμον οὗ [86 ἡγοῦ], δπᾶ Η]8 κίηρσάοτη ἰουπᾶοα προ 
ΘΑ ὈῪ {89 Ρ]απηρ οὗ Η16 Ομαγτοῦ ἸΒγοῦρ [86 ροῖογ οὗ [80 ΗοΪγ αμοβί. Αοοοχᾶ- 
ἸΏΡΊΥ, (818 ΘΥβΏρ611681] ΕΙΒΌΟΥΥ ΤΌΓΤΩΒ [86 ΘΘὨΐΤΟ οὗὅἁ 411 Ὠϊβίοτσυ, ὈΥ ὀομοϊυαᾶϊηρ (Βαῦ οΥὗἔ 
186 δηοϊθηῦ 8Π4 σοΙησηθηοῖηρ ὑδδὺ Οὗ [86 ἢοῪ σχου]Ἱᾶ. 

Το αἰδόγοποο Ὀούνθθη [86 Ὠϊβύοσίοδὶ ὈΟΟΚΒ οὗ [809 Νον Τοβίδτηθηῦ οομβἰδίβ ἴῃ 
018, τὺ ψΨἘ116 [86 ἴΌῸπΡ ΘΌΒΡΘΙΒ τθοοσγὰ (86 Ηἰβίοτῃ οὗ ἐπ τουοἰδίϊοη οὗ {π0 Εἴησάοσι 
οὔ δύῃ, δπᾶ οὗ 118 Τουπααίζίοῃ ἴῃ 186 ῬΟΓΒΟΣΩ πᾶ (86 ψοσκ οΥὁὨ [80 1,οτᾶ Φ6 888, [Π6 
ΒοοΚκ οὗ Αοίβ, ἀδβοσῖθθβ [86 ΓΟΥΔ] ϑατηϊηϊβίγα οι οΥὗἩὨ ΟἸ γὶδὺ 88 τηδπὶ οϑίθα ἴῃ μ]απίϊηρ; 
ΒΠκ Εἰπράοτα ἴῃ. ἀπᾶ ἔογ [86 σου], ὮΥ 186 Ρόνσοῦ οὔ (Π6 Ηοὶγ αμοβύ σουγκίμρ' (Βτοαρἢ 
[86 Αροβέϊοβ. Τῆι Οἴ5Ρ618 Ἔχ Ιἱ ὁ τη0 Κἰπρσάομαι οὗἨὨ μϑϑυϑῃ ἴῃ [86 Ῥογβου οὗ ΟἸσιδο ἢ 
186 ΒοΟΙ οὗὨ Αοἴα, [29 Ῥόγεοι οὗ Ὁ σῖβὺ ἴῃ [86 Κίησαοιῃ οὗὨἨ Βοάνθη ; [86 ΦΌΓΙΠΘΣΥ ΒΟΥ 
18 (86 Εἰησάοτα ΟΥ̓ Πϑαυθ ὌΡΟΣ [86 φασί, γοῦ δρονθ [86 ϑϑυίῃ, ββραγαῖθ δπᾶ αἰδοῖ 
ἔτομι 811 (86 ποτα : [86 ἸατίοΣ, [86 Κἰηράοχῃ ΟΥ̓́ Βοᾶγ ἢ ἴῃ [Π6 Ὑγοτ]Ἱά----8}} 118 τοοίβ δηᾶ 
βθτοβ δαυϊηρ ἴθ ΒΟ] ὍΡΟΙ {89 801] οὗὨ θασῖῃ. [Ι͂π [6 ΟΘ 6886, ψ1ὸ ἢδγθ 86 ρογίθοῦ 
τουοἰδίίοη οὐ σοῦ ἐπ [6 ϑρἰγῖῦ οὗὁἩ Ομγεῦ ([89 ἀποκάλυψις), ἱῃ [86 οἴδιον, ὅψ [86 ϑρί τι οὗ 
᾿Ομπεὶ ([μ6 φανέρωσις); ἴῃ (86 ὁη6 6886, (86 ἀοβοθηὺ οὗἉ 180 ΒὨΘΔΎΘΏΪΥ Φ Θ τιβδ] θτα ΠΡοι {16 
ΠΟΙ οἰἵγ, ἴῃ 186 οἴδοσ, [86 Βργοδᾶ οὗἉ [δδῦ Βοδύυθ]Υ Κἰπράοτῃ ἔγοσα Φ6γτιβαίοσα [9 Ἐ οτη6. 
Το αοδροὶβ βῆου τ8 ον ΟἸγὶδὺ οοπβοοσαίθα Η]πηβ6]7 ἴὸΣ [86 ψου]ᾶ, δηᾶ {ΒΟΥΘΌΥ 
ΤΟΟΟΠΟ]οα 1 το Οοα [ἴη {μεὖὺ Ββοϊοηη Ἰπᾶρτηθηΐ το 186 τοῦ]Ἱᾶ. ρτοπουμοθᾶ Ὁροη 
1861; τ06 ΒοΟΚ οὗ Αοἱβ ἰθβϑοῦθβ μον ΟἸγιβὺ οοπβοοσδαίθα {86 του πηΐο Η!ΠΒ6] 5, 
Δα [ΒΟΥΘΌΥ τοαοοχηρᾶ 1. ὙοΠάΟΣ, [86 ο]ἃ 6Γ8 ἰουτηϊηδίθβ, (86 ρῥυϊποῖρ]θ οὗ 186 ΠΟῪ 
βανγίηρ ΔρΡροδγοᾶ : Βοσϑ, {86 ΠΟῪ γᾷ ΘΟΙΠΣΊΘΠΟΘΑ, (86 Ὀυηοῖ}]6 οὗἩ [86 ο]ἃ μανίην 
ὈθΘὴ τηοΥ 6. 

Ι. Τλ6 Οημ8 Θοεροῖ ἐπ ἐδ6 Τι" α΄ οϑρεῖϑ. 

γιονοα 55 8 ἸΣύοΓΑΥ Ῥγοαποίίοῃ, (80 ΘὍΒΡ6Ι ΒΙΒίΟΓΥ οχὶβίβ ἴῃ 8 ἔουσ Ὁ] ἔοστη. 
Βαύ ἴον {86 δποϊθηΐ, ὑσπ6, ΟΒΌΤΟΒΙΥ στον, [818 οἰγουτηβίαποθ 18 δ] ορ ίμο ̓ ΒΘΟΟΠ ΘΓ 
ἴο 186 ἔδοῦ {πα ππᾶον [818 ἔουγΟ]α ἔοττη ψγὸ ἤᾶτο [86 οὔθ ΘοἘρ6ὶ οὗ ἴδο 1ωοτγᾶ, 
ΒΊΟΥ βροακίηρ, ἱμοτοΐοσα, 10 18 ποὺ {86 ΟΟΒ8ρ6ὶ οὗ Μαείίδβον, οὔθ 88. 71 ΠΟῪ ΔΓΘ 
ΔΟΟΙΒίοΙη6αἃ ἰὼ Β4γ, Ὀαπὺ (860 ΟΘὉΒρ6] δοοογάϊηρ ἰο Μαίον,, δοοοσάϊηρ ἴοὸ ΜδυΚ, 
δοοογαϊηρ ἰο Τ.ΌΚΟ, Δηα Δοοογαϊηρ, ἴο Φομη. Τὺ 18 {818 στδῃᾶ πη] ὉΥ̓ οΟΥἁὨ ομδγδοίοσ, οὗ 
᾿μοίοτγ, οὗὨ ἀοοίτἽπο, δηᾶ οἵ βρίγῖῖ, τ οὶ ρσίναβ ἰο [86 (ΟΕ 618 1861} δουαμλοῃ ἀδβίρτιδ- 
ἄοη. ΤΒουρὴ γγὸ μαγὸ ἴΌῸσ Ὠππηδη ΤΙ ΏρΡΒ, ΠΟΥ ΓΌΤΤᾺ ΟἾΪΥ ὁπ Ὀὶνπο σοοογᾶ οὗἵἨ 
(ῃ9 αοβρθὶ. Τὸ ἀουδῦ [18 δβϑθηίαὶ πηϊίγ, 18 ἴο 1086 ἴο [86 βᾶπη6 δχίθηῦ [ἢ6 ὀδρδο 
ἴον [86 ΘΒ ΌΤΓΟΙΙΥ δρργοοδοπ δπᾶ ονθι {816 ΟἸγἸβύϊδη ἀπᾶογβίδηαϊηρ ΟΣ 16 (ΟΒρ618. 

Βαΐ ουϑμ {118 ἄοοβ πού οχβδαυβῦ {86 τοϊδίζοῃ Ὀθύψϑοῃ [86 ἴοι ΟΟΒΡ6Ϊ8 δηᾶ (86 
0η0 Ενδηρθὶ. Νοῦ ΟἿΪΥ ἄο68 [80 αἰογοηοθ Ὀθύνγθθῃ {86 ἔθ Οο5Ρ0618 ποῦ οὐ βοῦγο 
(86 ΠΠΙῪ ΟΥ̓ 16 ομὸ Εἰνδηροὶ; θπύὺ [818 ΠΌΤΟΥ ἔΟῸΓΣ ΤΑίμοῦ ἱπαϊοδῖθβ (η0 πῃ ο] απ ᾿ 
οὗ (80 Ενδῃρο] ἰῃ 811 18 {]Ππ688, 8ὸ ὑπαῦ 1 τοῆθοίβ 1116 Του τ Ο]ἃ βγαυ οὗ ἀοᾶ ἴῃ (μ᾽ 

᾿ ΜΟΙ, τηϑϑίβ [86 Του 0] τυδηΐβ δᾶ ν᾽ ον Β οὗ {Π6 του ]ᾶ, πᾶ ὑπᾶογ ἃ ἔουτ ο]α δβροοῦ ᾿ 
ἀἰβρίαγβ [π6 ἱπῆπὶΐθ τοἢ 68 οὗὨ τον ϑ]δίίοη. 

Ἰτοηροαβ (Αἀυεγβ. Πγεβ. ᾿ἰϊ. 1) οοπηθοίθα [86 νἱβίοη οὐ [86 ἔθ πῦ ομοσυθῖπη ἴῃ 
ἘΖΟΚΊΟΙ ἱ, τὴ (Π6 ἔοαν ΟΒροῖβ, δηα ὀχρίαἰηθα (86 βυπθο]1 08] τηραπίπρ οΥ̓͂ ἰπδῖ 
ῬΑΒΒΔρΡῸ 88 ΒΡΡΙΥΗΡ ἴ0 {Π6 ἀἰβυϊηοίνο ρΘΟΌ Ἀγ 0165 ΟΥ̓Ἠ [86 ΕνΔηρο]1δί8. ΤΟ ἰᾶθδ τ 88 
ἈΠουσατβ δαἀορίοα δπα ἀογοϊοροα ὉΥ͂ (6 ΕΔίμοτΒ, δπᾷ [86 ἔουγ ΘΟ ΌΒΡ618Β ὑσογθ δοτὰ- 
Ρδιρᾶ ψι} (86 νἱβίοη οὗὨ [86 ΤΟῸΓ ᾿ἰνὶπρ' ογοδύασοβ. ΟἸγβυδῃ ατῦ 85 ροτροίπαϊθα [ῃ9 
ΕΡΘΟΙΔΙ διτδηροτγθηῦ ΟΥ̓ Ἑ[Δ686 ΒΥΙΩΌΟΪΑ, ΡΓΟΡΟΒΘα ὈΥ Φθγοτηθ, ὈΥ 8ββιρυΐπρ ᾽ο Μία ΠΟῪ 



96 ΟΕΝΈΒΑΙ, ΑΝῸ ΗΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΝΕῊῪ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ. 

Ἐ8:6 ΒΥΤΩΡΟ] οὗἨἉ [86 τιδῃ, ἰο Ματὶς ἰμδαύ οὗἁ [86 ἸΙοῃ, ἴο 16 [δδὺ οὗ [6 οχΧ ΟΥ Βδοσὶ ἤοΐδὶ 
ὈυΠοοῖς, πα ἴο Φόμη {πα οὗἨΪΏ9 64016. (Οομρ. Ογθᾶμοι: Ζηιγοα, ἴο {λ6 Δ. 7', Ρ. δ4.) 
Ουγ οὔτι βύπαγ οὗὨ (86 058ρ618 ψου]ὰ Ἰοδᾶ 18 ἴο τηοα ΠὟ 186 ᾿Ἰπίεγρτγοίδίοη οὗ Φοσοπηα 
ἴῃ 80 ᾺΓ 848 ἴ0 τορατα Μίδίμον ὑπᾶ 6. [86 ΒΥτη0 0] οὗὨ {89 οχΧ, δπᾶ Τὰκο ππάᾶον {μαῦ οὗ 
186 Ἰωδῃ. (Ζ2ωθδορ “έδβι, 1. Ρ. 156.) Β'ΌΟΓ 88 δρργονυθᾶ οὗἁ [818 οιβδηρθ. 

ΤΙῊο ἢγβῦ ἀὐοβρϑὶ 18 Ῥγθδι ὨΘΗΟΥ͂ ἰμδῦ οὗἁ ΒΙΒίΟΤΥ, δηα οὗἨἁ 186 ΕἸ] πρηΐ οὗὨ {86 ΟΙα 
Τοβίδιηθηΐ ὈΥ [6 Βϑου]ῆο8] βυ υηρ5 δηα ἀθδί οὐ ΟἸτὶϑὺ δῃα 186 τοάθιράοη ἰῃυ8 
δοηϊουθά. Ηρῃοθ [Π6 880. 1018] ὈΌ]]ΟΟΚ 18 [86 ΔΡΡΓορσίδίθ βγιαροὶ οὗ Μαίμηον. 

ΤῊ βθοοῃᾶ 08ρ6] ῥγθβθῃηΐβ [0 ΟἿΓ τοϊπβ [89 811 - ρου ΘΓ] τονοδίίομ δηᾶ ποσκίην 
οὗ Ομ ιγιβῦ 88 αἰγθοῦ ἔγοτῃ Πϑϑύθῃ, ᾿ΥΤΘΒΡΘΟΌΥΟΙΥ Οὗ δηγίδίηρ ἰδαῦὺ Ῥγϑοθασᾶ,---ἴ89 
ΘΟΙΡ]οὕϊοη οἱ 811 ΦΌΤΤΩΘΥ τη Δ} 65 (1008 οὗἁὨ [80 1)οἸ1Υ7γ. Κὄγταθοϊ, 186 ]ϊοη. 

ΤῊ ὑμιγὰ ΟΟΒΡ61 18 Ῥγθδιι ΠΘΏ ΤΥ ἰμαὺ οὗἁἨ ροτγέδοῦ Βυτηδη ζΥ,-- ἢυχηδ ΓΉΘΤΟΥ͂ 
Ρτοβοηΐθαᾶ 1 {Π6 ἸΙρηὖ οὗ Ὠ΄γ1π6 ζγβοθ, (Π6 ἰΓδηβέοστηδλίλοη οὗ 411 Βύτωβδῃ Εἰ πᾶ η688 ἱπίο 
Τιγίπο Ιονθ. ὅϑὅγτθοὶ, [86 ἔρυτο οὗ ἃ τηδη. 

1 μΔϑί]γ, (86 Τουτίβ ΟΌΒΡ6Ι οσχῖιῖΐβ [80 ἄθδρ βρίτιζιλὶ δη8 οὔθσῃδὶ ᾿τηροτί οὗἉἨ (860 
διἰβίοτυ οὐὁἨἁ ΟἸτιβϑυ---ἴ6 ΤΠ ινίηθ ο]οηθηῦ ρογυδαϊηρ Δηα που] ηρ' 118 ΘΥΘΙΎ Ρἢ886,-- 
δᾶ τῖῖ ἰῦ {86 ὑΓΔΒέοστηδίοη οὗ 811 1688, ἀπά οὗ 3411 14648]8, ἰὴ οοῃῃθοῦοη Ὑ1᾿ 
ΟἸσῖβῦ. Κγιαροὶ, [Π6 68ρ]8. 

Τὸ {818 ταρὶἃ βἰκοίος ψγὸ τιρὶιῦ δαα, (μδὺ [86 Θββθῃῦ 18! ΒΆΓΙΩΟΣΥ οὗὨ [8686 (0050}6]8 
οϑηηοῦ ὈΘ ῬΤΟΡΘΙΥ δρργθοϊδίβα, πῃ]θββ, Ὑγ 8116 σθοορὩ]βιηρ ὉΠ6ΙΡ ἱπύσίπῖο πη, 9 
αἶδο Κορ ἴῃ τοϊπᾶ [ῃοδθ Ῥθοῦ δῦ οΠδγδοίοσ βί108 οὐ [06 Εὐυδηρο 188. οα ΒΊΟΝ [89 

ει ΟΠ ΌΓΘΠΟΘΒ ἴῃ {Π6 Ὁ ΠΔΥτδίν 68 ἀθροηά. 

Γλὰτεβατῦδε. "-Οἡ [8)6 ΟὈΒΡΟ6Ι ΗΑΓΤΩΟΏΥ ΟΟΙΏΡΆΓΟ 

(89 [Οοστωδῃ} ν οτῖβ οὗ Τμοϊυοὶς : Ογεα δι ίμ ὁ ἐλε 
Οοεροὶ Πίρίοτν (ἀροϊηβί ϑίγαυβββ 176 οΥἹὙ «εδι); 
ἙΕὐτασὰ : Ογεξοϊδηι οΓ ἐλ υαπροίοαί ΗϊδίοΥῳ ; 
ΤὨΐοβοι: Οπἡ ἐλα Κοβίογαίΐοη οΥἹ {λ6 ἀϊδίογίοαὶ 
δίαπάροϊπέ, οἴο. ΙΧ: Τῆς Οοερεὶ Ἡαγπιοην ὁπ ἐλδ 
Τὴ ὁ} ὕεδιε (ὟΝ ἰοϑυδάθῃ, 18δὅ5ὅ). ΑἸ5ο [Π6 7νεδ Ὁ 

“έδιιδ ὉΥ Νοδῃάᾶρσ, Ηδ86, [βϑηρ6, δῃὰ 2. Ζ6]]6Σ : Ῥοΐοοα 
αΥ̓ ἐλα Οενπιαπ Ολωγοῖ οἡ Θίγαιιδδς 1476 ΟἿ «εδμ. 
[Επρ]. τοτκβ : Μδοκηϊρει, ΟδιαρΌ6}}, ὄσθθνο}}, Ἐοὺ- 
ἰπβοῦ, ϑίγους : οὰ {π16 Οοδρεὶ Ἠαγηιοην ; Ὗ οειοοίί : 
Ϊαέγοάμοίίον ἰο ἐᾷς δέωμάν οΥἹ λ6 Οοερεὶς (1862) - 
Ἐρτγατὰ : 716 Οοβρεῖ Ηΐδέοτν (ΕάϊηΌ. τ8]., 1868) ; 
ἘΠΙοοὶς, ἀηὰ πάτον: 776 71,76 67) Ολγὲδί. ἘΡ' 3.1] 

Π. 71 Βοοῖ 4 ΑΑεἰ8. 

ΤῊ Βοοῖκ οὐὗὨ Αοΐβ ΤΩΔΥ͂ αἰ8δὸ "6 δυτδηρραᾶ ὑπο γ ἔου βοοίϊοηβ. 1. 78 δᾶγὸ 186 
δροβίο!ο Οπσοι, 88 [6 Ῥσθρδγαίϊοη δηᾶ ἔουπαδίίοῃ οὗἉὨ [86 0ὁΠ6 ὈΥΘγ 8] ΟΠ ΓΟ ΤῸ 
411 [86 που]ᾶ,---ϑια τοίη 811 πδίϊομβ δηᾶ ἴοηρτιοβ (οἷ. ἱ. ἀπᾶ 11); 2. ΤπῈ 76 8 ῃ 
ΟἸ τι βία ΟἸαγοΙ (101 Φ ΘΥΓΌΒΆ] θη. 88 108 τηθίτορο β, απ Ῥοῖοσ 88 118 τθργββθηϊδίϊνυοϑ), 
ἰοπᾶϊηρ ἰοσγαγὰ {μ6 Οδη.116 νου] δηᾶ 186 αοπί116 ΟΒαγοῦ (0Ἐ. 111. ἴο χὶ!.); 8. ΤῊΘ 
(ἀθῃθ}16 ΟἸγιβυδη Ομυτοι (ἢ ΑΠΌΙΟΘΒ 88 108 τηοίΤΟρο]18, ἀπα ῬΡ8Ὰ] 88 108 τθργοβθηΐδ.- 
(ἶνο), ἰθπάϊηρ ἰογγαγᾶ μ6 Φ νίβῃ ΟἸ τι βιϊδη ΟἸατοὴ (ομ. χἱῇ, ἰο χχν. 19); 4. ΤῊΘ 
ΤΟΙΏΟΥΆΙ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ἰΘΙΩΡΟΓΔΙΎ ΟἸΒΌΓΘΠμΟΘ ὈΥ 8 ΠΙΡΉΟΓ ὑμῖν, ΘοΟΙπτη ποίησ ὙΠῸ [86 
ἡοῦτηου οὗ [86 Αροβῇϊο Ῥϑὺ] ἰο Ββομηθ, δπᾶ ἴῃ 16 ουΓΟΙ δὖ ἤοτμθ, ΤΠ ΘΓ [86 96 8} 
Ομγβδη δᾶ [6 ἀθηί]α ΟΠ τ βούλῃ οἰ ΘΒ ἈΡΡΘΑΣ ΘΟΙΩΙΠ6ά. 

ΤῊ τηοάθγη δββαυ} 8 οἢ 86 στο α Ἰ Ὀ ]Π γ οὗ [86 Αοἱϑ Ζδρο: ΗἰβέοΥν οὗ ἐδλε «Αροδίοἰἐς Ασο, ἀπὰ ἴῃ ραστὶ ὮΥ 
δτὸ γεϊυϊοὰ ὮὉγ [βομίογ: 7.6 Αροδίοἰὶο ἀπά Ροεί-.4.}08- , Βαυτηρατίθῃ ἴῃ .Ϊ8 ΟΟΤΩΤΩΘΏΪΔΣΥ οἢ Αοἰδ. [4180 ἴῃ ὙΥ 16.- 

ἐοϊδο ἄγε; Ὠϊιοιϊοίη : 2,)αε γολτιδίεπίλυπε; ΒΟΒδΙ ἀπά | βοῖου : Ολγοποίοσῳ οΥ ἰδ6.4 Ῥοδίοἰϊς 41. σε,1848.---, 5..] 

5 (Ομ ἰθἃ ἰη [89 ἙάΙ Ὁ, ἴχε].---Ὁ ΕΒ.) 
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ἢ 8. 

ΤΗῊΗΕΞ ὈΙΡΑΟΤῚΟ ΡΟΒΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΣ ΝΕ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ, ΟΕ, ΤῊΣ ἘΡΙΞΤΊΕΒ. 

“Ὁ ᾺΒ {86 ἰβίογϊοδὶ τυϊπρβ οὐ 186 Νονν Τοβίδιηθηῦ ἔΌστη 8 τετράμορφον εὐαγγέλιον, 
80 8 ΒΙΤΩΙΪΆΓ τετράμορφον ([0 186 85 δΔποϊοηύ ΘοΟ]οβἰδβίϊοϑὶ Θχρυθββὶ ἢ), 8 τετράμορφος 
ἀπόστολος, ταὶϊρΐ, 80 0 Βρ6δΚ, Ὀ6 ἰγδοθᾶ ἱπ 118 Ῥϑγθηθίϊο ῬουΌ 008) (Οὐ οΚθ, 
Τβασορσίοδ, Ὁ. 216). ΤῊΪΒ τιον {Π6Π Ῥγοοθθᾶβ [0 ὀοπρᾶσο Μίδι μον 10} «[81168, 
Μαγκ σὰ Ῥοίογ, Κὸ τι Ῥδυ], ἀπά 186 αοΒρ6ὶ στ 086 ΕΡΙΒ0168 οὐ Φόῆῃ. Κὅ0 
81560 Βι δίβ 817 Ν᾽ απάογ, ϑομταϊα, ΘΟΒ ΔΗ͂, 

ΤῊὴο αἀϊαλδοίίο ρογοη οὗ [80 Νὸνν Τοβίδιηθαῦ οοηβίβίβ οὐ θρβί]68 δἀατθββθᾶ ἴὸ 
ΑΓ ΟΌΪΑΓ ΟΕ ΤΟΝΟΒ (ΟΡ 8.168 ἴῃ [06 ΠΆΓΟΙ 5686), Δ Θ,ὍΠΘΟΓΙΑΪ ΟΥ̓ΟΔΙΒΟΙΪΙΟ ΟΡ Β.168 
δαατοβεβθᾶ ἴο 186 ΒΟ] ΟἸΌΤΟΙ, ΟΥ [0 8 ΙΑΤΡΟΣ δβϑοίϊοη οὗ ἰ0. (Οὐ [Π6 νϑγοῦβ ἱπΐθγ- 
Ῥτγοίδιϊοῃβ οὗ [Π6 ψογὰ καϑολικός, Θοῃρ. [86 Τηἰτοαποίο 8). Τὴ τὶ ηρβ οὗ δα], 
δι μουρὴ ῬοΙοπρίηρ ἤο [86 ΤΌΤΤΩΘΙ ΟἾ858, τ ρηῦ 8180 Ὀ6 ἰοττηθα οδίμο]10, 85 {ΠΟΥ͂ 5πο- 
ΟΟΒΒΊΨΟΙΥ οχίθῃα ΟΥ̓ΘΡ ΘΥΘΙῪ ἀσραγίχηοπῦ οὗ ΟΠ γιβίϊδη 1116. ΤὨυΒ1. Αβολαϊζοϊοσίοαξζ 
ἘΦ 5.168 : (ῃ6 ὕνγγο ΕἸ Β0168 ἴο [86 ΤΉ ΘΒβδ ουΐδη8,  Ε1ΟΝ ὑγοδῦ οὐἁἩὨ {Π6 ἀοοίσπο οὗὨ [86 
1λδί ὑμῖηρβ; 2. Τδροϊοδὶ αϑέ25 ἘΠ ᾿Β1168: [86 ὕτγο ΕΡ᾿β[168 ἴο [π6 (ὐοΥ  ΐδη8, τ ΒΙΘὮ {Γαδ 
οὗὨ 110 ογρϑηϊζδύίοῃ δηᾶ α1800}1η9 οὗ [86 ΟἸΌγοΙ ; 8. ϑοίογίοἱοσίοαϊ ἘΠΡ1Β.168 : [86 
Ἐ᾿βῖ16 ἴο [86 Οδ]δίίδηβ, ἡ ΒΊΟᾺ ὑγοδαίβ οὗ [Π6 ἀοοίχϊπο οὗὨἩ τϑαθιηρίίοη, ργοβοηπρ 0} 
ΤΊ ΘΟΌΒΏΘΒΒ ΟΥ̓ (10 'π οοηίχαϑῦ ψ]} [86 Βρυτίουβ σὶρ θοῦβηθββ ὈῪ ΤΟΥΚΒ; τ }}116 
186 ἘΡΙ58{16 ἴο {μ6 ἘοπιδΠΒ Θχ ΒΟ 18 [815 Βδηη6 τὶρμθουβηθββ ἱπ 118 πδύατο δπᾶ οδξοίβ, 
ἴῃ ΟΡΡοβι οη ἰ0 β'η δηᾶ 108 ΘΟμΒθαῦθηο08. 4. Οὐγίδίοϊοσίοαϊ ἘΙΊΒ0168 : [ῃ6 ΕἸ ΡΙ5116 ἰο 
186 ῬΕΠΠΡΡΙΆΠΒ, τ ΒΊΟὴ ΒῃΟνΒ (86 οχαϊίδίϊοῃ οὐἨ ΟἸγῖϑῦ ἴῃ δηα ὈῚ Ηἰ8 Βυμ][δίϊοη, 
ἘΌΥΤΩΒ ἃ ἸΥΔΏΒΙ 10 ὈΘύνγΘΘη 086 ΡΓΟΥ]ΟῸΒ Θρ 3.168 Δηα (086 ψΒΣΟὮ ἰγοϑὲ οὐ 106 2 ργϑογ 
9. Ολγῖϑί, τλοῦθ Θϑρθο δ ΠΥ {86 ΕΡΊΒ0108 ἰο 86 ΟΟ]οββίϑηβ, δπα ἴο 186 ἘΡΒΟΒΙΔΏΒ. 
Τὴο ΕΡΙ8|16 ἴο 186 ΟΟἸ]ΟΒΒΙΆΠΒ ΘΟΙΏΤΊΘΠΟΘΒ ὈΥ͂ Ῥγοβοηθηρ [86 οἴθγῃδὶ δπᾶ ἱπῃογθηΐ 
ΕΊΟΥΥ ὙΠ]οὴ ΟἸτῖβῦ Ῥοββθββοᾶ Ὀθίοτθ 411 {1η16, δπα ὑποη Ῥσθβοηίβ Ηϊτη 348 [86 Β0]6 
οὈ]θοῦ οὗὨ οἷ [11 ; 8110 186 ἘΣ 8110 ἰο {86 ΕἸ ΘΒΙ8ηΒ ΘΟΙΏΣΠΘΠΟΟΒ ΙΓ 6 ἢπαὶ] 
σίονυ οὗ Ομ τίβῦ δὖ [89 ἰοσταϊπδύϊοη οὗ 811 {1πλ6, δηα ργθβϑθηΐβ Η]Πὶ 88 1η6 ΟΠΪΥ ρο8] οὗ, 
{πΠ6 ΟΒύτοΣ,, πα ΔΒ ἔοσταηρ [86 ρσγυϑαπα Ὀομα οὗ 118 ὑπ] γ. ὅδ. ΤιΑβύγ, τσ μΒαγο {89 

Ῥαδίογαΐ Ἐ"ρὶΒ.198 : διηοηρ Ἡ ΕΪΟᾺ γγχὸ ἱποϊαάθ, Ὀ681468 {Π6 ὕτγο ΕΡβ|168 ἴο ΤΊ οί Υ δπᾶ 
ἀπδί ἴο Τῆζαδ, (6 ΕΣ ΡΙ8116 ο ῬΒΣΘΙΔΟΙ. 

ΤᾺο ΕΡΊ8116 ἴο 189 ἩΘΌΓΘΟΥΥΒ πχυδύ, οὐ δοοουῃηῦ ΟΥἁ 108 ΡἝΠΘΓΑΙ ἴΘΠΟΥ, ὈΘ ᾿οἰδαθοᾶ 
ὙΠ 0Π6 ΟἝΙΒΟΙΙο ἘΣΡΙΒ0168, "Δ Βουρἢ, ἔγοτῃ 108 ΟΥΡῚ δπα ομδγδοίοσ, ᾿ῦ ουἱἀθηγ Ἃ 
Οἰδῖτηβ Κἰηαγοα ἴο (μοβθ οἵ Ῥβᾳυ]. Ὑγο δδγθ {ππ8 ἴὮΏΓΟΘ ΒΕΥ168 οὗἨ 3 Οδίμο] 16 ἘΣ 5{168. 
ΤῊ ΕΡρΐϑι16 ἰο 86 Ηθῦτον 8, ἀπᾶ ἰμδὺ οὗ 761η68, ΟΧΡΙΘΒΒ {86 τοϊδίΐομ ἱπ ἡ ΒΟΝ [80 
ΟπυγΟ τιηῖ γουβδὶ, Ὀαὺ ΘΒρΘοὶ ΠΥ 0Π6 Φ ον 8 ΟΠ τιβδη ΟΒυτοῖ, βίδηβ τὸ (86 ΟΪἹὰ 
Τοβίδιηρηΐ (0 186 ΘΘΓΘΙΔΟΏΪα] 8πα [Π6 ΤΊΟΓΆ] 14). 10} [86 νίονν ΟΥ̓ τνϑγηϊηρ ἀρδὶπβὲ 
δροδίδβυ δηᾶ πα λϊΖίηρ' ὑπ άθηοῖθθ. ΤῈ ἴἤγθο Ερ!80168 οὐ Φοῦῃ δχβὶἱῦ [86 το] αἴ ου- 
Βῃ0Ρ Ῥούγγϑοη (86 ΟΒυΓΟΝ δηᾶ {86 ρῥγϑβθηΐ βίϑδίθ οὐ ἰβίηρβ: 1. Τὴ6 16] Βῃρ οὗ 
ΒΟ ον ῦβ ἱπ ΟἸσίβ ; 2. ΤῊΘ ῬΤΟΡΘΓ Ἰτ118 Οἵ ἰμαῦ [6] ΟΥ Β81Ρ,---ἢ6 ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ ΟΥ̓ ἀνοΐα- 
Ἰηρ Βογοίϊοβ; 8. ΤῊ ῬΓΌΡΟΙ οχίθηὐ οὗ {μδδῦὺ 16]] Οὐ 8810, --- δυο οϊαηρ ἃ Βρ᾽γῖῦ οὗἁ 

βοραταίίθτα. [ἈΒΕΥ, 186 ἘΡίΒ0168 οὗὨ Ῥεΐοσ δῃᾶ οὗ παθ ὑγοβῦ τ }}Υ οὗἁἨ 186 τοἰδίϊοι- 

διιὶρ ΟἽ 186 ΟΒΌΓΟΝ ἴο {86 ξαΐαγο. 



4) ΟΕΝΕΒΑΙ, ΒΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

8 4. 

ΤΗΕ ῬΕΟΡΗΕΤΙΟ ΡΟΒΤΙΟΝ ΟΕ ΤἸῊΞ ΝΕῊ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ. 

ΤΊΙο ΒΟΟΚ οὗ Εονο]δίοη Θοη 818 ἃ ῬσορΒοίῖο ἀθβου ΡΟΣ οὗὁὨ [86 Βοοοπᾶ δἀγοπί οὗ 
[06 Τιογχᾷ, 8Δηα οὗ [86 τηδηϊοβίδίἰοη οὐ ΗΒ πον ογοδίϊου 8η4α {Π6 (ΥΔΗΒΙΟΤΤηΔ ΟΣ οὗ 

[86 ψοι]ᾶ, τοῦ 18 ἴο θ6 Ὀτομπρδύ δροῦῦ ὈΥ 8 Β6Ι165 ΟΥ̓ στοδῦ οοῃῆϊοίβ δηᾶ {τυ ρ 8 
οὗἁ ΟἸτἰβῦ οὐϑῦ Ἀπ μτβῦ ἀπ ονοῦ ἴμο που, ΤῸ ἀοβοτϊρίίοη οὗἁὨ (18 ποὺ ψοτῖς 
ΟΥ̓ ογϑδίϊοῃ ΟΡθῺΒ 1} [86 Βα δ οὗ τοἀδπηρίϊοι (ἢ πο6 116 Βτορμοὺ 1.88 18 Ὑ]βΊ 0 ὴ 
οὐ ἴ86 ΤΣ ΒΒ 1240), δῃᾶ οχίθῃαβ ἰο {89 δὔογῃδὶ ϑβδρθδί οὐὗὁἨ 1π8] οομρ] οη. 
ΑΟοΟΓΑαΙΠΡΊΥ, 171 8180 δύο {86 Βδογθᾶ ΠΌΣΟΥ βου θη, ΒΟΥ ΘΠ {1Π168 Γορθϑίθα---ἢ 6 ΒΟΥ ΘῺ 

Οδύχοθιοθ, [6 Βούθῃ Β86818, [86 βϑύθῃ ἐστιηροίβ, (86 βούθῃ ὑπο γΒ, 086 ΒΕΘΥΘΏ Υ]Δ18, 

8δη4 {86 βουθῃ ἢι6868 οὗ ΑπΕ ΘΗ τθῦ. Αἱ [86 οἷοβο, γγὸ αν [86 τηδηϊοδίϑ 9 ΟΥὨ (86 
ΒΟΥ ῃ βρ1γ18 οὗ αοὔ---ψ8Ὸὸ Τγουρδουῦῦ πᾶν ρυϊΔοα [86 εἰσυρσρίο (ο. 1.)---ἰπ (80 
ΔΡΌΘΆΓΔΠΟΟ οὗ ΟΕ γῖβί δᾶ [Π6 ΔΘ στάθη οὗ [86 Ἰγο ]ᾶ : ἃ ΠΟῪ βΘΠ 6818, Ὁ ΒΪοΝ 
186 ΒΙΌ]6 αὖ 118 Θομοϊ Βῖοη ῬοΪηΐΒ ὉΔῸΚ ἴο 1ΐΒ ΘΟἸησ Θηοπ ΘΠ, ΒΟΥ ΠΡ ΒΟΥ 818] δᾶ 
Ῥογίθου 0] Β] θη Δα ποτ ὈΘΘῚ αἰἰδί ποᾶ, 

ΤΗΙΒῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΘΕΝΕΝΑΙ ΠΟΜΙΔΕΤΙΟΑΙΣ ΤΝΤΕΒΟΡΌΟΟΤΙΟΝ. 

β 1. 

ΤΗΕ ῬΙΑΟῈ ΟΕ ἨΟΜΙΚΕΤΊΟΒ. 

ΟΝῈ οὗἁὨ {86 τηϑίη ἀπ[168 οὗὁὨ [6 ρϑβίογαὶ οοθ 18 Ῥγθδοιῖηρ,, 88 {}18 ΜΟΥ 18 ΤΊΟΓΘ 
οἴθαυν ἀοβποα ὈΥ ργδοίζοϑὶ ὩΠθοΪορυ. ΤὮθ Ἰαύϊογ βοίθῃοθ, ΠΟΎΤΟΥΘΣ, ΘΙΔΤΔΟΘΒ ΤΊΟΓΘ 
188 ὑμαῦ Βροοῖδὶ ἀορατίμμοπί. 1ὺ σῖνοβ [86 {ΠΘΟΤΙΥ͂ ΟΥ̓ ΘΟΟ]οΒΙ: Δβίϊ68] 1116 ἀπα ΟΠ σι β δ 
τ ΠΟΥ ΒΕΙΡ. δηᾶ οὗ ἱΐϊβ οὐ ἀναϊοῃ, οΥ οὗἁὨ οαϊδολίίοῃ, ἀηα ἰγοαΐβ, δοοοταϊηρ ἴο {π6 [680}- 
Ἷηρ᾽ ΟΥ̓ΡᾺ] (1 Οον. χἱϊ. 4-6),-Ξ1. ΟΥ̓́ΉΒ6 ΟΒαγίεπιδία ἴῃ [86 ΟΒστοὶ ; 2. οΥ̓ Θοο]οβίαβυὶ- 
08] ΟΥ̓ΟΘΒ ; 8. ΟΥ̓ ΘΟοἸ ΘΒ αβίϊοδὶ ἐπ η8Β. Ατηοηρ (8686. ρα ]16 ὙγουΒ ἢ] Οσοῦρ]68 ἰῃ 6 
τηοβῦ Ῥγοιηθηῦ }]866 ; Δπα Δρδίῃ, ἴῃ ῬῈ]16 ΤΟΥΒὨΙΡ [Π6 Ῥσγδοβίηρ οὗ 86 ψοτγᾶ, ἴον 
ΒΟ ΒοΙ]Θὕ08. ΒΌΡΡΙΙ68 (86 τ ]68. Ῥυθ]ῖο τγοσβ}ρ 18 [86 γοαζ (μοῦ β τῇ ]168]) 
8:4 αὐγοοῖ ουὐὔνγατα τηδη βίδιϊοη οὗ (80 116 ΟΥ̓ [86 ΟΠ ΤΟΣ πῃ ΟἸτὶδῦ 1.8 Ηρδά - 
Ὑ116, αὖ [86 ΒΆ.η6 {{π|60, 1ῦ 8180 ΒΕΙ͂ΥΘΒ 0 ἄδθδροῃ δῃᾶ ἴο οχίοπα {μδὺ 116. Τὴθ 

ΤΌΤΤΑΘΙ ΟΥἁ [686 ΟὈ͵θοίβ 18. δῇ πο ΤοτΘ ΘΒΡΘΟΙΔΠῪ ὈΥ δῦ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἀεδὶρπαίοα [ἢ 6 
᾿ΠαΓσῖ 81 ΒΟΓΨΊΟΘΗ, ΟΥ̓ ῬΥΆΥΘΙ Δηα Ῥγϑῖθθ, ΨἘ116 [86 ἸδίοΣ 18 δἰτηϑᾶ δῷ ὈΥ͂ ΤΏΘ8}8 οΟὗἩ ([Ὠ 9 
ΒΟΙΤΏΟΙ. 

Βεαβοᾶ ὑρὸὰ {86 οἴοσῃδὶ Ῥγοσὰ οὗἩ Οοᾶ, δηἂ ἀογγοα ἴτγοια 10, [86 βϑιτωοῃ 18 
ἰπίοπαοα ἴο δἄνϑπος [86 εφρί για] 1176 Οὗ 180 ΟΒυΓΟΙ ἐπ ἐΐθ ἱπαϊυϊαμαϊ τιορεδοῦ8,---ἰῖθ 
ἸΘββοηβ Ὀδΐηρ᾽ ΑἸ χαγ8 ρμοϊπίθα τῖτἢ πρϑοΐδὶ γϑέθγοποθ ἴο [86 ρτοβοῃῦ βίδίθ ἃπᾶ τϑαυΐγο- 
τηθηΐβ οΥὨἨἩ ΟἸ τ βύϊδηβ, Ἀηα (ο {μοὶ Ὁ] ἰτϑΔίθ ο8]Π1ρ. ΤῊθ συΐϊθ8 9ῸΓ [86 ῬΓΟΡΟΙ ἀ]18- 
οδδῦρο οὗὁὨ 18. Νοὸν Τοδίδιηθηῦ Ῥγορῃοίϊοαὶ οοθ ἃτὸ 1414 ἄοσῃ ἰπ [06 Βοίθῃοθ ΟἿ 
Ἡοταϊ]οίΐοβ, οσ [89 βδογοᾶ Ατῇ οὗ Ἐδ!ρσίουβ ΤΠ Ίβοοῦσθθ. 
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8.2. 

ΟΗΠΑΒΑΟΤΈΒ ΑΝῸ ῬΕΙΝΟΙΡΙΕῈΞ ΟΕ ΒΟΜΠΙΕΤΊΟΗ. 

Ομ γϊβδη Ἠοσ]οιΐοβ 18 1809 Θυδαρθ]ῖοαὶ ΟΠ ΌΤΟΔΙΥ ΔΡΡΙ δου οὐ ἘΜ οίοσῖοβ ἴο : 
Εδοτθᾶ Ῥύσροβεβ ΤῊ Βομῃ]οῖο ογδίζοῃ 8 δἀατγθββοᾶ ἴο 186 βρίγιπαὶ 166] Ὡρθ δυᾶ 
ἰπῖοσοαῖβ οὗ τωϑῃ, ἰῃ ἀϊνηθ Ἡϊβάοῃι δηα βαρ] οἱ, δρᾶ τ λ0 βρὶτῦα8] τηοίγοβ, ἴῃ 
ΟΥΔΟΡ οἰζμ6ῦ ὧο ϑῃ]βὺ ἴθθπὶ 0 [8086 βρὶ για] ραγροθοθ Ὑβῖοι ἔοστῃ [86 οὁπ6 στδπᾶ 
δἷτὰ ΟΥἁἨ ΤΩΆΠ| ΟΥ 686 ἴο αυϊοκοη {μοὶν βρὶ ταδὶ 116. ΕἼομι (818 10 [ὉΠΟΥΒ, [88 στ 6 
8}}8}} μδυθ ἴο ἀΐβρϑηβθ τ 41} [8.6 ταθτθ οαϊνγαγα αγίϊβοθβ ΟὗὅἨ βϑοῦϊδγ τπϑίουϊ08---ἸΠΔῺΥ 
οὗ ὙΒΙ1ΘῺ δτὸ ἀἰβμοποβί, απ ἴο ρύθβδβθηῦ ΟἿ βθηθ ἰῃ 8 ΒΙΠῚΡ]6, γοῦ Ὑ76}} δυτδηρθα, 
᾿ἴνϑὶν δᾶ εἴθοϊξνθ δα γθββ. 

ΕΎοτΩ 818 τγῦὸ τδῪ ἀοτῖνο {π6 Ὁ] οίηρ Γπἀλτηθηΐαὶ στυ]68 οὗ Ἡοτχαὶ]οίϊοβ. 
1. Τδθ Βουτωοῃ ΟΟΟΌΡΪ68Β ἃ ρ͵Ἶδοθ ἰηἰοστηθαϊδιο Ὀϑύσοθῃ (η0 οἴοσηδὶ ΤΥ οσγὰ οὐ αοὰ 

Δηᾶ (86 ρῬγοδοηῦ τϑαυϊγοτηθηίβ οὗ 186 Ομυσοῦ. Οἱ {818 ρστουπά, 10 τιπδὺ ΠΟΙΌΠΟΣ ὈΘ 
ΤΟΘΓΟΙΥ ἃ ὈΥΔΟΙΟΔΙ οχροβιϊζου οὗ βου ρίυΓΘ, ΠΟΥ γοῦ ΤΏΘΓΟΙΥ 8 ῬὈγδοίϊ 8] δ ατθββ δἀδρίρα 
ἴο {86 τγϑηΐϑ οὗ [86 τηοτηθηῦ. [10 τησβῦ ΘΟ ὈΪπ6 (Π686 πὸ 6]οτηθηΐα, 8ηα δὖ [86 ΒΆ1ηΘ 
Ὥπηθ βοῦνθ ἴο αυΐοκοη, ἴο ΒϑΠΟΙ Υ, Δπα ἴο ΦΌΓΟΠΟΓ ἀθυθῖορ {86 ἵππον 116, ἔτοσα (89 
Ὑγοσὰ οὗ αοά. 

2. ΤῊΪΒ δρροδίίοη οὗ [80 Υ ογᾶ οὗ ἀοἂ ἴο [δο βίδίδθ δηἃ ψυδηΐβ οὗ ἴ[π6 Ομύσοῖ, 18 
Θηϊττιβίοα ἴο 1π6 δ] θυίηρ μοδγίβ οΟὐὁἨ 8 ῬΧΤΟΡΟΙΙΥ ἰχαϊποᾶ τηϊηϊβίσγ. Ἂσοογαϊηρῆν, [890 
ΒΟΣΤΩΟΏ τασϑῦ ΘᾺ ουϊάθμοο Ὀοἢ οὗἁ ΡῬϑυβοῃδὶ ῥ᾽ θυ δηᾶ οἵὗἉ 1πιθ!]ϑοΐπδὶ ἱπαϊν] ἀπ, 
ΟΥ ΤΑΣ, (8 106] 6οἴθδ] ᾿παὶ νἀ πΔ ΠΣ Ὑ πλαδὺ ἈΡΡΘΆΓΣ οοπβοοσγαίθα ὈΥ ἀονοίΐομ ἴο (89 
ΘΙίΔΓ, 

8. Τδα βουίηοη 18 δα ἀγθββθᾶ ἴο 8 ΧΣ68] οβύγον,---ποῦ 8 ρογίθοῦ ομαγοῦ, Ὀαῦ γοῦ ἴο 8 
οελιροῖῦ. Οἱ {18 στουμπᾶ, 1ὑ τησδὲ ργοοθϑ ο [86 δββυμηρίίοῃ ἐμδὺ {Π0Γ7Ὸ 8.6 ΒΡ γ08] 
ῬΓΙΠΟΙΡΙΘΒ πα βυπιρδίῖθθ ὕο Ὑ Π]ΘΝ 10 ΘΔ ἢ. ΔΡΡΘΔ], τ Μ1βύ δὖὺ 186 βᾶπιθ {π|6 Κϑϑρίῃρ; 'π 
ὙἹΟΥ 8πα βρϑιηρ ἤο ΤΘΙΔΟΥ͂Θ Οχὶβίϊηρ ΟὈϑίβοϊθβ δῃᾶ οδ)]θοϊίουθ. [Ὁ τησδῦ ὑβογοῖουθ 
ϑνοϊᾶ [86 Θχίγοιηθ οὐ Ὀδὶπρ' ΤΏ ΓΘΙΥ 8ῃ ἈΡΡΘθδὶ ἴο [86 ὑποοπγοτίϑᾷ (8 λόγος προτρεπτικός), 
Ὑ8116, οἡ [06 ΟἾΒΟΣ μπᾶ, ἰΐύ Θβοῦ 8 ΙΏΘΓῸ ᾿πᾶϊγοοῦ δηᾶ Ῥοϊῃί 1688 “΄ βροδκίηρ τ] 
ὑοῦρτι68 ᾽ (γένη γλωσσῶν), Τῦ τησϑῦ δβοογίδίη [86 δχϑδοῦ βρὶ γι] βίϑίθ οὗ [86 Θοῃρτορα- 
οι, πᾶ, ἴῃ δοοοσᾶδῃοθ {που ἢ, ῬΥΟρΤΟΒ8. ἔγοπι δον οίΐοη ἴο ΟΥ̓ Δα [ΏΔΗΚΒ- 
δἰνίηρ. ΝΟΥ ββου!ᾶ 10 ΘΥ6 ὺ Ὀθ6 ἐοτροίίοῃ (δῦ [86 ΒΟΙΤΩΟῚ ΦΌΤΙΩΒ ρϑτύ ΟὗἨὨ ΤΟΓΙΒΕΙΡ, δὰ 
«δῖ, 116 1π 108 Οδασδοῖου δα ῬΌΓΡΟΒΟ Ῥσορβοῦο, 1Ὁ 18 4180 Θββθῃ 187 ἀσνοομαὶ, 
Ἠόδποθ (86 ΒΟΙΤΏΟῺ τημϑὺῦ Ὀ6 ΠΟΙΓΠΘΙ ΠΟΙΒΥῪ ΠΟΣ ΟΥΑΙ ; ΠΟΙ ἴῃ 026 ῬΪ]ΡΙῦ ΓΌΠΒ 
ΘΟυΐοΣ ἴο [86 αἱ ΡΤ Υ οὗἨὨ σνόοσεῃρ, δα ἴο {δδὺ οὗἨἩἨ ΟἸ στ βυϊη Υ 1861, ΟὈΟΠ ΘσΒΙο 18 
ποῦ ἴο Ὀ6 οοῃξοππαθρα ὙΠ} ποσυοῦβ ϑχοϊοιηοπί ; 1Ὁ ᾿Ρ]165 8 βίδίθ ψμθὴ {86 808] 18 
ἹηοΟΥ̓Θα ἱπαοοθα ἴο 118 ἱπιηοδύ ἀθρίδβ, γοῦ οδ]τηϑᾶ ἴἢ ΟἸἾσβί. ΑΒ 370. αἀτδυηρ, Σὺ 18 
ΘΠΌΓΟΙΥ ουὖ ΟΥ̓ ΡΙΔο6 ἴῃ ἴΠ6 Ρυ]ρ10. ἰηρίην βου ]α Ὀθ Ἰοὕν ἴο {86 οοῃρταρδίίοη ; δπᾶ 
[86 τηοπηθηῦ [6 ΒΘΙΊΏΟΙ ΓΤἽΒΘΒ Ἰπΐο ΣΠΒΊΟΔΙ Φοβ λυ γ, 10 ΒΒουΪ α ο1086. 

᾿ 4, ΤῈ βούτηοη 18 δἀ ἀγθββθᾶ ἴο ἃ ὀοηρτορϑίϊοη, ποὺ ἴο βίπαρ8. ΗδηΟΘ, 10 ταυβὺ 
ὍΘ Ῥορυΐαγ, οἰϑαγ, ροϊηϊϑᾶ, δῃᾶ ῥγδοίϊοϑὶ,---δυοϊ ἀρ ΟὈΒΟΙΓΙΓΥ, ΘΟ ἤπβίοη, δπα βοβίσϑδοί 
Ῥτοροβιζζομβ. Οπ [86 ΟΥΕΡ Βιεπᾶ, 1 τισβῦ 6 βἴῃρ]ο, αἰγοοῦ, Ἰν ον, γοῖ ΒΒ οἰ ΘΠΕῪ 
ἀϊρηϊῆοα. Τ0 τασδὶ Βδγθ βρστιηρ' Ἴγοτα ῬΓΑΥ͂ΟΓ 8ηα τηραϊδίζοη, ἔγοπι οοτηγηαηΐοη ΣᾺ 
180 Ιμοὐγὰ δηᾶ τῖςδ Ηΐ8 Ὑ ογᾶ, δηᾶ ἔγοτῃι ἄθϑθρ βυταρδίδυ Ὑἱτὰ 086 ΒΡΙΠΙΒΕΙ βίδίο δὰ 
[26 ψγδηΐϑ οὗ [86 οοηρτορδίοπ, 

δ. ΤΏ βοσίθου 18 δἀ ἀγθββϑᾶ ἰο 8ὴ ουδῃρθ οι! οΟΒατΓΟΝ, ἐ. 6..)0 ἃ ΟμυΤΟΣ εαἰοᾶ ἴο 186 
ἔτοοᾶοια οὗἩ [86 Ξρ! γι. Ἡρηῦθ 1ὖ ἰβ ἴο ὯΘ 8 ΠΟΙ, ἴῃ [Π6 δηοίθηῦ βΒ6η80 οὗ [86 ὕΘΣΤΩ ; 



490 ΘΕΝΕΒΑΙ, ΒΠΟΜΠΕΤΊΟΑΙ, ἹΝΤΕΟΒΟΟσΤΊΟΝ. 

ἧ. 6..0 Δ}. ποτ Δηρο Ὀούνϑοι ἴδ τηϊπᾶ οὗ (δ ῬΓΌΔΟΠΕΥ δηα (86 ΒΡ ̓  τυ 8] υἱθνγβ οὗἁἨ (ἢ9 
οοηρτορϑίίοῃ, ἡ Β1Οἢ οαπηούῦ Ἀ6 οὈἰδιποα ὈΥ͂ ΙΏΘΥΘ ΡΘΓΒΌΔΒΊΟΙ, ΤᾺΓ 1688 ὈΥ͂ ουὐνγαγα ΟΣ 
δαϊμοσιίϑονθ τηἰππσίίοπ, Θχοπαϊηρ 8}1} ΠΡοσίγ, θα ὈΥ δοχμσαυπῖοι δπᾶ 16] Οὐνβΐρ οὗ 

᾿ς 1116. Τ86 ΒΟΙΏΙΥ 18, 80 ἴ0 ΒΡΟΔΚ, ΔΌΘΙΥ δα ΤΟΡΙΥ. Ὑοῦ 1 ψΟ͵Ο ἃ Ταϊβίακο ἴο τοραΐ 
ΘΥΟΙΥ͂ οὐ͵]δοίζοη ὙΒ10 ἢ ταϊρ ΡΟΒΒΙΌΙΥ Ὀ6 ταϊβοᾶ, ἱπαίθδα οὗ σι γίηρ ἴο [86 ἀποσῖθα 
ψ] ]οἢ νου ]Ἱα ΠΑΓΌΓΑΙΥ Ἀ7186 ἴῃ {Π6 τηϊπᾶ ΟΥ̓ [86 δυδίοποο, ΤΆθβο ΘΠ ΟΪΤ]68 τηπβῦ 6 
δυΒινοΓρα ποὺ τ] 186 τίβάοτῃ οὗ τηδπ, Ὀαὺ ὈΥ [86 ΥΥ ογᾶ οὗ σοά. 

6. ΤῊ ΒΟΣΙΩΟη 18 δὴ ΟἿΟΙΆ] δα ἄγοββ ἀθ γογοᾶ ἴο [86 ΟΒαγΟἢ ἱπ (86 πϑτθ ᾿δῇ ὌΥ 
186 δυϊοΥ Υ οὗ [86 Ηρϑδα οὗ [6 Ομυτοῦ. Ηθποθ 108 πδπι6, ῬΥοδοδίηρ,----γαασϊοαζέο, 
ἀθοϊασαοῃ. οαἀοοοσαϊηρὶυ, 0Π6 ἰθβύπηοηυ οὗ {80 ἰγαϊῃ τοῦδ Ὀ6 Ββυαρροχίθἃ ὮΥ 
ΘΥ]άΘΠΟΘ ; ΠΟΥ τηπιϑὺ 10 Ὀ6 ΟὗὁἨ [86 παίυγα ΟὗὨ τηογο ῬΕΙΟΒΟΡ 081 ἀοιηοπδίσγδ οι, τ ΐο ἢ, 
οὗ ὁὀοῦγΒα, 18 ἐΠοΆρΡ8} 6 οὗὨ Ὀοΐῃρ »γεαολθᾶ. Νοῦ, ἰδβε]γ, χοῦ] 10 θ6 τἱρηῦ ἰο βυῦ- ᾿ 
Βαϊ ῸΓ {118 ὑθϑυ ΠΠΟΩΥ͂ ἃ ΤΙΔΘΓΟ ἈΒΒΘΥΘΣΔΙΟΣ : {86 ὑοΒΌ ΟΣ ΟΥ̓ [86 Βοαγί ἰ8 ἴο ὈΘ 
ΘΟ] η6α 1 Δυρυτηοπύ δα ἀγεββθᾶ (0 [86 τηϊπᾶ. 

1. ἜΜ Βοιτθοὶ 15 ἴο δα 7}. [10 18 ἱπίοπαοα ἰο διρύα ερ ἴ86 ᾿ἡνῖηρ ὕθιρ]6 1 Πἰνϊηρ 
ΒΙΟΠΘΒ ; .6..) [ο Ργοϊηοΐθ ϑρέγίζμαΐ οογηηιμρέονι, δα ΤΠΘΥΘΌΥ ἐὸ φμΐοΐοη Ογέδέἑ 8. 

8. ΤῊ οοπδβίσποίοη οὗὨ {86 βούϊωοῃ ἀθροηβ ΠἸΡΟῚ 8η ΘΧΘΤΟΙΒα ΟὗἨ [86 τηϊπᾶ, τ ΒΟ 
ἷπ ὑπ ΡΓΘΒΌΆΡΡΟΒΟΒ τηθα] δίῃ, ῬΓΔΥΘΥ, πα {Π60]ΟρΊσ8] δηᾶ σοὶ σίουθ Κὐον]θᾶρο. 
ΕῸΓ [86 τορυϊαύϊοῃ οὗὨ {18 ΘΧθγοῖβθ οὐ 06 ῃλ]ηᾶ, Ἡοτ] 6.168 Ἰαγβ ἄονχῃ οογίδι ἢ ΤῸ]68 
δρουῦ [86 ἑπυεπζίοη, οὗὨ [86 ἴΒόοπλθ, 118 αἰυϊδέογι, δα (Π6 δροσμίίου δᾶ αοίέθον οΥὨἨ 1Ὲ6 

αἸβοοῦΓΕθ 1861. 

8 8. 

ἘΟΘΟΙΜΕΒΙΑΒΤΊΟΑΙ, ΑΧΤῸ ΜΑΤΈΒΙΑΙ, ΒΟΜΙΠΕΤΙΟΑ. 

Τρδῦ ΒΊΟΣ. ρῖνοβ ἴο [Π6 ΒΟΊΩΟΣ 18 σαῖμθ, 18 [Π6 Ὑγ͵οτὰ οὗἨὨ 186 ᾿᾿νΐηρ αοα, τ Ὲ]ΟΣ 
18 Ἰα]α ἄογγῃ ΟΡ] οἷ Υ πὶ (80 δου! ρύυΓΘΒ, Δηα ΘΧργοββοᾶ 8ηα ϑΔρη])16α ὈΥ͂ {Π|ὸ ῬΤΘΔΟΒΟΥ 
ἴῃ ἃ βυρ]θοῖνγο ἔόττη. 

ΤῈ ΘΘΩΓΓΆΪ ροϊηύ οΟΥὨ 180 Υοτά οὗ Θοά, Δη 1ΐ8 »τδηᾶ, 811.ΘὈ ὈΥΔΟΙΠρ ῬΘΙΒΟΙΔΙΥ, 
18 [ῃ6 οἴβσῃϑὶ δηᾶ ἰϑίοτϊοδὶ ΟἸσῖβῦ τῶ ΗΠΒ ΕπΙβμθα ποτ. [πῃ (π6 ῬΘΥΒΟῚ ΟΥ̓ [06 
αοά-Μδη τονοϊδίίϊοῃ δηᾶ τϑαθιηρῦο 8ΔΓΘ τἰηἰϊθα, Δπηαἃ τουϑδίοι 1086 17 ὈΘΟΟΠΊΘΒ 
τοἀοιηρίίοη : ὕδμοτο (86 18 δῃα [16 ΟὉΒΡ6] τηϑού, πᾶ [80 Τδὺν 108611 ὈΘΟΟΙΊΘΒ 
ΘΟΒΡ6Ι ; [86γὸ ἀοοσίσίηθ δΔηα ΠΙΒΙΟΥΥ τηθοῦ, 8Δηα ἀοοίτ!η6 1086]} ὈΘΟΟΙΏΘ6Β ὨΙΒΙΟΥΥ ; 676 
186 Οδυτοῖ δηᾶ {86 βουι!ρύυΓοβ τηθϑί, δπα [86 ΟΒπγοἢ 1{86]1 ᾿ΓΟΒΟηΙΒ [86 ΘΡΙΒ.168 τοδᾶ 
δηα Καόνῃ οὗὨ 8}1 θη ; ἴβοσα ὅπ Οδυσοῦ δηα {Π6 Ῥοονὶπρ μοατύ τηϑοΐ, [86 ΟΒΌΓΟΝ 
Ῥοΐπρ ἴῃ Ηΐτὰ οὗ ομϑ ἢθδτγῦ 8πα οὁγθ Β01] ; Ἰδβίϊγ, ποῦ υβιιβοιίίΐοη δηα βδησ οδλίϊοι 
8.6 Ὁηϊϊθα, Δπα βαποίξβοδίϊζοη ὈΘΟΟΙΊΘ6Β 8 ᾿πβ0 1 Ποδίϊοη [ῸΓ [ῃ6 ἀδγΥ οὗἉ ἡπαρτηοῃί. ὙΠ 
411 1518 γγὸ 18}. ἴο ἸΤΊΡΤΘΒΒ ΠΡΟῺ ΟἿΓ ΓΟΘΟΤΒ {Ππαὺ [6 ΤγΥΒίο ΤΥ οΟὗἨ τον ἸΔ]οἢ τητπιβῦ ὯΘ 
ῬΙΟΔΟΒΘΩ͂, πού 88 ἃ τηδίϊου οἵ βρϑουϊδίιοῃ, Ὀυῦ τ] ἃ ὙἹΘῪ ἴο 118 σταπᾶ (6]ο] ορίολ] 
οδ]θοῦ---ἰἢο βαϊ ναϊΐοη ΟἿ ΒΙ ΠΟΤΕ; (μδὺ {86 ΟἹα Τρορίδιηθηῦ τηὰαβὺ θ6 Θχρ] δὶ πϑα δοοογᾶ- 
ἵπρ' ἴο [Π6 ΔπΑ]ορΎ οὗ [6 Νον ; ἰμδῦὺ ἀοοίγίπο πιυβύ θ6 ἱ]]πβίγαϊθα ὉΥ 1186, πὰ 189 
ΟΟΠ ΘΒΒΙΟΩΒ οὗ (ῃ6 ΟἸυτοἢ τορυϊαιοᾶ ὈΥ [86 Τινίπο βουρίπτγο ; (Πδὺ [π6 ΟἼυχΟΙι τηπεῖ 
Ὅ6 Ὀυλῦ πρ ὈῪ βθοκίηρ [88 δοῃνθσβίοῃ 8π4 Ῥϑυβομδὶ ΠΟΙ Ϊπ688 ΟἹ ΒοᾺ]Β ; δηᾶ {μδὺ [πβ- 
βοβίΐοη ὈΥ Ζαὶ [ἢ τπβὶ νοῦ Ὅ6 Ῥγθβοηίθα δ᾽οὴρ ]Ὼ 118 ΗΠ 8] δ πος Ν8 σ]οτιβοδίϊου 
οὗ βδϊ 18. 

ΤΊιο τηδίη ροΐπῦ σ ῖοὴ [86 ῬγθδΟθῸΓ Βῃου]ᾶ ΚΘΘΡ ἴῃ νον 18, {παύ [86 ρτοδῦ οὈ͵θοῖ 
οὗ ΟἸὨ τσ  βυἰδη Ὁ 15 0 Ὀτΐηρ τ. Ἰηῦο ῬΘΓΒΟΙΔ] ΓΟΙΔΌΪΟΠΒΗ ἴο (86 τίβοῃ ϑϑανίουσ, {Πα} 18. 



8 3. ἘΟΟΙΕΒΙΑΗΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΜΑΤΈΒΙΑΙ, ΗΠΟΜΠΙΕΈΤΙΟΒ. δῚ 

ἰαῖο ὈΪοββοᾶ 16] βΕρ, (μτουρὴ Ηΐπι, τὶ (86 Ἐδίμον, (86 βϑοη, δῃᾶ (86 ΗοΙγ 
ΟΠιοβῖ. 

ΤΏ Ββοϊϑοίζοῃ οὗ 8 βυϊ8}0]6 βυ᾽θοῦ ῸΣ [80 ΒΟΥΤΊΟΣ ΤΩΔῪ Ὀ6 ἀοίοτταϊπθᾶ, 1, ὈΥ [89 
ογᾶον οὗ [6 ΟΠ ΌγΟς ππίνουβαὶ, 848 1ῦ Ῥσθβθηΐβ 1{86]7 ἴῃ [8.6 ΘΟΟΙ ΘΒ ΑΒ081] γϑδγ 10 108 
στοδῦ ἴοβυνδ]β; 2, ὈῪ [86 ὑγδα! Ὁ] 008] ΟΥ ἃ ὩΘῪ ΒΟΙ68 ΟΥ (ἀοΒρο618 δηα ἘΡ᾽Βι165 ἴὸσ {89 
ἀλγ: 8, ΌΥ {86 αἰγοοίίοηβ ΟΥ̓ (80 δυϊδλουϊ[165 ΟΥ̓ [16 ρῬδγίϊου δῦ πδίζομδὶ ΟΥ βίδίο- 
ΟἸΠΌΓΟΒ6Β ; 4. ὈΥ [86 ογᾶον οὗ οι γῃοᾶβ δῃηᾶ δοῃβιβύοσίἝβ ; ὅ, ὈΥ [86 ΟΥΑΙ ΟΟὐΒ6 οἔ 

Ἡδίηγο ἃπα 1ΐβ ΒΘΆΒΟΙΒ ; θ, ὈΥ̓͂ ΟΧΟΓΒΟΓΙΑΪΠΑΙΎ οὐθηΐβ (σαθμαζία) ; 1. ΌΥ [186 Ῥθου δῦ 
τοἰδίίοη δηα οοπαϊίλοη οὗἨὨ (26 ραβϑίου δῃα [86 οοπρτορϑίίοη ; 8, ὈΥ͂ 1 ΟΓΔΓΥΥ Β6]Ρ8, ὁ0ῃ- 
ΘΟΓΟΔΠΟΘΒ, ΘΟΙΙΤ ΘΗ ΔΙΊΘ5, Το ρου τοδᾶϊηρ, οἵθ.,  ΒΙΟΩ 1860 1}18[686 Τ.6 ᾿ηνοηθζοη δηᾶ 
Ῥτορδσγδίϊοη οὗ τηδίϊου ῸΓ Βουτη ἢ 

1. Τὴ Ογάδν 97 λ6 Ολιροῦ, Θομοναῖ. Τῇῆσ Ολωνοῖῦ, Ὑδαν. 

ΤΌΘ ΟΒυσοῖ γοαν ἀοβίσηιδίοθ {86 ΟἸ τ βυϊδη σοπβθογδίϊοῃ οὐ {{π|0 ἴο 86 βοτνῖοθ οὗ 
Οοά, ὙΒΘΓΘΌΥ [86 ογοῖθ ΟΥ̓ βΒοϑΒ.Ὸ}Β ὈΘΟΟΙΊ6Β 186 βγη] Δπᾶ {γρ6 οΟΥ̓Ὠἁ [86 ογοῖο οὗἨ (6 
ΘΥΒΠρΟ]ΙοΑ] Ηἰβίότγ, ἀπᾶ οὗἁ [80 ρτοαῦ ἤλοίβ οὐ τοδοπιρίίοη. ΤῊῆΘ ατθοῖς δπᾶ Ἐοπιδῃ 
Ομυτοθοβ οδαηροθα [6 “Π016 βΒϑοῦϊαῦ {ἶπι6 ἰηΐο 8 Βασορββίοῃ οὗ ΒΟ] δγβ ἴῃ 186 ἰηἰογθβὲ 
ΟΥ δὴ ὀχοϊπδινο ἘΙΘΓΆΤΟΒΥ δηα 80 Θχίθτηϑ] ΒΟΥ ΟΘΓΘΙΠΟΙΗΆΠΕΗΤΩ  δηα {8 [86 
ΒΟΙΙάΔΥΒ ΟΥ̓ βαϊηϊβ στυϑά δ }}} ΟὈβουγοα δηα δἰτηοδύ δηῃ] 186 [86 ΤῈ αδγ οὗ 186 
Τ,οτᾶ, οὐ [86 ΟΠ τἰβίϊδη βαρ. Βαῦ [86 δποϊθπύ Ομδίβοο δηα [6 Θυϑῃρ61104] ΟἸΌΤΟΒ 
ΥΘΑΙ ΤΟΡΓΟΒΘΩΪΒ ΟΥΡΊΟΔΙΠῪ Δηα ΓΟΘΠΥ [86 βαποιβοδίΐοη οὗἁὨ {Π6 ὙθΔΓ 838 8 ΤΔη168- 
τδῦοιῃ οὗ, δηα ρῥγοραγδίϊοῃ ἴῸγ, δίθσηϊγ. [ΤΈο ΟΠ ΌσΓΟΙ Ὑ6ΆΓ, 88 οὐ βοσυβᾶ ἴῃ [ῃ6 ουϑῃ- 
6 1108] οματο 68 οὗ (Θ ΤΏΔΩΥ δηα ὕ86 Οομθπρηΐ, ἴῃ [86 ΟΒατοῖὶ οὗ ἘπρΊ]Απᾶ, δηα {μοὶν 
ἀεβοθῃδηΐθ 'ἰπ ΑἸΩΘΣΙοΆ, 18. ἃ τ ξοστηδύϊοη, ρυτι δοιίίοη Δηα βιρΠοδίου. οὗἁὨ {86 
Οβδίβοῖο ΟἸατο γϑᾶγ ; 1 οταἱίβ τιοβῦ ΟἹ 811 ΒΟΙΙΔΥΒ οὗ Βαϊ πίβ, ΤΥ ΥΤΒ Δπα 8Πρ6]8, δπᾶ 
οὗ 186 Ὑιγρίη ΜαΥΥ, Ὀαὺ τούδηβ {86 Ἰοδᾶϊηρ᾽ δβύϊν]8 1 Οἢ οοτητηθιμοτδίθ τ ηδὺ αοᾶ 
ἮΔ5 ἀο0Π6 [ῸὉΓ τ8 ἴῃ [86 ᾿Ἰπολτηδίϊομ, [86 ῬΆΒΒΙΟΠ πα ἀθδΐῃ, 08:0 ΓΘΒΌΣΓΘΟΌΣΟΙ Δ πα 84806ῃ- 

βίοῃ οὗ Ο γῖβί, δηᾶ 1π6 οαἱρουτίηρ οὗ 189 ΗοΙγ Οδοβί ; [88 τπδκῖηρ ὑπ6 οβίϊν 818 οὗ 
ΑἸ τίβίτηδβ, Εἰδβίοσ, απ Ῥοηΐξθοοϑῦ ρσοτηϊποηῦ, δηᾷ τοβίοσϊπρ.---ῦ 1οϑβύ ἴῃ Πρ] πᾷ πᾶ 
ἈσπλοτϊοΆ---ἰῃ6 ΘΟ ΚΙΥ ζοβῦνναὶ οὐ 186 Ομ τιβυύύδη ΚΟ δῦ ἴο 108 ῬΓΟΡΟΙΣ αἱρηῖν δηᾶ 
εἰ συϊδοδῃοε.--. 85.] 

Τατεματυεξ.---Ο η ἴΠ6 ΟὨγβεῖδα ΟἸΌΣΟΙ ὙΘΑΓ 866 

ἴ6 ποῖῖβ οὔ Ἐτοὰ, Βίγαυββ (Βεου]η, 1850), [μΐ860 
(Βετίϊη, 1862), ΑΙς (1861), Βατηδοῖς (1864), Ῥ͵Ατπον 
(1860), δὐὰ ῬΡΊρονβ υαπσεϊέοαὶ Ὑεαγ-δοοῖ, Ῥυδ- 

Ἰδσβοὰ δηΠΌΔΙΥ δἱ Βου πῃ δἷποο 1860. [Α180 [86 
Τὐξατρὶοαὶ τοῦθ δηα οοἸ]οοιϊοηβ οὗ Ῥδηΐοὶ, ΜΟΏΘ, 
6816, οἷο., ἰ[:6 Ζξυγγίοβ οὗὐ [π6 ΟΒαγοῦ οὗ Ἐπηρ- 

Ια, δῃὰ ἰδ ΓαΐΒοταα ΟἸυγοῆο8 οὐὗἁἨ Ευσορ απὰ 
Ατροτὶόα, ΕΡγαρὰ δ Με. ΑΚἰγολεπδωοῖ, [86 πον 
Βαάθῃ 1ἰλυσυ, ἴῃ6 Ιτνυϊηρὶϊθ Ζἰΐατργ, ἰ86 πον 

(ρτον βίομα) Γἰλϊυγργ οὗ ἴθὼ9 6. Βεῖ. ΟΒυτοὶ οὔ 
(6 ὕ. 5. (Ρμ]δά, 1857), Βαϊ 8 Οὐοἰϊεοίίοπ οὔ 
Ῥγεδδυίεγίαπ ΠΣ ζγσίος (Νὸ Ὑοτκ, 1859), εἴς., οὔο, 
-Ρ.5] 

2. Τῆς Οἷά απα ει Τεγίσορεθ, οὐ" ϑογίρίμγε 7,688ογι89 70} ἰλ6 ϑισιάανψϑ 97 (06 Υαν. 

ΟἹ ἴ.6 ἰβίοσυ οὗ Ῥουϊκοροθ δὲ6 ἰὯ6. δγίϊο]ο 

Ῥεγίζορεα ἷἱπ ἴμ6 Ὁπΐνεγθ, Τηθοὶ. Το ΟΠΔΙΥ͂ οὗ 

ΤῬΔῺΣ ; [4180 [86 τῆογο σϑοθῃξ οὴ6 ἰῃ Ηθγζορ ΚΚεαΐ- 
Ἐπενοϊορααίε, το]. χὶ., Ὁ. 818-899, πεϊτίθ ὉΥ ΕΙ 

Ἐδηκο.--. 5] δηκο: κε χὶφρολίἑοδα Ῥετίκορεη- 
δυβίεῃ. Βοτὶὶη, 1847. . ΑἸΣ: 2267 ολγίεεϊ. Ομέκ. 
ΒοΥϊη, 1851, βα4.,) 8 τοΐβ. [1δοο: 22α8 ελτγὶείϊ, 

Κὶγολοηγάλν, 4ἰὰ οαἃ., Βεοιϊΐη, 1862. Βορεγίδ ς 
.Ὅα8 δυαησεῖ. Καϊτολεη)αλν' ἕπ δἀπιπι ἑολοη Ῥεγίκορεη 
ὧδε Ν. Τ. Βγοβίδυ, 1857. Οἡ τηοάογῃ βοϊθοιοη8 οἵ 

δουίρίαγο ᾿ΘΒΒΟΩΒ: Βαηΐο (Βευη, 1860), βυοκον, 

διὰ ΝΊΖΒΟΣ (Δ δὲ, Ῥγογίεδιειρεπ αἰ ἄδηι Α. πὰ Ν. Τ' 
Βομῃ, 1846). 6 ἴπ6 Ἰδὲ οὗὨἨ {16 οὰ Βεσΐθβ οὔ Ῥεῖ 
ΚΟρ68 δὲ (ἢ οἷοθο οὗ ἴδ86 ρον. ἰηἰτοάἀαοίίοῃ. 

4 [ΤὨ|8 12ε[ δᾶ 41} [89 [0] ὁτίης κϑοϊξουδ ἴτοσα 1--.-8 ΕΠ] ὃ 4, τὸ οὐηϊεϊοα [ὰ [80 ΕΠ ΩΝ, ἰτ8].--Ῥ 8. 



82 ΘΕΝΈΒΑΙ, ΒΟΜΠΙΈΤΙΟΑΙ, ἹΝΤΒΟΒΌΟΤΊΟΝ. 

8. Λ)αζίοπαΐ απα ϑίαίε Ολωγολοδ. 

ΤΠοθ6 Βᾶνο δρροϊπίοα ἴῃ αἰδογοηί δουῃίσϊοβ οὗ ΕὮΤΟΡΘ 8 ζδβίϊνὶ οὗὁἨ (80 Ἐοίοτ- 
τηδίοπ. [{π ΟΘΙΤΉΔΏΥ 1ῦ 185 ΘΟ] Ὀτδίθα Οοΐορον 81, [16 δ ὺ ψ Β6η Τα. δ χοᾶ (ἢ0 
96 ἴΏ6868 ου {86 ἀοοιβ οΟΥὗἨὨ [86 ολϑί]9 ομυΓΟΙ αὖ ὙΥ Π οηΌοΥρ, 1η 1617.--, 5.1] 4150 
ΡΟΪ᾿ύλοΔ] ξοβίλναὶβ, [οοτοπδίϊοῃ οὗ Κίπρθ, Θοτωσηθσηουδίϊομ ΟΥ̓ ΤΟΥ͂Δ] ὈΪΓΓΒΟΔΥΒ ; 1π (80 
ΟΒυτοῖ οὗἉ Επρ]Δηα, [6 ΘΟΙΩΙΙ ΘΙ ΔΟΥΔ ΣΟ. οΥ ὕπ6 ἄοδί οὗ Κῖπρ ΟΠ Δ1168 1.. Δηα οὗ [86 
Ουπηροόναᾶοσ Ρ]οῦ,---Π ΟἿ ΡΟ] ἸΒηῃ6α πᾶ οὐϊζοα ἔγοτῃ [80 ΟΟΙΠΟ.-ῬΤΆΥΟΣ ΒΟΟΚ.--- 
ῬΡ.5.] Ναίίομδ ἔδλδῦ δῃηᾶ αυ] δυο ἄδγβ. [ΤῊ ΔΗ Καρὶἱπρ ἀΔΥΒ ΒΗΠΌΔΙΠΥ ΤΘΟΟΠ,- 
Το αἀοα ὈΥ ἴΠ6 (ἀΟΥ̓ΘΓΠΟΙΒ ΟΥἨὨ {Π6 αἰ ἴδγοηῦ Αἰδίθβ οὐ (86 Ἰθηϊοα δίδίοβ οὐὁἨ ΑΙἸΩΘΙΊΟΒ, 
ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ πὰ Νο Ἐπρ]ληᾶ, 8ηα ὨΔΙΟΠΔΙ {ΠδηΚδρινπρ, Οὐ ἴλϑῦ ἄδυ8, ΓΘΟοΟΙΩτηθηαθα 
ἴο ἴπ0 ψ8016 ΡΘΟρ]θ ὈΥ {86 Ῥτοβιθηὺ οὐ {86 Τὐιτοα ίδίοβ, 6.5. Ὁ Ῥτγοβιἀθηῦ ΤΆΥ]ΟΥ, 
ἀυτίηρ [86 ΘΒΟΙΟΓΆ ἴῃ 1849, Δηα ΒΟΥΘΙᾺΆΪ ὑἰπη68 ὈΥ Ῥτγοβι ἀϑηὺ 1 ποο]η, ἀασίπρ {16 οἷγ]] 
ΔΙ, ΘΒΡΘΟΙΆΪΠΥ ὁπ [06 801} οΥ Αρτ]], 1868. Βαΐ, ονὐίπρ' ἴο {μ6 βορδγρβίοι οὐ Ομαγοι 
δια ϑίαΐα, ἀΟΥΘΤΠΟΥΒ δπα Ῥχϑβι ἀθηΐθ οδηποῦ ογάδιῃ δηᾶὰ οοϊημηδηᾶ, [ἰἶχο ΕἸΠτοροδα 
ΒΟΟΙΟΙΡΊΒ, Ὀαῦ ΒΙΠΏΡΙΥ͂ ΤΘοοι θη, [ῃ6 ΟὈβούνϑμοθ οὗ ΟἸ σι βδη ἐοβίλναβ. Νογοι- 
[86 1658, βοἢ ἀδΥΒ ΓΘ Θ'ΘΏΘΓΑΙΙΥ ονθὴ Ὀούο οὐβογνοᾶ ἴῃ ΑἸμοσῖοδ ἴδ ἴῃ ἘΌΓΟΡΟ, 
ῬΘΙΒΔΡΒ [ὉΣ [86 ΥΘΙῪ ΓΘϑϑοι (μδῦ [ΠΟῚΡ ΟὈΒΟΓΎΔΠΟΘ 18 ποῦ Ιη866 8 τρηϑίϊο οὗἁἨ οοϊηραὶ- 
βίοῃ, αὖ οἵἉ ἔγϑϑάοια.---". 5.] 

4. βγουϊποῖαΐ ϑνγηοαθ [Τοηποριϊαϊζίοη 8] απα Ζοσαΐ Οονιρνοσαίζέοηϑ. 

ἹΜΙΊΒΒΙΟΠΑΙΎ ἐδϑίϊνδ]β, ἐοτοῖρτι δηα ἀοπλοβίίο. Τιδγϊηρ ΟΥ̓ ΘΟΥΠΘΓ Βύοῃθβ, 8δηα θα ϊολ- 
(ἴοῃ ΟΥὁ ΠΟῪ ΟὔυτοΒοΒ, οἷο. ΟὈΠΗΥΤΟΔΙΙΟΠΒ, ΘΟΙΏΤΠΠΙΟΠΒ, ὈΘΩΘαΙΟΌΙΟΏΒ, ΒΟΙΟΙ ΖΑ 0ἢ 
ΟΥ̓ τἸρδυτίδρθ, ἔσο γα 18. ΑἹ] [8686 ἃτο ποῖ, Βύ] ΟἽ Βροϑκίηρ, σαϑαῖία, αῦ οοοαΣ ἴῃ (ἢ 6 
ΟΓΙΏΔΤΥ ΟΟΌΓ͵ΕΘ Οὗ ΤΟ] ΙρΊΟυΒ Δηα ΘΟΠρΤΟρ ΔΓ ΟΠΔ] 118. 

δ. Ολιιρολῖν Ζξοίέέυαϊδ ΟΥ᾽ ἐδ «ΔΙαξια αἱ ϑοαδοΉ8. 

Νον ὙοθΑσ. Ξρτίηρ ἔοβεναὶ. Ηλτνοδὶ ζεβεϊναι. γϊνοθίοσ, (οἴοβο οὗ [86 Ὑϑᾶσ, 
ῬὌΘΟΘΙΩΡΟΣ 81). 

6. Δ αϊγαογαϊηαγῳ .Ηυθριΐδ 077 Δαΐιο απα Ὁ Ηϊοίονν ( Οαδωαζία). 

ἘΣΧΙΓΔΟΓΟΪΠΑΤΎ ἀδγ8 οὗ ΒαταϊΠίαιΐοι δὰ ΡΓΆΥΟΙ, ἀυγίηρ ΒΟΆΒΟΠΒ ΟΥ̓ ῬοβΌ 6 ποθ, 
[λταΐηθ, δηα ὑγχὰγ (ΟΡ. ρον βὰ} Νο. 8), οὐ οὗ ἰμδηκερίνίπρ δἴθοσ (86 τοίυσῃ οὗ 
ῬΘ680Θ ΟΣ ΒΟΙηΘ ἡΤτοδῦ πο] ἀ 6] σ ἈΠ ΟΘ. 

7, Ραδίογαϊζία. 

Οτγαϊηλίϊου----, ἸΠ5 08] Δ0101---- ΒΟΣΙΔΟΏΒ. [ΠηΙΓΟΘΠΟΙΟΙΥ 8ἃπα ὙδἹθαϊοίουυ ΒΟΙΤΩΟΏΒ. 
[Ορδηΐπρρ ΒΟΣΙΔΟΙΒ δὖὺ ΟἸΔ88108] δηα βυποα 08] τηθοι ΡΒ, ἀϊοοοβδῃ δ ἃ σὍΌΠΘΤΆΙ ΟὈΠΥ ΟΣ» 

᾿ Ὅλο, ΟΕΠΘΙΔΓΥ 8Ππ4 ΟἾΠΟΣ ΘΟΙΙΙ ΘΙ οὔ αἸΒΟΟΏΓΕΘΒ.---, 5. 

8. οριϊοεοαῖ Ἡοἶρδ. 

1. Οοποογάασηεεξ, γΟΤΌΑ] οὐ τοαΐ, οσ Ὀοῖι, Ὁγ ὙοὨ-  αοτταδῃ.) Ογθοὶς οοποογάδπος ὮΥ Η, Βγυᾶον: Ταμεῖον 
τοδηῃ (1782), βεμοις (1827), Ηαυϑδ (1828), Βύοδηον ᾿ τῶν τῆς καινῆς διαϑήκης λέξεων. 1΄ρκ., 1842. [Βεϑεοὰ 

(1116), οοππυρα ἀπὰ ἱτηρτονοά ὉΥ Ηΐρπον (1887 ὉΡροὰ δὰ οἷον ποσὶς οὗ Εγδβταῦβ Ββομηϊά ; οομίαἕ:θ 

δηὰ οὔβῃ), Βεσῃμαγὰ (1860). [11 ἰμιοθθ ποσῖζβ διὸ | 81} (9 πογὰβ οὗ (9 ατθοὸκ Ν. Τ. ἴῃ δρμανθῖοαὶ 



8.8. ΒΟΟΙΕΞΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΜΑΤΈΒΙΑΙ, ΒΟΜΠΕΤΙΟΒ. 

οὐὰον τὰῖϊὰ ἐπ ῥδϑδασοθ ἩΏΘΓΘ ΠΟΥ͂ ΟΟΟὺΣ ; ἰμγαὶα- 
δῖα ἴον τοίθιθῃοο.---. 5.1 ΠΘΌΓΟῪ οοποογάδῃοθ ὉΥ 
Ζυ.. Εατβὶ : Οὐποογάαπίεία ἰδτον. Κ. Τ. 108... 1840. 
[Βεβεὰ ἀροι 20}. Βιιχίοτί, δῃ ἃ 88 σαὶ δ Ὁ }]6 9 [89 
Ἠοῦτον,, δ Βγυᾶον [ῸΣ 16 ατοοὶς .---ὐηρί δὴ Οου- 

οὐτάδηοοδβ: ΑἸοχ Οτυάθῃ: «Α΄ οοπιρίεία ΟὐἩοογάαηο8 
ἐο ἰδς Ηοὶν βογἐρέωνγες οΥὙ ἐδ Ο. απὰ ΔΝ. Τεες., Βτεὶ 
ΡΟ αμοὰ ἰη Τοπάοῃ, 1781, δπὰ οἴζθη δίποθ, οὶ ἰῃ 

Ἑησϊαπὰ, βοοιαηἃ δηὰ Ατηδσῖοδ, ἴῃ 40}} δηᾶὰ ἴῃ 

δυγιάροὰ ἴοστωθ. Αἶδο: 7λὲ Ἐπσίϊδλπιαηπ δ Οτεεξ 
Οὐποοτάαπεε ὁ ἐδ Νέεῖο Τεείαπιεπέ, ρα Ὁ]. Ὁ 5. Βαρ- 

δἰογ, ᾿οπάοι,, δῃὰ σορυδὶ. Ὁ ΗάγροΡ ἃ Βι., ΝῸῊῪ 

Υοιῖ, 18δὅὅ,---α υβ60] δαἀδρίδιϊοη οἵ βοῃτη᾿ Β ἀγροῖς 

Οοποοτάδμποο ἴο ἴΠ6 δίπαγ οὗὨ ἰ86 ΕἸ ρΊΒἢ Β[0]6.---7λο 
Ἐλποιελπιαπς Ἠεὄνει απά Τλαϊάεε Οὐπεοογάαποο οὗ 
ἐλε Οἰἱὰ Τεεί., εἴα., Ἰωουά. (οηρτηδῃ, ἄτοθη, Βροτῃ, 

δοὰ [ομρτΩδη5), 1848, 2 νο]8.,---δὴ θαυ] δἀαρίδιΐοη 

οἵ Βυχίοτί- ΕἾγεὶ ἴο {16 Ἐπ ρ] δ} ΒΙΌ]6.---Ῥ. 5. 
9. 1ηδέὲ οὗΓὁἩ Τοχίδ. ϑδοίυϊον: ἰοροτέογέπης δὲδὲἐ- 

δολδν Τεχίε υπὰ 1}60ε6π ΧὮΡ Οαειαί- Ῥτεάίᾳίεη επά 
ἈἈοάση. |Α]}1α, 1820ῶθ.Ὀ Παυρὶ: δ ὲδί. Οαδμαϊίεχί- 

Ζαχίοοη, 1826. [ΤοτῸ ἃγ6 ἃ πιο οὗἨ ἘΕἸΠρ]]88 
“τ Υ5 οὗ ἴδ Κὶπὰ απ} οὐ πὶ προς δἰ] οἴοηβ οὗἁ 8οῖ- 
ΤΩΟΠΆ: Ὀυΐϊ 1 ΠΑΥΘ ΠΟῸΩΘ ἩΪ 1) τοδοῦ, δηἃ οδηποὶ 

ΠΟΙ͂ διὰ [μοὶν {1|168.---Ῥ, 5. 

8. Δάαέεγίαἰε. Ἡοτηϊοἰΐοαὶ Β.0]9- τον ΚΒ δηα 60]- 

Ἰοοϊομβ οὗ βοσταθὴβ ἀῃὰ Ῥγεδομογθὶ Μαηυδὶβ. 3.66 

ἄυγο. 

898 

186 118ὺ ἱῃ ὨΔΏ2ἘΒ δηὰ ὟΥ ἱμοτβ που κβ οα ᾿μοοὶ. [ἱΐοτα» 

ΟοἸ]εοίοι. οὗὐ Ῥαϊγίϑιϊς βοισωοῦβ ἰῇ ὅοιτη., 
(χπδ]. ὉῪ Αυρυδιὶ (2 νοἱδ., 1880 δῃὰ 1889). 106 γ᾽8 
Ἡακπιδροεί  α δὰ Αἰγολεπροείε 6. ΤΏ οἱάογ Οον- 
ΤΏΔΗ ΒΟΙΙΏΟΏΒ Οὗ βοτίγον, Η. ΜΌ]ον, 7 αὶ]. Ἡοσθουου, 
Εϊοζογ, δηὰ {6 ἸΟΘ τϑοθηΐ ΒΟΡΙΔΟΏΒ οὗἨ Βοἰπῃασί, 

Ῥτάβεκο, Ηδγιηβ, β΄ ἢ] οἱ οστοδοῦον, Νιΐζβοι, ΕἾ. ΒΕ ΤΌΘ 

[οουγὺ ομΔΡΙαἷπ αἱ Βειὶΐη, ἀἰοὰ 1868], ἸποΙυοῖ, Ζ0]. 
ΜΌ]ον, α. θαη. δὰ Εν, ΤΥ. Κυυσωσαδοβον, [ὰᾶνν. δὰ 
Ὕγηι. Ἠοίδοϊον [Ὀτοίδ 8], Καρ δ᾽ [οὗ Βιαϊρσατι], Βοῦθη- 
οὶ [οἵ ΗεἰάοΙ ὈοΓς], Βοοκ [οἵ Τ ἰσ ΘΒ], βιοίμταθγοσ, 
Ὕ. Ἠοδιηδηη [Ὀοὶμ οὗ Βει] 1], Βιῖον, Πἱοθηον, νδὰ 

Οπίοσζοο [οἵ Ἐοιϊίογάδη, ποῦν οὗ Ὀτγθομι7, δῃ ἃ ΤοΔΩΥ 
οἴβοσβ.--[16 θαβὲ Αἰ πρί δὴ ρυ]ρὶῦ ΟΥΆΪΟΓΒ ΔΓ ΦΟΓΘΙΩΥ͂ 
Τάγίον, Εος. βουίῃ, Ιβδας Βαιτοῦ, 908. ΒΡ, ΤΙ]οῖ- 

βοη, Ἵ Βἰι686]4, Φοδη ὟΝ 5] Υ, διωοὴρ [86 ο]δν, ἀπὰ 
Ἑάπαγὰ [ἵτνηρ, Μεὶν]]ο, Βοῦὶ. ΗΔ]], ΟἾΔ ΘΓΒ, 

Ουϊτίοα, Οαϊτὰά, Ηδρο, Ττομοῦ, Ατοθοῦ Βυίον, 

ΒΡΌΓΣΖΘΟΙΣ, δι ηρ 6 ΤΏΟΤΟ τϑοθηξ. Οὗ Ἂἀπιεγίοαπ 
ῬΓΟΔΟΏΘΙΒ Ἧ6 τηθῃἰίοη Φομδίμδη Ἐδπαγάβ, βδτ. θ8- 
υἱοβ, Φοθη Μ. Μαβοῃ, Βείμυπο, ΑἸοχαπάᾶον (ἴον δὰ 

ἔντο 80}8) α. ϑβργίηρ, Βκίππον, Κιοοκίου, Ὀατθΐη, 

αν απὰ, Ὡγταδη Βοοοδον, Ῥαγκ, ΒΌΒΠΠΟΙ, ῬΏΕΙΡΘ, 

Η. αιὰ Βεοοδον, οἷο. οἷς. Ὑπὸ Τγεποΐ ρυ]ρὶϊ ἰβ 

Ὀδδὲ τοργοβοηϊοὰ ὈΥ̓ Βοάβαοί͵, Βουτάδϊουο, Μαβδυσῖ, 

ΔΙΏΟῺρ ἴδπ6 Βογηδῃ Οδ πο ἰοβ, δηὰ βδυτγίη, Αἀο] ἢ Μο- 

ποᾶ, δῃὰ ΥἹποῖ, διθοης ἰδ 6 Βοζοττηοα.---Ὁ, 5.]" 

Φ [ὸ δὰ ἃ τϑογὸ δοϊαρ]οῖο 1|δὲ οἵ ἀρ θὰ ἀϑοθαδοὰ Αὐαϑγίοδη ῃγεδοῆοτθ, δοϊοσΐοα δ᾽ πιοδὲ ΘΠ ΕἸ τοῖν ἵγοπι Ὧτ. Ὗ. Β. 

Βυσαχυθ ἄππαΐ οΥ ἴλο Απιογέοαν Ῥωζρίξ, ατταυικϑὰ ὉΥ ἀϑῃοσαϊ πδίομδ δῃὰ ἴῃ σῃτοποϊοασίοδὶ ογάοσ. ΤῺ "πὶ ἰδ, οὐὔἩ ὁοῦγδΘ, 

ΤΟΥ Ἰηοοτηρϊοἴα, δὰ 8 ὩΠΤΩΌΟΥ οὗὨ ΥΟΥΥ͂ οἰοαποηΐ δῃηὰ 5671] ᾿η0 0) δτθ οὐ δὰ, ὈΘοδῖδο ΤΠΘΥ ΡΠ οἃ ποίῃ ἢ, ΟΥ Ὑ6͵Θ 

ῬΟΟΣΙ͂Υ οὐποοϊοά. Το τηοαὶ δ᾽ οαπθ;ϊ ὈΓΟΔΟΒΟΙΒ ἴῃ ἴδ6 Ἰδὲ δτθ αὶ [π {8168 ἔ056 πιατγκοὰ (5) ΒαΥθ Ἰοΐδ δι ηὰ ἸΆΘΤΩ 

ΟἿ ΟΥ ΤΟΤΕ ΥΟΪΌΙΩ6Α οὗἉ ΒΟΥΤΏΟΣδὶ ἰ8086 τηδληκοὰ (7) δαγο Ἰοΐξ ποϊμίης ὁσοορὶ ἴῃ Ῥδιαρμ]οΐ ἥοσττω.--- Ρ. 8.} 

Οοποκκαλτιοκαι, {ὙτἸπιτασίδη). Ἰϑατησοὶ ΕἸΏ]ΟΥ, Ὁ. Ὁ....... ὈΙοᾷ, 1168. "5.6. Αἀάϊεοα Αἰοχαηάοσ, 
ὡὐποσαῖς Ἠδόϊοε. .. τς Ῥιοὰ, 1647. δε ὉΒαΉΔη ῬΔΥΒΟΏΒ.........». ω 11|8 Τυυοιιιυ νος φρο ύφοςν ... Ὀί(εὰ, 1800, 

“Βδη)απιίη ὙΓδάβνγοτίμ..... “ 1181. Ἀΐαρις ΤΡΩ͂Ν ἈΡ.. “ἋΣ 
«Βδολδπιίη Οοίετακα, Ὁ. Ὁ. “ 147. ΔΙΠ 6] Β66]], Ὁ). 1)........0 60 1198. ἘΡΙΒΘΟΟΡΑΙΙΛΔΝ, 

οὐ ιν χαιρόναν, τ τις μ΄ 1168. [70ὴπι Βιαίν Βπιίλι, . Φ.... “1709. ἤβατηπεὶ δομπθοα, Ὁ. Ὁ..... Ὀϊεὰ, 178. 
Ἡδομαι Βοοχοτ....Ὁ ἐν νεννον «ἀπ|,] ᾿δολπ Βιαίν Σέππ, Ὁ. Ὁ.... “ Ιϑθ4.} ΦἘὲὰ ον. Βαπηθεὶ βεδθυτ, 
1ϑαφνωεῖ Οροραν, Ὁ. Ῥ..... ὡς πα ΝΕ ΚΚΟΒΆΟΡΕ ΛΡΜ ος Ὁ Ὁ. εὐ ὸρ γον εν οῥεν “1108 
ἐσοοορὰ Βοπασνν, Ρ Ῥον. αι προς ῬῸῬο δΩ, Δ. ννλννοο 1819. 18ὲ. μον. ὕοδα ΗΘΕΙ Ηρ. 

ἩΡοῖος Τμαίομοτ, 1. Ὁ... . ἐν ρα} Ὁ πα Σαγ πο οὐκ νοος “ Ι1δ00.} γᾳτέ, Ὁ. Ὁ, οννύνύ νον. “1880, 
ΦΟμαδσῖοα Ββοκα}, Ὁ. Ὁ...... ὦ 1808. 7 7088 Β, Βοπιογα, Ὁ. Ὁ.... “1886. «φγεροτν Τοιοπϑεπὰ Β6α οἱξ, 
« αν Ταρρβη, Ὁ. Ὁ...- ον ἐς θα, ΝΣ Αἰδλον.. δον, δι ιοκιθι τος ενζεῖ, “1884 
ΟΝ δέδβοὴ Βέτοης, Ὁ. Ὦ...... “1816. ΤΕ Ἰοε  ενννος τς τσ 1829. [81 ον. ὙΠΠΔΩ ὙΓΜΙο, 

ὁ Τερπεοίδν Τιοίρλέ, »..Ὁ.... “1811. ΤΟΝ Ἠοῖν Εἰο6, Ὁ. Ὁ.-...- 1881. ΤΙ ιν ι ἐς κρροοεννσς “1886. 

Φ7εδ6ο Αρρϊοίου, Ὁ. Ὁ...... “1819.}ς Ἡιδέαπι Μεοίπα, Ῥ. Ῥ.... 1885. [ ̓βατοποὶ Εδιτπδτ δαγνίϑ, 
Φβδσωτεὶ βρτίηρ, Ὁ. Ὁ... Κ΄ 1819. ὡὐυ α ΤΟΥ ΤΡ ἸΩΣ θυ: Τοῦ Ῥροούινύνω “5181. 
δ « - οοφοοοδοδο,ν Φοφοθϑοοθθο . 

Ἀέϊρου τε τελξρλ αὶ ρα; Ὁ. ὦ" τδθς “απίεί Α. Οἵανκ.... «νος “1840, Βαρτιετ. 
ὁ ανία Οοσοοά, ἢ. Ὀ...... “1699, ἰὐολπ Βηϑοχοηγίασο, θ. Ὁ. “ 1841. “απιιοῖ δείϊαη, Ὁ. }.... Ὁϊοᾶ, 1807, 
οΕδερατὰ Ῥαγοοπ, Ὁ. Ῥ.... " 1991. Φὕδλμοβ ΒΙ μαγᾶδ, Ὦ. "...... “1543, «»,οκαίλαπ Μεαον, Ὁ. Ὁ.... “1820. 

Ὁ δον μ᾽ Ῥοτίδν, Ὁ. Ὁ.... "1584. 5.Δ4}}06] ατοοη, Ὁ. Ὁ..Α.... “1548. ΒΙοδατὰ Επττηδη, Ὁ. ὮὉ.... “ 1826, 

ΦΝΔΙΒδΟΙοἱ Ἐτσιοδ, Ὁ. Ὁ. " 1840. βδαισοὶ ΜΙΙΟΣ, Ὁ. Τ). 9.60... “5 18δ0. ΤΊΒοΙδΑ Βαϊάπτίη, Ὁ. ὮὉ.... “5.ᾷ1826. 

ΤΙ, οποτὰ Ἰοοάδ, Ὁ. Ὁ. .... “ 1854. "Αγολίδαϊδ Αϊοοαπᾶεν, - ἐτρεδίαπι διαιισλίοπ, Ὁ. Ὁ. “ 1829. 
Φ]ΟΔΙ τ Βαίοα, Ὁ. [...... ὁ. ον “ἽἼ 154. Προς τινες τ φρονος “ 186]. τ γρπίαπι Τλοδορλέϊωϑ 

ΦΊωπιαι Βορολον, Ὁ. Ὁ.... “1888. ΦΕτρκῖηο Μδδοη, Ὁ).})....... “5 155]. Βραπίζον, Ὁ. 1... «τον «“ἊἌ 1. 

7ολαδοὰ ϑρηιξέλ, ϑρΦ δον, τὰ, ΡΑΥΚΙΏΒΟΠ....... 0.00. “1844 

ῬΚΕΒΒΥΤΞΕΙΑΝ. 7). ιν νιννον φρρυς οἷς “4 1884, ἩΡέη ΟΡ ΤΙ. Οὐπδ.......6. {00 - 1885, 

Φ)ουκίδαη ὈΙΟΚΙ ΘΟ... .. « .- ιοά, 1147. ΡΠ 1 πάβιογ, Ὁ. Ὁ..... “1858, 

ῬΑασοῦ ΒαΙτ........6 6156 55 4“ Τ57.} "ϑδιοοδ ὙἜ. ΑἸοχδηῃᾶοσ, ΜΕΤΥΠΟΡΙΒΈ, 

φΑροιμεῖ δουέοδ........Ὁ66ὶ “1161. Τὴ: δι νετ νυ τ φερε “ὦ 1859. ΚΊΒοτακα Οὐκ, 1.1. Ὁ...... Ὁϊοά, 1804, 
φρίονέ Τοπηιηξ........9 . “4 1164 ἘΝΙΟΒοΙδδ ΜΌγγαγ, Ὁ. ἢ)..... “ 1861, τ᾿ γαποῖδ ΑδοΏΡ ......... “1816, 



ΟΥΝΈΒΑΙ, ΒΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΊΟΝ, 

8 4. 

ῬΑΞΤΟΒΑΙ, ΟΚἰὶ ΕΌΒΜΑΙ, ΗΒΟΜΙΣΕΤΊΟΒ, 
͵ 

Τὶπαϊηρ ΟἹ τλ6 ϑιξ)οοί.---ΤῊϊΒ ον θη! ἀορομᾶβ οα [86 δρονθι:ιθπιοπθᾶ ἰτδᾶϊ- 
ἄομβ οΥἩὨἁ [16 Ομυτοῖ γϑᾶγ, οὔο., δῃἃ οὐ οἰτουπλβίβποοβ Ὑγϊοἢ οδηποῦ Ὀ6 Ὀγθβοσ θ6ἃ οσ 
Ἰπαἀπορᾶ ἔγοσα ψιϊβουῦ. ὅίαπαϊησ Ὀοδύτγθοι ἴμὸ Ὑγ͵ογᾷ οὐ αοἂ δηᾶ 86 βρϑοΐϑὶ τυδηΐβ 
οὗ Ηἷ8 οοῃρτορϑίζοῃ, (86 ΤαἸΠΙΒίοσ πλαδῦ ΘἤΟΟΒΘ 18 Τποῖὴθ δοοογάϊηρ [0 18 Βρί τὶ] 
ῬοΓοθρίίΐοῃ 8ηα Ῥϑοῦ δῦ αἰβροβιϊοη δὖ [86 ὕπο. ΗΟΥΟΣ ΟὈνΊΟπΒ ἴῃ [86 οἰτοῦτη- 
Βίδῃ οοδ ἃ ὑδχύ ΤΏΔΥ ἈΡΡΘΆΓ, γοῦ Π6 ὕΠ6Πὶ0 18 ΔΙΤΔΥΒ ἃ αἸΒΟΟΥΘΓΙΎ, ΟΥ̓ ΤΑΪΒΟΣ 8 ρΊ Π ἔγοότῃ 
186 Τιογχᾶ, 8 τηθββαρὸ ἴο ὑ86 ΟΒμυγοῖ, ΒΙΟ. οδῃ ΟἾΪΥ 6 οὈίδ᾽ μοα ΟΥ υπαοχβίοοα ἘΥ͂ 
ῬΥΔΥΘΙ Δη4 τηθϑαϊΐδίίοι, ὈΥ͂ ἴῃ γα ἸαΟΓ ἃπᾶ βρὶγἱπ8] τηοαϊ δ οη. 

“θὲυϊδίορι.--- [Ὧθ Βοστηοη [8617 18 [6 ΟΥ̓ΡΆΏ1Ο δηα ΔΓ 1610 τ 0] ἀἸηρ; ΟΥ̓ [86 ΤΠοτηΘ, 
Βμονηρ [86 ᾿ἰνίηρ οοπηθοίζοη Ῥαίνγθοηῃ (86 ἰοχὺ δῃηᾷ (86 ῬΘΟΌΪΆΓ τγδπίβ δηᾶ οἰγοῦτα- 
Βίδῃοοβ οὗ [86 ΘοὨρτορδίίοῃ. 

Το ἐλόγιθ οὗὁἨ ὑμ6 ἀἸβοοῦσβο δοπβί υῦθ8 186 Τπαδιηθηία) 1468 οὗἨὨ [26 βοιτήοῃ, δηᾶ, 
ΔΟΟΟΓΟΙΏΡΊΥ, τουδῦ ροτνϑᾶθ [86 “1016. Τῦ 18 ῬΘΠΘΓΑΙΙΥ ΘΧρΓοββοα ἴῃ 8 βμοτῖ, ἀοβηϊῦθ 
Ῥτοροβιίοῃ (10 ἢ ΔΟΟΟΓΑΙΠΡῚΥ 18 ἔγθαυ ΘΕ ο41168 186 1Πϑ6). ΤῈθ ὑΠοπιο τηυβὲ 
ΘΙΔΡΟΟΥ ὈοΟΪᾺ {μ0 οϑυδο δηᾶ {Π6 οὈ͵θοῦ οὗἁὨ {16 αΙΒΟΟΌΓΕΒΘ ; .6.. 1ὖ τηπβὺ ἢδγθ ἃ αἰγῖπθ 
ῬΔ5Ϊ18, δηα δὖ [16 βϑηη6 6 ἃ αἰνίηθ δἷτῃ, δ βουρῇ, ἴῃ 1Π6 Ῥτοροβδιύϊομ, οἱ ν (ῃ6 
ΟΔΠΒ6 οΥ [86 ΟὈ]ΘΟῦ ΙΔΥ̓ ὍΘ ΤΊΟΤΘ ῬΓΟΙΆΪΏΘΗΟΥ Ὀτουρηὺ ἔοσυγασα. ΤΏ αἰοσγοηύῦ ρδγίβ 
ΟΥ̓[86 ΒΟΤΤΔΟΝ ὨΔΟΌΓΑΙΥ ΗΟ ἔγοιῃ (86 θπλ6. Τῦ 15 186 οὈ͵θοῦ οὗἨ [86 ἑπιύγοαμοίζίογι ἴο 
ῬΓΘΡΆΓΘ [86 δυάΐίοηοῦ ἔὸσ {μ86 ΤΒθθ. ἀρϑῖη, [μ0 Βα ]θοῦ ταπδὺ Ὀ6 ῥγοβθηίϊθα ἴῃ ἃ ᾿ποϊᾶ 
ΤΟΔΠΏΘΙ. ΤῊ]Β 18 [6 ΟὈ]θοῦ ΟΥ̓ [86 Ῥτοροβιίίοη δηᾶ οὗ 86 αἰἱνϊβίοηῃ. ΤῈ δυοοιξίονι 
118 δὖῦ Ργοβοηθπρ [06 ΤΠ 6116 ἴῃ 81] 118 ΦΌ]Π685. 1,85 ὉΠ, [.6 Βα] θοῦ 18 Βυχητηθα ὉΡ δηᾶ 
ΔΡΡΙΙοᾶ ἴῃ {86 δογιοίμϑίο. ΤῊΘ ζοπογαὶ οὈ]θοῦ δηα Ὀθποῆῦ οὗἁἩ [86 αοἰέσογ 18, (μα πῃ 
10 186 ᾿νὶπρ {τὰ} 18 ἀἸΓΘΟΌΥ οοτητηπηιολίθα ἴο [86 Πἰνϊηρ' βου]. 

ΤῊ Βοιηῖ, ἴῃ {86 ΠΔΙΤΟΊΨΟΙ Β6ΏΒΘ (ΟΥ 1ἴΠ6 ΤΆΓΑΙ ΠΑΡ ΘΧΡΟΒΙΓΟΤΥ Ἰοοίυχο), αἀἸΠΌΥΒ 
ἔγοτα 86 βΒϑύτθοῃ, ἴῃ (δύ ἰὖ Φ]ονγα ποῦ 80 τηποὺ (86 Ἰορίολ] ΟΥΘΓΙ οὗἨἩ (86 ΤΒοηηθ, 88 

186 ογοσ οὗ {86 ἰδχῦ, Β1ΟῺ ἰπ {818 6886 18 Κ,ὍΠΟΓΑΙΥ 8. ἸΑΤΡῸΣ ΡΟΤΓΟΝ οὗὨ βοτὶρίατα. 
Τὴ {16 βούτήοῃ, [86 τηδῖπ οοηϊθηΐβ οὐὗἁἩ [86 ἰοχὺ 8.6 ΘΟΙΠΡΓΟΒΒοα 83Π4 ΘΧρσϑββοᾶ ἴῃ [86 
[Ὠθὴ0 8πα 'π 118 Ῥτοροβίοη, δηὰ δέμσασα βυβύθιη δ οἝ ΠΥ Θχρουσπαρα ἴῃ [86 
ΨΔΙΓΙΟῸΒ ρϑιΐβ οὐ [86 ἀϊβοουσβο. Τὸ αἰβυ ποίου ΘΟΙΩΙΔΟΠΙΥ τηδᾶθ, οὗ απαϊνέϊοαξ πᾷ 

φολη δωυνιηιογβοϊᾶ........ Ῥ]οᾶ, 1826 Θεπμὰν ΒΕΣΟΜΕΡ. 5 Δἰεασαπ ον εἰληνκῳ νὴ ».»}». Τηοὰ; 1545, 

"ἄσων Σιδιρη ΝΣ ΤΟ ΙΕΜΝ, ἐμιίοιροὶ Βομιδέιοτ.. νος Ὀιοᾶ, 1190. Ἴ...26. Φνήδαπ. ΒΩ μεετον δ Β5Ὶ. 
“ 1850, ΦΟΒΔΥΪΟΒ Βοοῖτος, Ὁ. Ὡ.. Φδιφου - 1818. ὉὈΚΙΥΔΕΤΙΑΝ, 

οοροοϑοδϑοοοροοθοσσουθοσου 
“ 

ΤῈ κα Οἰέπ, Τ.Ὁ., 51... “1861. -Αὐρκυδίηδ Βαυοῦ, Ρ. Ὁ. ᾿ς 1841.}, οπκαίλανν Μίαψλδιο͵ Ὁ. Ὁ... Ὅϊ οά, 1τ8 

ΤΕΙΛΔᾺ Πούάϊηρ, Ὁ. Ὁ...... “1852, Ἐνλκα. ΠΙΠΊΠΕΒΑΝ, ΦΌΘΒα ΟἸδτῖκο, Ὁ. Ὁ... 1τοϑ. 
οἸγμἤήαπι ΟαΡονδ, Ὁ.}).... “855, ΤΉ ΩΤ Μοϊομίος ΜΜΙοη- ΞὐοδορλῪ ϑίορλοπϑδ ΓΕ ἡ κόλας, 

ὍὭντοη ΒΈΡΟΕΜΕΡ. ᾿ δοῖῃ......« εν οσοον ον οσον Ὠ!οᾶ, 1181. τιέηιδίδη... .6νκοκο ον οτος 
ἘΜΈ: ἘΝ ἩδΩΣΥ ΟἸ τίθεδη ο [ββδιλυθὶ ΟΟΟΡΟΣ ΤΆΔΟΒοτ... “1517. 

ΤΕ οΟάοχο δοο 8 ΕΟ ἢ Κ- Ἡοϊπαΐ, Ὁ. Ὁ -͵, 1888. ΛΑΡ16] Αὐδοῖξ, Ὁ. Ὁ. (οἵ τους τς φῶ ἢ 
᾿Ξ ΠΌΥΒΘΟΏ. ... .οοο τ οοσοσου ΤΙε; 1151. σαὶ «ΒΞ ηδεῖρι ῬΘΙΏΓΩΘ, 4] ὝΕΡ “9.644 μ᾿ ἮΝ “9.49 Σ εὐθρς 

Ἡπαπι Σέπη, ὃ. ῬΆ..... 1808. Ὁ. Ὁ..«ννρν ιν ν ον νννον 1888. 8108 ΕἸΘΘΙΏ8Ω, 17. Ὁ..... 

Ἰολη ΚΝ. Αδοοὶ, Ὁ. }....... κ΄ 1818. Ἰδοιη ΤδΒοτγηίου Εἰσκὶαηὰ, 

ἐσοδλα Ποηνυν 1εοἰησϑίοη, ἘΣΡΟΆΜῈΡ ῬΕΕΒΒΥΤΈΞΙΑΝ Τὸ. Του εξ ρος ;ῴνονν δος Κ᾿ 1840. 
Ὁ . “ς 1896. Τύεδχαλοδα ΔΜΙΟΚΊΠΠΟΥ ΣΑΣ ἀπε ο ς ἐδιοία Ἀιοά, 1804. τη έανι ἘΠονν Οσλαη- ᾿ 

{υὑολα ἈΑἰεϊαπολέλοη, Βνγραῶ» 5. Αἰοοαππαθν Δίοζεοοά, ». ». ω 1888, Ἐ φέπρ, ΤΣ ιιν  φοςος “. Ν 184. 

"νά, 1.2... ὁ. φόνον “1826. ξρῃΠθοτὶ Μομαδβίον, Ὁ. Ὁ.... " 1854. ἔνε ἸατΘ, «Ἷ"., Ὁ. Ὁ... 1943. 
4οθη Ὸὸ ὙΠ, Ὁ. Ὁ. ...... “1881, Κγγαποῦ αι ῬΙὲ 

ΦᾧὈΏΠ Μι)θάοϊες, ἢ. Ὁ... “ 1882, ΑΒΒΟΟΙΑΤΕ ἘΣΡΟΣΥΜΈΡ, »» ὦ. 4 10. 
ἡδδουῦ Βγοάμοδά, Ὁ. ἢ)...... “.»ᾷβᾷήγ185,  φΐσριοθ ὥγαν, 2. 1......... Ὁϊοᾶ, 1824.  ΕῊΥ. Β. Ο. Ῥοδυοῦγ, Ὁ.}... 5. χϑεῖ 
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δυγἐλοζίοαϊ αἰΒΟΟΌΓΒΘΙ, 18 δρύ ἴο ταϊβ]οδα. Εὔνϑῃ {86 πιοβὺ δηδιγ631 ΒΟΙΏΠΥ τηπβὲ Ὀ6 
ΟΩ6 ἴῃ ἰΐ8 1Ἰᾶθδ δπᾷ δἰ, οὐμουσίβο 1ὑ ἀοροποσδίθβ ᾿ηῦο ἃ ΤΏΘΓῸ 80ΟΙ ἀθη 8] ΘΧΡΟΒΙΪΟΩ ; 
ὙᾺ116 [86 Βο0-ΟἈ]16ἃ δγῃίμοίο ΟΥ βγβίθιῃδυϊο ΒΘΙΤΏΟΣ 8180 τησιβὺ ΘΥ̓ΘΡ Ὀη 0] ἃ {86 ἰαδομίηρ 
οὗ [86 ποτὰ, 1 ἰδ 18 ἴο Ὀ6 8 Βούσλοῃ, 8η4 ποῦ ΤΊΘΓΟΙΥ͂ 8 ΤΟ] σου Β 80] Γθθθ. Α5 ἰηΐοσ- 
τηρᾶϊδίο Ὀοίτγθοῃ [86 ΒΟΠΏΥ δηα {}}0 ΒΟΙΤΩΟΏ, Ὑ79 ΤΏΔῪ ΤΩΘΠΙ]ΟῺ [8086 ΘΟΙΙΡΟΒΙ 1018 ἴῃ 

- ὝΈΪΘΆ [86 ἔγο δἰθιθηΐβ 8.0 ΘΟ Π6α, ΒΟΙΩΙ]]ΘϊΟ ΒΘΙΊΏΟΣΒ ἃπα βυβίοιωδίϊο Βοχη- 
[168. 

ΤῊΘ ἰχθπηθ τασϑὺ Ὀ6 ΘΧργθββοᾶ ἴῃ [86 ργοροβίἄοῃ, ὈγΙ ΘΗ͂Υ, οἸ ΘΑ γ, βυυ Εἰ πρῖγ, γοῖ 
ΒΙΤΩΡΙΥ δᾶ ποῦ δε. ῆ018}7. Αοοογαϊηρ' [0 [86 ἴθχί, ΟΥ̓́ΪΏΘ οὐΓουΠπΙΒίΆποΘΒ οὗ [86 6886, 
ΟΥ ἴδ Βίδίθ οὐ [86 δυιθηοθ οὐ οὗ [ἢρ Βρϑᾶκοσ, 1 ἸΏδΥ ὯΘ ΘΧΡΎ ββθα οἱ Ὁ ἴῃ 8 ροβὶ- 
το βοπίθῃηθο, οὐ ἴῃ [86 Τόττῃ οὗ 8. ἀΌΘΤΎ, ΟΥ ΟΥ̓ δΔῃ ᾿ΠΒΟΣΙΡΙΙΟΣ ; ἢ Ἡ ΙΟᾺ Ἰδυϊοσ 6886 1ῦ 
ΤΟΒΘΙΩΌΪΘΒ ΤΏΟΓΘ ΟἸΟΒΘΙΥ [86 δποϊθηῦ ΠΟΙΆ, ΟΥ [86 Τηθηΐ8] ἱπίογομαπρο Ὀοΐσψϑθη (ἢθ 
οΟΩ στο δου Δ [80 ῬΓΘΔΟΒΘΓ. 

Τα οστηϊεῦ ἴῃ ργοβοιίηρ (86 Βυ 0] θοῦ τγου]α ἱπαϊοδίθ ἃ υδηΐ οὗ νίηρ' Ἰη θγοδηρθ 
ΟΥ̓Τπδουρύ τι [λ6 ρ6ορ]6--- Κιπα οὗἁἉ ἀθϑα ΒοΟΒΟΙΑΒ οἶβπι δα ΤΟΥΤΩΔ]1851), πηι 6 ἴο 
[86 Ρυ]ριῖ. ΤῊΘ βδῃι0 ΤΏ ΔΓΚ ΠΟ]ἋΒ ἴτπ| 1ῃ ΤΟ ΘΣΘΠΟΘ ἴο {86 αἸνἱβῖοι, τ ΒΟ ταυδὺ ποῖ 
06 ἀοίογτηϊπϑα βἰ ΠΠΡΙΥ δοοογάϊηρ 0 (86 βγπίδοϊϊο διτδηροιηθηῦ οΟὗὁὨ (06 βοηΐθῃοο, Ὀαΐ 
ον ἴσοι [80 Βυδ)]οοῦ ὈΥ δῃ 1 ΘΓΟΒΔηρθ οὗ ἱμουρμῦ δηα ζθο]ηρ θούνγθθῃ [86 ῬΓΘΒΟΒΟΣ 
δα [Π0 ὨΘΒΓΘΙΈ. 

ΤΊ αἰνίβίοῃ οὐ ἴῃ βούτῆομ Ὑ1}1 [ΒΟΥΘΙΌΤΘ ὙΑΙῪ 1} ΟἿΤ γΑΥγηρ δἰ. ΚΜ], 10 18 
ΔΙΎΔΥΒ ΠΘΟΘΕΒΑΓΣΥ ἴ0 ΟὈΒΘΟΙῪΘ ἸΟ0108] ΟΥΘΓ, ΜΓ ΙΟΝ ΤΔῪ Ὀ6 ΘΧΡΙΘΕΒΘαᾶ ἴῃ 186 0] τὶν 
τυ]ο8. ΤΠ αἰν βίοι τπησδβῖ, 1, ΘΠ ΌΤΔΟΘ ΠῸ ΤΏΟΥΘ δδῃ (86 ΤΠοηη6: 2, ἰὖ πηυδὺ ἜΘχβαῦδί 
(86 ἴδοῖηο; 8, 1 τηπδῦ ΔΙΤΔΏΡΟ ἴὕ. Δοοογαϊηρ' ὕ0 18 ΘΒΒ6} 181] Βυῃίμοίϊο Ῥαγίβ ; 4, 1 
Τησδὺ ΘΧΡΓΙΕΒΒ [26 ΤΟΡΤΙΪΔΣ ὈΤΟΡΤΟΒΒ ΟΥὗἁὨ [686 μᾶτγίβ, ἔγοπὶ [8.6 οϑῦβο ἴο [86 18] ο]οοῖ, 
ἔγοσα ἴῃ ἀρχή ἴο [86 τέλος. ; 

ΑἈζοοοιέονι.---Τ 0 βᾶτηθ σΌΪθ8 8:6 ἤ6ΓΘ ἴο ὈΘ ΟὈΒοσυθᾶ, Τὴ βυρ)]θοῦ ταπδϑὺ Ὀ0 
ῬΓΟΡΘΟΙ͂Υ στουροά, τιϊβοπῖ, Βου νου, 8] οσὶπρ' {818 ΔΓσδηρθιμθηῦ ὕο ΔΡρθδγ ἴοο ῥχοιρὶ- 
ΟΠ. 800 ΤᾺΓ 88 βίγ]6 18 ΘΟ γα ἰύ ὈΘΉΟΥΘΒ 18 ἴο ΤΟΙΔΟΠΊΡΟΙ (δῦ ΟΥΤΕ 18 Βαογρᾶ 
ΟΥ̓ΔίοτΥ, δηᾶ {μα {86 οϑδοίβ αἰπιϑᾶ δἱ ἃ βρί τυ] ἴῃ (Π6]γ παΐπστο. Ασοοογάϊηργ, τ 
ΤΑ δῦ ΘαΌΔΠΥ δνοϊὰ [Π6 Θχίσγοιῃθ οὗ νυ ρα [Ἀγ] γ, δαα {μαῦ ΟΥ̓ ΡΒ] ΟΒΟΡΪο ρομ- 
ΡΟΒΙΤΥ ΟΥ οὗὨ ΠΟΎΤΟΙΥ Ροθίσγ. 

οοϊέοονν.---ἄοτο 4180 ἃ Θοπθ8 ἰηΐο Ὁ]8Υ. ΤῈΘ 6] ἸΟῪ οἱ (06 ἀΐβοοισβο, 1ἢ 
τοΐοσομοο οί ἴο ψηϑὺ 18 δοαγα δῃἃ τ λδὺ 18 δοθῆ, (ἀΘοἰδιιδίζοη Ἀπ δοίοη), παπδὺ ποῦ 
Ὀ6 τιᾶθ ΠΟΥ τπδίπαϊοᾶ. Οὐ {10 οὔμεσ Βϑηᾶ, 1ὕ τηυβῦ 6 ἔγθθ ἔγοτη οχύσαυ  σΆ 06 ΟΥ 
αὐδοιδίϊοη. [ΙΤῦ τηπβῦ Ὀ6 πδίῃγαὶ, ἴῃ [86 Β6η86 ΟΥ̓ ΘΟ βρομαϊηρ, ἴο 8ηἃ δχργθββίηρ [86 
Βιι δ ]οοὶ ἰγοδίθα, δῃᾶ γοὺ ἀἰδίύϊποίλνβ, δοοοσαϊηρ ἴο {86 ἱπᾶϊν! ἀπ] ΟΥ̓ [86 ῬγΟΔΟΒΟΓ, 
ΔΙ ΤΑΥΒ Ὀοδτΐηρ᾽ 'π τιϊπα {παῦ ἢ6 18 Ὀαὺ {86 Ταϊ ΠΙΒίο οὗ [180 πογά. 

Ζατκκατυβε."- 0. Ὀτποῖρδὶ τί ΐοσθ οὐ Ῥγαοίί-  ΕἸοφμόποε, ψὸ τοῖον ἴο [06 ὙΌΣ οὗ ΒΟΒΌ]ΟΓ, ΑἸαπηοη, 

εαἱ Τλεοίοσν ἃτὸ Βαχίεν, Βυτῖς, βοῦνγασζ, Κὶ ὕβίοσ,  βοβταίας, Ῥαηΐοὶ, δηὰ 1, θη, αἰ8ὸ Βοσορ: 2268 Ἡεδοη 
Ματμοΐποῖο, ΗΒ], Βάστωβ, ὄδυρρ, Νιἐζθο, Ξο ]οἷ- 1 ρεγ ολγίδί!, Ῥυεάϊσί, 1861, δῃὰ Κίτθοι : 76 ροριρ 

δττηδοῦον, ΜΟ]], ΕὈγασὰ. Τδο οδίοῦ ποθ ου Ποηιΐ-  ἰἄγε Ῥτεάϊσέ͵ 1861. [Οορ. ΗθητΥ Ο.. ΕἸΘΏ : ἘΠ- 
ἰεέξεα τὸ τῃο86 οὗἩ ϑοδοιῖὶ [ἐγαπβδἰδιθά ἰῃ ραγὶ ὉΥ Ὧν. } ἐογν απαὰὶ εροείίονῳ οὗ Ῥιρὶέ Εἰοσιυδηοδ᾽ (ἃ 601160- 

Ῥαιὰ ἰπ δυο σοΐβ. οὐ ἰδ Βιδιίϊοίλοοα Άαογα.---  ὕοπ οὗἨ [86 τρδδίθγρίθοοθ οὗ [86 ψγθαΐθαδὶ Ῥγοδοΐοῦθ 

ῬΡ, 81], Ὑμεγοπιία [ἰγα]. ὉῚ Ὧν. διιοὰά.---Ῥ, 5.1, οὗ ἀἰδδγθηὶ δῷϑβ δῃᾷὰ ἀθποτηϊῃδίΐοσιβ, νΐὰ Ὀἱορταρὶ- 

Βιεΐες, ΑἸ]οχ, Βομιυγοῖίζοσς, Ῥαϊγλθσ, Βδὺνγ, Ὑίμοὶ [{π], 68] βσθίομϑβ, δῃᾷὰ ἃ τρδϑίουυ ἰηἰτοἀυοίοῦγ ΟΘΒΑΥ ὈΥ ὮΓ,. 

ὉΥ ὃν. Βκίπηοσ.---Ρ. 8.1. Οἱ ἴδ9 βίον οὗ Ῥωρὶε} Ῥασῖς, οἵ ἀπάονοσ), Νονν Υοσκ, 1857, ὃ γ0]8.---ὶ 5.1 

4 [Οπἰοὰ ἴῃ Δ Ἐδιηδ. ἐτεὶ.---Ρ. 8. 



86 ΒΟΜΠΙΕΤΙΟΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΟΤΊΟΝ ΤῸ ΤῊΞΕ ΧΝΕῊ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ, 

; ᾿ ΚΟΥΒΤΗ δΈΟΘΟΤΙΟΝ. 

ΠΟΜΖΔΕΤΖΟΑ42 ΤΥ̓ΤΕΟΔΌΟΤΙΟΣΝ ΤΟ ΤΕ ΧΕ ΤΕΒΤΑἍΕΝΤ. 

ΤῊΕ ΤΌΪ]68 ΒΟ. )7ὸ ᾿ᾶΥΘ ΔΙΓΟΔΑῪ οΊΥΘΠ ΔΡΡΙΥ βρθοΙ8}Υ 10 086 ΒοτηΣ]οΙ681 ὑτοϑὺ 
τηθηῦ οὗ [ῃὴ0 ΝῊ Τοβίδσηθπθῦ. [Τῦ ΤΏΔΥ 6 ΘΟΠΒΙἀΟΓΘα 8 ΤΊΆΓΚ ΟΥ̓ ΡΤοΟρΤΟΒΒ, ἰμδῦ 1 ΟἿ 
ἌΑΥΒ, Το 16 ἴμ8η ἴῃ 186 δῃηοϊθηῦ ΟΒΌτοΙ, (89 Ν ον Τοβίδιημθηῦ 18 ΘΠΟΒΈΠ 88 [86 Βα ]θοὶ 

οὗ οχγμοβιου ; δ Βοπρ, οα [86 οΟἴΟΣ Ὠδηᾶ, δοοιῃῖδη δηα ἘΔ ΟΠΆ]15010 Ὑ Θν Β ΤΩΔΥ 
Βδνθ θᾶ ἰο 8ἃ ἀοργθοϊδίίϊοῃ οὗ 186 ΟἹα Τορβίδτηθηθ. 1ῃ ΤΡΡοδβιοη ἴο ΔΠΥῪ Βασι ἴθη- 
ΘΠΟΥ, ἰὖ 158 Βυβηοϊοηῦ [0 ΤΟΙΊΆΤΚ, (μαὺ [86 ΑΡΟΒΙ]65 {μολβοῖνοβ Ῥαβοα {μον ὑθϑ μη 
ὍΡΟΙ [80 ΟἹα Τοβίδτμοηΐ, δπα ἰμδὺ [Π6 βαγίῃηρ οὐὁἩ Ῥαδῃ, ἰῃ 2 ΤΊμι. 11]. 16, ΔΡΡΙ165 ἴο 8]]} 
[τ686. ΤΘΟΡΟῦ 8Πα ΤΠΟΓΘ Βρ᾿ τἰυ8] νἱθβ οὗ [89 Νὸνν Τοβίδπιθαῦ 88 (86 Ζ0] σή ηῦ οὗ 
[86 ΟἸἹά, 8δηα [μδΐ οὗ 811 ῥΡΓΟΡΗΘΟΙ6Β οὗἨ ογϑδίζοῃ δπα οὗἉ δηοίθηῦ ΒἸΒίοσΥ,, 11} Ἰοδα τι|8, ἴῃ 
Θὀχρουμπαϊηρ [806 Νοὸ Τοβίδσηθηϊ, ΟΥῸΣ ἴο τοίου ἴο [86 ΟἸἹᾶ, δηᾶ ἴμπ8 ἴο δησῖοῖ δηά 
Οχρίϑῖη, ἴο ΘηΪασρο δηᾶ ἴο χυΐϊοκθη, οὔτ᾽ Βα ἄγοββεβ. ΤᾺΘ ροϊηῦ ἴο Ὅ6 ΔΙΎΔΥΒ ΚΟρί ἰῃ 
χτηϊπα 18 1118, (δδῦ 1π ΟἸσιβῦ δ] οὴθ 18 411 {Ὰ] 688. 

βοοίϊ, 6111, Θοαάγίάσο, Βυρκῖτι, Βατο5 (Ηοάρο οἃ 
[86 Ζοπιαπδ)ὴ. Οορ. αεἷδο δανία Βγονῃ απὰ 
οἶμοτβ: Αἱ Οὐοπιμιεπίανῳ, ΟΥ̓ σαὶ] Ἐχρετίπιεπίαὶ, 

ΤΊ ΒΑΤΌΚΕ."--Ἰ. οι οἰϊοσαὶ απ Ῥγταοίἑεαϊ 

Οοπιπιοιέαγίεδ οἡ, ἰδλ6 Νειο Τοκλίαηιεπί. Ο. Ἡ. Ἡϊΐο- 

βεν: Δεἰγαολίωυπσοεπ δεν ἀας Ν, Τι σι Ἡαολε- 
ἐλύπι ἐπ εν Οπαίδ «ἰπὰ ΕΥ̓ ονιπέπίδα δι ΟἈγιοίὶ, 
Ἰωρίμρεη, 1828, 2 γοὶϊβΊ ΗἩδρθυῦηον: ῥγαζέξδολα Κγ- 

λίάγωπσ ἀδ8 Δ. 7. Ῥοίδβαάδτη, 1860, βαᾳ. Β6Εδεζ: 

Βὲδεϊδέωπάεπ. 4116, 18δ4, 8.6.4. Μαὰ. αὐγοι: 
1α ϑι6. ιδῖε,), αὐες (68 σδαρϊϊοαξίοπδ. Αταβιοτὰ, 
1718--1δ, 20 γοῖὶβ. ΑἾδο {86 φοχωσηθηίασίβ οὗ Βθῃ- 
ξοὶ, Βοχείζκυ, αοεβπορ, [116 Ὀεδὲὶ ΕἸ Ρ᾿Ὶ Ι5ἢι Θοσαμιθη- 
ἰδίοσθ [0 λοριέεξέοαὶ ἀπὰ ργαοίέοαὶ ὕ80 ἃγὸ ΗΘΏΣΥ, 

απ Ῥναοίεαϊ, οπ ἐπε Οἰά απὰ Νειν Τεείανιοηί. 

ΟἸαβρονν δὰ ᾿οπάομ, 1868 βα4.---Ρ, 5.7 
. Ἐχροβίομβ οὗ [86 ΤῬογίοορεδ, οὐ ΘοἊρεῖε απὰ 

Ἐρὶείϊος ἴοτ [06 γοὸ8σ. Α ἰδῦρθ ΒΌμΩθοΣ οὗὨ Θοιτηδῃ 
ΒΟΙΤΏΟΙ ὈΟΟΚΒ οὗ Ἀργθοσροῦ, Ἐδπιρδοῦ, ΒΆΔΓΙΩΔ, 
Βιίον, τδ6 ὑπὸ Ηοΐδοϊκοσβ, Καρδι, Ηϊσβοῦον (ΒΕ. Οδἰ.), 
1Δβ0ο, οἷα. 

“ [Οπιἰοᾶ ἰὰ 189 ἙδΙηὉ, ἐσεὶ,--Ῥ, 8. 
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ἈΡΡΈΝΘΟΙΧ ---ΤΆΒΙΕ ΟΡ ΤῊΣ ΑΝΟΙΕΝῚ ΚΟΚΙΡΤΟΒΕ ΓΙΈΒΒΟΝΒ, ΟΒ ΟΌΒΡΕΙ,Β ΑΝῸ ΕἸΡΙΒΤΙΙΕΒ ΤΟΝ ΤῊΣ 
ΞΌΝΘΑΥΒ ΟΣ ΤῊΣ Υ̓ΕλΒ." . 

Ἴ)ο Θοεροῖε. Το Ἐρ 1165. Το Θοορεῖδ. πο Ἐρίοιῖοα, 
1. Αὐνθῃξ......... Μαίι. χσί. 1-9. Ἐουλ. ΧΙ, 11-.4 [Ὶ, Ῥομῃίδοοοί....... Φοδη χίν. 223-31. ΑἈοίδ!!. 1-18. 
Δ΄. κ᾿ νμννόοονο [θΚ0 χχὶ. 25.3:6. Βοηι. χν. 4-18. 2. ς΄  νφφρννο. ΦΟὨη 1}. 16-21. Ἀςεῖ Χ. 42-46, 
8. “ὖ νρνένννςς Μδιῖ. χί. 2.10. 1 ΟοΥ. ἰν. 1-δ. 8. ὰ ... δοόδη Χ, 1-11. Αοἷδ νἱὶ!, 14-1}. 
ὯἯὝ΄ ᾿ς νρρενοοο. ΦΌΒῺΩ 1. 1θ.28. ῬὨ]]. ἵν. 4-1. ΤΥΏΠΥ Βυπάδυ.. 9 ΦόΒὴ 1]. 1-16. Ἐουα. χί. 88--86, 
1. Ομεϊδίσωδδ..... . ΚΟ Ὶ!, 1-14, τὰς, ᾿., 11-14. 1. Βυπάλαν δῳῇδοσ : 

(168. 1χ. 2-1.) ΤΥΪΗΠΥ............. [ΚΟ Στἱ, 190-31. 1 δοδη ἵν. 16-21, 
4, “ ...... ΚΟ. 1δ-40. Τίς, 1. 4-1. 2. Βυηάλν δῇογ 
(δὲ. Βίορ θη })8γ) λέαειί. χχί, 84-89. Αοἱδ νἱ. 8-υ}. 2. ΤΓΪΏΓΥ ..... ὁ ...... ΓΌΚΟ χίν. 16-34.. 1908 Π|], 18-18, 
8, ΟὨσίείσηδα....... ΦοΒὴ ἰ. 1-14. ἩΘΌΣ. 1, 1-12. 8, ΒυμάδΥν βΑ1ῸΣ 
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ἃ βυπὰλαν 6; 24. Βυῃάδαῦ δίϊοσ 

Ἑδοῖος (Φυ}] 8) Φοη συ! 16-25, 1 }οί, 11, 11-20. ΤΙΥΎΪΏΙΨ ........... Μέδίς, ἰχ, 18-26. (οὶ. 1, 9-14. 
4, Βυηᾶδδν δῦ; 

Ἑδεῖον (Οδηῖδιο) “08 εὐήι δ-1δ. 
δ. Βαπᾶδν δΔΟΡ 

Ἑασιοεν (Εοραῖδ). Φοδη χνΐ. 258-80. 
Ἀδεθηδίοῃ ὮΔΥ.... Μδυκ χυἱ, 14-20. 
86. διηᾶομν δῇοσγ 

ϑαδσαδα !, 16-21. 

δ 168 1, 22.927. 

ΑἈοΐδὶ, 1-11. 

Ἑδοῖον (ἸΧαὺ ἀἶ). Φοδη χν. 26-χνί. 4. 1 Ῥοῖ. ἵν. 8-11, 

Ὁ [ΤὨ6 ΤΑΌΪο 16 ΠΠΚουνὶβο οτηἰθἃ [ἢ 186 ἘΔ Ὁ. 1γ8]. 

δου ἔδυ οὔτδὸ ΨΊσρίη ΜΑγΥ 

Ἡξοτιαπὰς διὰ Ἡοζογτηοὰ 141 

ἜΓΗ. 

Ὦ Βοο 

ἄΦ ΟΣ] Βυπάδγο η ἐῃο [,01ἢ ΟΒΌΓΟΙΙ.--. 

ἀτλῷ, ἐνὸ 

25. βυηάδῦ δον 

ΤΥΪΏΓ «00 66 ο.ο. 

286. Βυηᾶδν δἵοσ 
ΤΥΪΏΪΟΥ .....9....6.. Μαῖϊ, χχν. 31-46. 

21. Βυπᾶλν «ῇοῦ 

ΤΥΪΟΪΌΣ «νον... ... Μιαιί. χχν, 1-.18. 

τυοὰ διηοηᾷ Ῥτγοιοδίβηϊα. ΤῺΘ οἱ 
ἔϑοορ. 

Μαῖὶ. χχῖν. 1δ-28. 

ΒΟΙΪο8 οὗ 

1 ΤΏοδα. ἵν. 13-18, 

4 Ῥεῖ. 11), 3-14. 

1 Το. ν. 1-11. 

Βυΐ δε 1 ὈοϊοηκΒ ἴο [6 Ποπι]οῖ|ς 4] ΘΠ δΥδοῖοῦ οὗὨ 1ῃ18 ΟοτηϊηοΣ. 
πὰ διὰ 8 ὕγοαυοπ}ν σϑίογγοα ἴοὸ Ἰῃ "ὼς ̓ἀ ώβκο μον δ βοοϊίοησ, τὸ αν ζοίδί πϑὰ 11 ΠῚ [89 Θχοοριίοη οἵ δ: ΑΡοδι]ον 

ὙΠΟ Ὦ ΔΓ νῸ 
Ἐρῦιοι 16 Θαϑε [8117 [06 8816 [Ὦ ἐβθ Βοίω. Οδῖι., 

Ῥασο ἴδο ἘΔΌΪΘα ἰπ ἦηΠ6 ΕΡῖδθο. Οουποη ΓΝ 6} Βθοῖ, ἴῃ 
66 δὰ Ἡγτη 

9 δηὰ 
. 8πά Θογ. Ἐοίοτιμ. Οδυτοοθ τ] ὁ ἔρον ἀῶ Αντν ἀρόρα 
9 Θεσω. μοῦ. Τλλυγαν οὐὨ 1857, ΡΡ. 80-88, δηἃ ἴῃ σϑην 

Ῥ. Β᾽ 
{{ἾΉ 4 δπὰ πο {ο]] οτνίτς Τ.Δ Ὁ] {0108 ΤΠ ΥΝΝ 1{| 4] “γογὰθ οὗ 186 ἰηϊγοδαυοίοτυ 

[,ι1ἴπ Ῥβαϊῃ}8 ἈΡΡΌΠοα ἴον ἰλθ.9 





ΕἾ 

1. 

ΤῊΝ ΘΟΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΒΥ͂; 
98, 

ΤῊΞ, ΘΟΞΡΕΙ, ΟΕ ΤΗΞΟΟΒΑΤΙΟ ΗἩΙΞΤΟΒῪ 

(ΘΥΧΒΟΣΖΕΡ ΒΥ͂ ΤῊΚ ΒΑΟΚΙΣΊΟΙΑΣ ΒΟΣΕΟΟΧΩ 

ΙΝΤΒΟΡΌΟσΤΙΟΝ, 
»νικικξιπονσας υ᾿ήβρμσαιμστπεφννμρ. 

41. ὈΙΒΤΙΝΟΤΙΥΕ ΟΗΑΒΑΟΤΈΕΈΒΙΒΤΙΟΒ ΟΡ ΤῊΕΒ ΕἸΒΒΤ ΘΟΒΡΕΙ, 

ΤῊΞ 5ΘΏΘΔΙΟΩΥ δὖ [86 Ὀορίηπίηρ οὗἩ [06 ΘΟΒ8ρ6] οὗ Μαίίον ἰ8 οὗ [ἢ6 στοδύοϑί ἱταρογίβδῃοθ, 
Το δτβὺ αοβροὶ οοπηϑοίϑ 19 Νον Τοβίδτηθηῦ τηοϑὲ ἰμύϊτηδύθΥ πὶ [Π6 ΟἹ, ποῦ ὉΥ δὴ ἰηάᾶοχ 
οὗἩ ἴ09 τυιϊτηρβ οὗ (89 ΟἹαὰ Τορίαμηοηΐ, Ὀπὺ ὈΥ (δ6 ΟΙα Τοβίδιηθηῦ σΘΏΘΔΙΟΡῪ οὗὁὨ 9688. Τὶθ 
ΒΟΥΥΟΒ 88 ουϊάθῃοο οὗ (86 πα 8801 0 Ὁ]0 σοπηθοίΐοῃ Ὀοίνγθοη (86 ΟἹ] δηὰ {89 Νοεν Τοβίδιηϑαηΐ, 
ΜἘΘΗ Θοπεπποᾶ ἴῃ ἐπ Βοογοῦ ΓΘΟ05868 ΟΥ̓ΦοΥ ἰ88 116 ϑυθὴ ἀπτίπρ ἰῃ6 50 οὗ 9 ΑΡοοτΥρδδ. 
δ ΟΧΡΓΘΒΒῸ8 δὖ [86 Β8π|0 ὑΐτη8 (89 ἱπιροτέδῃς ἐγαΐ, ἐπαὺ αοα᾽ 5 τουνϑ᾽ αὐΐοιι νγδ8 ογγϊϑα οἡ ποῖ 

ΟἾΪΥ ὉΥ [89 Βροκϑῃ δηᾶ υτὶ θη νοσᾶ, Ὀαὺ 4180, δπᾶ ομἱϑῆγ, πὰ δηὰ Ὁγ {6 βοοᾶ οὗἩ ΑΡγδῆδση, 
ἐμτου ἢ 8 βαοοοββίοι οὗ ᾿ἰνίπρ τηθη, πη] ἰδ τοδοιϑα 118 οἰἴτηαχ ἴῃ [ἢ ῬΘΥΒΟΠΔΙ ἱποδγπαίίοῃ, ἴῃ 

Ομ γίδί. 
Ιῃ [89 6ο8Ρ9] ὈΥ Μαίίμον, [89 11ΐο οὗ 6888 15 ργΓοβϑη θα 848 οσταΐηρ μαζὺ οὗ (6 Ἡϊβίοτῦτυ δηὰ 

.1ἴδ οὗ ἰ8ὸ 9 ον Βἢ παίϊοῃ ; δη ἃ ὮθηῸΘ 88 πο ἔπ] ]ταϑηῦ οὗἨ (86 Βογθαϊ Αγ Ὀ]οϑδίηρ οὗἨἁ ΑὈγαδῃ). 
δοδαβ 'ἰ8 μοτΘ βθί ὈΘΙΌΣΘ ΠΒ 88 (86 ποτ -Ὅοτη Κίηρ οὗἨ {Π6 6778, 88 [86 Ῥχγογηϊβοα Μοςείαῃ, δηὰ 80 

αδἷπὶ ΔπΠἃ (Ο08] οὗὨ ΘΥ̓ΟΓΥ͂ Ῥχορτοθδῖνο βίαρζο οὐὗἁἩ {0 ΤΏΘΟΟΓΔΟΥ. Ηθ ἰ8 ἐπ6 στοδὺ Απεϊΐγρο οἵ ΟἸ]ὰ 
Τοίδτηθηῦ Πἰβίοσυ, ἴῃ Βοὰ ϑνοσυ τ ἱηρ 88 ὍΘ 10]8]1604----ἰΠ6 ἴγροθ 'ῃ [86 1ανν, ἴῃ ΟΓΒΒΪΡ, ἰῃ 

Ἠϊδίοτῖ 981] ουϑηΐϑ, δῃᾶ ἴῃ φτυδοίουβ ἱπίογροβὶ υ101η5---ἰβ Βμοτῦ, [89 ζ1Ε]τηοηΐ οὗ [86 ΤὭΘΟΟΓΔΟΥ. [πῃ 
δηᾶ ψιῖ Ηἰπ ὑπο ΟἹὰ Οονθηδηῦ 18 ἰγδηβίοττηθα ἴηΐο 89 Νον, {110 ΤΉ ΘΟΟΓΔΟΥ ἰηΐο [86 ΚίηράοΙ) 
οὔ βϑάνϑῃ, [89 ἀοτηδηάᾶβ οὗ [89 ἰαῪ ἰηΐο 9 οδιϊπαθ8, Κἰηδὶ ἰπΐο [9 Μουηύ οὗ Βοαδύϊ παθ8, [89 
Ῥγορβοίϊο ἰῃΐο [86 ἑοδοδίηρ οδοθ, ἔμο ῥυϊθϑίμῃοοᾶ ἱπῖο γοἀθιηρύϊοῃ ὉΥ βυ ζοτίηρ, δῃ ἃ [ἢ 9 Κἰρβῃΐρ 

ἰηΐο [86 ὑγἱυπτηρη οὗ δ᾽ ΒΓ στϑοο, σοϑυοσίηρ, μορίηρ, δηα ἀο ἱνοσίπρ ἃ ἔᾺ]16 η τυ οὐ]. 

Βαΐ 68 Ογίβὺ Τοττηϑᾶ Ὀοίἢ {Π9 οοηίγαὶ ὑστατἢ δηα (ἢ 9 ογσονῃ οὗ [86 οπέϊγο Ὠἰβύοσυ οὗἁὨ [86 ΟἹὰ 

Οονοημδηῖ, Ηΐβ 116, δηὰ {86 ρογίϑοϊ γονο]δίΐϊοι οὗ αἀοα ἱπ Ηΐπι, ΓΘ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ΟρρΟϑοα ἴο {89 
ΘΔΙΏΔΙ Δ πα Βριτίουβ ἔοστῃ τ᾿ ἈΙΟ} δυδαίδτι Δα δβϑυτηϑα ἴῃ (Πδὺ ἀρ, οὐ [8:6 ἰδίοτίοαὶ ὑγϑα τ 0}8]- 
στα οὗἩἨΞΏ6 βοτῖροθ. ΤῊΐβ οἰδἰτηϑᾶ ἕο ὀὁχρουπᾶ ἐδο 4}]] ᾿τωροτγύ οὗὁἨ (89 τὺ οὗ Μοβϑϑ, δηὰ δϑβυτηϑᾶ 
6 ΔΡρϑδσγδῃοο οὗ βτϊοὐθδῦ δοῃζοστηΐ ἰο 1 τοααϊγοιηθηΐβ, Ὀπξ, ἱῃ ρΡοϊηὐ οὗἉ ἔδοὺ, ᾿ὸ ρογυεσίθα 129 
ΟἸἹὰ Τοσίατηοπῦ ἱηΐο ἃ βοτῖθβ οὗ ουὐναγᾷ ΟΥ̓ ΔΉ 668, πἰοΥἹῪ ἀθβίγαοίϊνο οὗἁὨ {19 ϑρί τὶς οὐἁ 86 Ἰδύν, 
ἃπὰ ὙΒϊ ἢ ἤγοσῃ [6] ὙΘΡΥ Ππδίατο ϑνοϊχοαᾶ βοθρύϊοϊβιι Οἢ {Π6 Οὴ6 παπᾶ, δηᾶ ζ8]86 βρ᾽ εἰ [8] |8τ ΟἹ 
6 οὔον, Ἡ ΔΣ10 ΠΟΥ͂ ΠΘΟΘΒΘΑΓΙΥ 16 ἴο {110 ἄθοδῦ οὗ παίϊοῃδὶ 1136. ΤῈΘ {γι οὗἁ (8 βἰαϊοτηθηςξ 



40 ΤῊΕ ΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΟΌΙΝῈ ΤῸ ΜΑΤΊΠΕΥ., 

ΔΡΡΟδΕΒ Ὀυὺ ἴοο ΟἸΘΑΓ]Υ ἔγοσῃ {μ6 Θοηπθϑοίίοη οὗὨἩ [86 ααΐδιῃ οὗἩἨ 9 Ῥηδγίβοοθ δὰ ϑοσῖθοβ τ ἢ 
ὑ8 ποορ(ϊοἶϑηλ οὗὁὨ 19 Βαδάποθοβ, {89 8186 βρ  γἸ Δ] θτὴ οὗἁἩ [86 ΕΒΒθηθ8, δῃηα [86 βουωΐϊ- βϑδίῃϑῃ δηᾶ 
ΒοΙΪ 9018} Γ]9 οὗ Ηογοα (6 Ἰᾶσσηεθαη. ΤΠνβ οββοητ4] δηϊδροηΐϑυα Ὀούν θη ἔτὰθ δηᾶ [4]80 

πα δίϑτλ δοοουπηΐδ ἔοῦ [860 ρογϑθθουίοη δπᾶ [ἢ βυβοσίηρθ οὐἩ [6 ΟΠ γίβί οὗ αοᾶἂ,. 1Ιῃη ἱσγαί, Ηΐφ 
110 γγ88 ἃ οοῃίΐπθουβ οοπῆϊοῦ θούνγθοη [86 ΓΘᾺ] δῃᾶ 186 βρυτίουβϑ Κίηρ οὗὨ Ι8γ89], Ὀϑύνγθθ [86 
ἔστι Ῥσορεοῦ δῃηᾶ ἴῃ βρυγίοιβ οἱ δίσηβ οὐὗἩ ἴ..9 βουῖοβ δηὰ ῬΉΔΓΙΒΘ68, Ὀούνγθοῃ ἴμ6 ἴγὰθ ΗἰΡὮ 

Ῥυϊοδῦ δῃηα ἃ ΟΔΓΏ8] ργϊθδίμοοα ΤὨ]8 οοῃίαοβυ ἰββιιϑὰ ἴῃ 1118 ἀθϑίβ. ὌΡΟΣ 8.6. ΟΓΟΒΒ. 
Ηθηοθ Ομ γῖϑὺ ἰ8 αὖ ὑῃ6 8816 {ἴτηθ [86 οἷν οὗὁἨ [89 δ] ββίῃς δὰ {86 Βοὶνγ οὗ [86 οὔζβο, ψ ΒΙ ἢ 

ἀρβοοηαϑᾶ ὑροὴ Ηΐπὶ [Βτοῦρ}ὶ [86 Βιοσοδδῖνο δρ88 οὗ μἰβίοσγ. Ὑιονοᾶ ἴῃ Ἡϊπ)56 1, 88 86 ὅοῃ 

οὗ αοἂ δηᾶ [)9 ὅοῃ οὗ ἴδῃ, Ηδ ᾽β 8 στοαὶ Ηδοὶγ οὗἩ {ὑπ6 Ὁ] ββίηρ οὗ ΑΌΤΘΒμδπι, δηᾶ οὗἩ Βυτηβηϊ 
ἴῃ ΘΠΘΓΆΙ : ῸὉΓΣ ἤγοτῃ (89 γβϑύὺ {Π6 πυηδη ΤΆΤΩΪΙΥ τγ88 οἱ ϑοϊϑα δηᾷ Ὀ]οββοᾶ ἰη Ηΐτη. Οπ [89 οἶμοσ 

ἨδηΩ͂, 'ῃ Ηΐβ ἰβίογυ,---ἶῖ, 6., [σοῦ [6 οΘοππϑοίζοῃ βυβιβιϊησ Ὀούνγθοι ΗΪ8Β β[}]685 αἰνίηθ- ΠΌΠΛΔῈ 
Ῥόγβοη δηα ΗΪΐβ σι] γ δηα 51 η-]δάθη ὈγοΓΘΏ,---ἰ 9 Θογδο ἅπ6, πῃ [86 ἢγϑὺ ρ]δοθ, ἰο Ηΐβ Ῥθ00]9 
[6789], δῃᾶ ἰπ [8 ποχῦ, ἰο 811 τηδηκίηα, 18 βθθὴ ἴο ἀθβοθῃᾷ δηᾶ ἴο τηϑοῦ θροὴ Ηΐὰ. Βαυΐ ὮΥ ΗΪΒ 
του] α-οοπαθογίηρ Ιονο, [809 ουγδθ οὗ [86 οὔοβδ Ὀθοδτηθ ἴῃ (τ (6 στοαίοϑὺ οὗὁἨ Ὁ] ββίηρβ, ϑυθὰ [ἢ 9 
ΤΟΟΟΙΟΙ]Ἰδίΐοη οὗ Π6 του]. ΤῈ ρ]ουϊουβ ἔδοῖ, ὑμαὺ ὉΥ {Π6 ἀθαίῃ οὗἩ Ομ τῖβῦ [86 γϑοομοὶ δι οῃ 

οὗ [6 ποῦ] ἢδα Ῥθθῃ ΔΟΟΟΙΩΡ]ΒΠ66, Ὀδοδτηθ ἐτητηθα᾽ δύο! Υ τη ϊ δῦ ἰῃ Ηἷ8 Γοϑυστοοϊοη. Ἡθηοθ 
Ηο Ψ80ο, ἰῃ 89 οὁχοουζίοῃ οὗἩἨ ἨΪ8 τ᾽ ββίοη, νγ88 δι δ͵θοῦ ἴο ΘΥΘΡΥ͂ Ἀυτηδη ΘΟΠα ΠΟ. δηὰ Ἰἰπλϊ αἰ, 0, 

“---πο, ἀυγίηρ ΗΒ ΘΑΓΒ]Υ ΘΟΌΓΒΘ, γ7848 ἀΘΒρ 804 δΔηα τοΪθοίθα οὗ πιθη, δηᾶ ἴῃ ἨΪΐβ ἀϑδαΐ Ὀοσοὸ [9 

οοποοῃίχαϊοα τ οὶρῃῦ οὗἁὨ ΘΥΘΟΙῪ οὔγ86, Ηθ, [86 ἴτηαρο οὗ αοα ἔγοτῃ βθάνϑῃ, ἴοσ ΗΪβΒ στοδῦ ἰοῦϑ οδϑδὲ 
ἄονηῃ ἰο Π6}1] ὉΥ ΗΒ Ὀ] Δ οα ῬΘΟρ]Θ, ΔΡρϑδγβ ἴῃ Η8 γοϑυσγθούϊοη 88 [86 φοσΐουβ δῃα βονθγοῖῃ 

Τογὰ δπᾶ Κίηρ, ἴο  ΒοΙῺ 8]}] ρῬΡΟΥΘΓ ἰ8 σίνοῃ ἰῇ ἤΘΑΥΘΙ Δηα ὉΡΟῚ θαι, δηᾶ Ὑ10 σδίμοτβ Ηΐδ8 
οἰοοὺ ἔγομλ ΘΥΟΣῪ ηδίϊοῃ δηα Κιηαγοα, 

ΤΙΟ ΕἰΒύοΟΓΥ οὗὨ Φ96808, 88 ἀ6]1]ηοϑα θα ὈΥ Μαίζμθν, ἰ8β δ [89 βαῖὴθ ἐἴτηθ 89 Ὁ] Β]πθηΐ ἀπ {9 

ἐγδηβίοττηδίϊοη οὗ 411 ῃἰβίοσυ. 11 ὑμαὺ Ενδηρο] δύ 88 σίνϑη π8 ΟὨΙΘΗ͂Υ [86 ΗϊβίοσΥ οἵ [896 ΖΟ5ρ6), 
ὯΘ 88 4180 ἔυγΒῃ θα {Π6 ΘΟΒΡΘΙ οὗἉ ΒΊΒΙΟΓΥ. 

ΑΒ Ποῦ ργοβϑηΐθα ἴο οὺὐγ νἱϑῦν, [80 δυϊοιγ πού ΟΠΪΥ͂ Βουηαβ {0 ἀορίἢΒ οὗ ΘΥΘΓΣΥ͂ ΒΟΙΤΟΥ͂, δ 

8150 ἐγαπβογηιβ ἴθ. Τῦ 1Β [818 ὑγδηβίοσπιδίζομ οὗἨ ΒΟΥΤΟῪ ὙΠΙΟΝ οοπβιϊαίαβ [86 Ῥυϊθδι οοᾶ οὗὨ [09 
ϑρὶγϊς, Ἐογ, ὈΥ Ηΐ8 πποομᾶϊ! Π] 008] 8601 ϑαγγο θυ, ργομπηρύθα ὈΥ͂ ΠΏΒΡΘΑΚΔΌ]Θ Ἰονο, {86 Βδοσὶ ῆοὶδὶ 

Τιδι Ὁ Ὀθοδτηθ ἴπ6 οίθγῃδ] Ηρ Ῥυγίοδί. Τὸ οονθηδηΐ Ὀ]θβδίης τ ΪΟᾺ δοΒ8 δα ἱπμογ θα 85 
ἴ.0ο βοη οὗ ΑὈγδθδη ΠΟῪ Ορβηϑᾶ ὑΡ ἴῃ 8]] 18 Ὁ] 688, δ ἃ Δρρϑδγοᾶ. δ ὑμ0 18] πθηΐ αηᾶ [ἢ 6 
οἰἴπιαχ οὐὗἁὨ δυΟσῪ Ὁ] βϑίηρ εἰ ποσίο νουοῃβαῖθα ἴο ον οατίῃ. Τμο ζίπράοηι 977 ἀδαῦετυ---ἴθθ οὔθσ- 
ὯΔ] ΘΔ 8Δ1---ν 38 0 ἸΟΏΖΟΓ οοηῇηθᾷ ἴο ὁη6 Βροΐ, θα 4]], οὗἩ γβδίθυοῦ ἡδίΐϊοῃ οὐ Κπᾶγϑᾶ, ψ8Ὸ 

ὍΟΓΘ ΡΟΟΡ ἰῃ Βρ  σὶΐ, δηὰ ἰμπ5 [86 ἔτι Βο068 οὗ ΑὈΥΔΠ Δα, τοῦθ ἴο 6 δατηϊ ρα οἰἐΖοη8 οὗἁὨ [815 
Βρ᾿ γι 8] δη ἃ ΒΘΑΥΘΏΪΥ ΘΟῸΠΙτΥ. 

του ἰΐ8 ργϑυ δι] πρ ἰδίογί δὶ ομδγδοίοσ, εδο Ο509] οὗ ΜαίΠ6νΥ ΤΩΔΥ ὉΘ Τοραγαρα 88 ἔοστηΐησ 
[86 8518 οΥὗὨ 4}1 (ῃ6 οὔμοσβ. [1ὑ ἀτ79}18 ΟὨἱΘΗ͂Υ οὨ [86 στοϑδὺ ἴδοίβ οὗ [86 118 οὗ Φοβϑ 88 ἔογοίο] 

δηᾶ ογοβῃδάονοᾶ ἰη [80 ΟἹ]ὰ Τορίδιιθηῦ ; 1119 ΜαΓΚ βικοίομοβ Ηΐ8 ἱηᾶὶν ἀπ] ΡΟσβο δ Υ, ΓΚ6 
Ῥγοβϑοηΐβ Ηἰπὰ ἰῃ ΗΒ ΤΩΘΓΟΥ͂ ἴο ΠΌΤΩΘΔΏΪΥ δὖ ἸΑγρθ, δῃα ΦοΒη, ἴῃ ἩΪΒ ΒΥ, 0] 108), ἀἰνΊ ΠΟῪ 1468] 
0506], ΟΡΘἢΒ ἴο ΟἿΓ Υἱ ον [89 Ὁ]Ώ 685 οὗἁ ᾳτο6 δη4 οὗἉ ἰγυςἢ ΜΓ 8161} οδτὴθ ὉΥ Φοβηβ ΟἸγἰϑύ. 

Ιῃ (9 ἐγροϊορίοδὶ υἱθὺν 8ηἃ οχροβιϊϊοῃ οὗ ἴμο ΟἹ]α Τοβίαπιθηΐ, (6 αΟΒρ61 βδοοοσάϊῃρς ἴο Μεῖ- 
[Ποῖν ΒΙΓΟΏΖΙΥ ΓΟΘΘΙΩὉ]68 ὑμ6 ΕΡΪ8.16 ᾽ο 89 ΗἩΘΌΓΘΥΒ. 

82. ΜΑΤΤΗΕῪ ΤΗΞ ΕἘΥ̓ΑΝΘΕΙΒΊΈ, 

Ετοτχα 1.18 Ῥθου δῦ σϑηΐαβ, Ὠἷ8 ὑγαϊηΐηρσ, δηα πἷ8 δροβίο] αὶ οδ]]ηρ, Μαίμον 1,ονἱ, 80 ΡῈ]Σ- 
680 δπα Αροβί]ο, γγχ88 ρθουν Βι(οα ἴον [86 ἰδδκ οὗ τυυιεἶηρ [ῃ18 αο8Ρ61. [Ι͂ἡἢ ὑγυΐῃ, ἷ8 ἀοδ8ρΡ6] 
8 ἡπδῦ 786 ϑιμθοαϊτηϑηῦ οὐ ὑμ6 ζαϊ ἢ δηα Ὀ]188{] ἸΟῪ τ ἰο ἢ Βργπηρ υρ ἰῃ ἷβ οὐ οαγῦ ἔγοπι ἃ 
Υἱὸν οὗὁἨ (6 Ἰογὰ 88 ἃ ΒΌΓΨΘΥ οὗ ΗΐΪδβ ἰβίοσγ. Ὑμδεῖ 9 βδν δῃηᾶ Ὀο]ονϑᾶ, 16 Ῥγθβϑθηΐβ ἴο μἷ8 

ΤΟΔΆΘΓΒ. 
Βοίοσο ἢἷβ ὁοηνογβίοη, Μαίμον νγ88 ϑρ]ογϑα ἴῃ οΟἸ]]ϑοϊίηρ [011 πᾶ οσυβίοτῃ ὈΥ [86 1ΔΚὸ οὗ 

Αοπηοβατοὶ (αἰ. ἰχ. 9 84... Ηδθ ἴθ [λ6 βϑῖὴθ Ὑ1Ὲ “ 1ουἱ, βοα οὗ ΑἹρΡΆθα8,᾽"") ἡ βοσα, δοοογάϊης 

ἴο 119 ν. 97, 39; Ματῖκ 1ϊ. 14, (89 Τοτὰ ο8119ἃ ἔγοσα ὕμο τοοοὶρὺ οὗ ουβύοσω. ΕῸΓΣ [86 Βρθοὶδ) 

: 
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68}}58 οὗὁἨ ΟἸἾ σῖβϑὲ ἴῃ ἐδ ΘΌΒΡ618 Γαῖογ δ’ 678 [0 (89 ϑΘροΞίο]ΐο οδῆοθ, δηὰ Ὀθϑὶ 98 ὑπιΐβ, ΟὨ]Υ 006 οὗ 
9 ἀροβίϊοϑ---- Μ δείηον--- δα ΤΟΥΙΔΘΥΥ ὈΘΘῺ ἃ Ρα]οδη. ΤῊθ οἤὔδηρο οὗ ἤϑῖὴθ οδῃποῖ 6 Γθ- 
ξιτάοα 885 δὴ οὐ͵θοίίοῃ, 88 βϑύϑσδὶ οὗ {9 Αροβίϊθβ δάορίϑθά ἃ ΠΟῪ ἤδηθ οσχργοβϑῖγο οὗ ὑξμοὶρ 
δἰϊοτοα υἱθυγθ ΟΡ οδ᾽ ησ, Ηἱἰβ οἹἃ πδᾶπῖθ, ζϑοὶ ([ῸΣ 1,ουἱῦθ, "1"5). ταϊ σὺ οἰ. ΟΣΡτθδ8 [Π6 ἰᾶθα 
οὗ δοντῖβη 1οσα]ίβτω, ον, ἔγοσα 1.8 ϑὑ τ} ΟΩῪ (855), αἰϊαδλισιοδς 84 ἀοροπάθηοθ. ΤῊΘ Ὥδιηθ 27. - 
ἐλειο, ΤΌΘ Β μ6 δἀορ θα, 18 ποῦ ἰάϑηίίοαὶ] τι Δ]αύέλλαϑ (τυ, Θεόδωρος οΥ Θεόδοτος). ΤᾺΘ ἀϊ- 
τοὶ ζοττηδίϊοη οὗ [86 πογᾶ ροϊῃίβ ἴο ἃ ἀ ΠἸογοαὶ ἀοτϊναίίοη. Βοϑί 68, δηοῦμοῦ οὗ ἴδ ἀἰδοῖὶρ]08 
Ὅοτο [ἢ 6 ἤϑῖηο οὗ Ναΐλαπααῖ, οὐ “" αἰΐο οὗ αοα." ΤὨΘ πογὰ “Ὁ Β᾽ στ 98 [1}1 οχίθηβίοη ΟΣ στοὰ 
--ἶπ οοπογείο, Ἰἰκθ ΤΏ, 009 ὙῈῊῺΟ 18 {}]Υ 5 ΤΌΤ, ἃ ΤΏΔΠ, 8 Βοτο: δἀᾷ ἰο [μΐβ μ6 πογᾶ αδ, δπα 
9 πδῃ10 τοΐϊσ εὐ ὯΘ ἱπίογρτοίοα 88 τηθδηϊηρ “' αΟἀ ΒΒ ἔγϑϑθ τη8η,᾽ 'ἰπ ορροβί ἴοι ἴο ζΖουὶ, (ῃ9 βεοσυϑδῃξ 

οὗ [0 Ιανν. βασι δὖ Ἰϑαβϑὺ γγ88 ὐϑμὐθὼν, ὙΠ δίορυοΣ ΠΊΔῪ δ ἀθοχηθα [86 τἱρὺ ἱη οσγργοίδίίοι οὗ 
Ἐ18 πδιη 6. Ἐ 4 

ΤῺΘ ρστγοδὺ δηᾶ ρυδοϊ ουβ οδ]]ἕηρ οὗ Μαΐμον ἤτοι [6 τϑοοῖρύ οὗ ουδίοχῃ ἴο Π6 Δροβίο]ο οἵὔῖοϑθ 

Ἰο0ΟῖΚς ῥΐδοθ δὖ 8 ὑϊωθ ΨΏΘῺ ΤΩΔΩΥ ῬΟὈΙΟΔἢ8 δη ἃ β'ΠΘΓΒ (ΟΓ ΘΧΟΟΙΩΣ πὶ οαύθ ἃ ΡΘΥΒΟῚΒ) ὙὙΟΓΘ 
ΔΥΔΚΘΙΘα ΟΥ̓ (80 ποτὰ οἵ ἴδο 1ογά. Ἐνϑθῃ Ὀοίογο ὑμαῦ, Βουονοῦ, Μαιμον Δα Ὀθθιῃ 8 

“ἸβγἈ6 116 ἱπαοοα,᾽ ΓΑμλ1} 18 πα ἱπααρᾶ τὰ (ἢθ Βρίτὶὺ οὗ 89 ΟἹα Τοβίδιγθηῦ. ΤῊΘ οἰγοῦτα- 
δίδῃοο (μα, ΔΙ ΒΟ ρΡὮ ἀθοΡ]γ αἰζδοιμϑα ἰοὸ (86 Σοὶ σίου οὗ μΪβ ἔδύβοσθ, 9 δἀορίϑα δὴ οοουρδίϊοῃ 
δραϊηϑὺ τὴν ΒΘ ΒΌΘἢ. βίγοπς Ῥγο) πα ϊ668 ότο ϑηἰοσ δαὶ ποᾶ, τοῦ] βοοὰ ἰο ἱηαϊοαΐο ἐπα, ἴο ΒΟΠὴΘ 

οχίθηξΐ δἰ ἰϑαϑί, ἢθ οουῃ]Ἱα αἰβίξησαϊθη Ὀθύνθοῃ (ἢ 9 ὑγθ Θ68660η66 οὗἉ πα δἴθπι δηα 1.5 ουὐν γα ἔΌΣΙΩΘ 

δηα ὑγδα 1 0}8] Ργο)υαΐοοβ. [ΤΙ ἢΪΒ δοηυθσβίοῃ, [818 ἀἸϑυϊ ηοὕοη τ 88 1Ὸ}]γ ἱπαργοββοα οἱ 8 τη, 
Ιπΐοϑσγηδὶ δηα οχίθγῃδὶ Φυαΐβιι, βρί γἰζι 4] δηὰ οαὐνγατα ἰγδα οι, [Π6 [18]τηϑηΐ οὗὨἩ σοῃυΐηθ ΠΟΡΘ 

ἐπ ΟἸ τ βί, δπὰ 18 ρϑσυθυβίοι 1 [8}6 ΘΑΓΠΔ8] οχροοίδυϊοῃβ οὗἩ [δ 9 6778,---800}} ἃγθ [86 ἔππάδιηοηίβὶ 
ἐ4688 οὗ ἷθ ΘΟΒΡΘΙ, δηα βοὺ Ὀεΐοτο ͵8 Γθϑάθγβ ἴὰ ὑμαῦ ΟΥΘΡΙΥ, ΓαΡτΙοαὶ, ὈαΒ᾽ 858-11 κ0 ΤΩΔΠΉΘΣΊ, 
Ὧο σΈΣΟΣ μΒ6 δα Ὀόθῃ ὑγδίηθα ἴῃ [.6 β6}100] ΟΥὦὨ δἷδ8 [ὈΓΙΏΘΓ ΘΙ] ουτηθηῦ 88 8 ρα ]οδη. ΤὨΐβ 

ταϑ Βο 681 δυυδηροιηθηῦ οὗ [86 βυ]θοῦ, 8ὴ δρὑϊπᾶθ [ῸΣ ἀθβογγίηρ δηα Ῥγοβθηίηρ ΒΥ σταμᾶ 

οοπύγαϑί ἴῃ ἃ βυυἸ Κἰηρ ΤΩΔΠΏΘΓ, ὅο ὙΒΊΘ. τησδβῦ Ὁ Δα αἀθα 8 ᾿ΘουΪαΓ Ὀγοδαίῃ οὗ τηϊηᾶ, Τογιηθα {110 
Τα ΘΗ Δ] 44] οα 008 οὗἨ ον Ενδη οὶ] θὺ ἔῸΣ ἷ8 Τοῦ Κ, Ἡ ὨΙΘῺ τό γὸ 8.1}}} Τα γμο ̓ ἀθνο]οροθα ἰῃ (ἢ9 
Β0Π00] οὗ ζγζδοθ. 

Τὴο Νὸν Τοβιδεηθηῦ ζαττῖβῃ68 ὯΟ ἀοία 118 οὗὨ [18 Ἰαῦδὺ δούϊνγ 88 8ῃ Δροβίϊθ. ᾿Αοοογάϊΐηρ ἰο 
Ἐπδουίυθ (Β 5. ἘΠο6168. 111. 34), Μαϊίον ῥγοοϊαἰτηθᾶ ἐμ Θοθροὶ ἢγβὺ ἰο [86 Ἡθῦτονβ, δηᾷ ὑμθὴ 

τοῦΐ (0 ΟΥΒ6Γ παίϊοηϑ, δου. μανίην “ οοτητηϊ θα Ϊ8 ΟὍΒΡ6] [0 ττϊθπρς ἴῃ ἷ8 πδίϊνο ᾿δηρστιδρο "ἢ 

(86 Ηορτον). [δου ἰδίου δηβ τοροῦὺ ὑἰμαῦ Ἀ9 μδα ροῦῆθ ἰο Εἰπϊορὶδ ((ο Μογοῦ), δῃηᾷ [6.9 

Ῥσγϑδομβοὰ [89 603ρ6] (ϑοογαΐοβ, Ηἰβί, Ἐσοὶθϑ. ἱ. 19; ΒαβπὺΒ χ, 9). οοογάϊηρ ἴο (80 Θδγ]10 Ὁ 
δἰδιομιθηΐ οὗἩ ΟἸδθυλοηῦ οὗ Αἰοχδηᾶγὶδ (βέίγοσω. ἷν.), Β6 αἰθᾶ ἃ πδίῃσαὶ ἀθδί : Ἰδοῦ το ΓΒ ΒΡΘΑΙς 
οἵ Ηἷϑ τπιαγίγγάοια ᾧ (Ναγί. οι. 91 βορῦ. Αράϊῳ Ηἰϑῦ. Αρ. 7). Ιδἰάοτο οὗἉ ὅ6ν1119 σϑργοβθηίβ Εἰτὰ 
88 ἰδθοτγίης ἰη Μίδοοαομῃία, Ξσιωθοι δίοίρῃγαβίθθ 'ἰῃ ὍρρΡοΣ ϑὅ' τί, Αττοβὶὰβ ἰῃ Ῥογβίδ, δᾶ 
οἴδιοτβ ἱπ αἰ οτοπῦ ρ]δοθθ. Βαῦ ψγῸ δἰΐδοῖι. πὸ ἰβίοσίοαὶ σαϊὰθ ἰο ΔΩ οὗἩ ἔμο80 ποίϊοϑθ, ὁχοθρὲ 
ἐδοθο οὗ ΟἸοιμθηῦ δηἃ ΕἘυΒο 8. Δοοοσαϊηρ ἰο δὴ δῃοϊϑηΐ ἰγδαϊϊάομ, ΜαίΘ Τϑιηδὶ πϑα ἴῃ 96ΓῈ- 
ΒΆ]ΘΙᾺ ἴ0 ΗΠ ΘΘἢ ὙΘΔΓΒ ΟΣ 086 δϑοθηβίοῃ οὗ [89 Τογὰ (ΟἸοσαοθηῦ ΑἸοχ. βίγομμ. υ].). 

Μαιϊίδον δπᾶ 90. δ]ομθ ἤδνθ 86 ΒΟΠΟΓΡ οὗ θοΐπρ δὖ [06 β816 ὑἶΐπιθ Αροϑέ]οβ δηᾶ Ἐνϑηβθ- 
11δῖβ. Ἀ4.8 Εἰνδηρο δῦ, οοσγ ρεδίέοαη, βίδηβ γϑῦ ἴῃ ογᾶθσ, δῃὰ ὀρϑῃβ [6 τηθϑβαρὸ οὗὨ βδ᾽ γδἰΐοῃ, 
ΟΥ̓́Θ 45 ΜΑΥῪ ἜΒΕΟΌΕΠΒ, γ0 δᾶ ὈΘΘῊ 8 δίηΠ67, ὙὙὰἃ8 [86 βΚγβὺ ἴο Ὀγίηρ ὑἰάϊηρα οὗὁἨ [ἢ ΓΟΒΌΓΓΘΟ» 
κίου. μὰν... Ὲ 

48. ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΒΕ' ΤῊΙΒ ΟΟἙΗ͂ΡΕΙ, 

"ἋΣ, ΑΒ ἰο [89 ΟΥ̓ΡΊΠΔΙ ζαησιασα οὗ ἴδ6 Εγβί αοΒρ6), [86 τηοβύ δηοϊθηξ δηᾶ ὑγυβίνοσῃν τὶ 
ὮΘΘΘ08 Τοοογά ἰμδὺ Μαίίμον τσοίο ἰῦ 'ἰῃ Ηθρτονγσ. ΤῊΘ ἐθβίϊ 168 ἴο [Πἰ8 οἴἶϑοί Θοσητηθηοο ἩΣΒ 

[αἱ οἵ Ῥαρίβϑ οὗ ΗΐογΡΟΙΒ, αὐ [86 Ὀομίπηΐης οὗ ἐδ βϑοομᾷα θη ς ΣΎ, ΠΟ ΘΥ ΔΘ ΠΕΥ τοίου Β ἰὸ 

[6 τγίϊθηῃ Οοδρ6] ὈὉΥ Μαίμον (890 Επβοῦ. Η. Ἐ,. 11. 80). 5 δἰδίοιηθῃϊ 18 οοῃηϑγιηϑᾶ ὃΥ 

 Ἐρν οἶμον ἀουίναιοπβ οὗ ἴῃ 9 ὕβϑῖηθ, 800 Ὑ]Ωοτῖο Ζιδὶ. Πεαῖ. Ἰρόγίεγδιοῖ. ᾿ 
Το Ἰεβοπὰ ταῦ, [η΄ οὁ16 οὗ [6 δἰίοῃἀδηῖὶ οἵὔ Ηἰτγίδουβ, Κίηρ οὗ ΕΤΒΙορία, τατάοτοᾶ Μαίπονν, ὈΥ ῥἱοσοίηρ δος 

Φθτοῦκὰ ἴμ6 θροΚ Ἡ8|16 δὲ ὑγαγοσ. ΤῈΘ γτουθῦρο οὔ ἴδ Κί πρὶ γγᾶβ ὑσοιιρίθα ὈΥ [80 οοῃνοτγδίου οὗ ΦΕΘΥΡΡΌΒ, μἰ8 ρυϑάθοϑδδοξ 
Φῃ ἴδο ἴἤτοπο, 80 τι 18 8019 ζΒ ΠΥ, δὰ δΔἀορίοα ΟὨ τε δ 1 ΘΟΙΘΘΟΌΘΩΟΘ οὗὨ [{Ἰ0 Ῥτοδοδίηρ οὗ Μαδίμον. 



42 . ΤῊΣΒ ΟΘΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΧΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

δ)τηοβὺ 811 {π0 ο]4 6} ΕδίΠΟΓΒ, ΒΌΟἢ 88 Ιγϑῆϑυβ, Οτίρϑῃ, Ευθο ΐπβ, δογοσωοθ, δπὰ ΕΡὶρμδηΐσθ. Οὰ 
πο οὐμο ῦ Βαηᾶ, βουνοῦ, 8ὴ ἱηἀοροηάθηῦ οσδυίηδίίζοη οὐὗὨἩ οὔσ ρῥγοϑοηΐ ασθοὶκ ΘὍΒρΡ6] ὈΥ Μαί- 
ἴδον, δπα ὀϑρθοΐδ!]ν οὗὈ [80 ἱπαοροπάορηϊξ ΤΌστα οὗ ἷβ χποίαίϊομβ ἔγοια [86 ΟἹ]ά Τοβίδημθηϊ 88 ΘθΠ- 

Ῥδγοᾶ σψῖῦ ὑπὸ βορίπαρίηὐ, Ιοανοθ [0.6 ἱτργοβδίοι οὐὁἩ δὴ οτὶ ζίῃδὶ οσκ, τυ μοῦθον ἰύ γγ88 ττὴϊθα 
ΌΥ Μαίξμον ἰπι861, ΟΥ ὈΥ͂ ΒΟΠ16 ΟἾΝΟΣ ῬΘΥΒο οἱοί μοῦ τὶ ἢ δροβίοὶο δα οσγ. ῬΑΡἱΔ8 σϑἱδίθϑ 
τηδῦ (πϊ8 6806] γ͵88 σορϑδύθα!Υ ἰηίογργοίθα, δηᾶ ἰ}9 δροβίοϊο ΟἸΌγοΙ ππαἀου  θα]γ γοίδϊποᾶ 18 
τοοδὺ ἐγ ΥΩ τϑηογίηρ. ΤὨΐθ ὑγδηβ᾽ δίϊομ 788 ργοβογσυϑὰ ἰῃ {8 ΡΥ, δπᾶ οὐὐδί θα σαποη- 
ἴοαὶ δι οΥ Υ ; τ 16 [80 ΗΘΟΌΓΘΥ οΥἶἶπ 8] ͵88 δου γα γἂβ οογτυρίοα δηὰ ἰηὐοσροϊδίθα ὮὉΥ (89 
δον Ἰ8ῃ- Οτἰβδη βϑοίβ, δηὰ ἴῃ (ῃ}8 ἨΘσ 681 ἔΌΤΤα 68]19ἃ ὑμ6 Οοφροὶ 97) (λ6 Τοδτϑιοβ, ΓΕΪΟὮ Ἰοδὶ 
ΟΥ ΓΑΙΒΘΥ ΠΟΥΘΡ ΘΕΪΟΥΘΑ ΟΔὨΟΙΪΟΔΙ δα ΒΟΥ. ΤῊ Μ0]6 ἔθῃοῦ οὗ πὸ βτβὺ 6806] Ῥγουϑβ, ἐμδί 
ἐδ νγὰβ οὐἱρί ΠΥ ἀοδιϊηρα ἴον σον δ ΟΕ τ ἰβιϊδη8. ΜαΒΘ οἱ ἀθ 7 δβϑϑαμπηθϑ (μδὺ ΗΒ ΓΟΒοΣΒ 

ΓΘ ὁοῃνονυβαηὺ 1} (1.0 ΟἹα Τοβίδσηοπί, Σὰ ἴδο βδογοᾶ τυϊθηρβ, δηα τ Ῥαϊοδίϊμο δηὰ 18 
ΤΑΔΏΠΘΙΒ, [17 (η͵8 νον ὍΘ οογγϑοῦ, Ἧ 8180 ζαίῃοῦ δον αἰδογθηῦ (Π6 ἐθηοίβ οὗ [16 ΘΑΙ]Ὺ 6018} 

ΟἸ γί ϑυδηΒ Το ΓῸ ἔτοτα ἔμο80 οὗ [89 Ἰαύον ἘΞ Ι οηἑύθ8, ΟἿΣ βέ]ϊ8η8 Ὸ οΟυ]ἃ ΔΡργϑοίδίθ ᾿ΐἷβ Ὡδιτ- 
ἄνο που]ὰ ποὺ οἴνου γὰβ οοπίοππηα [6 ΘΟΟΒΡ6] τὶ Ιορα] δηα ὀοσοσαοῃΐαὶ ἰγδά ἐλ ο 8] 18τὰ. 

ΤῈΘ ροῃπΐηθηθ88 οὗ (89 ἢγβὺ νχζὸ ομαρύοσβ οὗ (818 6 0Βρ61 88 Ὀθθῃ ἀουδίοα, Ὀπὲ τ οτῦ ΔῺΥ 
δοοῦ τϑϑϑοῦ, 9 τηΐϊρηῦ 868 Μ0Ὸ]} βοραγαΐθ {πῃ δᾶ ἔγομι [}9 ὈΟΔῪ 88 6411 ἱπ αποδίΐοῃ ἐδ ομδρ- 
(ΓΒ, ὙΓ1ΟῊ ἔόστα (ἢ6 Ὀ85818 οὗ [89 010 αἀ080Ρ6]. ποι ἀοπθίβ ὈΘ]οηρ ἰο 8 Ῥϑυϊοᾶ, ὨΔΡΡΙΙΥ φοῦθ 
ὉΥ, τ ΟΣ Θοτητηθηΐαίοτβ δηα οὐἱ(ΐοθ δα ποὺ {110 τηοβὺ γοτηοΐθ δοποορίΐοῃ οὗ {89 ἔπη δαπηθηίαὶ 
ἰάθα8 δηὰ (ἢ9 ογχδηΐο οοπηθοίίΐοη οὗ [δ ναγίουβ ΘὍΒΡΘΙβ. 

9. “Τῴπο οὗ Οοτιροβίοη.---ΕὙΟΙῚ ΒΌΘΙ Ῥδββᾶρθβθ 88 ΟἸΡ}8. Χχυΐὶ. 8, δηἃ χχν]]]. 16, τῦϑ ἱπο Ὁ 
ἐδιδὺ {818 ΟΌΒΡ6] τν88 Θοσῃροβϑᾶ ἃ δοῃβι ἀθ γ80]9 ἐἶτη6 δον [86 σοβυστθοίίοι οὗ Ομ γὶβι, Αμϑίη, πὸ 

ΤΩΔΥ͂ ΘΟΠπ͵θοίΓΘ ἔγοσῃ ΟὔΔΡ. χχὶγν. 1δὅ, ἰῃδὺ ἰύ νγϑβ υσιτθη θη ὑπ ἔθ ρ]ο οὗὁἨ 6 γ Βα θτλ Ὑγ88 
ΔΙΓοδαγ, ἴῃ ἃ οογίαϊη 86η80, ἀοβϑοσαίθα ὈΥ [86 ὁ“ Δθοτηϊπδίίοη οὗ ἀοβοϊδίίοη."" ΟΥ̓ δοῦγδϑ ἰὐ στηυδὲ 
ἀαίο ἴσοι Ὀδίογο ὑμ6 ἀοβίγιοίίοῃ οὗ Φογαβδί σα, δ᾽ Βουρἢ (μδ΄ ονοηΐ ͵ὃ8 ΔΙ Γοδαν ἔογοβμδαου:ῃρ. 
Ἡδμοθ γὸ ΤΔΥ ἀαδίθ [6 6506] οὗ Μαίίδονν ἔγομι [6 γϑδσγ 67 (ο 69. 

8. Αυϊλοηὐϊοϊέ.----ΕΟΥ [80 ΤΙΔῺΥ ὑθδιϊοηΐοθ ἴῃ ἔδυοῦ οὗ [Π 6 δι ΠΟ! Οἱ ΕΥ̓ οὗἉὨ 818 (ΟΒΡ6), τ 
ΤΟΙ [Π60 τοδάοῦ ἰο [86 γγίουβ 7πόγοαιοζίοτιϑ, ΘΒ οὶ ἴο ΚΊΡΟΒοὔου 8 Οοἰοοίίοη, 977 ϑοιγοδι 
(φυεϊοηδαημηζυηο) 70» ἐλ6 Ἡμίονν 97 ἐλ6 Νίειο Τορίαηπιεπέ Οαποη (Ζυτ., 1849). Ῥαρίαβ δΙγοδαῦ 
Κηον ὑμΐ8 αΟΒρΡ9], [89 οχργοβϑΐοῃ γϑοογσᾶρα ὉΥ Επβουὶμβ (Η. Ἐ. 1ἰϊ. 89) τηδη ἔθ Ό} τοίοσγίης ἴὸ 8 

ΘΌΒΡ6],---ἰὰ9 σψογὰ Λόγια ΔρΡΡΙΥΐΩς ἴο {86 ὁπέΐγδ Θυδῃρο] 1081 ἰγδαϊτοη οὗ Μαΐου, δηὰ πού 
ΤΏΘΤΟΙΥ ἰο ἃ ΟΟἸἸθοίΐζοηυ οὗὨ ΒΑΥΪΠΘΆ, Δ8 ΔΡΡΘΑΓΒ ἔγομι [6 δ᾽ 1118 δἰδίθιηθηΐ δου Μαῦῖ. ΤῊΘ 
ΤῬιαίφεραγοη οὗ Ταῖϊδη, τ ΒΙΟΒ ἀδίθϑ ἔροσα [86 ταἱα]6 οὐὗἨ [16 βϑοοπᾷ οϑηξαγΥ, βμονγβ ἐμαὺ δ ἐμδὶ 
Ὥχτηθ 411 {ῃ9 ἴοῸ ὍΒΡ6]8 δᾶ δ᾽ γθδάυ Ὀθθη σϑοοριϊζοα ὈΥ ἰμ9 ΟΒΌΓΟΙ ; δὰ ἰδ τηυβὺ 6 γϑιρθαι- 

Ὀοτοᾶ {μδὺ Ταιδη γ7188 ἃ αἰβοὶρ]9 οὐὗὨ “αβίϊη, δμὰ ὑμδὺ [89 Μίοπιογαδίϊδα (ἀπομνημονεύματα) Ῥοϊηΐ 
ὉΔ0Κ ἰο δῃ ϑδυ]οῦ ροτίοᾶ, [πὸ βοοοῃᾶ μι] οὗ [89 Βθοοῃᾷά οϑπίαγΥ, [06 ἔουπᾶογ οὗ [Π9 Οδίο- 

᾿ οΒοίλοδὶ β6800] δὖ Α]θχαπάγία τοῦ συ ὶτ ἴῃ 9 ΘΟ8ρ6] οὗὨἩ Μαιίίμον δηιοης ἰμ6 ΑΥδθβ (ΕπβθὉ. ν. 10). 
ΤῊΘ ἀφο ΠΔΟῺΥ οὗἨ ΙΓΘΠΘΘῸ5 (Δάγογβαβ Ὦθογοδ. 1, 1) ἀδίοθθ ἔγσοιαηα δροὺυῦΐ [8 βϑῖὴθ ρμογϊοᾶ; 8.ἴἾΟΥ 
ΨῈΪΟΘΩ γ᾽ ΠΑ γ9 [μ6 ἰοδίϊταοηΐοΒ οὗ Οτγίζοη, Ευβορίπβ, ΕΡῚΡμδηΐαΒ, Φόσοῖαθ, μα οὔθ ΓΒ. 

4. Τ{ϊ6.---- ΑΒ ἴῃ (ῃ6 ἰπβογίρίίοι ἴο 811 (06 οὔμοσς (08Ρ618, 8ὸ ἰῃ {}}18 4]8ο, 86 δχργεβείοῃ, 
«εοογάϊησ ἴο Μαϊῖμον (κατὰ Ματϑαῖον), 58118 αἰζοηςίοι ἴο {890 ἱπιροτίδης ἔδοῦ, ὑμαῦ, ποὺν ἰμδίβηα- 
ἴπρ 80 Βππηδη ἀἰνουβὶΥ Δρρϑαγίπρ ἰῃ [6 ΘΟΒΡ618, [ΠῸΥ ἔογττα Ὀὰῦ ὁΠ6 ᾽ν] 6 τηθϑϑαρθ οὗἁ β8}]ν8» 

οι. 

44. ΤΗΞΟΞΟΘΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΤΕΕΑΤΎΜΕΝΤ' ΟΕ ΤΗΙΗ͂ ΘΟΕΗΡΕΙ,» 

ὟΤε ΘΟ. η6 ΟἸΓΒΟΙΪνΟΒ ΒΟΓΘ (0 [(ἢ9 Βρθοΐδὶ ττοῦκ8 οὴ Μαίμον, μανΐηρ ΔΙΓΘΘΥ ποϊοοὰ [ἢ6 

ἔθῃογαὶ οοτησηθηΐδτίοϑ οἡ [89 Νον Τοβίδιμθῃηί. 
Ατηοηρ [9 ΟἹἂΘΓ ΤΩΟΠΟΡΤΑΡὮΒ οἷἱ ΜΙ ΠΟΥ, 1ὸ τη Ὠ Ι 00 ΜΈΓΑΝΟΠΤΠΟΝ: Βρδθόθ Οὐηιποπίατᾷ 

ἐπι Μαϊζλαιπι, ΒιταβΌ., 1698. (σου ραρισθ: ᾿παγγαϊζίοηδδ ἐπ απο. λ͵αϊ λαοὶ, Β48., 1686; 
8ῃηἃ βἰγλ ]Ὰ . ΤΟΣΚΒ οὗ ἤτοισο. ἡ εδουεῦε, ΟΣΒΔΕΙσΒ, ἄθΘ. Μοδοτη οογηηθηΐδίοῦθ οὗ Μαΐίμονν, πῃ 
4111 ΟΥ ἴῃ ῥαγί, 8ῖο: ΟἘΙΈΒΒΑΟΗ; ΠΖΕΝΜΑΧΝ (716 ΗϊδίοΥν 07) ὕζέδιιδ αοοογατπρ ἰο Δαί}.); Μπν- 

4 [ΤῊΪδ 3016 δοοίϊοιι 18 οσο {ἰϑὰ ἐπ ἴμ0 ἙάίαὈ. οὐ ο;.--. Β.] 
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κεκὶ (λέεαξίαζίοτιδ οη, ἰδλ6 Οολρεὶ 47 Δ. 3. γο]8.. ΕΥδηκῆ,, 1809: Βγοχλθῃ, 1899 ,.--- οι ]οΐοδ] δηᾶ 
Ῥγδοίΐϊοδ): ἩΔΕΈΝΑΟΚ (υδέϑιι ἐλ6 Οὐδέ, οὐ ἐλο μον 9 τλ6 1 αι, 8, ὈΪΌΙ. 8.90]. ἘΒΒΑΥ οὐ δ9 
Ὀαδῖὶδ οὐὗὁἨἁ 9 ΟΒΡ6] οὗ Μαίξῃ., ΕἸθοτγέ, 1842); Τηοισσκ [Οοηιιοπίαγψ οη ἰδ6 ϑόγηιοη, ὁπ, ἐΐφ 
Μουπῖ, Μαϊϊ. ν.--νἱϊ.. ΗΘ θυτρ, 1888, 8ὰ οα., 1846; ἰτδῃβὶδιθα ἰηΐο ΕΠρΊ 8 ὉΥ ΕΒ. 1,. ΒΒΟΥ͂ΓΝ, 
ἙάϊηΌ., 1860; [1ὑ '8 τοραγάθα 88 106 τηοβὺ ϑδϑογαίθ δηᾶ νυν] 0} 8016 οχοροίζοαὶ ποσὶς οὗ Ὁν. ΤΒο- 

Ἰποῖ.---Ρ, 5.}; πιπα (7.6 ϑόγηιθη ὁπ. ἐλ6 Δοωπξ, ΜΑΤΌΟΣΩ, 1841): [ἘῈ. ΑἙπρυ, οὗ Βουϊη, 36».- 
π|0..8 ὁ5, ἰδλ6 ϑεγηποη, οη, ἰλ6 Ἀοιιπί, Μαράθν., 1889, 2 γο]8.---Ρ, 5..:)] 1800 [8π8 φβρϑοΐδ! ν ΤΈΕΞΚΟΒ] 
ου ἴΠ6 αγαδἴοδ, θὰ οὐ ὑπο Αὐγαοῖδδ. 07 «εδιι8 (βου σὰ] δα  (10η8); ὅτιΕπ (ἴὰ 86 ζδάδη, “ει 
[Ἡγογδ 9} “[διι8, γ018. 1. πὰ ἰϊ., αοσταδῃ δηᾶ ΕἸ ρ]18}}: Ἠξυβνεκ (Ργαοίίοαϊ Οὐηι., γο]. ἱ.: Τῇὴδ 
Θοιρεῖ 97 Μαίίλ., Ῥοίϑᾶδπι, 1866) ; δηὰ (86 Εοταδῃ Οδίμο]ο αἰ γίμθ9: Απνοιροι (7Τ΄6 Οοϑροΐ 47 
Δαξίλ., Ἰτονοα, 1866); βοπέαα (πηΐοι, 1856) ; διὰ Βυσηξβ (ΒΟ θθοι, 1866). Οὐρ. 
Αἶβο ὑ8:9 οὐ Εἶθ] ΘΒ688 78 οὗἨ ΗΑΒΙ 568: 226 ορηγροδί ίοτια Εοαηφ. φιοᾶ λίαϊέδαο ὑγέδυ ων (Ετϊδη θα, 
1842), δῃᾷᾶ ὈΕΙΣΊΖΘΟΗ : Οπ ἐδ Ογσὶπ ἀπά Ρίαπ 97 Μαίίδ. (Ἰ,οἷρΖ., 1868): 4180 [89 οχοροίζοδι 
ΤΔΟΠΟΡΤΎΘΡᾺ Οὗ ΠΟΒΝΕΕ: 226 ογαίίοπα ΟἿ γίδίὶ ὁολαίοϊζορσίοα, ϑυσϊιρ,, 1844. [οῃ Μαϊί,. χχίν.]. 

Ἔον ΠΣ 1818 οἵ οἱάδσ τσ  ἔθτ8 ἢ Μαιδον, δοοὸ Ἡξιρκοσκκ: ηιολένἑαίοη, δίδιίσμτη, ἡ. 484: Ἢ λιση, δι Ι οἵλ, ἰλοοῖ., 
Ρ. 465; Ῥαχσ: ζηϊεονϑαϊιοῦτίεγδιυολ ἐν ἐλοοῖ. Σέϊοναὐων, Ὁ. 686-46, απὰ ἴδ ϑιρρρέδηιθηξ, Ὁ. 12 διὰ 18: Ὕπεκ: Ηαπά- 
δυολ αοδν ἑλδοῖ. Σέ, ἰ., ». 84δ ρηᾳ., διορ»Ἂιοηκονΐ, Ὁ. 88. δυὰ βοηνεντ: Βέδέοίλ. ἑλφοὶ. (ΗΔ}16, 1858), ν. 86. 

[Αταογίοαη, Του οα ΜαΕΗΘΙν.--ὐο8, ΑΥ̓ῬΙΒΟΝ ΑΙΈΧΑΝΡΕΕ (0. 83. ῬΥΘΒΌγί.): Τσ Θοερεῖ αο- 
οὐταϊπρ ἴἰο Μαϊζίλει (ΝΘ οὐκ, 1861). ΤῊ Ἰαβὺ σσοῦκ οὗ [86 δαίβοτγ, δοταρ]θιοα ΟὨ]Υ ἰο (6 61089 
οὗ σμαρίον χυΐ. ; τ ἃ βμοσῦ δῃ δ] γβὶβ οὗ [9 τϑυλαϊ ηἷηρ ομαρίθυβ νοῦ Π6 Βηϊβηρᾶ ἃ 0.7 ἄδγβ 
θαΐοτο ͵8 ἄθαΐῃ. ιαμ ΝΆΒΥ (οἀποδίοα ἴῃ (ἢ Ὁῃϊνογ υ οὗἩ Τὐνιηρθοῃ, ταϊ ἰδίου οὐὗἁὨ [9 

Μοϊδοάϊδι Ἐρίβοοραὶ ΟΒυσοΏ, δηᾶ ϑαϊοσ οὗ ἃ ἀοσηδη τοὶ ρου ρου οαΐοα] ἴῃ Οἰποϊππδίῖ): ᾿γὺ- 
ἐΐροῆ- Ῥγαζίϊδολεν Οοηιπιοπίων δον ἄα8 Ν΄. 7., νοὶ. ἱ. οῃυ. Μαϊον (ΟἸποϊηηδ, 1860). 10 8 ΠΟῪ 
Ὀοΐηρ ὑγαμβὶαἰθα ἰπίο Ἐπ, ] 18} ἀηᾶον [6 βαρογνϊβίοι οὗἨ [86 δαΐμβογσ, Ὁ. ἢ. ὕπερον (Μοίμοά.. 
ἘΡ͵86.): 44 Ορπιπισπίαγψ οἡ ἐΐλδ Οοϑροῖδ 97 Μαϊίλειο απὰ Ἀαγκ, 70.» ροριιζαν ι86 (Νο ὙοΥΚ, 
1861). Τ΄ ὅ. ΟὐνΑντ (Βαρ ϊϑ) : Τὴ 6 Οοὐρεοὶ ὃν Μαϊίλδιο. Τὴδ Οοπιπιοπ Επρζϊδὴ, Ῥγεγείοη, απ ἐδ 
Τδοοϊοοα τέο Το; εοἷτὰ α οοϊϑοά γογδίον, απ Ογἑοαὶ ἀπά Ῥλὶϊοϊοσίοαϊ Νοίθδ,; Ῥτοραγοᾶ 
ἴον ἴμ6 Αὐροῦ. ΒΙ19 Ὁπίοη (ἴον Ὑοῦκ, 1860). ΟὐΩΡ. 4180 [6 ρορῃϊδῦ Οοτωτηθηΐασίοθ ὁπ (89 
(ο58Ρ618 ὉΥ Α. ΒΑΒΚΕΒ (Ν. β. Ῥγοβθογί.), Ῥσοί. Οὐτξκν (Ν. 8. ῬγοβΌγί.) διὰ Ῥσχοῦ. δλοοβυβ (0. 8. 
ῬχτοθΌγὶ.), δηα ΕΟΒΙΝΒΟΝ 8 δηα ΒΊΒΟΝΧΟἾΒ αγηηοηῖο8.---. 8.] 

8δ. ΒΟΝΘΑΜΈΝΤΑΙ, ΕΑ ΑΝῸ ΟΕΒΟΛΔΝΙΒΜ ΟΕ ΤῊΒ ΟΟΒῬΕΙ, ΑΟΟΘΟΟΒΟΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΒΥ. 

6588, ὑμο οδβρτίπρ οὗἩ Ὠανϊὰ, 18 ἐμ Ὁ] Δ]τηοπὺ οὗ 86 ΟἹ]ὰ Οονγθηδηῦ. ἨΗΐΪΐβΒ ἀοοίγϊ πο δῃᾷ Ηΐϑ 
15 οι θοαγ ὑῃ9 Θβϑθποθ δηᾶ {86 βρὶτὶῦ οὗ {86 ΟἹ Τοβίαμπλοπ ΤΉ ΘΟΟΓΔΟΥ --- ἀδίθηα 5. ἰξ8 ἔπ πᾶδ- 
τηθηΐβ] ἰᾶθα δηᾶ ἱτωροσγί,---ἰπβ ῥσγουΐηρ ἰμδὺ ΗἨθ νγαβ [8ὴ9 ΡῬτοχηἶβοα ΟἸτὶβὺ οὗ σοᾶ. Βαΐ, ου {δὶ8 
ΨΟΙΥ͂ στουπᾶ, ΗΪ8. ὨΙΒΙΟΥΥ ῥγοβϑηΐθ 8 δοη 08] δηΐαροηίθτῃ Ὑἱῦ [16 ΒρηΣΙΟυΒ δπα ἀορομποσαῦθ 

Φυδείϑτη, τοργοδθηϊθα ὈΥ [86 ΒΙΘΥΓΔΓΟΩΥ οὗ ΗἾΒ ἀρθ. Ι͂ὼ (818. οοῃβίοῖ, τ 8119 Οὐ ΔΓ ]Υ͂ ΒαΘου Ὁ- 
ἴηφ, Ηθ δοβίθυβ ὑμδὺ ἐσ στωρῖι ΒΥ τ οἷα. ΗΒ θέση] Κίηράοτα 8 ΘΒ 8] 8ῃ9ἃ. ΗΘ ἀΪ68,---αΐ Υ 
[86 στοδῦ δἰοπίηρ βδογβθοθ ὉΥ Ὁ ἰοἢ ἰθ9 που] 18 υϑοομο]θὰ ἰοὸ αοᾶ; δηᾶ {818 σϑοοποὶ]ϊδίάοη 
οοπϑε πίοδβ 86 Ὀαβὶ8 οὗ ΗΪ8 Κἰπράοτῃ. 

ιοτνοᾶ ἱπ [ἷ8 ᾿ἰρμξ, [Π6 ΘΌΒΡ6Ι] οὗἩ Μαίίον ῥγοθθηΐβ ἴο ὰ8 {16 ]Β]τηθηΐ οὗ (89 ΟἹἃ ὅονθ- 
Ωδηὶ. [Ιἰ ἴ8 (0 ΟοΒρ9] οὗἨ [Π9 Ἰατν, οὗἨἁ ἴλο ῥτἱθβιποοῦ, οὗὨ [ἢ9 ζοῃθδιορῖθβ, οὗ ἰβίογυ, οὗἩ β δ - 

ἴπσβ, δηᾶ οὗ ἀθαίῃ,---ἰῃ ἃ ψογᾶ, 9 6806] οὗ {86 ῬΓΟΙ ΒΘ δηα 8οοοϊῃρ 89 δἰοπθπηθηῦ, οὗ ἴδ9 
Ῥτοαϊοίοα δηὰ δοιβϊονϑα {τυ ΡἘ. 

ΑΒ δ ]Β]1ηρσ (89 ΟἹᾶ Οονοπδῃί, ὅφϑουθ ΟΠ τ βὺ ὑγαηβέοστηβ ἐμ 6 ἐγρὶο8] ΤῊ ΘΟΟΓΔΟΥ ἰπΐο [ἢ ΘΥ6Γ- 

ἰδαίϊηρς Εἰησάἄοτῃ οὗἨ Ποϑανθῃ ; δηὰ ὑμδὺ ἴῃ Ηΐ8 ΘΔ ΡΟ γ 88 σίεγπαῖ Ῥγορλεί͵ Ηϊσὴ Ῥγίοδῖ, απὰ Κίησ,. 
--ἰ δ, 28 [86 ὕσττιο Ογἰδβί. 

Ῥαγρὶ 1 γεϊ, 

ὅοσι8 δοιθ8 ἰηΐο ἐμὶ8 τοῦ], 88 [89 ἔσο ἐμοοογαίίο ΝΜ θββϑίδῃ, ἴο {118] 89 ΟἹὰ σονοηδηί. Ἠϑθ 

ΓΟΙΊΔἷΏΒ ὩΏΚΠΟγΠ ἰο, δηἃ πηγοοορτιὶζοα ὮὉγ, (9 ουὐνγαγὰ δπα Μου]α]Υ ΤῊ ΘΟΟΓΔΟΥ οὗὨ ΗΪ8 ἄδγ; 
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γοῦ, ἢ γ788 τοὐθοίοα δηᾶ οαβῦ ουὐῦ. ἨΗθπηοθ Ηθ ἰ8 ἀοβάποα ἰο ππᾶοσίακο Ηἰθ Μϑββίδπϊο ὉΣ] στ δ 50 
ἴῃ ΟὈΒΟΌΓΙΥ δηᾶ Βα] γ΄, Ὀπί ΗΘ ἰΒ ον βοα δπα αὐξοβίϑα ὈὉΥ ΟΘοά. 
12ὲ δεοοϊίοη.----ῬτορΒοίϊο ἐγρ68 οὗἉ [0 Μοβϑίδῃ ἰπ [89 σϑῃθδὶο ον οὗ [16 Μοβδβίδῃ (ΟἘ. ἱ. 1-1}). - 
Φαὰ ϑοοίο2..----Ῥ οΘΒ118, 88 ΤῊ ἸΓΔΟΌΪΟΤΙΒΙΥ οοποοὶνοα ὈΥ Ηἰβ τῃοῖῃοῦ ἴῃ ἔα (ἢ, οὐ 'ῃ [86 τουβίοσυ οὗ ΗΪ9 

ἱποδγηδίζος, 18 ηοὺ Γβοορηΐζοα ούϑὴ ὈΥ͂ ὑδ9 Ἰορὶ εἰ πιδῦθ Γορσγοβοηΐδίνο οὗ 80 Βοῦθο οὗ θδνία 

(ΦοβοΡἈ), 1111 αὐξοβίθα ὈΥ 8ὴ δη661 ἴγσοτη βϑδᾶνϑθη (Υ̓ 618. 18--2). 

δι ϑεοζίοη.--- Οὐ ΗΪΐΒ ΔΡΡΘΑΥΘμΟΘ ὌΡΟΣ οδσί, Ηθ ἰ8 τεὐθοίοα, ἀοδρίβοα, δηα ρογβοουΐθα ὉΥ {19 
[προογδίϊο οἱΐγ, ἴ8 9 ὑμοοογϑίξο ὑγὶθβίῃοοῦ, δῃᾶ σγογαδὶγ; θα ονηθα ὉΥ αοἂ ἰῃ βρη ἔγοζω 
Ἀθᾶυθῃ, ἰῃ (ἢ 6 δΔἀοταίϊοῃ οΟὗὨ τ 186 τηθὴ ἔγοτα [86 Ὠθαΐμθη ΜΟΥ], ἱῃ Η 8 Τηϊγδου]οῦϑ δὰ θἱνῖμο 
Ῥγοβογυδίίου, οἴοοίοα ὉΥ {Π0 ἢϊσηῦ ἰπΐο Εμυρί, δμα ὈΥ Ηΐβ Θοποθαϊτηθηῦ ἀυγης Ηἰβ γουί ἴῃ 
[89 οΒουΣΙἐΥ οὗἉ (1411166 (6Ἰ. 11.). 

Αἰ ϑεοίέοτ.---Οὐ οηὐοσηρ ὌΡΟΣ, Ηἰΐβ Ὁ] τ ηἰδύγυ, Φθθὰβ ΣΟ δ᾽ η6α 8.0}}} ὉΠ ΚΉΟΥΤΙ, ον ἰο 
ἴποδθ ψ8ο μδὰ απ ]6α ὑβογάβογο8 δηα ῥγοΐθϑϑθα ρϑῃϊθηοθ ἴῃ ἰθγ80]. [πη [}6 Ὀαρίβτη ππΐο 
Γοροῃΐβηοθ Ηρ τοοοῖνοθ Ηἰβ βοϊϑιηη οοῃβθογαίίοη ππΐο (89 ἀοαί τ ὶο Ἠδ 8 ἴο δέροϊω- 
ΡΠ ΒΉ, μν 8119 δὖὺ ὑμ6 βδιὴθ {π|6ὸ Ηθ ἰβ οὐ ποᾶ δηᾶ ρου θα Ὀγ ἢ.6 ἘΔΙΒΘΥΙ 88 Ηἰβ Ὀθ]ονϑαᾶ β0ῃ,.--- 
Π9 ὍἼΟ]6 Ὀ]οββοᾶ ΤυὶηἰΥ βηοααϊηρς 18 Ἰαϑίγο δτουηᾶ Ἡΐμ, δηα Ἠΐβ δα γϑηΐ δοϊηρ δηπουπορᾶ 

ὉΥ Ηἰβ Βρθοΐβὶ σποββοηροῦ, θόβῃ (ΟὨ. 111.). 
δέλ ϑθεἰίοη.--- 6888 Γοπουποίηρ [86 σοῦ] ᾶ, Δηα οΟχητηθποίηρ Ηΐβ οΘοπαποϑὲ οὗ ἰ. Ὑ78116 ῬΓΟΡδγ- 

ἴῃς ἴον [Ὧ68 ΡῃὈ]1ο ἀἰβοῦδγρο οὗ Η]β οἶοοθ, Ηθ ἢ88 ἴο δποοπηΐον (86 ΓΒ γοοίο ἃ θη ρίδἝϊοι οὗ 

βαΐδη, ΘΟΥΓΟΒρΟ ἀἰης, ἴο {86 {πγοοίο]α ἴογηλ ἴῃ ἩΒΙΟΩ ἃ ΟΓΙΑΙΥ τη θᾶ ΡθΟρ]6 8 Β!αροᾶ: 
ἴο {ποτάβοῖγοβϑ ἐμοὶρ ΒΟρΡ68 οὗ [μ6 Μίοββίδῃ. ΤμὰΒ “6808 8 οΘοπδίγαϊ θα ἴο οοῃοθδὶ Ηΐβ αἰ ηλγ 
ἔτουα [ἢ 6 Ῥθορ]θ, δῃᾷ ἴο δοϊῃσθηοο ΗΪβ ΟΥΚ ἰῃ [ἢ9 ἀρδρίβοα ἀἰβίτὶοὺ οὗ (811160θ. Βαυὶ αοῦ 
αἰοτίθβ Ηΐτα ἴῃ ὑμ6 ποιηδϑθ ρδἰα ὑο Ηΐτὰ Ὁ. Ηἰΐβ αἰβοῖρ]98 δῃᾶ (86 ρϑορὶο (ΟἈ. ἱν.). 

Ῥωγί ϑεοοπᾷᾶ, 

ΟἸἸγῖβὺ τδηϊοβίβ ΗΠ Β61 88 (ῃ6 ἔστι Μοββίδὴ ἴῃ Η8 σομ 04] ΘΟΠΗ͂Ϊοῦ τ ἢ [06 βρυγίοῦβ 
ποίΐομβ ϑηἰογίδ πο ὉΥ ἴ0.9 δον σοηοογηΐησς [16 Μοβδίδη, δηὰ ὑσγονοθ ΗΪΤη861 ἴδ ρῥγχγοσαϊβοα 
Ῥχορβοῖ, Κίηρ, δηὰ Ἠϊρὴ Ῥυίϑβί. 
12. ΑεοίζίοΊ.----ΟἸτὶδὺ τηϑη 88 Η τη861} δ [η9 Ῥγορλεῖ: 

α. ΑΒ ΤόΒΟΒΟΣ οὗ [86 Κίηράοτῃ οὗ θάνῃ, ἴῃ [Π9 βϑσιηοι οἡ 86 Μουηΐ (6(Ἀ. ν. ἰο νἱῖ.). 
ὃ, Α8 ὝΤοπαογ- τοσοῦ οὗἩὨ (μ9 Κἰηράοτῃ οὗὨ Ἀθδᾶυθι, αἰὐοβίϊης δᾶ οοπβιταίης ΗΐΒ νοτὰ 
(6. νἱϊ. δπὰ 1χ.). 

24 ϑοοίίοη.--- ΟἸγἰβὺ τη δη  θβίβ Ἡ μλβο] 88 (89 Κήηρ: 
α. ΑΒ ββορβογᾷ οὗ Ηΐβ ρθορὶο, ἰῇ βοπᾶϊπρ ἴο [89 βοδίϊογθᾶ βῃθορ Ηΐϑ ὕνγεοϊτο Αροβέ]θβ, θῃ- 

ἀονοά νὴ [86 ρόῦγοσ οὗ Ηἰβ ϑρὶγῖῦ, ἕο [816 Ῥγροβο οὗὨ ββίϑ Ὁ] βῃΐηρσ [16 Κιηράοχῃ ΟΥ̓ 
Βοδνοη (ΟἘ. χ.). 

ὃ. ΒΥ Ὀτγϊηρίηρ ουὖ ΟἸΘΑΥΙΥ [16 ἔλοΐ ἐπαὺ ΗΘ 88 ποὺ Ὀθθῃ οὐ μθᾶ δβ Ῥγορβοῖ, δῃᾷᾶ ὮῪ τηρῃῖς- 
Τοβίϊης ΗΒ τογαδὶ αἱρηϊγ (ΟἹ. ἰχ.). 

ὁ. ΒΥ γγονίης Ηϊἰπηβ861 1,ογα οὗὨ 1} ΘΟ Όἰ, Ἰωοτὰ οὗ [29 Ρθορῖθὶ ΟὐΠαΌΘΓΟΣ οὗἉ {86 Κίηρ- 
ἄοτῃ οὗ βεαΐίδῃ, (86 πΐατο δυᾶρο οὗ Ηΐβ ἔορθβ, δηὰ 9 ΕὈΘΠΑ͂ΟΣ οὗἉὨ [86 Εἰηράοχα οὗ Ἰονϑ, 
ΟΥ ΟΥὗὁ 106 ΖΆΓΩΣΥ οὗἉ 110 Βαϊηΐβ ((Ἄ. χἱ].). 

ἄ. ΒΥ Ῥγοβοῃίίηρ ἰπ ῬΆΓΔΌ]68 {π0 ζουηδαίίοι δηᾶ [86 ἀθνοὶοριηθηῦ οὗ Ηΐ8 κΚἰηράοτῃη 
ἐΒΣΟΌΡὮ 811 118 Ῥ 8568, ἔγοπλ 1(8 ΘΟΙΩΤ 6 ποοιηθπῦ ἰο 1ΐ8 ὑαττηϊηδίϊοη (ἢ. χ᾿ἱ!, 1--ὅ1). 

δα ϑροίἑοτι.----ΟἸ τἰβὺ τα ἴϑβίβ Ἡ τη861} 28 [89 Π σῇ, Ῥγιθοὶ ἴῃ Ηΐβ βαβονίηρ ;---Ὀοίηρ τοὐοοϊοᾶ, 
α. ΒΥ Ηἰβ ονῃ οἷν, ΝδΖαγοίὶ (ΟἸ. χὶϊ!, δ2--ὅ8). 
ὁ. ΒΥ [δμ9 ρο] 1.08] ἀοβροίίβηλ οὗ Ηογοᾶ, {9 ΓΌ]ΟΓ οὔ Ὅ411166 (ΟᾺ. χἷν.). 
6. ΒΥ ἴδο βογῖδοβ δπὰ Ῥμδγίβοοθ οὗ Φεγαβα 6 πὶ), ΟΥἠΎ 186 {Π60]Ορ͵ο041 δυϊμοῦ ἐθ8 οὗἩ 18 ὁ 

Β00}0018 (ΟἘ. χν.). 

ἃ. ΒΥ [89 Ῥμαγῖϑοοβ δῃὰ β'δαάάποθοβ, οὐ [86 ὑμθοογαίϊοδὶ δα οΥ 68. οὗ [6 γγυο0]9 οοῦι- 
ὮΥ (ΟἈ. χνὶ. 1--12). 
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Ῥαγὶ Τῆϊρα. 

ΘΟ τίσα ργοδοηΐβ [ἢ αΐαγο Ρἱοίαγο οὗ ἴθ Κίηρδομῃ οὗὁἨ Βϑδᾶνϑῃ, ἰπ ὁρροβί οῃ ὑο {89 ἐγδαϊ οὶ 
ἔοττῃ οὗ [86 δῃηοϊϑηῦ ποῦ] α δηἃ ΤΉΘΟΟΣΔΟΥ. 

1εὲ βοοίΐοη.--- 9 ΟΠΌΓΟΝ ἴῃ 18 ργορλούϊο Θμδγϑοῦοσ, 88 ΘΟ ϑββῖης ΟἸγἰδὺ (86 ϑοι οὗ Θοᾶ, ἴῃ 
οΡΡοδίϊίου ἴο {86 ζεσαΐζ ορ᾿ῃΐοηΒ σΘοποοτηΐης Ηπὶ ϑηἰογίδϊ θα ὈΥ [09 ΒΥΠΑρΡΟΒΊΘ: 

α. Τὴ ΟΠ ΌΓΟἢ 85 οοηξοβδίηρ ΟὨτὶϑὺ (ΟΕ. χτυὶ. 18-20). 
ὃ. ΤῊο ΟἸ ΤΟΝ 88 Ὀοαγίηρ [ἢ6 οτοβϑ οὗἩἨ ΟἸγὶβὺ, ἰπ οοπίγαδὺ ἰο ὑπ δὺ τοογίαϊν ἴϑαν οὗἉ [89 

ΟΥΟΒ8 ΌῚ ΒΟ ΗΘ ἰβ ἰομιρ θα (Υ 6γ8. 21--28). 
6. ΤΘ ΟΒΌΓΟΝ 88 ἃ βρί γἰ 8] οοτωταπηΐοῃ, ἰῃ ορροβίἄοα ὑο {8:6 βο] ἴα ΓΥ ὑθηΐδθ οὗ βρεγϊουβ 

βορδγαίίοη ἔγοσῃ 89 ὑχου]ᾶ 88 ϑσχἱθιὑθα ἴῃ [86 ὨΐδίοΥΥ οὗὨ δηομογοίξβτη δα τροπδρίϊοῖβτῃ 

(ΟΚ.. χνὶϊ. 1-8). 
ἄ. ΤῈο ΟΒυσος 88 ΒΟΥ ππκηόνη δηᾶ ἰάθη (Υγ8. θ-18). 
6. ΤΏ ΟΒυΓΟὮ 88 πτομάοσ- τοσκίης ὉΥ [06 δρὶτἰπ8] ῬΟΤΟΓ ΟΥὗὨ ΡΓΑΥ͂ΘΓ Δηα ζαϑεϊηρ ( 6Γβ. 

14-51). 
“7. Το ΟΒυχοὶ ἴῃ ἐΐθ Βυτηδη ΘΔ ΚΠ 6588 (618. 22, 28). 
σ-. ΤὴΘ ΟΒΌΓΣΟΣ 88 ἔγϑθ, δῃᾷ γοῦ νοϊαηίδυΥ Βα ̓θοί, ἀπ Ῥαγίηρ ὑγἱραύθ ἴο [89 οἹἃ ὕθιῃρ]9 

(ον. 234-27). 
24 ϑοοϊογι.--- Τὰ ργἱοδίύϊν οΥὐἂον ἴῃ (86 ΟἸΌΓΟΣ οὗὁὨ ΟΕ τἰδί: 

4. ΤῊΘ ΒΪΘΓΔΓΟΗΥ οὗ {86 βοσυΐοο οὔ ἴονο (ΟἿ. χυἱἱ. 1--14). 
ὃ, ΤΏο αἰθοϊ μῆϊπο οὗ (86 Ομυτοῦ (γογβ. 1δ--30). 
6. ΑΡϑοϊυοι ἰπ (86 ΟΠ Όσχοῦ (18. 21--8δ). 

δὰ ϑροίέοτ..--- ΤῊ ργέοϑεϊῳ ἕΑτΑῚΥ ἴῃ [η6 ΟΠ ΌΤΟΙ : 
α. Ματιτΐασο ἰπ ἰμ6 Ομ υσοι (ΟἘ. χίχ. 1--12). 
ὃ. ΟἸΣΙάγοα ἴῃ 89 Ομυγοὶ (618. 18--1δ). 

6. ῬΤΟΡΟΓΣΙΥ ἴῃ [86 ΟΒΌΓΟΝ (Υ ογ8. 16--28). 
4ἰἢ, ϑροϊὶολ.----ΕἸζαΤΟ ζίπσίψ ταδυϊδοδίδιίοη οὗἉ [86 ΟΒΏΣΟΝ : 

α. ΑἸ]ογίουϑ γουγαγὰ οὗ [9 Αροβίϊοβ, δῃηὰ οἵ 4]} γβο γϑοῆοπηοο ἴδ9 ποῦ] (ὕογε, 237-30). 
ὃ, ον δγὰ ΌΥ ἔγοθ στβϑοϑ ((Ἐ. χχ. 1--16). 

Ῥαωγρὲ Γουνίλ. 

ΟἸτῖθὺ βαυστοηδογίηρ ΗΪτη861 ἴο (9 Μεββίδηϊο ἔδι τ οὗἩ ΗΒ Ῥθορ]9. 
14“{ ϑροίέοτι.---- ἘἋΠ Ῥτορμοίΐο δηὐϊοϊ ρϑίΐοι οὗ 9 οπᾶ (Ο(Ἐ. χχ. 17--19). 
94 ϑεοίἑο᾽.---ΟἼΔΟΟΒ αὖ ἐδ τὶρσηῦ δηᾶ (89 16 οὗἨ  Ηΐβ ἐβγοηθ, δηᾶ οὐὗἁἩ Ηΐβ ῥυιϑβα ἀσοεῖβ (Ὑ 6ΓΒ. 

90-98). 
ϑὦ βεοξίοτι.--- 6 ΘΟΌΓΕΥ ῥτὶᾶθ τ ΐο που]ᾶ ργουϑηῦ ὑμο89 80 ΔΓΘ ΡΟΟΓ 8πᾶ ἡθοὰγ ῸΠι ΘΟΙΩς 

ἵηρ ἴο [80 1,ογᾶ, δηα τηδηϊ οβίδίίοη οὗἩ ΟἸΣἧδὺ δ8 Κίηρ οὗ Τυ ΤΟΥ (ογβ. 3Ὀ--88). 
4ἰὰ ϑεοίίοπ.--- ΠΤΟΡ οῖΐο Ηόβδῆπα οὗἉ [86 Ρθορ]ο, δῃᾷ διηδζοιηθηὺ οὗ Φογυβαίοιῃ ((Ἐ. χχὶ. 1--11). 
δέλ, ϑροξίονι.---ῬΟτΊ Ποαϊίοι οὗὁὨ [86 ὕϑιαρ]θ: τοβἰἄϑῃοθ οὗ ἔμ Κίηρ ἴῃ Η18 ὕδθιηρ]θ. 

α. ΤῺ Βοῦδβο οὗ ὈΥΑΥ͂ΘΣ Δηα οὗὨ ΤΏΘΓΟΥ, ἴῃ ορροβί ἴοι ἴο [86 θη οὗἉ ἰμΐονοβ (ὕ χα. 192--14). 
ὃ, Το οὨ ἄγοι ἴῃ (δ ἔθιαρ]ο, δπᾶ ἰῃ9 Βἰσῇ ῥγίοδίβ δπᾶ βογῖ68 (ὅ ογβ. 16, 16). 
6. ἾΠ6 Ὀάγτθῃ ἤρ ἔσοθ οονοσγϑᾶ τι ΤΟ] ἰαρσο, Βαὺ τ ουὶ ἔγαϊν, οα (80 Τοιῖρ]9 Μουπί. 

ΒΘ τ 0]168] οὔΓΒ6 οὗ [89 ῥγἹϑβίμβοοᾷ ( ογ. 17--29). 
θέλ ϑροξίοη. --- ΑΒΒ6 0108 οὗ (80 οαὐνγατᾷ ΤἬΘΟΟΓΔΟΥ οἱ ὑπο Κίηρ ἴῃ Ηΐβ ἐθπιρ]6: 

4. Αββϑῃ]ῦ οὗ [0 Ηρα ῥγίοϑίβ δῃᾶ οἹ]άθγβ, δὰ ὑσὶ υσηρὰ οὗ ἴδο 1,ογὰ (ΟἘ. χχὶ. 28-- χχὶϊ, 14). 
ὃ. Αβββυὶὺ οὗἩ ὑμ0 Ἡοσγοάΐδῃβ, οσ οὗὁἨ ἐδ9 ρΡο] 681 Ῥδγίυ, δηᾶ ὑσϊστωρὴ οὗὨ {80 1οτὰ (ΓΒ, 

165-99). 
6. Αββδῃὶῦ οὗ ἴ8ο βαδάποροβ, δηᾶ ὑσὶ αταρ οὗ (86 Ιογὰ (ογ8. 98--88). 
ἄ. Αββϑυὶὺ οὗ [80 ῬΈΔΙΒ668, δη ἃ ἐγ ΡῈ οὗἉὨ (Π6 Τιογᾶ (ΓΕ. 84-406). 

γε ϑδοξϊοη.-- ΕἾΠΑ] πιά στηθηῦ οὗἤὨἨ ΟἸγίδῦ προ ὑμ6 Ῥμαγίβθοθ δηὰ βοσῖθοβ. ΟἸἈἸσίβὺ οὗ Ηἰδβ οὐτα 
δοοογαὰ Ἰοᾶγϑα {86 ἔθταρ]ο (Ὁ. χχἕϊΐ, ἰο χχίγν. 1). 
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Ραρέὲ Εὐδλ. 

ΕἾΠΑ] δηᾷ {0]1οϑὲ τηδηϊ βίοι οὐὁἨ ΟἸἾσὶβὲ 88 89 Φυορἧσέ; οὐ, ἀἰθοοῦσβοβ οὗ 89 1ογαὰ 60ῃ- 

οογηΐης ἴδ6 “ Ἰαϑὺ {1 σ8.᾿ 
1, ϑεοίίοη.--- 9 ροπογαὶ ἰπἀρταθηΐ ; οΥ, [86 οηᾶ οὗὨ Φοτιϑα]θη δηᾶ ἐμαὺ οὗ [0 νου] (0. χχῖν. 

293-41). 
ἃ ϑεοίίοτ,.---Φπᾶσταθηῦ οἡ [ἢ 6 ΤΌΪΟΣΒ οὗ [80 ΟἸαγοΣ (Υ 618. 42-Ὁ1). 
84. ϑοοίίοη.--- ὐἀρσταοηῦ ἀροὴ [9 ΟΒυΓΟΙ 1.801 (ΟἘ. χχν. 1--18). 
4ἰἢ ϑοοίίοὶ.--ΤῊ6 βηα] υαστηθηῦ 88 τουτὶ υύίοη (Υ 618. 14-80). 
διἦ, ϑεοϊίοτ.--- Το η4] παρτηθηῦ 88 βοραγδίίοη (Υ 618. 81--41). 

Ῥαγέ ϑδὶαϊδ. 

ΕἾΔ] δῃᾶ {0]1680 τηδηὶ ϑϑίδίΐοῃ οὗ 9918 88 (89 Ζη σὰ Τρίοϑέ ἴῃ Ἠ8 β ϑυ ἢ 68. 
1εὲ ϑεοίίοη.---Οοτ πο οὗἉ (πο 1,ογὰ, δηᾶ ἱποογεπᾶάο οὗἁἨ ΗἿ8 Θῃηθτΐοβ ((Ἐ. χχνὶ]. 1--8). 
9 ϑεοζίοτι.---- Ὧδ ἀποϊηϊίηρ; ἕο [86 ὈατΔ]; οὐ, [89 Ἰονίης ποϊδῃ δηᾶ {89 ὑγαϊζον (Ἶ 618. 4-16). 

δἃ ϑεοίϊοΉ.--- ΤῊ 9 Ῥάββουοῦ δῃηᾶ [80 Εποβαγίβὲ (Υογβ. 17--29). 
Αἰ, ϑεοίίοη.---ῬΥοΟΤαΐΪ868 οὗ [86 αἰδοῖ ]68 δῃᾶ ΟἸ τύ ἰη θυ ββοιηδηο ( 68. 80.--40). 
δι ϑροίίοη.--- ΤῊ ἐγαϊζοσν, [89 ἀοίδπαρσ, δηᾶ [μ6 ἀϊβοὶρ]68 θῇ }]}γ ( ογ8. 47--ὅθ). 
θέλ ϑδοίζίοτ.----ΟΔΙΔΡΒ88 (Υ ογ8. δ7--08). 
χιλ βροξίοη.---Ῥοῖον ( γβ. 69--7ὅ). 
δέ ϑεοζίοη.--- πιᾶδ8 δπὰ [ῃ9 Εἰσὰ ῥγιοβίβ (Ο}. χχυὶϊὶ. 1--10). 
θέλ βεοἰοη.---- ὈἸ] αὐο, [86 ὅοτβ, δᾶ [80 Ὀδηᾶ οὗἉ βοϊαΐοσβ (6 γβ. 11--81). 
10ἐἢ βεοὐϊοη.----οἸχοίδδ (615. 82--56). 
11ὲἢ. Θεοίίοη.---ΤῊ6 Ὀαγίαὶ δηᾶ {86 βΒοδ] ηρ οὗ [86 Τοταῦ (γ᾽ 6γ8. δ7--66). 

Ῥαγὶ ϑουφηίδ. 

ΟἸτῖϑὺ ἴῃ Ηἰἶβ {1.11 δίπσίν σἴονυ (ΟἘ. χχυἹ]].). 
19. Θεοίίοη.--- 9 ΔῈ ρ6] ἔγοτη. ἤθάνϑῃ (ὕ 618. 1--8). 
φἃ ϑεοίίοη.----ΤῊ 9 Τιογᾷ, δπᾶ [89 σσοσηθῃ τ ΟΣ ρρίηρ Ηίπὶ (7 ογ8. 9, 10). 
84 ϑεοίϊοῃ.---" πἀδίϑηη δηᾶ 18 βαυίησ: οὔ, ἱτωροϊθηϊ οπα οὗ {μ6 ο]4 νου] (ὕογβ. 11--16). 

Αἰλ ϑεοίοη.---- ΑἸτΑΊ σἈΓΥ τ]ὸ οὗ ΟἈτἰβί, δηα ΗΪΐβ8 Κἰηράοχι ἴῃ ἤθᾶνθῃ δπα οα οϑδγίδ (Υτθ. 16-90). 

“Νοίε.---ΤῊο νον ἰδίου Ὀγοβο θᾶ ὉΥ͂ 1)6ΠΕΣΘΟῚ (ἰπ (Δ ἜδααΥ; λῖδιϑ σηιξεγϑδιολυπρόη ὥδον Επέδέελυησ ἀδνΡ ξαποπὲ- 

δολόπ οαπρεϊίοπ, Ῥαχὶ 1. 1,εἴρ2.. 1858), οὐ ἴ06 οοπηθοίίου θοίνοος 86 Θοδροὶ οἵ Μαΐου δηὰ ἔδο Ῥοπίδίουςς, [5 ὁχ- 
οοδα ὩΣ ἷν ἰπαϑηΐουϑ, ΔΙ βου μὮ δου νμδὲ δἰσαϊηθὰ, 6} 25 Ὁ δοὶδ οαἱΐ Υ δο] οσ  πς 11|ὸ ρδδβαρὸ ἰπ Μαοίζηον νυ. 17, κ.ὶ δπὶ 
ποῖ ὁο0π|0 ἴο ἀοδίσου, θα ἴο (118Ε}]}." οἵἷα., 88 οοπίδ πἰηρ ἴδ Τα πἀδιηθη δὶ 1468 οὗἩ ἴ86 τ μο9 ΘΟδρ61. ΤΒῺᾺΔ δ Σ τὸ στοῦ τ 

δἰπὸ: θπαὶ τὸ ἀθιηῦ [0 Ἡ15 [ΠΥ ΘΏσὁ ἴτοται {818 γόσϑο, ἐμαὶ ποῖ ΟἸΪΥ 88 189 ΟἹὰ Τοκίδπιοης ΤἬΘΟΟΓΔΟΥ, ἴῃ ΔΙ] [19 ναχές, 

θόοη [18]16ἀ ἴα (86 "9 οὗ ἐϊ9 1,ογὰ, Ὀπὲ τ[μδὲ [9 ΔἸτβοχοσαθιηῖ οἵ ἔπ ΘΟΒρ6] ἰδ βίο, [πδὲ 115 ἄνα ρασγίδ σουτοδροῃὰ ἴο, δινὰ 
(ΠῚ, {80 ἅνο μοτγί οι: οὗ {ὁ Ῥοηϊαΐθθομ, ΟἿἿ δυΐδοσς ὑγοοϑϑάδ ἰο Ῥγοῦθ {815 ὨΥροῖμθδ8 Ὁ δμιονίηρ ΒΟΥ (λ6 ὥχϑέ σμδρῖοσ 
οἵ Μειΐῃον, οὗ ἴ0 Βοοῖκς οὗ ἴΠ6 Θσπμοδίβ οὗ Οπτίδι, οοστοδροη δ ὙΠῚῈ [89 ΒοΟΙ. οὗ ἀθμοδῖβ, ΒΒ Δεῖν δὲ ἰλ9 Βοοκ οἵ Εχοάπδ 

ΟΡδ5 τὶ [η6 τηυγᾶοι οὗἩ ἴη9 ἩΘΌΓΟΥ [Ὠἴδηϊδ ἰῃ ΕΣΥΡί, δοὸ ἴδ δοσοπμα ομαρίοσς οὗ Μαίίμον τὰ μηδὲ οὗἩ (19 ἐηληῖδ ἔπ 

ΒοΙΒΙΘμοπι, 1ἢ ΒΟΠΟΤΑΙ, ΤΩΔΥ͂ δηὰ δἰσί κίησ Ῥοϊηὶδ οὗ ΔΏΔΙΟΘΔΥ 86 ὈὉστουμῆΐ οαἱ. ὙΠ ΒΟΓΙΌΟΩ ὁ (80 Μοπῃηξ 15, οὗἩ ὀοῦσχϑο, 

ἴδο οουπίοτροτε οὗ πο αἰ νίης οἵἩ [Π6 Ἰὰγσ. Ακμαίυ, Μεαῖξ, υἱ]], 1 15. ἃ {]Δ]πγοηΐ οὗἩ ἴ:6 Βοοῖκ οὗ ον ου8: τμὸ οἰοδηδίηρ οὗἁ 
[8:6 ἴθρὸῦ ροϊπἰ πα ἴο 1.10 σοττοδυομάϊης ἰοχ8] οὐ αἰ πᾶσιοθα, Ε.1}} ζασίμοτσ, Μδῖὶ, Χ, 1 δοστοδροηᾶδ ἔο ἴΠ6 Βοοῖ οἵ ΝΌΟΣ, --- 
[09 πυτηθογίης οὗ {89 ἴνγοϊνο ἰγἰῦ65 ὈοΙηρ Ὁ]Δ1οἀ [ἢ [86 δο]ϑοϊίου οὗ [86 ἔνγγοῖνο Αροβί]98. 1,45{1γ. [86 ροτίϊοη οοτγοϑροπ - 
πᾳ ἴο ἴῃ Βοοῖς οἵ δας ΘΓΟΠΟΙΆΥ͂ ΘΟΙ 6: 668 τ} οἷ. ΣΙχΧ,, Β6η [86 τη  ΠἸΒίΥΥ ἴῃ 6411166 οϑαδβοδ, δη ἴπαῖ ἰὰ πάσα Ὀ6- 

κἴη8. [1ἢ [}|8 οδδο ΘΟ ϑηϑϑδίβ δηἃ 1,ου ἡ συ οὐ ἀθΕΥ που] ὃὸ ἴο0 5ιοτζί, ΝΌΙΉΌΘΣ δὰ ΤΠ ΘΤΟΠΌΤΩΥ ἴοο ἰός. ΤῈῸ βασοφ 
ἀἰορτοροσεέοη ὑγοῦ ]ᾶ ΔΡΡΙΥ ἴο [89 816 ραγτίδβι ΤῈο Ὠγροίμοββ [8 ἰῃ χοπίουδ, θα ἰδηο δι], δᾶ μας (6 ἀἰαδ γαπίδκο οὔονοσ. 
ταῖς 8 ΒΡ Ροθϑα ζοττηδὶ σοσγοδροηάοσοο δὲ 109 ὀΧρθηδο οὗ (89 ἰπσασγὰ δηὰ σηδίοσί δὶ οοστοδροπάοθποθ. ΤῺ σηδίη ἐδ ἕο 
δο Κορὲ 1 ΥἹΘῪ ἰδ ἐδ στοοὺ ἐβοῖ, ἰμδὲ 6 ΟἹὰ Τοδίδηχθπξ ΤΒΘΟΟΣΔΟΥ͂ [[8017 νγχὰδ 7.181108---ποῖ ἰὰ [86 Ἰοἱΐοτ, Ὀμὲ ἴῃ [Π δρῖτῆι-- 

 ἈΓῪ ἴδ Κίπράοτα οὔ βοδνυϑι ππάθγ [μ6 ΝΟῊ Τοδίδιπθαξ, 



ΤΗΕ 

ΘσΟΘΡΕῚ, ΔΟΟΟΒΌΙΝα ΤῸ ΜΑΤΤΗΒΥ. 

ΡΑΒΊ ΕἘΒ571. 

7 -Ἐ8ῦὺ5 ΘΟΙΏΘ8Β ἰηΐο {818 ψγου]ᾶ, 88 {810 Μοββίδῃ οὗ 86 ἔσιιθὸ ΤἬΘΟΟΤΣΔΟΥ, ἴο ΖΗ] (16 

ΟἹα σονομδηῖ. Ηδ σοπιδῖηβ ὈΠΚΠΟΥ͂ΤΙ ἴο 8η4 ἈΠΓΘΟΟρΪΖοα ὉΥ [6 ουὐτγαγα δηἃ ΒΘΟΌΪΑΓ 
᾿ΤΉΘΟΟΓΙΒΔΟΥ ΟΥ̓ ΗἰΒ ἄδγ. Ἐοὐοοίοα δηᾶ οδδὺ οαὖῦ ὈΥ ἘΠΒ οσγῃ, Η6 υπᾶουίακοβ ΒΘΟσ 
ΗΪ8 ἢγβῦ Μοβεϊδηϊο ρἱ]ρτίπιδρο ἱπίο Ἐργρί. Βυΐ Ηο 18 ρ᾽ου βοᾷ δπὰ δἰὐοδίθα Ὁγ αοᾶ, 

ΕἸΒΗ͂Τ ΒΕΟΤΊΙΟΝ. 

ῬΕΟΡΗΕΤΙΟ ΤΥΡΕῈΒΚ ΟΕ ΤῊΕ ΜΕΒΒΙΑΗ, ΙΝ ΤῊΣ ΘΕΝΕΒΑΙΟΟΥ ΟΕ ΤῊΕΞ ΜΈΘΒΒΙΑΗ, 

φενααυςεσωριεβῇροντωινλλδῦπεστα. 
- 

ΟἼΑΡΤΕΕΒ [. 1-17 (ἼΚο [ἰἰ. 28--88). 

ΟΟΣΤΕΣΤΟ:--1, ΒΌΡΟΣΘΟΣ ΡΈοΙ.--3, ἘΠ ἀδιυθοίδὶ 1Δ68.--8. ΤΟ ΤΈτοο ἰνίον οὗ ἴ89 Θ6ῃ6Δ)067.--4 ΝΌΙΟΡΟΣ οἵ 1.9 
Θομοσδίοθ, 

1 ΤΊο Ὀοοΐς οὗ [86 σοπογδίίοῃ οὗ 7685 ΟἸ σιϑί, [Π6 βοῃ οὗ αν, {88 βοὴ οὗ ΑἸ σδβδσα. 
2 ΑΡτϑβϑια Ὀαρϑί 188806 ; Παγνα ὑπο Κίηρ ἷ Ὀοραὺ Θο]ουμου--- 

1βδδὸ Ὀθραὺ 8000 ; οὗ ἤεν ἰλαί λαά δεοπ ἐλε υυἱΐ οὗ Ὅτιαε; 
δοοῦ Ὀεραῦ 488 δηα 18 Ὀγϑίῃγθῃ ; Ἴ ῬϑΘοϊοσηοι Ῥοσαὺ ΒΟΌΟΔΙΩ ; 

3 ΨΦυᾶαβ θαρσαΐ ῬΏδταβ δὰ Ζατδ-- Βοθοδῖὰ Ὀοραὺ ΑὉϊδ ; 
οΓ Τλαπιαν; Αῖ6 Ὀοραΐ Αϑ8 ; 

ῬΏΑγοΒ Ὀαραὺ Εὔδσο τα ; 8 Αβ88 Ὀαραὺ Φοβαρμδῖ ; 
Ἑϑτοτα Ὀαρδῦ ΑΥδμ ; Φοβδαρμδὺ Ὀεραῦ Φογδσ ; 

4 Ατδῖη Ὀεραῦ Απιμδαδθ; . ϑογδιὰ θεραῦ ΟΖΙΔΒ ; 
Αἰρϊμδᾶδὺ Ὀοραὺ ΝΙδδββοῃ ; 9 ΟΣὶδ8 θαρρεῖ Ψοδίμδμ ; 
Νίδδβϑοῃ Ὀδρδῦ δ τηοη ; Ψοδίμδι θαρδῦ Αὐἤδ2 ; 

δ ϑαϊηοι Ὀαραὺ ΒοοΖ--- ΑομδΖ ρεραΐ ΕἸ Ζοκ 88 ; 
07 αολαδ; 10 ἘΖβκῖδβ Ὀθραὺ Μίδῃβ588868 ; 

ΒοοΖ Ῥορεῦ ΟὈεα--- ' Μδμδ5808 ὈΘρα ΑΤΩΟΣ ; 
οΓ Κι; Ατλοῃ δαρϑί «οϑ5ἷα8 ; 

ΟΡοά Ῥεραῦ «6886; 11 Φοβίαϑβ Ὀαραὺ Φϑοποηΐδβ δηᾶ ἢ15 Ὀγοίσθῃ, 
8 72.859 Ῥοραὶ Ἰλαν!ὰ ἰδ6 ἥηρ; ; δῦουῦ 809 ὑϊπηθ {Π6Υ 616 οδιζιϑά 

ΔΌΔΥ (μετοικεσία) ἴο ΒΑΌΥ]ΟΣ ; 
12 Απὰ αἴνοσ [6 σ᾿ στο Ὀσουρὺ ἰο ΒδΌγ]οη--- ; 

ΦθοΒοηϊαδ θοραὺ 34] 16] ; 
ΕΝ β'δ]δί 8161 θαραῦ Ζοσζορδθβὶ ; 

13 Ζοτοῦδθεὶ θερεὶ Αδιυᾶ; 
ΑΡιυα Ὀοραὶ ἘΔ τα ; 
ἘΠ Ὀορχαὺ ΑΖοΥ ; 



ΤῊΕ ΟΘΟἁΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

14 ΑτΖογῦ Ὀοραὺ β'βδῆοο ; 
ϑδαοο θορδῦ ΑΟΒ μὴ ; 
Δοδῖαὶ Ὀοραὶ ΕΠ] ; 

15 ἘΠιυὰ ὈῬορδαὺ ΕἸΘΑΖΑΥ ; 
ἘΠΘΑΖΑΓ Ὀοραὺ Μαιίμδα ; 
Μαίμδη Ὀαραὺ Ψδοοῦ ; 

10 Φαοοῦ Ὀδραὺ ΨΦΌΒΟρΏ, {86 Ὠυβθαπᾶ οὗ 
Ματυ, οὗ στ οτη πγαϑ᾽ ΒΟΌΣ 6505, γγῃ0 
18. 08116 4 ΟΠ τϑὺ [6 Μοββιδ}]." 

11 80 811 {π6 ρβῃθσδίοηβ ἴστοτη Αὔγδῆδηῃ ἴο αν], ἀγα ἰουγίθθῃ ρϑηθυδίϊ 1:5 ; 8η6 ἔτγοιῃ 
Ἰανιᾶ, ἈΠ1}} ἰ[ἢ6 ΟΔΥΓΥΙΠΡ ΔΎΔΥ ἰηΐο ΒΘΌΥ]ΟΏ, αγὰ ἰουγίθ πα σ᾽ ΘΠ ΘΓΑΙΙΟῺΒ; δη8 ἔγοτῃ 
ἴΠ6 σΔΙΤΥ] ΩΡ ΔΥΔΥ Ἰη0 ΒΔΌΎ]οη ἀπίο ΟΝ γιβί, αγὸ Ἰουσίθθῃ βρη σαι }8. 

Δ Ψοτ. δ.-- ΤΡ Ἐ19 ὁ βασιλεύς, ἐλ κίησ, ἴδ τοροδϊϑὰ ἴπ {π6 φρένα φοσορόμδ ΠῚ {ΠῸ ΣΔΙ ΟΣ Υ͂ οὗ ΜΆ8. δηὰ τοξδ δὰ 
ὉΥ Μόνον, ὙΥογάδν ον, ΠΔηκο, Ὀα1 οτη  οὰ ὮὉΥ͂ δοιὴθ οὗ ἴΐπὸ οἰἀοδὲ Μ53. δηὰ τοσδίοηβ, δβῃὰ ἴῃ ἴδ οσ 164] οἀ εἴοπβ οὗ 1,Δοὲ}- 
τηδηη, Τιϑομποηάοτί, ΤΤαρ6116 8, ΑἸδοτά (1π δἰ 8, “οι οἀ.).. Τ86 γορ 0 πιδγ 0 ἀοίοπάοα οη [89 στοὰ οὗ ΘΙΩΡ ἢ δδἰ8 85 κ᾽ γ- 
ἴπξ 8 οἷυο ἴο [}8 ἀφβίρῃ οὗ [π|8 ρο ΠΟΔΊ ΟΡΎ δηὰ δυο ηρ [86 κἰδξι  οὗὁἨ Ομ τίϑξ, [6 Βοὶς οὗ [Π6 τοῖο Ἐμϑοσσβογ. Ὧτσ. Ἦ ογάβ. 
ὙΓΟΣΙΒ ΤΩΔΚΟΒ Ὧδ86 οὗὨ ἰμ6 ἐδοίμδ γἐσερέμα 88 δ βυριτηθῃΐ [0 δ15 Ὑἱον οὗ 180 τοϊδίίοπ οὗὨ [86 ἔννο 50 6 β]ορίθδ: “"'ἼἹἹΒΘ ζ8Π6- 
δίοαΥ οὔ δὲ, Μεΐῖμον 16 ΟἸσίϑι 5 οἴοϊδὶ δι σοοβδβίο ἴὸ αν ὰ )8 ἃ ζίπρ (896 νϑσ. ὃ, ὑ μοσο αν ἃ [8 ἔσο οδ]]Ἱοὰ ὁ βασιλεύς). 
Τμεῖ οὗ Βι. ΠῸ0Ἐὸ 16. ἴδο ἀοτ νδί οι οὗ δ18 οτἰ κί πη ἤγοση αν 88 8 πιαη,---Ἰθῆσο 86 ἴτδοθδ ἴῃς Τιογὰ δ ρϑαϊχτεο ζιγέμοσ Ὀδοῖο 
ταγά, οὐϑὴ ἴο ἴ86 ὅτεί γβαη, Αάαπι, ἴμ6 ΔΈ μΠ6Υ οὗ [86 Βυτηδῃ ταοθ." Ὦγ, Ὑγ., ζ0]ον τς ἰδ6 ΖΓΒΘΓΒ, τοχατὰθ θοίἢ σϑηαδὶ- 
οκίϑϑ 89 ἴπὸ ὑϑάϊρτοθδ οἵ «ῳ᾿οϑορῆ, ποῖ οὗ Μετγ.--Ρ, Β.] 

Ῥ [ΤῊϑ δυϊμοσγίζοὰ ἘΏρ] 15} σογείοῃ οὗ {πὸ Οσοοὶ Τοϑιδηγοπὶ αἴτον ἐμὸ Ἰαϊοδὲ βίβπδαγα δἀϊείοη οΥ̓͂ [6 Αἰηογίοδη ΒΙΡ]6 850- 
οἱοῖν (Νονν Ὑοσκ, 1865). 15 ταϑθ ἴΠ6 Ὀδδῖ8 οὗἩ 118 ΟΟΤΩτη δ δίΑσΥ, δηά Δ}} ὁσοδδίομ δὶ ΠΟΙ ΘΟ 008 ἃτὸ ἰποϊαἀδὰ πη Ὀτδοκοῖδ 
(8ε6 ἴ:6 Ῥτγοίδοθ,, Βαΐ [π {118 δυοῖίοη ὙΠ οἷ δοηίδίηθ [86 βοποαϊυρῦ οὗ ΟἾἸτίδε, 1 ἤδνγο ἀσθυϊέθα ἤγοσα ὅπ συ] δηᾶ φομίοσσζη- 
οἄ ἰο (Π9 ΠΕῪ ΟΘστηδῃ τογϑίοη οἵ [λπρὸ ἴῃ ἴΠΓΘΘ ΡΟΪη 5: 1, πὶ [86 ΟΥάου πῃὰ διτδηροιηθηί, τ τὰ [86 νου ἴο Ὀτίης οὐ τποτὸ 
οἰθαεὶν [Π6 ἴὩγοθ αἰ νϑίοῃδ οὐ ροιίοβ οὔ ΟἸτίβι 8 ΒΩΟΘΟΘΙΓΥ ; 2, ἴπ ΟΥΑΙ ῊΡ 116 οὐΥ τεροδῖθὰ δηδ ὈΠΏΘΟΘΒΆΟΙΥ πα ((οχ ἴδ 6 
ατοοῖκ δῶ δοῦνγοθῃ 11:6 ΤΑΘΙΊΒΘΥΒ οὗὨ [89 Ρεάϊστοο : 8, ἰῃ ἰ18}}ςἰχίπρ 16 γένια δ ἈΠΘΟΒΊΣΥ οὗ ΟἈτδὲ, τον. 8, ὅ, αὐὰ 6: ΘΟΙΩ, 
Οοσασηθηΐ. ᾿. 49. [{81168 16 ἀο ποῖ ἰπαϊσαίο πεγο δαὶ [008 ἴο ἔθ Θτοοκ ἴοχο, 8 1π 1.6 Οοϊησποῦ Υ ἐσβίου, τ] οἷ, ἰῃ τηἷδ 
ἘΘΠΘΆΙΟΔΎ, ΟὨἹῪ ΒΌΡΡ] 198 [86 τγοτδ : "“" ᾿λαὲ λαᾶ δέρῃ ἐλ6 «οἱ. υοτ. 6. Αἕβ τορασγὰθ 186 Ε ΟΚ οὗ ὨΓΟΡΟΙ ΠΟΌΠΒ 1 δδγο (1 
ἴδιο ἰοχὺ, ποῖ ἴῃ [86 πΠοΐ68) δα μεογϑὰ ἴο ἴπ6 Ο, '΄., δ᾽ μοῦ ρ [ἢ 6 σεςέδέοπ, οἵ ἴ89 Ἐπ 8} ΒΙΌ16 (τ 10} 16 ἰπ ΠῸ τύδὺ δἰτοσηρῖδα 
ἴῃ 188 ΟΟτα τ ΘΠ ΑΓ) ὉπίΟστ ἐν πη ἐμ6 ΒρΟ] ΠΝ Βῃου]ὰ ππἀουθίοα)ν Ὁθ δίπηθὰ δῇ δ8 της ἢ δ. ροβϑίυϊε, δηὰ Ποῦτον πδιηθ 
δ.ΟΠΙ ἃ, 85 ἃ τὰ]6, Ὁ6 οοηΐοττηθα ἴο [89 Ἡθῦτον,, αγθθκ πδπηοδ ἰο ἴπΠ0 ΟΥ̓ Κ βρο ηχ. Τὰ ἰῃ τ} 18 ζοποδΙ Ωγ μα ακ Βδου]ὰ 
Ὅδο βανϑίαϊοὰ ἔοΣ μάαςδ, Ῥλαγες ἴον Ῥλαγοθ, Πεαροη, ἴον Ἐδροηι, αν τον Ασαφ, δ᾽ αΐμδλον ἴον Νασδδοη, Βοασ ἴον Βοοῦ, 
Ἐαλαῦ ἴον Καολαῦ, ὕρίαλ, ἴον ὕρέαϑ, Ἀελοδοαπι ἴος οδοαση, σελοοφλαρλαὲ ἴον σοϑαρλαΐί, Ὀεοέαλ, ἴον Οείας, «οίλιασι. ἴος 
ὡοαίλαπι, Αληπ ἴον Αολαι, Πεδεκξίαδ ἴον Ἐεξελίαϑ, ϑοσίαν ἴον «“οδίαδ, ϑοοπίαδ, ἴοτ σεολοπέαϑ, Ζονειδδαδεῖ ἴον Ζογοδαδοὶ͵ 
Ζαάοο ἴον δαᾶοα. Οοτηρ. [89 ΗΘΌΤΘΥ δπα Οσοοκ οι οπατίθ τ. 660. (απ ΡΌ6}}}5 ὑἐγαποϊαιίοη οὐὕὨἨ [16 Τ0ῈΣ Θοβρθῖδ τῦιξὶ 
το τ ΠΟΥ αἰκρογίδείοπβ, ᾿οπὰ. 1884, 1.866. χί!. πὲ. 11}. 10-14; δπὰ Ὧγ. Τ᾿ δ. σοηδηῖ δ " Βογίδοὰ Ὑοσχδίοῃ οἵ 
ΟὟ Ὑοτκ, 1860, Ρ. 3.--Ῥ. Β.] 

ἘΧΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑῚΙ, 

εν. 1. ΤΏΘ οχρτγοδβίοη βίβλος γενέσεως 
ταὶσεὺ Ὀ6 τοπάογοα, δοοῖ οὗ ἐλα παζέυϊέψ, ἀνὰ ἤδησΘ μ6 
ΔΡΡΙΪοα ἴῃ ἃ ποτ ὀσχίθηαθα Β6Π86 ἴο (86 σῇ] αοΒροὶ. 
Βυὶ ᾿ξ ΤΩΔΥῪ 4180 τζϑθϑη σοπεαίοσν, σεπεαίοσίεαί ἑαῤίε, 
»εάίρτεε; διηὰ ἰηΐα 18. (86 βίγηρμ! οδὺ δῃὰ τηοϑὺ οὈυϊουβ 
Ταθδηΐηρ. [0 18 Βυρροτγίϑα, 1) ὈΥ͂ ἐπ6 ΔῃδΙορῪ οὗ ὅδῃ. 
ν. 1 (βορὰ); 2) ὉΥ͂ {Π6 τϑίδγοποα ἴῃ σοῦ, 18, τοῦ δὲ 
Χριστοῦ ἡ γένεσις, ἀπηὰ ἴῃ 1Ϊ. 1, τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννη- 
θέντος. Ἃ 

οκυδβ, υὑοολμα, ἘΣ αι (Εχ. χχίν. 18 : ΝΌ,, χἱϊὶ, 

10), ον Στ". 9 [Π6 ὩδπῚ6 8 το η ΔῸΣ ἰὴθ 
ΒΑΌΥ]οΟπίβῃ οδρίϊν ιν (Νο, τἱϊ. 7}.-- ΑΟὈὐὧἦὄ ἐδ λείρεν, οὐ 

- οἰ υσγεν. 
Ομχίδῖ, Χριστός, τυ Ὁ. αποϊπίεα ; [86 ΟΠ οαὶ 

ἀοδι δου οὗὁἨ ῥγίθδιϑ, Τὸν. ἱν. 8: ν. 16. Ῥβ. ον, 
1ὅ ;---οἢὐἴ κίηρβ, 1 ϑατῃ. χχίν. 7, 11; Ῥδ. 1ἷ. 2 ; δῇ. 
ἷχ, 2ὅ, 26. ἴῃ 1 Κίηρβ χίχ. 16 το δἷβο τοδὰ οἵ 
Δῃοϊηἰηρ ἴ0 [89 ρτορμοῖὶο οἶοθ. Το ἰμβρί θα ἰθδοῇ- 
ἀτὰρ οὗ [6 Ῥγορμοῖβ 16 Ιβγδοὶ ἴο Ἰοοὶς ἴογ βαϊ ταἰϊοῃ ἴῃ 
δηά {πτουχὰ ἃ ῬογΒΟη ΔΙῚ Μοββίαῃ, ΝὮΟ, δ᾽ Ππουρἢ τορ- 
γοβοηϊθα ἴῃ ὑμ6 βγβὲ ῥἷδοθ δ (86 δποϊηϊρα Εὶπρ οὗ 
186 δβίοοϊς οὗ θανὶα, νγὰβ αἷθδοὸ ᾿ηνοϑίοαὰ ὙΠ} [Π6 δὺς 
εἰδυΐοβ οἵ ροτέοου Ῥτγορῃοὺ δηὰ οἵ Ηἰμῇ Ῥχγίοβι. 

γεῖθ. 2-16. το ἴδ6 οχργοββίοι) “"" Φδοοῦ Ῥοραὶ 
Φοβορἢ," νοῦ. 16, τ βαίμον (πα τὸ παν Πότ ἴΠ6 
ΒΟΏΘΔΙΟΡῪ ΟὗἨ υοδερῆ, πὰ ποὺ ἱπαΐ οὗ ἤἴαγν. Βιὶΐ 
ἩὮΥ βου] ὰ ὑΠ6 Ἐνδηρο δὲ ργοβοῃὶ {18 σΟΠΘΔΙΟΘΥ ἰο 
Πΐ8 χϑδάθτβ ἢ Φοδορὶ) τ8δβδ0ξ ἀοβοου θα ἴτοπὶη αν ὰ 
τπγουρὰ ἐπ6 Ἰορὶεἰτααὺθ στο αὶ ̓ ἰπα οὗἨ {π6 ουβο οἵ 
Ῥανϊὰ . δῃὰ ἰΐ 88 ΠΘΟΘΑΒΑΡΥ ἴο 80 ἰπ αὶ 9688, [86 
δαορίϊνο βοῃ οὗ Φοβορὴ, γγὰβ ἰ86 ἰοσαΐ ᾿εὶγ 10 1116 
ἰθγοῺθ οὗ Πανὶ, Βυῖ ἐμ ἰ8 1ἴὴ6 οἵ ἀδβοθῆϊς Μὰ, ἴῃ 

᾿ ͵ ὠὰ. ἡ 
, τ 4 ᾿ ῆ - 
ςρήκι νι τς κι τ ἦ ἡ τὰ «Ἢ “ ἐκ τ ΘΒ ς, “ὧν χα,» 

. 

ς4,..κ-.:.:΄. σ΄ ΕΡ “ ΐ 

αἰ δον," 

(86 χτηοβὲ ἱπηρογίδηϊ σοβρϑοῖ, αἰδὸ {πὸ 1πὸ οὗ ΜατΥ, 
(πουρ 86 νὰ8 ἀοϑοοπάθα ἔγτοση αν ἱπσουρὴ δῃ- 
οἶμον Ὀγθοὺ ([κθ ἱ. 21; Βοιι. ἷ. 8). [πῃ Φοβορ ἢ Β 
᾿ἴπθ οὗἨ ἀοβοοηῖ, {86 ρταπὰ ομαγδοίοσβιύςϑ νυ οἢ ἀϊδ- 
πσυΐδβη {86 1Ἰη6 οἵὗἉ 6818 ἀρρθᾶγ ἴῃ (Π6 τηοβὶ βισϊκίησ 
ἸΩΔΏΠΘΡ ; ὙἱΖ,, 118 ΒρΙΓ 4] ΠΟΙ ν, 109 ΠυτΟ Δ ΟΏ 8 
Δ σΟΠΒΘΟΟΓΑΙΪΟΏΒ θὰ {Π6 ὈΓΟΡΤΟΕΒ οὗ ὨἰΒίουυ, ἱΐδ 
κἰουίουβ οἱ οναίοῃ, δηὰ (8 ἱγαρὶο ΓθύΈσβοθ. 11 τῶϑ 
ΠΘΟΘΕΒΑΣΎ ἰδαὺ ουθὴ ἴῃ Ηἱβ 1ἴπὸ οὗ ἀδδβοοηὶ δα Ι,ογὰ 
ΒὨου]α Ὀ6 τπηατκοὰ ουὐ 88 ἴπ6 ΘἤΟΒΟΙ βδου ποῖα] 1 τὰ 
οὗ Ιβγϑ6] δῃὰ οὗ ἴῃ που]ά, 

ΤῊα Ἰἴηθ οὗἨ ἀοβοθηΐ, 85 ἱτασθὰ ὈΥ Μαιίίμονγ, ὑσο- 
ΒοΘηΐβ νδυουβ αἰ )ιομἐεε.--- Εἰ γεῦ, ἴῃ 106 ὙΔΥ οὗὁὨ ομμἶδ- 
βίοῃβ. Τῇ (8016 ρσίνεβ ΠδηδΌ 88 [Π6 στοδύρτδηά- 
τ οἴμοΡ οὗ θαυ. Ὑοὺ βῃ6 Ἰίνβα δρουὶ 400, ΟΥ, τ οτθ 
Ῥτοοίβοϊυ, 866 γοασϑ Ὀδίοσο Πανὶ ἃ τγὰ8 θοσῃ. “ ΤῊΪ 
ἀἸ ΠΟ ΟΥ," τοπιακβ ἄς  οἰία, “18 σοηποοίοἃ πιὰ 
ὑΠ6 βιαἰοπχοηῦ ἴῃ Εύυΐὰ ἷν. 20, δοοογάϊΐηρ ἴο ποῖ τὴ 0 
[ἴπ6 Ὀοίποοθη αν δὰ ΝΆΠΒΠΟΣ 18 τοργοϑοη θα 88 
ΘΟ ϑ βίην οἵ ΟὨΪΥ͂ [ΟὉΣ ρσοηογαίίοηβ." Βραίάθα, ἰῃ δ6 
βοοοπμα αἰνί βίου οὗ [π6 ρΌΠΟΔΙΟΡΥ, ἴπ6 πδιηθα οὗ 
ἈΠ Ζίκη, Φοαβῃ, ἀπὰ Απηδζίαιθ ὅγὸ οπιἰοα, νϊοῦ, 
ΔΟΟΟΡΪὴμ ἴἰο 1 Οἤτοη. ἐἰ. 1], 12, τουδὶ 6 ἰηβοσγίθα 
Ὀσίποοη ΨΦογϑμλ δηα Οχζίαθβ : 4180 {π6 ἤδη οὗἩ ΨΦ6ῇῃοἶα- 
τα, σοι, δοοογάϊῃρς ἴο ῶ Κίηρβ χχΐν. 6: 2 (σου. 
ΧΧΧΥ͂Ϊ. 8. Βῃου!ὰ οοηδ ἰῃ Ὀοΐνοοη Φοβίδῃ δηὰ Ζ6ςο- 
πἰδῃ οὗ δεμοίδοῃῃ. ΤΏΘΒΘ ΟἹ ΒΘ ΟΏΒ ΟΓΘ ΟΥ̓ ἀΘΠΕΙΥ 
Τη86 π|ῖ|}}} (Π 6 υἱοῦ οὗ τοἀυοίηρ, ἴΠ6 σοπογαι 0ῃ8 ἔγοϊα 
Π)ανίἃ ἰο 1π6 ΒαΡΥ]οπί δι οαρ ΠΥ ἴο Τουτίθοη. Βαϊ 
ἴον ἐμ 15 Μαϊζ πο τηυδὲ πᾶγο Πδά ἃ βιιδοίθης το 5οῃ, 
Αοοογαϊηρ ἴο βοπιο ΟΠ ΟΕ, 16: ἀττασ ΠΟ τ ΟἿ Πα 
Βοηρδὶορίςαὶ ἰδθὶ6 8 αἀθβίρτθα τη ΓΟ ἰο αἱὰ [δ8 
ἸΏΘΙΏΟΣΥ. ΟἸΠΟΙΒ ἢανα ἱπηαρίποα ὑπαὶ 10 ὈΟΓΟ τοῖον. 
Θ66 ἴο σογίαϊῃ οὐδ] διϊς ἰ4688. Ἧ. ΒοἸδο ὃχΣ- 

΄ 

ἐἐ͵.4 

Φ 
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Η»ἰδίπα [Πὸ αἰβογθραῃοῦ (ὧκα4 ζδδδη οεδμ, οἴο., ϑιαϊῦ- 
κευτὶ, 1886) ὈΥ͂ 116 δβαρροβίοη [παὺ ἱμθγθ ΔΒ ΒΟΙΏΘ 
οοηζαϑίοῃ ἴῃ [86 σοποδιορίοαὶ ἰ80}}]6 πῃ οι ΜαιΠΘν 
ἀϑοά. Αορσογαΐηρ ἴο Εὐταγὰ (υαπσείιεη να, Ὁ. 
199), 16 ἀδβοθηἀδηΐβ οὐ ὑπ6 μβοαΐβοη 9626 06] ἰὸ [6 
(ουτῶν σεπογδίίοη πόσο οὔ ἐἰθα, ἴῃ βίσίος δοοογάβδῃοθ 
πἰὶ [μ6 Βεοσδίοσθθ. ΤΊυβ ΑΠιαχίδι), Φοαδβϑὶι, δηὰ 
ΑἰηαΖίδῃ τσοσὸ ἰοῖδ ουἱ. Φοβοίδκίμι αἰϑὸ 188 οπλ ἰεὰ, 
προδίιϑα, ἴῃ σοίδγθῃοο ἰοὸ 1πΠ6 ΤΏΘΟΟΤΔΟΥ, μ6 δῃὰ 46- 
γοἰδοδίη τ δι ἰοστωθὰ Ὀὰῦ Ομ ᾿ἰπκ ἴῃ (Π6 μτϑὰί 
ομδίῃ, δῃὰ ἴμ6 ἔγϑι 'τγᾶὰϑ [(ἢ6 1655 ἸΤΟΓΓΠΥ ΟΥ̓ σΟΠΙΘΙ- 
ογδίίοῃη. Βαῖ ποῃθ οἵ ἴΠ6 ΔΌΟΥΘ βυμροϑιί 8 ΒΡ Ὁ 168 
ἃ ὙᾺ]ὰ ΓοϑΟῺ [ῸΓ [8.6 ΟΥἸἰϑδίοηβ, ΤΏΘ ἔγὰθ δχρ]δῃδ- 
οῃ ΘΡΡΘΟΩΥΒ ἴο Ὁσ, (πᾶὺ 811 τ)6 ἱπάϊν τα} οὐϊ τοὰ 
Ὁγ (δ9 Εγδηρο δὶ δὰ, 'ῃ ΟΠΘ γοδρθοῦ Οὐ δῃοίμοῦ, Π0 
οἰαίπι ἰο Ὀ6 τοχαγάθα δ8 βοραγδαίθ δηὰ αἰδβίϊποι ᾿Ἰηκ8 ἴῃ 
46 ἸΒοοοτϑῖῖο ομδίη, ΑΠαΖίδη γὰ8 ἃ ἴὩ6ΓῸ ρυρροὶ ἴῃ 
ἴι6 δηα οΥὮἁὨ δ΄Β τηοῦμον ΑΒ 4] 18}, ἀαυρηίος οἵ ΑἾΔΣΖ, 
κίησ οὗἨ Ιφιϑοὶ. Ψ9οδϑῖ ἀεϑογνοὰ (86 {Π||6 οἵ βουδ- 
τοῖα Ἰϑ ΤΕ ΪΥ 80 ἰοπα 88 6 ουπιίπποὰ ἀηάοῦ ὑπ συϊὰ- 
δη00 οὗ Φουοίδαδ [6 ρτίεβί, τ|0 ψἯὰ8 6 Κ᾽ Ά 80η- 
ἰυ τὰν. Αὔδυ δ ἀδθαὶῃ οὗ Φεδοϊδάμ, ἢ6 γ᾽οϊἀρά 
Θη ΓΟ ἴ0 Υ ἃ κοάϊοββ οουγί, [10 18 
τοι ΓΚΑΌΪ. {88 Ὀιταα ἴῃ ἴ[Π6 ἰοτοὺ οὗ 
[86 Κη, (2 ΟὨτγου. χχὶν. 16). ἴῃ 
δοοοσάδῃσι 854. ργορδοιῖς ἀθφοϊαγβίίοη, 
Αἰμδσίδἢ 1 Ὦ δοοουηὶ οὗ δὶ8 ἰηρρηϊ- 
ἰ6Π00---ΘΟΟΟΓΌΙΠΡ τὸ τὴθ ὅορὶ.---Ὀν αοἂ (2 Οἤτοη. 
Χχγ. 16, 27). «ΦοὨοίαἰκῖ πὰ ττα8 [ΟΓΟΪΌΪΥ τηδάθ ίηρ οἵ 
Φυαάαι ΒΥ 186 Κίηρ οὗ Εἔσγρι (2 Οἴγοη. χχχνί. 4). 
Βιπυ]αγὶγ Ζοαοἰκίαιη ταβ ἰδ οὐ, 88 δανίηρς ὈδΘη 
ΤΩΘΤΟΙΥ ἃ σσθϑίυσο οὗ {86 Ἰκεΐῃρ οἵ Βα Υ]Οη, δη( δ]80Ὸ 
Ὀθοδῦϑ86, 48 Ὀτγοίδον οἵ Φοϊοἰδολ πη, π6 ἰοτ θα 0 ΠΟῪ 
Ἰπὶς Ὀοίπσοθη Φομοίδομίῃ ἀπ ββα]δι ΐ6]. αϑεΐγ ἰθὸ 
ΠῚ οὐοῦ, Ὀθσϑυ8ο πᾳ ΡοΪ ἶσα] ἱπηρογίδηοθ δἷ- 
ἰδοῦοϑ ἰο ἷβ 118, ψ ΐο ἢ ΜΒ ραβϑοα ἴῃ [6 ΒΑΌΥ Ομ Βἢ 
οδριϊνίιγ. (Οομ. Ἧ. Ηοδῆηδηη, 1. ο6., ἢ. 162; Κὶ, 
Ἡοίπλδπη, Ἠεϊεορασυπο μπὰ Ενγαίίμπο, Ἰϊ. 81.) 

ἘγίδοΡ, τ πὶ] 6 ποιϊοοὰ δαὶ [86 τῃϊτὰ ἀἰνίβί οἢ 
ΘΟΏ ΔΙΏΒ ΟἿΪΥ ἰμϊγίθθη ΚΟΠΟΓΔΙΪΟΏΒ, σΘουηςηρ' ΦΟΒΟΡὮ 
85 06 ἐπα, δπὰ δά αΐηρ 968ι15 88 186 {πὶ γίδοηι. 
Βγ Ἠδδτίπον οΥ ἀ6 ΠΕ} ἱπίοπα θὰ (0 ἱπάϊοαίο ὑπαὶ 
ἴδ6 πδηῖθ οὗ ΜΔΥῪ γ)ὰ8 ΠΘγΘ ἰ0 Ὀ6 ἰηβοτίθα ἰῃ [86 σ6Π6- 
ΔΙΟΩΥ;; ἴον ἴῃ β0Ὸ ἐπαρότιοτς 8 Ἐρδίιθς Ἵ 
αν τοδϑθ 8, ΟΥ ὁΔἢ Ὑ6 δατη {116 δι ρρο- 
τοῖο δ ΠΕΣ ἘΣ ἐδσσὰ εἰ ΠΔΠιΟ ΟὗὨἨ ΤοοΠοηΐδ!ν ὑν 66, -ο 
[δ δοοομῃὰ εἶπ) δϑ ΔΘ ΤΟυπαϊΐης ἴμΠ6 Μοβϑίδηϊς ᾿ἴη6 
ἴον (δα Βιυ γ]ουΐδα σαριν 7. Αἱ ΔῊ ταῖθ, ἴπ6 Ενδῃ- 
κεἰ ἰδὲ πίϊϑμοα (0 ἰδ ὺ δι ρ 8518 ου ἐπ6 ἔδοί, ἐμαὶ ΦοΘΘΡἢ 
ἯᾺ5 ποῖ ἴπ6 πδίῃυσαὶ ἔδῖμον οὗ «Ψ968083. Ασοογάϊηρ!ὶγ, 
ἴδογο ἰ8 ἃ βυάάεηῃ Ὀγραὶς ἴῃ {πὸ πδλιγΓα] ογδν οὗἩ [ἢ 
ΘΘΠΘΔΙΟΨΥ͂ : ΑὈτγΔΏδπι Ὀορδῖ οἰο., ὅδοοῦ Ὀοραὺ Φοβορῇ ; 
διὰ δὴ δχρυθβδίοῃ 8 ἰηἰτοάδυοοα τοι ΓΟγο Ὁ] Ῥοΐῃῖβ 
ἴ0 ἴδια οἰγειγηϑίδῃςε ἰδὲ “68ι118 νγὰ8 ὈΟτῃ οὗ ἃ νἱγχίῃ. 

Αποῖδον Ροίΐηΐ οἰαίτηβ οὖν δίίθηϊοη. Αἀοοοτάϊΐης 
ἢ δεν ἢ ἰαῦν, ἃ βιδίη αἰἰδοϊ δὰ ἰο δδοἢ οὗ {8 ἴἿΌυΣ 
διΔ166---ΤὨδιηαγ, Πδῆδο, Βυΐῃ, δηὰ Βαβι μ53ῃ6Ὀα--- 
ἱπιστοδποοαὰ ὈΥ Μαιίμον ἰηΐο τΠ6 σοηθδΙοΥ. Βυΐ τὸ 
δὲ ΒΟΆΓΟΟΙΥ ἱπίον ἔγοπι {Π18 οἱΓοιυτηβίδηοο, τ ἢ Θίανϊίο, 
ἴχας ΠΟΥ ΓΘ δρϑοΐδι !Υ τηοπύϊοποα πὰ οὔθ ἴο ΒΟΥ 
ἐδδὲ ΟἸγῖδε τδϑ ποῖ δϑῃβπηϑα οὗ βοὺν βίπποσβ, βίποο ΗΘ 
ἀοτίνοαὰ ἔγοιῃ βιο} Ηΐα υϊηλὴ πδίοτο, δὰ πδαὰ σγο- 
οεἰνοὰ ἔποτὶ δ ΗΪ8 οὐγῃ ρθ00}6:; ἴον ὧῤ 18 Ὀογοηὰ 
ποϑίοη ἰδδὲ “96508 τνγαὰϑ οοποοϊγοα ὉΥ Μάγγ ἱδοιυὶ 
ΧΕ ἕαϊοὶ οὗ βἷπ. [Ὁ νὰ σαίμεν ἴθ οὐΐοοὶ οἵ ἰδ 
Ἐταδηρο 15: ἴο Ροΐπὲ ουί ἰο ᾿ιΪ8 96 ννϑ Γϑ 68 ἃ ἢ Ὦ ΘΓ 
εἰκιδουπηο68 [ἤδη ἔἰιαὶ ΘΧΊΘΓΠΔΙ ἀπ σοΓοιοηΐδὶ 88η0- 
δγ πηϊοῖ ἐΠ6 ῬΏΔτΙΒ665 ὀχ θα. Νὸο ἀουδὲ ΤΊΔΙΩΔΓ 
φοποοϊνοὰ Κηοπίηρ δαὶ κἢθ οοχηγα δὰ ἰπ- 
δεαὶ : τὰ ]6 Ψιἀδῃ, δἰ πουρὴ ποὺ ΔΊΎΑΓΟ ὙΠΟ 816 ὙΔ8, 
ΜῺ8 ΚΌΠΟΥ οἵ ζογηϊοδιίου, 801}, 6 τᾶὰϑ ὑπάθῦ (δ 

4 

80 φου!ὰ ποῖ 

πρρυ οὗ μαι ἐπβουρ ἔληδίϊοαὶ δηα βάν τω ΐδ- 
Ρ Ἰοοὶς [Πδὶ βίγδηρο διὰ βἰηὔυ] 

δίαρ. 856 "8 γοϑοϊγοᾶ, δὖ 811] ᾿δζαγαβ, ἰο ὈΘΟΟσΩΘ 
06 οὗἩ ἐδ6 τῃηοίμογ8 οὗἩ 608 οἴοβϑθῃ σᾶοθ ΒΥ ἤφιιἢ, 
ΤΏΔΙΩΔΓ ΤΟ86 ΟΥ̓́ΘΣ {86 χα] οὗὨ ἰπορϑῖ, δμὰ Βαμὶὸ ΟΥ̓́ΘΡ 
ΠΥ ζογιζὸν ἀορταὐδίίοη οὗἨ Ῥεοΐηρ 6 Ὠβοδίμοη δῃᾶ ἃ 
μαγϊοὶ, ΒΥ Βοὺ ποιοῖς ἴδ ιἢ, αν, ᾿πουρἢ Ρυγο δηὰ 
ἈΠ ὈΪΔΙΙΔΌΪ6, γοὺ ἃ ῃοαίοη, αἰἰδὶ ποα δυσὶ ἀἰδιϊ ποίη, 
ἴδδὲ οὔθ οὗ ἴ86 ὈοοκΒ ἰπ ἴῃ ΟἸἹὰ Τοβίδιηθηϊ Ἵδῆοῃ 
ὈΘΑΓΒ 6Γ πδη6: ἩΠ116 Βαίμβποῦα, νἀ 8. δοοοῖὼ- 
Ρ ἶσα ἴῃ δαυ ογΥ, Ὀθοδγηα {Π|6 Ραγίηοῦ οὗ Ὠΐ8 Ῥομ 606 
δηὰ 8 ἰῃΓΟΏΘ. 

Ιῃ ἰῃ6 αγγαπσεηιεπέ δὰ αἰυϊδέοπ οὗ (6 σοηθδ- 
Ἰοχίοδὶ ἔγθο οὗ Φοϑυ8, Μαϊίηον νγὰβ ἁπάουδίραϊν ἰη- 
Βυσηςσοα ὈΥ̓͂ ἵπ6 ΟἸὰ Τοβίαδηγοηὶ βυτθο δὰ Οὗ ὨυΠ}» 
Ὀοτβ. ΤῊ ργδηὰ γσϑῃθγαὶ διτδηροιηθηὶ ἰπίο ἰδγθθ 
ἔτουρ8 (ραϊτίαγοβ, Κίηρα, ἀπὰ Ῥογβοηϑ οἵ ΓΌγα] δχ- 
ἰγδοῖϊο ἢ) ρ θβ0}}18 δὴ δϑϑθηδίηρ δῃὰ ἀθβοοηάϊηρ 11Π6. 
Ιὰ 6 ἤγϑι Γυυγίθοῃ ροπογαθ οηλ μοῦ 8. ἃ ρχγδάυδὶ 
αϑοθηΐ (ἰπ ἃ βου ϊαγ ροΐϊηϊ οὗ υἱϑν), ου]π! πδιης ἴῃ 
ΤΟΥΔΙΥ. Το βοοοηὰ βογίθϑ σοῃϑἰβίδ οὗ ἃ ᾿η6 οὗἉ τουδὶ 
ΡΟΓβΟηδζοΒ, στ} 7 πο] ηἰὴς ἀονηναγάβ. Τῇα 
ἰυἱγὰ Ῥασίηβ ἀυτίς 186 ΒΑΌΥ]ΟΙἶἍἢ) σαροϊνιγ, δηὰ 
ἔογηι8 ἃ ἀοϑοοπάϊηςς [πο το ΒΏΔΙΪΥ ἐογῃληαῖο 8. ἴῃ 
Φοθορὶ [06 οαγροηΐοσ, 0}}1, [8.6 τη ροΐϊηϊ ἴῃ ἐπὶ8 
διτδηρσοιχοηῦ 8 {1.6 ὨΠΠ) 6 ἰἤγοθ. ΤΏΓΘΘ 18 (Π6 χταπά 
βρίὶ γί ἴ.4] πα θογ. [ἢ βΒρὶ8 οὗ (86 β'π8 δηὰ ἴ}16 Δροϑ- 
ἐδβὺ οὗ βοῇ)! οὗ ἰδ6 τοργοβϑοηίδιϊνοθ οὐ θανϊα, ἰδδὲ 
Ἰΐπμ6 δἰνσαυβ σοη θα ΔρΟοίδ! γ δοὺ ἀρατὶ ὈΥ αοἀ δηὰ 
ἴον ἀοἀά, σοῃϑε υϊίης ἃ ΒΟΓΘΙΆΣΥ βρί εἰταλ] ΠΟΌΪΙΠΥ ἴῃ 
[86 πιϊάϑι οὗ {110 ΠΘΟΌΪ οὗ 5γδο]. δῃὰ οὔ 6 που δὲ 
ἴαγχζχθ. [ἢ ἰξ (ἢ ἔ ΑὈγαμδσω 188 
ὨΔΟΤΘ δηὰ ΠΊΟΓΕ [186 Ὀ]οθϑίηρ οὗ 
16 ῬτοΟΙἾ86 8Πἃ [Π6 ὈΙΘΒΒΙῺΡ ΟἹ τῆ. Ἐδοῖὶι οὗ [0.686 
[ἢ γ66 Ζγοιρδ γ8ἃ3 ἀρᾷ βυ αν] ἀοἀ ἰηΐο ἃ 86.168 οὗ ἴου- 
(66 Ώ---οἰνῖοο βεύοη. Τὴ6 ὨσΌΘΥ βανθῃ ἀθηοίθβ ἢ 6 
[.}} ἀονοὶοριμδιὶ οὗ παῖαγα ὉΡ ἰο ἰϊ8 σΠΟμΒΘΟγδ Ιοὴ δῃὰ 
ἰταπαβρσυγαϊΐοη. ΤἯπο 8 ἰ8ὸ υΏθ6 Γ᾽ οὗὁὨ οοηῃίγαδβι--- 
οὗ Ββοσχ, οἵ ᾿ἴ8. Αοοογαϊηρίγ, [86 πυτθοῦ [ουτίθοῃ 
νοῦ ὰ ἱπαϊοαίθ ὑπαὶ ἴἢ0 ἀδθνοϊοριηθηῖ οὗ ἃ ζϑῃθδ- 
Ἰοχίοαὶ 18 ἢδὰ τοδοιθὰ 18 δορί οἰοη. ΤὮΏΘ ΠυΤΑΌΟΣ 
ἴπγθ6, ἢ ἴῃ8 ΟΡ δηᾶ, ἀδηοίδβ ἰῃ6 ρογίθοϊ οἷδνα- 
ἰἰοῃ οὐ }ι18 ρογίοοϊ παίυγαὶ ἀθνθὶορηηθηὶ οὗ παίυσο 
ἱπῖο (6 Βρῇ6ΓῸ οἵἉ βρὶ γίϊια] σοηϑθογαίίοη. Ηθηρθ (86 
[οτίγοῖνο χορθγαιίοηβ Ροϊηΐ ἰο (6 Βρ᾽ γἰ [8] ΘΟΏΒΘΟΓΑ- 
ἄοῃ οὗ ὕπο τῃδοσταίίο ἰΐηο συ] πλϊηδίϊης ἱῃ Ηΐτὰ τΐο 
γ788 [}} οὗ [6 ΗΟ]Υ ΟἸιοδί. Οὐ ἴδ6 βᾶπ|6 ῥσγίμοϊρ]ο, 
186 ΙΒγ 6} 1168 ταμάογρα ἴον [ΟΣ γϑᾶγβ (ἃ γουηὰ Ὠυτη- 
Ὅ6Γ ἴον ἔογίγ-ν ο) ὑΒγουρῆ ἴ6 τὶ] ἀοτιθ 88, δὰ μὰ ἴα 
ΑΙ Τοτὲγ- 
ἴο {ἰπ|6 δηὰ Βρδοθ, ἰῃ6 οΟΪα τΆοΘ μαὰ ἴο Ῥ888 88 ἱΐ ὙὉΓΘ 
ὑπγουρσἢ ἤογίγ-νγὸ βίδροβ Ὀδίοσα ἃ ὩΘῊ σοῦ (πὶ [90 
ΒΥΤΠΌΟ] 168] Β6η86) ΒΡγδηρ ὉΡ. 

Ἧο σδὰ Ὠοτθ Ὀυΐ ὈΓΙΘΗ͂Υ αἰβουββ [Π6 γεϊαίξίοπ Ὀ6- 
ἔνθ 6 ΚΟΠΘΑΙΟΘῪ οὗ Φ96808 δΔοσογάϊηρ ἴο Δ΄αξέλειο, 
δηὰ ἰδ6 Βϑῖὴ6 δΔ8 μίγη ὈΥ͂ ζπιζο. Ξο (ΔΓ 88 ὑΠ6ῚῚ δἃΓ- 
ταηροιηθηΐ ἰδ ΘΟΠοογη θα, τγο ποίϊςο, [μὴ ἩὙΔ116 (6 
ἢγαὶ ᾿,ΘΩΘΑΙΟΡῪ ἀοβοθηὰβ ἴσοι ἴθ ῥτορθηϊζοσ, (ἢ 6 
ΒΟσΟΠα Ἀ5ΟΟΠ8 τοι [6 ]6βὲ βοίοῃ  δπὰ ἐμδὶ, ψ 8116 
Μαιίμονν Ὀορίηβ νίιῃ ΑὈταϊιδην, [6 σοο8 Ὀογοπὰᾶ 
{86 ἔλιπον οἵ {π6 (ΑἰΓ8 111 ἴἰο Αἄδῃ), ἐπ6 ἢγβὶ ὑστορϑηΐ- 
ἴοῦ οἵ (δα Ἰνυμπηδὴ ΓΟΟ, δηᾶὰ ἰο αοἀ 115 Οτθδίου. 
Αρδίη, 80 ἴὯΓ 88 ἰῃ6 οοῃίθηίβ οὗὁἩ ἴη6 ἴπο {8068 δ’Ὲ 
οομοογθα, τὸ Βπὰ μπᾶ ἔγοπι αν ἀοντηναγὰθ 26 
ὨΒΔΙΠΘ6Β Δ,Ὸ [ὉΓ {Π6 τηοβὺ ρμαγὶ αἰ θγθηϊ, δΔη ἃ ΤΟΔΒΗ ΒΟΥ 
οοπϑδιϊδαΐο το αἀἰδδγοης Ἰΐηθθ, τ οἢ οοἰποῖάθ ΟΩΪΥ ἴῃ 
{8:6 ὩΔΙΏ685 οἵ ΖοΙΟῦΌΔΡΕοΪ δὰ β'] δἰ ἶο], ΜΙ ον 11Π 6 
Ῥᾶβθο8 ἴτοτη Πανίὰ ἰὸ ϑβοϊοταοπ, τ} 116 ἴπδὶ οὗ 1υκα 
ΡΘ6Θ65 ἔτοτι Πενία ἰο ὃἷ8 βοὴ Ναίμδῃη. [πῃ Μήδιον Β 
Ἰμθ, ἴῃ 6 Ῥδγοηῖ οὗἁ ἔπ) [οϑίογ- δίπον οὗ Φ6θὺ5 ἰβ οδ]]ϑὰ 
δοοῦ, πῃ ]6 ἰῃὰ ἐμαὶ οὗ 1κ0 δο 8 ἀεδί διε ὰ Εἰ. 

ταν 

Ριμθηΐβ, ΤὨυδ, ἴῃ σοίδσγθηοα Ὀυϊὰ ' 



50 ΤῊΕ ΘΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ΤῊ δ8π|6 (ἰδοῦ ρδῃ ον οχίθη 8 οὐδοῦ 6 ὙΠΟΪ6 ἐδ 0]6, 
“τα τ ΑΥ5 δβδυσηίηρ ἰμαὶ 1Π6 Δρραγοηὶ οοἰπείάφποας οὗ 
1ὴ6 ὑπὸ ᾿ἴῃθβ ἴῃ Ζογοῦδθοὶ δηά ϑβ'] δίῃ 6] 18. ΒΙ ΌΡΙῪ 
ἀσ6 ἴα, δ τα] Αγ ΠΥ οὗἩ πᾶσὴθβα. ΕΤΌσα {Π6 ΘΑΣ]]οδὲ ρογίοα, 
ψαγίουβ Ἔχ ρ δηδίϊ 08 οὗὨ {118 αἰ ΠΟ ΠΥ ὕᾶνὸ Ὀδοη δαρ- 
δεδιοὰ, Αἱ Κγβὶ 10 νγὰϑ Βυρροβθὰ ἰδαΐ, ὈΥ͂ ἃ Σηδττίαρο 
δοοοινϊησ ἴἰοὸ ἴῃ6 ΔῊ οὗ 1 ονϊγαῖο (Πθαΐ. χχγυ. ὅ--10), 
(6 ὑνὸ 11η68 παὰ οοηγογροὰ ἷπ οὔθ ᾿πὶ. Δα] 108 
Αἰ οδηυβ (Δοσογαϊηρ; ἴο Εὐδοδίαθ, Ε. Η, 1. 7) δυρ- 
κοδιεα ἐμαὶ ΕΠῚ ἀϊθαὰ οἰ] 685, πὶ ΦἈ00Ὸ αβρουποὰ 
.ὴ8 πίαον, δηὰ τγὰ8 1016 τοὰ] [δἴποῦ οὐ Φοβερ. Βαυὶ 
ἴδῃ, δοοοσάϊηρ ἴο ἰδ Ἰἰανν, ΕἸΣ δἰομα πουὰ ἴῃ {πδὶ 
0Ά86 Ὦδγο Ὀ66η τῃθηϊ]οηθα 88 ἴΠ6 (ΠΡ οὗἁὨ ΦοΒΘρᾺ 
(θουι. χχν. 6). Αταργοβίυ8 τοτοσβοὰ [86 δῦονο ἢγ- 
Ροιίμοβῖα: ΕἸῚ, ἢ βυρροβϑα, ταβ ἴπ6 γοδὶ, δῃὰ ὅδοοῦ 
16 ΠΟΙΪΠΑΙ απο, Βαῦ ἴῃ {πᾶὶ σδδα ἴπῸ βατὰθ αἰ 
ἌΠΟ τοσυγα. ΟΥΒΟΣ ὨγρΡΟΙ 6565 8Γ6 δυο 1688 μΪἷδυ- 
ΒἷὉ]6. ΤῊ ΥἱοῪ τηοδὺ ΘΟΙΠΙΠΟΠΙΥ͂ Δἀορίοα ἰδ ἐμαὶ οὗ 
Ἠεϊνίουβ (56 ὙΠ ποτ δ ᾿ἰεαί- Ἡγότίεγὁδ. ατῖ, «οδιμ), 
δοοογθϊης ἴὸ τηίοι, [λ|κ6 5 ϑυρροδβδὰ ἴο δυσηϊδἢ 1} 6 
ΤΑΆΪΟΣΤΔΙ ΠΟΠΘΑΪΟΡῪ ; 80 ἰῃαὶ τ1π6 ΕἸ πιο ἰοηοα ἰπ 
μκο |ἰϊ. 28 νγὰβ ἴ86 ἔδίμος οὗἨ ΜαγΥ, δπα, 88 [αι πο τ-ΐῃ- 
Ἰαν οἵ 9οθορἢ, γχ1ιαβ 4116 ἀ 1118 ἰα Πογ, ΤΏ οὐ] οι 
οὗἩ Ί“ηοτ, ἰμαὺ ἰῃ Βθος σα8δ6 [Κὸ τνουἹὰ ποῦ ἤαΥα 6 τη- 
Ρἱογρὰ (Π6 ἔθη τοῦ ᾽ἮΛλί, Τῇαν Ὀ6 πιοῖ ὮΥ 8 σϑίθγοῃοα 
ἴο [6 δἰτα αν Ἔχργθβδίοη τοῦ Θεοῦ, πίιογο, οὗἨ ΘΟ ΓΕΘ, 
ἷς οουὐἱὰ ποὺ Ὀ6 ἰπίοπάρα ἴο γοργοβοηὶ οὰ δ8 {π0 
ὩδίυΓΑΙ ΕλίποΡ οὗ Αὐδτὴὼ. Ζ7ηὸ οδ͵οοϊίοη, τἴθδὶ 1Π6 
δονδοτο ποὺ ἰῃ [ἢ6 Βεδὶϊ οὗἨ Κοσρίηρ μοηδδϊορίοδὶ 
τοοογὰ οὗὨ ἔδιωδθϑ, 4068 ποῦ ΔΌΡΥ ΠΟΓΟ, 88 οβϑὰβ Ὠδὰ 
ὯΟ ὨδίυΓΑΙ (Ποῦ, Βοβίἀθβ, ἀονῃ ἴο ΕἸΪ, 16 Ζ6 }68]- 

εἰνϑῃ 18 ἐμαὶ οὗὈ τ 8]68. [ΑΒΕ] ν, 80 ὯΓ 85 106 Ργο- 
ῬΓΊΟΙΥ οὗἁὨ 86 ἐδὶηρ τγαϑ οΘοποογῃοὰ, ἔα αἷεοὸ ἐμπβοσίβ 
106 Ὡδτὴθ οὗ Φοόβορῆ, 88 Ὀοΐηρ ἴπ (86 ον οἵ ἴῃ6 ἰαν 
()6 ἰΔίμον οἵ ἍΔεϑθυ8. Τηΐἷβ ὨΠΥΡοι μοοὶβ [88 ὈθΘἢ 
δαορίοα ὈΥ̓͂ ΠΙΔΗΥ͂ Ππηοάοτῃ Θχροεϊΐζογβ, 88 Βθηρεῖ, 
Ἠουτίδηη, Ῥδυ]υβ, Κυΐποοὶ,  ἰοβοῖοσ, Ἦ. Ηοδυγαμη 
(δεν σοδω, Ὁ. 148).5 [0 τοβ ἴῃ δοοονάσποο ὙΠῈ 
[86 ρΌΠΟΓΑΙ τἷδῃ οὗ [λι|κοἾΒ αοβροὶ ἴο ἕο ον ἂρ (89 
Ξοηθδὶορίοαὶ ᾿η6 Ὀογοηά ΑὈταῆαπι ἰο Αἄδιη δηὰ αοά, 
80 88 [0 ργοβϑηὺῦ 8 [οτὰ μοῖἢ 88 ἴπ6 ὅοῃ οὗ τγδῃ δῃὰ 
δὶ [16 βκδηηθ πη 186 ϑὅοη οὗἨ ἀοάὐ, δῃὰ ἴον [6 βδτηδ 
ΓΟΆΒΟΠ, ἴο0 ἴγϑοθ ἴῃ6 δοίυδ] ᾿ἰποασο οὗ Φοδβυβ, δπμα οοι- 
ΒΟαΌΘΗΟΥ ὑπαὶ οὗἁὨ ᾿8 Ὡοΐον ΜΑΣΥ . ὙὮ116 ΜΕ ΠΝ 
ἷῃ (18 τοβρϑοὺ δἷθὸ στοργοβοηϊοα ἴμ6 ἱμδοογαῖίο δηὰ 
Ἰεραὶ ροϊπὶ οὗἉ νἱοῦν:. 

Ῥγοοΐε δῃὰ ραγαϊεὶ μαξδαγοβ :--τοεδια, Τλ κα 1. 
81. Ολνῖεί, Τὸν. ἷν. ὅ, 16, οἴο. ; ἴῃ ἴ86 ΝΥ Τοδίδα- 
τρθηΐ ΘΥΘΓΥΝΠΟΤΟ. οεδ8 Ολγὲδί, Φοῆη Χχ. 81, δπὰ 
ἦπ ΤΏΔΏΥ ΟἾΠΟΡ ρίδοοβ. ὅϑοη οὔ Ζαυϊά, ῬΒ. οχχχὶϊ. 11; 
θα. χὶὶ 1. Αοίβ χὶϊὶ, 28: Φεῦ, χχὶϊ, δ. Βοτη, ἱ. 8: 
Μαῖί. χν. 223, χχὶ. 9, χχὶὶ. 42. αὀγαλαπι, ἀφη. χὶΐ. 8, 

4 [ΒῸΤ δηοίδον δΏἃ ἃ ΤΟΤΩΔΙΚΔΌΪ ἰἢ 
ΟΥ̓͂ {π0 ἴπο κεῃϑδιο σία, γγὸ σϑίοσ [89 τὸ 
Ο ΒοτνοΥ Β δυο], "' ΟΠ ΘΑΙΟΘΥ οἵ 6508 Ὁ τίδε,"" [ἢ δια ἢ Β 
Ὀϊςῖ. οὗ [80 Β[ΌὉ]6, 1. ». 866. 11}}8 18 ποῖ [9 ἴο ΘπΟΡ 
ἰῃΐο ἀοέβί!8 οὗἩἨ δἷ5. ΓΏΘΟΤΥ : ΒΌΠΠΙοΟ 10 ἴο δ4Υ. ἰδδῖ, ἀσοογήϊης 
ἴο Ι,οτνὰὲ Ηδυνϑυ, δοίὰ (Βο σοη δ] οσίοβ (ἰὰ Ἀἴδεῖμον δηὰ 1κ|κο) 
δῖο ἴμοδο οἵ ὑοδορὴ, Τὴθ ΚΟΏΦΔΊΟΡΥ οὗ δι. ταν ἰὰ 
“ ΦΟΒΟΡὮ ὁ ἘΟΠΕΔΙΘΕΥ͂ 85 ἰοχδὶ ΒΘΟΘΘΒΟΙ ἴο 16 [ὨΓΟΩΘ οἴ 
θανια: ἐ 6. 10 οχ ὉΠ {(Π6 Βα σοοκείνο ποτα οὐὕ ἴπΠ6 Κίπράοχῃ, 
ϑασίης τὰ ΟἾτϑὲ )8 9 900} τορι δὰ δοΒ. δῖ, 1Κο᾽Β [8 
ΦοΒαρΒ δ ρῥγναῖθ ζοηθδι συ, Ἔχ ἢ ἰἶπς Β8 τοδὶ Ὀΐτιδ, δὲ 
αν δ δοπ, δπᾶ ἔππ5 δῃοτ πη ΠΥ Π6 γγ)685 Ποῖγ ἴο Βο] τ ΟΠ 8 
ογὔονγη." 1,οτὰ ἩτνοΥῦ ΤΟΥΙΠΟΥ δηροδέδ, “ (Πδὶ ΒΑΔ 6], οὗ 
1.0 Βοῦδο οἵ Ναίμδῃ, τὴϑ διοίν ἴυ Ἰλανίἀ δ [ὨΣΟΩΘ Οἢ ἴΠῸ 
{1 γὸ οὗἨ ΒοΪοΤ ΟΠ" 5 ̓ἰπ9 ἴῃ Φϑο;ΟΠΙΑΒ, απ ὑπλὲ δ88 βυσῦ δ 
δηά μῖ5 ἀοβοθηδηΐδ ΟΓΟ [ΓΑΙ ΔοΓτοα, 88 80ὴ8 οὗ Φοσοοπίδῃ,᾽ 
0 ἐδ ΤΟΥΔῚ ζΟΠΘΔΙΟρ Δ] (8Ὁ]6. ἰχρβωὰ να ἴῃ ρῥτἰποίρ]ο οἴ 
[6 δον δὲ Ἰανν, 1δ᾽] ἃ ἀντ ΝΌΩ,ι,, χΧχυῖ! 8-.11.." Οδἡ ἴδὸ ΒΑΙὴ9 
Ῥυϊησίρ!ο, ἴῈ6 ΟἴΒΟΓ ον εν ἀρ μεν οὗ ἴ[860 ἴνγο Κοποο]οσίοθ ΔΓῸ 
Θχρ αἰ πο, 11 νὸ τοϑοὴ Μαιδδη, ὙΠῸ δοαὰ ἴννο δο18, ὅδοοῦ 
δὰ Ηοὶϊΐ. ΤΟ οἷάοτ οἵ ἴδοδβθ, ὅποοῦ, Ψν 086 ΠΑΌρΡ ΤΟΥ ΜΩΣΥ͂ 
85 Χο 6 Ὁ οὗ ἴδο Τ,οτά, ἁγίης τὶ μου τη 810 ἰαϑαο, [89 δῖ16- 
δοκδίοῃ ἴο (86 ἰὮτοδο οὗ Ὁεατίὰ πον ἀδνοϊνθὰ οῃ Φοβορδ, 1:6 
δοὴ οὗ ΠΟ]!.--Τὴῆε ΕΡΙΝΒ. ΤκΑΚΒΊΑΤΟΚ. ἢ 

ὩΪΟΤῸΒ. ΟΣΡΙ ΔΘ Οὴ 
οὐ ἴο Τιογτά Ασίδυτν 

Χχὶ, 18: 2 ἔβδσχη. υἱὶ. 19. 64]. 111, 16. οἵο., οἰο. 
7εσας, ὅθ. χχὶ. 23, 8. Βοπ. ἰχ. 7, 9. ᾿ὕαοοῦ, Θθῃ. 
χχνυ, 26. ἁμαάαλ, αοῃ. χχὶχ. 8δ, χ]ϊχ. 10 : ΗΘοὉ. γἱὶ, 
14. λατεζ δὰ Ζαγναὴ, αφςῃ. χχχυὶ δὶ. 29, 80. 
Ἡεξζνοπ (Εεγο;ι), 1 Οἤγοη. ᾿ἰ. 4, δ. Αισγαπὶ οὐ ἔσια, 
Βυ(ὰ ν. 19 (Βοζγοπϑ δγϑί- ὈΟγΏ βοὴ οτω θα, 1 (γοη. 
ἰ, 9). ΑἈνιϊπαδαὺ, 1 (ἬτοΙ. ἰ,. 10, )ααδλοη͵ Ἐχ. 
νἱ. 38. βαδπον, 1 ΟἤὭγου. ἰ. 11: Βο ἷἱν. 20. 
Μαδαῦ, Φοϑῆ. 11. 1, νἱ. 28. 324. Μοας, Οδεά, Βαΐ ᾿ν. 
18, 11. Οδεά, ὑεεδε, Ἀαϊὰ ἷν. 22: 1 Οἤγοη. ἰΪ. 12; 
1 ὅδιη. χχ. 237: 1 ΚΕΚίηρδ χὶϊ. 16. οἷδδεε, Πανὶά, 
1 ΟὭσοη. ἰἷ. 1δ. ϑοΐοπιον, 2 ἤδη. χὶϊ. 24. ἤοδοαπι, 
Ἀεδοδοανι, 1 Κὶηρβ χὶ. 48. Αδία, Αεἀ, 1 Κίηρβ χν. 

δέ8, 2 ΚίηρΒ χχ. 3]. 
κἶαδ, 2 Εἰηρβ χχὶ. 24 υὑδεολοπίαε, οἰελοίακίπι, 2 
Κίηρβ χχἱ. 856. ΤῊ ΒΑΌΥΙ οὨδἢ οδρο νιν (2 Κίπρ 
χχυ; 2. Ἕ(Ἶγοιι. χχχτὶ.). “ἐπί ποίαΐ ἰο1» ΠΟΝ 
δἰγίοίς ἰαπίωτα δα εἰση ἰα{{αἶηε,,) 7α8ὺ 88 οοπουΐαθ 
αὐ ἢΐθ ὈΡΟΙΠΘΤΒ ποτα ποῦ ὈΟΓῚ δὲ 0586 δῃὰ [6 ΒΒΠη6 
πο. Ου ἰδτοο ἀἰβδγεηῦ ΟΟΟβείοηδ, ΜΠ ΐπ ἃ δῃοτὶ 
Ροσοα, ρογίϊοῃ οὐὗἁἨἁ ἴῃ6 Ῥθορὶθ Ὕ6ΓΘ οΑστ θα ΔΎΔΥ,--- 
βτβί, ἀυτίηρ {πὸ τείχη οὐἩ Φοδοϊακίμη, [Πθὲ υπᾶον (δε 
ΟΥ̓ Φομοίδολίη, δπὰ, ᾿αβῖυ, υπᾶον Ζοάοκίαι. Βυΐ 186 
Ενδηροὶἑει ἈΡΟΘΚΒ οὗ ἴδὸ ἴἤγοθ ουθπίβ 88 οὗ οὁπὸ, ὑὕ6- 
ὀδυδ6 ἴῃ9 οαρεΥἱν Ὀαρδπ ἀπᾶάθγ ἴπ6 ἢγθι οὗ {Π|680 
ὈΓίηοθα, ττὰϑ οχίοθηθὰ ὑπᾶορ (86 δβϑοοῃᾶ, δηὰ οοσι- 
Ὀἰοἰοα υηάον ἴ86 (μϊγὰ.--οὐααίλίεί͵ (Ῥεάαίαλὴ, Ζοτο- 
ὀαδεῖ, 1 ΟἼγοη. 11}, 18, 19. Αἀδέκά (απαπίαλ), 
1. ΟἸγοη. ἢ. 19. «Αὀίμά, Αἰϊακίηι, οἴο., δονδι {γα- 
ἀπο (Τ ΙΡ]Θ γορ βίο 8). 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΘΑΙ, 
1. Ετϑῃ δβ οτίρί παὶ εἴμ μαδ ἰαἰ θὰ 4}1 τηδηκί πὰ 

ἔτοιῃ ἴ:6 πόση, 80, πὰ τουοἢ ἸΏΟΣΘ, ὮΔΒ ΟἿΡ ΤϑΟδ ᾿ 
Ραυιοἱραίοά ἴῃ {16 τίοΠ65 οὔ Ὀϊνίπο σταοθ Ηθποε 
πη [86 ιἰβίοῦΥ οὗ 186 ποτὶ, ἴῃ6 ΒοΓΘαΙΑΣΥ͂ ΟὑΤΕΘ ΜΝ 
{π6 μογοάϊζατυ Ὀϊοβεῖπρ πανο ΔΙ ΉΔΥΒ Δρροδγοὰ εἷάβ ὈΥ̓͂ 
βἰἀ6----ἰη Οαἰῃ δπὰ Αὐοὶ, ἴῃ Ἠδπι δὰ δοπι, πὶ [86 
σ886 οἵ [6 Βοαίμοπ που] δπὰ οὔ Αὔγδμδῃ. Νοὶ 
ΟΠΪΥ ΠαΒ {Π6 ουγβο Πδὰ ἃ Ὁ] οββίηρ [ὉΣ 118 σου ογρδγί, 
Ὀυῦ Ομ Θ80 ἢ} Βιοοθβαῖνο ΟὐΟΑΒΙοα [Π6 ὈΪοβαῖηρ [88 
πἰάοπρὰ απμὰ ἱπογοαβθα, Ὅμ6 Ὀοαβίηρ οἵ ἤοτω δὺτ- 
Ραββοὰ ἰμδὶ οὔ Φδρμοῖι : {π6 Ὀ] οββίηρ οὗ δυάδῃ, ἴπδὶ 
οὗ δ Ὀγθίμσοη  δῃὰ ἴ8θ ὈΪοβείηρ οὗ Ὀανὶὰ, {πὶ οὗ 
4}} Τυὰδὴ δπὰ Ιδγαοὶ Ὀθδίάθ. ΤῊ 8 οοηϊγαδὶ οὐ Ὁ] βββὶ μα 
δὰ ουγθα Ἰοὰ ἴο ὑπαὶ υεΐπεοη [86 τοὶ βίοι οἵ [δἰ 
δα ποδί μβοηΐδτα. Νοὺ {μαὶ ἴπ6 ΠογΘ ΔΤῪ Ὁ βαρ 
οὗἨ ΑὈτδδδτω τοιηδϊηϑα ἩΒΟΪΥ υπἱπηραίγοα ὈΥ [868 ΟΌΓΗΘ 
ἐμαὶ Ποπεὰ ἔγομι Αὐἀδπὶδ μὰ}. Ἠσπος ἰῦ 88 ὩΘΟθδ- 
ΒΑΤΥ͂ (παὲ ΟἸτῖβὲ βῃουὰ ἀϊο οπ {πε ογοββ, ἱποιρὴ [86 
σονοηδη -Ὀἰθαβίηρ οοπίοσοὰ ἱπ Ηΐπι. 811, τη 18. ἴπ- 
βυοποα οὗὨ ἰγαμπετηϊ θὰ βίῃ οουἹὰ ποῖ ἀφΕΙΓΟΥ͂ Εἰ Β6Σ 

ἴδιο Ὀ]οαδίπρ; ΟΥἮἨ ῬΕΥΘΌΏΔΙ (ΑἸ οσ ἴπ6 ΠογθάϊΑΓΎ Ὁ]6δ8- 
ἰῃρ οΥὗἨὁ Αὐτϑδδτὴ ; δηὰ ΠΟῪ [Ππῶὺ 81} ὈΓΟΓυΐεεΒ ΠΑΥΘ 
Ῥϑθου δ] 81]1οὰ ἴπ ΟΠ τὶδί, [6 οὔτεα οὐὗἨἁ οτὶρίηδὶ βίῃ 18, 
ἴῃ ἴΠ6 6486 οὗὨ Ὀ6᾽ Ένοτβ, ποῦ ΟὨΪΥ͂ γεηουθα, Ὀαϊ ἴΓΆ18- 
ἰοστηϑᾶ ἰηἰο Ὀ]οββίης. 

2, ΑὈγδΏδαηι πὰ8 (014, “ΤΙ [ΠΥ Βοϑὰ 58}8}} 41} 1}6 

παϊΐομβ οὗἨ ἐδ δου ΡῈ Ὀϊοαθοα. Ὁ 10 νὰβ ποῖ εαϊὰ, 

( Τῃ (ὮΥ ογαὶ ἐγδάϊτίοι," οὐ “1π (ὮῪ ττιἐοῃ τθοογάβ. ἢ 
Αοοογάϊηρ ἴο 86 ποίζοπβ οὗ τοϑην, (86 Νον Τρείδ- 
πιρηὺ μου] ματο θοριῃ πὴ} ἃ Ἰἰβὺ οὐ 1π6 ὈοΟΙΒ οὗἉ 
(86 ΟἹὰ Τεοδίατηθὶ, [πϑίοδὰ οὐ {ἰῖ8, Βοπόνοτ, ᾿ς Ὀ6- 

εἶμ πὶϊὰ ἃ βομθαιορῖοαὶ ἰγθο, ΤΈγουρῃ ΑὈγαδσο 
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δια (6 Ὀϊ]οδδίπρ μβαὰ ἀοβοοπδοα ἱπ ἢΐ8 βοοὰ δ8᾽ δὴ 
Ἰοϊ]οοῖωΏ. Απερεροναραπιβ ονογϊοοὶς (διΐ8 τηγβίδσυ, 
οὐδοσνῖβο (Π6Υ που] 866 ἸηοΓ6 τοδηΐηρ ἴῃ ὑπ6 δά- 
ταϊβδίοη οἵ ἰηΐδηΐβ ἰηΐο ἴῃ ν᾽ 5] Ὁ]6 ΟΠ ΤΟΣ. 

8. ον ἴο θαν!ά, Φοβορ ΒΒ ̓ἴη6 οἵ ἀοβοθηῦ γγ88 
τῇο 8816 88 ὑπαὶ οἵ Ματγ. 1 ἔθη ἀϊναγροά ἱπῖο ἵττο 
Ὀγδηοῆθθ. Ὑ116, Βοτθνοσ, [ἢ 6 ΣΟΥ] 16 ἑοττηϊηδιοα 
ἴῃ ἰῃ6 ρΡΐουβ οδγροηΐογ, Φόβορα, (86 ᾿ἰπο οὗ Ναίμδῃ, 
σσῦο, ᾿πουμἢ οης οὗ αν 8 ΒΟη8, ΠΟΥ͂ΟΡ δϑοθηἀδὰ ἴῃ 6 
ζΏγουΘ, Μ͵Σ δοϊοοίθα ἴο δοΙαργομοπὰ [86 οἴόβθῃ 
τοοῖδοῦ οὗ (6 οτὰ. [Ι͂ῃ σΘΏΘΓΑΙ, (μΠ6 στοδίθαῦ ἡυτη- 
ῬὸΣ οὗ π6 Ὠυμι ]Ἕδιοηβ οὐ τῃ06 τΌγαὶ ἤουδο οσουστοὰ 
ἴῃ ΦοθορΒ᾽ δ ̓ἰ6. [ἴῃ ἰξ {86 μοῦ δθαβ Κίηρθ ἀρΡρϑᾶσ 
ἴῃ οοπίγεϑὲ ἰ0ο ἴπ6 ρμίουβ, οΟΘΌΙΘΑΒ, ἃ ΔΘ 80 
οτγἀοτοὰ ἰδαὶ (16 δἱδίοιϊΐουη δηθὰ οὐδουγὶ ιν οὗ τῃ6 
Βουδο οὗ θανϊὰ βῃουϊά βοῦν ἰ0 γοϑίοῦϑ [18 βρίγίζυδὶ 
ΘΊΟΥΥ. 

4, Ενοῃ δηιοηρ ἰδ6 Δησαϑίοῦβ οὗ 4658, [π6 Ὁ]6886- 
ἴησ δὰ ἰμ6 ῥγοιηϊδθά βδνδιίοη Μγὰ8 ὑγαηϑιϊ θα 
ΚὨτουρὴ ἴμ6 τἱρηϊθουβῆοββ πο ἷ8 ὈΓ ζαί ἢ, 88. ἀΪ8- 
Εἰηρσιϊ δ οα ἔτοπι ἰθραὶ τἰρῃξθουβηθθθ. ΤῊΪ8. ΔΡΌΘΘΓΒ 
ποῖ ΟἿΪΥ ἔτοτα ἴῃ ᾿ἰνοβ οὐ Αὐγάδδιη δπὰ θανίὰ, ἰμ6 
ἕαϊμοτα οἵ [λ6 α᾿τ μία, δηὰ ἴσου ἐμ6 ρίουβ βϑονογοίμτβ 
«Ιταοηρ ἰποῖνρ ἀρβοοπάδηϊθ, θὰ 4180 ἰτο;ὶ ἐπ6 δῇσθϑ- 
ἴγΟΕ863 οὔ Ψοθυ8, ΤὨδηλαν, δῦ, Βυς, δὰ Βα μβ θα, 
ΒΡΟΟΐΔΙΪγ πηροϊοηθα ὉΥ̓͂ ἰμ6 ΕνΔηροΙ 91. 

ὅ, Α βδογοὰ δὴ δεσομλνον ἸΔΑΥ͂ Ὀ6 τοχϑγ θα 88 
Βυτοθο ζίηρ {Π6 ἱπηρογὶ οὗ ποῦ ἀδβϑοθοὶ δηὰ 
ΒοΓΘα ΔΥῪ ΠΟ Υ, ποίην ΟΕ σίβαη ΟΥ Πδυϊ ἢ Δ]---- 
φοπίογτοά ἢοῦ Ῥϑγβοπαὶ ΠΟΙ π688 ο [86 {6 18} Ἰηοὴ- 
ὩΣΟΒ5. Θρί τ᾿ ΔΙ τγὰϑ [Π6 δἰϊαϊπτηθηὶ οὗὨ ἴΠ6 ἱπαϊ- 
ψἱάυβ), μοὶ ἴΠ6 408}}}} οΥἁ ἰδ τὰςσθ, δῃηὰ ἴῃ ΘΥ̓ΘΓῪ ΟΆ86 
“Πα σομηθἰποα τοϑυὶ οὗ Ὀ᾽ νΐμο ζγδοο δῃηὰ Βυϊδη ἴγθ6- 
οι. Β8.1}}} 1688 οουἹὰ ἯὙὸ ϑῦρροβο ἐπαῦ [6 Ββογθάῃ 688 
οΥ̓ ἴ86 ροάϊστοα τ] πλαίο Υ τη οϑύθά ἰἰ861 ἴῃ (ῃ6 
αὐνοιϊ οὗἩἨἍ Ομ γίδὶ Ηΐπιϑο! , ΟὨγίδι βργυὺς ἤρου 86 
ἔδιθοτθ δοοογάϊηρ ἰο ἴῃ6 βορὴ: {18 τγὰβ Ηΐβ ΟὨ]Υ 
ὁοπποσίίοι ψ ἢ ἴμ6 πὰ ἱπγουρ Ματυ. Ασοογαάϊηρ ἴο 
τὰς ϑρίγιο, Ηδ νϑβ (ῃ6 ὅοῃ οὗ (σά, δῃΐ, δ8 βυοὶ, ἰδ 6 
ὩΘῊ δηὰ ροτγίδοϊ πιδηϊοθίρδίοη οὗ {πὸ Ὀϊνίηθ Βοίηρ, 
186 βεοοηὰ Αἄδ, πὰ [μογὰ ἴγουῃ οᾶνθῃ. 

ΗΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΏ6 χοηθαϊοχίοδὶ ἰβ 0 ]6 οὗ δοϑυ8, οΘοπιβίἀοτοὰ ἃ8 ἴΠ6 
Ὦτθε Νὸνν Τοβίδιθηὺ ἰοβ τ ΟΥ̓ δου ΗΐΏ. ΑΒ 8 
ςΟΚ.ΠΟΣΥ, 1. ἰο ΗἰἾβ Βπμδη Ὠδίυγα; 2. ἴο Ηΐβ ἴ6- 
τοαϊατΥ τἱραῖ; 8. ἰο Ηΐβ8 Ὠϊνίηθ οἰιαγαοίος πὰ πιΐ8- 
Βῖοῃ.--- ΤῊ ΕΥΠΕΒΙΘΕΙΝΑΣ ἔγθα οὗ ΨΔοβυϑ ἃ κΚίπα οὗ αν 
τηὰ ροβρεὶ ἴον αἱἱ οἴμον σοπραϊορίοδὶ ἴγθθβ, ἴγοπὶ [Π6 
Ἰον τοδὶ ἰο ἐῃ6 Ὠἰσα8ι.---ἼὴὩθ ζΘΠΟΔΙΟΘΥ οὗὨ ἱπογθαβίηρ 
Ἰ1{6 οοτηραγοά τι ὑπαὶ οἵ ἀδσογοηδβίης ᾿1ἴ6, θη. ν.--- 
ΟἸ γῖβῦ β πυπηδῃ οχιγαοίίοη νἱονοα ἴῃ {π6 ᾿ἰκιιΐ οἵ ΗΪδ8 
ϊνίπα οτἰσίη (Φοδη 1.) : Ηΐ8. πυτδη ἀοϑοοηΐ 8 Ὀαβοὰ 
ΟΣ ἴα Ὠἰνίηο, δπὰ βοῦνοβ (0 τουδὶ ἰϊ.---Οοηὐοβὲ Ὀ6- 
ἐπόσθη πα ΠΟΘΙ ΑΓΣΥ͂ Ὀ]οβϑίηρ οὐὗἨ ΑὈγδῆδπλ δηὰ (ἢ 6 
ΤιοΓΘἸΑΓΥ συγδα οὗ [8 Γ06.--- Ὡς. Βογοα ΑΓ ὈΪ688- 
ἔς οὗἨ Αὔγβδβαιρ ἰπ 118 Ὀοαγίηρ ὑρὸπ ἴῃ6 ααθδίίοῃ 
οἵ ἰπΐδλῃς Ὀαρίΐδτη.---ΤΊ6 ἴαπλὶ γ---ἰϊ8 ἱϊηρογὶ δὲ 4} 
εἰτη68 ἴῃ οορηροίίοι πὶ ἰπ6 Κἰηράομμ οὗἨ δροᾶνοῃ. 
-Τῦδ6 ργίουβ ἰδιῃ"ν ἀιηΐάϑιὶ [6 δίογῃ)ϑ οὐ ἔπε υουγὶ ἃ 
δοὰ οὗ (ἰο. 1. Ιὺ ΠΑΥ͂ βίηϊ, Ὀυΐ ποῖ ρουίβῃ. ἢ 
Ὁ, [0 οηάυγοθ, Ὀδοδυ86 ἰΐ γοβίβίβ, 8. 118 Ὡρραγουῦ 
δχιϊποϊίοη “8 ἰἰ6 αἰοτγ βοδίίοη.--- Τὸ βδογοὶ Ὀἰγἢ 
οὔ ΟΠ γίβεὺ δηὰ (86 βοοοηὰ ὑἱγίῃ οὗἨ τρβῃ ἴῃ ἰδοὶγ 
ἀρτεοτηθηΐ δηὰ ἰμοὶς αἀἰβόγθηοσ.---“δβὺ8 ΟἸγὶδὶ (86 

Φ (Θογπιδη: “"Ε53 ΚΔΏΠ δέπζοη, ΔΌΟΡ πίον! σόγδέμζθη ; ἥ 
{ἴ ταῦ 90 αἀριρη, Ὀυῖ ποῖ ροὸ οὐδ, Μτ. ἘΛοτβ θη ἐγ ηλ]8᾽65: 
Ὁ ΤῸ πηγὴν δἰηἷϊς, Ὀπὶ ποῖ υἱίοτ!γ." ὙῈ9 πογ ὈΙΔῪ ἴη ἴδ ποχὶ 
δοπίδϑηςο: "ΕΔ δερίαλέ, στοῦ ἐ8 εοἰ6γ δέελέ." τοϊκῖιε 6 ΤΘη- 
ἀδτοῖ: “ὁ ᾿ φίαμας Ὀοοαῦδο ἰἰ εοἰξλείαπαδ,,) οοτρ. ΕΡὮ, ΥἹ. 
18.---. 8. 

δαῖτ δηὰ δυδδίδηοο οὗἨ 411 σοϊϊ σίου. 1. Φοβϑυδ, ἐδ 
τηδῃ ; Ομ τῖθὶ, Ηἰα Ὠϊνίηο οἰ ηρ; δηὰ αυδὶ βοδεοη. 
2. Φεβυβ, (6 ἩΘΌΓΟΝ Ὥδιρθ Βρθοίδ! γ ἰηίθπάθα ἴον 
Ηΐβ ονσῃὶ Ῥθορὶο; ΟὨγῖβι, ἰμ6 βδογθὰ ἤδτὴβ ἱπάϊοδιίηρ 
Ηἰ8 ἀοδϊχηδίϊοι ἴοσ ἴῃ 6 ψἢ.016 που], 8. 9688, ἰῃ6 
οὔθ Βοάδομηοῦ: Ογίβιὶ, ἴη6 Μοαϊδιοσ οὗ 1η6 ἐγίυηθ 
δονθῃμδηῖ. Οὗ, 1. Φοβὺβ 88 ἴΠ6 Ομ ταὶ - 2. ἰἢα ΟΠ σ δὲ 
83 76 58118.--- 688 ΟὨγίβυ [η6 ὅοῃ οἵ θανίὰ. 1. Το 
ϑοη οὗ [ηὴ6 βῃθρῃρρὰ οὐ Βοιβίθῆοιῃ: 2. (Π6 ϑοῃ οἵ 
(μ)6 ρΡογβοουίοα ἔυχίνα ἴῃ (Π6 οἂν οὗ Αἀυ]]άτ : 
8. 106 ὅοῃ οὗ ἰ8ὸ νιτίοσ πὰ σοηαύθγογ, ἰῃ 6 ῥυΐηοθ 
οἵ Ζίοη.---ΟἸγῖδιὶ [86 ὅοη οἵ αν, 1. ἴῃ τϑίθγθῃηοθ 
ἴο Ηἰἶθ ρΡΡΟΔΓΔΠΟΘ ἴῃ (16 βΒοθἢ, ἰπ6 ἰδϑὲ βοΐοῃ οὗ 
Ηΐβ τὰϑο, ἀγίῃρ οὐ ἰ86 οτοβϑ. 2. [πῃ τοίθγθομοαε ἰὸ 
Ηΐβ ἈΘανΘΏΪ οδαγαοίογ, ἴδ6 Ῥυιίμοο οὗ (6 ἰεΐηρβ 
οὗ {86 οδγίῃ. Οὐ, 1. Τὴ) οπὰ οὗ μὰ Ο]ὰ Τοδίδ- 
τηρηΐ ἰηρσάοιῃ ; 2. [86 Ὠἰης δηὰ {ὑπ6 Πιοδὰ οὗ 
186 Νὸν Ἰοβίδιθηὶ ΠΟΔΥΘΏΪΥ ἰησά 00.---΄6608 ΟἸγὶδὶ 
{16 βου οὗ ΑὈταῆδι. 1. ΤῊ6 ΕἸηΐϊϑθον οὐὗὁὨ ἰδἱτἢ: 2. 
[86 ΡΌ]Β]16ν οὗὁἨ [ἢ ῥῬγοπηῖβο. --ὐοδὰ8 ἴΠ6 δ γρο οὗἁ 
ΑΡτΆΒδπὶ ἴῃ ἢΐ8 τοϊδίϊοα ἴὸ ἴῃ6 ποιϊὰ. ΑὈΥΔΏΔΤΩ, 
ἴῃ ποβδοθηΐ {δ (ἢ, τουδὶ ουῦν ἔγοιῃ ἰδ πουϊὶά : 
Ομ τίβε, ἰὰ 186 ἔ] 688 οὗἩἨ ἰμ6 ὈΪοββίηρ οὗ ἔδι τ, πο 
ἰηῖο ἰἰ.--ΦλἈὌδα5, (06 βοιυ οὗ ΑὈτδδμδιω, ἴῃ 6 βοδὶ]ὶ οὗ 
Οοαβ οονοηδηῖ ἰγυῃ,----ο8ὺ8 ΟἸγιβὶ, δ8 (86 βοῃ 
οὗ ΑὈγβθδηι, [Π6 κτοαὶ πίηθ88 οὗ (ὐοά δ σονδηδηΐ-- 
[αἰ] Π6 88. 1. [π Ηΐπι γδ8 ἢ}}γ} τενθαϊϑὰ {πὸ ῥγοῃ)- 
86 Ὑμίοἢ Βαὰ Ὀδοη ρίνθῃ ἴο ΑὈγδθαῃ. 2. 1 Ηϊΐπὶ 
ὙΓ88 [18 ρΓΟΠλΐΪβ6 ρἱουουδὶυ {1816 Δ. 8. [πη Ηΐπι ἰΐ 
γΓ68 Γοπονγοα δὰ ρ] συ βο4.--- ΟΠ γὶϑὺ ἴῃ6 ϑοη οὗ ΑὈτα- 
Ὦδηι δηὰ οἵ ἢν α, Οὐ {π6 βρί γα] τἰγδηββρσυγαίίοη 
ΒοῖᾺ οΥ̓ {Π|Ὸ οἱ ρτία᾽Β ὑθηὶ δηὰ οὗ ἴΠ6 ζΏγΟΠΘ.---- ΟὨτὶδὲ 
16 ϑοῃ οὗ Αὐγδθαμι δπὰ οὗ αν, οσ ἰδ6 ΕἸΏΙΒΒΟΡ 
οὗ ἴδιἢ : 1. οὗἉ ἐλιὰ ἰπ ἴ.6 ῥσγοχηΐβε ; 2. οὗ ἔδίιἢ ἴῃ 
βονθγοίζῃ ρτᾶθο. --Ἤον ἰἣο δάνουὶ οἵ (Ἰεϊβὲ πὰ ρσὸ- 
Ῥαγίηρς ἰδγουρίουΐ (ἢ 6 ΜΏΟΪΘ οοῦυγβα οὗὨ δῃϊυν : 
1. ΒΥ τρθϑῃβ οὗ (6 Ὠουδβο οὗ Πανὶ: 2. ὈΥ τθϑηθ 
οΥ 100 τδοο οὐὗἩ ΑὈτγβδλιδιῃ ; 3. ὈΥ͂ [186 016 σοῦγβο οὗ 
ον θηίβ ἰη ἴδ6 ποι]ᾶ.---ΤῊ τοοὶ ουΐ οὗ ἃ ἀν  στοιηά, 
--Κὔοόσπτη ἰο, δὰ χοᾶ ὉΥ, (6 Ιογὰ 9 ΘΥΘΓΥ͂ ΒΟῸΣ 
διηὰ ουὐθηΐ ἴῃ Ηΐδ Ἰεϊηράομῃι.---Ἴ 6 νἱοϊβδιιυὰθ οὗ γί ουν 
δια ΟὈΒΟυΣΙΟΥ ἴῃ [06 ΒἰβίογΥ οὗ [886 κίηράοπι οἵ Οασοὰ, 
ΟἸγίβὲ ἀρρϑδαγοὰ, ποὲ ἰῃ τἴ86 ἀδυβ οὗ [βγδο} 8 βΡονεῦ δηὰ 
σἴονγ, θα ἴῃ ἴῃ6 ἄἀδγα οὗὨ ἐποὶγς Βυμῃ δι ο.---ΤῊΘ 
Βῆδτα πο Ὦ τῃ6 τογαὶ ᾿ἴη6 οὗὨἨ ΒΟΪοτηοη δὰ ἴῃ ρἰνίηρ 
Ὀϊτιὴ ἰοὸ ΟἸγίθι. 1. Ηον ἰπβηϊίοῖὶγ ἴὺ τοορἀοα ὈοὨΐπα 
[η)6 Ἰίποαρθ οὗ ΜΆΓΥ ; 2. γοὺ ΠΟῪ δ ἴΠ6 Β81η6 {1π|6 ἰξ 
ΒΥΠ.ὈΟ]]Ζ68 ἴ86 ρῥγοϊθοϊΐοῃ οχίθη θα ὈΥ (π6 βίαῖο ἴοὸ 
ἴμα ΟΒυτγοῆ.--0ὸ 1ογἶδ Ὀυπλ αἰ ῖοῃ δη ἃ οχαὶ ἰδίϊοη 
Ρτοῆρυτγοὰ ἷἱῃ Ηΐβ χοηθδιορίοδὶ ἴγθθ.---Ἰη Ηΐβ δῆ θϑ- 
ἴοτβ οϑυβ 48 ᾿ἰγοὰ ἰγουρὰ ἴμῃ6 Ὑθοο οχίοῃϊ οὗὨ [ἢ 6 
σοσ 8 ῥγονίουβ ἰδίοκγ.--- 86 ἸἰδίοΥΥ οὗὁἨ 1Π6 δποθϑ- 
ἴΟΓΒ οὗ 9όδὺ6 βῆονγβ ὑπαὺ ἴ86 1Π|} ὸ οὗ δδοὶ βιυιοοθβαῖνο 
ἰηάνίἀι4] τγὰ8 ῥγοβεγυθὰ 88 ὈΥ͂ ἃ π|ΐγϑοὶθ.---ὐ ὁδὺ8 [ἢ9 
βδοτοὰ Ὠοὶν οὗ 6 δηοϊϑῃΐ ποῦ]. 1. Α8 δεῖν οἵ [9 
Ὀϊοβοίηρ, Ης ἰδ τ1ὴ6 ῬΙορΒοὶ οὗ [89 ποιὰ. 2. Α8 
μοῖρ οὔ ἐπ βιι δοτίημβ θη δι ]οὰ ὈΥ 1Π6 οὐγβα, Ηθ ἰδ 1ϊ8 
αἰοηΐηρ Ηἰρὰ Ῥυίοθι. 8. 4.8 δοῖν οἵ (Π8 ῥγουηἶβο, Ηθ 
'8 [8 Κίηρ.---΄68ὺ5 ΟἸγίδο ἴη6 οπὰ οὗ ἴ6 ποτὶ ἃ, δπὰ 
ἴ86 Ὀερσίππίηρς οὗἨ Ώ6 νου] ὰ.---ἰθβὰβ ΟΠ γὶβὺ {Π6 οἰοδίηρ 
οὗ [86 οά, δηὰ (Π6 σομῃπιοῃοοτηθηὺ οὗ ὑπ 6 ὩΘῪ ἀΐθ- 
ΡΘηϑϑοη.---ΑὈταδδῖῃ δα ὰ ΜΆΓΥ 85 Π6 Ὀορίπηΐηρ δηθὰ 
{πΠ6 οπὰ οὗ {ἐπδ οἱὰ σοναδηδηῖ.---{οϑυβὶ τῃ6 ϑοῃ οὗ 
ΜαΙΥ: 1. ἴϊπο ΠΥ; 3. [ἢ 6 σοπίγαβι, 

Βγαίπο :---δοϑυϑ ΟὨτὶδι, ἐπα ϑοοοῃὰ Αἀδῃ).---- 0 8 
Ετδοα ἷ8 σοπαί Πγ τοηουγοὰ ἐπγουρἢ [Π6 1η6 οὗ ζ6ῃ6- 
Ταιΐοη8.--- ΑἸ] βογίβ οὐ τηϑῃ, ἰκίησβ, Βογοσϑ, βμορμογβ, 
ΤΠ ΟΟἤδηΐς8, ὨΘΑΙΉΘΗΒ, δἰ ΠΟ ΥΓΒ, γορμοίΒ, Ῥοοία, βαρ 
ΔΓ διποης ἰῃ6 δηοοδίογε οὗ ΟΠ γἰϑῦ, απ ἃ Ὀθοοῖῃθ Ρροοσϑδ 
δῃὰ ΟὈΒΟΌΓΟΓ 88 ΠΟΥ ΔΡΡΙΟΔΟῺ ΟἸγίδί, 



ΒΕΟΟΝΌ 

ΤΗΝΕ ΟΘΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂Γ.. 

5ΕΟΤΙΟΝ. 

ΨΕΒΟΞΒ, ΑΚ5 ΜΙ ΑΟΌΟΌΒΥ ΟΟΝΟΕΙΨΕῈΘ ΒΥ ΗἸΒΞ ΜΟΤΗΕΕ ΙΝ ΒΑΙΤΉ, ΟΕ ΙΝ ΤῊΝ ΜΥΣΤΕΒΥ͂ 
ΟΕ ΗΒ ΙΝΟΛΕΝΑΤΊΙΟΝ, 15 ΝΟΤ ΒΕΟΟΟΘΝΙΖΕῸ ΕΥ̓ΕΝ ΒΥ ΤΗΝ ΙΕΟΙΤΙΜΑΤῈ ΒΕΡΕΕΞΕΝ. 

ΤΑΤΙΡΕ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΥΞΕ ΟΕ ῬΑΥΙΡ ΟΒΕΡΗ) ΤΙ, ΑἸΤΈΞΤΕΡ ΒΥ ΑΝ ΑΝΟΕΙ͂, ΕΒΟΜΝ 
ΒΕΑΥΕΝ. 

ΟἜΑΡΤΕΕ [. 18-26 (ΠΚὸ ἱ. 26- 88). 

ΟΟΝΤΕΝΤΊΕ :--- 9 τσδαίοδὶ δἰζυδιίοη οὗὨ 80 ἐπ Ῥοϊτοϊεᾶ δορεοοπάδηϊ οὗ εν ἃ αἱ {Ποἷσ ὅστε δρρδδύϑηςο ἴῃ 9 ἴΟΥΥ. ἉοτΥ, 
Ῥτοχηδηΐ ὈΥ 1.6 ῬΟΤΟΥ οἵ πη ΗΟΪΥ ΟΒοεδῖ, τοϊδυ πἀοταϊοοα δηά ἀου ύδα ὈΓγ ΒοΙ Ὀοϊτοϊ βοᾶ. Ψοδβορῃ δ Ἰῃἰϑηιοη οἵ τὶ" 

ὙδΊΟΙΥ ματος ΠΟΥ ιν. ΤΏ Το δᾶ Ἂμ]]ὰ υἱπάϊοδίυα ἤγοσῃ ἀἰ δ οοῦ ὈΥ ὈΙνίΒο ἰπἰογνεηιίου. Φδόοθορ Βα ΤΑΙ ἘΒ, 
Ἀποίοπε ὈσΟρΡΏΘΟΥ. ΤῈΘ ὭΔΙῺΩΘ : ουἵόνμδ. 

18 Νονγ ἰῃ9 ὈΙΓ οὗ 7688 ΟΠ σὲ γᾶ οὰ {19 ψῖβο : ΤΥ ΠΘἢ ὦ 88 Η]Β τηοί μοῦ ΜΆΑΣΥ νγ88 
ΘΒΡρουιβθα ἴο Ψοβθρῇ, Ὀθίογθ (Π6Ὺ Ἴδη ἰορϑί μοῦ, 8ῆὴ6 τῦδ8 ἰουπα σι οἰ]ὰ οὗ (86 Ηοὶ)ν 

19 (ὐδοϑβί. 
20 

ΤἬὭΘη Φοβορῃ ἰοὺ Βυβρδηά, Ὀδπρ ἃ )υδῦ πιαΉ, ΔΠα ποὺ ὙΠ]]ΠῺρ᾽ ἴ0 τηδῖτο ΠῸῚ 8 
ῬΌΡ]1Ο ΘΧδιηρ]6, νγα8 πη θα ἰο ρυῦ ΠΕ ΔΥΓΔΥ [ὉΥ ἀΐνοτοθ] Ὀυν]γ. Βαῦ ἩἘ116 μ6 ἱμβουρὩὶ 
Οἢ [ἢ.686 ὑπίηρβ, Ρ6}10]4, {μ6 [8] Δπρ6] οὗ {π6 Ἰμοτὰ Δρροδγθα υπίο Ὠϊμη 1 ἃ ἀΥ̓Θ8Π), ΒΔΥΪΏ 
Ψόβθρὶ, μοι βοῃ οὗ αν, ἔθασ πού ἴο ταῖκα υηΐο (ἴ866 ΜΑΥΥῪ ΠΥ σι : ἴον ἰμδὶ ποῖ 15 

. 2] 
22 

ΠΟΒΟΘΙνΘα 1η ΠΟΙ 18 οὗ {Π6 ΗοΪγ Οιοϑί. 
Β8ι.8}0 08}} ἨΪ8 παιηθ ΨἘΒὺΒ : ἰὼ Ηδ 818}} βᾶανὸ ΗΒ ρϑορὶθ ἔγοταῃα 1617 8128. 

Απὰ β8ῃ6 88}8}} ὑστίηρ ἴοσίδι ἃ βοῃ, δῃὰ ἰῃποὰ 
Νὸον 8]} 

[818 τῦδϑ ἀοηθ, ἐμαὺ 10 τηὶρῃΐ θ6 [Ὁ]8]16 ἃ ̓Μ116]1 τγὰ8 Βρόκθῃ οὗ ὑμθ Ἰυοσὰ ὈΥ͂ (88 Ῥσορβοῖ, 
28 Βαυηρ, Β6Π0]4, ὃ Ὑἱγρὶη 8}4}} Ὀ6 τ ΟὨ}] ἃ, Δ πα 5}}.8}} Ὀτὶηρ ἔουἢ ἃ 8οπ, αμὰ {6 Υ 8}}8]} 
24 04}}] ΗΪ8 πδηθ Εὐπητηδημο), τυ πο ὈΘΙηρ; Ἰηἰοτργθίθα 18, οα Ἡ} τ8 (188. γ11.). ΤΊΘΒ 

ΦόΒορ Ὀδίηρ᾽ Ταιβθα ἤτοι 516 60 ἀϊὰ 88 [86 δῃρεὶ] οἵ (μ6 μοσὰ δᾶ δ᾽ ἀάθη }ιῖτ), πᾶ ἴοοὶς 
25 πηΐο Πἶπιὶ [18 ψιδ : Απα Κιιονν Π6Υ ποῦ 111} 886. "αὰ Ὀτουρμὺ [οτῦ] πθσ βυβιθοσῃ ἦ δοη : δᾶ 

Βα οδ)]οὰ Η18β πδιὴβ ΨἘβυ8. 

1 γετ, 18.-ὔὔμε. : “Σὸν πο π,," μγηστευϑείσης γ ἀρ. 

3. γον, 8ὅ.--ἰπ ὁκον, ἴῃ νον. 25, [8 οὐ οὰ ἐπ Οοὐᾷ. Βίη. δῃᾶ γαῖ. ἴῃ ἔιο οἱὰ Ἐχγρεϊδιν υογϑίοδ, ΗΠ ]Ατ., Ατο Γοδ.ν 
θτορ., Ηίότου., δὰ ἴῃ 186 ογΠ 68] οὐ ἴοπβ οἵὗὁἨ 1,δορτηδτ), ΤΊ δε μοη ον, ΤΊ 6 }168, δῃὰ ΑἸζοστῆ. Ἰδηρο 'η Ἀ]8 γουβίου γοϊ δίῃ 
λῖ, δηᾶὰ Μογον ἀοίοηδε [(. ἵὶ ΙΑΥ ΠΑΤΕ Ὅδοῃ ἰπδοτίοα ἤγοσῃ 1ἃἐ0κὸ ἰϊ. 7; Ὁ 1.0.6 οππιϊδδί ἢ ΣΠΔΥ 8180 06 οδϑίϊγ οχυῃυ] δὶ θὰ ἤγοση 
διυροτδιϊ ἰοὰ5 γοπογδίίου οὔ [89 
ὈΟΣΩ " δοοιποϑὰ ἴο ἀΐδρτογε.---. 5.) 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΔΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

γον. 18. Το Ενδηροὶ δὶ ΘΟΤΩΣ ΘΠΟ68 18 ΠΑΙΤΑΙΪν6 
δὶ (6 ροτίοὰ πίθη ΜατΥ ΒΒ ὈΓΟΡΉΔΏΟΥ δὰ ὈΘΟΟΙῚΘ 
τοδίϊος οἵ οογίδϊηΐυ, δουϊ ἴῃ6 {{π0ὺ οὗ ΩΡ τοί 

ἔγοτα υἱδίὩρ ΕἸ Βα θ ἴδ. 
ΤῊ τοδαΐηρ γένεσις ἰΒ τλιοῖ ὈΘΙΓΟΡ ΘΒ ΔὈ]8Βῃ6α ἴῃ 

τοῦ. 18 ἰδδὴ γέννησις, Δηἃ ΟἸΘΑΓΙΥ ΙΏΟΓΘ ΔρΡτορτσίδίο, 
88 [86 ογδιῦ ἰπ απιθβι 0 88 ποῦ ῬΓΟΡΟΣΙΪΥ 8 γέννησις 

[Ὀορεϊπρ]. ; 
Οὗ ἴλ0 Εἰοὶν Ομδοαὶ.---ΤῊ,.ὁ ποϊΐου οὗ Ὀοχοι(ἰπρ 

ἐβ ΘοΙΡ οὐο Ὺ οχοϊυὰοὰ ὉΥ {πᾶ οὗἩ [89 ΗΟΪΥ Ομδοβί. 
ΤῊ βοογοὶ ἰηῆυθηοα οὗ ἰδ βρίεἶν 18. τῦογα χα  Ὺ 
ἀοβοτὶ θοα ἴῃ 106 ἱ. 8ὅ. ΠΟ 

γον, 19. δοδορῃ Ῥοΐῃς ἃ ἡπεὶ τλδῃ (111. δείη 
ἐιι{).---Ἴ6 πογὰ γιιδέ [88 ὈΘΘἢ [8]Β6 } Ὁ ἱπίογργεῦθα 88 
ἐπα ἰομᾶοτ-Ποασίθα, ΤῸ ἤδτο δοῖθα ὕροῦ 18 ββρὶ- 

οἷο ἴῃ σοίδγθμοο ἰοὸ ΜΆΓΥ δ 1 ἰδ ῃδὰ Ὀδοη χηδιίον οὗἁ 

οεογίδίηιυ, πουὰ πᾶνθ ὑθθὰ Ὡοΐ τροΓεΪΎ υηκὶπα, Ὀυΐ 

απἦαδί,. ϑυοῖ οοπάποι που]ὰ Πᾶν Ὀόθῃ 8}} [86 τλοΓῸ 
ἱποχουβδθῖα, βίποθ ΜΆΓΥ μδὰ ἰπίοστηθαὰ Ἠΐμλ ποῖ ΟἿ] 

υἵ ἰ06 ἴδοῦ οὗ Ὠοὺ Ῥγοβπδηου, Ὀυΐ ᾿ἰκοπῖβο οἵ ἰ(8 

οδυδ6. Φοδβορὶι 89 ὉΏΠ80]9 ἴο βῆδγθ δῦ (811; αὶ 

ποὶϊζπος οου]ὰ μ6 Ὀτίηρ ἰδ ταϊηὰ δηυγοὶν ἴο ἀρ 6 6 

Β6Ὶ δοοουῦῃί. Τῆΐβ βίγυρρὶο οὗ ἀουδὶ ἀπ οὗἉ δυβρίοἶοι 

αἰ Ηἷθ Το τσ οὗ βΘὨΘΓΟΒΙΥ δηὰ οὗ ργενίουβ δἰ σῇ 
οδίθοσωῃ ἴον ΜδγΥ, ἰηβυσποοὰ 186 ἀδοίδίοι δἱ νι οι ὯΘ 

ατιίνοά, Ηο τοβοϊγεὰ ποὺ ἴο δοουδ δθγ ρυθ] ον 

(ἐλο τοδάίηρ παραδειγματίσαι δ δι Θχρἰδηδίίοι οὗ 

Ἰοδβοὰ Ὑιγαῖη, Δ8 Ὡϑούϑδαγ ΠΟΡΙ γπς ΒΟῸΣ Ρεσρεῖπ}] Υἱγγί πὶ ἐγ, τ πἰθι τ ἴοστὰ “γον 

δειγματίσαι); ἴπαὶ δ, ποὶ ἰο0 ἀἰβτηΐδα 6 Γ᾽ ὉΥ ἃ Ὁ11 οὗ 
ἀΐνοτος, ν]οῖ ποῦυ]ά Ὠᾶνα βιϊστηαϊζοὰ ΠΡ ῶὡ8. δὴ 
Δ] οσοδβϑ, θὰ ἴο αἰδβιηΐαβ ΠΕΡ ᾿γγαί ον ὈῪ ἃ ὮὉ}] οὗ 
ἀΐνοτοθ πιιμβουῦ δβδὶ τὶ ηρ' ΔΩΥ͂ ΤΟΔΒΟῚ ἴον ἰ. ΤὮυ8 
ΠΟΥ ἀΐδρταοα πόου]ὰ αἱ Ἰοδδὲ Ὡοῦ Ὀθοοῖὴθ τηδίίοῦ οὗ 
ποιοσίοίυ, δ πουρὶ,, οὗἨ ὁοουγβα, βυξριοίοη που] δἰΐδο 
ἴο ΟΣ; δῖ ΒΥ Γαΐθ, 86. οἰ] ἃ στρ ῦ 51}}} 6 τορδγαοὰ 
88 [6 Βοῃ οὗἨἩ Φοβερῃ. ΒΥ (Πὲβ οοπάυοΐ Β6 πουϊὰ υη- 
αΘΒΕΠΟΠΔΌΪ ἤανο ἔδίζθη ὑροη ὨἰτΏΒ6] ἃ ΡΟΓΌΟΣ οὗ 
ΟΡ ἱμποιηΐηγ. Ηθ τηΐροῦ Ὀ6 οοῃδίἀοσθα ἃ διασὰ- 
δΒοιυτίοα τῆ, ΤΟ ἰυγηοα ΔΔΥ ἃ ΠΟΌΪΘ ΤΟΣΊ8Π ὉΏ- 
ἦυδιγ. Ὑποδβα οἰγουμπηβίδηοοβ θογαὰ δὴ ἱπεῖσ ιν ἱπῖο 
{π6 ἱππαγὰ βίγυρρία πο; Ὀοϊῃ οχρουϊθησθὰ. ΟὨ 
(Π6 ὉΠῚ οἵ ἀΐνοτοθ, οορ. ευΐ, χχὶν. 1-ὃ : Μαοιϊ. 
Χὶχ. 8. 

γον. 90. ΤῈΘ ΑὩρο] οὗ ἰδ Τιοχὰ Πδὺ δρρουσοὰ 
ἰο δίχα ἴῃ 8 Υἱδίου ἩΠΘῚ β᾽ορίηρ, 89 86 δ 0} οὗ 
1Π6 [οτὰ ἴῃ ἴ806. ΡῬΘΟΌΪΣ δηὰ Ὠϊβίογί 8] βθῆβε οὗ [πδῖ 
ἰοττη---ἰδέ Απρεὶ οΥ τὴς Τοτά, Οοφι. χτ. 7, 9, ἀπὰ ἴῃ 
ΟἾΒΟΥ Ῥαβδβαροδ: ΟΥ ἐλε “ποοὶ οὗ ἰδὲ ργεδεπδε, Ἐχ. 
χχχὶϊ. 84 χχχὶϊὶ, 14; 188. [χϑ]]. 9: οὐ ἐξ Απρσεὶ οΥῇ 
ἐλ οουεπαηί, Μα]. 11. 1. ΤῊΣ δῆροὶ Οαὐνὶεἰ (ἔετο 
οΓ Οὐ), τῖϊιο, δοοοταΐμρ ἰο 1υκα )., ἀεἰνογοὰ 188 
ΤηΘΒθαροΒ Γοϊαἰΐηρ' ἴο 1η6 Ὀἱτίἢ οΥ̓͂ ΟΠ τῖδί, πτὰβ ῬΓΟΡΘΌΪΥ 
ΟἿΪΥ ἃ τἸῇογα ἀδβηϊΐα σοδηϊεδιδίίοῃ οὗ [886 Απρεὶ οὗ" 
ἐλ Τοτά (Ώδῃ. υἱῖϊ. 16. ἰχ. 21). ΤΏ δηρὸοὶ οὔ 
ΟἸ γι Β ἱπολγηαίϊοι τηυδί, ἴῃ {π|8 οαΆ6, Ὀ6 φδσο ἰΥ 
ἀἰϊδεηρυίΐεοαὰ ἴτοσὰ ἰδίοσς δηρο)ὶο δρραυομα, (δὲθ 
186 δυϊ μοῦ Ζεδεόη «εδι, ᾿!. Β. 1, 41.) 



ΟΗΑΡ. 1. 18-80. 

λ 

δ8 

ἴῃ ἃ ἄγϑαση.---ἰὶ ἷ πουίδγ οὗ γοιοδυῖς πὲ (ῃ9 
δοδορὶι οὗὁἨ 6 Νὸπν Τοβίδιηθηξ, |κ6 τὉ86 Φοδβαρὰ οὗ 
ἐι6 ΟΙὰ Τοβίδτηθηξ, υπϊ όσα  τϑοοίνοα Πὶβ γονϑὶδ- 
ἔοι ἰῃ ἀγοδη8. Τ 8 ραγίίουϊαν ἔοσιη οἵ γον μοῃ 
ΤΩΔΥ͂ ἴδ γ6 Ὀ6ΘῺ Θἤοθθῃ, 1. ὈΘΟΔΌΒΘ ἷ8 βρίσι 4) 19 
Ὅπὴ8 ᾿ρογίδοι Υ ἀδνοϊορϑᾶ; 2. Ὀδθοδιβο οὗ 8 βρὶγ- 
ἰζσδὶ αἰ μοοῦ ἐγ δηὰ βἰταρ οἷ οὗὨ Ὠοατ. : 

ΜΜαῖν ἐν υὐἱέο.---ΑἸοὴρ ἰμ6 26 γὲ (86 Ὀθ- 
(οίμοά Ὀοτα 1.6 {1116 οὗἁ τοῦδ. 

Οὗ ἰδ9 Εοῖὶν Ομοεῖ.---Βοΐ 180 ἀεεσοηὶ οὗ 
δοδὺ8 ἀπὰ ἨΠ5 τυϊββίοῃ τοῦ σουθαὶϑὰ ἰοηρ Ὀοέοτο Ηΐ8 
δοϊυδὶ! Ἀρρϑάγαῆοθ οἢ θαγίῃ. Ηἱΐβ Ὀἱγίῃ, ΗΪΒ πδιλθ, 
διὰ Ηἰ9 ποσὶς σα ΘαΌΔΙΥ ἤγοτῃ [06 ΗΟΙΪΥ ΟΠοβί. 

ψοῖβ. 22 δπὰ 28. Οη ἰ86 Μοβείδηΐϊο δρρι]οδοη οὗ 
ἶ8α. νἱῖ. 14, οοπβυ (86 σοτμτηθηίαγίθθ [Ὁ πιυδὶ͵ 
δοποτος, Ὀ6 οὐβεγνθὰ ἱμπαῦ 16 Ευδηρο δὲ ΜαιμοΝ 

1,868 ἴΠ6 αχργοϑϑΐίοη, “ὁ ισᾶδ ἀκα " δεληρώθη, ἵπ 
τοΐοσοπος Ὡοὺ τ ΓΟ ἴὸ ἰθ6 ἔ} Β)}Ἰἔΐηρ οὗ οοπβείΐουβ 

᾿ψοτῦδὶ ρτοάϊοιίοηβ, Ὀὰΐ 4180 ἴο ἰμαὶ οὐἨ ἴγρίοδὶ ῥγο- 
᾿ ΡὨδοῖοθ. [π ἴ26 ραββᾶρθ Ὀδίογε 08 {Π6 γείβγθῃοθ ἰβ 

ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἐο ἃ ΕΥ̓ΡΙΟΑΙ ργορίθου. Ὑπ6 νἱγρῖη (ΠῸΝ2) 
τοβοηίδὰ ἰο ΑἾΔΖ 88 8 βίβῃ, γγα8 ἃ {ΥὙρ6 οὗ [86 ΠΟΙΥ 
ἱγαῖῃ ἴου τμ6 [Ὁ] πὶ ρ᾿ ΓΟΆΘΟΠΒ : 1) δδῦ ἔαΐατο ῥγοβ- 

ὨΔΏΟΥ δηα δον ρίνίης Ὀἱγίἢ ἴῸ 8 βοὴ σοῦ δηπουποϑὰ 
ούθῃ Ὀοίογο ΒῸΡ τρδυγίδρο πδὰ δοίιδ!]ν ἰδ χθη ὉΪ806 ; 
3) 86 ἰσῃιθ5ὺ δπὰ δἰγοηροϑὺ πᾶ οὗἉὨ ΓΑ τγὰ8 οδ] θὰ 
ἱπίο ὀχογοῖβο ἴῃ δοπποοίοη πῖϊῃ 018 ΟὨ]1ἃ, ὈῪ τ ΠΙΟὮ ἷἰ 
οὈἰαϊποὰ {116 πδηη6 οὗ Ἰπηρδηα6), ἀη ἃ ὈΘΟαπ16 ἢ 6 δἰ χη 
οὗ δρρτοδοβίηρ ἀοινθγαμοθ ἴῃ 8 Β6Ά90}} οὗἨ ρϑοιι δῦ 
ἐπ]: 3) ὑπὸ ὕδλθ ἤηριαπιοὶ 8 γοσβοὰ ἴῃ (δ6 
(οὐ-δίαη : 4)) ΑΙ] {686 οἰγουΠηδίθη! 068 ϑογυ θα (0 ΓΘΠΔΟΡ 
(86 Ὀἰγι οΥὗἨὁ τι 8 οὨ]Πὰ ῬΘου αυν βδογοα, δηὰ 0 οὐῃ- 
προί ἴὲ πὶ τπ Γαΐαγο οὗ [Ικγϑ6] ; (8 δι ΠἸΚΙΠΡῚΥ ΡΓγο- 
ἄραυτίηρ [86 δάνϑιηϊ οὗ (Π6 ΒΟΙΥ͂ ΘὨ ἃ, (Δ Ηορϑ οὗ 
15γβοὶ 

 ειβ. 934 δπὰ 95, δοβορὰ Ὀο]ονθα ἱπ ΘΟμΒδαῦθη66 
οἵ [6 Ὠἱνίηα ἱπεϊγλα οη δα δὰ τοοοϊγοα ἰῃ ἃ ἀγϑϑτ, 
δηὰ (οεἰ υῖτι πιᾶστίοὰ Μαγν, πὶ 411 ἐπ Φονίδα 
τηστίασο οασοποηΐθα, ἔγοπι ἃ τοραγὰ ἴ0 Ἀ6 σϑραΐδ- 
(ἴοη. Βαυὶ πὸ ἀϊὰ ἠοῖ οοηδυπιπιαίθ ἴΠ6 τηλγτΐαρο {}}} 
Μίατν δὰ γίνϑη δἰγιι ἰ0 Ποῦ ἤγθεύςθογῃ. Ῥγοπὶ [16 
δχργοβαίου, Πσεῖσροσῃ, ν. 2ὅ, 1ὺ ταυδβῦ ποῖ, ΒΟΎΤΘνΟΡ, 
δ6 ἰπίοτγοα ἐμαὶ ΜΑΓΥῪ 8 ΒΟ ΘΏΟΥ Ὀοτα οἴμον οἰ ]- 
τοῦ. ἀἢ Οἠἱῦ οἰ! ὰ τα8 δἷ8ϑοὸ ἀδϑιρπαίθα βγβίςὈοση. 
ΤῊ ἴδστη τωθγοὶν ἱρ]οὰ ἱμαὶ {π|ὶ8β τὰ8 [86 ΟὨ]α 
πηϊοὰ μβαὰ ορομοὰ ἱμ6 ποὺ (θη. χχυϊ!, 19, 82 ; 

1 ἔχ. χἱνὶ, 2). Πηδὶ ζοδυβ βαὰ ὯῸ δοίυδὶ Ὀσοίθοῦ δ0- 

᾿φοτάϊηρ; ἰο {πὸ βοῇ, σ|}} δρρϑᾶῦ οἢ οἴοϑεν οοῃβίἀθγα- 
ἄοῃ οὗ ἐμε στοαὶ οχίγδαοϊίου οὗ 86 80-04116α Ὀγοίμοι5 
οὗ ἴδ 1οτὰ. ΤΏΘΥ πόγὸ {86 δοὴβ οὗ ΑἸἹρδβυβ, 
᾿ δοθερ 5 Ὀγοίδον, δηὰ οἵ Μασυ, ἔπ νὶΐθ οὗ ΑἸΡΒβου, 
[6 βἰδίον.ἰη-Ἰδ (ποὺ ἴ86 5ἰδβίθε) οὗ ἴπ: τοῖον οὗ (86 
Ιοτὰ. (8:6 186 δαϊμοτῖβ αἰεϑογίδιίοη ἰῃ ᾿ἷδ “ δέου 
οὕ ἰλε Αροεί. Αγε," ἱ. Ὁ. 189; ἀπὰ ἈΪ8. δγίίοἷ8, .αοο- 
μα, ἀον Βτγμάον ὧδα Πεντη, ἴῃ Ἠογζορ β “ Κεαϊ- π- 
ενοῖ )" ὙΤΠΘ δχργοβϑίοιι, “" Ὀγοίμσθη (Ὀγοί 68) οὗ 
6 Γοτὰ,᾽" ὰβ. Ὀδθη ἔδκϑα ἴῃ ἰ(β ᾿ἰύαταὶ βθπβα ὈΥ ἴἢ6 
Απτίἀϊοοτηασίδηϊοβ ἴῃ (πΠ6 δηοίθης Ομυγοῖ, δὰ ὮΥ 
ἸΏΔΩΥ τηοάστη Ῥγοίοϑίδης {μθο]ορίδηβ ; ὑη] 6 ἰδ6 
Ἑοταδη Οαϊδοὶϊο Οπυτοῦ, βίηθο (δ 6 ἐἰπιο8 οὗ [86 Ο0]}Υ- 
τι ΐδπα, οὗ Ερίρμιδηίΐυβ, Ατηῦγοβθ, αεἴο., 88 βΌη6 ἴὸ 
δ6 ορροκὶῦθ δχίγοιῃβ οἵ πιδἰπιδϊηἷπρ' ἐπαὺ Φοβθρ δηὰ 
Ματγ πόνον ᾿ἰτοά ἰοροίμοῦ ὁπ ἰθστηβ οὗ πυθθαπα δηὰ 
πιο. (ίογον, ἴῃ ᾿ΐ8. Οὐπαμπιθηΐαγυ, ὨΘΒΕΠΥ δϑογῖ 68 
(6 δαί υἱοῦ ἰο Οἰβϑιιδυβθη, [}δηρα6, σοη ΒογρΡΒΟΝ. 
Οαε ἰοχὲ ἱπάϊοαίθβ ἐμ ορροϑῖϊε.) ἢ 

Φ [((οπιρατζο αἰδο. οὐ ἐμο οἰδαῦ δηά, ἴΠ6 δι !οἷο ὕσοοδιϑ 
(η ποτ᾿» 202α]- Ἰβογίογδιιοῖ, ἰ. Ὁ. δ85 δη4.;) δηὰ Ῥ, ΒΟΒΔ:: 

“4. Ῥογλάϊέπίδε 68 ὕαςοδι8 Α νι, αοοῦωδ ἄδπι 
Βρωδον» ὅ69 “Π»»Ὲ,," Βοτὶίη, 1341.-ᾷΓὉποῖ,.] 

1 [5 115. δοηΐϑποο, ὙΔΙΘΝ [8 οὐ ϑὰ ἴῃ ἰμ6 ἙΔΙΩΌ, 

[9.1 } ΙΔΌΒῸ το68Π8 ἴ0 ἀφὨΥ͂ [86 Ῥογροίυδι νυἱσχίη!ε οἵ 

ὈΟΟΤΕΒΙΝΑΙ͂, ἈΝῸ ΕἸΒΙΟΑΙ, 

1. ΤΥ ἴδ τὺ Ὀ6 Βαίά οἵ ΑὈγδίνδη), ἰμαὺὶ ᾿18 [δἰ (ἢ 
Ὀτουρῶϊ [δϑττι. : λέποίπροσίαυδι] ἴμ6 πογὰ οὗ [860 
Ιογὰ 68 8 πογὰ οὗ ὑγοῃἶβα ἰηο [89 πογ] ἃ, ἰὰ τοδΥ, ἴῃ 
1Π|6 Β81ὴ6 ὝΔΥ, Ὀ0 δΒαϊὰ οὗ ΜΑΓΥ, ἰδδὶ θ᾽ ἴα (ἢ Ὀσουρὴς 
ἴΠ6 ἱποδγηιδίίοι οὗ [86  ογὰ ἱπίο ἔδο νοῦ. Απά ἂἃβ 
186 ἔδϊ οὗἠἨἁ ἁ ΑὈγΒΠαμπι γγὰϑ ἰῃ6 οοπῃθοίϊηρ, Πἰπκ Ὁγ 
πιο ἰπ6 Ὀἰνίηθ Ὀϊοβδίηρ αἰϊδομοὰ 1086} ἰο ἷ8 βδοϑὰ 
δοοουάϊΐηρ ἴο [86 ῬΓΟΠΙΐΒΟ, 80 ΜδΥΥ, ὈΥ̓ Β6Σ βίγοῃρ δῃὰ 
Ηἰνίης δι, οοποοῖνοϑα, ἐμπγουμῃ [9 Ηοὶν Οιοϑῖ, [89 
1οτὰ, ἴδ βανίουν οὗ ἴ86 ποηϊά. Τῇ 111} οὗ ΑἸ τὰ- 
ἰδ 6δ δ δ ῃμθὰ ἃ σοῃποοίίοη ὈΘΟ ΘΟ ῬὨγαῖοδὶ ὈἱσῚ 
διὰ δορί τι] τοσοιδγδίίοη : Ὀασῦ, ἰῃ [86 ἱπδρίγοα ἴδῃ 
οὗ Μδγυ, Ὀϊγἢ δηὰ σοροηθγαιΐοι ΑΥΘ ὈΘΟΟΙΔΘ δοί! Δ} 
08}6.---ὮΔΥ, ἰμ6 Ὀἰγίῃ οὗὁἨὨ ΟἸγῖβὶ γγὰϑ σοροπογδίίοη μοὶ 
ὨΊΘΓΟΙΥ ἰῃ ἃ ραββίνθ, Ὀυῦ ἰδοὺ ἱπ δὴ δεῖν θθῶβθ. 
ἯΔ8 ΟΥΟδΕν 6 γα ρϑῃθγβε η --- ΑἸ ΠΠΟΒΒΠ688, ἩΞιο ὈΘΟΔΙΏΘ 
[1:6 οβδοίδηῦ σαυδ6 οὗ ἴ..6 τοχοπογδίίου οὗ τηθῃ ; βίῃ- 
Ἰοββῆθϑθ γοἀδοιηΐηρ ἴγοπι βἰη. ἸΤθοθα τἢο δοϊὰ ἰδὲ 
ΟὨγίϑι ἀοτίνοα ἴτοπη ΜΑΣῪ Οὐγ αἰηἴὰ} πδίυζο, τοὶ 
Ὀ6ΟΔη}6 ὑγαηβίογιηθα ἰπίο β' ἢ] 6Β8 0688 ὈΥ Ηΐξ υμδνοσυ- 
ἰὴ ΒΟ μ688 {}}Π} ἀθδίδι, ἀγγζίιθ 88 1 τορβθῃθγαίϊοη ἮΘΓΘ 
186 ψζοαὶ] οὐὗἩἨ Ομ β δ γ, ὙυΠΟΓΘΔΒ ἰδ 18. 18 ΘΟΙΏΙΆΘΠ0Θ6- 
τηθηῖ. [Ιῃ (δὲ8 τϑβρϑοῦ ΠΟΥ, δ γ)ὰο!} 848 1π6 Βαρι(ἰβί8, 
ΘΟΓΏ6 ΨΟΤΥ͂ ἔν βῃογὶ οὗ ΑὈγαθδτὴ Β ἴδ ἢ. ΑὈγαθδσα 
δὰ ποὶ πρϑγοῖυ, ἢἰϊτο Μοϊομίϑοάθο, δι 88 δὴ ἱπαϊΐ- 
νἱάυλὶ, Ὀυΐ 4180 δ {π6 ᾿ϑδὰ οὗ δ ἴδ νυ ; ἀπά ἰπὶθ 
[ἢ σοιημτομοπαοὰ ᾿ἷδβ ἤουδο δηὰ 8 ροβίογγ. Ηθ 
Ὀοϊϊενοά ἴῃ ὑμ6 βαῃο βοδύζοη οὗ παίυγο, ἱπ (6 ΘΟΏδ6- 
ογαιίοη οἵ οἰγίῃ, δμὰ ἱπ (π6 βρίτίδυαὶ οχαϊδίίοη οὗ 
Ὠδίυγαὶ ἀσθοθηΐ ὈΥ γθοθρίϊοῃ ἱπίο [86 Ὠουβοῃο]ὰ οὗ 
Θοὰ. [ὼ Μαγυ, ἰδο ἀϊνίηθ ἱπερί γαϊΐοι οἵ ζδι ἢ τοὶ 
δἰοηρβ σἰςπ ΠῸΡ ΘΟΠΟΘΡ ΪΟἢ 88 νἱγχίπ- Ποῖον ἢ δὰ 
ἤθῆοθ, ἰπ ον βοῃ, ἴΠ6 οἰ ΓΏ Δ] ΤωΟΡῸΒ τΔΒ υηϊξοὰ ἰο 
Βυμηδη μδίυσο (ΕῸΓΣ ἃ αἰβουιββίοῃ ὁπ 186 στηϊγδου]ουβ 
υἰγίῃ, δέ6 Δησο 8 Ζεδοη οοδι, γο]. ἰΪ. Ρ. 66.) 

ὡ. ΤΠ6 ὈπυςΘΥΔΌΪΥ ἱγαρίοδὶ δἰζαδιίοη οὗὨἨ ἴῃ Ὑ]ν- 
εἶα, τιϊδυπἀοταίοοα δηὰ ἀοβογίθα ὈΥ͂ ποῦ Ὀοιγοιμοά, 
νγΟϑοη 8 ἃ β γί κίηρσ ἔγρα οὗὨ ἐμ διυΐϊαγθ ἰβίογυ οὗ ΠῈΣ 
ϑοη, πθη ἀοηϊοὰ δηὰ δοδπάομπθα ὮΥ͂ τηθῃ, δύϑῃ ἷδ 
ἀϊϑοίρ]οα. τα] ῖγ, πόνονογ, ποὺ νἱηϊοδίίοη ὈΥ [ἢ 
Δημοὶ οὗ {86 Τιογὰ ριοῆχυγοθ ΟἸ τ βυΒ ρ)]ογ βοδομ. 
ΜΑΥΥ͂ ΤΟΥΒακοη ὉΥ ΠΟΥ Ὠυβραπὰ 8 ἃ ἰγρθ οὗ (Ἰ τ δι 
Ἰομϑ 688 ἴῃ ἰϑ  βοιη8ὴ6 δηὰ οἢ ἐδ)6 ΟΓΌΒΒ. 

8. ΤΊο οχργϑβϑίοῃ, “δὴ διροὶ οὗ ἴμο Ἰογὰ," 18 
Β:!: Θοαυθ!  οσρ απο ὉΥ̓͂ 86 ἰπίγοἀαοίίου οὗ [86 
ἀοβηΐϊδ δγίϊοϊθ---λε δηροὶ οὗ ἔπ Ἰμογά---οοππηϑοί 
τ ἢ [86 γμο]6 ΟὨΣ διο  οσῪ οὗὨ [86 ΟἸἹὰ Ταοβίδχηθῃί. 

4, Ιῃ [16 βδπ|9 ΨΑΥ, ἰδ δηπουποριηθεὶ ὁΐ 16 
ΔΏρο] οὗἩἨἁ {Π6 [οτὰ ἰβ σοηποοίδα πὴ [86 ΒΪΌ]6 ἀοο- 
ὑγίπο οὗἩἉ [86 ΤΥΪΠΙΥ ; ἀπὰ (δαὶ οὗὨἉ [86 πδᾶπι6 οέδωδ ἢ 
{μ6 ἀοοίγϊπο οὔ τοἀριηροῃ. 

δ. Τθα γοϊαϊΐοιι Ὀδύτνθθη ἀγθϑτὴβ δα ΟἴμοΓ ΓΌΣΤΩΒ 
οὗ ἀϊνίπο τονεϊδιίοῃ, 18 ἰο Ὀ6 χαϊμθροὰ ἔγοσῃ 6 ἀοο- 
ἰτΐπα οὗ νἱβίοῃβ, διιὰ οἵ {πον αἰ οτοπὶ ΓΌΓΤΩΒ. 

6. πῃ ἴπ6 ραββϑαρὸ πο γοΐοσθ ἰο ἴπὸ 0] ΒἸσηοπὶ 
οὗἩἨ ἐπα ργοάϊοιϊίοπ, οομίδἰ θα ἴῃ 188. Υἱῖ. 14. ψγὸ τηῦσβὲ 
ῬΓΟΡΟΕΙ͂Υ δρργοοίαϊο ἴπ6 βρίγὶὶ οὗ ΟἹά Τοβίδυιθηξ ργο- 
ῬΏΘΟΥ ΖΘΏΘΓΑΙΥ, ἴπ6 Νὸν Τοδίδτηθηϊ οχρ δηδίοπ οὗ 
ἰΐθ ναγίουϑ βίαὐθιηθηίβ, δά, Ἰαβεγ, (ῃ6 ἀϊδγθηοθ Ὀ6- 
ὕπσϑϑῃ ἰγρίοϑὶ δηᾶ υοσθα]ὶ ΡΓΟΡΘΟΥ. 

ΜάατΥ, δ μοϊὰ ὃγ ἐμὸ Ἐοπιδη ΟΒυζοὶ, διὰ δἰ ἐγ θα δ ἕο μ{π| 
ὉΥ Μογχοτ. Ιλημο δβάπι} 8 18:6 τ! ν οὗὐἠἨ ἴΠ0 τηδύγίδσθ οἵ 
Φοβορῖ δηὰ δὰ {Ποῖν σομδοϊ διίοι α77δ. [86 ὈΠΡΙ οἴ 
Φοδαβ, Ὀπῖ, ΗΚ ΟἸδδαῦδβϑη, μὸ δοῃδί 68 [{ ἐμοοιη ρ8Ε0]6 ψ Π ἢ 
ἐηο αἰ πη Υ οὗ ΜδτῪ δὲ ὑπθ τηοίμοῦ οὗ (Π6 βανίουσ οὗ ἐδ 
ποσὶ, ἴο ἴδνα αἴνοπ ὈΪσίἢ ἴο οτ πα ΤῪ ΟὨΠάτοη οὕτηβη. Ηθ 
αἷδο Ὠοΐϊάδ (πδὶ Οὐ τίδς πιαϑὲ Ὅθ6 186 Ἰαδὲ ἰπ [06 ΓΟΥΔ] ᾿186 οἵ 
Ὡαγίὰ δυὰ οουἱά αν πὸ βῃδοθῦδοσ ΟΥἹἨ στἶναὶ. Βυὶΐ {πἰθ 
τοδδοηίης 15 ἀορτηδίίο, ποῖ οσχοβοίίοδιὶ, Οὐ 186 ἴοτοο οὗ ἰμ6 

ἕως οὗ ἴῃ [18 οΘοπηφοίίοῃ, οοιηρατο Μογο δ δὰ Αἀᾷ, ΑἸοχ 
ΔΗ ο Γ᾽ 5 ΚΓΘΙΏΔΓΚΒ ΟΠ Μεί, 1. 35.--- Ὁ. Β.} 



δ4 ΤῊΒ ΘΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΒΕΥ͂. 

Ἴ. Τὴ δχδιίηΐηρς [6 ραββαρο, “"" δῃηά δ6 σι ΠῸΓ 
ηοῖ," οἵο., γ7ὕἅα Τηυσδὺ ΤΏΔΚΟ ἃ γαβὶ αἰ δθγοηοο Ὀοίποοη 
[0 αυοβύοη τΒΟΊΠΟΡ ΦόΌΒΟΡΩ πὰ Μαγγ ᾿ἰνοὰ ἰο- 
ξοῖμοῦ οἱ ἴοστωβ οὗ σοηὐιβαὶ ἰπίθγοουγβο, αὐ (86 
ἸΠΑΌΣΣΥ ἩΒΘΙΒΟΣ ΜΑΓΥ δα αἰλογπαγὰβ ΟἾΠΟΣ ΒΟΏΒΔ. 

ΗΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΊ ἰτῖδ]8 οὗ ἁ δοδβυδ᾽ τηοῖμος τ ῇθη ᾿ἀἰβοσηθὰ δηὰ 
ογβαίκθη, ὑγοβρυνοὰ ΗΪ8 οὕγη ὑσὶ !β θη ἀδηΐρα δηὰ 
ἀοϑογίθα : ἱ. 1π ὈΟδ οα868 (6 ὁδυ86 ἨΔΒ [Π6 Βδ:η6---- 
ἴδ. 2. 1.6 ἱπροτῦ νν88 [Π6 ΒΔ1η6---ο]ονδίίοη ἀῦονο 
6 νοῦ]. 8. ΤῺΘ ἰββιιὰ τΔΒ 1:6 Βδτηὸ---μίοσυ. 4. 
1μΔϑῦγ, [86 οἴξοῦ νὰ ἐπθ βδτηθ---ἰ 9 δ κθηΐηρ οὗ 
ἔδ!ἢ.-- -Ἴ6 τηοῖμοῦ δηθὰ {π6 ὅοῃ. 1. ΤηῸ ρτοαδὶ 
Βἰτ τὶ Ὑ Ὀοίνγοοη ἤθη. 23. ΤΊα ἱπβηΐϊο αἰ ΒΌΓΘΩσΕα. 
-- 9 βατθ [διμδ]θ σμβαγδοίοῦ δὰ8 δὰ ἴῃ ᾿χγοιωοιην 
16 Κίηράοιῃ οὗ ἀοΐ, 1. πῃ 18 οχιδηβίοη: 2. ἴῃ ἰδ 
᾿ἰγα δι η. -- ΜΈΓ δ πιοάσὶ οὗἁὨ ὑπβπδίοη οοηἤάδηοο ἴῃ 
Θοά.---Οομσρ οποβοὶζ ἰοὸ 1.6 [οτὰ ᾿οδὰβ ἴο ϑ8ο- 
6688 ΟΥ̓́Θ ἰῃ (Π6 τον ὰ.---ΟὨ ἴἢ6 σοπῃοσοη θεοί ΘοΩ 
τηϊδίγυβὺ πὰ Ὁ }0}6]16[.--- Ηονν ἴΠ6 οηιοτίαἰηἷηρ οὗἉ κεῃ- 
ΘΡΟΌΒ Β0η ἘΠ ΘὨἷ8 ΠΙΔΥ͂ ὈΘΟΟΠῚ6 ἰ[)6 ΠΊ6ΔΠ8 ΟΥ̓ Ὀγϑϑεγνυ- 
ἱπρ' οὺν [δ] τ}.--- πὶ ποηοβί ἀουδίογ τὶ}} οὐίδίη ᾿ἰρὶ ---- 
7.6 ἢγβι Νονν Τοβίδπιθηὶ παγγαίνο σουπητηθηὰβ ἰ0 υ.8 
8 ΒΟΙΥ͂ Θοῃδί ἀθγαΐΐοη [ὉΣ "γοϊηβδῃ.-- -Ηἰρ τοραγὰ [Ὁ 
(86 ὨοδοΡ δπὰ νορυϊδίίοῃ οὐἨ ᾿ΟΠΏ8Ώ.---ἰ υδέϊσο τηυϑὶ 
ΟΥ̓́ΟΡ Ὧδ Δ]1}|1ὁ0ὰ ἴ0 ψζΘΠΕ]ΘΗ688.--- Το ἰηβδηΐ 6 Ὠ]οβαίηρ 
ἩΓὨἱοἢ τοναγά θα ΨΦΌΒορ 8 βοϊ[-ἀ θη 8].---ΤῊὩ6 τηδηΐῖοβ- 
ἰδιίοη οὗ ἰῇ Εδίῃον, [86 ὅοῃ, δπὰ ἰη6 ΗοΙγ ϑρίγὶϊ, 
οοπορηίγαίθα ἴῃ ἴθ6 Ὀΐϊγμ οὐὗὁἨ ὡΟὨγῖβὲ.-- Τὴ ΗΟΪῪ 
δρίνις Ἰηἰγοἀυςρα ἴΠ6 ἥοῃ ἱπίο {86 ποτϊὰ ; δηὰ {π6 
δου, ἔθ ΗΟΙΥ ϑβρίτϊ!.--- ϑγτηθο 108] ἸΘββοβ οὐὨἨ ἴδ6 
ογοδίϊνο δοϊΐοῃ οἵ ἴμ6 ΗΟΙΪΥ ϑρίειϊν ἰῃ ὑπ6 Οἱτ οὗ 
Ομ γίμι, 1. Ιξς- ροϊμίϑ Ὀμοὶς ἴοὸ ἰδ ογοδίίοη οὐ {}6 

τοσ]α (δφη. 1. 2), δῃὰ ἴἰο ἴπ6 σγοδοι οὗ τδῦ. (ΤῈ 
Ὀγθδῖὰ οἵ αοἂ, ὕοη. ἴϊ. 1.) 2. 16 ρμοΐπίδ ἔοστασαὰ ἰὸ 
[86 ογοδίΐοη οὗ [ῃ6 ΟΒυγον, δὰ {πὸ ἰουηάϊηρ, οὗἩ 86 
ΠΟΑΥΘΏΪΥ ΟἷἿΥ οἵ ἀοὰἂ (Αοἰδ ἰΪ.).--- θ᾽ πυϊγαςυ]ουβ 
Ὀίγιἢ οὐὗἨ σΏγίβὲ υἱονθὰ ἴῃ {πὸ ᾿ἰχϊ οὗ [Π|6 τηϊγδουϊουθ 
ὈἱΓ οἵ Αἀδῃ).--- Το τηϊγαουϊουβ Ὀἰγίῃ οὗ Φ68ὺ8 88 
ἐδο Γορϑπογαιίοη οὗ τη8ῃ.---ἰτροτῦ οὗ (6 πδῆλθ εδυβ 
((86 Εδάδθι θυ) ἰῇ οομηθοίίοῃ ἢ ἢ βαἸναίίοη : 1. ἃ 
868] Δ ΔΒΒΌΓΔΗΟΘΕ οὗ [Π6 τηοάο οὗ τοἀοχηρίίου. 2. 
Ῥτοοϊδσηδίίοῃ οὗ ἰδ ἔδοὶ οὗ τοἀθιηρύου. 8. .Α. οοἰ6- 
Ὀγδιίοη οὗ Ηἷδ νοσῖς οἱ γεἀθιρί(ίοῃ.---Φοβῆυδ ἃ ἱσρα 
οὗ Φοδιβ: 1. Α8 ἴῃ6 ὨδτῸ οὗ {Π|6 δοιβθνυθιηθιίβ οὗ 
[δι τἢ, ψἢο ἐο]ον ἃ ἀροη Μοβθδ {6 ἰαπρῖνοσ; 3. 88 
σδαιαρίοι ἐμ ἰδ βίγοημίῃ οὗἤὁἨ ἴπ6 [τὰ : 8. 8 {86 
Ἰοδάος οἵ (6 Ῥθορὶα ἔγομιῃι μα ἀθβεγὶ ἴὸ Οδῃδδς.--- 
Ἐοαἀοτηρίίου ἔγοιη βὶ δῃαὰ ἀδἰ γόσβησθ ἔΓΌσὴ βὴῃ δ. 
ἴπβαρδγα " ]θ.--- ΤΠ ρϑορὶο᾽᾽" οὐὗὁἨ Θ Φεβυδ, δὰ {μὸν 
ΔΙΟΠΘ, δ΄Ὲ ἰῃ6 βαυβὰ. 1. ͵α πηυδὺ Ὀοϊους ἴοὸ Η] 5 
ΡΘΟρ]6 (ἰἰδίθηῃ ὑο δινδἰκοηϊηρ στ06) 'ῃ οσάθν ἴο οὐἰδίπ 
βαϊ γαϊΐοηῃ. 2. 6 τουδὶ ὃδ6 ἰῃ ἃ δβίαϊθ οὗ βαϊνδίου 
(δυγγοσοσ οὐγβοῖνοθ ἰὸ ΘοΟΏνοσ ηρ σταοθ) ἴῃ ογάον 
ὙΠΟ}]Υ ἴα Ὀοϊοης ἴο Ηΐβ Ρθορ]δθ.---Τὴ0 ρϑορίς οὗ 46- 
813 8 ὙΟΠΘοΡΟΪ ῬΘορ]α οὗἁὨ ἴΠ6. “ ποοηῃάογῇι 7 Είησ. 
1, ΤΉΘΥ δα οπο ἴῃ ΟἸγίβϑί, δπὰ γοὶ αἰ διθοα διηοησ 81] 
ῃδίϊομβ. 2. ΤῊΪβ Ῥδορ] οχϑίθα Ὀθίογ ἐδ δρροδαγοὰ 
(18ς οἰδεῖ), αῃ ἃ δρροαγθὰ Ὀείογο ἰὲ οχἰβἐϑα (186 ἰσρίοδὶ 
Ρθορὶα οἵ αἀοὰ πὑπάον ἴῃ6 Ο]ὰ Οογοηῃδηῖ). 8. πον 
βιοῦν τὶ ΟΠ γίκι, ὑπ Ὁ}, ἴῸ ρρθάᾶγδηοσο, {ΠΟΥ ρου βῆ, 
δηὰ γοὶ ἐπα ρἢ πὶ ΟἸγῖϑὶ ἱπγουρθουΐ 411 οἴοτς- 
ὨΪ(γ. 
“ἰὼ ΔΒ ἴτΣ Δ} 16].--- [6588 88 ἴΠ6 βγβὺὈοσῃ ἴὰ 

ΘΥ̓ΟΙΥ τοβροοῦ (ΟἹ. 11. 1δ--18).--- ΟὌεσπεν :--- γε ἰουε 
ΒπαΒ ἃ ἯΑΥ αν 66} ἰΘΔΙΟΟΒΥ δηα ᾿ηΒΟ: ΑΙ ὉΠ γ.---Οοὰ 
ογβδίζοϑ ποῦς ὮΟ σοηδαθ ἴῃ Πΐηι.--- βύαμης :---Ὠ]- 
Υἱῃο ἰπιοτροδί θη βαυο8.--τ( 4], ἰν. δ.) 

ΤΗΙΒῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΟΝ ΗἸΒ ΑΡΡΕΛΒΑΝΟΕ ΡΟΝ ΒΑΒΤΗ, ΗῈ 15 ΒΕΧΕΟΤΕΡ, ΡΕΞΡΙΒΕΡ, ΑΝῸ ΡΕΆΒΕΟΤΕΡ ΒΥ 
ΤΗῊΗΒ ΤΗΕΟΟΘΒΑΤΙΟ ΟἸΤΥ, ΤῊΕ ΤΗΕΟΟΒΑΤΙΟ ΡΒΟΡΗΕΤΗ͂, ΤῊΝ ΤΗΕΟΘΒΑΤΙΟ ΡΕΓΕΞΤΗΟΟΡ, 
ΑΝῸ ΒΟΥΑΙΤΥ; Β0Τ ΟΥ̓ΝΕ. ΑΝῸ ΟΙΟΚΒΙΕΙ͂ΕΡ ΒΥ 6ΟΡ, ΙΝ ΒΙΟΝΚ ΕΒΟΜ ΒΕΑΥΕΝ, ΙΝ 
ΤῊΕ ΑΘΟΒΑΤΊΟΝ ΟΕ ὙΨΠΙῈῈ ΜῈΝ ΕΒΟΜ ΤῊΒ ΒΕΑΤΗῈΝ ὙΟΒΙ), ΑΝῸ ΙΝ ΗΙΒ ΜΙΒΑΟΌΠΟΤΙΙΒ 
ΑΝῸ ὈΙΨΙΝΕ ῬΕΕΒΕΒΥΑΤΙΟΝ, ἘΕΕΕΟΤΕΘ ΒΥ ΤῊΝ ΕΠΙΟΘΗΤ ἹΝΤΟ ἘΘΟΥΡΤ, ΑΝῸ ΒΥ ΗΙΒ 
ΟΟΝΟΒΑΙΜΕΝΊΤ ὈΌΚΙΝΟῸ ΠΙΒ ΥΟΥΤΗ ΙΝ ΤῊΕ ΟΒΒΟΌΕΙΤῪ ΟΕ ΟΑΙΠῈΒ. 

ΟἼΑΡΤΕΒ 11. (ἸΚ6 11.) 

ΟΟΝΤΕΧΤΕ :--ἰπσηθ δί6} Υ οἢ ΗΒ ΔΡΡΌΔΥΆΠοΟ σοτϊητησῃοοᾷ ἐδθ ατληᾶ ΘΟ δοῖ Ὀοίνοσθη [869 Οτίδὲ οὐὨἨ 16 ἴγαο ΕἸ ΘΟΟΤΆΟΥ δηΐεῖ 

1.9 ἀοροπογαῖθ, νου] γ ἴοτπι οἵ [0.9 1 ΘΟΟΓΔΟΥ͂ 85 (860 Βυρείδιίης. ὑμα σέδην γοὐοοίδ Πέπι; ἐλ6 Ἀραίλδη «οογἱὰ τγοσοίτ δα 

ἡππι (ἰὴ Ἐδεὲ δῃηὰ Ἐσγρῦ. Φογιδδίοσῃ ΚΏΟΥΒ ΠΟΙ ὨΙης οὗ Ἡ πὶ, δηϊ 18 ἄστοσγ ἰηἴο δίδστα αἵ ὑπ τἀ χα οὗ Η 5 δρροδσγ- 

Δη60. Τδο ΒΖ ᾿γ οδί8 δὰ {Π|0 δου Ὁ68 ἃγθ, ὉΥ Ἰδοῖν Κποιν]οᾶρο οΥ̓͂ [π9 Βοτίρειτγοδβ, δΌ]9 ἴο ἱπάϊολίθ ΘΟΥΤΘΟΙΥ [δ6 Ρ͵5 69 
οἵ Ἠΐφς ὈΠῸΝ, θὰ (ΠΟΥ ἰσϑδαῖ [Π6 δηδουησοοτηθηΐ οὗ ΠΠ|δ6 ὈἰγῚἢ 88 {{ |ζ σόγοὸ δὴ ἰά]9 τορογῖ, Ἡτοῦ δἰϊοτηρίδ ἴο ΒΙΔῪ ἴδ 

οἸ]ὰ, ταὶ ὉΥ͂ ογδῆῖῖ, δπά πὸ ὉΥ δ Κόπογαὶ πιδϑδϑοτο. ἘΠῸ 650 Δρο ἰηἴο ἘργΡὶ 15 δίκη σοὰ Ὁγ {πΠ6 τηδλτὶγτγάυπ οὗ [80 68{1- 

ἄγοη δἱ ΒοιΒΙ οἤθηι: δηὰ 661}. [5 ΟΠἸῪ ὑγοφοσυ θά (0Υ [89 τοτκ ρίνοη Ηΐω ὉΥ ἴΠ0 ἘΠΊ ΙΟΥ ὉῪ ΗΠ 5 σοπορδ] πηοηΐϊ ἴῃ ὨΟΔΙ ΦῺ 

ἙἘκτΡῖ, δῃὰ αἴπογνδγὰδ ἴῃ βου ράχη ΟΔ]}1]|66. Οὐ (80 οἴμοῦ δηδ, δοδαρὴ δηὰ ΜΆΓΣΥ, ἃ ῬΡΌΟΓ οουρἶθ, δηᾶ 86 Ὠθδίοη 

ταδὶ, τὸ Π|8 χυκγάϊδπο δὰ τε ἴπ68808.: Ὑ 2116 1806. ΟἈΠάτγϑη δηᾶ ποῖ μοτ οὗἨ ΒοΙΒ] ἢ θτη το ἱπυ οΪ ΠὨΓΒΥΥ͂ ΒΆΓΟΥα 1 1115 

ΒΌΠοτίσκ. Βαϊ, ἀδδθ το ἴΠ6 οοπίοτηρε ρμουτϑὰ οὐ Ηἰἱπι ὉΥ͂ 8 σδτπδὶ δῃὰ ἀδχεπογηίο ᾿ποοστγδου, Οοα ἴῃ νδυίουϑ τῶν 8 
εἰοτίδεα ΠΏ) Ὧ8 ἴ.6 ἴσυο Ποὶγ οὗ 1})}0 ΓΗΘΟΟΤΙΒΟΥ͂ : 80 [μαὲ [89 δου δπῖ τοοοτάδα ἰῃ [μὲ8 δοοῖ οι ΓΘΆ]Υ οογτοῦδογδίο ἴὴ6 ἴδοξ 

ΟΥ ἰδ Ὀϊνίηο τϊδοίοη. ἘΨΟΤΥ οἰ γου πηβίδησοθ ὈΘΑΙΒ ἰοδ  ΠΠΠΟῺΥ ἰπ ἨΠΐ ἥγοῦ: 1) Ηἰ8 ὈΪγΙἢ ἴῃ ΒΟΓΒΊΘοτη, οὐ ἴη6 Ὀΐνῖδθ 

πογχὰ οἵ ρῥτοπῖβο, ἰ06 Βοσίρίυτο. 2) ΤῈ6 Πλἰγβου]ο0}8 δίδυ ἰπ ἴ)6 δι, οὐ Ναῖπγο. 8) ἢ οδί ἤθη ὈΒΣΙΟΒΟΡΆΥ ἰπ 115 ΠΟ] 681 

δορί γι [008 (Δ μου χὴ οἰου δα ΌΥ͂ ὀττοῦλ, τηάον [Π6 στ άδηοθ οὗ Ργονίδοποο, οὗ ὅ|6 ΘουΓ86 οὗὨ ἰδίοῦ. 4) ΤῊΘ υηϑπεροοῖ- 

ἴοζ δίοοῃ, δηὰ {πὸ ζθδγίι} δ Ὑδικοη!ης οὗἩ εἰπποῖ δί Ηἰ 8 βδληθ. ὅ) Οτίμβοάοχ υηροϊοΐ, δι ῦ, οὐοι ἴῃ 118 δία σδῖοι, ἴθ 
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Φοιρο)]]δὰ ἴο ροΐπὲ ἴο ΒοΙΒΙΘΒόσα. 6) ΤΊ Ὀε] 167 οὗ ἐπ9 π|δθ τῶϑῃ ὑυγδεπες Τδτουσῆ ἴ86 χηΐδὲ οὗ δείσοϊορίο ] ἀδ᾽ πδίοῈ. 

1ὴ Ἐδὸ ὐασρἢ οὗὨ ΟἸ γ΄ Δ δίτηρ οἴ ον ὸσ ἔμ οτοῦ οὐ ἴη6 νου], ἰὰτοῦρσ ἴδ κυϊάσποο οὗ ἴλ6 Ὀϊνίηο ϑρυῖτιῖ. 8) ΤῺΦ 

σοδγίγγάοτω δὲ Βδι]μθα. 9) ΤῺ ἀογοίθα τοδϊχηδίίου οὐ [6 ΗΠΟΙΥ ΕἈΣΑΙΥ, [Π6 το]δί γο8 οὔ [86 Ἰοστὰ. 10) Το τοΐσοσ 

πίοι ἀο᾽ γοσδηοο δηὰ Ῥγοβοσυδίίοη οὗ ἰ6 1ωογὰ 1η ἴδ δαπλὸ μοδίθοπ ΟΟΙΠΙΣΥ ὕγοτῃ τ ΒΙΟἢ [δγδ0ὺὶ] δὰ ὈὉθθὴ Ὀστουζαῖ, 

11) δοδδ ζτονίωρ ἘΡ ἰα ΟὈΒΟΌΓΣΙΥ δηὰ ἸΟν ]]η6 88 δὲ Ναζασγοίῃ, 13) Η16 ὑχγον  ἀθῃ:18] ὑτοδοτυδίίοι, δοοοιρ  δοΐ ὮΥ͂ 
ὩΘΘ;δ ΒΟΡΘΙΟΔΣΙΥ ἰδ δα ἐοδὲ, νὐκ.., ὑσόορ δῖ ἄγϑδζι, 

Α. Οβάρτχβ 11. 1--12. 

Τῆς Οοεροὶ 790. ρίρλαηγ. (Ἀονε γδοοπίϊΐν ἀδεὶρηαέοα ἐδ Αἰ δείοπαγν ρονέκορϑ.) 

Νοῦν ὙΠ θὴ Ψ68ὺ9 γγὰ8 ὈΟΤῺ ἴῃ ΒΟ] ἤθτα οὗ Δυάθα ἴῃ {Π6 ἀδγβ οὗ Ηδτγοά {86 Κίηρ;, 
Ὀ6 ΒΟ], {Π6Γ6 σϑ τη 6 γ7188 τάθῃ [τ281] ἔτγοτῃ [86 Θαϑύ ἰο ΨΥ Βα] θη), ὅδυιηρ, Τ ΠΘΓΘ 18. 6 ἐπιδὲ 
8 Ῥοσῃ Κίηρ οὗ ἴῃ 7ον78 ὃ ἴῸΓ ΜἷῪ ἤδὺ8 Β6ΘῺ 18 βίδσ ἴῃ {86 ϑαβύ [οἵ, μὴ βγβὲ 10 ΤΟ86], 
ΔΠᾺ 8.6 οοσλθ ἴ0 ἹΨΟΥΒΏΙΡ ἷπι. θη Ηδγοὰ (δθ Κίηρ πδὰ ᾿οαγὰ ἐΐεϑο ἐδιύπσδ, ὮΘ γγ88 
ἱστοῦ Ὀ]6α, δη4 41] Ψ Θγιιβαὶ οι ἢ ἢ. Απα ψθῃ ΒΘ δὰ ραί!δγαὰ 4}} (Π6 οἴ 6 ῥσιθβὶϑ 
Δηα βου θ685 οὗ [6 Ρϑορΐὶδθ ᾿ορϑύμοσ, 6 ἀθιηδηαθα οὐὗὨ ἴἤθτὴ σσμοτο ΟΠ σιϑὺ βῃουϊα Ρ6 Ὀοσῃ. 
Απᾶ ΠΥ Β614 ηΐο ἶτὰ, [πὰ ΒΟΙΒ]Θμοχα οὗ θα θ8 : ἔργ ὑπ 1ὑ 18 νυτιὑ6. ὈΥ͂ [118 Ῥτορἢοί, 
Απὰ ἰδοὺ Βοίμ]θμοτα, ἐπ (86 Ἰαπὰ οὗ πα δ, ἀτί πού {π6 Ἰοδϑῦ διβοὴῃρ 6 ῬΥΙη668 οὗ υᾶδ: 
ἴίοσ ουὐ οὗὨ [μ66 888}} ὁοτὴθ ἃ (ἀούϑγῃου, ὑμδὺ 8}}8}} σὰ]θ ΤΥ ΡΘΟρΪΘ [ϑγτδ6]. ΤΏθη Ηοτγοά, 
ΜΏΘ6ὴ 6 ᾿δα ὈΓΙΨΠΥ͂ 041104 ἴπ6 Ὑψ186. τηθ, Ἰπαυϊχθα οὗὨ ἤθη αἰ] ρΘΏΠΥ τ μδῦῷ ἴτω [ῃ6 
βία Δρρβατθᾶ, Απὰ ἢ βοηΐῦ ποιὰ ἴο Βοί] θτω, δηα 8814, (ὐο δπα βϑᾶγοὶϊ 41] Πρ ] ἔοσ 
80 γουηρ ομ]ὰ; δὰ σῆθῃ γα ἢᾶνθ ἰουμα λΐηι, Ὀσηρ 6 οσαὰ δρδῖῃ, ὑπαὶ 1 ΤΩΔΥ͂ 
ΘΟλ6 δ ὙγΟΥΒὮῚΡ ᾿ΐχὴ αἶθδο. Ὗ ἤϑὴ (6 ὺ δὰ δϑαγὰ (86 ἰκίηρ, ὑΠποῪ ἀδρατγίθα  δηᾷ, ]ο, 
{86 βἴδσ, τ Ὡ 0 ΓΏΘΥ͂ Βα ἴῃ ἴῃ6 ϑαβί, σϑπὺ Ὀθίοσθ ἔβϑτα, 11}} 10 σᾶτηθ δῃᾶ βίοοα οὐϑδὺ 
ὙΠ6ΙΘ ἰΠ6 γουῦηρ ΟΠ] γα8. ὙΠ π {ΠΘΥ͂ 567 (6 Βί8γ, ὑΠ6Ὺ το]οϊσθα Ὑγ ἢ ΘΧΟΘΘα ρ; 
στοαῦ 107. Απὰ ψ ΘΠ [ΠΟΥ͂ 6 ΓΘ ΘΟΙη6 ἰηΐο (ῃ6 Ὠοι86, ΓΠΘΥ͂ Βᾶνγ ὁ (ῃ6 γουηρ ΟἸ]]α τ ἢ 
ΜΑΓΥ ΗΒ τλοῦμου, δηα ζ61}} ἀοσσῃ δηα ὙΤΟΥΒΒΙρροα ἴα : δηᾶ ψ θη ὑῃ6γ δα ορϑηθᾶ 
ἸΠΘῚΓ ὑγθαϑΌΓΟΒ, [ΠΘΥ͂ Ργθβθηϊθα υὑπίο πὶ ρὶῇδ; ρο]ᾶ, δηάὰ ἔτγαῃκίπμοθηβθ, πὰ ΙΩΥΊΤΆ. 
Απμά Ὀοϊηρ ψδῖηθα οἵ αοα ἴῃ ἃ ἄγϑϑδῃ ἰμαῦ ὑΠΘΥ 8δῃου!α ποὺ γϑίασῃ ἴο Ἡθίοα, ἰμ6 0 ἀ6- 
Ρᾶγίαα Ἰηίο {6 }Γ ΟΥ̓ ΘΟΙΠΕΓΥ͂ ΠΟΥ ΠΟΥ ὙΆΥ. 

Δ ον. 11, [7Ζλδϑῳ δατο, εἶδον, ἰδαί. τἐα.͵ ἴ6 ζυϊ]ονγοὰ Ὁγ Ιδηζε ἴῃ ἰ5 Θόγτη. υοσα. [ἐξ ἰ8 δ Δ οἰ ΘὨΕΪ δαρρογίδά ὉΥ δαΐδοι- 
{166, πδίϊο εὗρον, ἐλόν 7γυωπᾶ, τοῦ μδνθ δχίϑθῃ, δὲ ΜΟΥΘΣ δα κοδίδ, ἴγοσὰ [89 εὕρητε ἴῃ γος. 8.---Ρ. Β.] 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Οἡ ἴδ6 ραμυΐῃθ 688 Οὗἁ [18 οἰαρίθσ, 88 γ76}} 88 οὗ 
(86 ἔοττηαθγ, οορ. Μουοτ 8 ΟΟΙΩΠλΘὨΪΔΣΥ οἡ Μδιίἢ., 
Ρ. ὅ9." 

γεν. 1. Βοιμιθμϑτα (ὉΠ ΓΔ, λοιθο οὐ ὀνθααὶ, 
Βηθλεὲμ τῇ ᾿Ιουδαίας, βειλίοελεπι οὗ ἁμάεα, ἃ8 
ἀϊδεϊηροϊϑηοα ἤγοτα Βϑυ] θθτα ἴῃ ἴπ6 ἔγῖρο οἵ Ζοθαϊοπ, 
θοθῃ. χῖίχ. 1ὅ. “" Βοιβίθμϑθηι Ερ!ιγαίΐαϊι (6 6π, χχχνυ. 
18, 19) γγαβ βἰἑυδίθα ἴῃ {πΠ6 ἰτἷδθ οὗὁἨ Φυάδῃ (ΘοΙΏΡ. 
δυάρ. χυὶϊ. 9: χῖχ. 1; 1 8ὅ6πι: χυϊὶ. 12), βὶχσ Ἀοπηδῃ 
Ταΐ 68, ΟΥ Ενγο ΠΟΙ γγα]}ς, ἴ0 0116 δου οἵὗἉ ὁ γαβδί ὁπ. ἢ 
ἐποικης, αϊαείἑπα, Ρ. 642 [0]].; Ἐοβοητ 16 Γ᾽, 
απάδιοΐ ἀδν δἰδιίίδολδη Αἰξεγέλωπιδκιη δ, 11. 1, Ὁ. 

128: Βονίπβοῃ, Ῥαί. ἱ. ἡ. 410: Τορίον, Βεοεϊελοηι 
ἴπ Ῥαϊεορβιίπα, 5ι. (4}1, 1848. ὙΠ {8686 οοιηρ. [ἢ 
τοσοηὶ ἔσαυθὶβ οὐ βοδυθοτὶ, δίγαυββ, βομα]Ζ, ου6.) ΤὨΘ 
Θαγϊοῦ πδῖῶθ οὗ Βδίμιθῆθαη νὰ8 ρλγαίαδ, ὙὨϊοὰ 

3 τοΎοΣ ῬΓΟΡΟΡΙ͂Υ ἀοίοηδα ἔπ βο Πα 6 η658 οὐ ἴῃ9 ταί 
ἔντο οδαρἕίοσβ, δα ΕὙ 256 80, Καίϊπῦ!, Οὐ ΘΒ ΌΔΟΒ δηᾶ οἴδιοσ ἀἰὰ 
ϑοίοτο δΐτη, οπἰοῖν ἴογ [ἰὺ 0] ονγίηρ Γοδϑοηβϑ: 1) ΤΠΘΥ ἀγὸ 
ζαπὰ ἴῃ αἱ ασοοξ τπηδπυδοτίρῖ5 δηὰ δποίθηξ ὙϑγΒΙΟἢ 8; 4150 
ἴδιο Τα ΠΥ Οὐὁἁ [86 δοσοπὰ απ ζπϊτὰ οοηΐζατίο5 φαοΐῖθ βρυθτδὶ 

ἤγοτα ἴμθαι, Ετοη ἴδ ὨΟΔΉΪΟ Οδ᾽8}5 τοΐδγϑ ἴο {Π|6 
τερον δὴ Ορπένα Οεἶα, ἰ. 85. 11. 82). 2) ΤΟΙ͂Σ οοπίδηδ δῖ9 
δαρδείδ1}}γ δἰδρίοα ἐο (86 οὐ]οοί οἵ 8 6 05ρ6] ἴογ δον" 5 ΟΒτὶ5- 
τίαπα. 81 ΤΏΘ Ὀοχίηπίηρ οὗ 6}. {Π|.{8 ΘΟ] Ο56 1 7. σοηπϑοϊθα νι ἢ 
1, 94, δηὰ εαἷδο ἱν, 13 τοΐδσβ ἴο ἰϊ. 38. 4) οηδίσπσείο ἀπὰ 
ῬὨΓΑΘΘΟΪΟΡῪ οοττοβρομὰ ΜῈ ἴδ᾽ οὗ [Ἀ6 τῦο}9 (08ρ6].--Ἴ 9 
σὨοῖ διυχασιδηξ οὔ 86 Ὀρροηθῃ3 [6 ὑπὸ οτα δ, 0 οἴ (686 ἔντο 
οἸδρίοτα ἰπ ἔπ Ηθοτον ΟΟ3Ρ6] οὗ [80 Εἰ Ὠ) 65 (ἘΡΙΠὮ. 
Ἡἴἥαεν. χχχ. 18}: θαὲ [88 ΤΏΔΥ Ὀο Θ65}}γ Θχρ δἰ θᾶ ἴτοπὶ ἴΠ 9 
Ἰοτοίσι) οἰδιδοῖου οὗἨ ἐμἰ3 δοςΐ κβηὰ (μοὶν ἀϑηΐδὶ οἵ (6 αἰ γ]- 
ῈῪ δηά 186 τηϊγδοαϊουδ οοποεριίυη οὗ ΟἸτίδι.---Ρ, 8.) 

ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ αἶδο ἱποϊαἀ θα 118 δηνίσουβ. ΤῊΪ8 βιηδ]} ἰοττῃ 
88 18:6 Δησθδβίγαὶ βοϑί οὐ ἴμ6 μβοιδο οὗ Ὀανϊὰ (Βυτ ἱ. 
1, 2). 1ὰ γὰϑ (οτυβοα Ὀγ Βδποθοδα (2 ΟἜγοι. χί. 
16), Ὀυϊ τοτηδϊποὰ δὴ ἱπβί μη βοληὺ ρἷδςοο (Μίο. ν. 1), 
Δη4 ἷ8β ποΐ Θυθῇ πηϑῃιοηδαὰ διηοηρ ἔμ ὑονγη5 οὗἁἩ Τά δ} 
οἰ ἴἤοΣ ἴῃ (π6 Ηρῦτον ἰοχὶ οὐὗἩἨ Φοβῆυδ οἵ ἴῃ Νβὶ. χὶ, 
2ὅ. Τῇ βιυυι κῖηρ οουίγαβι Ὀθύνγθϑῃ 1ϊ8 ἰδ σα  βοδποθ 
Δη [5 διϊογθ ἀΘδ ΠΥ ἰδ Ὀγουρϊ οὐδ ὈΥ [106 Ῥτγορβοὲ 
ΜΊοδμ, ἴῃ, ἃ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ΜῈ16]} ΤΌΓΤΩΒ οὐδ οὗ ἰῃθ πιοβὲ 
Ῥοϊηϊοα Μοβϑίδηϊο ργοαϊοι!οη8 (ες νοῦ. ὁ). Αὖ Ῥγθδ- 
ομῦ, ΒΟ] ἤοτὰ 8 ἃ 81Π}8}} ὈὰΣ Ρορυΐίουβ ἰοῃ ἰῇ ἃ 
γγ6}1-ου] Ἰναἰοα αἰδοῖ. Α8 ἴο ἰῃ6 τοδὰ ἔγτομῃ Ββί}]6- 
δὰ ἴο0 Φογυβα θη, 86ὲ6 το Βδυμλοτ δ Ταϊεοίέηα, Ρ. 
6. ““ΒεΙΒΙΘ ἤθη ἰἰ86 1} ἴθ αἰϊυδίοα Ομ ἃ τί άψο οὗἉ 

τηοάδγαξα 81Ζθ, οχίθπαϊηρς ἴτομῃ οαϑὲὶ ἰὸ ψγοϑὶ. 10 60ῃ- 
δἰβίβ οὗ αδουΐ 100 ἱπαϊ βεγθηὶ ἀνα ΠἰηρΒ, ῬΑΣΕῪ ουΐ οὐ 
ἴη [πὸ τοοῖς, ἀπὰ σοί ηβ 600 ἐπ μ Ὁ Δ 18 ΟΔρδΌ 6 οὗ 
ὈοΑγΐηρ ΔΓΤΏΒ, ΡΑΓΕΥ ΤΌΓΚ8 δηὰ ραγ ΟἸ γι ϑεβη 8, 
ΑΒ [86 ἴοτῃ ἴῃ [6 γϑὰγ 1834 ἴοοῖκ ρατῦ ἰὼ ἐπ6 ἰπδ8Ὲ- 
τοούοῃ δσδίηδὺ Ἰγδῃΐϊπη Ῥαβῆδ, Ὧθ οδυβοα ἐδ6 ΤῸΣΚΙΒὰ 
αυδγίοῦ ἰο 6 ἀοβίγογοα,. Ξὔΐποθ ἐμαὺ {{π|6 ἐπ6 ρἷδοθ 
8 ΒΔ] 6 Θχοϊμπίν Υ ΟΥ̓ ΟΠ γϑιϊδηβ, 8,000 ἴῃ Πυχη- 
Ὀ6ν." ον. Βοθίηβου, 1. 410-78 (Ατὰ. 6ἀ.}.» 

ἂ ΤῸ, Βοη]. Βαιδτηληπ. {080 νἱ αἰ οἷ Β ΘΕ] ότα ἴῃ 1857, 
[88 ἀοβοτί Ὀδ8 τ, ἐπ 5 τ οτῖ ϑίπαέ απα Ζίοη, ῬὨΪ δ. 1861 
Ὁ. 825: “ ΒοΙΠΙ ΘΠ οτ δοᾶ ΤΑΙΝΑΤΥΡΘΟΥ ΔΙ ΒΟΙΤΟΥ, ΠΠΪῸ δὴ 
ἀδαῖ --- ΤῸ ΠΟΥ͂ΘΥ (ΔΓ δρατγί ἰπ (818 γοσ ἃ, ΤῊ ἴον 16 Βα 
ΟἿ {16 ογοϑῖ οὗ 8 δ:η81} ἈΠ]1], διιστοπῃ θὰ ὉΥ οἴ οΥ α1}|5. ΤῈΘ 
Ὑ801]6 [8 Βηττου ηδοὰ ὈΥ͂ 8 Ὑ2]11 δυοαΐ τηϊγῖν ἤδοῖ ἢ χὰ, τ Π 8 
ὨΌΤΩΌΟΡ οὗ ραίοβ (ἤτοι ἢ γοῖ ΘΟ ἃ, . . 1 
τοδϑηΐ ρορυϊδίίοη 18 δυουί 4.000, 81} ὈΘ]οησίος ἴο [9 ΟΥ̓́ΘΟΙΚ 
τοῦ. . . , Τδο ΒΔ ΔηΪδ πον αν ἐδ6 Ὡδηη6 οὗ 

δοίην 8 ἰδνγίθθδ, 4 παστ  ]δοΐὰθ ρϑορὶθ, ὙΠῸ δζὸ ἰῃ 1.:6 ἈΔΌΪΕ οὗ 



᾿ 18 ῬΟΙΪΟΥ͂ σοηββιθα ἷπ δαϊοτ 

δύ ΤΗΕ ΘΟΟΕΡΕΙ, ΛΟΟΟΚΡΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕῪ. 

πὰ ἴΠο ἄδγα οὗ Ἐξοχοὰ ἴδο ἰεΐπρ.---ΤῊ τοη- 
ΔΙΙΟὮ ογὸ δ υἀρα ἰο τὰ8 Ἡθτοά βυτῃδιιοὰ ἐΐλέ Ονεαί. 
Ηδ πναϑ 6 ἔγβί βουθγοείστι οἵ ἴΠ6 ΙΔυτηθοδη (ον Εοτη- 
1.6) τοὺ, τ]ιϊοῖ, ἔσοτη (86 γϑὰρ 40 Ὀείογθ ΟἩ γί δ, 
τοϊχτιοὰ ΟΥΟΡ δυΐεθα, ὑπ ον [Π6 ΒυρΓθιΏΔοΥ οὗ ΒοπιΘ 
λον ς «κί ρ. χὶν. 1, 8: ἀδὁ ΜΒείίο “μά. 1, 8, 9). 

ογοὰ [6 Οτοϑαὺ γγἃ8 ἃ βΒοη οὗ Αηίίμεϊον, νὨοτ Ομοδαγ 
Βρὰ δρροϊηϊθά ργοουγαίοσ οὔ Φυάδα δ {πΠ6 ἐΐπη6 ἢθ 
ΔΟΧΠΟΥΪ Ἡγτοδηυβ Π., [16 Μαοοαθοωδηῃ Βυίπος, 
88 Κίηρ, Βθῃ ἃ γουζῃ οἵ δίϊοοη, Ηδγοὰ νγὰβ δῇ- 
τπαεῦ ὉΥ ΐ8 (δίμον πιὰ [π6 ρονογημθηὶ οὗ [86 
Ῥγουίμοθ οὗ (8}1}160 (ϑοβερὰ. «πέϊφ. χὶν. 9, 3). ϑδαῦὃ- 
ΒΘΟΌΘΏΙΥ, 85 “ὁ βίγαίοοβ " οἵ Ο(οἸοϑγτία, 6 ἀοξοαιοά 
[06 Μαοοδυτοδῃ Ὀτίποο Αππχομυς (βοὴ οὗ Ατγίβιοδυ- 
05), Ὑῇο παᾶὰ ταδάθ δὴ δἰϊθιηρί ἰ0 ΣΘΟΟΥ͂ΘΡ ἐΠ6 ΒΟΥ͂ΘΥ- 
εἰχηῖν οὗ πῇῶϊοῦ Αὐἱβίοῦυ!υβ δὰ Ὀδθη ἀορεϊνθα. 
Το Βοπιαη ἰσίυτηνὶγ ΑἸΓΟΠΥ͂ τδάρ Ἡρογοὰ δὰ ἢ ΐβ 
Ὁγοίμον Ρ]ιΔ8661] ἐθίγασοῦθ. Ὠγίνϑι ἴσοι δἰθ ῬΓΟΥΠΟΘ 
ὉΥ Απιίροηυθ, Βοροὰ τοραϊσοὰ ἰο Βοιῃηθ, ἩὮΘΤΟ, 
ΚὨγΟῸρὮ 16 ἔανογ οὗ Απίοηυ, μΒ6 ψα8 ἀθοϊαγοὰ ὮὉγ 1868 
Ἐοτηδη ϑϑηαίθ ἰκϊὴρ οΥὗὁ δυιάξα. Βυΐϊ δ6 ταϑ οὨϊχοά 
ἐο σδὶὶ ἰὼ 106 μεὶρ οἵ οτηα Ὀοϑίογα [6 οουἹὰ τδίζο 
ὨΐτηδΒ6 1 τηδϑῦον οὐὗὨ .ἷ8 ποὺ οδρίνδὶ, Φογυβαίθη). Αἰἴἶογ 
ὅπ|6 [8}} οὗἨ ΑΠΙΟΠΥ͂, Β6 δβιοοοοραοὰ ἴῃ βαουτίηρ [Π6 
ἔδτον οὗ Αὐρσυδβίυβϑ. ΕῸΓ [ἰδ Γατῖθ ον ΠἰΒΌΟΓΥ, ΘΟΙΏΡ. 
10:6 δνίίο ]α Ἡξτοὰ ἴη ἰδ σ᾿ δὰ οὔμον δὲῤὲ, Εἰποενοί., 
δηὰ Ψοθορῃυ8.---Ηοτοὰ τγῶϑ αἀοδιϊποα ἰο βυβίδϊ ἢ 8 
τηοβί οτΐηουβ ρατῦ ἴῃ δον δ Ὠἰδίοσγ. Αὐ ἢΐ8 δοςθβδ- 
βίο, ὯὨ6 ἰουπάοα ἐῃ6 ἀυγηςοδη ΟΥ̓ΠΑΘΟῪ ΟἹ [Π6 τυ ϊη8 
οὗ 0 Αϑιβοῃδθδῃ οὐ Νποολαη σὰς. (ΟΡ. ἰΠ6 
Εοηοα]ορίοδὶ (6065 οὗ ὑπ6 Αβπιοπεεδη ΠοὰβῈ δὰ οὗ 
ἰὴ6 Ηρφτοαΐδῃ, ἰὰ σορ Ἐαιιπη τ᾽ αίεδίϊπα, Ὁ. 881.) 
ΤΏ φἰοτίουβ γᾶοα οὗ [6 ΜδΟΟΑθΘ6Β μδὰ ζδ θη ̓ Βσουρἢ 
ἰμοῖν [Δηδίϊοαὶ ργοδυπηρίίου, δηὰ ἃ βοῦν 6 ἀθίθγθποθ 
ἴο ἴ86 υἱγ8-] ρα} 18ὲ γοὶ χζίουβ ῥαγίγ,--- δὲ 88 ἃ δ΄ ΤᾺ ΑΓ 
ὉΠ ΓΔ -Θοοϊοβίαβίϊοαὶ ΡοΟΪΪοΥ ἰἸοαὰ ἰο {86 συΐπ οὗὨ γναγίουβ 
ΒΥΖδυϊΐπο ἀγηδδίίθθ, δὰ ἴῃ ἸΏΟΓΟ τηοάθγῃ ἔἶἰπη68 ἴοὸ 
ἢαΐ οὗἨ ἴ86 Βιυδτιίβ ἴῃ ατοδαὺ Βυϊϊαΐη, δπὰ οὗ {6 
Βουγθοιβ ἰπ Εταμοο. Το [ἀυτηδοαῃ ἀὐῃδβίν, ἢ 106 
οἴμον μδηᾶ, Ρυγβιδαὰ ἃ ΟΥΑΙ 86 οῦ αι ΡΟ]ΐΟΥ, ΟΥ̓ τ οἢ 
ἦς βυοοσοοάρα ἴπ τηδϊηϊδί ἰὴ ἰἴ80}} [ῸΓ ἃ οομβίἀογ- 
ΔΌΪα ἰἶπ|6, υπᾶορ ἴδ6 πηοδὺ ἀἰβῆοι δ οἰγοιη)δίδῃοοβ. 

1Π6 ῬΑΓῪ οὗ 
ἴδο ῬΒατγίβοϑα, Ὀγ (86 Ὀυϊἀΐηρ οὗ [86 ἴθ ρ]6, δπὰ ὉΥ͂ 
οἴδιον ἰοθὴβ οὗἨ τσοὶ ρίουβ Ζθαὶ; Μ}}}16 αὖ 1.86 8ά 1:0 
πιο (86 ἔατον οὗἩἨὨ Εοτηθ ᾿ὰ8 οουγίοα ὉΥ Βογυ  ν, ὉΥ͂ 
ΘΟΠΟΟΒΒΙΟΏΒ ἰ0 Ποδι μοηΐβιῃ, δηὰ ὮΥ ἴ86 ἰηἰγοἀυοίίοη 
οὗ Οτοδοίδη οτιβέοιηβ. [1 8 ὨοΟΤΟΓΙΩΥ ὑΠπᾶὺ 8 6 ΒΑΓ. 6 
Ηοτοὰ πο διὰ δἰγοδαῦν οχιϊησυϊβῃθαὰ [Π.6 ᾿τί ΒΟΥ δπα 
ΤΟΥ͂Δ Βουδβθ οὗ ἴῃ6 Μδοολθοο ὈΥ̓͂ ἴΠ6 ταῦτά ον οὗ 18 
ἰαδὶ Ὠοΐγϑ, αἰ8οὸ αἰϊθιηρίθα ἰο ἀδϑίγου (16 ἴσυῃθ δῃηὰ 
Θύδγ Δ] ΤΟΥΔΙΟΥ οὗἩἨ ἐῃ6 μοι οὗ αν ἃ. Βυΐί, βίι γι οἷν 
Βροδκίηρ, ᾿ἴὑ τὰϑ ποὶ πὶ Ηοτοα ἰπαὶ ἴῃς ουϊνατὰ 
δοορίσο ἢγβὶ ραββοὰ ἔγοπι ἴΐπθ ὑγδθ οὗ δυάδῃ ἰοὸ δὴ 
Δἰΐθη ἔδυ, 88 οὐ ἴΠ6 Μδοσαθθθδη ἀὐμαϑὶν Ὀ6- 
ἰοηρεὰ ἰο ὁ ἀϊβογεπὶ ἰγῖθο, ἐμαὶ οὗ 1,ουν]. Ηδῃοο, 
ὙΠ 6Ὼ ἴΠ6 τΟΥΔΪ ῬΟΎΟΣ ͵ϑ οοηοττοα οἡ 86 Μδοοδ- 
6686 ἴῃ [86 ρογϑοὶ οὗ βίιμοῃ, ἰὑ νὰ8 τοΐέλ᾿ απ ἔχ ῬΥεδ8 
ψεδεγυαίίοη οΓ ἰδέ τίσλίς οΥ ἰδὲ Ἀεδειαλ (Ἰ Μαοο. χὶν. 
41). Οηἡ ἰὰ6 οἰδαῦ μαηά, {16 Ιἀυπιροδηβ πδά, ἔογ 
ΤΏΟΓΟ ἴδῃ ἃ Ὠυηάἀγοα γοαγϑ ὈΘίοσο ἐπδὶ, Ὀ66ῺᾺ {6 }8,--- 

ΤΟΌΟΠ Πρ δραῖπδὶ (η6 Θοτογησηοηξ, βότηθ οὗ (ποτ ᾿γ6 ὉΥ 
Ῥαστη!ηκ 8124}} ῬδΙδλδΕ οὗ ἴ80 ΤΟΟΚΥ͂ ΠΟ ὨἰΤΥ δγοπηᾶ ἴΠ9 ἴοντη, 
8δη4 ἴγουι ἴδο ἤγυϊῖ οΥ̓ 9 χα, μοτηορταηδῖο, οἷΐνο. δη ἃ Ὑ]Πη6, 
ὙΓΙΟἢ ΟΟΥ̓́ΘΣ δοΙη6 οὗ [Ὧ6 πεῖ Ὠρογίηρ ἢ}Π8.: οἴποτα ᾿ἴνο ὉΥ͂ 
οδγνίπα οὐϑηΐδ ἴῃ 1ῃ0 ΒΙδίΟΥΥ οὗ ΟἿΤ Βαυ!υυῦ οἡ 568 86]. 
δυὰ οἱδονῦ ουγίουβ ὑγἰ πἰκοῖβ, τ ηἰσῖ ἘΠΟΥ 56}} ἴο 186 Ρἱ] τί τη 
ἐμαί υἱοί δεγηδδίθι ἀσγίηρ ἴ6 Ἐδδίου ΒΕΆ805. . . . [18 
Κοποσδὶ ΌρΟΔΓΒΠΟΘ ἰδ ||κὸ παῖ οὗ ΟἴἾ6 Ὁ ἰΟΥὨ5 ἰη ἴδ ΕδΔΐ.--- 
Ὥδιτον, ογοοϊκοᾶ κίτοοίδ, ἤδί-σοοΐοὰ Ποῦδοδ, ΤΠ δΌν ΙΔ ]}, 
Ψψἴ1} Γγοη δ 41} πϑ] ]οὰ ὑρ΄ Β8010 8 81Πη8}} Ποογ-ἄοοῦ, [{ 888 πὸ 
δοῖοϊ οἵ Ρ]δοϑ οὔ επιογίδίῃγηϑῃΐ : [8.6 ΤΥΔΥΘΙΪΘΙΒ Ὁ6ΌΔΙ1Υ ᾿οζ9 
ἰὰ 186 οοπγοηῖ," οἱἷς.---Ὁ. 5.) 

(86 Μδοοδῦθο Ηγγοδῦυ πόαν οὰ (ποῖα ἴο 
βυῦτηϊἑ ἰὼ αἰγουπχοίδίοη. ΤῈ6 Ἰῶκῃ Ἀσ ἀγῃδβίῦ το- 
τηδἰησα, Βονονοσ, Ἰἀπγηθθδη ἴῃ βρίγίϊ,---αὐγουπισίβοὰ 
βοῖηΐ-ρασδὴ δηὰ Ὀδγθασίδη, ἰθουρῃ Οὔ 7 αἶν- 
᾿Π12οὰ. Αοοογαάϊΐπρ τὸ ἰδ6 δἰδιἰδιηθηί οὗ ἴ6 Ἐδέδοσ 
(ᾳυοϊοὰ ὕγ μον, ἷ. Ρ. 481, ποῖδ ὅ), "6 Ἠδγοάϊδηθ 
ἯΘΓΟ Οὗ ῬυΓΟΙΥ Ποδίμοῃ οχίγβοίοῃ,---ἰ Ποῦ δηοοδϑύοσβ 
μανίηρ Ὀδο ΡΣ] π65 ἔγοῖα Αβοδίοη, νμο δὰ Ὀδθα 
Ῥγουμμὶ ἰ0 Ιάυτοξθδ ἃ8 ὑγΊ ΒΟ ΟΙΒ οὗ τᾶ Βυὶ πὮ}}6 
(ἢ 6 ΑΒβιηοθεθαηβ οπὐογοὰ (Π6 τογαὶ αἰ σι εν τι ἰδ 6 
ΘΧΡργθθδ δοκηομ)θάρτηοηΐ ἰπδί ἐπ βοορίγθ Ὀδὶοηροὰ 
ἰο ἴ}6 ““ οομίπρ Ῥτορδοὶ," Ηογοὰ γϑοορπζρα ΠΟ διιοὶ 
οχροοίδᾷ Μοββίδῃ ; ΟΥ γδίοσ οπἰουίδί θὰ ΟὨΪΥ ΒΌροι- 
Βιϊ οὔ ἔδδσε δῦοιὺὶ Ηΐπι, δηὰ ομοσβῃοα 1ἴπΠ6 ἀσεῖτα οὗ 
οἤξοιίίϊηρ Ηἰἱ ἀεβίιγυοίίοη. ἴῃ (δἷκα τοσροοῖ Ηογοὰ 
ΤΩΔῪ ὈΘ Βαϊ ἃ ἴο ἤδγο σϑιηουθα [Π6 βοορίτο ἴτοια Φυάδῇ, 
Δἰμβουρὴ ποῖ πῃ [Π 6 ὈΥΠΠΔΤΎ δ6η86 οὗ ἴπ6 ρῥεϑαϊεϊίου 
ἴῃ αφη. χ]ΐχ. 10 (666 {86 δυίδμονΒ οείέένε ἠοσπιαέϊξ, 
Ρ. 668). 

Ἡετγοὰ ἀϊοὰ ἴῃ {πὸ ἐουγμβ γοδῦ Ὀοΐοτο ἴδ 6 σοτ- 
τηθῃορτηθηὶ οὗ ΟΡ 6γα, βῃ ον Ὀοΐοτο Εδδβίορ (9 5 ΡΒ. 
πο. χυὶϊ. 9. 3). Ασοον ΡΥ, (6 Ὀἰπ οὗὨἨ ΟἸ τίει 
ταυδί ὮΔΥ͂Θ ἰδίζθη οἶδοθ αὖ ᾿θδβὺ ΤΟῸΓ ὙΘΔΣΒ Θαυ ἷο [ΠΔ 
[Π86 υϑῦ8] ἀαίθ. 3:6 ἸΤ Ιοβϑὶον, Ολτοποῖ, ϑψηορϑε, Ὁ. 
ὅο ; δηὰ δ δυϊμουβ Ζεδεπ «ζεδμ, τὶ. ῥ. 106. 

ἍΨδ29 πιϑῦ, |1ϊ. ΙΠασὶ, μάγοι, Ὁ ΔΌ ---ΤῊο δῖρο 
οὐδ! θοϊοηροα ἰο ἃ μἰρὴ βδοθγάοίαὶ. οαβῦθ δι δ᾽ 
[6 Ῥογβίδῃβ δηὰ Μεάθβ, γὨο Τοτταοα [Π6 Κἰηρ᾽᾽Β Ὀγῖνυ 
οουηςῖ!, δπὰ οὐ ναϊοα δϑιΓΟΪΟΡΥ, πιράϊοῖΐηοθ, δὰ 
Οὐσυυ παίυγαὶ βοίοποο. ΤΉΘΥ ΔΓῸ ΓΘαῸΘΒΕΥ ΤΩΘΠ- 
ἰοποα ὈΥ δηοϊθηΐ δυῦΒοΓΒ, βυοῖὶ 88 ΗἩοροθοίυϑ (ἷ. 182), 
Βιορσοηοδ ϑογίυβ (ἰ. 1, 9), ΕἸδη, ῬοΟΓΡὮΥΤΥ, Οἴσοσο, 
δηὰ Ρ] γ. Θυτγίπρ [86 {Ππ|6 οὗ ἴῃ6 ΟΠ άδδὴ ἀγπαβῖν, 
ἴΠ6Γθ αἰ8δὸ οχἰβίθβα δὴ ογάορ οἵ τηδρὶ αὖ 6 οουτί οὗ 
Βαθγίου (δεν. χχχῖχ. 8), οἵ ποι θδηϊοὶ ττῶβ τηδὰθ 
1η6 ργοβίἀθηΐ (Π6ῃ. 11. 48). Βυθδβοαυ 0} 186 πδπιθ 
Ἧ88 ἰγδηβίογτοα ἴο0 [Π086 ΓΤ ΡΠ ΟΒΟΡΉΘΤΒ ἴῃ ζοη- 
ΟΓᾺΪ ὙὯῸ διυαϊοαὰ δϑίγο ον, ἴ806 ἱπιοτργειδιίοι οἵ 
ἀγοδιηβ, οοσυϊὶ πδίυγαὶ δβοίθποο, δὰ {π6 ᾿κ6. (ε 
ποτ β  οαί- Ἡονέεγδιιολ.) Αἱ ἴμ6 ὄπ οὗἨ ΟὨΠτίδε, 
ΤΩΔΏΥ πδίϊνο8 οὗ ιυγία δῃηὰ Ασδοΐα, Δ8 611] δ γθοῖκβ 
δηὰ Ἐοτϊηδη8, ργοίοββοα ἰὸ 6 δάδρίβ ἐπ ἔ|1|ὸ τηδρῖςδὶ 
ἃτῖ, δΔη δ ρ] ογοὰ ἰδ [ὉΓ μαΐῃ ΟΥ ῬΘΓΒΟΩΔΙ δάνδιοο- 
τηθηΐ, ἐδ κῖηρ δἀνδῃΐδρε οἵ {86 ουγί ΟΟἸ ΕΥ̓ δ ἃ Βυροτγαιὶ- 
τίου οὗ {μον σορ οι ρογατῖθα. ΤΏΘ Ὡδιη68 οὗ δίτηοι 
Μαρυβ, το ἄγον ἀοτῃ {86 τορυϊο οὗἁὨ Ῥοῖογ, δηὰ οὗ 
ΕἸγταδΒ ἴΠ:6 ΒΟΤΌΘΓΟΣ, ὮΟ Ορροβοὰ Ῥαυϊ, π|ὶ}} αἱ ὁῇςθ 
ΟΟΟΌΓ ἰο [6 ΓΟΘΘΓ 8ἃ8 ἴδ μ 18. ᾿πδίδηοοθθ. ΤΠ6 τηδρὶ 
ταρηϊοποά πη (86 ἰοχὺ ὈοΙοημοὰ ἴο (86 φδυ! ον οἷδδβθ 
οἵ Εἰδβίογῃ βαθϑ, ὙΟΒΘ ΓΘΘΟΔΙΌΒΟΒ ἯΘΡΟ Βίβοοσα δηὰ 
Θαγησδὶ, 

ΤΉΘΥ ΔΓῸ Το] οα υόοΐ86 τθ: ἔζοσω ἐμο Ἐϊαδῖ, μάγοι 
ἀπὸ ἀνατολῶν. ὙΤΠθ οχργοββίοῃ, ἀπὸ ἀνατ., ΤΩΔΥῪ 
νε )οἰηοὰ τι} οάθ8] ργοργίθιυ ἴο [ἢ 6 ποῦπ ργοοθαϊηρ 
ΟΡ ἴ0 ἴδ6 νεγὺ ζ0]οπίησ. Το γε οοπδισυσέοι, 
ΒΟΥ͂Σ, ἰ8 ῬΓΘί ΘΓ Ό]ο, ρὶ νίηρ' ἴο [86 οχργοβδίοῃ, τεασὶ, 
1.5 }} ππροτί : Ὀυὺϊ [86 Ραγυ συ ρδγὶ οὗ ἴ)6 Ἐδδὲ 
ἔτομῃ το ΠΟΥ͂ σατη6, οδηποὶ Ὀ6 ἀοίοττηϊηοα. «{0υ5» 
η, Τογί ]] δπ, ἀπ ἃ ἸΏΔΩΥ ΟἴΒοτΒ (866 Μογετ), χρὰ οἱ 
Αἀγαῤδία; ΟἸὨἸγγβοβίοιῃ, ΤὨΘΟργ]δοῖ, δὰ οἴποτβ οἱ 
Ῥεγεία; ὙΠ1ΐῸ βοὴ βᾶνθ βρϑοϊβοὰ Ῥαγέλἑα,͵ δαδῳ- 
ἰοπΐα, διὰ ουθη ἄσψρέ δὰ δ ἰλίορία. Αἷ 8}} ουθηίβ, 
ΠΟΥ ποῦ οἵ Ἐδβίθστῃ οτἱίπ ; δηὰ ἴἰ86 Ευδηροὶϊδι 
ΒΟΘΙΒ ἴ0 ἱηΡΪΥ ὑπαὶ ἸΠΟΥ σδτὰθ ἔγομη Ῥογαῖα οὐ εβδο- 
Ῥοϊαγηΐδ, {Π6 βοδὶ οὗ {)|ὸ οὐ βί πὶ πιαχὶ. [η αἰϊοσηρῖ- 
ἱῃρ; ἴ0 δοοουπί 700 {π8 Τηϑποῦ ἰπ ὙΔοῖ ΠΟΥ δὰ 
Ὀδοοιη6 δοαυδίπἰοά πἰτῃ {πα ΨΦον 88 οχροοϊδιϊοι οὗ ἃ 
Μοββίαἷ, βδοηθ ἤλυθ ἰαἰὰ ὕοο συ ς ἢ βίσοβϑ ὁ Ὁποοσίδῖ ἢ 
Ὠἰἰδίοτγὶ 8] αἰδιθιη θη. ἘἘ116, ΠΏΟΤΘ ΤΟΟΘΒΠΥ, οἰδογα 
μᾶῦθ δηθγο Υ αἰδγοχασάθὰ [1:6 6 Ὁ] δηθὰ ἰιἰδιοσῖςδὶ 
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κεῖ, [δδὲ δοῖῶθ βιοῖ οχρθοίδεϊοη ὙΓῸᾺ8 ζΘΠΟΓΑΙΪΥ ΘηΐοΥ- 
"οἰποά δὲ 86 [6. Τδυ8 βυοίοπ!υβ τηθηίοηβ, ἴῃ ἷα 
ἴδ οὗ Υ δϑραβίδη (1ν.), ἰδδὲ ἱπγουρθουν ἴΠ9 Εδβὲ ΓΠ6Ὸ ΓΘ 
ἯΔΒ ἃ ρΌΠΟΓΑΙ δηὰ βοι θὰ δα ϊοῦ, {πδὶ δρουΐ (8 
Ῥογίοά οπθ πουϊὰ οοὴθ ἴτοτῃ Φυάεθα ὙὰΟ βῃουϊἀ βυὺ- 
ἀυθ (μ0 ποιϊάβ. Ταοίϊυ8 (ἰδέ. ν. 18) τ θυ ἴο ἃ βἷτη- 
11δν ὀσροοίδύοῃ. Βυΐϊ ῬγοῦθΌΥ {686 ὑπὸ ἰδίου Δ 8 
ἀογίνοα {ποῦ βεδίθιθηΐβ ΟὨἹΥῪ ἴγῸΠὶ ἃ ῬΒΒΑΡῸ ἴῃ ζ0- 
βΒορῆυ8 (2,ὲ είέο “ωααίοο, νἱ. ὅ, 4. ες Οἰοβοίθυ, 
Αἰνολεησοδολίολέο, νοὶ. ἷἱ. ἡ. 47). ΦΔοθορθυβ, ἰῃ ἢΪ8 
δῦ] ΟΥ̓ Ὠρηρ᾽ ΤΩΔΏΠΘΡ, ροενογιθα [Ππ6 βοτίρίυΓο ργοῦ- 
ἶβ6 οἵ ἃ οθαῖδη, δρρι γίηρ ἰν ἴο Υ δβραβίδῃ, νῖιο, ἴτοτα 
[8 οαπηραίχη ἱπ Φυάοοα οὐ ἔγοτῃ ἴ}6 Εδβὶ, δὰ ρῸῃ 6 
10 ἰακθ Ῥοββεββίοῃ οὗ ἴῃ 6 ϑιορίτο οὗ {π6 πνογὶ ἃ (εξ ΤΥ 
1κδοπ «{6δι, τοὶ. ἰΐ. Ρ. 106). Βαὺῦ, ου [86 οὔδοῦ 
ἰιαπά, ᾿ξ 8 πηἀοπίδ]ο ἐμαὶ 186 Ἰοταρ]ο οὗ ΦογΌβα θὰ 
ᾺΒ ἴδιηοα 8}} οὐδὸν 86 Ἐαδὶ (266 ΟἸθβϑίθγ, το]. ἱ, "Ὁ. 
46): ἰπαὶ δἰ δαὶ ἰἴτηθ ἐμ6 9.8 μδαὰ δἰ γοδαῦ 
ΟΥ̓́Θ ἰδ6 Κηοῦσα τουτὶ - απὰ ἰπδὶ (ΠΟΥ δὰ ραϊποὰ 
ΟΟΏΥΘΓΙΒ δΔιηοπς ἰδ6 πιοβὲ ἱπι6  ]6σξδὶ δπᾷ οασηθβὶ ἰῃ- 
αυίΐγοτβθ οὗ 4}} οουπίτίοθ, ϑββυιοῖι, [0 ΘΧΑΤΏρΡ]6, ΜΘΙῸ 
106 Οτβοκβ τηϑῃτοποαὰ ΠΥ Φοδη (χὶϊ. 20). Νον πηυδὶ 
"πὸ ἰογχοὶ ἰῃδὶ [86 ρστοαίοδὶ ρατί οἵ ἴπ6 ὑδη ἰσίδθβ οὗ 
Ϊετδθὶ ᾿ιδὰ τοταδλίποα ἴῃ Ῥαγίμΐα, (πουρὴ (Ποὶν ἰάθαβ 
δηὰ Βορ68 σοποογηΐηρ ἴΠ6 ΝΜ βϑίδὶι 6ΓΘ ὈΓΟΌΘΔΟΪΥ ποῖ 
Β0 Εἶδαν δῃηὰ τ }} ἀοῆπρα 48 ἰΐπο86 οὗ ἐποὶγ Ὀγοίδγθῃ 
ἷλ Ῥαϊεβϑιϊπθ. (8ὅ.6 7Τὴε Νεείογίαπδ, οὐ 7Τὼ6 Τεπ 
7νῖδεε, Ὁ ΑΒ ἢ 6] αταπῖ, 1848.) Ετοιὰ [86 οἰγουξη- 
βίδῃοα (μὲ ἰῃγοα αἰ ἴδγοης κίηαἀβ οὗ αἰ δ τόσο οἤογοά, 
(6 Βίγβηρσο ἱπίθγοηοθ δα8 θα ἀγατγῃ, ὑπαὶ ἐλγέθ 
“ πίβα τηθη ἦ ργοϑοηϊδα ἤθη. Αἰτα ]ΥΥ, ἃ ῬυΓΟΪΥ 
ἴδιοῖδι! ἰπἰοτρτοιδιίοι οἵ Ῥβ. ᾿ἰχχὶϊ. 10; 188. χ]ϊχ. ἢ: 
Ισ. 8, 10, Ιοὰ ἕο (0 ἰάδα, δϑρϑοίδὶ ν βἷποθ (6 ΒΔ 
οδηίατγ, ἴμδδὲ [Π6 τηλρὶ ποτ ἀπε. Ἐγθῃ Ὀείοτα 
ἴδδι υἰπηο, (8 ν᾽ ον ἢδὰ Ὀδθϑὴ ργορουηδοά ὉΥ Τοτγίυ]- 
Ἰἰδη (4ἀν. λἴαγνε. ᾿ἰϊ. 18). ΟἸἩγγϑοβίουῃ βρϑβκβ οἵ 
ἵπεῖνο τοδσὶ, απὰ Ερὶ ρῃδηΐυβ ᾿ἱπογοαϑϑᾶ ὑπο ὶῦ υμ 6 Ὁ 
τὸ δίδοῃ. 

ΤῊΘ πιοαΐεονδὶ Ομυτοῖ ὈΪοηἀοα [6 δοΟΙΙ ΘΟ ΓΆ- 
εἰσ οἵ (6 ΒΟΙΥ ἰῃγοα " γ, λ.|εἰολέον͵ ἀπὰ 
Βαϊιλαδαγν, ΔΒ ἸἰΏΟΥ ᾿οτὸ οδ] δα, δ ουρὰ οὐ ΘΓ ΘΙ. 68 
ἃῖῸ αἶδο δοααεϊρσῃοα 1ποῖ), πὰ [πὸ [δειναὶ οὗ (86 
ἘρὶΡῃδηΥ (ΙΝ, ὅ4η.). ἰα Γοαδὶ, το ττὰ8 βγεὶ 
ἰηκευἰοὰ ἴῃ ὯΠ6 Εδβίογη ΟΒυγοῖ, ορτστηθησοα ἐθοσα 
[80 δηπυα) ογοὶα οὗ ΟΠ γίβύδη δβιλνδὶβ, δὰ Ὀγὶ πιαγὶγ 
ὕοτο σοίογοποο ἰὸ ἰὯθ6 Ὀδρίίβτα οὐ ΟἸγίδι, ΑΒ {ῃ6 
Ἑδδίοσῃη Οπαγοῦ δἀοριοα ΟὨγίϑιπιαθ ἔγους τῃ6 ὟΥ δι, 
80 ἴα Ἰοβίογη τοοοϊνοα ἴῃ ΕΡΙΡΏΔΗΥ ἔγοτη ἴὴ6 
Ἐλδὶ, ὉΥ δὴ ᾿ἱπύθγομδηρο βἰ πλῖ]αν ἰ0 ὑἐμαῖ ἱπ ο 
186 υδὲ οὗ οὔρϑμπβ δῃηὰ 611. Τηδ Βγεῖ ἰγδδο οὐ" ἴα 
οοἰοδγαπιίου πὶ (16 Ὑ οβὶ ὀοουγβ ἀὐυτίηρ {Π6 ἰατῦον ΠΑ] 
οἵ ἐδ6 ἐουγῖῃ σοηίυσΥ (θη, δοοογάϊηρ ἰο Αἰωπηΐδηυ8 
ΜΑτοο ἴηι, ἰδ τὰ οὐδοτνθὰ Ὀγ [80 Επιροτον Δυϊΐδη 
δῖ Υἱόπηο ἴῃ 860). 80 ΘΑΥΪΥ 88 ἴ86 {ἴπ|6 οὗἩἨ Αὐριιθ- 
ἐπθ, ἰξὲ τα οοἰονταίθὰ ἴῃ ἴ6 οϑὲ δὲ Ὁ γίδια ἢγαὶ 
τοληϊ οϑιδιίο ἰὸ ἐπ Οθε}16 8, ὑΠ6 ρῥγοοθάοπὶ δηά 
μαιτδῦΐ ἰοῦ ἰζ Ὀοίηρς ἀοτίνοα ἴγομ ἐπο δἀογαιίοη οἵ 
δ τηδρὶί ἴῃ [86 μαβδᾶρο ὑπᾶδν οοπαίἀογαϊου. Ηδποθ 
4180 118 πδιη6--- είυαὶ ὁ (λα ἐλγες Αἶπσε. Ιὰ Ῥγο- 
6686 οἵ τἴτηθ, ἰἤγοο αἰ ογοηῦ ουθηΐβ οδὴθ 0 Ὀδ6 οΟἢ- 
πορίοα [ἢ (15 οϑιναὶ : 1) ΤῊΘ Ὀαρώδηι οὗἨ ΟὨἸ τἰϑὶ : 
2) ΟἾγίβο ΒΒ ὅσϑε πιδηϊοϑίδίίοη ἰο {Π6΄ ΟΘ ἢ (1168 : 8) (}6 
ἢγπὶ τηϊγϑοῖο δὲ ὕδηδ, Φόδη ἰΐ. 11. ΑἜΤὈυγίἢ γοίργομοθ 
ἴο (86 τηϊγβουϊοῦβ ἰοοάϊηρ οὗἨ ἁ ἰἢ6 ὅ000. Ρδύβοπβ τγὴ8 
δῇοτνατ δἀἀοὰ. Οὐμρ. ἰδ δγιῖο]ο Ερὲρλαπὲέθη ε8ὲ 
τη ς δ Κεοαί- Ἐπογείοραασίε; α180 ἴῃ ΑΒοῃθδο ἢ Β 
Αἰΐσενι. Κἰγολεη εχίοον, δὰ ἴῃ Θιγθυβα 8 Αγελεη- 
αν. Ἴμο Ἰορϑηὰβ οἢ {Π|8 βυ δ᾽ θοὺ σανα τίϑα, ἃ8 ἰδ 
νγοἱ] ἰἱγῆονσιι, ἴο ἃ διίγϑηρθ τηθαΐογ οἵ δοοϊοβίαδίϊοαὶ δηὰ 

ὈΞΕρΡΈΔ. 
ἯὟο Βανὸ πὸ δυίϊδβοηξο σοοορὰ οὗ (6 πυδον δηὰ 

ἐπὸ Ββοςῖδὶ ρμοαϊου οὗ ἐπ680 τηασὶ. Τθοτο τασυεὶ, οὗ 
σΟΌΣΒΟ, ἤν ὈΘΟῺ ΙΏΟΓΘ ἴπδηῃ ΟἿΘ: δηὰ ὑδ6γὺ τηυδὲ 
δ ὈΘΘῺ ῬΘΙΒΟΙΏΒ οὗ Μ66]1} δηα γαηὶϊς, ὙὮο, ἴῃ δἱὶ 
ΡΓΕΟΌΔΟΌΙΙ ν, του Ἱὰ ἔσανθὶ τ Ὁ} ἃ ΘΟΠΒΙ ΘΓΆΌΪΕ τοϊϊπυθ, 
80 ἴδας {ΠΕΙΡ ἀΥτῖναὶ δἱ ΨογΌΒΆΙ ΟΣ τουδὶ ΒΑΘ ΡΓῸ- 
ἀυοθαὰ ἃ βϑηβαίίΐοῃ. Τμδὺ ὑπο σοῦ σμ 168 δηὰ 
ποῖ ον, ΔΡΌΘΑΓΒ ἴγσοιῃ ὑῃ6 ὙΠ|016 ἴσποσ οὗ (ἢ ὯδΓ- 
ταϊϊνα  ἔτοιῃ (Π6 ροϊηὐδα οοηἰγαβὶ ἴο πϊοὰὶ [9 Ενδῃ- 
Βο ἰθὺ τρδη ΒΟΥ ἰηϊοηβ ἴο ΓΔ αἰϊθηϊίΐοη : διὰ 
ΘδρΘοδ γ ἔτοση ὑμ6 αυοϑίΐοι : “ ΒΘΓΘ 18 [06 Ππογ- 
Ὀοτῃ Κίης οὗ ἴδ δον" Ασοογαϊΐηρ]Υ, τοδί σοτῃ- 
ΤΩΘΏΪΔΙΟΓΒ 8.6 δρτοϑὰ οὐ [8 αυοϑίίοῃ. (8ὲε6 Μογϑν, 
Ρ. 68.) 

γον. 2. ὅὕἅἷ2}ὸο βανὸ δθοόσ ΕἾ εἰδσ.---- 8 δηποΐ 
ΤΟΙΣ οἰἴον 0 ἃ οοπιοὺ (Οτίζεῃ δηὰ οἰδμογθ), οὗ 8 
πηοῦθογ, 80}} 1688 ἴο ἢ δηροὶὶς δρραγίοη (Τ ὨΔΟΡὮΥ- 
Ἰαοῖ). Απιοηρ [6 δηοϊθηϊβ, ἃ οοϊηθὺ ὙΒΒ ΓΆΓΟΙΥ ΟΟὩ- 
εἰἀοτοὰ ἃ ροοὰ οἴγδῃ; ἃ τροῖθοῦ νουϊὰ ὈΪΔΖ6 δηὰ 
Ὀυγδὶ : Ὑ8116 δ δηροὶῖο νἱδίοη που] ἀἰδαρροαν ὙΠΘῺ 
118 οὐ͵θοῖ ᾿Ἧγἂἕβ8 δοοοιιρ δηθὰ. ὙΥ̓6 Βᾶνὸ Ὠ0 Κπονμ]θαρθ 
πα Δ ΘὨΙΓΘΙΥ ὩΘῪ δίδν τοδᾶὰθ 118 Δρρϑδσδῃοα δἱ (δδὲ 
Εἶτη6, δηἃ δραΐη ἀἰδαρροαγοὰ. Ἂβίγοϊορβοῦβθ ἀγο (πον 
᾿ΠΙΟΓΘΠΟΘΒ ποὺ 80 Τυυοἷλ [ΓῸΤ} δὴ ἱπαϊνίπμαὶ βία, 89 
ἴνοϊῃ 8 δοπβιθἸ]διίοη οὗ βίμισβ, δἰ πουρὴ [6 ἱτηροτὶ οὗ 
[86 υἱϑίοῃ γὰβ ραϊδογεα ἔγοση [856 Ὀγθβθποθ ΟΥ Ῥοκὶ- 
ἐἶοι οὗ οπὸ ρδγιοῦϊαν δίδν ἴῃ ἐῃ6 σοηδιο] ]ἰΐοθ. (,566 
ΓδηροΒ 7 εδεοη σεδι, γ0]. ἰΐ, Ρν. 106.) “ΤῊ6 ἴδηουβ 
ΔΔΙΓΟΠΟΙΏΘΡ ΚΟΡΙΟΡ (226 σέδιε ΟΛγέείς ὑεγὸ ἀππὸ παία» 
ἐξέϊο, Ἐτδηοῖ. 1606 : οομρ. Μυηΐεον, ϑέεγη ἀδν Ἡγείδεη, 
Κορθῃδμδρθη, 1827) ἢλ8 βῇονῃ, ἰμδὺ ἴῃ [6 γϑὰγ 747 
ἔγοπι {16 Ὀυϊἀϊηρ οἵ Βοπιθ, 8 ὙΘΓῪ ΤΟΙ ΔΕ ΚΘ ὈΪο ἰΠγ660- 
[ο] ἃ οοηὐυποϊίΐου οὗ Φαρίζονῦ δηὰ ϑαϊασγη ἴπ [Π6 δἰ 
ίδοεδ : δπὰ δαὶ ἴῃ ὑΠ6 Βρτΐηρ οὗὨ (Π6 ἴοἱ- 
Ἰοπίηρς γδὰγ (16 ῥἰδηθὶ Μήατβ ΠἸποῖβθ δρρεασγϑὰ ἴῃ 
(18 οοῃϑίο!]δίΐοη. Ηθ σοραγάθα ἰΐ 88 ῥγοῦδϊθ 1δδὶ 
Δ} ΘΣΥΓΓΔΟΓΟΪΠΔΙΎ Β[ΔΡ 88 οοπ) οἰποαὰ ὙΐΠῈ ἐῆθδο ἰἤγθο 
Ρἰδηθίβ, 88 ἴΓΑ8 (Π ὃ οαδὸ ἴῃ ἰδ9 γοᾶς 1608. ΚΟΡΙΟΓ 
Ὑ 88 οὗ ορίπίομ ἐπδὶ (ἷ8 οοηὐαποιίίοη ἑοττηθὰ ἰπ6 βδίδρ Ὁ 
οὗ 1Ἀ06 τωδαὶ. Τοΐβ τίν 88 ὈΘοη {πγῖΠοΓ οχρ]αἰπηϑα 
δηὰ ἀοίοηάοα ὈΥ [6167 ἷπ ἢΐ8 ΟΠΣΟΠΟΙορῖολ] Ββοατοῦ- 
6.8. ἘΝΊΟΘοΙ 6 Ὁ τηθηοηβ, ὑπαὶ, δοοογάϊηρ ἰο [06 Βἰδὺο- 
τηθηὶ οὗ Μυπῖον, [π6 ΟἸὨ δ 686 δας ΓΟΠΟΓΏΪΟΆΙ Δ ]68 τοοογὰ 
ἴΠ0 ΔΟΡΘΒΓΆΠΘΟ Οὗ Δ ΠΟῪ 58 Ὁ δ ἃ {ἰπηὴ6 ἡ Ὠ1οἢ ΘΟ ἢ- 
οἰά68 τι τὰ (Π6 ἔουγι ἢ γοδν Ὀσίόγο 16 Ὀὲγίς οὐ ΟἸἩ γίϑί. 
ΑἹ] σὨγομοϊομίοδὶ βἰαίθυηθηΐδ γο]αιίηρσ ἴο ἐμ6 Ὀἱτίῃ οὗἁ 
Ομιγίαι Ἰοδα, δοοογράϊηρ ἰο ὙΥ̓ 686 16 γ᾽ Β ΟἹ] δἰ Οη8, 0 
186 οοποϊαβίοη ὑπαὶ Φ 6808 γγ͵ὰ5 Ὀογῃ ἰῃ 86 γϑδνῦ 7560 
ἴτοπηυ 106 Ὀμ]Πΐηρ οἵ Εοπιὸ (Ὁ γΟΑΓΒ θαυ] ον (ἤδη 
186 Ὀἱγῖ οὐὨ ΟἸγδὲ δοοογάϊηρ᾽ τὸ [Π6 8018] ΟὨΓΟΠΟΪΟρ), 
δηἃ τηοβδὲ ῬγοΟΌΘΟΪΥ ἴῃ ἴΠ6 τηοῦῖἢ οὗ ΕαΌτυδτΥ. ΤΏΘ 
δοονθ-τηθηξοποα οοπ͵)υποίίζοη ἴοοῖκ ρῥΐδοθ νγὸ ΥΘΆΓΒ 
ΒΟΟΏΘΓ, {ππδὶ ἷβ, ἰῃ [0.6 γρὰῦ 747 δηὰ 748." 

ΤῊΘ οἰγουμηβίαποα (οὶ Ηοτοὰ οδυβοά 41} [6 
(πι816) οἰ ἄγθῃ ἴῃ Βοιμίθῆθσω, οἵ ἔιοο ψέεατγὲ οἷά δηὰ 
υπάσν, ἰοὸ Ὀ6 ρα ἴο ἀσδίῃ, ἰδ ἃ βίγοηρ δυχζυμηθηὺ ἰη 
ἴανος οὗ 86 βυρροκίίίοη, ἰδ τ[Ὧ6 ῥγίποῖρα] βίας ἴῃ 
(18. οσοπδ θα ἴο τγδθ {Ππδῖ το αἰτοοίοα {Π 6 πηαρὶ 
ἰο τῃοΐν βοασοῦ. (Ἃ(ὐογίδος, ἴῃ .ἷ8 ΟΟΤΩ ΘΠ ΔΓΎ, 58Υ8 : 
ΑΒ ὅεδβι5 δάἀδρίοὰ Ηϊπαβοὶγ ἴἰὸ {Π|6 ββμβοστηθῃ ὉΥ 19 
τοὐγδοῦ ]ουβ ἀγαυρῃῦ οΟΥἨ ἢϑῃ68: [0 {Π6 βἰοῖκ, Ὁν τὴ9 
σατίηρ οὗ {πεῖν ἱπβτστοῖν 68 ; δηὰ ἴο 41} ΗΪΒ ἤθάγοσβ, ὈΥ͂ 
ῬΔΓΒΌΪοΒ τοϊαϊϊηρ ἴ0 (6 οἰτουμπηδίδηοοβ δροιηᾶ, δηά 
16 αὐαῖτθ οὗ ογαϊηατ 1ἰ6: δὸ ἀϊὰ Ηδ ἀγαὰν {680 
ΔΒΙΤΟΠΟΙΊΘΙΒ ἰ0 ἩΪ 561 ὈΥ σοπαἀοβοθηάϊίηρ, ἰο ἱμοὶτ 
ἴανοτῦῖϊο βοΐθῃςθ. 

ΠῚ τὸ 6 δδικβὰ Βοῖν Ῥγουίΐαάθιοα οουἹὰ ΘΙΏΡΙΟΥ͂ δυο 
ἃ ἀοοορενα ατῇ ἴον [156 Ῥυγροβα οὗ συϊάϊηρ 106 τωαρὶ 
ἴο ἴ)6 συ, γγὰ ΤΟΡΙΎ, ἰμδὺ ἰθοτα ἷν 8 ναδὶ αἰ ΓΘ ΟΘ 
Ὀοίτοθη ΘαΥ ΠΥ δηὰ ἰαῖον αϑίσοϊ ΟσΥ. «Φιυδὶ ΔΒ Θἤ 18. 
ΕΥῪ ΒΡσΌῺΡ ἴγοπι δ᾽ ΒΘΤΏΥ, δη ουδὲ ΔΓ ΡΆΥΟ τίθα ἴο 
16 [δν οὗ Ναδίίοῃβ, 80 δησοίθῃμς Ῥαρδὴ δϑίγοϊ ΟΣ ΔΘ 
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τ06 Ῥαγδηΐ οἵ οὖῦ "το σγῃ 86,6 06 Οὗ ΔδίστοηοΥ. Βυΐϊ 
1λ6 Το ΘΠΟΥ͂ οὗ δῖ ἴτὰθ βοίουθοθ ἰ8 ἴο ροϊηῦ [886 ὙΑΥ͂ 
ἢ0 1810}. ΑΑ ρετγοορίίοη οὗἨ ἴῃ6 παυτηοῃίουδβ ογάογ οὗ 
ἴπ6 Βιτηλπιοπῖ, δηα ΟϑρΘοΟΙΑ ΠΥ ἃ κηονήίοαρο οὗἁ δβίσοῃ- 
ΟἸΩΥ, πουϊὰ ἀΐγοοὶ ἀδνουΐ πῖηὰβ ἰο Ηΐμπ ᾿ὮΟ [8 10:6 
Οδηΐγο οὐ (Π6 βρί για] βοὶαγ αὐβίθιῃ, ἴο 86 ογθδιῖυθ 
γνγοτγά, 06 ϑουγοα οὗ 84}} ογάοι. θδί46β, ᾿ξ νγὰβ ηοΐ 
ΔΒίτοΙ ορίσαὶ ἱπαῦΥ ἩΠὶοἢ ΡΥ ΠΙΔΥΠΪΎ ἀσιογαί θα ἰδ6 
τολσὶ ὑὸ υηάογίακα ἰῃ6 ᾿ΟΙΥΏΘΥ ἰοὸ ΒοίΒ]θθτα, Ὀυὶ 
186ὶν "6 ]] οὔ ἴῃ ἴ86 Μοεαίαῖ; Ρτοχηϊθθὰ ἰὸ (Π6 εν, οὗ 
ἭΠΟΤΩ ΠΟΥ δὰ Πποατὰ. ΤΟΥ ὙΘΓΘ ΤΏ ΘΑΓΏΘϑ᾽ ἰῃ 
(μοῖρ ἀθὸρ Ἰοηρσίηρ, δπὰ Ὀθ] αν δοοοραϊης ἰὼ 186 
ΤΩΘΑΒΌΓΟ Οὗ ργοραγίπρ κτᾶρο σταηίθα ἰῃθ πηι. ΗθηΟΕ ἱμοὶγ 
δβισοϊορίοδὶ ΚηοΝΊΘαμ6 τῆαϑ ὑβοα ΟΠἹΪΥ͂ 88 ἴΠ0 ἰηδίτα- 
τηθηΐ οἵἨ δαἀναποίῃρ δηΐ ἠϊγθοῦηρ ἱποὶν ἔα. ΤὭυ8 
Ὀινίπο Ῥγονίάθῃοο τισι οοηἀοβοοπὰ οὐθῃ ἰο0 {πεῖν 
ΘΓΓΟΠΘΟΙΒ ᾿άσα8, ἀπα ολυθ6 6ἢ6 Δρρϑδγαποο οὗ ἴῃ ὁοῃ- 
δἰ ]Πδυοη ἴῃ 1116 ΠθαυθΒ ἴο οοἰποίάθ τὶ ἴΠ6 οὔην]ο- 
οη ἰπ ὑμοῖν Ὠσατίβ,. ἐμὲ τῃ6 Ὀἰτίῃ οὗ (ῃ6 Μοββίδῃ δὰ 
πθη ἰδ ῃ Ῥἷαςσο; ΙΏΟΓΘ ΘΒρΡΘΟΙΔΙΪΥ 88 [Πϑἷνγ τη δίδϊο 
᾿ρ]]οα δ᾽ Ἰοαϑὺ [Π6 ρϑῆργαὶ ἰγᾶϊῃ ἰῃδὶ ἐπ ψΠΟΪ6 
ΒίδΙτΥ σου] ὰ μοϊηίΐβ ο ΟἸτῖδι, ἀπα ὑπαὶ ραγιϊουΐαν ἰανν 
οἵ Ῥγονίάθποο, δοοογάϊησ ἴοὸ ψὨΐοΝ ρτοαὺῦ Ἰοδάϊης 
δυθηΐβ ἰῃ ἰδ Κίηραοπι οὗ ἀοα το ὑυβῃογϑὰ ἰπ ΒΥ ϑοὶ- 
ΘΙ δηὰ β τ κίηρ ΟδΟΌΣΓΟ ΠΟΘ, θοΐῃ ἰογγοδίτίδὶ δηὰ 
οΟἸ βία], ΤὭσβ, 4}} βοουϊαῦ Κποπὶθάσο, ΠΟΉΘΥΘΡ 
Ὀϊοπάρα τὶ ἢ ουτοσ, βοσυο8 ἴ0 ἀγανν ΠΘΔΥΘΏΪΥ τἱπα8 ἰ0 
Ομ γίβι. ΕἾΤῸΡ 18. θὰ} [Π6 δυϑὶς, ἐγ ἢ ἰ8 ὑπ 6 κα ΓΠΕ ]. 
Ασοογαΐηργ, [Π6 δίϑν ὙΔίοῖ. Ῥγ88 ἃ βίῃ 0 [686 Ὑ86 
ΤΏ6Π, 8 ἴο 1.8 8 ΒΥτηὉο] ὑμαῦ 4}} δίῃ Γ6---ῖη ρασ ου}} 8, 
[Π6 ΒίαΣΤΥ ΠοδύθηΒ, ἀπὰ {Π6 ΤΟ] ΟΠ ρ888 Οὗ Ἰαί ΓΑ] 
βοΐθῃσο---ἰἶ ῬΓΟΡΟΡΙΥ͂ υπάογδίοοα, Μ0}}}, ἀπᾶον Ὀ;νὶπο 
Ευϊάμηςο, Ἰοδὰ υ8 ἴο ἄδεορος δῃᾷὰ βίγοῃρογ (δίῃ. 
(πιν: Ἠουῦπος, “γαζίδελαε Ἐὐκχιάγμπσ αε8 

εἰρη 768...) γο]. ἱ. ἡ, 18.) Τῇ ϑβίδίοιηθηϊ, ἱμδὶ 
16 βία πδὰ σμέάφά [6 τηαρὶ ἴο Φαγυβαϊθιη, πλιδὶ 
6 ἰηϊογρτοῖθα ἰη δοσογάδησο πὶ [06 Βγι 0} 168] ἱμη- 

᾿ΠῬονῖ οὗἩἨ ἴῃ6 ραδβαρθ.0 ὙΤὴδ τοδρὶ, οὗἨ οουχβο, ανδι θα 
ἘΠ ΘΙΏΒ6Ϊγ 68 ΟΥ̓ ἐἢ6 ΟΥ̓ΪΠΔΓΥ ΟἾΔΠΠ618 οὗὨἨἁ ἱπίοιτηδιοη 
ὯΒ (0 ἰδ γοδαὰ ἔτοιῃ ἴθ Εδβδὶ ἴἰο Φογυβδίοτ , δηὰ 
ΤΟΥ͂ ποὴὺ [0 «ΨΦογιβαίοη ἢ ἴπθ βυρροβί οη {δαὶ 
πὸ σαρὶ8] οὗ δυάδα που]ὰ πδιιγα]  Ὀ6 [16 Ὀἰγιἢ- 
ΡΪδοο οὗ {ἰ᾿ Κίηρ οὗἩ [λ0 ὅδονγβ. ΤῇΘ ΨᾺΥ τοι δοτυ- 
ΒΑ]οῖλ ἰο ΘΒ] ΘΒ τη ὑΠ6Ὺ Ἰσαγηΐ ἔγοσω 1008] ἱπίοσιμδ- 
ἴΐοη, μανίηρ Ὀδθθῃ ἀϊγθοῖθα ὕμογο Ὁ (Π6 Βοι 1068 δηὰ 
ὈΥ Ηεγοά. ο ἴθι, πουευον, (8.6 δίδν 811}}} βοοσηδὰ 
ἰο Ὀ6 πΠ6 συϊάο οὗἁἨ ̓ μοἱν ΟΠ ΤΏΘΥ.---ἸΏΟ Το ΘΒροοί ἐγ 186 
ΒΒΙΏΘ Βίας ἘΠ ΠΟ ΟΠ6ῪΥ Πδὰ βθοὴ ἰῃ [06 Εδεὶ πσῆθῃη 
γαῖ ἰδ χοδ6 ((ὉΣ 818 τηυδὶ Ὀ6 ἰδ6 ἱτηροτῖ οἵ [Π6 δβἰῃ- 
Βαϊ πυροῦ, ἐν τῇ ἀνατολῇ, Βῖποθ ἴΠ6 ῬΏΓΑΒΟ, “ἐπ 
ἐμα ἰαβί," που]ὰ τϑαυΐϊγο ἴ86 ΡΊυγαὶ, δηὰ ἀνατολή 
οΥἀΘΠΟΥ͂ ΟοΥτ ϑροῦαβ Ἡἱ τεχθείς), ΠΟῪ δρροαγοὰ ἴῃ 
118 ΖΟΏΣὮ τ σιΐ ονογῃμοδὰ ὑροι ΒΟ] θη, ὙΠ ΘΓΟ ἴΠ6 
ΒΏΘΡΠΟΣ8 δὰ 8]γοδαν τηδάθ πόνῃ {Π|6 ΔΌΟ66 οὗὨ [Π6 
Μοββίδῃ. Τὸ {δεῖν Ὀδ]ονίηρ Ὠοαγίβ {06 βίαν βοοιηθα 
ἴ0 δἰδι ἃ χα, 88 ἤδανθηβ οὐτῃ ᾿ἰχἢῦ, ονοσ {Π6 Ἰοην 
ἀοϑίγοα, ὑῃουρῇ ΟΌΒοῦτο πὰ πυηῖ6 γοϑιἀθηοθθ. Βυΐ 
ἦς 18. τϑιρδγ δὶ ΠΟῪ δύῃ Ποῖγ δδίγο] ορίοδ) ᾿πίδγοη- 
(68 ὝΟΘΙΘ Ῥυγροὰ ἴἸῸΠῚ ΘΙΓΟΙ, 8ηα ἰγαπβίοστηθα ἰηΐο 
δοπυΐπα ἴαϊτα. Ἐογ, ἔτβί, {Π6Ὺ Τουπὰ ἴΠ6 ΠΘν-ὈΟΓΏ 
Κίηρ οὗ [6 Φατγβ ποῖ αὖ Ψογυβδίθιῃ. θςοα Υ, ΒΟΥ 
ζοιπα οἡ ἴπ6 ἱμγοπα οὗ Φυάδῃ ἃ νον] α]γ-πὶ πα θὰ οἱὰ 
ἰγγαηῖ. ΤὨγάϊγ, ὑμΠ6Υ ἔουπα 1Π6 τοργοβοηίαίνθα οὗ 
πΠ6 ΒαποίυματὙ οὗ Φυύδῃ, ἀημὰ (πῸ ΠΟΙΥ οἱτγ ἐιβοὶε, 
ἱπαϊ δγοηῦ δηὰ ὑῃροϊϊανίησ,. ἘΕὈΌΓΙΥ, ΤΠΘΥ͂ τοῦθ 
ἀϊγοοίοα ἴο ἰῃ6 Ῥοοῦ νἱϊαρο οἵ Βο]θο. ΕἸΔΏ]Υ, 
πη ΒοΙΒΊ οι ᾿(86 17 (ΠΟΥ τ γο ἀϊγοοϊοα ἰο ἃ ροοῦ οοῦ- 
ἵδρο. 1,δβίγ, {ΠΥ Τουηάᾶ, ποΐ ἃ οἰ] οἵ ἔγγο γϑϑσβ οἵ 
δρθ, Ὀυΐ δὴ ἐπίδῃ ΤΟΟΘΏΓΥ ὈΟΓΏ, πυστουπάοα ὈΥ͂ ψ Βαϊ 
γοϊοκϑηθα δσχίγοιηθ ρουογίυ, ὑοῦ ἰὯ6 οὔτ οὗ ἃ 
ΘΟΕ Ἶ658 οΟἸΡΪ6, 86 Ὠθδὰ οὗἁ Μ]ιῖοὶι ἸῸΝ ἃ σα ΘΏ ΟΣ. 

ΤῊΗΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΥ. 
2) 

ΑἹ] {μ686 διαπι Ὀ] ηρ-ὈΪοοΚ8 μοὰ ἰο Ὀ6 τερονθὰ ὮΥ (ἢ Φ 
(ΘΒΙΪΩΟΩΥ οὗ ἴῃ6 δοτίρίυτεβ ἩΒΙοἢ ἰμΠΕΥ δὰ Βοδγὰ, 
ὮΥ ἴῃ6 πίίμοϑϑ οἵ 6 ὥρί τὶ 1ἢ ἐμοῖς Ἐδατίς ὍΣ 188 
ΒΕ τὴ6 βρϑοῖδοὶο οὗ ΜαιῪ δῃά {8.6 ΠΟΙῪ οὨΣ ἃ, ἀμὰ ὈῪ “ 
[6 σΟΠΙΙΔΙΙΟΔ ΟΠ ΟΥ̓ 16 Ὀαϊϊονηρ Βμορμογάβ. 
ΤΏὰΒ πόσο 6 Ὠοδίμοη δηα ΟΕΤΤΒ] οἱ οὨΪΗ͂ ἴῃ ἐποὶς 
Αϑίσοϊο 8] ἱγργθββίοηβ οἴβδβοθα, δὰ ΟὨ]Υ ἩΒδὲὶ 88 
τι, τοιηδηθα, ΤῊ βίδα ἴῃ ἰὴ δῖ δὰ γνυϊάἀεὰ 
[6 ἰο 86 ϑὅυη οὗ [6 Βρί γί] Βττοδιηθηὶ. 

γον. 2. Δπὰ δχϑ οοζὴϑθ ἴο χψοσβὶ ἘΪΤη.--- 
Προσκυνεῖν, ἴὸ ἱηαϊοδίθ νϑηογαίῖοη, ᾿ΟΤδρ 6, Βυ τα ἱ9- 
βίοῃι, ὈΥ ῥγοβίγδιοη οὗ [πὸ ἴαοθ ἴο ἴΠ6 στουηὰ : δ. 
ΣΧΙΧχ, 1 ; ΧΙ ]. 6, οἰο. ; ΗἩογοσοί, ἱ. 184, οἰο. Ἠδρζο, 88 ἴῃ 
ΤΩΒΏΥ ΟἿΟΣ ῥίδοθα, ἰῃ6 πογὰ 18, ΒΟ ΘΥ  γ, ἰο Ὅ6 ἰδίο 
88 ΤΟ Ὠΐῃρ' Δαογαϊ 0. ἴῃ [ἢ6 ΙΏΟΤΘῈ βΚΘΠΘΙΕΙ 8656, 88 
ἰϊ ΘΥΙΔΘΠΕΥ͂ ΓΘίδσΒ ΤΩΘΓΘΙΥ ἴο τοὶ ρίουδ, ποὶ ἰο ρο] ταὶ 
Ποζηδρθ. 

γεν. 8. (εγοαδ σὰ ἰχου 16, ἀρὰ 411 ὅεχι» 
Βαῖοσα ἢ Εἷχη, ἐταράχθη .---Βοῖ}! Ηοτοὰ δὰ 
{116 πῃ ΔΌΪ Δη18 οὗ Ψογυδβαίθια ἤογο βίγυοϊς τ} εἰηξαὶ 
ἴδανυ. ὙΠ} Ηοτγοά, ᾿δ πᾶν μάνα Ὀδο ΟὨΪΟΗ͂Υ ροΙ οδὶ 
ἴθαν οὗ ἃ Βυρροββά ποῦν οἰδἰτηδηὶ οὗἨ ἴπ6 ἱὔσοπθ. Αἱ 
(86 Β8Π16 {ἶπη6, ὯΘ τηυβὲ 80 Ὦδνο ἴθ] ἃ ἀγοδα, ὑασῈ 
τοὶ σίουβ δῃ ἃ ῬΑΥΕΥ͂ ποσὰ], οὗ [56 ροόττον οὗ σοὶ] ρίου, . 
δὰ οὗὨ (9 δαἀγοῃΐ οὗ Οη6 γῆο δου Ἰπῦρα Ὀοὶἢ το 
ὨΔΙΟΩ δηὰ ἰμ6 που], ---ἂη νοΐ ψΐοῖ μΒ6 που]ὰ 
ὨδίΌΓΑΙΙΥ οοηποοὺ πὶ ἴΠ6 σοταϊηρ οὗἔἩἨ π6 ΜοΒΒΙ ἢ, 
ΝοΡ ποτ ἐπ ἱμπθδ ἰϑηῖ8 οὐ Φογιβαϊθῦ, ΤΏΘΓΟΙΥ 
δάση θὰ ἔγοῖὰ Δρργο βίου οὗ ἴῃ6 οτυ ] γ οἵ Ἡοτγοὰ, 
Ὀυΐϊ Ὀδεδυβο, δἰοηρ ἩΪΠ τ, ἸΏΘΥ δηἰοϊραϊςα ἃ οου- 
θ]οῖ ἀπὰ ἃ Ἰυαρστηθηΐ οὗ ἃ πρὶ τὶ] σμαγαοῖθσ. [ρα 
ἴοοῦ διὰ Βουο]ὰ δυρροβο ὑπαὶ {Π6Υ ὙΓΘΙΘ ΙΩΟΓΙΘΙΪΥ 
αἰγδὰ οὐ [6 οδ᾽αγοϊουβ ἐἶτλο8 πὶ ἰοἢ ΒΟ] ργθοδὰθ 
ἱπ6 γοῖση οἵ Μοββίαἢ, ογ οὗ ἰῃ6 ἀοίογεα ίεβδία, 88 
Π6Υ͂ ΔΓ ἰοιτηθὰ, Βυὺ [18 οουϊὰ ἔοττη ΟὨΪΥ ΟΣ 6 οἷ6- 
τορὴῦ ἴῃ ὑποὶγρ σθηθγαὶ δηὰ υὑπἀοδηρα ἀΐδτηαγ. ΦὍογυ- 
Βδίθιη ἀθθβ ποὺ ρὸ ἴἰὸ Βοιθ] ΘΠ, ---ἰ ἢ 8 ἔβοὶ Ὀδεὶ 
ΧΡ  αἰπβ ἴΠ6 ΟὨδτδοῖον οὗ ἐμ οῖνγ ἔδασ, ΟΣ] δο ἢ σοι ϊπεὲϑ 
8 οὗἨ (ἰ6 οἰσουμηδίλῃοθ ἰῃαὺ, “ἃ βῃογί {π|ὸ ὈΘΌσο 
τη 18. 1Π6 ῬὨΑΣ56 68 δὰ ργεαϊοϊθα ἰο0 8 618]6 τοϊδῖνο 
οὗ Ηογοά, ἐδδὲ ΠΥ ἀδβοοηάβηίβ που] ονίδίη [ἢ 6 τογ αὶ 
αἰχηΐίγ, δηὰ ἰδὲ Ηδγοὰ δπὰ [ἴ8 ουβα νουἹὰ δὲ ἀδ- 
βίγογθά Ιῃ σοῃβραυθηοα οἵ {818 ργεἀϊοίϊοη βΒαύ σϑὶ 
οὔ ἴπ6 ῬΒαγίβοοθ δὰ Ὀθθὴ μυὶ ἴο ἀοαίῃ. ὙΒθὴ βυοὶ 
ἃ ὑγταηῦ ἯΔ48 δἰαστηδα, ῃἷβ ψ]}016 σΔΡ᾿18] οου]ὰ ποῖ Ὀὺὶ 
Ὀ6 αἶϑο δὶ αστηϑᾶ." . 

γεν. 4. (ΠΠενοα) καϊποχοὰ ἰοροῖθοσ, οἱο.--- ΤΊιῖδ 
ΤΟΙῈΓΒ Οἰ ΠΟ 0 8 ΟΧΙΓΔΟΓΟΪΏΘΓΥ δἰ εἰν οἶ ἰῃς ΒΘΔΠ ἢ 6- 
ἀτγῆη)---π Ὠοἢ 18. 1π6 υδυλὶ ΟΡ ΙΟῺ.---ΟΥἩ ΤΩΌΓΟΙΥ ἰὼ ἃ 
1Βοο]ορίοδὶ οομΐθγθωοθ. Το Ἰδίίον ΒυρροβίἸοὴ ΒθΌῺΣ 
ἴο0 υϑ (Π6 ΠΟΘ ΡΓΟΌΔΌΪΟ, 88 {π6 οὐ͵οεῖ οΥ̓ [Π6 τωηροιὶ 
ἯΆΒ ΤΏΘΓΟΪΥ 8 ἰπθοϊορίοδὶ ἀθ γθσαποθ. [1 18 ἐξαδ ἀμ," 
81}}} τον ᾿Ι ΚΟΙΎ ἴτοσα ἴπ6 μοὶ, (μΒαὶ {86 (τὰ οἶαβα 
οὗ [6 το 6 ΓΒ οὗὨ ἴῃ6 βδῃβοάγίστη, τΠ6 6] ἀογβ, ᾶτὸ ποὲ 
τιρΠ]οποα (ἴον ἀοἰδι]β, δε ογοσ, Ρ. δ; διὰ πον 
δια οἰμοτγα, υπάδν ἴῃ6 ατίΐοϊο υπεάγέιαη, ον ϑαηπλε- 
ἀγα). “ΤΊ ἴθση ἀρχιερεῖς ΠΟΙΩΡΓΕΒΟΙ 8 ποῖ 
ΟἿΪΥ {86 δοίυδ] μιΐρῇ ῥγιθβὶ ἴον [86 ἄπιθ (ὁ ἀρχιερεύς, 
ΤΊΣΙ 2, Τον, χχὶ. 10), Ὀὰϊ ἰθοβα αἷβο γδο δὰ 

Ργονίουβ!υ μοὶ ὰ ἐπ οἷῆοθ οὐ δίρὶν ῥυίδβὶ ({Ὸγ αἱ τῃϊθ 
Ρογϊοὰ ᾿ξ γγ88 οἴἴϑη ἰγαηβίοσγοα αἱ [6 σδῃτίσο οἵὗὨ ἴΠ6 
ἘουηΔ18 : δοβορὰ. “ πέϊφ. χυ. 8), ἀηἃ, ῬτοΌ ὈΪγ, ὁτὸπ 
1η6 ιοδϑ οὔ ἰπ6 ὑσοητΥ- Ὁ οἶδ5568 οὗ ργίοείβ (1 
ΟἌγοη. χχὶν. 6; 2 σἤγοῃ. χχχυῖΐ. 14 : ΦΌΒΟΡΗ. “πίξῳ. 

χσ. 8, 8). Τῇ δογέδοδ (γραμματεῖς, ἘΠΣ Ὁ) (πε 

8. Βοραγαίο οἶδβθ ἰπ 6 δηΠοττ., [που ρ ἢ ΟἿ ἃ 
Ῥογίίοῃυ οὗ {πῆι ἬΘΓΘ ΙΏΘΏΌΘΙΒ ΟΥὗἨ ἰΐ, ἔχοι πὰ 
ππΐοη οὗὨ οἰΥἱ] δῃὰ βρίγιζυδὶ ρου ουῃηθηΐ ὑπᾶον εὐ ΟἹὰ 
Τορβιδιηδηὶ ᾿ΏΘΟΟΥΔΟΥ, ΠΟΥ ΝΟΣ δ᾽ Οὴ6 δῃὰ ἴῃ Β5117)6 
ὄπθ Ἰανγοσθ δηὰ ἱμοοϊορίδῃΒ,---ἰπιογρσγοίουβ οἵ [89 



ΟΗΑΡ. 1]. 1-}8. ὅ9 

ἰδνν ἰῃ ἰδ 8 ὑποίο! ἃ βοῦβθ. Ηθηοο [μἶκθ 08118 ἴΏΘτΩ 
γομικοί ἀηὰ νομοδιδάσκαλοι. Μοὶ οὗ (δοτι Ὀοϊοηροα 
[0 ἐμ βθοὶ ὁξ (80 ῬΠδσῖβοθΒ (8ε6 116 ἀγίϊο]ο ϑολγέῖσο- 
ἐελτία ἴῃ ὙΥμ6γ). [ἢ δἰ ργοθαθὶγ, 1.6 ΒΟΥ 68 οτὶ- 
Εἰμαϊοα ποῖ ΤΩΘΓΕΙΥ ἴγοια 186 ῥγδοίϊοθ οἵ θιρουτης 
ΟΟΡΥΪΒΙ8 οὗ [16 ἰδῪ δῃὰ ρυ]}} 6 γοδάθτβ 'ἴἢ [86 ΒΥ η8- 
κόριοθ, δὰ πογὸ ἰπιοηἀθα 48 ἃ Κα οὗἁ δυιιοοοθβουβ ἴῸ 
[86 ῬΓοΟρὨοί8, ἰῃ ἃ β6θη86 τοαϊβοα ὈΥ̓ (π6 οἰγουμμηδίδη- 
(68 οὗ 86 6. Τὴ ΟΠ]Υ Ροϊπὺ Ὀδίογο [Π|ὸ βξΐδῃθ- 
ἀτίηι οὐ [8.6 ργϑβθηΐ οσοδβί ἢ 3 ἰ0 ΒΡΘΟΙΥΥ, οα ἴπθὺ- 
Ἰορίοαὶ σγουπάβ, {6 ρἷδοθ τῆῦοσθ ΟἾγῖβὲ βῃουϊὰ 8 
Ὀογτι, Νὸ ἀουνῖ, βοχονογ, {86 Βουῖ 068 ΔΓΕ δνᾶγο Οὗ 
1μὸ τϑϑβϑο ΝὮΥ Ηρογοά μεϊβῃθα ἰο δϑοογίδι η 118 ροϊηϊ. 

ει. ὅ δηὰ ὁ. ΕΌΣ ἰδ ἐΐ ἰ5 τυχλϊῖθ Ὁ ἴμ6 
Ῥσορβοῖ : ΜίἊβδῆ νυ. 1.-- -ΤῊ9 ἢ 8 8 ἔΎΘΟΙΥ αυοϊοὰ 
ἤρο ἴμ6 οριυδρίη!. Ιηῃ ῃ6 ἩδΌΓον ἰοχὺ [ἢθ 
ῬΓΟΡἢΘὺ ΒΑΥ8: “Βιυξ που, ΒοΟΙΠΙΘἤοιλ ΕΡὨγδίδῃ, ἴοῸ 
δΙὴ8}} ἰο Ὀ6 Βιηοηρ ἴδ6 ἐδουβαηὰβ οἵ Φυάδῃ (ΣΝ 

ΠΌΣΟ ὮΝ ΤΊ). [ὁγ, {Π6 ΘΘὨΐΓα] ἰουγη8 ἩΠΘΓΟ 
186 Βεδάβ οὐὁἨ ἐῃουβαηὰξ γαβι θᾶ, ἑ.6., ϑυθογάϊπαῖο ἀϊ- 
ΥἰΒίοη5 οἵ {{1068]---οὐὐ οὗὨ ἰ.:66 81.811 οΘοπι6 Του πηΐο 
Μὸ Ομ γῃο 8 [0 Ὀ6 ΤΌ]ΟΡ ἴῃ ϑγδθὶ: σψἢ086 ροίΐης 
ἔοσίἢ (οί σἸ ἢ) 18. ἔγοπι (86 Βτϑὺ οὗ {ἰπ|6, ἔγοτῃ {Π6 ἀδΥ85 
οὗ εοἰοτην. Ὑπὼ Ββορί, ἢδ85: “Απὰ ἴδοι Βοί]6- 
Β.6 πη, ΠΟΊΑ 1] ἰο Ὅ6 ἀπηοηρ [ἢ 6 
τπουξαη 8 ἰΔῃ.᾽ εἵσ. ΜΠ. 
δι δι αὖος ἐ οὗ ὕμάαλ." ΤὨδ 
ΘΧΡΓΟΒΒΊΟῊ οἱ, δηὰ ͵8 δηδίοροιβ 
ἴο ἐμαὶ οὗ τὶοῖ, ΕΡὨ ΓΑΔ. Ὑ858 
ἴῃς Ὀϊδιγῖς θ ϑίσοὶ οἵἨ Ψυάδἢ. --- 
Τ|6 πογάβ, αχι ποῖ 119 1Θ85τ, β6θῃ ἴ0 ᾿Ω ΡΥ ἃ α0.68- 
ἤοη, 88 ἰδ ἰδ νγογα βαϊὰ : “"" Ἀτὶ πο ἴοῸ 5π|8}}} Ουἱ 
οὗ [66 8841} οοτῃθ, οἷς. Νοῦ ΟὨΪΥ ἂῦὶ ἔθου ποί ἴοῸ 
δι. Α}} ἴὸ Ὀ6 ΟἿὯ οὗἁ ἴΠ8 ὑποιιβδηἀβ (ΟΥ σϑθηΐγαὶ (ον η8) ἴῃ 
(6 ἰτῖδε οὗ Φπιάδῃ, Ὀαὶ [μου ΠΑ} Ὀ6 ἐπ6 ὈΙΓΙΠρΪδοῦ οὗ 
(86 Κίηγ οὗἁὨ 4}} 15γ86]---ἰῃ6 Κη οἴθγπαὶ. ἢ ὙΠουρἢ 
πὸ ἴα ΘΓ ΔΙΠΟΣ ἴῃ9 Ὀχίμοθε [ῸΓ ““ ἀπιοησ ἰΐε 
ἐλοιιξαπαῖς,," ἴδ τηυδὺ μοῦ Ὀ6 ἰηΐοττοα ὑπαὶ [πὸ Ενδηρο- 

᾿ϊδὲ οὐ 818 ὑγβηβίαϊοσς μδὰ τηϊβίδοη ἴῃ6 ποτὰ ΠΕΡῚ ̓ 
ἃ ἰπουϑαηὰ (σθηΐγα] ἰοΟὙὨ), ἴοῦ ΠΑΝ, (116 οἰϊοῦ οὗ 
8 ἰῃουβϑαπα (4.8 Μογοῦ ἐπίῃ κα, Ὁ. 66). [Ιῃ ροϊπὶ οὗ 
[βοὶ, 16 Ενδκιμοὶ δὲ ἤδγθ τοίδγβ ἴ0 ἃ σθῃΐγαὶ ἴονγῃ Οὗ 
ἰπουδαιηῖῖ, ΟὨΪῪ Ῥουβου ἔγίηρ ᾿ὰ ΌΥ ἴΠ6 ἴσττα “ ᾿γίποθ." 
τοι ἐδ Βαϊνυΐῃδ δατηΐϊο ὑπαὶ [18 ράβθαρθ δρρ]168 ἴὸ 
(δ6 Μορείδη. ἱἹπάθεὰ, Π6 ἢ ο]6 οομίοχί, δπά (δ 
τηγείοτίουβ ἀΘδἰσηδίίοη οὗ ἴῃ6 ῥγοι)βοα ΓΌΪΟΣ, ῥσουο 
ἐϊ5 Μοιβίδηϊο γοίδγοησα : Ὀυὶ οΠιοΙ͂γ, [1.6 οἰγουπιδίδηοθ 
ἴδλς ἰΠ6 Μοββῖδηῃ ἴὸ Ὀ6 Ὀότη ἰῃ ΒΕ ἢ] 6.6. 18 ἀϊβίἢ)- 
κυϊδιοα ἔγοτα ἴμα 1Π6ι) γοϊσηϊηρ πουδβ6 οὗ Ὠανὶα, 

, Ῥα]6, οΥ ταῖμον θϑ ἃ, 88 ἴῃ [116 τρδσρίη--- ποιμανεῖ, 
ἴδ6 ρῥγίενϊ ἶνο ἰάθα οἵ τυ] ηρ 84 Ρϑορὶθ. ἩΗοπῖογ: 
ποιμένες λαῶν. [Ιἰ 8. οἴδαγ, ἴγοτα [18 Ῥαβδαρσο, ἰδδὶ 
ἔα βουῖο8 υἱηἀοταίοοα ἴΠ6 ψογὰβ οὐὗἨἩἨἁ Μιοδῃ 88 τοΐδυ- 
Πηρ ἰο ἴ[Π6 »ἤροϑ5ϊδη, 80 δἰ8ὸ αἰὰά 116 ΟΠπα] θα ἰγὰη8- 
ἰαῖογ. Βιυθθοαυσηΐν, ἴη6 ὅονγβ ὑγϊθαὰ ἐο ἀδϑβίγου {πἰ8 
ἰΟΒ[ΠΠΟΩΥ͂ ὈΥ ΔρΡΡΙ γίης τῃ6 ῥγοαϊοϊΐοη ἴο ΗθΖο δ ἢ ΟΣ 
Ζετυδαοϊ. 

Ψεν. 1. Ῥχίνν, λάθρα.---Ουἷτο οπαγασίογίβεὶς οὗἉ 
Ῥοϊἶ 4] βυδβρὶςοΐοη. Ηογοά ον ΘΠ βπαγοὰ [86 τηΐδ- 
ἴδκε οὗ ἴῃ πηδρὶ, ἐμαὶ ὑΠ6 ὈϊΓΓΏ οὗὁὨἨ [86 Ομ ἃ οοἰηοίἀ θὰ 
πίῃ τὴη6 ἄτϑι ἀρρθάγδμοο οἵ ἴδ βίαν, δηὰ ἐμαῦ, ΘΟη86- 
φασοῖυ, ὑπ6 ΟὨ] ἃ τὰ ἰΌθη ἴῃ ἰδ βδουπα ταῦ, ΤᾺ 8 
οαετογ Ιοἀ ἰο {πο 5]δυκῃίοῦ οὗ (Π6 οἰ] άγοη δὲ Βοι ] θἤ θη. 

γεν. 9. Δπᾶ, 1ο, ἔμο βῖδσχ.--- Βοηχοὶ ἰη ογΒ ἔγοιῃ 
δ ραξβαρϑ, πίϊμοιΐ δι ποίθης ΓΟΘβΟῚ, “᾿ ἐοέο ἐξέτιθγε 
ΝΟᾺ υἱεγατι εἰείέαηι." Τὴ ΟὨΪΥ αἰ θγθησθ ᾿ν 88, 

᾿διαῖ [Π6 εἰαῦ 88 ΠΟῪ ἴῃ (5 ΖΘΏΪΠ, δηὰ Πθπο6 αρ- 
ἐπ ἴο 3ο Ὀοΐογα τῃθ. αἀσοογαΐϊπρ ἰο ἃ ΘΟΤΩ ΟΠ 

οαβίοηι, ἰΘΥ ὑγαν θὰ ὈΥ πἰσῃι (Ηββοϊ χυϊβί, 
ῳ Κρῖδα παοῖ Ῥαϊ ἀδέίπα," ». 162). ῬΊοια ἰδὲβ οἷτ- 

Ουχμηβίδηοθ, ΠΒΟΉΘΥΘΓ, ἯῸ ΔΙῸ αγγαπίθα ἰῇ δυρροβίηρ 
ὑπαὶ Ηδετοὰ τοοοϊνοαὰ (6 τηαρί δὖ πίρηϊ, ἰπ Οὐ 0 
αποβεϊοι, δηὰ ἴὸ σίγα (Π6 πὰ δι αἰ γθοιΟἢ8 45 που]ὰ 
τηδίζα ἰῃθη), ὈΠΟΟΏΒΟΙΟΥΒΙΥ, βρὶθδ, απ ἃ βυρβοσνίθην ἰῸ 
15 Τὴ ΓάΘΓΟΊΒ ρυγΡοΟΘΘ. ἱπιτηθαϊαίο] Υ οἡ ἰοανίης (80 
ἀοϑροῦδβ ραΐδοθ, ἰΠ6Υ βοῖ οαὐΐ οἢ {Ποὶν ἸΟΌτΤ 6. 

γον. 11. Σῖο ἴδ9 Βουδο.---ΤῊ!Β ὯῸ ΤΏΟΤΘ ὈΥΟΥ͂ΘΒ 
(48 ΜοΥΟΥ δββογί8) ἐμαὶ ΜΠ τοργοβοηίβ Β οί }6- 
ΒΘτῺ 88 Φοβορἢ ΒΒ Ῥουτηδηθηΐ ὈΪΆοΘ οὗ γοβίἀοπορ. ὑπλῃ 
γοσ. 1 Βῃ0 8 ὑπαὶ ἰῃ8 τηὰρὶ ἀἰὰ ποὶ δγγῖτο {1} Ἰοὺ 
ΑοΡ τι ἱγῶι οὗ (Π6 βανίοιυγ. [Ιῃ 4]}} ὑργσοῦδὈ ν 186 
ΒΟΥ ΤΑΥ͂ τοηλονθα, βοοὴ δῇογ ἴ)6 Ἰοϊηδρα οὗ 89 
ΒΡ ΘΒ, ἔγοτα ὑπ βίδ Ὁ] (οΥ 0Π|6 ΟΒΓΔΥΔΏΒΟΡΥ) ἰοὸ 

5 οοἰΐᾶασθ. Τὴ ονοῃΐ ἤοτα δ] υἀοά ἴο 
ΟὈΣτοα βοο αἴΐον 6 ὈΪΓῚ οὗἁ Ψο68Β08, 

ἅπαὰ ὈθιΟτῸ τπ|5 ργοβοηΐδιίοη ἴῃ {86 ἰθταρΐα. 
Ορϑιηϑᾶ ὑμποὶσ ἰχϑαβῦσοϑα.--- ΤΠ 6 θαρ8. οὐ ὈΟΧΘΟΒ 

οοῃ δἰ πἰπρ [Π61Ὁ ἰΓΟΑΒΌΓΘΒ. Αὐοογαΐης ἴο ΟΥ̓ Θη ἴα] 96 σα, 
οἴου πρ8 ἃγ6 ργοβοηϊθα τ ἤδη ΤΟ] οΟπὩρ᾽ ἃ αἰδυϊ συ βἢ- 
θα βίσαηρογ, Ὀυΐ ΘΑΡΘΟΙΔΙΥ οἱ τοηἀογίηρ Ποιηᾶρὸ ἴο ἃ 
βονογοῖρηι. Τῇ σοξά ᾿Ἰπαϊοαῦθϑ τγθα ἢ ἢ ἔς γγαρ ζίη- 
οθη86 διὰ τηνγτὰ ροϊμΐ ἰο ἴ06 Εδβῖ, τηοτο ῬαΓ ΘΟ] 
[10 Αταδῖα. ἰγανλιποοηεο, ἃ τϑϑῖη οὗ υἱϊῖον ἰδϑία, θυ 
ἤραρτοϊ οὐογ, γγὰθ υϑοὰ ΟὨΘΗ͂Υ ἴῃ Βμου ἤ 68. δῃὰ ἴῃ 
18:6 βογνυΐοθβ οὗ (}6 ἰδτωρίθ. Ομ ἐπ ἴτξεθ ἔγσοπι ΜΘ ἢ 
ἔγβη ΠΟΘ ΏΒ6 ἮΔΒ ἀοχίνοα ἴῃ Ατγαδῖα αμὰ [παΐ8, σοι. 
μον. 
ργοάιυςσά ἤτοτμῃ ἃ βῆγυῦ, ποῖ, ἱπάροπουβ ἢ Ασαρΐα 
δῃὰ ἘὨϊορΐδ, ρτ ΒΘ 4180 ἴῃ Ῥα]οβίϊμθ, Μυιτῆ γγὰθ 
οῃρὶογοα ἴον ἔυταϊρῖοῃ δηὰ ὉΣ ἱταργουΐηῃρ ἴ.6 ἰδΔϑὲθ 
οὗ πίῃο, ὲ ΘΒΡΘΟΙ ΔΙ 85 δὴ ἱηρτοθύϊοηὶ οὗ ἃ ὙΟΥῪ 
Ῥγθοίουβ οἰμίμθηῖ. ΕὉΓΣ ἃ {Ὁ]16Γ δοοούπὶ οὗ (680 
Ῥγοἀυοίίομβ, 866 ΠΟΥ δηὰ οἴϊοῦ Ἐπογοὶ.--- 686 
εἰδβ αν Ὀθοι τοραγα θὰ 88 βυτῃθο} θα]. ΤὨυΒ ΤΉΘΟ- 
ῬὨγδοὶ: Τα ροϊὰ ἴο {86 Κίηρσ, [Π6 ἰποθῆδα ἰὼ ἐμ6 
Ἰιοτὰ, [86 τιγττὴ ἰο Βὶπὶ ὙἢῸ γγὰ8 ἴἰὸ ἰδδίο οὗ ἠθαϊ 
(186 στοαῦ Ηἰρῃ Ῥυΐθβθὶ). ΠΣ] ΥΪγ Τχ60ὸ ἰμ6 ατραὶ. 
ΕυϊσοπιΐαβΒ: δὲν αὐγαὶ Ολτίμδ τέρηυηι, ΡῈὺ ἐδῶ 
8 ροηἰἰ οαΐμδ, ΡΟ τινγγλαηι Ὑλοῦδ δὶστ οαξεν. 
ὅμοια εἶνο- οἵποσς ὀχρ᾽απδίζουβ. 60 16 ατοαὶ δὰ 
ΦΔυνομοὺϑ βυμχροδί, ἐμὲ Ὀγ (8686 ρ 8 16 τηδσὶ οὐννπθὰ 
δηὰ αἱά ποιηᾶσο ἰῸ ὈΟΪΒ {86 αἰνὶπο δὰ ἴῃ 6 Βυπηδα 
Ὡδίυτο οὗ ΟἸὨτίβί. Οἰμοσβ μας ἀνοὶῦδ ΤΟΓα οι (86 
Ῥγδοιΐοαὶ ὙΠ} οὗὨἩ πὸ μχίδιδ, 88. ἃ ργουΐβδίοῃ 10 ἰ.)6 
ΠΟΙΥ ἔδυ ἰῃ ὑποὶν ᾿ροπάϊηρ Βισῃϊ ἱπίο Ἐρυρί. 
1} τη8 Υἱοῦ ΔΘ ΤΩΔΥ, 4150, Θοτη ὈΪπ 6 ἃ ΒΥ 00 108] 
ἰηἰογργοίδιίου οὗ (6 [γθοζο]α ρμὶῆ. ΤὨυ8 186 τ γττὶι, 
88 ὈΓΘΟοΐουΒ οἰπἰμλθηΐ, ΤΩΔΥ ἰπάϊοαίο ἴμ6 Ῥγορμοὶ απὰ 
1π6 Ὀάϊμὶ οὗ Ιδγδοὶ, ἰὴ6 ἰποοηβο, 86 οἶος οὗἩ (8 
Ηϊσῃ Ῥυίοβι; (86 φμοϊά, [86 Βρ]επάογ οὗ τογαϊγ. [Ιὰ 
οχραιϊαϊϊηρ, ΠΟΎΤΟΥΟΣ, ΟἹ ΒΌΡΡρΟΒΟα ΒΥΙΩΏΒΟ]1ΟᾺ] πρθμἢ- 
ἴπρδ, στοαὶ οᾶγο 18 γτραυϊγοα ἴο δνοϊὰ τμθγὸ ὑυἸβίηρ, 

γεν, 12. Αρὰ Ῥοίπρ τσασωϑὰ οὗ αΠοἂ, χρημα- 
τισθέντες.---Τ)ο.. Μαυϊραῖο; γέβροηδο αοοορίο.---Τ 0 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΟῚ ΒΘΘΙηΒ ἴο ἱπΠΡ]Υ͂ ἃ γον ουΒ ᾿παυΐγγ. Β6ῃ- 
Βοὶ: ϑὲο ορίαγαπέ, νεῖ γοσαγαπί. Ἠθποθ ΜΔ ἰμπίον 
(δι, ον Ὀοΐογο Ὀοΐηρ ψϑυιιθα ἴῃ ἃ ἄγϑδτῃ, (ἢ 6 ἔοι- 
ΤΟΣ ἐγυβι ] 088 δῃαὰ δ᾽ Πρ] 1 οἷν οὗὐἠἨ ἁ ἰΐπθ τηδρὶ---80 
οἰαγδοιογίβιΐο οὐ μοϑα ἰδαυΐγογθ--- δα ρίνοῃ ρ]δοα ἰοὸ 
Βυβρίοῖοι οὗ Ηοτοὰ ΒΒ ̓ μ θῃ( 008, ἔγοση {πμ6 οομίγαδὲ 
Ὀοίνθοῃ ἐδ ὑποοιηογίδ Ὁ] 6 ἱτηργοδϑίοῃ ῥγοαυοοᾶὰ ὮΥ 
[μ6 ἀοδροίίς Ἰεΐηρ δῃὰ δ Βρί τι] ἔδο!πρβ ἀνα κοηθὰ 
ὈΥ [86 ΒΟΙΥ ἔδιηϊϊγ. ΤῊ ποζγὰ ἀνεχώρησαν ἰβ 8180 
δἰ συ δοδιὶ: ἐλσν ιολάγοιο, ἐδοαροά, ὈῪ ΔΠΟΙΠΟΣ σΔΥ 
ἴο ὑπο ῖν οὐσῃ οουηΐσγ. Τμεὶν ἀἰγοοῦ ΔΥ Ποῖ που]ὰ, 
ἰπ 4}1 ργοῦδ γ, Ὠᾶτο Ἰοὰ ὈΥ̓͂ ΦαΓΌΒΑΙ οι, ἃ8 (110 
τουΐα πουϊὰ ἀορομὰ ποῖ 80 πιιοἢ ΟἹ {116 ἀϊγοοίίοη ἴῃ 
ΜΠ ΟῺ ὉΠοὶγ ΘΟ ΓΥ ἰΔΥ, ἃ8 οὨ 1886 τοδὰ υϑι}}} ἰδ ΊζοῺ 
ὉΥ ὑγϑυ ] 6 ΓΗ. 

ΟΕΝΕΒΑΙ, ΠΕΜΛΔΈΚΙΗ ΟΝἩἨὨἁ ΤῊΣ ΗἸΒΤΟΉΤΟΑΙ, ΟΗΔΈΛΟΥΞΕ ΟΡ 
ἸΗῈ ΑΡΟΒΑΤΙΟΝ ΟΥ ΤῊΣ Μαοι.--ΤΏο ἰἀεἱ (51, 11 ποιὰ 

νυ, δὴν δροιηδίϊο οὗ 8. δι ηἶϊαν ἰηα, τὰ8 ᾿ 



60 ΤῊΕΒ ΟΘΟἙΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΉΕΥ͂. 

βοϑῖι, οοποϊοηϑησοᾷ, 88 'ὰ Μόγοτ “ Οοττ ΘΗ ΑΥΥ, Ὁ. 19) 
1Βδῖ ἴδο ργϑοδάϊπρ παιτοίνο πᾶ Ὡ0 ΤΔΟ͵6 ἴδῃ 8 ἰομο πὰ, ἰδ 
Ὡοΐ ΟὨΪΥ ἐπδοϊοα αν ὉΠ ΘΉΔΌΪα, θα βεϊϑμ [Δ 0 8}}Ὺ δποᾳυδῦ- 
οἀ. Τὴ ἀοορμ δβη! βοδηΐϊ δης δΥ πη 168] τη θα Πἰ ΩΡ 18 ΠῸ δΥζα- 
Τηθπΐ δρηϊπεὶ ἴῃ6 Ὠἰδίοτ! 2) γαῖ οΥ͂ 118 ΟΟδροὶ παυτγαῖίνο, 
Ὀασὶ γϑῖθμον δὴ δά ἰοπδὶ ἐν! άθῃοθ οὔ [08 το! γ. (869 " Ζσδενπ 
εἴεδιι," στο]. 1. Ρ. 41.) Αἱ δΔῃγ ταΐο, ἰζ 1018 Ὡλγτδαῖίνο ὕα 8 
Ἰοχεπά, [ξ σδηποῖ Ὀ6 δῃ ῃροβοι ἴο Πατὐὸ Ὀδοη οὗἨ Φον 5} ΟἸΤί κα. 
κίδη οτἱίη: 16 μοτγίγαγα συπλίδπη ἰπ 8 πηοδί ἀϊαβ νη δου δ 
Ἡμκδῖ ἐραβι ἰαύδς ντὴ τΠ6 Οοπτ!ο Ῥοτὶά. 1ἰ 15 τοιρασκδὺ}9 
1δδὶ {πὸ Ενδηρο δε 1 κ, 16 οομηρδπίοη οἵ Ρδβυ], [86 Αροδ- 
16 οὐὕὁἨ 16 Οοποδ, ἰπἰτοδπςοβ εν 15} πΟΓΓΒ 65. 88 ΟΟ] Ὀτδὶ- 
ἱπβ ἴδιο ῥγαίβδοβ οὔ [06 ποινεῦοση ἈΜοΑδΔἢ: ἩὮΠῸ Μδίϊηον, 
Ὑ Ὦοδο ἀὐδρο] γΔ8 Ὀγϊπιδ τίν ἰὈϊο πάρα ἴὴγ 1.16 ῃ86 οἵ “ον 88 
ςοηνογία, ἀν 6115 ὕροὴ ἴῃ9 Πυϊιπαχο ρῥδίᾳ ἴο {δὴ βανίουῦ ὕγ 
ΘόπΈ||68. ΤΙ ΐ8 δοοουηΐδ ον ἴΠππὰ εἰγοιυπιβίδησο, ἴ8δὴ π ἐμ6 
ἙἘΔίοηϊ το Ἡοῦτον 05ρ6]. ποῖ οηἱν 86 Αγεὶ σπαρίοσ, τ ἢ ἢ 
Ττοουγ δ [86 τηγδου]οὺυ Ὀϊγίη, Ὀϊ1 4180 ἴδ δοοοηῃς, 88 οτηΐῖ- 
το. ““ Ομαδϊείἀ 8. 4 Ρὶ δἰοπίσ ΡὮΠΠΟΘΟΡΙ ΟΣ δηὰ ἃ δίῃ, 
Βυΐς δοοοραΐης ἴο φίμοτβ ὁ ἠεβοοῦ οὐὗἁ (γίῃδρο, δἰδὸ σοϊδίθμβ 
[15 πασταῖῖνο ἴῃ δ[9 (Ὀτπηισηίιτ' πα Τὶ πιρα Ραί, Βοὰ 
ορογρα Ηϊἱρροίμψεῖ, οἀἁ. Ἑαῦτία. χί. 825," .--δυῦποσ, ΤῊΘ 
βδπιο Ὑτίϊοῦ (θυ Ὀη6Υ) Γοΐδτο ἴὸ Ἠδπβηη : “ 2 6 Κυειδεῦρα 
αἀε6 Ῥλέϊοίοσεέπ," νοὶ. "|. ». 153: πηι ἰο 1.6 π|}4]: " 2 έ6 
συέο βϑαολὲ ἀεν σδί έολεν, Οἤει αγιπρ," ν. 511 δὰ χ, δὅθ8. 

ΘΟΟΤΙΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑῚ, 

1. Ιῃ 1Π6 ται οπμδρίον, [6 Εἰσδηρο δὶ ροϊῖθ ουἱ 
[πὸ ρϑτὶ τ ἢΐο}} 106 οὐεισίδλ Ῥδορὶο δὰ πῃ σοππρϑαίίΐοῃ 
ΜΠ ἴῃ. Μοββίδῃ. ΟἾγῖβ 8 ρΘΏΘΔΙΟΧΥ, δὰ Ηΐβ Ὀἰγτὶἢ 
ἔγοσα (6 γαῖ, βδον ὑπ Βαϊ να ὕοη Ἧ88 οὗἉ [86 ον. 

"ΤῊ βοοοπὰ οἤαρίον, νοὶ γοοογὰβ ἢ 6 διτταὶ οὗὅὨ 
τηδρὶ ἔγοτα ἰμ6 Εδϑί, ργθβϑοηῖβ ἴΠ6 ἰηἰογοδὶ οὗἩ (ἢ 6 Θϑη- 
δῖε πουϊὰ ἴῃ ΟἸτῖβί. Τῇ πηϑρὶ δγθ, 8ὸ ἴο βρϑδῖ,, [86 
τοργοβοηίαίἱγοβ οὗ πόδα ρίουβ Ομ 1168 ἩΏΟΒΘ ΒΤ 68 
ΔΙῸ τοοογάοα ἰῃ ἴῃ ΟἸἹὰ Τοβίδπηοηί,--- ΜΟΙ ἢ ϊβοάρο, 
Φείθτο, Βυιϊῃ, Ηἰτγαπι, ΦοὉ, Νδιηδῃη, οἴἵο. 7ο τἷβ 
οἶα 55 αἰβὸ Ὀδίοηρ, ἷπ 8 οογίδίη βοῆβο, ΝΟ μδμοΖΖαῦ 
δηὰ Ογτυβ. ΤῊ βαηθ ἰπγοδὰ οοηϊίηυοθ ἴὸ τῦῃ 
τγουρἢ ἰΠ6 Νοὸν Τοβίδιλθηΐ ΒἰΒίοσυ, τ ΠΟΓῈ γα τησοί 
αἰ 1Ππ6 ἴἄγοα Ὀο ον σοηϊατίουβ πὰ οΟἵἷμοῦ ῥἱουϑ 
ΟΘσμ 68, απὰ τῇογο 186 νἱδίοῃ οὗ α Οθῃ(6----[ἢ6 τηδῃ 
οὔ Μαδσοθαοηϊα---ΘΌΤΏΣ 8 {ῃ6 ΑΡοΒίΪ6 ἴο ΟδΕΤΥ ἰδ6 
αοδροὶ ἰηο Εὐυτορο, Δοὶβ χνὶ. 9.(. ΤΏυβ ἰῃ6 βγεὶ 
ΟὨΔΡίοΡ οὗ ον (08ρ6] 1ΠἸυδίγαῖοθ (6 Βογθα ἐγ Ὁ]688- 
ἵπς 88 οοῃίγαβίοα ὙΠΕ (ἢ6 ἸΙΟΥΘΙΤΑΣΥ συγβα: τΔ116 
10:6 βοοοπα Ῥγούββδ, ἰῃδὶ δ: πουρὴ 106 μοί μθῃ ΟΓα 
ἡ αϊοία! γΥ ρσἴνοῃ ὑρ ἴο (ποεῖν οὐ ᾿αυ8, ἴθ γθ ΔΒ 
ΔΙΠΟΩρ᾽ ἴμοῖὰ ἴῃ 81} αροβ ἃ οογίδίπ Ἰοηρίηρ δῇϊοῦ, δπὰ 
Κποπὶοαρε οὗ, [89 βανίουγ (Εοπι. 1). Τῃὸ δον Βἢ 
ΠΘΡΘα ΑΓ Ὁ] δαίηρ δηὰ ἴῃς (ἸΘΏ 116 δβρίγαιΐουβ οὗ 
Ὠδίυτο ἱοροίμον Ὀοϊοης ἰὸ πηδὺ {π6 ΟΒυτγοΐ 68118. 186 

ᾳ ργαυεπίετῷ, οὐ ργουδηϊσηὶ σταοθ. ΑἸΔΟΏ ἰΠ086 
ἯΟ Θη)ογοα 1Π6 ΠοΡΘα ΑΓΥ Ὀ]οδδίπρ, ργουθηΐθηῦ σταοο 
Ὅγ858 οοηϊ πιο ἰῃ σρηρδ ορίο8] βιυσοοββίοη. ΤΏΘΥ 
ἭΘΙΘ ἃ ολοϑέπ γαοθ. ἴπ ἴδο ἀδηῖ]α που, {π6 ΠΟΡΘ 
οὗ ἃ βανίουν τδβ οἱδη θα ἤθτο δῃαὰ ἰπογο πὶ σλοϑοη 
ἐπαιυϊάμαϊε, Ὑοῖ, ἰῃΠ686 ἔτο οἶδββθθ ΟὗΓ Ὀοϊΐονοῦβ δγὸ 
Ὡοὶ οηιίγοὶν αἰϊδβιϊποῖ ἔγοτη οδοὴ οἴμοσ, Ενθῃ τῃῸ 
αοητϊα που ὰ πτὰβ ἑανογοὰ πιὰ Ὀτγίρεϊ ρἰϊπιρβοβ οὗ 
Μοββίδηὶς ἰγααϊτοῃ; τ 8ῖ]6 διμοηρς 86 ΦΟἾΒ, 6180, 
ἐἰ ργονρηΐθηῦ ζταοθ,᾽) ἴῃ [8 ἩἸΡΙξεΙ ἸηΔῊ ΘΒ 8. }10}8, 
ΑΒ δοοοια θα ἴο οἤοβοῃ ἱπάϊν᾽ 818, ἴῃ ποτὰ ἰὺ Ἰοὰ 
ἴο ῬογβοθΔὶ ἔδιι ἢ. [Ι͂ἢ Ὀοΐἢ μ686 τοβροοῖίθ [86 βοῇο- 
Ἰαβιίς υἱονν οὗἨὨἁ Αὐυριειίπο (ηοὐ οὗἩὨ ἰδ ΟἸυΓΟἢ ἴῃ βοη- 
6Γ8}} Ια58 ἔδ Ὀθηϊηα {Π|ὸ βογίρίαγαὶ τοοογὰ οὗ τΠ6 
τὶ ἢ 65 οἵ σᾳΤΙΆΟΘ δηὰ οὗἉ ἴδἱ (ἢ, δηὰ ποοὰβ τηοάϊβοαίΐοι. 
ΤῊΝ τοδηϊξοδίδιϊοι οὗ ΟὨγίβὲ διηομρ ἴἰ86 Οφῃ 1168, οΥ 
16 ΕΡΙΡΠΔΩΥ (ἐπιφάνεια) οὗ δοτίρίαγο, 18. ἱῃβη 6} 
ΤΏΟΤῈ στδηὰ δηὰ (1]} (πῃ ἴΠ6 τηοάΐεονδὶ ἔδβιϊνα] οὗ [86 
Ερίρἤδηυ. ἈΜΜ1], τ[.6 ἰαϊίου ττδβ ἃ βοϊδϑίηπ ἰθϑι ΠΟΥ 
ἴο 186 ποπάγουβ εβσδοῦ οὗὨ ργορδγίηρ αταοο, οὐ 16 
λόγος σπερματικός, ἰοὸ ΠΟΤ (86 δηοίθης τορος Ἐὰ- 
ΤΏ ογβ (ΘΒ οί} Φυδίϊη Ματγίγν δηὰ ΟἸοσηθηὺ οὗἉ Α]οσ- 
ΔΓ) ΠΑΥ͂Θ ὈΟΓΠΘ Βυ 0} διωρὶθ ἰΘΒΕΔΟΏΥ. 

ΤΙ ἀδεὶς βίάθ οἵ ἴῃς ρμἱοίυγο ἰῃ [9 ἔτι ομδρίοῦ 

ΘΟ ΒἾ 5.18 τη δῖ ]ν ἴθ 1Π6 ΡΟΤΘΡ οὗἩ {Ππ|ὸ δα θη ποηά, 
ἩΠΊΘΝ, ἰκα ἃ πἰ χἢ Ὁ] βίογτῃ, βθοῖηθ ἴο ῬΡ888 ΟΥ̓Ὶ (ἢ 8 
ξεπολ]ορίοαὶ ἰτοο οὗἩ (86 Μοβδβίδῃ;. ΤῊ 18 τουογβοά 
ἴῃ [6 βοοοπά οἤδρίοῦ, ποτ ἰμ 6 θη 1}}6 που] ὰ ὑτο- 
ΒΟηΐΒ ἴη6 Ὀτίρῃϊ, ψ Ὠ1]6 ὑπο ουιηρ Ιβγῶθὶ ἔοιτηβ [86 
ἀατὶκ βἰαα οὗ ἴπΠ6 ρἱρίυγεο. 

2. δοιηα οὗ ἴῃ βίδίοπγθηὶβ σοῃίαἰ πο ἴῃ (δ6 860. 
οπὰ οἤδρὶον βοϑῖῃ, δἱ ἢγβί βίριί, ἴο θ6 βιίυμ ] ἰηρ- 
ὈΙΟΟΙΒ ἴο οὖν ἴδι τ :---ΟἸτῖδε 80 γουχοῖο, 80 Ὠξδάθῃ, 80 
ἀϊβονηοα,---ΟἸτδὶ δὲ ἢγδὶ ἃ οὨΣ]ὰ ἴῃ 16 που]α, ἃ ροὺῦ 
οὨΣ]α, ἴπ ἃ τυγαὶ αἰδιίτίοῦ δ᾽ ἃ αἰβίδῃοα ἔγοτῃ «Ψογθα- 
Ἰοῖη, ἱπ ἃ Ἰονν ἀροᾶθ---ἃ διρίνο, δὴ οσοσδεῖοι οὗ 
τηαγίσταοπ),, ἃ ΝΑΖάσοθθ. Οἡ [86 οΟἾδδΡ Βδηᾶ, γὰ 
Βανα ἸΟΓῸ 8180 ΔῺ ΔΥΤΔῪ ΟὗὁὨ Ὠϊδϑίογί 8] ουοπίβ τ Ὡοἢ 
δ οΟΥ Ηΐπὶ ἰο "ὰ ἐπ 6 ΟἸγίβίὶ : βιοϊ δϑ 186 δίδυ, πδίαγο, 
βοὶ. 5 1ΐ8 ἀασί αἱάθ 
8δηί βοἸορίοαὶ ἰογὰ οἵ 
[δε ΠΘΟΥ͂, ἴ.6 ρίνιηρ 
ὮΡ ἄγϑασα ὈΥ͂ εἰρδὶ, 
σαο Ἰττηΐϊῃρ' οἱ φἰοτ- 
οὔ ὨΔΙΟΘΥ͂ ῥγοβοιίρὰ 
ὈΥ͂ ἴπ6 Βυμθ6 οαυγοῃ οἵ Βρίμιθῆοη, ἰῃ Ῥχαραο, 
ποτα Φοθη Ἠδι58 ργοδοποᾶ, δὰ ἴῃ6 ἱπαίρηϊ βοληὶ 
οὨυγοῦ σποσο Γαΐ ποῦ ἰδυρῃς δἱ ὙΠ ΟΠ ΌΕΓΩ, 566 
Ἡδυῦμοῦ, οἡ “2Μ4αίλ. Ρ. 14. 

8. ΤΊ βίαν ὙΠὶσοἢ 1ῃ6 τΪ86 ἸΏ6 ΒΑῊῪ Ιηυδὲ ποῖ ᾿ 
Ὀ6 τοραγά θὰ 88 ἃ [1 8]πγοηὶ οὗ Βδἰδδηλ᾿ 8 ῬΓΟΡΒΟΘΟΥ τὸ- 
Βροοίϊης ἰδ6 βίαν ἰμαῖ γδ8 ἴο οοπιο ουΐ οὗἩ Φδοοῦ 
ἸΡοΝ χχίν. 17): ἴὸν ΟἸ τὺ Ηἰπηβο] ̓  ττὰ8 ἰμδὶ Κβῖδνὺ. 
6 δΒίαν Β6θῃ ὉΥ 186 τῦῖϑα ζθ ἢ ἯΑ8, ΠΟΎΤΟΨΟΓ, ἃ ΒΥΤΩ» 

ὈῸ] οὗ ἰδ τις δίδγ, τ86 ὅπη οὗ ΕἸΡΕ δ ούΒη6588 (Μ4}- 
δ. ). ΤῊ δὐσῖναὶ οὐ (ποβϑθ᾽ ἀϊβι ρυϊβμθα τηδρὶ ἰο 
ἀο δποιηᾶρα ἰοὸ ἴ86 Μοββίδῃῃ νγδιβ οἰ θα ΥΥ ἃ ὈδρΊ μιν 
οὗ ἴῃ ἢ οῃὶ οὗ αποΐϊθηϊ ὈΓΟΡΠΘΟΥ͂, Δοοογαϊηρ ἰο 
ὙΠΟ. [86 Ῥγΐίποοβ οὗ (16 (οη {1168 γα [0 οοτὴς οαηὰὲ 
ῥγοβοπὶ ἐμοὶνρ Βομμδρο (0 ἴῃ6 Μεβϑίδῃ (8. ᾿ἰχσὶΐ, 10: 
88. Ἰχ. ὃ, οἷ9.). [Ι͂ἢ ἃ Βυτ 0108] ΒΘΏ86, [ΠΟΥ ΤΩΔΥ͂ 
ἰοσγοίοσο Ὀ6 δρργοργίδίειυ οδι᾽ εὰ {86 ἴῆγθο Κίηρβ 
ἴγοση ἴη6 Εδβί, ΤΉΏΘΥ σαγο βρί τυ] ρυΐηοθ8. ἴγοτῃ 
186 αφης ας που]ὰ, Ὀοατίηνρ ὑοβ ΠΟ ΠΥ ΕΥ̓͂ ἱμοῖ ΕἹΔΒ 
ἴο 106 ἀΐπη γεοῖ σοὶ] Ἰοηρίης δος ἃ Ργορδοῖ, Ῥυοδε, 
δηὰ Κίηρ, ἰὰ {Πο86 ποτὰ ΤΠῸΥ τοργοβοηϊθα. 

4. Ιῃ 6 ἀφείρτι οὗ Βοτοὰ [με οἱὰ οῃμἶν οὗ Εάοσα 
ἀραΐηδι δοοῦ Βθϑῃβ ἴθ γοῦρῃοαυ. Ἧ ε δσὸ ἱῃγοϊυπ- 
ἰΥΣγ τοιιϊπαἀοα οὗὁὨ (δὶ τηυτάθγουΒ ρύυτροβο, “1 νἱ]ῖ 
ΘΊΔΥ ΤΩΥ͂ Ὀτοῖμοῦ 6οοῦ " (θη. χχνὶϊ. 41), νι] οἢ Εδδα 
το παυΐδηοα ἰπ 8 οὐ Ῥογβοῦ, πὶ Ὀοημποδίποα ἰὸ 
εἷθ Ῥοβίογ υ (866 ἴπ6 ῥτορμοὺ ΟὈΔαΪΔ}), δὰ τ ῖοὶ 
δἰἰαϊποαὰ ἐκ (δ᾽ ταοαῦ ἴῃ (Π6 ῥγόρτοῖβ οὗ ἰϊδίοτυυ. 
ΤΊδ 8816 ΤΑΥ͂ Ὀ6 Βαϊᾳ οὗ ἰῃ6 Ὀϊοβδίπρ' τσ ἰσ ἢ ζΦδοοῦ 
Ὀαδίονοα ὑὉρορ ἔδβδυ ; ΝΠ 4180 88 τηοβὲ τηδεϊεοα- 
'γ δ] 8]οὰ ἴῃ τἴμ6 ΙΔυμπηθδη τῦΐϊα ΟΥασ ἰδγδοὶ, Ἄσοορὲ 
(πὲ ἰδ ὩΟΌΪ6 ἰγαῖῖβ ἴῃ {π6 σπαγαοίον οὗ Εδβδυ---ἶδ 
ΒΟΒΟΒΙΥ δηὰ ἀΡΗΕ Πρ ετταῖε ΠΟ ἸΟΏΡΟΣ ἰγβοοδΌ]ϊο ἴῃ 
186 γι] ἀπὰ ογαίϊυ Τἀυμαθθθῃ εἰ τιδδίν. 

δ. ΤΊιΟ δηϊδροπίβτη θείου ἴΠ6 ΜδΟσΆθοοΒ δηά 
πο Ἠογοάΐδηβ ὈοΙοπρΒ ἴο [06 στοδί ἱγαρίο οοῃίγαδίδ 
ἴῃ ἰδς6 ἰἰβίοτυ οἵ 186 κίηράοιῃ οὗ ἀοα. Τα ταοδὲ 
ἰουπολίπρς ἱποίἀοηϊ ἰπῃ (18 ἄγδιμα 8 ἴη6 βδα ἔβίβ οὗ 
Ματγίδιηηο, ἴπΠ6 Αβιποῦρθαη ῥγΐποεδβ, πσῆοῃ Ἡροτοὰ 
ταδιτίο, ρδββίοηδίοϊυ ἰουοᾶ, Ὀυΐ βαουίβοοα ἴο ᾿ΐ8 
Βυαβρίοἶομβ. Βιυοίκοτὶ (186 ρῬορῦ), ἰὰ ἰ8 εγοα, νυ 6}} 
ἀοβογίθοβ ὑπ6 Ηθ]]οηἰζίηρ απὰ που] δρὶγιὶ οὗ {πι18 
Ῥτΐωσο, σοὺ οογεγοὰ οὐ Ῥα]θβῖϊπο πὴ} Οατοεκ 
ὩΒΙΏΘΒ. ΤῊ ῬΟΙΪΪΟΥ οὗ ἴπθ86 πὸ ἀυπαβίϊοβ ΤΠΔΥ γ  6}} 
ΒΟΙΎΘ 88 ἃ ὈΘΔΟΟΣ ἴο (86 παίΐοῃβ οὗ Ομηβιοπάοα. [1 
186 ΡοΪΐον οὗἨ τἰπ6 Μδοσαθθοβ πὰβ δὶ ἃ ἰδίου ροσϊοά 
ΤΟ] ονοὰ Ὁγ τὴ Βγυχζαπίΐπο οουγί, {παὶ οὗ 1:6 ΗΠ τοῦ 
ΔΒ ͵ 8 ἴ00 Ὅ0}} Κπονσὰ ἴῃ τηοάστῃ {ἰπι68 85 Μδοςδὲδ- 
γο  Ἰδη 8π). ' 

6. Τα οοπίγαβὶ θοίνροῃ ἰμ6 ζαΐ ει οὗὨ 186 ἀΘΠΕ16 8 
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διιὰ ἰδὲ ΠΌΡΡΗΕ ΟΣ 186 ΝΣ ἀδὰν φῆ ανυθᾷ ἴῃ 18 
ἴων ἴεβ 85 Ὀ66: ΠΥ νογβοὰ ἴῃ [6 ΘΟΙΓΒΘ 
τοί Βοτη. ἰχ,--σὶ, Τθο Οοδρεὶ οὗ [86 
ἘρΡΙΡΒΔΩΥ 8 8180 ἰμ6 ΟΘοβροὶ οὗἨ Δϊβαίοηβ ἰὸ 188 
Ἠοδίδοῃ. 

ἢ, οδνου απὰ θαυ, 88 ἰΐ σοσο, ρου διουηὰ 
[6 ΒΟΙΥῪ Ομ ἃ 8ἃ85 δρουπὰ ἱποῖνς οομπίγσο. Βυΐ [818 ὁ6ῃ- 
ἴΓ6 ΓΟΡΟΙΒ ἩΠδίουοῦ 18 ἀατὶς δηὰ οὐ! ὈΥ ἴμ6 Βαῖὴθ 
ἔοτοθ τὴ τ] ἢ ἴδ διισαοὶθ ΘΥΟΡΥ βοτίη οὗ νμδὶ 8 
ΠΟΌΪΘ πὰ ὨΟΪΥ. 

8. Το. ἷσθιοῦ δηὰ δρίγιίυαὶ ἰτωροτίὶ διδοίης ἰὸ 
ἴ0 ἀρεϊσπδίίου, “ Κίησ οὗ [6 Φ6 008," ΔρΡρθδσβ ὄυϑῇ 
ἔἴτοτα ἴδ οοπάυοσὶ οὗ Ἡοτοά. [πῃ ἢἷβ8 ταϊπὰ, ἴπ6 6χ- 
Ῥιοβδίοῃ 8 οὐϊάθῃι  οαυΐνδίοὶ πὶ Μοβδίδη, πὰ 
οὐππεοίοα τὴ δρίγὶῦ.8] ταῦμοῦ ἐμὰ Ἡΐ (ΘΙ ρΡΟΓΆΙ 
εδασσα τ σττεγτεῖδο ΤΠδ ἵπήηυλτγ οὗἨ Ὡπὸ Τηδρὶ που] 
δεγο ὕδόη ἰσοαὶθα 85 βοάϊιίοη. 

9. ἔοτ ἃ ἴἶτηο ἱΐ ναβ ἱπουρῆϊ [μδὶ 86 ΠΟΙΥ οἰ ]]ὰ 
δὰ θοαι ρμεὶ ἰο ἀοαιῃ ἴῃ Βοί] οἰ οπι, οὐ 6186 ὑπδὲὶ Ης 
διδὰ ἔογονοσς αυὐϊίοαὰ [6 Βοσμο δηὰ βοιἸοὰ ἰῃ Ἐργυρὶί. 
Νεχὶ τὸ ὅπὰ Ηἰἷπὶ στονπίηρ υρ ἴῃ ΟὈΒουΣ Υ αἱ- Ναζα- 
το. Του ΟἾ γῖδὶ ΤΔῪ 6 τἀοὰ 48 ἴπῸ Ῥγΐοο 
οἵ ουἱοαδὶ οἰὐδ]άτου, δυο 88 86], Μοβοβ, Ογτγιδ, 
Βοσηυΐη5, οἷο. 

10. Οῃ 116 δργοδὰ οὗ πὸ Κποπίθάρσο οὗ Ὁ τῖδὶ 
διοοης 86 ῬοΓΕΙΔΣ διὰ Μοδδιηπιθάδληβ, οορ. ΗδυὉ- 
ΘΓ, Ρ. 17. 

ΒΟΜΕΙΈΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΙΟΑῚΙ, 

ΤῈ βαϊναίξοῃ οὗἨ (0 ποιὰ ἰπ (}|6 ἔοττη οὗ ἃ οἰ ἐ]ὰ 
“1. οὐπορδὶϑα, δηὰ γοὶ ν)ὰ] ἱκθοττῃ ; 2. ἃ οἰ] ὰ παιοὰ 
διὰ ἰραγοὰ, γοῖ Ἰοῃηρσοα ἴον ἀπὰ Ἰονϑὰ : 8. βί στιν ἀθ- 
Βρβο, δπὰ γϑῖ σρδυυθ]ουβὶ Βοποσοᾶ: 4. Ὀθβοὶ ὈΥ͂ 
ασίγοζοθ δηὰ γοῖ ἱκορὶ ἴῃ ρογίδοϊ βδίοιγ.-- -ΤῊ6 
[ΟΙΥ οὨΠὰ νὲοντθὰ 65 (1:6 τηονΐηρ σοπίτγο οὗ ὑπὸ πουϊὰ 
ἴῃ τροιίοη,---Ἰ. δοιτηρ, ουουγ(ΐπσ ἴῃ τοίου : 2. δἱ- 
᾿υδοϊϊηρ 411} [πδὲ ἰβ οοησοηΐαὶ) ; 8. τορο τσ 41} ἰμδὲ ἰβ 
βιοδίϊθ. ΟἸπγίθι δὰ δοῖὴθ ἰὸ δθ τῖδθ τἤϑῃ ὈΘΙΌΓΘ 
(ΒῈΥ οᾶπια ἰο Ηΐπι,---οὐ [06 τηγβίοτγίοιιβ πογκίηρ οὗ 
Ῥτουθηΐϊοηῖ γτ866.---ΤΠ6 ἰΒτοοΐοϊ ἃ Κπον]οάχο οὗ ΟΠ τδὶ 
ἰὰ ἰδο Οφὀμεδῖθ ποι: 1. Ιπέοττηδιίίοῃ ὈΥ ἰγβα τοι ; 
3. ἃ δίδι ἴῃ ἴΠ6 δΧυ: 8. ἰΠ6 ἰηθυθσηοο οὗ (μ6 ϑρίγιυ ἰῃ 
ἴδ Ὠοασί.--τ γΟΙ]ὰ δἰβδὸ ἃ βίδγ, ἰἢ πὸ 

ἵσθῖον ἰῇ 8.-- ΤΠ δίδν οἵ Βοδυθῃ 
διὰ {1:6 ΒΙΆΣ δὶ Β6Ώ56 δῸ [ἢ6 τῊῖδβ6 
ΤΩΘῺ ἔγοτὰ ἴἔπσ δι τὸ υῦ ρα 848 γα] κῃ ρ 

ἴτοα ἰδ6 ΟεηΈ]6 που]ὰ ἅ---ἰὴ ῥτοδοπίησ (0 [6 
ἰιοαΐδιοσι, ἰοΣ 8 Ὀδαν ἰῃ τοἰπὰ (δὶ [ἢ 6τὸ ἰ8 ἃ βίδυ ἰῃ 
εἰκεὲν ἄσυοσενδαι ---- οὐ 5 50 ἀπὰ τηϑοὺ {πὸ Θ΄ π.1168.---- 
Ἐγτοη ἴπ6 Βαδὲ διβοις ἰῃ6 Ποδίθ σι ΤΩΔΥ ΒΕΓΥΘ 88 6Υ]- 
ἄξπος οὗ [6 δρέτγϊυ8] ἀσϑιτυϊϊοπ δπὰ ποοὰ οὗ ἰδ6 
βοδίμβουῃ ποσὶὰ.-- -Ἴηὸ οἰοαγοδὶ ᾿ἰχῃλ διθοὴς ἰδ 
Βρδίθοι 8 Ὀπὶ γΣβέῃ. ὡραφρλανοςν ῬὮΪΙΟΘΟΡΏΥ τουδὶ 
ἰομὰ το ΟἸιεΐδι.----ΟσἸσϊηο δβοΐθησο, ἰδ γὰρ ἰοὸ 18. δίτωη, 
Ῥοξιῖδ ἰο [16 οοῃίγο οὗ αἱἱ ἱζηον] ϑάκο.--- ΕΓ ἀορασγί- 
τορης οὗ ἱκ οπ]εαρθ ἃ το Γ ροἰβῃογα, ὉΠ]688 ΘΟΙΩρ]οῦ- 
εἀ ὮὈΥ ἤασιῃ.-- ΝδίυγοΒ ὑοβι ΟΩΥ ἰὼ Ομ γδι. 1. ΤΏΘ 
ΨΑΓΙΟῸΒ βία σοϑ ἴπ παίυγο ἰομαΐηρσ μριοταγα ἴὸ δὶ 8 
δρίτιυ8], ΟΥ 10 ΟἸἾτῖβί. 2. ΒΥ ἰδ6 ἰγδυδὶϊησ δπὰ 
διοδιυίηρ ἴῃ Ῥαΐῃ οὗ 41} ἡδίυγο, «86 Ροΐηϊδ ζογιοαγὰ 
(0 δεϊναιΐοῃῃ ἰῃ Ομ τῖϑι. 8. ΤὨγουχα (η6 ναγίοὰ ἰπ)- 
ΔΟΣΥ διὰ βυτθο 8 οὗ Ὠαΐιγο, 6 ροΐπίβ λοηιειοαγά ἰο 
ἴδε βρίτὶϊ.---Αἰοὺν ονεγγεηρ τορ ϊθ8. ἰᾳ. 86 ἱπαασίΐγγ: 
ἮΒΕτο ἰ5 Ηδ πδὶ 88 θη θοτῃ Εἰπρ οὗ ἴῃ6 768 
1, Βετίρίασεο. 2. ΤΏι6 βουῖθοβ. 8, Ετϑθῃ [6 δῃθιΐοβ 
αἴ ἴς Κίπα Ηἰμηδοῖῖ 4. ΤῊ βίδγ ἰὴ ἰμ6 δῖυ. ὅ. 
πε οομνίοιΐοηβ οὗ ἴμ6 Ἠθδτί.----πθτωΐθ ἱτηροτίδηοθ 
αἴ (ῃς χαοδίίοα: ἩΒΟτΟ ἷ8 (16 ποτγοῦοση Κίηρ οὗ [86 
δενεῦ 1. 118 ἀθθΡ στωθδηίησ. 2. ΤῊ6 ϑαροῦ ἰηἰογοθὶ 
διιδομίησ ἴο ἰ. 8. ΤΏΘ ροτίουβ ἢορα σοππροίρα 
σἱρι ἴἰ.---ΤῊ|ιο σοι 7 οἵ ἴδε Εϊρς οὗ [86 ὅστε, 1. Ης 

ἷ8 [86 Κίηρ οὗ [16 ον, οὐ [ῃ 9 Μοβείδῃ ; 2. {1Π| Κίηρ 
ΟΥ̓ Δ}1 πδίίοῃβ, οὐ ἴ86 ϑανίουγ οὗ ἴῃ ποιὶὰ : 8. (88 
Κίηρ οὗ Κίηρβ δπὰ 1οσὰ οὗὨ Ἰογάβ.----ὐοϑυβ 18 δι} [86 
Κίηρ οὗ ἰμ6 Ψεννβ,---ἃ υδίομ υοταὰ [ὉΓ ΟἿΓ τη βϑ: ΟΠΔΓΥ 
ΘΕ ογΡρυί86.---ΤῊο Κίηρ οὗ [86 δεν 8 ποὺ ἰο Ὀ6 ουπὰ 
δὲ Φογυβδίθιι, ἴῃ οἶἱγ οὗ ἴῃ Κίηρ.---ΤῊς δἴδγιη οἵ 8 
ἱγτδηῦ βργοδὰϑ ἰθῖτοῦ δος ἰΐθ ΒΌ]6οἴ8.--- Εν θη ἰη- 
«γῪ δένογ ΟἸ γβὺ δίδστηβ δἢ ἈΠΟ  ονηρ που]ὰ.--- Τα 
δαϊγοα οὗ [86 νἱοϊκοὰ σωυδβὲ βεῦυθ 88 ὑδβΕ ΠΟΩΥ ἰο {Π6 
ἰγυῖῃ οὗ ἴμ6 68ρ6|.---Ηοτοὰ οοπδυίηρ βοτίρίυτα δὰ 
1 τὸ δὰ ὈθΘῃ ἃ Ὠοδίμθῃ οσδο]6.--- δ νά]ὰο οὗ Ἰἐο]6βα 
ογϊβοάοχυ, δῃὰ {86 που] ΒΒη 688 οὗ 11{6]688 ᾿ῃμϑοϊορὶ 
8Δη8.---ΤΏΟ86 ὙΠῸ ΓΘ ὭΘΔΓ ΔΓ Οὗἶδη δἵδλν οἱ᾽ δῃὰ 
ἴβοβθ ὙἢΟ ἃγθ δία οἱ πρᾶϑγ.--- ΤΠ6 οδ]]ου δηὰ υὴ- 
τηονοα ρσυΐάο8 ἴο ΒοιΒ] ΘΠ 6 Π).---Ὑ πουϊ ἰ.6 ἰρῃν οὗ 
δοηρίυτγο, 41} 1π6 ϑίδγβ ἰπ [6 ΒΚῪ τ }}} οὶ δβυβῖοο ἴὸ 
Οἶθδν δΌΤΑΥ ΟΌΓ ἀδυκῃ688.---Ἴ τὸ Ὀὰΐ ΣΌΪ κῆπον (δαὶ 
Ογῖϑι [88 οοῖηθ, ἯγὙ6 8.8} Βοου ἰθατῃ τολέγ6 Ησ ἰδ ἴὸ 
Ὀι 76 ΠΈ16 τηᾶρὶ δηὰ πὸ 96» 188} βοσί 068. 
1. Ὀϊαΐη, ὈΥ ἱμεῖρ βίδυ, ἰῃ6 βουρίαυγοβ 
αὶ Ἰοβθ, πὶῖῖρ ἴμ6 βογίριυγοθ, 4180 186 
Βίδσ. 2. ΓῺΘ ΤΌΣΤΩΘΡ Ὀδοοιης ΒΟ θ08 (ΟΣ Ἰοδγηρὰ ἴῃ 
[86 ϑδογίρίυΓ68) ἰπ 1π6 Ὀδβὶ 8686; {π6 Ἰδίζ6Γ τηδρὶ, ἴπ 
[1:6 τοΙΒὶ Β6}89.--- ΤΟ ΥΌΒΑ] τ ἀηαὰ ΒΟ] Θμ, οσΙ 6 Γ- 
Ἰγ δῃὰ ῃον.---Βοι Β] ἤθη δηὰ Ναζαγοίῃ.---Ἰ ποομβίβίοη- 
ΟΥ̓ ἰῃ {π6 οδαγδοίον οὗ Ηογοά. 1. Βο] 6 ἴῃ ἴμα Ἰδοῦ 
οὗ βεγίρίατο. 2. ὕπο] ο ἰὴ 86 βρί τὶν οὗ βογίρίαγο. 
--τᾺς 601} ογαῖ οἵ Ηδγοά, δῃὰ (86 ρίοιιβ βἰ τωρ] εἰν 
οὗ [86 τηδρὶ.---ΗΥ̓ΡΟΟΓΙ͂ΘΥ 848 1ῃ6 ΒΗΔΑΟῊ οὗ {αἰ 1} ἴῃ 
186 ποῦ], 1. 10 δοοοιηρδηΐθθ ΓΆἸ ἢ, 88 16 βῆδάον 
186 βυρβίδηοθθ. 2. [ζ 18 ἃ ργοοῦ οὗ 1} οχἰβίθηςθ οὗ 
ἔα! ἢ, 28 (26 βιδάου ἷἰβ οὗὨ ἴ6 βυιϊθβίδμῃοο, 8, [ἰ υδῃ- 
ἰϑ)68 Ὀοίογο [ἱτ, 88 (06 ΒΗΔΟΟῊῪ Ὀοίογο ἰῃ6 β}»- 
δίδῃο6.---ΤΊ,α ἀονίοοβ οὗὨ ΠΥΡΟΟΓΙΘΥ πὶ ἰμοἷν τηϊσηϊ δηά 
ἷπ ἰμεῖνρ ἱπηροίοποθ. 1. ΤΏΘΥ δγ τὰ ἴῃ {Π6 
νοὶ, 2, ΤΊΏΘΥ Ὀόσοτῃθ ΡΟ Ο 688 Ὀθίοσα ἴῃ 6 ροῦγοῦ 
οὗ ἀοά.---Ηγροοστίβυ ἴῃ ἰϊβ᾽ ἔπτὸ τηοϑὺ ἰάθουβ ἔοσιηβ : 
1. ΑΒ τπρτγϊοίρ]οα τοϊρίουβ ΡῬΟΙΪΟΥ͂ ; 2. 85 υηρτίη- 
οἱρ!οὰ μοὶ ο81 τοἰ! ἰουβη688.---ΤῊΘ τοδὰ ἰὸ ΟἸἩ τἶϑι, 
δηὰ (16 ἀφοἰϑῖνθ σομβίοίβ ΕΥ̓͂ [86 ἯΔΥ: 1. 1 ἰ8 αἰ τυδγ8 
ἃ ἸΟῺΡ ἰΟΥΓΏΘΥ; 2. ἴὑ Αἰ γΔΥ8 σοῃιπυθ8 ἴΠ6 ρσταμὰ 
ααδβίῖοι ; 8. ἰὑ 18 ΑἸ ΤΑΥΒ ἃ ρδ ἢ οὗ βούθγο βο ἀθηϊα] - 
4. αἰΑΥΒ ἃ μαΐδι (1]} οἵ ἀδῆροτθ; ὅ. Δ᾽ ναΥβ ἃ ραῖῃ 
δΔοουπαϊηρ ἷπ ΟὈΒίΔΟΪΘΒ: 6. ΔΙΎΔΥΒ ἴῃ 6 ΟἿ]Υ Ρδίἢ ἰὸ 
186 ἴσο ].---ΕΠᾷΣὐοοιροαβο οὗ Ῥδγβούθγβῃοθ ἰη (86 
Ρδὶὴ ἰο Ομ τὶβ ἱ 70γ.---ΤΠ6 βίδν δ᾽ ΤΑΥΒ τοβίβ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἴΠ6 ὈΪἷδοθ πῆθγο ΟἸγῖϑίὶ ἷ8.----ὁ Α πα ἐλεῃ τοοιΐ 
ἐπίο ἰδλε λοιιδε." 1. ὙΠδὶ ἰβ βυρροδβίοα ἰο ὰβ ὈΥ͂ ἰῃ6 
Βοῦθο ἢ 2. Υ͂μδὶ ἷἰβ βυρχοβίθα ὈΥ 1086 το δῃΐογ- 
οα᾽ 8. Ὑ|αδιὶ 8 βυρχοθίθα Ὀγ (ποὶν δηϊοτίηρ ῦ--- ΤῊ 6 
ποηδρο Οὗ 6 τῖϑθ ΠΊΘἢ ἃ βυδάοῃ ουἱουγδὶ οΟὗὨἨ Βοδγί- 
ἔο!ε Ὀ]οββοὰ ἔδι ἢ : 1. Τὼ (Ποἷν ὈεΒοϊἀΐησ ΟἸγίβι : 2. ἴῃ 
τη οἷν Πρ ἄονγῃ δηὰ ἀοίηρ οὈοίβαποο 8. ἰῃ {Πεὶν 
οογαΐαὶ Ὠοιηδρο, ἰηἀϊσαίοα ὈΥ {μ6 ποδ]εβὶ μ᾽ δ 8.---ΤῊς 
Βοιηαϑθ οὗ {6 νῖϑθ τωθῃ ἱπαϊοδιίπρ ἰΠ6 ΟΥΟΓ δπὰ 
ϑυθοοδβϑίοῃ οὗ ΠΕΒΕΤ ΒΕ ετροτίθηθα, 1. ἯὙ ὲ Ὀοδοϊά. 
2, ἯῸΥε [4}1] ἀοτγῃ, 8. ἦα ῥγοβοῃὶ ρἱῆβ.----ΤῊ 6. Ποπι- 

6 οὗ {86 πῦῖβθ τη ἃ ρὈἰοίυγο οὗ Κοπυΐπὸ δῃα τηδίυν- 
οἷ ἴα. 1. Ὑ᾽δίοι ἰβδιΐπρ ἴῃ Πυτα δ οῃ δπὰ ροαϊγ 
ΒΟΙΤΟΙ͂. 2. Αὐἀογδίίοῃ ἰβϑυίηρ ἴῃ [6 ἸΟΥ οὗἩ ἐλ "ἢ, 
8. ῬοΓΒΟΥΘΓΆΏΟΟ οὗὨ (ΔΙῚ ἰββυΐϊηρ ἴῃ βο Γαἀραϊσαιίοι ἀπὰ 
ΟΥΚΒ. οὗ Ἰονα.---ΤῊὴ0 οἾ]ὰ πίῃ ΜάΑγγ, ἢἷβ8. τοῖο : 
Ὀυῦ ποῖ Ματγυ, ἴῃ 6 τηοΐπον, τὶ ἢν ΟὨΣ]ἃ (Μαγγοΐα- 
.7).-- ΤῊ οὔογίηρβ οὗ ἃ σταϊοία] (αἱ ; μο]ά, ἔγαῃϊ- 
ἴπόθηβο, δηθὰ τὐΥττῇ : 1. 88 ὑπ6 πο ]οβί, 2, [6 τηοδὶ 
ναγίο, 8. [86 τηοϑὶ βἰρυυ βοδηὶ ρἰδιΔ.---ΤῊο οἴδονγίηρ οὗ 
ἃ κίδιου μαηα, δὰ ΘΧργοδβίο οὗ 86 ἀοαϊσείίου οὗἁ 
16 Βοϑδγί.-- -Ἴ}6 ΘΓΊὮ]Υ ρἱ δ οὐὗἁἨ ΟἸ τ βϑιίδη σταϊτπὰθ 
τοβοοϊίζησ [8.6 Ποδυ ΩΥ σἐἷ οὗὨἨ [6 1,οτα.--- 6 6Γὸ ἴὸ 
οὔον υπΐο {86 1], οτὰ ἐδπδὶ τ ῆϊς ἢ τ Παγο.--- τορος 
ἀγοδιλβ ἴῃ (ἢ6 ὨἰδίοτΥ οὗ [86 κίησάοῃ οὗ 6οὰ.----ΒΊο55. 
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οἂ 1}, ψὶῖ ἴ5 ΒοηρΒ οὗὨ (6 πἰρῃ!.---ΤῊΘ ἘἸΡ6Ρ οἴ 
τῆ ρΐουβ τότ ργοίδὈ]θ ἴμ8ὴ ἴΠ6 νἱρὴβ οὐὗὁἨ ροά 688 
ΟΥΑΙ Π688.---ΤῊ αἰβοονοσίοβ οὗἩ ἴδ ἢ ἀγὰ ποὺ τηοδοΐ 
ἴον Βογοὰ ΠΟΥ [Ὁ βιοἢ 88 Β6.--- ΤῊ 6 Τ]ΔΓΥΘ]]ΟΙΒ τη8}- 
ΠΟΡ ἰῃ πῃ ἢ Βρ τ] ᾿παΌΪΓΥ 18 αἱγοοίοα ἔγοτῃ [ἢ 6 
Ὡδίδνο ἀγη 688 ΟΥ̓́Τ 8 που] ἴο ἴΠ6 Ἰρηϊ οὗὨ θὰ οἴοι- 
πΔ] ΠοΙη6.---αοἀ ΒΒ χυϊάδποο 8 ΔἸ ΤαΥΒ ἰοναγὰ ΟΕ τίβί. 
--Ἰ Θοὰ ρσυϊάδ υβ, τ 88}}8}} δἰ τᾶγβ δια σογίδὶ ]Ὺ 
ΤΟΔΟΝ πα ρΌΔ].--- ΤῊς ὈΪΒδοα γοίαστι ὨΟτηΟ.-- αἰ ρ 1- 
σδης6 οὗ ΟἸ τι 5 σβὶ ροββοββίοῃ ἷῃ σοηποοίΐοῃ τ [ἢ 
Ηΐ ἔχβι βίρῃι, 10 οδῖηθ, 1. δἱ 1η6 τῖρῃς πα; 2. 
ἷπίο [06 ῬτΟΡΟΣ δηᾶβ; 8. ἔογ ἱἰπ6 τὴρηῦ ῬυΓΡΟΒο.--- 
ΤῊ ἄστει ῬτοροΓν οὗ [Π6 ΟΠ υΓοῖ ἴῃ 118 βἰριίσδηοθ 
ὙΠ τοίργοποθ ἴὸ 411 ΟΠαγοῖ ῬΓΟΡΟΓῚῪ ἰπ πα που]ὰ: 
1. 1Τ0ὸ βῃουϊὰ Ὀ6 τοραυθα 88 θϑ] οησίηρ ἴο ΟἸτἶβί ; 2. 
ες βῃουϊὰ 6 Δρρ! θὰ ἴο {Π6 βογυΐος οἵ ΟἸγὶϑὶ : απὰ 
(8, 8. ὈασοΙη6 ἃ ὑγδ Ὁ] ββίηρ ἔγομι ΟἸ τἱβί.--- -ἰ γῃ 6 
Ῥτουϊ ἄθῃσα τηοβὺ Οἱ ΘΑΣΙΥ ΤῊ οβιϊπρ ἰι86 1} ἴῃ 118 οδΓ6 
ΟΥ̓ΟΡ ἰδ 16 οὗἨἁ ΟἸ τῖβι.----ΟὨΥἰβυ ΔΉ ΠΥ ὈΠΊνΟΓΒ4] ἰπ ἰϊδ 
παΐυγα δηὰ αἷπη. [Ὁ ΘΟΙΏΡΓΘΒΟΠΒ: 1. Ποδυθ δηὰ 
ΘΑΤἢ ; 2. παΐυσο δπὰ βουρίαγο; 8. 86 Ομ 1169 δπὰ 

. Π6 Φ6νγ8. 4. (86 Ὠοαγὶ δῃὰ {86 ᾿ἰξο: ὅ. γρἀοιηρίΐοῃ 
διὰ Ἰαάσταοῃῖ, 
᾿ --Οιγβι ἴῃ ἴῃ6 στα] 6 γγὰ8 [6 ἸΘΓΡῸΣ οὗ 

Δ ὉΠ᾿υδὺ τη ΓΟ ΟἹ [8 1ΠΓΟΏ6.---Τὴ6 Κίηρβ δηὰ 
ρ οἐπεδευις οὗἩἨ {118 οι] ἃ ΤΩΔΥ Ὑ60}} ἰγοιη 0 ]6, δηὰ 
861] {ποιηβοῖνοϑ ἰηβοῦαγα, ᾿ ΤΠΘΥ ἀτὸ ἢΟΒ[116 ἴἰο ΟἸ τ]ϑῖ, 
--- Ὁ τἶϑι 18. 8:1 θοῖὰ ἴπ6 Πορο οὗ 186 ρίουϑ, δηὰ (ἢ6 
ἴοῖτοῦ οὗ ἰΠ6 πίοϊκοᾶ, τόθ σοηβοΐθῃοα ΟΥ̓ΘΓΥΎΠΟΣΓΟ 
ΔΡΡΥΘΒΟΩΔβ 8 ἈΥΘΏΡΟΓ, Δπα ἴβ δἰατιηθὰ ὈΥ̓͂ ΟΥΟΓῪ 
Ραϑϑίηρ Ἵνοηί.-- -Τὴθ ᾿ἰνίῃρ Βαν]οὺῦ δἰ σαυϑ Ρυ 8. οἱὰ 
Αἄδιὰ ἴῃ ἵοστοῦ, δῃὰ ὑπγοδίθηβ ἴο ἀτῖνα πὶπὶ ἔγοτη Ὠ18 
[ΠΓΟΏΘ.---ἰἸ ποοηβ βίῃ οἷο ἰπ (Π6 Τμαγδσίον οὗ ΗἩροσοὰ: 
Ἑαΐὰὰ ἴῃ (16 Ἰο αν οὗὨἩ βδοτίρίυσο,---τοβἰβίαπος ἰο σα Β 
ἀθογθοβ.--Ὗ7 ὸῸ ἤανο ΠΟΓῸ 8 ᾿ϑίδῃοα ΟΥὗὮὨ ΡΟΓΒΟῺΒ ὙΠῸ 
Ῥοϊπὶ ουὖέ ΟἸγίβὶ ἰο οἴμοτῖβ, τί πουῦ σοίΐηρ ἰο Ηΐῃ 

ἘΠΟΣΩΒΟΙν68,---Ἴῃ0 ἰ6ΔΟῊ ΟΒΟΓΒ [6 ἩὙΔΥ οὗ καϊγδῦσι, 
αἱϊπουν ποσί ηρ οα ἰδ ΤΠ ομΊΒοΙγοΕ.---ΤῊα πίοίκοὶ δα» 
ΡΙΟΥ͂ τοϊϊσίοη ΟὨΪΥ 85 ἃ ΤΘΔη8 ἴὸσ (Ὠ οἷν οὐσηι ΘπΔ.--- 
Τα τηοβὺ Ὀ]εββοὰ αἰ βου Υ οὗ 811 ἱβ ἰο ἤδνα συμ 
ΟἸ σῖβι.-- - ΕεὐὀὐϊβοδύὔοΉῃ ἰο Ὀ6 ἀογίνοα ἔγοτη ἰδ 6 Ὠἰδβίουῦ 
οὗ (6 πῖβο θη. ΤΉΘΥ οτο, 1. τῖβα ΤΩ 6Ὲ---Ὁ 1108» 
ΟΡΒοΒ: Τῆυδ Βῃου ἃ 411] ὙΠῸ ἃγὸ {ἰγῸ πίβο, οἱ, 
2. ἈΪϊοἢ δρᾶ ΒΟΌ]6: ΤμυΒ βῃουϊὰ 811 ἴῃς ρτοδί οἵ [86 
ΘΑΥἢ, εἰς. 8. ΕΑ ΣΔΏΡΟΙΒ [ΤῸ] 8 ΒίΧΆΣρα ΟΟΟΠΙΥ: 
Τὰ γα πΏΟ δα Ὡδθδὺ ἴ0 Ὁ τβὶ, οἷς. 4. ΤΊΙΟΥ βὰν 
Ομ τῖβὶ ΟἿΪῪ 88 8 ομἱὰ ἰπ Ηΐβ ΟΝ] 688: πο, οἢ [ἢ 
ΘΟΠΊΓΆΤΥ, οἷο, ὅ. ΤΏΘΥ [Ο]]ονγοα 8. ΒΙῺ8}} δίδγ:; δαὶ 
ΟἿΣ Ἰίρῃὶ 8, εἴς. 6, ΤΟΥ δὰ ἃ Ἰοῃρ δῃὰ δγάυουβ 
ὁοΌΓΠΟΥ ἰο δοσοιΩρ] 88}; Ὀαΐ ἯΔ ΒΟᾶγοα γεαῦΐγα ἰὸ 
ΙΏΟΥΘ ἃ Ββἷηρ]α δίϑρ.--- 6 ΟἸΟΥΥ διιοαὰ οἢ ΨΦεθὺδ ὉΥ 
ἴ86. διγῖναὶ οὗ 1Π6 τῖβα τηθῃ.-- -Ηδ σι0 (Ο]]ον5 (ἢ 0 
[66 0]6 ρ] πηπλοῦ δῖ, τε] τοσοῖτε ἀξ 
γα χυϊάδησο Ἵγωδ Οεουΐ βοίδηρο. 

ΤΙΤΈΠΑΤΟΒΕ Οἢ ἴπ6 ἘΡΙΡΗΔΩΥ Ὁ7 
5:, Αὐρτδβιϊη δὲ ΖΙΔΉΖΘΏ, ἴῃ Αὐρυβῦ: 
“(]]δοίίοη οἵ 13, γοἱ]. ἷ., Ρ. 100.- 
ΤΠ τ Β “' Βουτηοη οα τηθ ὕοθραι οὗ ἰπ 6 ΤΉγοο Κίηρ" 
(1}6 νῖβ βαιηδοῖι, Κεἰππατ, 
εἴα., ἴῃ δΡρογ., ῥ. 48.--Ἑ 
ΜΑ]1οἱ : 7Ὺλ4 86 Μεθ οΥ ἰδδ ακί. Α Ολγίβίηιαι 
σι. Βτεωρη, 1862 (10 Μεαϊιδεϊοη8). 

[Ττεποῖ : Ολγίδί ἐλ Ἰεδῖτο ὁ αἷϊ Δ αἰἴοηΔ, ΟΥ̓ ἰδὲ 
ὕποοηπδοίοια Ῥγορλεεοίοε οΓ Ἡοαίλοπάοπι. Α Οὐπν 
ΠΠΘΠΙΔΙΥ Οἡ Μαϊϊ, 1ϊ. 1-11. 418 οα., Οδιηθάξο, 
18ὅ4.---Ρ, 5, 

ΕῸΥ Δἴιδδοίοπατῃ Ἐεδίτυαϊα : ΟὨτὶδὶ (μ6 ἀοεῖτα δϑὰ 
08] οὗ 8}1 πδίζοῃϑβ.-- -Τ Το δία οὗ ἱπ6 τῖβ6 τηθῃ.--- 
ΑἸ γα : Τὴ Οομ ]68, ἴοο, 8}}8}} τσαὶὶς ἰπ {86 Ἰέρδὶ 
οὗ ΟἸἠ τἶβι.- ὕλίς: ΤΏ ὅγϑὶ Οοη 168, ττῆο βουρὺ ἰδ6 
Τ,οτα.---Ἰἰμαάεϊδαοῖ: ΤῊΘ σἸΟΥΥ οὗἨ (ῃς6 τηδηϊοβιδίίοη 
οὗ Ομ εῖβα, 

᾿ Ἐ. πάρτε 1]. 18-28 (Τλλῖο 11, 40--62). 

(716 Θοερεὶ γον ἐδε ϑιπάαν αὐέεν Διο Υεαν οὐ αν οὗ Οἰγοειιηιοὶδίον.) 

13 Αμπά ψ βοὴ {Π6Υ ἡγ το ἀοραγίθα, θ6}ο]α, (μ6 [8] ἀραὶ οὗ (88 Τιογὰ δρρϑδγϑίᾷ ἰο 80: 
ΒΘΡἢ ἴῃ ἃ ἀγβθᾶῃι, βδύιηρ, Δ ῖβ6, δρᾶ ἰδ κθ {π6 γουηρ ΟὮ}1α δῃμα ἢ18 ταοίθϑσ, πὴ 88 ἰπΐο 
ἘρΥΡὲ, απ 6 ποὺ ἔπεγθ 80} 1 Ὀγίπρ ἴΠ66 ψοΓὰ: ἔοσ Ἡδτοά Ὑ}}}} βθοὶς (88 γουῃρ' 

4 
15 

Ομ] ἰο ἀοβίσου ἢ. Ὑ θα ἢ6. δῖοβθ, 6 ἰοοὶς [6 γουηρ οἰ] δηα ἢ158 τροῖμοῖ ὈὨὉΥ͂ 
ὨΙρἢὺ, δᾶ ἀδρατχίοα Ἰηίο Εργρί, Απα νγα8 {Ππ|6 γ6 ἈΠῚ}} {π6 ἀ68.}} οὗ Ἡ τοὰ : ὑπαὶ Ὁ ταῖρι 
6 Π]Β]16ἃ τνιἰοῖι τα βροκϑὰ οὗ [π6 Ἰυογὰ Ὀγ {π6 ρχορμοί, βαυίῃρ, Ουν οὗ ἘμΥρὶ Βανϑὶ 

16 ο8|16α ΤΥ Βοη. Του Ηοτχοά, θη ᾿6 βὰν {μιᾶι ἢ).6 νγ88 τηοοϊκοα οὗ [00] [6 γγῖβα πηθῃ, 
ψγὰ8 Ἔχοθοάϊηρ ττοίῃ, δηα βϑηὺ ἔοτίι, δῃα β]θνν 4}} {π6 Πα Τα ἷ τπῦ τ το 1η ΒΘ Β] 6 16πι, 
αῃὰ ἴῃ 8}} [186 οοδϑβ ὑμογοοῦ ̓  ἔτοα ὑψο Ὑ6818 οἱὰ πὰ ὑπάθυ, δοοοσαΐϊηρ ἰο {πὸ {1π|8 

17 
18 

σ]οἢ 6 Πιδὰ ΠΡ ΘὨΟΥ͂ Ἰπαυϊτθα οὗἨ [Π8 γῦ186 τη 6ῃ. 
Βροΐκεη ὃν Ψογϑιην ὅ {π6 Ργορἢοῦ, βαυίηρ, [ἢ Βδπια νγ88 {116 γ6 ἃ νος 6 ̓ιθατα," Ἰαπχοηἰδίοη, 

ΤΉΏΘη ννὰβ 816 ἐμαὶ ϊοἢ πτᾶ8 

δηἃ πϑορίηρ, δπὰ ρίθαῦ τηουγηΐηρ, ΒδοΠ!6] τσϑθρίηρ 707 Π6γ οἰ] άγθῃ, δῃᾶ ὑχουϊὰ ποὺ Ὁθ 
19 
20 

οοτηίουίθα, Ὀθοδαβ8 ὉΠΟΥ͂ γα ποί, 

21 
22 

Βυὺ ψ θὰ Ἡογοὰ νγᾶβ ἀθδαᾶ, Ὀοο] ἃ, δὴ δηρεὶ οὗ (16 
Τοτᾷ ἀρρϑδιοίῃ ἴῃ ἃ ἄγθδια ἰο Φόοβορὴ ἴῃ Εἰσγρί, ϑαγίηρ, Ααῖβο, δηά ἴα (ῃ6 γοπηρ ο}}14 
διὰ 8 τηοῦθιοῦ, δπα ρῸ ἱπίο ἴ}6 Ἰαπὰ οὗὨἉ 5786]: [ὉΓ {Π6ὺ δῖ ἀθδα ψῃ οὶ [τν 80] βουρὶὶ 
{π6 γοῦηρ οἰ] 45 116. Απᾶ [6 δτοβθ, δια ἴσο {Π6 γουπρ' ο}}}4 πα ἢΐ8 πιοί ον, δπά 
οϑτὴ6 ἰπΐο {π6 Ἰαπὰ οὗὨ Ιβτϑοὶ, Βυῦ ψθη Πα Πιοαγὰ ὑπαὺ Αὐτομοίαυβ ἀ]4 σεῖρῃ [τεϊσπθα] 
ἴῃ δυάδα ἴῃ {μ6 τοοῖὰ οὗ 8 ἔδίμου Ηδγοᾶ, 6 νγὰβ8 αἰγαι ἃ ἰο ρὸ {Ἀ}{Π|6 0: πούν }ϑίαπα- 
ἴηρ, [8Π4}] Ὀοῖηρ ψατηοᾶ οὗἨ Οοα ἴῃ 8 ἄγθατῃ, ῃ8 ἰυγηθα δεϊάθ Ἰηΐο {Π6 ρᾶτὶβ οὗ (“4}11|66 : 

23 Απμπὰᾶ ἢθΘ ἐδπὶθ δηᾶ ἀννϑὶῦ ἴῃ ἃ ΟἸΕΥ “016 ἃ Ναζαγθίῃ : {Ππᾶὺ 1ὑ ταὶρὺ Ὀ6 [1816 ἃ τοὶ τγ88 
ΒρΡΟΘῃ ὈΥ͂ {Π6 ῥτορμβίβ, Η6 88}8}} "6 οδἹ]βὰ 4 ΝΖαγθῃβ. 

1 Ψοτ, 16.--ἰΒοιίον: αἷ ἐλό παῖδ ολέϊάτεπ, πάντας τοὺς παῖδας, ΤιΔηρο: αἰϊε Ἀπανεη.--Ῥ. Β. 
3 γον. 16,--[1κ αἷΣ ἐξ δογάάονα, ἐπὶ αἱξ ὅδι6 πείσλδογλοοά.] 
4 ιν. 18.--ἰΡΤΌΡΟΥ ογάοσ : Α44Ἅ οοέσα 9648 λδαγὶ ἐπ ἈΚ. 

Ἰαπιοπίαίέοπ απά.--Ῥ, Β.]} 

8 γον. 17.---ἰΦογοτῃ δ, ) 
Οορ. δεν. χχχί. 15, ΤΩς Ὀοδὲ δα! Ποπϑ οτῖε ϑρῆνος καί, 
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ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεν. 18, Βοβοϊᾶ, δὴ διροῖ οὗ ἴ8ο 1οσχὰ δρ"- 
ρϑασοίδ.---Τβουρ ἰθ6 τίῖθθ σλοὰ μδὰ σἱβάγανσι 
ἤρου ἰδ6 ἱπήποποο οὗ Ηοτοά, (6 οὨἱαὰ νψγα8 8}}} ἰῃ 
ἀληροτ. [ἐ πιΔγ 6 ῥγοδυσηθὰ ἰμδὺ (16 τῖϑε σβϑθῃ διὰ 
ἴδ6 οὗ] 8 ρῬαγοηὶβ δὰ οοῃγεγβοὰ ἰορμοῖμοῦ δρουΐ 
Βετοὰ, διὰ {δαὶ 186 τωδσὶ δβδὰ θορυῃ τὸ οπῃἰογιδίη 
ΒιΓουρ Βυβρίοἰοη.8 οὗὁὨ Κὶ8 μος οη8. ῬΓΟΌΔΌΪ Φ20ο- 
ΒΕΡὮ δηὰ ΜδΥῪ ΤῸ ἰ0 Βοτλθ οχίθῃὶ τοϊϊονοα πο 
1:6 πῖϑα ταῦθ ἰοῖδ (89 οοπηίσΥ πίϊμβουΐ τοϊυχείηρ ἰ0 
Ηιτοά. 8611, ἰδ δηχίοιιβ νυἱρίϊαμοο οὗ Φοβορὶι οοῃ- 
Ὠπυοά πὑποραιοα : δηὰ ἰὑ ΤΏΔΥ Ὀ6 88 80 οΥἱ- 
ἄσπος οὗ μὶβ ἀονγοιδαποββα, ἰμδύ 6 ἀραίῃ τγοοοίνοα ἰῃ- 
δισποου δηὰ ἀϊγοοϊΐοη ὈΥ ἃ υἱβίοῃ ἰῃ ἃ ἀἄγεασηῃ. Ηοθ Ϊ Ροβ 
(ά ποὶ μοείαῖο [00 ἃ τηοσμοπὶ, Ὀὰὶ ἱτητηοάϊαιοὶυ βοὰ 
πὶ (86 ΟΠ ἃ δηὰ ἰϊ8 τιοί ον, 

γε, 14, 1δ. Εἰσὶ νὰ (ἢ ΟὨΪΥ ῬοΟΒδβΙ Ὁ] ρΪδοθ 
οἴτεδιζο. [1 παϑ αἰϊτυδιθα ἤθδὺ {16 ΒΟ ΠΘΓᾺ ΤΡΌΠΟΣ 
οἵ δια. ΕοἸοπίως ἰμἷ6 αἰγοοίομ, ἰΠ6 δυσὶ εἰνο8. δὲ 
οποο ἩΪγον ἰο ἃ ἀἰβίδῃοο ἔγοτη “θγυβαίοη. Ετο- 
αιεηϊοα τοδάβ Ἰοὰ ἱπγουχ ἴδ6 ἀεδογὶ ἰπο Εχγυρί. 
ΤΈΘΣΟ 1ΠΟΥ͂ τορι! ]εῖ ἤπιε α Ἰασοο οὐ τῶν ἰδ 6 Ὰ] ὅον- 

Δ ΘΟΙΏΠΙΟΙ Γ ἃ εἰν! ]Ἰχοὰ 
ὀὐδρη σὴν ἢ δοοουῃΐ 288 

γρηϊθα [05 τὰθ μυγρυϑὲ οἱ πὐππιαμ τη6 ὈαβΒᾶρο ἴῃ 
Βορρᾶ χὶ. 1 (νοι, ἴῃ ἴπ6 ἰοχῖ, 18 αποϊοα ἰπ δοςοογά- 
δος ἘΠῚ [Π6 οτἱκὶπδὶ ΗΘργονὶ). 8 οη γον ἱποοτϊηραῖ- 
ἷδ᾽6 τί [6 βοορθ δηὰ ἸΔιτδιῖνο. 
Ἐνοη βυρροβίπρ (86 βίοσγ ἴς πουϊὰ 
ἰάγο 11} δοοοτα θὰ σἱτ ἰμΠ6 ΔηχίοῖΥ ΟἹ ΨΟΒΟΡἢ δηὰ 
Ματγ δρουῖ 16 οἰ] ἴο τεργοβοηῖ ὑΒοῖὰ 68 υπάογίδ- 
ἱπρ ἃ ἸΟ ΤΟΥ ἴον [86 ρυγροβο οἵ ἔ Πρ ἃ ῥγορἢθ- 
ΥΩ; Υ οὐδ σπϊοῖ, ἴῃ 118 ᾿Ιὐοταὶ βοΏβ6, Γοΐογγοὰ 
ὃ (δο ὑ τὲ οὗ [βγϑ6] ουἱ οἵ Εργρί (οοταρ. Ἐχ. ἱν. 
282; δεῖ. χχχὶ, 9). ΤΊ δορίυαριμι ὑγδηβ᾽διΐοη 88 
τὰ τέκνα αὐτοῦ (οἵ Ιδτα6}}. ΑΒ, Βοπόνον, [86 Ηϊρὺ 
δῃ (86 γτοϊιγ παὰ ΤΟΆΙῪ ἰδιεο μ]8Δ6ο, (η6 Ενδηροὶ- 
ἰδὲ, οβ6 διϊθῃιΐοη τγ88 Αἰ ΤΆ ΥΒ ἀἰτοοίοα ἰοὸ τῃ6 ΔΕ]. 
Ἰηθῆξ οΟὗἁἨ ΡΓΟΡΏΘΟΥ, τοῖρἢϊ ΥΟΥΥ͂ ῬΓΟΡΘΙΪΥ 6811} δἰὐοη(ΐοι 
(ο ἴ6 λοϊ, ἰδ ονρη ἰμἷβ ἡγοάϊοϊοη οὗ Ηοβοδ δὰ 
θεοῦ 1811... Απά, πῃ ἰσυϊῃ, νἱονσοὰ ποῖ 88 ἃ γνοῦθαὶ] 
Ὀαΐ 88 ἃ ὑγρίς8] ῬΓΟΡΏΘΟΥ, (μΐ8 ῥτοάϊοιξοῃ γγαϑ Δ18]}- 
οὐ ὃγ ἰδὸ Ηϊσῃι ἱπίο Εσγρί. [βτϑοὶ οἵ οἱ νγϑ8 σδ] δὰ 
σαί οὗ Ερχγρὶ 88 ἰμ6 βοῇ οὗ ἀοά, ἱπδατουοἢ 85 ἴβγϑοὶ 
ἯΔ28 ἰἀεηιδοὰ πὶ (6 ὅθι οὗ αἀοά. Βαυϊ πον (δ6 
Βοιι οἵ αοὰ Ηϊτηθο ἢ ττὰ8 οδἱ θὰ ουἱ οὗ Ἐμγρί, νὰο 
ΤὍτὴ6 ουἱ οὗ ἴδτϑοὶ δϑ δ Κογποὶ ἔγοτα [06 ἢυβὶς, 
βοὴ ἴπ6 1,οτὰ οοΠοὰ ᾿5γαοὶ οαἱ οὗ Ἐμγρὶ, ᾿ξ νῶϑ 
πὶ δροσΐαὶ τοΐθγομοο ἰὸ Ηἰβ ὅοῃ : (μδὲ ἰβ., ἐπ Υἱὸν 
οὗ 16 ἱρὴ πρίτέϊιδὶ ὑἷδοο τ ΐο ἢ [δτβοὶ νγὰ8 ἀοϑιϊποα 
᾿'ο ΟΟΟΌΡΥ. ἴπ οοπποοίΐου τίτὰ (Ὠΐ8, 1ξ 18. 4180 ἐτωροτ- 
ἰδηΐ ἰο Ὀθδσ ἴῃ τοὶπὰ [86 Ὠἰδίοτ!ς8] ἱπθυσποο οὗ Εκγρὶ 
ΟΒ [06 ποῦ] αὖ Ιαῦζαθ. Αμπαοΐοηί γαῖ εἰν! ζαϊίοη.--- 
ὮΔΥ, ἷπ ἃ σογίδῃ 8686, {86 ἱταρογίὶ ρόῦγοῦ οὗ Βοτμθ 
ἰμδοϊξ.--δριπιὴρ ἔγοτα Ἐργρὶ : ἰῃ Εμγρὶ ἰμ6 βοΐθησο οὔ 
Οπτβιίέδσι ΘΟ] ΟΘῪ δπὰ Ὁ γίβιίδη τροπαβοΐβτα οτἱ ρίη- 
δἰρὰ : ἔοι Εσυρὶ ρῥγοοροαοὰ (6 ἰαβὺ απΐγογβδὶ ΘΟ- 
θεῖον ; ουἱ οὗ ΕὐΥρὶ οατηο ἴΠ6 ἰγρίςδὶ βοὴ οὗ αοά ἴὸ 
ἴουσπὰ [86 ΠΘΟΟΓΔΟΥ ; δηὰ ἴμθησ6 4180 Ππ6 σὰ ἤθη 
οἵ Οσ, ἰο δοταρ!οῖα ἴμ6 {ῃθοοτγδου.---ασοοτάϊηρ ἰὸ 
δα λοι, Ομ τῖβὶ δἰδυοὰ δἱ Μαίατοδ ἴῃ Εργρί, ἰῃ 1ἴπ6 
ὙὴοΣηΙγ οὗ 1,θοιίορο 8, τἤογο, αἱ ἃ Ἰαῖος ρογοά, [86 
δεν ἰορ]6 οὗ Οηΐα3 βιοοά.--- 8366 Βομυ θοσι Β Ζδὶδε 
ἕπ ἀαε Μογρεπίαπά, ἰὶ. Ὁ. 1179. 

γεν. 16. Ταὶ 89 τῦᾶδβ τιοοϊχϑᾶ, ἐνεκαίχθη--- 
ουδοίοα, πκασε α 7οοἱ ογ.--- ΤΠ6 πογὰ 18 ἔγθαυ 6 ΠΕ 80 
δορὰ ἴπ [6 Βορίυαρίπι. “ΤΉΘ οχργοδαδίοι ἱβ ἤθγὸ 
αῃρ]ογεὰ ἔγοτω Ηογοαβ ροϊηϊ οὗ νἱον.᾽" 

ἙΊοτα ἴσσο γΘΟΣ ΟἹ, ἀπὸ διετοῦς, 86. παιδός .---- 
Ῥττὰ ἵτο γϑασϑ ο]ἀ ἀονπὶ ἰ0 [86 γοψῃροδὶ τη6]9 οἰ] 

ὁπ ἰ86 Ὀγοαβί. [{ 90] οτβ (μδὶ [86 βίδν δὰ ὈΘΘῺ δ66ῃ ἡ 
ΌΥ ἴ86 τῖβθ τα θὴ 0. δϑουῦ πὸ γοδῖβ Ὀοίογο ὑπ 6 ἷν δύο! 
ταὶ δἱ Φογυβδίοωη. Τδ6 τηδαβδοῦο οὗ ἰῃ6 οἰ] άγθῃ δὲ 
ΒοΙΒΙ ἤοτα μ88 Ὀθοη τοραγὰθα 88 ἃ γί, οὐ οΗγ Ὀ6- 
δ 86 ΦΟΒΟΡΠ ΙΒ ΤΆ Κ68 0 τηρῃίίοη οἵ ἃ, ΤἼΒ οὐ 
Μογον ἀουδίβ {86 Πἰβίοτῖ δὶ ὑσχὺϊῃ οὗἁ (8 παγταῖυο, 
δἶποο Φοδβθρυβ ΑἸ ΔΥΒ γοϊδίοβ οἰγουτηβίδη8}}Υ 8}} (8 
οτυοθβ ρογροϊγαϊοὰ Ὁ Ηοτγοά (Δμδέρ. χν. 7, 8, οἵδ. 
Βυΐ ἰδ 6 γοοογάθα 80 ΤΩΘΗΥ͂, ΒΟΔΙΟΟΙΥ͂ ἱπρ0}168 ἰῃδὲ 
Ὧθ6 τηρδηὶ ἴὸ γοϊδὺθ ΘΥΟΓΥ ἰῃβίδποο οὗ ἰδ ογο γ. 1 
8 ΤΌΡΕΒΟΥ ἀγχυοα, ἱδαῖ, ᾿Υ [66 τλδββδοτο ἢ85 “Ὀθ6ὴ ἃ 
᾿ἰδίογί δὶ ἔδοϊ, ἰ0 πσου]ὰ, οἢ δοοουηὶ οὗἁἨ 6 ρθουν 
αἰγουτηβίδηοοϑ οὗ 6 6886, σογίδί ΠΥ Ὦδγα ὈΘΘῚ ΣΩΘΏ- 
εἰομοὰ ὈΥ ἴΠ6 Φονίϑῃ Ὠἰβίογίδη.." Ἧγο ἰπῆον 16 ορ- 

ἰδ. Ετοῖι (8 Ῥϑουϊ αν οὐὁἨ [86 οσσύττομοα, ἰξ 
πουϊὰ μᾶνθ Ὀ66ῃ ἱτῃροαδὶ Ὁ]96 ἰοὸ τησπόομ᾽ ἰὶ σους 
ξαγηΐβηΐηρ ἃ Ἰλογο αἷγοοὶ ἰδβι ΠΏ, Οἱ ΠΡ ΓῸΣ ΟἿ 
διφαίπαὶ ἰπ6 ΟἸγβιΐδη ἔαΐ τη, [Πδῃ Φοθορθυβ πἰβῃθα ἴο 
Ὅοαρ. ΤῊΘ Ββυρροβίτιίοη ὑπαὶ 1Π6 Τηδββϑοῦο τγδ8 ποῖ 
ΟΡΘΗΪΥ δὰ οἵδ οἶδ} οτάοσϑα, Ὀὰὺ ΒΟΟΓΘΕΌΥ ρΡογροίγαϊθα 
ΕΥ̓͂ θαπάϊιιϊΐ ἰῃ 1Π6 ΘΆΡΙΟΥ οὗ Ηδοτγοὰ (866 2 δον “εδω, 
1. Ρ.. 112} 16 ποέ “ ρταιυϊϊουβ,᾽) θαΐ βυρεσίοα Ὀγ 186 
ἰοχὶ (λάθρα ἠκρίβωσε ; ἀποστείλας ἀνεῖλεν). Νοὶ 
ἰμδὺ τ ἀγα ΔΩΥ ἱπίδγοποθ ἔγυστα (ἢ 6 οοηδιβϑὰ 80- 
οουπί ἴῃ Μδογοῦῖυδ 5 (β66 ΜογοΣ, ἢ. 174); [π6 ἀο8- 
Β6] παγτδιϊνο σδῃ, ΒΟΥΤΟΥΟΣ, ΘΔΒΙΪΥ ἀἴβροηβθ Ὑ1ῺῊ ἰΐ, 

γα. 17, 18. Τα τῦαδβ ζ16]119ἀ, εἰς.---ΤῊὁ 

πεν 

ΡῬτγοὐϊοκίοι ἴῃ δες. χχχί. 1ὅ ἷβ Βογὸ αυοϊοα ἔγθθὶυ ἤγοτω 
186 Ββορίυδρίηῖ. ΤῊΪΒ ἰ5 Δηοῖ ἔἸΒ]τηοηί οὗ δ ἴγρ- 
ἷσ8], Ὡοΐὺ οἵ ἃ ᾿ἐϊογαὶ, ρσορθθου. ΤἢΘ Ραβθαϑο ὑσὶ 
ΤΙ τοῦογβ ἴὸ ἴπ6 ἀδροτγίδιίοη οὗἩ [86 6:18 ἰο ΒδΌυϊοη. 
Βδοῖοῖ, [86 δηοοβίγοβα οὐ Βοη)δηγίη, 0 τδϑ Ὀυτίοα 
ὯΘΆΡ ΒοίΒ]ομοτα, ἰ8 ἰπἰγοἀυοο 88 ἰβϑαΐῃρσ ἵτοσα ΠῈΣ 
αταᾶνο ἰο θονγαὶ! (0 ἙΔΡΌΥΙΥ οὗ μος οἰ ]άγοη. ΤῈΘ 
βουπὰ οὗ δοῦ Ἰδιηθη δι. 8 ἰ8. οδιτί θὰ δου δὰ ὈΘ- 
γοπὰ Ψογύβαϊοπι, πὰ πραγὰ δὺ Εδιηδ---ἃ ἔογίγεθθ οὗ 
Ιβγϑϑὶ οἱ ἰπ6 ἔγομίΐον ἰοτσατὰ Φυάδῃ, πῆογο ἰῃ6 οΒΡ- 
ἄνοβ τσοῦο οοἰ]δοίθα, Τῆδ τιοθδηΐηρ ῬΓΟΌΔΌΙΥ 18, [παὶ 
[86 ρτίοὔ οδυβοὰ ὈΥ {π|8 ἀοροτγίδιίοη, δπὰ [6 ΘΟΠ56- 
απυρηΐ Ἰδπηοηίαίλοηβ οὗ {86 ἴθσηδ]ο σδρεῖνοβ, τγὰϑ βυς ἢ 
88 ἴο ΓοΘΟἢ ουθῃ ἴΠ6 ποατί οὗ ἴῃ6 δηοοβίγοβθβ οἵ Βρῃ- 

ΤΊΣΩδ» ̓  

Ἰκταίη (πιο ἤόγο ἰποϊυᾶθθ α180 ΨΦυδα). ΑΒ υβοὰ ᾿ 
ΌΥ Φεογοπιίδα, ἰἃ 88, ἰμογοΐοσα, ἃ ἤσυγαῦνθ Ἔχ ργοβϑίο. 
ἴον (6 ἀθθρ βοιτοὺ οὗ ἰῃθ οχ!]ϑὰ τοί ογβ οὗ υάδῃ. 
Βυὲ ἴῃ 186 τλαββδοσο οὗ [86 ἰπίδπιβ οὗ ΒοΙΒΙ θὰ (Ὠΐ8, 
ΘΑΥΙΟΓ ΟΔΙΔΙΑΣΥ 88 ποὺ ΟὨΪΥ τοπονοά, αὶ 115 ἀθ6- 
βοτίρύου νουβοὰ ἴῃ {86 ἔ1105ὺ ἀπὰ τοδὶ ἰγαρὶς τη8Ὲ- 
ὯΘΓ. ΒΟ Ο 1 8 ΟὨΣ]ἀτοπ ΓῈ ποὺ ΤΊΘΓΟΙΥ Ἰοὰ ἱπίο οχίϊο : 
(ΠΟΥ͂ δγὸ ἀοϑίγογοά, δὰ [μαὺ ΌὈΥ ομθ 0 ςΔ]]οὰ Ἠΐτη- 
56} Κίηρ οἵ Ιβταο]. ἀοοογάϊπρῖγ, ΕΔΟΒ οὶ ἷβ ἱπίτο- 
ἀυορὰ 858 ἐδ τεργοβοηίδιίνο οὗ (ἢ 6 ταοίμετβ οὗ Βοί- 
Ἰοδοῖλ Ἰαπιοπίΐησ οὐορ (μοὶ οὨΙ] τοι (ΟΠ γυβοβίοσζα, 
ΤὨΘΟΡΉγ]δοῖ, ἀμ ΤΩ οἴθθγ8). Τμ6 ρἰοίατο οὗ κΔ- 
οἢ6ὶ ἢ τβοὶ  ἰβαυΐπρ ἴτοιη (6 στᾶνθ δῃὰ γαϊβίηρ 8 
Ἰασηθηΐ, ἱπάϊοαίοβ ὑπαὶ [π6 στοαίοϑι οϑΙ δι  Υ Πδα ΠΟΥ͂ 
ΒοΐΆ]οη δυάδῃ.---ΤῊς πογὰβ θρῆνος καί ἀγὸ πδηϊΐηρ 
ἴῃ Οοἀά. Β.Ζ., οἰς., μὰ ἴῃ βαύθγαὶ ἰγαμβἸδίίουβ. 

ει. 20. ΤΉ ον ἃχὸ ἀϑαὰ τσῶο, εἰς.---ἰπ [86 τῇ» 
βίοη ἃ βογί ρίυγαὶ ὀσργοββίοι ἰβ υδοά, ἔχ. ἱν. 19, σι οἢ 
τηυδὲ ἤδνα Ὀ66Ὼ (Δι ΠΡ ἴ0 ΦόΌΒορ. Οπἱ [ἢ Βοττίθ]θ 
ἀραὶ οὗ Ηοτοά, δπὶὰ αἰϊοσθδία ἀθβίστιϑ οὗ γϑυθηρθ 
δὰ δὲ8 οὗὁἨ ἀοδβραῖγ, οοῶρ. Φοβορῇ. “4πέϊφ. χυὶϊ. 1δ, 
1:9,8; 22ὲὲ Βεῖϊο ὕμά. 1, 88. Ηδς ἀϊοὰ δἱ (Π6 ἀρ9 
οἵ 10, ἐπ [86 870} γον οὗ ἷβ σοΐψτι. 

ψεν. 22. Βυῖ τῦδϑα ἢ9 Ὠϑατζὰ ὑπαὶ ΑΥοοΐδτις, 
εἰς.-ττ Αἴαν ἴῃ6 ἀοαῖν οὗ Ηοτοά, 1118 Κίπραοῃ νγ88 ἀϊ- 
γἱἀεὰ δος 8 ἴγθα ΒΟΠ8 ὈΥ͂ Αὐγσυδίιδ. Ατοβοϊδυβ 

"Οὐ Αὐρυδίθε: “Οὐχ δυήεδεῖ, [ὖθΓ ῬΌΘΤΟΘ, αποκ ἰη βγ- 
τα Ἰοτοίσοδ, τσ δπάδδογαιη ἱπῖσγα ὑἱπιδίι τὴ μερὶ ἴ ἰηϊογδοί, 
ΔΙυπὶ ἐν δὴ οἰυδ οοοίδιι, εἶτ, τπεϊυδ ὁδὲ Βογοῦ 6 ροσοῦπι 
6665, φπδί δΙΠΌ12.᾽" 

---τ 



84 ΤΗΕ ΘΟἙἍΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ. 

οὈιαϊποὰ δυάδα, [ἀυτηθδ, δὰ βδιηδγία Ηογοὰ Απί- 
Ῥδβ, (ἀδ}} 166 διὰ Ρογϑθα ; ΡΣ] ρ, Βαίδποδ, Τυδοδοηί δ, 
δῃηὰ Αὐτϑηΐϊθ. Ηροτγοὰ δηὰ ΡΒ] τοοοϊνοά ὑπὸ {{116 οὗ 
Τείγαγοῆ. Ατοδοΐδυδ οὐιδίηρα δἱ γϑὶ 106 ἀοεὶρηιδίίοι 
οὗ ἰλπαγοὶ (ΦοΒορ. Απέρ. χυϊὶ. 11,4). Το 116 οὗ 
Κίηρ νϑ ἴο ὃδ6 δεσπδσζα οομέοσγοα οἱ Ὠἷμὰ ἰζ ἢθ ἀθ- 
Βοιυϑα ἰὐ ὈΥ 8 βοσυΐοοδ0 Βυῖ, Ὡἶ6 γ68Γ8 δῇ. Π18 δ0- 
οοββίοῃ, Αὐρυϑίυβ Ὀδηϊβῃ θα ̓ ἶη,, ἴῃ σορϑοαυθησο οὗ ἴῃ 6 
δορί αἰ πίβ οὗἨ 186 5618 δθουϊ δὶβ ογυ οὶ ν, ἰο Ὑ ΘΏΏ6 
ἴῃ Δ}, τ οτο Β6 αἀἰοὰ (4πέϊρ. χνὶϊ, 18, 2; 226 Βεϊϊρ 
«μα. ἰϊ. Ἰ, 8). Ικὸ Ηἷβ δίμογ, Αγομοὶδυβ νγγ88 8 δυ8- 
Ῥίοΐουβ δῃὰ οὐὔυοὶ ὑγτδηὶ. ἀοοογαϊηρὶν, Φοβορ τ͵ΔΒ 
δίγαιϊ ἃ ἴο τεϊηδίῃ ἴῃ Φπάρα τὶϊὰ ἴῃ 6 ΠΟΙΥῪ οἸ ἃ, Αρ- 
Ῥἰγίπς ἴἰο ἴπ6 Ἰμοτὰ ἴον συϊάδπος, 6 νγδβ αἱγοοίϑα, ἴῃ 
ΔΙΟΙΠΟΣ ἀσοδϑι), ἰὼ βοίι]6 ἴῃ (811}1.66θ. ΤῊ νγὰ8 6 
ἔουσι ἢ τονοϊδιίουῃ τὴ το Ὧ6 τδϑ μοπογοὰ. [ἰ 
ἱτωρ} 65 ὑπαὶ ἃ μἰσὴ ἰοπο οὗ βρὶ τὶ Δ} 1} ρογναάθα ἢ ΐ8 
δου}. Τ86 ουοὺ- δι 7} βο]ϊοϊϊυά 6 οὗ ΦΟΒΕΡᾺ τῸΓ ἴΠ6 
ΒΑίοιυ οὗ 186 οἰ] οὗἉ ργογαΐβο σταὶς βεῦνο 85 116 ηδύ- 

᾿ ὯΓΆ] ρτουμάποεις [ὉΓ ἰ686 σοϊησλυπίοδιΐοηβ, Ἡ 116 
[86 τοροδίϑα σουοἰδιοῃβ νουσοβαίθα ἀυτίτ 

 ΚΩΓΏΔΙ ἱπουρὶΒ ΒΒον ἰπδὺ ἃ ἑἀεηϊὲ 
φια πδιομοα οὐοΣ [86 116 οὗ ἴὴ6 Ὠἰνίηθ οἴμα,, ἰσαναι 
Ῥτορδοῖο ἀγθαπὶβ δα τ ϊλ (86 οοπποοΐου δηὰ ο0- 
ΟΡογδου οὗ 8 βροοΐδὶ Ὠ᾽νίπο ρσγονίάθηοο τὰ (μ6 
τοδὶ δηχίουβ νἱρδοθ οὐ (Π6 μαζὶ οὗ 186 βογυβῃίδ 
οὗ Οοὰ. Νον τουδὶ τὸ ἔογροὶ ἢ 6 σοηηοοίοη Ὀοίθθῃ 
1Π6 ἀσνοίθαμοδ8 οὗ Φοβορὴ δὰ ἴπ6 Ἰοπὰ δηχίοιυ οὗ 
Μαιγ.--- ΤΠοδ6 ΟΣ ἀγοθσϑ Οοουττθα δὲ ΘΟ:  ἀθΡΆ ὈΪ6 
ἑπίογνδὶβ οὗ ὕπιθ. 

γεν. 28. Α οἱὲν οαἱἹοὰ ΝΙαξαχοίὮ.---- Τὸ ἴονσῃ 
ὍΜΔΒ εἰϊυαίοα ἴῃ ον οσ Ο811166, ἰῃ 1(ῃ6 ἀποίρης ἰογτὶϊο- 
ΤΎ οἵ ἴμ6 ἰτῖθο οὗ Ζοθυϊου (ἱιθοοι, ογα Ἡδεῦν. Ῥ. 
918), ἴο {86 βου οὗἩ ὅδηδ, ποὺ ἴὰγ ἴτοζμ ουηὶ Τὰ- 
ὈοΥ. [ἐΔΥ̓ ἷπ 8 ΣΟΟΪΕΥ͂ ΠΟΙΟΥ͂ διποῦρ, [86 τηουπίδίηβ, 
δη ν͵ὰβ βυστουπάοα ΌὈΥ Ὀοδυίδι]} ἥμῃς τα ἃ βοθῃοσυ. 
ΤΏ τηοάοσ ΝΑΖΔΡΟΙΙ ἷβ ἃ. δτὴ8}}, Ὀὰϊ Ῥγϑ Ὺ ἰόν. 
Αοοοτγαϊης ἰο Βοδίηβου, ἰὰ 45 ἰσϑα ἰπουδδηά ἱῃδὺ- 
ἰαπῖβ (βΒ66 Βοπυθογὶ 11}. 169 : Βορίμβοι, 11, 421, Ἐπ. 
66, ᾿ἰ, 888 ; δηὰ οἰποῦ ὈΟΟΚΒ οὗ ἵγᾶνθ 8). (Οὐτωρδτο 
ΔΙΒ0 ἴπΠ6 δυίιίοϊο ἱπ ΠΟΥ δηὰ οἴμοῦ Επογοῖθ. ΤΊΘ 
ΒΆΣΩ6 οὗ Ο΄αἰϊΐδα τιὰδ ἀοτί νεὰ ἔγοτῃ ὅθ λ, ΜΙΝ οτῖρ- 
ἴπΑ}}} βίῃ 68 ἃ οἶγοϊο,---ποησὸ Ο᾽αἰέζεθ, [86 εἰσουϊΐ οΥ 
Βυττουπηαΐπρ σουπίτγ. ΤῊΘ ἩΝΟΪ6 ΘΟΥΠΊΣΥ τοοοϊνοα 
ἶϊξ πδῖὴθ ἔγοῃῃι ἴθ αἰδβιτίοι, πο νὰ δοσπασα 
ὩΔΙΔΘα ὕρεν ΟἈ11166, 88 αἰβιϊησυϊδηοα ἔγοτλ ζΖοισεν 
Ο411166. Ασοογ ΡΊΥ, ἢ ΘΟΙΏΤΟ ΘΟΠγοσβδοῃ, [86 
ἰοστὰ (ὑ4 1 1166 ψγὰ8 υδοὰ ἴο ἀοηοίθ ὕρρονς Οδ]1166, οὕ 
16 ΟΔ11166 }»α» δχοοίϊεποο. ΤῊ18Β οχρ]δΐηβ βιο 6χ- 

᾿ ὈΡΟΒΒΙΟΏΒ 88 Μίαϊί. ἱν. 12 δὰ Φοβῃ ἧἱν. 44. Οπ6 
ταὶσην Ὀ6 δβαϊὰ ἴο μΡῸ ἔγοσα Ν Ζδγοίι ἢ ἰὸ 6411166, [δὲ 88 
Ἧ6 τηΐσῃῦ ΒΡ δ οὗ ἰγαυ Π]ἕηρ ἔγομι Βουϊη ἰο Ῥγαβαὶδ 
(ΡτοροῚ), οὐ ἔοτα θῆονα ἴο βο ἰηἰονίον οὗ) ϑ'νῖν- 

᾿ Ζοιϊαπὰ. “Ἴμθ ποσὰ δαζαγαίδ, ἰἴΒ Βυρροβοά ἰο Ὀ6 
ἀογίνοα ἔγοπι ἍΧ2), διιγομίμδ, σἱγσωζέωπι, Δ8 ἴῃ Βὰγ- 
τουπαϊηρ ἀἰδίτίοι δου 8 ἱῃ Ὀτυδβηνοοά ΟΡ ΒΏσυΌΒ ; 
Βυτοκμαγαῖ, " Κείδοη, 'ὶ. 688 (Μαίε, 1ἴ, 28 ἰθ Δ 8]}}υ- 
βἷοῃ ἰοὸ ἍΧ3., διγομΐμδ, ἴῃ 188. χὶ, 1, ποι ΗἨοΐπηδῃη, 
ἷῃ εἷ8 “ Ἡεϊδδασμπρ,, ἰὶ. 64, ἀρηΐθβ οῃ ἱπϑυδοϊοηὶ 
του ἀ8).᾽" ΜΓ. 
δ 588}. 4}1 ὈῸ οδἹἹοὰ ἃ Ναζασθῃο.---αδ ἴῃς 

ποιὰ ΝαΖαγοηθ 18 ποῖ οαρίογοα ἴῃ ΒΩΥ͂ ῥσορποίὶς 
Ῥαϑϑᾶρο οὗ ἴμο ΟἹ Τοβίδιηθηϊ ἰο ἀαβίσιδὶο ἴῃ Μο68- 
βίδὴ, νυ ουῦβ ΧΡ Δ δύο 8 Ὠᾶνο ὈΘ6ΘΩ ῥτοροΒβθά ----Ἰ. 
ἈΑοοογαάϊηρ ἰο Φοζοσλθ, βοιμθ “ οὐ ΗρΌταὶ᾽" πδὰ 
Ὀοίογα μἷ8 {τὴθ ἰγδοϑὰ (16 ἴοττω ἴο [8 Ἔχργοβαίοῃ “3. 
δρτγουΐ, ἰῃ [βα. χὶ. 1, ὉῚ τ ΣΟ ἴπὸ Μοδβϑίδῃ 8 ἀοδὶρ- 
Ὡδίοα : ̓ ΒΟῊΝ Υἱοῦ 18 Τ0] ονγοὰ ὈΥ͂ ΤΩΔΗΥ͂ τη τη ΟΧ- 
ῬΟΒΙ(ΟΙΒ, 88 480 ὈΥ Ῥίβοδίου δῃὰ (αβδυῦοη. Ηοηρ- 
βιθηῦοτω, ἰὰ ἷ8 ΟὨΒγΒίΟΙΟΩΥ, 11. 1, Βαρρογίδ [;ϊ8 οχ- 

Ρἰδηδίίοη, ὈΥ βδοπίὶηρ ὑπαὶ [86 οτρί 8] πδιοθ οἵ (δὲ 
Ὀίδοθ νγὰ8 ἼΧ), δῃὰ πο ΠΧ), 4. ΟἸιγγβοδβίοπι, 
διὰ ΤΩΔῺΥ ΟἸΠοΙβ δίνας Ηἷπι, οομδίάοσ ἰῃ6 ποιὰβ ἰῃ 
αυοδύου 84 αυοίϊδίου ἔγοσῃ ἃ ργσορμοίΐο Ὀοοῖἷς ΠΟΥ͂ ἰοδὲ, 
Βαυΐϊ ἰπῃ αὐοιΐησ ἕτοιμα ὑπ Ο]ά Τοδβίιδιηθηῖ, ἰδ ἱπδρίγοὰ 
Ῥε χοᾶ 86 ΟΙα Τοβιαπηοηΐ ολμο -- 
ΔΒ ΟἾΪΥ ἴο ὈοΟΪκ5 νι Βῖο}λ δὰ Ὀδεῦ ἡ 
τοοοῖνοα πο ἰΉ, ὙΤΏΪΘ 8180 ἀΐβροβοδ οἵ {ῃ6 ορίπϊοῦ 
ἐμαὶ, 8. ἘΠ6 αυοίδίοι ἷἰβ ἔγοσο βοζῖμθ δροσσυρμδὶ ὑοοκ 
(αταῖσ, ἔτ). 8.11 πόσο ἀπίθῃδ]6 8, 4. 116 πὸ 
ἔοι ὑπαὶ (μ6 ἑοῖο ΝΆΖΑΓΟΠΘ 18 ϑαυϊΐνα]θῃῦ ἰ0 “12, 
Ἐν Φεδὺβ 88 ποῖ οῦ ἃ Νασαγίι (Ναἷιὶ. χὶ, 19). ποῦ 
ἷ8δ Ηδ 80 οδιοὰ ἰῃ ΔΗΥ͂ Ῥγορμοῖὶς Ῥδδβαρθ. Τῆὶ 

6 ἱπῃρτοῦδὈ ]8 
ϊαοϊδίοι ψὰϑ 
ἵπ το ἰδὸ 
ῬΘΔΓΔΏΟΣ 88 ὃ 
δἰ τ] ἀΥ [ἢ 
ἴο Ναζδγεῖι. 
ἴδιο Ἰά68 οἵ 8 

ΓΘΙΘΙΘΠΘΘ, ἹΠΕΥ͂ ΔΓΚΙΘ τπδὲ τὴθ ΟΧρΓΟβδίοη 
16 ἯΔ8 υϑοὰ ὈΥ ἴἰΠ6 76 })78 ἰο ἀδδίριδίο 8 β σἂν 

οἀ Ῥϑγβοῃ: δηὰ 1Π0 Μοββίδῃ 18 γεργοβοῃϊοα 88 δικὰ 
ἴῃ ῬΒ. χχίϊ., 188. 111}, (Μὲ δ. } 18, Ῥαυϊυβ, Βοβοισηῦ]εῦ, 
οἷς. : ΘΟΙΏΡ. π6 δυϊμον᾽Β ζεδεπ «ει, νοὶ. ἰϊ, Ὁ. 48) 
ΤῊΐδ, οὐ ἴῃ Ἔδχρ᾽απδύώοη (1) ργτοροθοὰ ὈΥ Φογοιι, 
ΒΘΘΙΏΒ {π6 τηοδὶ ᾿ἰκοῖγ, ΜΟΥ͂ΡΟΣ ΒΌρΡογὶδ ἴ86 Δ] δῖοι 
ἰο ἼΧΣ ὈΥ͂ τοξοστίηρ [0 {86 Βἰ πη] ὀχργοβδίοι ΠῸΣ 
(188. ἷν. 2: Φεῦ. χχὶὶ, ὅ, χχχίϊ, 16. Ζοοῦ. 1]. 8, Τί, 
12), πιϑῖο που]ὰ 4180 δοοουῃὺ 0Γ {86 υϑ6 οἔἁ [δθ 
Ρἴαγαὶ σον σκλκοῃ Ὁ. ἴΠ6 φγορλείβ.") Βυὶ ἰΐ 
ΒΟΘΙῺΒ [0 ΒΌΡΡοΒβο ἰδμαὺ [86 8]]υβῖσἢ 
οὗ ἰδ6 ᾿ βάν ὈΘΘῺ Ὀδ864 ΤΩΘΓΟΙΥ Ο 
186 δἰηιιαγιῖν, Δα ποῖ ΟἹ 186 πιεαπὶηρ οὗ ἰμ6 ἱπὸ 
πογὰβ. Βυοἢ δ Υἱοῦ οοὐἹὰ ποῖβογ. 6 τϑοομοϊοὰ 
ὙΠ [50 δβυρροδίοι οὗ Μογοῦ δὺϑουϊ Ζεριαοῖ, ποῦ 
πουἹὰ ἱξ 1Δ}}}7 ὙΠ 188. χὶ. 1, σθογο ἐμὸ ἰοτα ἼΣ9 
8. ϑοὰ ΟὨΪΥ ἰῃ ἰδίου ἰο, ὈὰΣ ποῖ ἃ8 8 ἀοεϊρτιαίοη 
οὗ (86 Μοββίδῃ: 8δο δαὶ ἴῃς ἰάθα οὗ ἃ τῇθγο τ θδὶ 
δυ]β)τηοης ἰβ ουἱ οὗἨἩ ἰ6 αυορδίΐοῃ, Τα σομο]υδίοῃ δὶ 
ΜὨοὴ τὸ πᾶνο διτίνοα ἴβ, ἐμαὶ 86 4116 ΝΆΖΑΓΟΣΣ 
ὈΘΔΙΒ τοίϑγοηοθ ἰὸ ἰμδ6 ουὐϊνανὰ ΟὟ Π688 οὗ {π6 Μέο)- 
ΒΔ ; δΔοοογαϊηρΊΥ, [6 “2 ἰῃ 188. χὶ, 1 8 δῃδίοροῦβ 
9 ἐμ οχργοββίοηδ ὑδοὰ ἰῃ [88. 1112, 2, ἀπὰ ἰο οἰδεῖ 
ἀοδοτίρομβ οὗ [86 Βυταῖθ Δρροάγδμποθ οὗ [06 Νοδ- 
δ'δἢ. [ἢ οἵδος πογᾶβ, {6 νδιίουβ δ᾽ βίο ἰ0 [δ6 
ἀοβρίθοα απὰ ᾿νυτη Ὁ] 6 ΔΡροάγδηοο οὗ ἰῃ6 ΜοΒββίδἢ ὅγε, 
80 ἴο ΒΡοδΚ, Ἄοοπορηίταίοα ἴῃ (παὶ οὗἩἨ δίεζεν. Τ|ιὸ 
Ῥτορμοῖβ δρρὶ]οὰ ἰο Βΐπ {86 ἰδττὰ ὀγαπολ ον ὀμελ, ἰδ 
Τοΐογθηοο ἰ0 Ηἰβ ἱπδιρηΐβοδηοο ἴῃ (μ6 6γ68 οἵ [86 
σποτὶὰ - δηὰ (8 δρρεὶϊδίίοῃ νγὰβ βρθοΐδ!γ νου δοὰ 
ἩὮΘΩ Ηθ Δρροδγοὰ 88 δὴ ἱῃμδὈ δαὶ οὗ ἀοβρίβοὰ Νασζι} 
τοι, “186 ἴοπτη οὗ Ββῃ συ 8" (1οδολ “εδι, νο]. ἰδ. 120 
8... 

ΜΌΥΟΣ 88 ΤΟΟΘΏΥ τοροαϊοὰ {Π6 δδδοτίοη, ἐμδὲ, δοϑυγὰ- -- 
ἴὼς ἴο τη6 δοοουπῖ οὗ Μείίμον, ΒοΙΒΙοΒοπι, δη ποῖ Νασξλ. Ἶ 
τοί, δὲ 186 οὐχί ῃδὶ γεδίάθηςθ οὗ Φοϑερὴ διὰ Μδσὺ; δοὰ 
{μδῖ, ἴῃ τ ΐδ τομροσῖ, ἸΒ6ΓΟ 15 8 ἀἰδογορδποῦ θεΐπθοη ΜΙΔΕΒΟΥ 
δηΐ [λ|κὸ. ΤΊ δ σΟτΏ τ ΠΙΔΙΊΟΣ ουῃίΤΟΥ οὐδ 106 τίου οὗ ΝΘ 
ἀπάοτ, ἘΡτδγὰ, Ηοδῆηδπη. δηὰ οἴμοτα, τ Βὸ μδν 6 Βα ΘΟ ΒΙῸ]]Υ, 
δὲ πὸ τηΐϊηκ, τοοοποιϊοὰ 18ὸ δἰδίοσηεηῖδ οὔ {πῸ πο Ετδῃᾷθ. 
᾿Ιἰδίδ (βθὸ ζέδεπ σεδι, 11. 122). 1π ΤΟΡΙῪ, ἐξ ΠΥ δ δυδιοίεπὶ 
ἴο δ4Υ, ἴπαΐ ἴῃ 411 ὈΓΟΌΔΌΠΥ ΦΌΒΟΡ δηά ΜΆΤΥ ἀδειϊηεὰ ἰἐ 
τοῖν ΠΥ ἴο τοβίἀθ δὶ Βοῖ μθπι ἴον ἴῃ 9 ὈΪΓ[Π οἵἉ Ψεοῦδ 
ἘΠῚ] οἰδογπίδο ἀϊγοσῖθά, Ὠϊοτθ Θορϑοία!  Υ 88 10:6 τηαρὶ δά 
Ῥθϑὴ ἀϊτοςοϊοα ἰο ΒοΙΒ]ἤδπα ἰπ 1π6}Ὁ Βοασοὶ δου 186 Μορείδιι, 
1πάοοὰ, Μεαιποινν ὨΠΕΟΙΓ Τσπίδιιοβ ἰὴ 6 ΚΟΥ ἴωυσ βοϊτίης 189 
Δρρατεηὶ οἰ ΠΟ Υ, ττΠΘ ΠῚ Π6 ΤΩΘΏΓΟΠ8 1δ 85 8 πδνν οἰγοῦπ,» 
δἴδποο ἐπδὲ ἴΠ6 Ὀΐγι ἢ} οὐ ΟὨτῖϑε τοοῖκ μ͵δοθ "οἱ Βοι ΔΙ Θθοπι 
Α ἀἰδογθρϑῃοῦ ουυἱὰ ΟἾΥ͂ Βατθ Ὀ66Ὴ δἰ οκεὰ {{Φοδορ δδὰ 
Δίδσν δαά, ἰὴ ἐπ ἤγοι σμαρῖοῦ, ὈΘΘῺ ΓοΡτοδοηιοα 85 τοδ ἀΐπᾷ 
δὶ ΡΙΒΙομθῖα. 0η ἴπο οἴπον Ὠδηπή, [ἴ 5. ΑΔΥ ἴὸ δοσουῃῖ Ἷ 

(ὃς δρϑοΐδὶ ποίίοϑ οὔ ἐμ ἴονση οὔ Νζητοῖνδ [πὶ ἴ86 ν 
ἴοτϑ 9, 86 ἴδ Ενδηκζο δὶ ̓ ν δ οα ἴυ (4}} δι θὩ 1 0Ὰ ἰο 186 Οἱ 
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ΘΕΒΙΡΣΠΟΝ ΟἹ ΟΒΓΕῚᾺ τεθι δε βού ΒΕ. ΝΕΡΙΨ ΗΝ ἈΠῸ [0 ἴδ γῬιο- 
λοῖο δἰσδίοπρ ἰμοσοῖο. 

᾿ ΤῊ ΟΠ] ΔΡροατβ ἰο δανθ ὕθθη {πὸ σλγοποίοσίοαξ 
ογαν οἵ ᾿ρΌμτν λα {ρα αϑον ἴπ69 ὈΪΓΓῺ οὗ ΟὈτδὲ {80 γΔβϑ 
τοοῆ διτίνο ἔγοτῃ ἴδ Εδοῖ, Τιΐδ δ [0] οσσοὰ Ὁγ ἴδο Βίσεξ 
ἰοῖο ἘΕΤΡΙ, διὰ ἴη0 δοὐοῦτηῃ ἴμποτο, το τηπδὲ ματθ ὕθοῃ 
ΥΟΓΥ ὕὑγίοῖ, Ὧ85 Ηογοὰ ἀθα τω οοσαττοὰ δοὸὴ αὔοτγταγά. ΤῺ 
Ῥτοϑοῃιδοη [ἢ Ἐπὸ ἔοταρὶο τουδῖ Ὦδν τ ΚΘ γ0.]8Δ06 ΔΙΊΟΤ ἐἢ8 
τοϊητη, δα, δοοογάϊης ἴο ἴμ6 Ἰατγ, ἰξ σου] ποῖ οοοῦσ Ὀθίοτθ 
ἴδιο ἰογοι ἀδγ, δαὶ ἀϊὰ ποὶ ποοοδϑα τ ἴα οἶδοὸ οὐ ἴμδῖ 
ἐδγ. Αἴοῦ [80 Ῥγοδοῃίδείομ, ΨΖυδορὴ δηὰ Νίδγν βει[Ἰοὰ [ὴ 
(811106: δηὰ ἴῃϑτο, δὶ Νζαγοίῃ, [πὸ 1υτὰ Τοδιἀϑὰ [0Σ ἘῊΪΓΕΥ 
ΤΌΔΙΒ (566 ΤΥ Ζοῦθη οἴόδιι, γοὶ. 1|. 110). 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΠΙΟΑῚ, 

1. Φοβορ᾽ 8 ἀγθαπιβ, ἰῃ ἩΒΙΟἢ ΔΏΡΟΪ 6 Θοτατησηΐοδ- 
ἄομβ τγογα τηδὰς ἴον ἴδ ἀοἰνογαηοο οὗ [86 ΒοΙν οἰ], 
Αοτα υ8 ἃ σἰρβα ἰπῖο (86 Βρί γί [8] πδίαγο οὗ τηδῃ, 
δηά ἰπὶο (ἢ6 Βρί τέσ] πουϊὰ Ὀαγομὰ. Α δοπιοϑὲ θῃ- 
8.68 Ὀοίποοη (Π6 Κησάοτα οὗὨ ᾿ἰρινῦ δὰ (ἢ δος 
οὗ ἀατίκηοθϑ δϑουὶ ἴλ6 ὨΟΙΥ οἰ] 4. ΤῊ οταῆ οὗ Ηετοὰ 
ΔΒΒΌΓΊΘΒ (ἢ 6 ἔοττη οὗἉ βαίδηϊο ταζο. ΤῈ6 ον βἢ βοτῖ θ68 
ὅδγα ὈΘΘῚ ΒΘΟΟΒΒΕΆΠΥ ἀπροᾶ ὈΥ Ἠΐπι, δῃὰ πηδὰθ βυὉ- 
ΒΕΙν οὶ ἰὸ ἰῃ6 Ῥυγροβϑο8 οὗ [86 ἱγταηί. ΒΥ {πεῖν 
ΒοτῚρίαΓα] ΓΘΡΙΥ ἴο Ηΐ8 ἱπαυΐτγ ὕΠ6Υ βαῦα Ὁποοηβοίουβ- 
'γ ἀεἸἑγογοὰ ἴδ ἰΐδπὶ Μοββίδη ἰπίο [86 ρόνεῦ οὗ 16 
ΟΥΔΙΗΥ τηοῃδτοῦ, Βυΐ ὑδ6 ἀσοΡ πὰ δαγμοδὺ βρ᾽ γἰ[118]- 
1ΐγ οὗ ἰδ ρίουβπ δαί μθῃ πογβΐρρογβ ῥγονυοὰ βιιβοῖθῃς 
ἴο ἀοΐδαις Ηἷ8 ρ]αη8. δαγποὰ οὗὐἨ ἀοὰ ἴῃ ἃ ἄγθδιη, 
186 οβοδροὰ ἔτοια [86 σταθϑ68 οὗὨ 818 ἰηἰχαϊουδβ ρο]]- 
ΟΥ. Βγ δὴ υπυϑδιδὶ τοῦυΐα ἴΠ6Υ τοϊαγηρα ἱπίο ἐποὶν οὐτα 
ΦΟΌΠΙ ΤΥ, δη, ἐο Δρρϑάγδηςο, 6 ΠΟΙΥ ΟὨ1] ἃ νραβ βδίϑ. 
Βυϊ Ἡοτοῦ᾿ 8 διιτΥ Κηον πὸ Ὀουμάθ. ΤῈ6 ἱδοιρῆϊ οὗὨ 
Βαυΐησ Ὀθοὴ ουὐν το ὈΥ͂ [86 τηλρὶ τγγχα8 δῃ δ 008] 
ἱμεϊ ἰοπιθες ἐὸ ἩΓΟΔΚ 818 σοηρθδποθ Οἢ ἴπ6 ΟὈ᾽]δοὶΐ οἵἁ 
δεῖν γῃοσδξοῃ. Ηο ΠΟῪ οτηρΙογοᾶ ἃ ὈδΔηὰ οὗ τγυῇῆ- 
ΔῺΒ 88 ἰδ ἱπβ᾽γυτηθηὶβ οὗἨ 18 Ἰαδὲ ἀοβροσγαΐα αἰϊοτηρί 
οἢ ἰδ Ἰἴδ οὗἩ Φεβι8. Νο ἀουδὺ πο οχρροιοα ἰῃδὶ ἰῃ 
(ο ἰδ νον οὗὨ ἰδ ᾿πίδηϊθ οὗἨ ΒοΙΒΙ ἤθη ἴδιο ἰηΐδηὶ 
δοϑι8β που]ὰ ρουΐβῃ. Τϑυδβ ἀἰὰ [η6 Κίησαοῃῃ οὗ ἀδηκ- 
658 μαΐ ζοτί ἢ 8 υπηοβὲὶ οδοτίβ, το, σα ἰ86 ΟἸΒΘΣ 
Βδηᾶ, 'ττσογο οουπίογβοϊοα ὮΥ ἴΠΠ086 οὗ ἴῃ Κίπράοτα οὗ 
ἰίσῃι, Βαὶ {7 [λ6 Ῥοῦγοῦβ οὗ ἀδυίζῃ 688 ὑγοσθϑα ταῦ ]γ, 
18οδο Οὗ Ἰέρι δοὲὶ 81}}} τῆογο τγαυῖγ. ΤΈΟ ΠΑ] ου] αἰ 0.5 
οἵ ἃ 5]θβρὶθββ ρο] οὐ τόσο δ Ποα Ὁ 186 ΒΙ6θρ οὗ 86 
Ρίουβι. Ομ ἰδ πίυσο δηὰ β ψῃὶ βοΔηΟΥ͂ οὗ ἀγθΆΓΩΒ, 
δ06. ΒΟ ΟΣ Β ἐξ (ες Τγαιιεδ; πὰ 186 
δυϊ Βοτ ̓ Β ἀἰβϑόσιδ οι δη 1: “ Ῥοπ ἄεπι σισϊεξαοῖεπ 
Βευνιδείεεῖγι,," οἷο., ἰὰ (86 “ 2εμίεξολε Ζεϊέδολγι ΧΡ 
εὐγὶεἰἰἑολό ἨἩΡιδδεηβολα ἐπα ολτιδιϊολεθ Ἰοδεη,," Βοι- 
Ἰΐη, 1861, Ν. 80 δ΄ Οἱ δηρο σαὶ οοτητηυπϊσδιίοῃϑ, 
866 [6 Δ ΠΟΥ ζεδοπ «δι, ἰ. 48. 

᾿ ἴῃ ἴο 186 ἰπβθυδηςο οὗἁὨ ἰδ βρίττ4] που]ὰ 
Οἢ ἴδ Βυπηδῃ τη, (86 [Ο]] ον προ Ὀτὶποὶρ] 6 ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 
ἰδία ἀοτῃ : ΤῊΘ τοοτὸ υἱν  αἶγ ὑμ6 8οὺ] 'βΒ τουδοὰ ἰπ [18 
ἰητηοδὶ Ὀοΐηρ ΟΥ̓ ΔῺ8 πὰ ῬοΡ  οσ τ68 δγουπά, 186 
ἸΏΟΓΕ ΓΘ Ὑ6 Ῥγαραγοὰ ἴον ᾿βυθηο 68 ἔγοτα [86 βρὶγὶϊ- 
014] ποτὶὰ, ΟΥ ΟΥἹ], δοοογάϊησ ἰο {86 ϑρίγίϊπα] 
οοῃ οι οἵ 186 βου]. Αμραΐη, ἰῃ Ῥγορογίίοη 848 {86 
ϑρὶτἰϊ04] οοπαϊἰοη οἵ [1|6 800} 13 ἀπά ονοϊοροά, ἱΒουρὰ 
ολτποδὲ ἴῃ 1ξ8 ἀϑρ γα! 005 αὗἶον αοα, ΟΥ ἃ58 ἃ Ῥουβοι ἷβ 
ἑηρστοδβοὰ ψ 1} σΑγο 8 δηὰ [0113 ἴῃ ἰῃ6 ΟΥΪΠΑΤΎ σοῦτβα 
οἵ δ18. 116. 186 τῶογὸ ᾿ΠἸΚ ὶν 15. 186 ἱπθυθμοο οὗ 16 

[ βρίγίαιδὶ που] ἴο Ὀ6 ἔο!ς ἰη ἀτϑάτηβ απὰ υἱβίοῃβ οἵ (88 
πἰσηῖς, Α5 ἰμβίδῃσοβ ἴῃ ροϊηϊ, 7 ΤΩΔΥ͂ ΒΟΓῸ Τοΐο ἰ0 
(86 δοϑβίαις βίδίε οὗ Ηδραν, οἵ Οἰάθοῃ, οὗ Μδὺὺ Μαρ- 
ἀκίαυα, οὗ ἴ6 ΟὨτβύβη τολγίγυβ ἴῃ ἰμ6 Ῥυίχωϊενο 
Ομ ασοῖ, οὗ ἰδ6 ἘτοΠΟΒ Οδηλίβαγαοβδ, [96 βοοίοι Οογ- 
δηδηίετ8], [86 αηβοηίΐϑιβ, δηὰ οἴμοσα. 

ἃ. Τπὸ δηχίουβ οδτὸ οὗ Φοβορῇ ῸΓ ἰδ6 βαίοιυ οὗ 
ἴα ΟΠ δηὰ 18 τηοῖ ποῦ το Ὺ Ὀ6 τοζαγά θα 48 8 ὑγοοῦ 
ἴδει Ὀἱνίπο Ῥγουΐάθῃοθ δἰ γα γ8 σαῖϑοθ ὉΡ ἔδι μι] βογ- 
ΤΟΛΐΒ ἰ0 ὑτοίθοϊ δῃὰ ἰοὸ ὑγοιηωοίθ Ηΐδ ονῃ ἰκἰυσάοιωι, 

ὃ ᾿ 

διὰ πιὰ ἰὲ 180 δρίὶτὶτι8] τ οἰ αγο οὗ τωδηκίπὰ. Βαὶ 
ἴῃ ἐὲ8. ἰμϑίδηοο 186 βαϊνδιίΐοῃ οὗ ἰ86 που] ὰ γχδϑ οοῆ- 
ποοίεοὰ πιὰ ἰλ6 Ββαίοιυ οὗ ἃ Ὀδῦ06, ἰῃγοαϊοποὰ ὈΥ 10 
ογαῆϊ οὗ ἃ ἀοδροὶ, τῇο086 δὰ οὐ πο Οἴδ6Υ 06- 
οδδίοι τηϊβϑοὰ ἰἰ8 τηδτὶς. Ηρησο (86 οδῖὸ οὗ Ῥγονὶ- 
ἀσποθ ἴον (86 βαΐθιν οὗ (18 οὨΣ ἃ τὰ υῃγοσο ἰηρ ; 
Φοθορ δ νἱρίϊδηοθ αἰὰ ἢοὶΐ οϑᾶβθ δὐθῃ ἰῃ .η18 βίθορ, 
Ἧ8|116 [56 τοί ποτ Ββο]ϊοϊϊυἀθ 885 υπαἀουθίοα!γ 8βι}}} 
ΤΊΟΓῸ ΘΕρΟΓ, ΕΟΣῪ ΟΠΒΟΡ οομβίἀογαιίοῃ Β6ΘΠ18 860- 
ΟὨΘΔΙῪ ἰο ἰμαὶ οὗὨ 1.6 βαίοιυ οἵ (6 οὐ] ὰ, Τῆυδ 868 
186 Ιμοτὰ δυο ργοραγθὰ ἱπβισυτηθὶδ ἔος ΗΒ ποσὶ. 
ΒΥ Οοα᾽8 στδοθ, ἀονοιοα δπὰ ἔδιι ΈὉ] βουνδηῖβ μανο 
ΠΕΥ͂ΘΡ Ὀθοὰ τδηϊηρ' ἰπ ἰῃ6 που], δηὰ (86 Κίηρ Εἴοτ- 
84] δΔ5 ΑἸ ΤΑΥΒ ΗΒ ἔδι [Ὁ] ΟΠ 68. 

ὃ. ΤΊο ἱγδοίδιο οἵ 1,μδοϊδηϊυβ, ὧδ πιογίς ρεγδόξι» 
ἐογώηι, ΘΟΙΩΣΤΩΘΏΟΟΒ ἩΪΐὰ δὴ δοοουπὶ οὗ ἰδ6 ἀραίῃ οὗ 
Ἡοτοὰ. [Ι᾿ ἰ8 ἃ ἰδ οἵ ρογβϑοουϊίοῃ δηὰ σοι υϊίοη, 
τοῃθυγοὰ ἰῃ ΟΥ̓ΟΓῪ ἅ96. 

4. ΤΏ τηγϑίογίουβ ἱταροτὶ οὗ Εμγρὶ ἰῃ (06 ποῦ] 8 
ὨἰδίοΥΥ δΡ ΟΟὨΒΙΔΏΪΠΠΥ δη6γ. “Οἱ οΥἹ Ἐγυρέ 
λαυε 7 Ἀἴν δοη,,) ψ3Β. δὰ ΟΧργοβδίου ΜὨΐοΐ ῥο᾿- 
ΥΔ65 [6 ἮΒΟ]Θ οουγδθ οὗ Ὠἰἰδίοσυ. Βυΐ {18 οΒ] τς 
ἱτρ] θα ποὺ ΟὨΪΥ {π6 Ξ'οπ ΒΒ τοϑίάθηοο ἰὴ Εἰγρί, Ὀυϊ 
8150 ἷβ ἀοραγίυγο ἔγοσῃ ἰδ. 

δ. Τὴ6 παῖ! οὗ Εδοβοὶ ἷἰβ ἤδσθ ἃ ϑγτωροὶ οὗ ἰδὸ 
ΡΡΕΗΣ οὗ 1.16 ᾿ΒΠΘΟΟΓΘΟΥ͂ ἰπ ζοηθγαὶ, οὐ] ὰ ἔουῖ ἢ ὉΥ 

9 ϑυτηρβ ἰηθὶοϊοα ὈΥ 186 ουϊναγαὰ γοργοβοηδινοϑ 
οὗ (10 ἱμΘΟΟΓΆΟΥ οἱ ἰΐ8 σοημυΐηα οὨΙ] σοῦ, Τθα παῖ 
οὗ Βδοδοὶ ἰβ τοπμονϑα ἰπ ἰμ0 ΟἸΌΡΟΝ 88 οἴἶΘΏ 88 ἰδο 
πίί65568 Οὗ [86 συ ἢ ἀτὸ ραΐ ἴο ἀδαί ὈΥ͂ οΔΓδ] δὰ 
πΟΡΙΟΙΪΥ το, ἩὮΏΟ Ῥχοΐθαδβ ἰὸ Ὀ6 [86 τοργοϑοῃηϊδενοθ 
οὗ 186 ΟΒπτοὶ. : 

6. 7 ἀο ποὲ ἱμοϊυάο {86 βἰδυρμίογοα ἰπΐδληϊδ οὗ 
ΒοιΒΙ ἔοι ἴῃ ἴἰΠ6 πυτθον οὗ ΟἸ τι δ ῃ ΤοΑτ ΓΒ ῥτορ- 
ΟΥΪΥ 80 08]1]0(,, 85 180} ἀἰά ποῖ οὗ ἱμοὶγ οὐστι ἔγθο οἰοΐθα 
δηα ὙΥ}}} ὈΘΔΓ ὑθβ ΠΥ ἰο0 {86 ϑανίουσ" ΤΏΘΥ ροῖ- 
ἰβῃθα ΒΙΓΙΡῚῪ Ὀδϑοδυβα ἰΠ6Υ ὙΟΓΘ τη 816 οἰΣ]ἀτϑη---ΟΕ}}- 
ἄγε οὗ Βοιλ]θθον, πᾶσ {πὸ ὙΟΔΣΒ οὗ 8816. δια, 
1ΠῸΥ μαᾶνθ Ὀ66η [080}7 δοἠόῖν τεῦ [86 ῬγοίοΙΥΡ68 Ο 
Ομ γθδη ταδγίγγάοτα (7. δαδέ οὗ ἰλ6 Ϊπποοεπίε, Ὦρα. 
28), 88 (8860 πογὸ ουὶΐζ ΟΠ 1. ἴῃ (ποἷν ἱΠΠΟΘΘΠΟΥ͂ ; 3. δὲ 
οἰ] άγθῃ οὗ Βοι Ιθοτα, δὰ οἰ] γα οὔ (ἢ 6 ῥγοιμἶβο : 
8. ἔγοια μαἰγρὰ ἴο ΟἸ σὲ, 4. ἴον [π6 ρύγροβο οὗ τι- 
ἀγανίηρ διιθηϊίΐου ἔτοτα ἰ86 θἰρῃὶ οἵ 1.6 ΠΟΥ ΟὨΪ]ὰ, 
διηὰ ἴο δοουγο ΗΪ8 βαΐοιυ ἰῃ Ἐσγρί. 

ἢ. Ναζδγοίδ ἰ8 1π6 Ῥογρϑῖιδὶ βυταῦοὶ οὗ 6 ουΐϊ- 
ΔΙ ἸΟΥ μ688 ἀπὰ ὨυτὉ]6 οομαϊιίοη οὗ ΟἸγίβὲ δηὰ 
οἔὗ Ομ υβιίαπίιυ πὰ [86 ποτά. [ὁ ἰβ 16 δι οι οὗὨ 
ἰδδὶ ρουδῦῖυ ἩΔΙΟ ΔΡΡΑΓΘΏΙΝΥ 80 1}} δοοογὰβ τὶ (Π6 
οχδιιθὰ πδίατο οὗ δῃηὰ ἰῃ6 ἀδρὶ οὗ βρίγιιυ δὶ 1ἰ6 
κλλ μος ὑμὸ ἴο Ἰ᾿ίκῃι Ὀγ, ἰ)ο ἀοδβρεὶ. Βυὶ πδαὶ ἰο 186 
πΟΣ]αὰ βοοῖηΒ υηδιιίηρ, ἰδ ἰῃ τοδὶ! τυ, δὰ ἰμ [86 βίρῃι 
οὗ ἀοά, τιοϑὶ βιϊίπηρ; ἴον ΟἸγβιϊδηΐ 8 Ὀαβοὰ δπά 
Τοδιοαὰ οἢ ἀοοραδὺ δυτη ξἜοῦγ. Ηδηοο ἰδ δὶ} ὈΥ͂ 
πὨοἢ αοα Ιοοὰβ Ηΐβ οἰοοὶ 19 ῃγεὶ ἀοπχηνδγά, δὰ 
(θη υὑρντὰ ; ὈΟΙὰ ἴμ0 ἀεβοοηὶ δηὰ 1.6 δϑοϑης ἰῃ- 
ΟΡ δἰ Ὡρ 85 ΠΟΥ ργοοοϑά, 88 γὸ 866 ἴῃ {π0 Ὠἰδίοσυ οὗ 
δ οοῦ, οὗ Φοβορῇ, οὗ Μοβοϑε, οἵ δανϊὰ, δηὰ οὗ οἴδογε. 
ΤῊ Ργορῃϑῖβ ψοῦο ΕῸ}}Υ ἀπ Οχρου πη 1Δ}}7 δοαυδίηϊ. 
οὰ ψῖῖ 1815 (ππμἀδσηθηίδὶ ῥτϊηοὶρ] οὗ (86 Ὀἰνίπο ζου- 
ογηοηῖ, Ηρποθ ὑμΠ60γ Ρῥγορμοδίοθα οἵ 180 Ἰον μ 689 

5 [ΤῊο ΟΒυτοῖ ἀϊδιϊχο δ6 5 δηᾶ οα] οὈτοίοδ ἃ ἐβγϑοΐοὶ 
τηδτιγγίοπι : 1. στηδειγυγίοιῃ Ὀοῖ ἐπ τοὐέ ἀπ ὦ ἐπ 7ποί.,-- Ετο. 
ν] οὔϑῖ, Βέοροη ἴδ 9 ἐμ 1)66. 26: 2. τηδτίγτήοηι 
ἐπ οἶδ], τπουμῇ ποῖ ἴα ἐνοι,--- Εοδείναι οὐ 8ὲ. θοδο τλὸ Ἔ νδης- 
6158, 1)6α6, 237 : 8. πιδτίγγάοτῃ, ἐπ ζιεί, 1ῃοῦχἢ ποῖ ἰη Μ}},-- 
ἢθ ἰπηοσοηϊδ' ὮΔΥ, 1)66. 88, ΤΏθδο ἴμγεο 068ὲ1ν8]5 190] 0 

Ομ τβίπιδα, θθοδιδο (τ ἘΔῺ Γηδγ γγάοτη δ γορδσθθα δὲ Δ 
οὐ δδι δὶ Ὀ[γῖ ἢ, τ δ] ἢ [8 [6 σοπδεᾳύθποο οὐ ΟἸ γί δι 5 ἱοστοδι δὶ 
ὈΓῸ., ΟἿ τγίδὲ Δ8 ὈΟΓῚ ΟΝ δαγίἢ ἴηδιὶ Ηἰ5 δβλαίηϊδ τηἰχὰῖϊ 6 
ῬοΓῺ ἴῃ Βοιενϑη.---Οἡη [0 ΗΟΪΥ ΙὩποσοπῖδ οοϊηραζο ἴΠ6 οἱ 

πὶ οὗ Ργηδοπείηδ: ϑαίεδίθ ἥογεν τοαγέγγωτι, διὰ ὅονλν ᾿ 
019.» Οὐ γέμέέαν, ὕεαΐ, Ὁ. 41.---. Β. 
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οἵ ἴδ Μεβδία ἀυγίπρσ ἴῃ 6 ΘαΡ ον ρετοὰ οὗ Ηΐδ8 116, 
οὗ Ηΐ8 δυθϑοαυοηὶ Ὠυτ !ϊδύοι, δηὰ οὗ Ηΐδ ἀϑδὶδ αἱ 
(δὲ οοποϊυκίοῃ οὗ ΒΪ8 ΘαΥΙ ΒΥ οδγθοῦ. 

8. Ιῃ 186 ᾿ δ οὗ οὨ σοι, 85 ἰῃ ἰδ δὶ οὗ το δηΐ 8 
δῃὰ ἸΔΌΟγοσθ, [86 τοἰϊπα ἰβ ἰάκοὴ Ἂρ ἀυτίηρ (Π6 ἀδῪ 
ψῖτἢ καττουπαΐηρ οὈ͵οοίΒ. Ηρποσθ {ποὶγ ἱππον [1 ἀπν- 
ἱπρ ἰδ6 πἰχῃῦ 18 τοοτο Ὑ]ὰΟΪΥ Ἄγ Κο δηὰ βυβοθρ]6 
30 ἀγοβσοὴβ δῃὰ υἱδίουβ. ΤὨΐδ ἰβ (16 Ὀδβὶβ ἴογ 186 
Ρτορμοιίο ἀγοδηβ οὗἨἉ ΦοΒΘΡἢ ἴῃ {πὸ ΟἹ Τοβίδσηθηΐ, 
διὰ δοθορὶ ἰὼ ἰπς Νον. 

ἩΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΛΔΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΏ Ποτηδρο δ] οἢ ΟἸγδὲ γϑοεῖνοβ 8. 186 στουπὰ 
οἵ .ἷ8 ρογβοουϊοη δηὰ βυβδεγίησθ;; Ὀπὶ ρογβθουϊου 
διηὰ βυ δ οτίῃρ8 ΔἸ τ γ8 ἰοδλὰ ἰ0 τηοτο δρυπάδηϊς ΕἼΤ. 
-- Το πίβα οὗ ἰῃΐβ που ἃ ΔΓΘ ὕυ88]6 ἰο Ῥχγοίδοὶ ὅθβϑυδ 
διὰ Ηἰβ Ομυγοῦ. ἘῸν (818 ργροβο αοα οἴ ρ]οΟγ8 Ηἰβ 
ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΤΠ] ΟΒΒΘΏΡΟΙΒ, δηὰ Ηΐ8 ἀοθρίδοα οὨἰ]γθη οα 
ϑασὶὶ.--- Ὠἰ νὶο Ῥσονίάθηοθ Ὀσγουρῆϊ ἴο πουρῆϊ 4}} τἰῃς 
ΤΉ ΚΩΣ οἵ (η6 νὶίοϊκοὰ ἀραϊηδὶ 1:6 116 οἵ (86 ΒΟΙΥ 
ΦἘ11α .---ΟἸἸάγοῃ 68 υπᾶον (86 Ῥτοϊθοείίου οὗ ]8..-- 
Ὑνατοίΐηρ δ ρο]-γοΐοο8 ἀυτίηρ [Π6 οουγβα οὗ ΟἿΓ ᾿18.--- 
ΟΡροάϊΐοῃςσ ἰο ἐπα νοὶςο οὗ {πμ6 βρ τι, -- τ οβ ἢ Β δσαϊ- 
οπΐηρ ἴῃ (86 τηογοΐῃρ. Α δμοτγὶ πιο θοΐογθ, δα πιδὰ 
τίβοῃ ἰοὸ νἱπάϊοσαία [86 το Π 6 Ὁ : 6 ὨΟΥ͂Ν ΓἶΒθ8 ἴ0 ΓΕΒΟῸ 
πὸ οὐ ἃ πὴ 8. τηοῖμον.---ον 6 π016 ἀδγ ἷ8 
᾿εοδβοὰ πθῃ σοτητηθηοθα Ὑ1Ὶ ἔαἑι ἢ δὰ οὐρϑαΐθποθ. 
--οβορἢ τ86 τηοάοὶ οἵ 81] Ὀβίθσ- ραγεηίβ.-- - δου β θα 
ἴον [86 [οτὰ τὸ [86 ποθ ]οβί ραΐῃ.---ΤῊς ΠΟΙΥ βρης 
οὗ ἴ6 [οτὰ ἰῃ ἰΐϑ ΠΔΡΡΥ͂ τ δι] 8.--- Το ΠΟΙΥ πίι})- 
ἄγαναὶ οὗ (86 οτὰ ὑμ6 θ᾽ θὰ οὗὨ ΟΥ̓́ΟΓῪ ΠΟΙΥῪ πῈ- 
ἄγαναὶ: 1. οὗ ἰδδι οὔ 186 ΟἸὰ Ταβίδιμοηϊ Ῥτορδοίβ : 
2, οὗ ἰῃδιὶ οὗἩ ΟἸ γι βιίαηβ : 8. οὗ ἴῃ6 δρίτγί[8] πιἢ- 
ἀγαναὶ ἔγοτη 6 ποῦ ἴῃ 116 ἵππον 116.---Εργρὶ, (86 
ἰδπά οὗ ἐοηιδε, ἴπΠ6 ογααΐα οὗ ἀοα ΒΒ ΡΘ6ΟΡ]6.--- ΤῈ ρΡῈ- 
δοουϊοὰ ΟΒυτοὶ οὗ αοὰ ογοῖ δὲ Ὠοῖηθ 1} 180 Τοτὰ : 
1. ἴπ θίρμι; 2. ἰῃ 116 ἀεδβογὶ : 8. ἷπ 8 βίγαηρο ἰδηὰ. 
--- Το Βοτὰ σοπιίηιοδ, ἩΠῚ16 41} τῆ τἶβο δραϊηδί Η τ 
Ῥογϊβἢ..---ΤῊο ΟὨΣ]άτοῃ οὗἨἩ ΒΟ] ἤθια 88 ἴγρε8 οὗ Ογΐβ- 
ἴδῃ τιδγίγγάοπι. 1. ΤΟΥ͂ ἃγο, 80 ἴὸ Βρϑδκ, {6 868] 
οἵ 16 ἔλϊἢ οὗ ΟἹὰ Τοβιδσηθηΐ Ὀοϊΐονοτ ἰῃ ἴμ9 Με8- 
ἰδ. 2. ΤΉΘΥ οοπδττα {6 11 οὗὨ Θ᾽ Θ 8 πῃ 4]} 
πιο οοπΐηρ.---ΟἸτῖβὶ διηοηρ ἰλ6 Ομ] άγοη οὗ Βοίἢ]6- 
Βο. 1. ΤΟΥ αἶα ἴον Ηΐπι, ἰῃ ογάοῦ ἰο ᾿ὲνϑ ἔον Ηΐπι. 
4. Ἠδ Ἰ᾿ίνεβ ἔον ἴῆσ, ἱπ οτοῦ ἰο αἶα ἴον ἔμ 61η.---ΝῸ 
ἐχροηάϊτυτο οὗ Ὀ]οοὰ ἀηὰ ἰθδῦβ οδῃ ὈΘ ἴοο στϑαῖ [ῸΓ 
1:6 τοβοὺθ οὗ 0688: 1. Ὀοοδυδο Ηἰἱ 116 ἷἰβ [16 Τδῃ- 
Βοῖὰ οὗἩ ἴΠ6 ποτὶὰ : 2. Ὀδοδυβο Ηΐβ 116 ὑὐβῃβίοστηβ 
ΟΥΕΤΥ Βδοτίθοο οὗ Ὀϊοοὰ δηὰ οὗ ἰθαγβ ἱπίο 116 δπὰ 
Ὀ]οαβοάη688.--- Τὸ ἀσαί οὗὨἨ οἸ]άσγθη 18. οὐἩ ἀθθρ ἱτῃ- 
ροτγὶ ἴῃ Θοἂ᾽Β εἰρῃιὶ.---[διποπίδίοα ἴῃ ἴπ6 ΟΒυγοῖ οὗ 
(οά, α. ΤΏ οεγ οὗ Αδοεὶ ἴον σϑῆρϑδηοο ; ὃ. Κδοθ 8 
ΟΥΥ͂ οὗ ΒΟΙΤΟῪ ; 6. Φαθυδ᾽ ΟΥΥ οὗ ἴονο.---ἰ ΤΉΘΥ 8Γ6 
ἀεδά σοὶ δουρὶ 06 γουηρ ΟἾΔ 8 16. ὙΤδὰΒ ἰΐ 
γ785 (1) ἔοστηοσγ. ΤὨὰδ ἰΐ ἷ8 (2) 5.1}, Τα ἰΐ πὶ} 
6 (8) αὐ ἴ186 οπὰ οὗὨ {π|6.----Ατομοῖδυβ 8 ἔδι μ τ᾿ Β 
Βοῃ. 1. Ῥογβομδὶ συ ϊ; 2. Πογθαϊ ΑΡῪ μα ; 8. (86 
ἡυάρτοοπί.---ΤῊ βανον οὗ ἀθδβροιίβτα Ὀδηΐβιοδ μδρρὶ- 
68 ἔγομῃ ὑΠ6 Ἰαπὰ.---ΟἸτίδι [ῃ6 ΝΆΖΑΓΟΠΕ : 1. 88 8Δῃ 
ἐδ ϊδηΐ οἵ [6 οδσίῃ : 2. 88 δῇ ἱπιδοϊϊδηϊ οὗ Ζιυ- 
ἀδα : 8. 88 8ὴ ἱμμαθί δὶ οὗὨ Ο411166 ; 4. 88 δὴ ἱπηδΌὉ- 
ἰϊδοῖ οἵ Ναζδγοίῃ : ὅ. δϑ [8:6 σδυροηῖοσ᾿ Β ΒΟ. αὐδῖὶ ἰῃ 
ΝΑΣΖΑΓΟΙΉ.---Τὴθ ἸΟΝΠ Π688 οὐ 9688 ῥγεβρυτοαὰ ΗΪδ 
Βυχ ]αϊοι, Ὀαύ αἷδο Ηΐβ δχαϊιδίίοη.--- Το ΟὈΒΟουΣΥ 
οὗ Οπγίδβι, πυρὶ γίηρ, 1. Ηΐδ ἱρπουλίην : 2. Ηΐβ βαίδιυ ; 
8. ἨΪΐδβ οτπδσωοηί.--- 808 (8.6 ρστοδὶ [ΘΟ Σ οὗ Βυτη]]- 

'ἱχ. Τα (δ ΓῚΥ γοᾶγδ οὗ ΟΕ τἧϑι᾽ Β ΟὈΒΟΌΣΙΥ {86 ἴσια» 
ἀδίζοι οὗ Ηἰἷβ ἴγθα γϑδσβ᾽ τη δ ΒΔ 0}.---ἼΠο ἱηπεγὰ 
πηϊοϊ ἀΐηρ οὗἨ ΟἸτῖδὶ μβαὰ ἰο Ὀ6 σιδτιαοα ἴγομῃ ἴΠ6 ἰῃ- 
βυθηοοδ οὗ ἃ οογττυρί που], δπὰ οὐ σοττυρὶ Θοοίθοΐδϑ- 
[04] ἱπδιϊιυἱἱ0}8.---ΟἸ τι ὑπ6 Ὠἰἱνίηθ πυταὶηρ υπάοτ 
1868 οβίοσγϊῃρ, οδγο, 1. οὗ ρίουβ τιδίοττιαὶ ἴον ; 3. οὗ 
[86 δηχίουδβ βοϊ]ϊοἰϊυἀα οἱ Οοα δ ἰάθη ομ68 : ὃ. οὗ 
Ὡϑίυτο ἰῃ 8]} 118 ὈΘΔΌΪΥ δηὰ ἀθυγ.---ΟἸ Υὐδ δ η8 88 
ΝΑΖΑΡΘΠΟΒ ἴῃ ἴ86 ἰγαὶῃ οὗ ἴῃ 6 ΝΆΖΑΓΘΏΟ.--- Ν᾽ ΖΑτο ἢ 

38 ποῖ ΚΗΟΥ ἴῃ6 ΝΑΖΔΓΘΠΟ.--- Το Βο0» 
186 Ιοτὰ 8 ΤΥβίο τυ οὗ (86 οδπὶι.--- 
οὐ ἱἰπ {πα Ἰον ] ΐμ658 οὗἨ ΘΟ τὶβι.-- -ΤῊθ 
πῃ 186 ΟἹ] δηὰ [6 Νὸνν Τοβίδζηρηι, 
ΟΥ̓ πὰ δυδοτίηρ' ΔΓα αἱ 4]] {ἰγη68 ποχῖ- 

ἄἀοοῦ ποίρβθοτα. ἜΤ ΒοΩ ἔδιι ἢ 18 βιγοηριμοηοα, (τἴδ]8 
ΘΓΑΙγ οὔϑυθ. ΤΏ [οτὰ ΚΠΟΥΒ δον, δἱ {πὸ τρδὶ 

τλοτηθηϊ, ἴ0 πὶ πάσαν ΗΪ8 Οὐ ἔγοσῃ ἀλη ρῸΓ, δηὰ ΠΟΝ 
ἴο δηςοἰραὶο ἢ 6 Θποτηγ.---οα οἴη πόποι} ὑτο- 
ἰοοίθ ἷβ ΟὟ ΟΥ̓ ΒΙ811 Ιη6Δ}8 δηὰ δυμηὉΪ6 ἰῃβίτυ- 
τη η Δ} 1168, 88 Ἦ6 ῥτγοϊοςἰοα “6808 ἱμτουσἢ [ἢ 6 ἰηδίτγυ- 
ΤΩΘὨΪΔΙΣΥ οὗἁ Φοβορῆ, ἃ σδυροηίον.-- --Ὑ  Βοονον πῇ] ἴον 
186 ἱπίλπι Ο τὲ τηυδὶ Ὀ6 ργορδγοᾶ ἴὸ ἐπάυγο, ἴον ΗΪ8 
ΒδΪζθ, ΘΥΘΙῪ δβοτί οὗ ἰγἱ 0] δι] 0Ώ.---- 88 88 βδηοι  βοὰ 
ΘνΘῺ 16 ΔἸ οἰ ο.8 οὗὁὨ οὐν ΟὨΠ]αΠΟοΟά.---ΝῸ ΒΟΟΏΟΓ ἅτ 
Ὅ6 ὈΟΓῚ ἀραΐῃ ἔγοση οἡ εἰρα, ἴπ8} Ῥογβοου(: ἢ. αΥῖβ08 
δραϊησὶ ι8.--- ΕοἸοὶςα, γα ἮΏΟ βυδον πιὰ ΟἸτίδι, 1 
Ροι, ἱν. 18.---͵  ἸΒϊπ6 ον ΡΘΟΡΙΟ 11 ποὶ Ὀδδγ 1866, 
(οὰ 5}}} ρσγονυΐὰθ ἃ ῥρἴδοα ἴῸγ [10:66 οὐδ διηοὴρ δίγϑἢ»- 
βετβ. εν. χί!, 4--θ.---ΤΎτδα 8 τοδὶ ἀΐθ, πὰ ἰῃγ δαΐ- 
[οτίῃρΒ νι} σοι ἴ0 δὴ οῃἃ. Φ0οὉ ν. 19.--ἵαι ἴ86 
ΘὨριΩἶ68 οὗἩ ὑπ6 ΟἸΠΌΤΟΒ οαπποὺ δοσοιαρ 8} ὉΥ οταῆ," 
ἘΒΟΥ͂ δἰϊδωρὶ ἰο οὔδει ὈΥ ἔογοβ.---τἰῦ τὸ βυβδον Ὑὶϊὰ 
ΟὨγίβί, τ 88}}8}} 4180 γοῖψτι τὶ Ηΐῃ. 2. Τίσα, ἱ. 11. 
Ἵ ΓΠ πα ὑπεόλοο ρὴν γϑα δεν ΟΥ̓́ΘΡ κὐη : 113 οἵ 
(86 οἰοοῖ,--͵καὐσιαέπ: Ο ρανυνϊ δεαίΐ, πιοάο παξὶ, 
ποηπάμηι ἱεηζαίί, ποπάωηι ἐιισίαξ, λαπι οογοπαίὶ.---Τ 0 
ἰησάομι οὗ ᾿ἰχῃῦ τᾶ ἔγοτῃ (8 ὙΘΥῪ ΘΟΙΤΘποοιηθας 
αββαι θὰ Ὀγ ἴπ6 Κίπράοτα οὗ ἀδγηθ88.--- τηοθβ οὗ 
Βυ ετίησ [06 αἰδοὶρ]68 οὗ 6βι8 ᾶνς οἴἴϊϑηῃ ὑθϑη Οὐ ροὰ 
ἴο ΒΠ6 ον τποὶν χη ἰῃ 1Π6 το γοιμθηΐ οὗ βοογοὶ 8.580- 
οἰδίύομβ, αμὰ ἴῃ βίγδῃρα ῥ᾽ δθβ οὗ τοῆιρο.---ΦΟΒΟΡῊ δὴ 
Οχϑρ]α οἵ οὐοαϊοηὶ ἱσυδί ἴῃ ἀοἀ διὰ βἴρτιδὶ ἄδη- 
Θ6Γ8.--ορ Πυι68. ΔΓΘ οὔτ, δυο ἃτὸ σα 8." (Ο 6ε}}.) 
---ΗΙετοὰ ἃ παζγηΐηρ᾽ ρῥἰοίατα οὗ ἃ ματάθπρᾶ, ΒοασΥ δβἰῃ- 
ὩΘΓ.--- ΜΑΓῪ ἴῃ6 τη066] οὗ δΒυδοτγίηρ τοοίδποτε.--- δὲ 
{ἷ818 ἃ ῥἱουβ τ ΟΠ Ρ ΤΩΔῪ ΒΑγα ἴο Θηάατο |---ΤῊ6 ΘΑΓΙΥ͂ 
ἀοδίὴ οὗ ρίουβ οἰ] στο ἃ ᾿ο κοι οἵ Ὠἰνὶπο ἕδνος ἰο- 
πϑγὰ ἰπΠ6η).---ΤῊ6 π|ιοϊκοποβ8 δηὰ υἱοΐθηοα οὗἨ τθα 
ΔΙῸ οὗ βῃοτὶ ἀυτγαίίοι ; αοα π|}} δἰ νὰν μαΐη 1μ6 ἀΑΥ 
δραϊηβὺ ἴθ θτη.-- μοὶ υ8 ἴδοι οπδίοὶ Υ τοιοῦ Σ᾽ τμδὲ 
Ῥγοίθοϊοι Οὐ ἩΘΔΥΘΏΥ ΕΔΙΠΟΡ 88 δοοογάθα 8 ἔγοζω 
ον γουϊὰ ὑρπασα.---ΤῊΘ ΟΒαΟΓΙ συϊάδηοο οὗ αοὰ 
οχρογϊοποθα ὈΥ {86 ῥἱοιβ. --- ϑολῥεὶσγηιαολονς ῬΥδαϊρ- 
ἕεπ (το. ἷν.) :, ΤῊΘ πγγδίῖνα πὶ ἴπ6 ἰοχὶ ἃ ρἰοίυτο οὗ 
δἷῃ, ἩΒΙΟΝ ΟΥΟΡ δἰὐοιηρίβ ἴο διγοδῖ ἰῃ6 ὕγὸ οἴ 
Ομ τ βιϊδηϊιγ.--- Ἡπέσιπιον : Οὐ [μοτὰ, ὁπ6 ζαϊϊἢ. ΤΏΘ 
ΠΤ ΪΒΟΡῪ Οὗ ἴΠ086 ὙΠῸ Παγάρῃ ἐμοιηβοῖυθβ, 88 Δρραγοῃϊ, 
1, ἰπ οἷν δησυ δὴ ἀυτίπρ ἢ: 2. ἴῃ {86 [0]]} οὗ 4}} 
ἘΠοῖν ΤΑ ΒΌΓΟΒ : 8. πῃ {ποῖν ἀσδραὶγ ἰῃ ἀοδιἢ..---- 7 εἴη- 
λαγά : Οἱ ἰδθ ἀραϊϊπρβ οὗ ἀοἀ Ὑὑ8 οὖν ΘΒ τοι. 

4 [ΤΊιὸ ἘΚ  ηΌ, ἘΓ8Π5]. Π ΠΙΌΤΠΉΪΥ ἢ δ5 δέ γοχο, (] ον 156 
Ὦτγαι εἀϊτίοῃ. Ἐοϊ Ὦτγ. 1,δηξο, ἴῃ ἴμὸ δοοοηὰ δα... 82 δε ἐπ δἱὲ 
9 οἴδον νοΐδβ, οὔὐ ἴ5:6 Οὐπι., ομδηκεὰ [τ ἰηῖο ὅδξαγζο. ὙἘΦ 
ἀϊ δότοποο ἴῃ Βρ6} 1 ΔΙ[565 ἴγοπη δη ἰποοποίξίο πον οὗ δίασκα 
ἘΠ 86ΙΓ, οὐ ἷ8 Ὀγί ηἴοτ, [ἢ 186 νοτίου δ γο] Π|0 5 οὔ [86 

ὦ ξαεσείίοα. ἩΐΪδ,αδὶ τποὰς οἵ ρο ἢ Ππκ. δουσονοςσς 
πὰ Ἰνοάεύω ὙΠ1ΟῊ [6 δἷδὸ οἰ γτοοιοσίο Υ ἤογὸ οογεθςοξ.-- 
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ΕΟΒΝΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΟΝ ἘΝΤΈΒΙΧΟ ΡΟΝ ΗἸΒΞ ΜΙΝΙΒΤΕΥ͂, ΦΕΞῸΒ ΒΕΜΑΙΝΕΘ ΗΤΊΠῚ, ὈΝΚΝΟΥΝ, ΕΥΕΝ ΤΟ ΤΈΟΒΡΕ 
ΕΟ ΒΑ ΒΌΜΒΙΕ. ΤΗΕΥΒΕΙ ΕΒ ΑΝῸ ῬΡΒΟΕΈΒΒΕΡ ΡΕΝΙΊΤΕΝΟΕ ΙΝ ΙΒΒΑΕῚ. ΙΧ ΤῊΝ 
ΒΑΡΤΙΞΒΜ ὈΝΤΟῸ ΒΕΡΕΝΤΑΝΟΕ, ΒΕ ΒΕΟΕΙΝΕ. ΗΙΒ ΒΟΙῈΜΝ ΟΟΝΒΕΟΘΒΑΤΙΟΝ ὙΝΤῸ 
ΡΕΑΤΗ; ΜΗΠΙΠῈ ΑΤ ΤῊΣ ΒΑΜῈ ΤΙΜΕ ΗΕ Ι5 ΟΥ̓ΝΕ. ΑΝῸ ΟσΓΟΒΙΕΊΕ. ΒΥ ΤΗΕΞ ΒΑΤΗΞΕ 
ΑΚ ΗΒ ΒΕΙΟΥΕ 50ΟΝ, ΤῊΕ ὙΒΟΙΙ ΒΙΕΠΞΕ. ΤΕΙΝΙΤΥῪ ΞΒΕΌΡΙΝΕ ΤΗΕΙΒ ΠΟ5ΤΕΕ 
ΑΒΟΌΝῸ ΗΠΠ| ΑΝῸ ΗΒ ΑΡΥΕΝΤ ΒΕΙΝῸ ΑΝΝΟΌΝΟΕ. ΒΥ ΒΙΞ ΡΕΟΙΑΙ, ΜΕΞΘΕΝΟΕΒ 
ΖΦΟΗΝ. 

ΟἜΑΡΤΕΕ 11]. (ἴανὶκ ἱ. 1-,1:; 16 11]. 1-29.. Δο)ὴ ἱ. 19--84). 

ἈσννλδΥ:-- ΤὨ9 δοοιίοη χίνϑα δὴ δοοουϊ οἵ θοδη ἴλ6 Βαρίἰδὲ δα [6 ΤΟΓΟΤΌΠΠΟΥ οὔ δοδδ, δηὰ οἵ 18 το πί δίσυ, τ οὮ οοτω» 

Φ' ὦ οὐ τὺ Οὐ ὃ» ωϑ "ὦ 

μδϑ μα ,»»ὁ 

12 

ὑποδέω. 

τοοποϑα ὉΥ ΤΑΙ [6 Ρ6ΟΡ]9 ἴο τορθῃίΐδηοο, δηὰ βυ δ] ϑοίίης θη ἴο 8 βϑησγαὶ ρυτγί ἤοδί]ο, ῬτΟ Αγ ΟΥΥ ἴο ἴπο δά νδηίΐ οὗ 

ἴδο Μεδοῖδῃ, ΗΪδ τα ηἰδί συ ου]πλ δἰοὰ 1η [η6 Ὀδρίίδῃι οὔ Ομ τίδὲ Ἠ]πιδο]ἤ, πότ Φο  γϑοοζηϊ σὰ ὮΥ στ γδοῦϊουβ ἰΟΚ6η8 
ἄοῖα Βδαυϑῃ, δηὰ ῥτγοοϊδϊτη θὰ οἡ [16 οοοδδίοῃ δὲ ἴῃ λῇοδοίδιι. Τα δοοίΐοη ἰ8 ἀν θὰ ἰπΐο ἔνγο Ῥϑσγίδ: Φο]Ὼ 88 ἰογοσι- 
ποῖ οὔ ἴδο Ι,ογὰ, δηὰ 88 ὑργϑδοῖοῦ δηὰ Ὀδρί(δι,---(1) [ἢ 18 σοϊδίίοη ἰο ἴπ 9 ρβεορῖθ; (3) ἴῃ δ γοϊδίίοη ἰο ἴ)6 1,ογὰ ἨΪπδοῖζ 

οὐ ἴῃς δαριίδηι δηὰ σἰοτι ἡσίης οἵ ὕθδΔ. Ἧο ποίο [6 χιδικϑὰ οοηίγαδὶ Ὀοί θη ἴλ6 Ὀδρίίδε οὔ ὅοδὺδ δηὰ ἰμδί οὗ {ὁ 
Ῥμεγίδθοϑα δηὰ βωλάποροϑα. 

ἣ Α. ὕπαρτεκ [Π. 1-12. Ξ 

Τὴ ἰμοβα ἀδγ8 οδλθ Φοῦη [86 Βαρίϊβὲ, ργθβοβηηρ 'π (16 ὙΠ] άθτηθβ8 οὗἩ υάοα, Απὰ 
βαυηρ, ΒΘρθαΐ Υ6: ἴου (86 Κιηράομῃη οὗὁ Πραῦθῃ 18 αὖ ἤᾶπὰ. ΕὟΓΙ (}18 18 [6 ὑμδὺ νγᾶϑ8 
ΒΡΟΚθῃ οὗἨ ὈΥ͂ (86 ῥτορδὺ Εβαϊδθ [188|8}}},} βαγίπρ, ΤΏ νοὶοθ οὔ ομθ οὐγίῃρ ἰπ [86 
ὙΠάΘτηθβα, ῬΥΈΡΘσΘ γ6 {Π6 ὙΔΥ͂ οὗ ὑπ6 Ἰμοτα, τα 18 ρδίδβ βίγαϊρῃί. Ααπὰ ἰδ βδιλὸ 
Φοθπ δᾶ 18 ταϊπαθηῦ οὐὗὨ οϑῃλθ} Β Ὠδίσγ, δηα 8 Ἰθδίμοσῃ ργαϊθ δθουΐ 818 Ἰοΐῃβ: δηὰ ἢϊ8 
τηραῦῖ ν͵ὸϑ Ἰοουϑίϑ δῃὰ ψ}1Δ ἤοπαυ. ΤΏθη ψϑηὺ ουὐὐν ἰο ᾽πὶ Ψ6Υυβδίθη, δηα 4}} δυᾶθα, 
Δα 4}1 (Π6 ταρίοῃ τουπὰ δϑουῦ [116] Φογάηῃ, Απαὰ σσοσο Ὀαριζοᾷ οὗ [00] δίῃ ἴῃ [[86] 
Φοτγάδῃη, οσοπίοβϑιμαρ ὑΠαὶσ β'η8. Βυΐὺ θη ἨΘ ΒΑΥ ΤΠΒΠΥ͂ Οὗ {πΠ6 ῬΠΔΙ8668 δῃὰ ὅϑϑααυοθοβ 
σομλθ ἰο δῖ5᾽ Ὀδρίϊβηι, ἢ6 βα] ἃ υπίο ἵπθιι, Ὁ ρϑηδτδίίου οὗ ν᾽ρασβ, στῆ παῖ πασᾶ γοὰ 
ἰο Η66 ἔτουτλ [86 ττϑίὰ ἴο οομλο ἡ Βπηρ ἔουίῃ {μβογοίοσθ γα! 8 τηθοῦ ὉΥ τοροπίδηοθ: ἀπ 
(Ως ποὺ ἴο 880 τ ΠΏ γουγβοὶν δ, ΝΥ 6 μδ 6 ΑὈτδμϑαι ἰὼ [[01] οἱ δίῃ: ἔῸΓ 1 580 υηίο 
γου, ἰμδὺ σά 18 80]6 οὗὨ [Π|686 βίοῃμβϑ ἴο σϑῖὶϑθ ὮΡ οἰ] άγθη ἀπο ΑὈταμαῃΏ. ἀπά ποῦν 
αἶδο (δ6 ἃχθ 18 ἰαϊα υπίο {π6 τοοῦ οὗἁ (ἢ {γ665: {ΠΘΥΘ ογο ΘΥ̓ΘΥΥ ἴτθα τ Οἢ. ὈΣΙηρ οί ποῖ 
[οστἢ ροοά ἔγαϊθ 15 ἤθυσι ἄονγη, 8η4 οαϑὲ ἰπίο (Π6 ὅγθ. 1 ἱπάβθοὰ Ὀαρίϊζε γοὺ σι [4] 
τδίοσ απο τοροηίδηςσ: Ὀαῦ 6 ὑπαὺ σοτηθίι δΙΘΓ Πὴ6 18 τοὶ θοῦ {π8ῃ 1, στ] ο86 Βμο 68 ἢ 
ΔΙῚ ποῖ ΜΟΓΙΥ ἰο ὈΘΔΓ; [6 Β88}} Ῥαρί1Ζθ γοὰ σι [18] ἴῃ6 Ηοὶν Ποῖ, δά εοἱξ, ὅγο: 
ὍΝ Βοβα ἴδῃ ὦ ἴῃ δῖ μβαῃηᾶ, δῃὰ 6 ν7}}} {ΠοσΟῸ ΡΥ ραγρο 88 [{Πγϑϑιϊηρ.] βοοτῦ, διὰ 
δϑῖμοτ μἷ5 ψϑδὶ ἰπῖο [86 ρϑγηοῦ; Ὀαῦ Π6 Μ}}}} θαγη ἀρ [8 ΟΠ ΑΒ ὙΠ} παι ΘΠ ἢ 806 Άτα. 

᾿ σετ. 1.--ἰ1δοδυλδηη διὰ Τρ 1166 οτε αὐτοῦ ; ΤΙδομοπάοτ τοΐδ! μϑ [(.--. Β.] 
4 ει. 11.-- ΠΛέοσαι : δαπααΐα, ᾿. 6. δοῖφ8 τ ΟΤΟΙΥ, οἵἨ ποορὰ οἵ Ἰοδίμεν, θοππὰ ππᾶάδτ ἴθ ἔϑοῖ : βοποθ ὑποδήματα ἴτοπι 

Βαϊ ἔδο Ο. Υ. 8 πχοτὸ ΞΘΏΘΓΒΙΥ ἰη16}}|χ|0]6 δη ἃ τιδῪ Ὀ9 τοδί ποά.-- "Ὁ. Β.] 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

Ψανσ. 1. 1 ἴδοδο ἄαγε, ὉΠΙΓῚ ὈΛΌΥΩ Εἰ. ἰϊ. 1], 

48 - 1568. χυχυΐ!. 1.--- ΤῊ 9 ἱπάοθη!θ ταοὰθ οὗὨ πιδσῖ- 
ἄπο δἰ ΔΥΒ γοίΈσΒ (0 8 ῥγθοοῦϊηρ ἀαίθ. Ηδγθ ἴμ6 

Ὅγοσο ἰ8 ἰ0 ἴῃο τοβίἀσμοθ οὗ δεβὺβ δ Ναζασϑίῃ 
ἀυτίσισ {πὸ ρετίοὰ οὗἨ Ηΐ8 οὐδβουγ ; [86 οοπίγαβι 
Ὀοΐπρ 411 [86 τῆογο βιγϊκίηρ, τ βθ γ͵76 66 ἰπ ταϊπά 
«δαὶ ἀυσίησ ὑμαὶ Βοαβοὴ ΗΪ8 ἵππον 16 τγδβ πιδίυσίηρ 
1ο ἴ86 (11 εἴοτν οὐἨ Ηΐβ8 {πμοδην γορὶο οομϑοϊουβη 688. 
(ον οἵἴδιον ὀχρίδηδίζοῃβ οὗ ἐν ταῖς ἡμέρ. ἐκ. ΘΟΙΏΡ. 
Ἰήογοτ, Ρ. 79.) 

Ἐτοόταὰ [86 πατταῖντο οὗἩ [μαἶκο γγὸ ἰϑάγῃ ὑπαὶ Φοἢη 
6 Βαριεἰδι νγὰϑ δδουῦ ΒΑ ἃ γϑδγ οἱάδγ (πῃ “6808. 
ΤΏο ἀδίοβ δοίποοη ἴΠ6 οοτωσηθῃδοτηθηΐ οὗ ΟἸ γι 8 
τοϊηϊαίτν δηὰ [μοὶ οὗ ΗΪβ8 ἔογο ΠΏ ΠΟΓ 8150 Θοσγεβροῃά, 
Σιν 'ἴ8 ποῖ ρῥγόῦδοϊο ἐμαὶ οἰἴποῦ ΦΌΒ οὗ ὕθβυβ που]ὰ 
Ὦδνο οποτοὰ οὦ ἐμοῖς ταϊηΐδισυ Ὀοΐογο 86 οοταρ]οίίοι 

οὗ μοῖρ ὑμϊγι οι ἢ γοασ, Ασοοογαΐηρ ἰο ἔπ6 αν οὗ 
Μοβ6β (Νυπι, ἱν. 8, 41), ἴῃ ἀρὸ οὗ {πτ γγλ8 τοχυϊσοά 
ἔοσ οοτωσαθηοίηρ [Π6 Ἔχϑγοῖβο οὔ ἴΠ6 ῥὑυίθβιυ ἑπποὔομδ. 
ΤΏ [μονλο8 (οἷ, Υἱῖϊ. 24) οου]ὰ ποὶ δμίοσ οἱ ἰμοὶς 
ἀυί68 Ὀοΐοτα ἰμ6 ἀρὸ οὗ ἱποηϊγ-ῆνο. ϑϑυὈδοαπθηῖΥ, 
Ββοπογνοῦ, (8 τὰ8 γοἀυοορὰ ἰο 16 δρα οὗ ὕπσθηίγ (] 
ΟἸγοη. χχὶν. 24: 2 ΟἼγοῃ, χχχί, 17). ΑἸδουρὴ 
1Π6Γ6 Ἧ88 20 Δ σομβηίηρ 116. Οχογοΐβο οὔ [ἢ 6 
ἐς οβῆοα οἰ 6 Γ ἰο ἃ ραγίϊου αν αζθ, ΟσΥ ουύϑθὴ ἰὸ ἐδ 1η4]6 
Β6Χ, ἰΐ ΒΟΘΏ8 Ὠδίυτα] ()8ὺ ΡΟΙΓΒΟΙΒ ἩΐΟ οἰαἰγηθὰ ρὺ- 
Ἰὶς δυιδουῖ ιν 88 ὑγορμοίβ πουἹὰ ναὶλ 11} {Π0ὺ δὰ 
αἰιδϊποὰ 86 σδποηίσαὶ ἴον 126 ῥγοϑίμῃοοὰ. Οχ 
ἴῆ6 οἶπορ πιδῃᾶ, ποῖῖθμπος Φοΐ ποῦ Φ6βὺ8β οσου]ὰ ἢδγθΘ 
Ὀθσῃ τοσῸ (πῃ ἰδ ΓΙΥ θη ΠΩΥ οπίοσγοὰ οἢ ἰδμοὲν 
ταὐηϊβισυ. Αοοογάϊηρ ἴ0 ἐιἰ8 οα]ου]αϊίοι, 6808 τηυδὲ 
ἢδνο δοσησηθηοοὰ ΠῚΒ ρυ]1ς οΆγθαῦ ἰπ (ῃ6 γοανρ 780 
ἔτοιαι (86 ἔουπάαδίΐουῃ οὗ Βοπιο (866 ζοδοη “εδι;, γο]. ἱ, 
Ρ. 161), διὰ Φοϊη ἃ διῃογὶ ὄπμθ Ὀθίοσθο. Ετοπὶ [0Κθ 
1, τὸ ἰηΐος ἰδὲ Φόβῃ Ὀδζδῃ δΐ8 χοἰ βίσ ἴῃ ἐδ9 



68 ΤῊΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ΔΡδοπὶ ἢ γοὰν οὗ [86 τοῖσι οὗ ΤΊ θογυΒ. Βαυὶ ΤΊ οτῖυδ 
88 δεβοοίδιθϑα ἰῃπ ἰῃ6 δ ρὶγο Ε})1ἴ ΥΟΔΙΒ Ὀσίοτο [ἢ6 
ἀδδίῃ οὗ Αὐρυβίθβ, ἰμδὶ ἰ6, δΔυουϊ [86 γοᾶῦρ 166. Αο- 
οογϊηρἧγ, ᾿ὰ ἰ8 υπἀογαίοοα ὑπαὶ 1λιϊζο σοοκοηοᾶὰ ὑπὸ 
ταΐχτι οἵ ΤΊ δοτὶυ8 ἕτοιμη ἐΠπαὺ γοαγ, ΤὮΪΒ ΤλΔ]}κ6 8 Φ0 8 η᾽ 8 
ταϊηΐβίστΥ σοτθηοο ἰη 779, 

Τὴ ἴηο Ἡ]άογοβ5 οὗ δυάδα (δυάρ. ἱ. 16 ; ΦοΒ. 
ΧΥ. 6]).---ΙἜ γγὰβ 8180 Ἵδ᾽οὰ οεδλένιοπ, 1 βδτη. χσχὶϊ!, 
19: χσχνΐ. 1, 8. 1ἱ οοπαίβιοα οὗ δ σόοῖκν ἀϊδβισγίαι ἴῃ 
10:6 οαβίθσῃηι ρογίοῃ οὗ ἴ8μ6 ἰδυτί τοῦ οὗ (})Ὸ ἰγδθ οὗ 
Φυάδῃ, ἰοπταγὰ 6 Πεδὰ ὅδθα, [Ι1ἢ {18 αἰβίσγίοὲ 16 
ἴοτῃ οὗ Επροῦϊ, ἀμαὰ ΟἰμοΡ Ρααβ τηοηϊϊοηοά ἴῃ ἐπ6 
ΟΙα Τοβιδιηθηῖ, όσα βἰἰυδϊοα, Φοβῆ. χνυ. 62 . Φυάρ, ἰ. 
16. Ιε ἰοττηϊπαίθα οἡ ἴῃ6 πογίυνγοδί ἴῃ ἴῃς πιά θτ- 
μ688 οὗ ΤὨοΪκοΣ : οἡ 1Π6 Βουϊῃθαδὶ ἴῃ ἰῃ6 πὶ! τη 688 
οὗ Επιροάϊ, ἰμ6 πὶ] άογη 688 οὗ Ζίρῃ, δὰ 6 τ] ΔΘΓΏΘΑΒ 
οὗ Ματα. ὅθο ἴῃ σοτγοβροπάϊηρ αγῖ. ἰῃ [Π6 ἘποΥοΪ8. 
Τνδαϊπίοη, μοόνονοσ, δἰίδοθβ (ἢ6 ἀοδί σηδιΐοι οὗὨ "106 
ΠΟ 688 οὗ Φόοθη ἢ ποῖ ἰοὸ ἴῃ6 Ρΐδοθβ ὙΠ ΟΓΟ ἢΘ οΣ- 
ογοϊβοα 1115 το ἱΒίσυ, Ὀὰϊ ἰο 1η6 αἰδιτίοι τ ἤθγο ἔγοτϊῃ 
ΘΑΙΙΥ γου!ῃ Β6 ᾿ἰνϑα ἴῃ σοι ἰγοτηθδὶ (μα ἱ. 80). ΤῊ 8 
ὙΠ] ΟΓΊΘΒ8 858 δἰἰυδιθὰ διὰ {86 τηουπίδίηβ οὗ ΦΖυ- 
ἄφα, δρουῦ ὑπὸ ΠουσΒ ἰ0 {π6 βουϊῃηνοβὶ οἵ Βοίμϊο. 
Βαῶ, ΤΠ ἴρττα “Ἢ τοὐϊάσγηιεεα" (ὍΔ ἸΏ, δ αἰἱβίίη- 

ξυϊδιιοὰ ἔγοτα ΓΙΞΣ, ἃ δίερρε) 88 δίνει (0 ἃ αἶδβ- 
ἐτίοῦ τ] Π] ἢ τἂῶϑ ποὺ σου ]αυὶ οὐ νδῖοα δηὰ ἱπμαθὶῦ- 
οἷα, Ὀυϊ πβοὰ ον ραβίυγαρο (ἔτοτα “3, ἰ0 ἀγέν δ), ὈΘ- 
ἱπρ σΘΏΘΓΑΙΙΥ τί ῃουῦ τοοὰ δηὰ ἀοίοοιίνρ ἰῃ πγδίου, 
Ὀαϊ ποὶ Θοηιτοὶν ἀσϑιίζαϊο οὗ γερεϊδιίοῃ. 

δοδη ἴμπο Βαριἰπι.--ΤΊς ΗθΌγ. διμθ ἸΣΠΠ}, 
ΦἼΠ6 Πμογχὰ ρτδοίουϑιυ ρμανο,᾽ "18 ακίῃ ἰὸ {6 ῬΗςηἰοἶδῃ 

, δὰ Ῥαπίο ΣΞΠΙ. δοδπ, [86 οι οἵὗἨ Ζβομασῖδβ 
180 ῥσίοδί, δπὰ οὗἩ ΕἸ ζαθοι ἢ (16 1.), ἃ ραν Κίη5- 
ταδὶ οὗ Φοβυβ, δηὰ ΟὨΪΥ δἷχ σροῃί ἢ Οἷον ἴπδὴ Ηθ 
(υκο ἱ. 86), νγδ8 Ῥόσι, δοοοσάϊηρ ἴῸ γα Ὁ ἰηΐοαὶ ἐγαάὶ- 
ἴοι, δί Ηθῦγοπ, Ὀυὶ δοοογάϊηρ ἴ0 πιοάθοιτι Ἔχ ροϑίίοτα, 
δι Ψυιίδ, ἴῃ (16 ἰσῖδα οὗ Φυάδῃ. τοι οδυϊθδὶ οἱ] ά- 
Βοοά ἢ9 νγ88 οὗ ἃ ἱβουρδίδι) ἀἰβροκί(ίοη, δηὰ ᾿ἰνϑὰ ἴῃ 
τοι γοτηθηῖ ἱπ (86 νἀ ΘΓ 688 (1μυϊκα ἱ. 80) Δ. ἃ ΝδζΖ- 
διῖϊο (νοῦ. 1ὅ), Αὐτὴν ἴο (80 Ὀ᾽νίπο ογαΐϊμδμοο. 
ἜΒΟΤΟ 186 βρίτιτυδὶ σἰ 8 τὶ πο Πα Πδὰ Ὀδθη φῃ- 
τὶ ομϑὰ ὈΥ (6 Ηοὶγ ΟΠμοβὶ, νο μδὰ βαποιϊδοὰ ἢΐτη 
ἔγοια [86 ποπηῦ, ἀονοϊορθὰ δηὰ ἰοοὶς βῃδρο ἴῃ δου- 
Τοστ υ πτἢ Ηἷβ ΒΙΡῺ δῃὰ ΠΟΥ (ΑἸ ΐπρ' ἴο ργοραγο (ἢ 6 
ἭΔΥ [ὉΓ (16 Μοββίδῃ. [ἢ ἢΐβ οὐσῃι ρϑσβοῃ 6 οιηροά- 
ἰοὰ, 80 ἴο βρϑδῖ, ὑπὸ ΟἹὰ Ταβίδπιοηι ἀϊβροηβαίζου ἰῃ 
118. ἸοΧᾺ] Ὀοατίηρ, ἰδ ἃἋ8 [6 Ὑ γαῖπ ΜΑΙ οὐμδοάϊοα 
διὰ σγϑργοβεηϊοὰ ἢ δυδῃρο 1168] αβρϑθοῖ οἵ ἐμ ΟἹὰ 
Τοδιδιηδηϊ 88 βοὺ ἔοσιἢ ἰπ ΑὈγϑιδπὶ δηὰ ἴμ6 ρσορῃθίβ. 
δοθη τὰδ [μ6 ροτβοηϊβοιίίου οὗ ΟἹὰ Τοδίδσηθηι τίρῃῦ- 
Θουβηθ88 δοοογαΐηρ ἴἰο 1Π6 ἰανν ; ΜΆΓΥ νὰ8 ἴἰ86 ῥδτ- 
βοιῃϊβολιίίου οὗ ΟἹ Τοβίδπηθης ἔα11}1 πὶ 1Π6 ὈΓΟΠαΐδο, 
διὰ οὗ ἀδθθρ δηὰ θαγῃοδὶ τα ἰπρ ἴον [86 ῥχομηϊβοά 
βαϊναϊϊοη. Ἠρηοο Φομη Δρροαγοὰ ἴῃ ϑγϑοὶ δἃ8 {6 
Ῥγθδοθον οὗ τοροηΐδῃςο, δπα {16 Ὀδριίδι. ἡ Ηδ δομ)- 
τηΘησοα ΗΒ ρυ]Ϊο τα βύγυ ἰπ [Π6 τ] οσπιοβα οὗ συάδοα 
ἴῃ [86 δἤδοηι ἢ γολγ οὗ [Π6 τοΐρῃι οὔ Εταροτον Τίθο- 
τυ, Δρροδυγίηρ ἰῃ {Π6 ραγῦ, δῃα ΓΟ] οί πρ [ἢ 6 ΤΆΔΠΠΟΣ 
οὗ ᾿ς, οὗ ὁ Νασατῖί. ϑυιητλοπίηρ (μ6 ῬΘΟΡΙΘ ἰὸ τϑ- 

4Φ[Τηθ Θοντθδη Οοὐλοϊα, Οοἐϊ ον. 
ἘΠ 708} ΓΕΡΤοδοτ 8 850 [Π6 Ῥτορμδί!ο οὐ Θυδ Πρ 6] 108] 616- 

ΤηΘΩΣ οὗ ἴμ6 ΟΙΪὰ Τοδίδπιοπι τοι ίκίοα ὉΥ μΡοϊπτίηρς ἴο “1η6 
Ἰατοὺ οἵ ΘΟοἂα »ὈΪΟΒ ἰδ οἵ} ΔΎΓΑΥ ἴδ βίη οὗ 9 νοσ]ὰ." Ηθ 
ππ ἰο [86 δρί τί! οὗἩἨὨ Μοδοϑ διὰ τῃαὲ οὔ 1[βαίπη, απὰ διοοὰ Ὡθδγ- 
Φφεὶ ἰο ΟἸτίδί, νεβὸ νν88 1:96 οηὰ οὔ ἴῃς 1δὺν δηὰ 18:6 ὈΓΟΙ 88. 
Ἡδδοο Β0 15 οδ))ϑὰ [πε ρστοδίοδε δηγυὺς ἴΠ 066 ἐπὶ ἀγὸ θοότῃ οὗ 
ὝΤΟΙΩΘΕ, δηά γοῖ, "8 51}}} Ὀδ] οηρίηρ ἴω 1ῈΘ ῬτΟρδγδίοῦυ αἰ βρθη- 
βαϊίου οὗ ἴμο ΟΙὰ Τεδίδσμεπὶ, [ἐδ ἰἤδη ἔἰπ)6 Ἰοδδῖ [ἢ ἴδο Κίηφ- 
ἄοπι οἵ ποδυθὴ (Μαῖι. χί. 11). ὙΤμα δον Ὦ ἰδ ποῖ ὁ6 οἵ 
ΒΕ ταοτὶῖ, ὈὼΣ οὗὐἨ δ᾽ ο-Ρυϊηξ ἀπά οὔϊοείδὶ μοοίτἰοῃ.-- 

Ῥοῃΐδῃοθ, ἢ6 δηῃουποδὰ ἰοὸ (μότα [6 ΠΘΔΡ ΒΡΡΓΟΒΔΟὶ 
οὗ 186 κίπρσάοτῃ οὗὨ ποᾶγϑη ({86 Κἰηράοτῃ οὗἩ 86 Με» 
5'8Δ}--- δ. χὶ, 44 ; νἱῖ. 18, 14). Οἱ {86 ἀοδβοτί Ὀδηκρ 
οὗ Φοτγάδῃ, ἰῃ (1:6 βο] ἰδυγ αἰδιστίοὶ ἤθᾶρ Φεσίομο, δὸ 
Ὀαρδῃ υδί, ἴγοτη 118 βροοίαὶ Ὠϊνίηθ δρροϊῃιίτασεί, διὰ 
(86 Ῥγορμοῖῖος δυϊδουῖ πὶ} τίσι 1ὑ ττὰ8 δαπηϊηΐν- 
ἐδερς ὝΓᾺΒ ΓΟ] ἃ πεῖσ ΟΥ̓ Ϊπδηοο---ἰο δαρέλδη, πμπίο 
γορεπίαπος, δα δαπηϊβδίοη ἰπίο {16 Κίηρσάοτα οὗὨ ἢοῖ- 
γ6η, ΜΠ} ἃ τον ἰο ἴΠ6 τοοορίίοι οὗ {π6 δοτηΐηρ Μο. 
δἷδῃ. ΗἨΐβ Ὀδρίΐϊβτα ἰσωρ θὰ ἐμαὶ ἰπ6 ἢ ο]6 Ῥθορὶα 
ὝΘΓΘ ὉΠΟΙΘΔΉ, δηὰ, πῃ ὑποὶς Ῥσγοδοηῖ Ἄοομάϊίοι, υπῆϊ 
ἔογ (6 Κίπράοπι οὗὨἨ ποᾶνυθῃ (δοοοσάϊηρ ἰο Ηδργαὶ ἰ, 
14). Ηο δι δΒ ἴβγδοὶ 88 σοῃποοσπδὰ, {86 γί οτίρίῃ- 
δἴοα ἰπ ἰῃ6 1, ον 68] Ἰυβίτα θη δρροϊπίοὰ ἴον (6 υ» 
οἴθδῃ (ἀρ, χχσν. 2: Εχ. χῖχ. 10: Νυμ). χἶχ. ἢ; ΔΨυ- 
ἀϊιἢ χὶϊ, 7; Φοβορῇ. ὧδ δεῖϊο “μά, ᾿ἰ. 8, Ἴ.. ὟΝ οἰριοἷῃ 
ἐπ ἴος.; Νοτξκ, ἀϊμλοίοσίϑολες Ἡ ογίεγδιυολ, ὙΥ ἀξϑετ- 
ἰδυῖα, εἴς.). Βαϊ 1 8180 ὈΟΤΘ ΔΏΔΙΟΡῪ ἴο 186 ΒΥΤΩθοΪ-" 
68] ΡυΣ βοδίϊ οηβ, Ὁ τίου δα οὐδ τἶβα, σΟσωπιοη. 
8ΙΩΟΏΡ' [86 γδσίουβ πδίϊοῃβ οὗὁἨ ἴμ6 πογὶὰ, δῃὰ ἰο (86. 
Ὀαριϊδπχ οὗἨ ΦενΝΒῊ Ὀγοβοϊγίοβ, "5. υἱοῖς ἰΠ6Ε6 οοτο ' 
τη Πΐ 68 ἴῃ ἴῃς ᾿ίρμὶ οὗ {ῃ6 Ῥτοάϊοϊίοπβ οὗ ἴ[Π6 Ῥγορδεῖδ 
(Εζοϊκ. χχχνὶ. 2ὅ ; 184. χ]ῖν. 8. Ζϑοὶι. χὶϊϊ. 1). ΤῊ 
Ὀαρίύϊθπιὶ τἴὯϑ δατηϊηϊβίθγοα ὈΥ ἱπηπηιογρίος, δῃα ποὶ 
ΤΊΘΓΟΙΥ͂ ΟΥ̓ ΒρυϊΚ] ησ, [τ ἀδηοιοα ρμυγίβοοίΐοι ὃΥ, 
ὩΟΐ ΟὨΪΥ γγδβὶιΐηρ, Ὀὰΐ ὈΥ βυθτοϊ ἶπηρ ἰο βυ ΓΙ ὩρῈ 
δκίη ἰο ἀρδίῃ. ὅο ἔθ 88 18 ΚΠΟΤΗ, τᾷ τϊο τσ88 τοὶ 
Δοσοτηρδηΐϊοα ὈΥ [86 υδυ8] Βδουβοοδ : Ὀυΐϊ (86 ἀοοροοὶ 
Βρὶ τ [4] ρατὶ οὗ ἢ Βδου βοΐ 8] βουυ οο---ἰ 6 ΘΟὨ οβδίοη 
οὗ βἰπβ---᾿ῃυσοοράθά (6 ἱπητηογβίοη. ΤὨΪθ σοη ςβδίοῃ 
οὗ βἴῃβ, ΠΟΝΘΥΘΓ, ΝᾺΒ ποὺ τη 6 ΟΥΟΡ ἴ86 μοδὰ οὗ δὴ 
ΔΗΪΤΏΔΙ, 88 'π ἰῃ6 μον [104] Βἰ Π- ΟΠ τὶ Πρ (1,ΕΥ. χυὶΐ. 21: 
Νύμπι. γν. 7), ὕδόδυβθ {π6 βρί γί ἴὰ8] ἰσυτ, (Πδὺ Π6 τΔῸ 
οὔγοὰ [86 κδογίῆσθ πησϑὲ ὨἰμΊΒ6  Υ θ6 ἴῃ 6 ΒΔοΙΙῆοο, ΟΓ 
ΟΥ̓͂Σ ὕ} Εἰ ΏΒ61 ἢ, τγὰβ ποαιίπρ 118 σταιμὰ ταδ]Σζαιῖοπ. 
ἴῃ ὁπ τοβρϑοῖ, ῃόονανοσ, ἰῃ6 Ὀδρίΐδιη οὔ Φομ τοβοῖ- 
Ὀ]εὰ [86 βαουβοὶαὶ βουνίοοβ οὗἩ [Π6 ῥγίοδίβ, ἃ9 δοόια 
Δαγηἰηϊβίογοα (86 τῖϊο ΟΥ̓ δυθτηογβίοι Ὠϊτηβο!; Ὑ]ιογο-Ὶ 
88, ἴῃ ΟΥΟΪΠΑΣΥ Ἰυδί Γαι  ΟΏ8, [86 ῬΟΓΒΟῚ 10 Ὀ6 Ὀδρεϊζοὰ 
ΒΡΓΙΒΚΙοα Ηἰταβο Ι πὶ ἢ (η6 παίοῦ οὗ Ὀδρίΐβσα. ΤΟ, 
᾿πηχησαϊδίο οὈ͵θοὶ οὗἨ Φοἢπ 5 ὈΔΡΟΪΒΙ.) ΜΔΒ ἴ0 ὈΓΟΡΑΓῸ 
[Πὴ6 ῬΘΟΡΪΘ ἴον 86 Μοββίδῃ δηὰ ἰδ6 ἰϊώηρμάοτῃ οὗὨ ἢ6α- 
το (Μαῖι, 1. 11); ἐϊ8 85πα] ἀπά Ὠἰρ!ιοδὺ οὐ͵θοῖ, (8 
τηϑηϊ οβίαιἰοη οὗ 86 Μοββίδῃ ἰο ΗἾ8. Ῥθοῃ]α (Φόοδη ἱ. 
81; 866 ἤκδοη «“ἴεξω, ἰϊ. 402 ; ἰἰϊ, 49. 76 Ζογάε 
νιαηπιϊεείαξοη ἰο “ζολπ, απα ἰλὲ ρμιδίὶς οἰΐηεεε ο7 ἰλε 
Βαρέξϊεί ἰο “εδιιδ, αδ ἰλε αηιὸ οὗ Οοὐ ἰλαΐί ἰαζείλ αταν 
ἐλὲ δῖηἊ οὔ {λ6 τοογί(, εογαρίεἰεα ἐλδ σἰὶς πιϊϑεϊον 
οΥ Ψολη. ΤῊΪ8 Δρρϑδτβ ἔσοσῃ 86 ἕδοϊ, (ῃδὶ Ποηςοίογι 

6 τἱϊθ οὐὗὁἨ Ὀαρὕῦβιι δῃὰ ἴπ6 χροβὶ αἰδβιϊρυϊδῃοα οὗ 
ΦοΠ ἢ Β ἀἸβοῖ 0165 Ὀθοδτηθ οοηποοίοα ΜῈ 9 6δὺ8 Ηΐπ- 
86] ἢ ᾿ 

Μοδλν 6 δοδη ΡῬυγδυρὰ ἢ 8 τηϊαϊβίγ ουθῃ Ὀο- 
γοπὰ ἰΐ8 μοὶ, πο δα ὨΟῪ ὈΘΘὴ τοδοῃοα, ἘΪ 
ΘΟΌΓΒΘ 88, ἴῃ ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΘ, τηδεῖκοαὰ ὈΥ͂ βοὴ ἄορτοα 
οὗ μιοδιιαιΐοι, Δ πουρὰ ἢιἷβ8 8016 πὰ φαγῃεδὶ ἀθαῖσο 

4 ΤΊ 6 νυἱονν τγἍἋϑδ ἤυτ 8 Ἰοπς ἰἰπηθ βΌΠΟΓΥ οπιοσίαϊ πο 
(ἴον ὀχδιορῖὶἊ, Ὁν δεϊάου, {ἰχμεοοῖ, ΠδηΣ, Ζίορσίοτ, εἴς.): Ὀυϊ 
888 Ἰαϊίονν Ὅθοπ οα]Ἱοὰ ἰῃ αυσοίΐυπ Ἦν ἈΟΒ ΠΟ ΚΟ. ατροῦ 
("ας Αἰΐεν σεν μα. ἢ» ονοί ψέαπίαυ ει." ον]. 1Ξ 25), ὉΥ 
Μογοσ, δηΐ οἴδετα, οη ἴδ στοιιπὰ 1η8ὶ “106 ὁΔΥ  εἐ88 πιο (08 
οἴ Ὀδρτίδτα ἴη [ἢ σδ8ὸ οὐ “6 ν|8} ὈΓΟΟΙ 168. ΟσΟΙΤΒ ἷϊ ἴδῸ 
Θεόνιανα Βαδυ!. σεδαπιοί), 46, 2, ἈΠῸ πείθεο ᾿᾽ ΐϊο, 0866- 
Ρδυδ, οΥ 1116 οζοσ Τάγχζοπι5 σοῖεῦ ἴω δὺο ἃ τἱϊθ. 11 το δ 
ἴο ανὸ οτγἱκίπαῖοα δον ἴ}ὸ ἀοδισιοιίοη οὗ 1.9 το 0] 6. 126- 
ἴοτο ἱδπδῖ, ἐπ μοι οὐρῇ τΎΤο δα δ! το} Ἦν οἰτοι πιοίείυ δηὰ 186 
οὔοτίης οὗ Δ κου Τρ, ἡ ἰοδ Ἰαῖζοτ, ἢ κὸ ΘΥΟΥΎ ΟἿΟΣ δδοσ ἔσο, 
ἯΔΔ Ὠγοσραρα ὉΥ 8 Ϊονιιίοαὶ ΡυτΙβοδίίοη τ παῖοσ, τ ἢ 
ἰλὸ Ῥγοβοϊγιο δα τη πἰδιογοά ἴο δἰ πιδοι" Τπς 188 ὙΦΤΥῪ 1.5» 
τγδί!η τπτδὸ (ἢ 6 χότῖπ οὗ ἴπ ἰαῖον ὈὨαρίϊατη οὗ ὕπεε τες ΦΗΪΥ 
παι [ἰ ἰοτπιοα δὴ κλλὰ ἑὴν οἵ εἰγουτησίείυπ, πε ποῖ οὐ 106 δ8δὸ- 
τοῦ τ ἢ τα οἤδγοῖ. ΑὔοΡ τἰνὸ ἀῤδιγυςσίίοι οὗὨ τΠ6 ἰ6π|- 
ΡΙ6, Ὑμθη δαοσίἴοες οοιιδοῖῦ, [}16 το οὗ ὡς νὸς ΠΟΘ ΒΕΔΙΙΥ 
ἀοσυόνοα πυνμολ σγϑαΐίον ἱπιρονγέαποφ ἸΔδη ΤΟΓΠΊΟΣΙ γ.. 
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5. }}} ντσδϑ ἰὸ Ῥσθρασγθ (6 ΤΔῪΥ οὗ (π6 Πογὰ, δηὰ ἰο ῥτὸ- 
τοοῖ Ηΐ8 οδυβ6 (Φοδα ἱ. 86; 1, 28 ; Μαιί. χὶ. 8). 
Βαὺ {6 τηδηϊοβὶ δοῃίγαϑί Ὀοίποοη ἰπ6 θαρίύδιηη οὗ 
δοδη δπὰ {παῖ οὗἨ ἴῃ6 ἀϊβοῖρ]98 οἵ 9ο6808,----Ὀο 66 Ὲ 
Φο 8 αἰδοῖ 1658 δῃὰ 1μ086 οὗ ἴ86 1,οτὰ---Ὀοίπϑοθῃ ἰΠ6 
τίσ ἃ αβοοιοἰβτα οὗἉ [Π6 ἔοττηογ, δηὰ {Π6 βοοίδὶ, βϑῃΐαὶ 
ἀοροτιιοηΐ οὗ {π6 Ἰδαίου, ---βυρμοβίϑα δου ρΑΥΪΒΟΏΒ 
ὙΠΟἢ,, ἔγοτα ἰπ 6 Ἰορα] ποώοῃβ οἵ ἰῃ6 Ψ6)78, Ἰεὰ ἴο 
᾿σοποϊυ5ἴ0}5 ἀΟΓΟΡΆΪΟΣΥ ἰο (86 ἰαδοδίηρ οὗὨ ΟἸγσίβι, δηὰ, 
ἴῃ ἴ6 οπᾶ, Ἔυθῃ ἰο ἰπῸ γοὐδοϊΐοῃ οὐὗἨ Ὀοίὰ ἰθβοῦ ΓΒ. 
Βεβίἀθβ, 118 οοπίταδί Ὀούνθοῃ ἰμ6 ΟἹὰ Τοβίδιαθηὶ 
ἴγρα οὗ τἱρ ϊδουβηθα8 δὰ ἱμαὶ οὗ {6 Νοῦν, βυ 56- 
ΠΌΘΟΥ ραγα τγίβ6 ὑο οὐΐουδ ἀἰββοηβέοπβ, διὰ δἱ ἃ ᾿ἰδίον 
Ῥοτοὰ ἱπάπισρα βοτηθ οἵ {Π6 ἀἰϊδοΐρ]68 οὗ δομπ ἴο δθδῃ- 
ἄοῃ ΨΦοδῦα, ἀπὰ ἔοστη ἃ δβοςί, Δ οἢ 8ι}}} ταϊ θα [Ὁ 
189 οοτηΐης οὗἨ 86 Μοββδίδῃ, οὐ Ἵυὐθὴ δοκποπ)οάροα 
ΦΟΒη 88 118 Μοββίδῃ (8δε6 Οἰββοῖθν, αἰγολεπρεκολίολία 
ἱ. 690), Τιΐβ τοϑυλὶ, Βοπόνον, (μ6 Βαρβὲ μαὰ ἠοὶ δΔη- 
εἰεἰραίοὰ, θη σοπ ϊπυΐησ ἰῃ6 Θχϑγοῖβα οὐ ᾿ΐ8 πυϊηΐβ8- 
ἐγ. ΗΪδ 8016 δῃὰ ἐτοπίηρ, δἰπὶ γγχὰ8 ἰ0 δος ογαίο ἰῃ 6 
(υἱϊατρἢ οὗὨ ΜοββίδΒ κἰπρίομῃμ. Ηρδησοο Ὠἶβ ἀσπυποῖα- 
σηδ οἵ τὶ] οϊκθ ποθ᾽ ὈΘΟΔΙΩΘ ἸηΟΓ δὰ τηοτΘ τΘΒθ- 
πιρηὶ, Ηΐδβ ἀσηπποίαιίο οὗἩἉ ἴμ6 δάυ]ίογουβ σΟπΏθ0- 
ὕοπ Ὀοίτοοι Ηοτοὰ Απίΐραβ δηὰ εἶθ Ὀγοῖπον ῬὮΠΙΡ᾿Β 
γήϊε ᾿ἰοὰ ἰο μιἷβ ἐπι ρυβομπηθηὶ, [16 ἢἷ8 ῥγοϊοίγρβ δὶ 
Ηοτοῦ, 6 οουἹὰ ποῖ υπμάδοτδίαπαά οὗ [Ἀ}1 ἐπ τὶι ἰῃ6 
Ὀϊνίῃο Φοιηρηΐ οὗ ουὐθηίβ. ἴῃ ογὰθρς ἰὸ Ὀτγίην 
δρουαὶΐ 8) ἱπιτηθϊαίθ δηὰ [}]}} πηδηϊ οϑίδίίοη οὗ Ἰυὰρ- 
τοϑηΐ δηὰ υθηρϑασοο, (6 Βαρι ἰδὲ ποῦν ἀοϑρδίομϑα ἢ 
ΕΙΏΡΑΒΒΥ ἰο “6808 (λίαϊι, χὶ.), ἴο ἱπάυςα (6 Μοββίδῃ 
ἃϊ ΟΠ ἴ0 ΓΟΡΘΔ] ΗἸ8 ρόσοσ. ϑυοῖ Ὀοΐηρ 8 υἱϑντβ 
διὰ πιοίΐνοα, ἴῃ 6 Βοθὴθ αἱ Ηογοῦ νγὰβ ΟὨοδ ΟΣ Θ6ῃ- 
δοϊοὰ (1 Κίηρβ χῖχ')λ. [{ πῶϑ ΠΘΟΟΒΒΑΓΥ Παὶ ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
(μ6 οομίταδὶ Ὀσίποοα 1Π6 ΟΪά δῃπὰ ἴπ6 Νον Τοβία- 
τηροϊ, ὈὰΣ [86 Βρίγίϊπαὶ Βαροτγίογι ἐγ οὗἨ Φοβυβ, βῃου]ὰ 
Ὁ Γ]Υ ὌΧ ἰ Ὀἱϊοα. [ὑ πϑ ποὺ ἴῃ 8 ἰπιϑὶ]οοῖααὶ ἀΐ8- 
οεξηηοηΐ, Ὀπὶ ἰΠτΟυ ἢ 8 [66] ηρβ, ὑπαὶ Φοἢπ ογγοὰ 
ἰῃὰ τερσαγὰ ἴο 6808: δ6 ψὰ8 “οΟἸδπαοα ᾽ πΠΘΓΟ, ἰῃ 
ΔηΔΙ σου εἰγουτηβίδῃοοβ, Αγαθδη), Μοβεβ, ΕἸΔ) 6, 
δατν, αηὰ Ῥοῖες δβιυσαθ]οά, ὙΊὰ αϊνίπα μομι]οῃομβ, 
Φεδυδβ οοττοοιϑαὰ ἰἰἷβ πιϊβίδϊο ἀπά {{|8 οοττϑοίΐοη 
ξοσυϑ δὲ ἔδμ δδῖηο ἴτηο δ5 ἷβ νἱπαάϊοαιου Ὀοξόγα (116 
Ῥοορὶθ. Φοδῃ 8 86 στοαϊοϑὶ ἀιηοηρ ἰμ6 Ρτορμοίϑ οὗ 
86 Οἱὰ σογόμδηϊ ; Ὀπὶ {16 Ἰοδϑὶ ἴπ (6 Κίπράοιῃ οὗ 
μρδγευ---ἰη ἔδο Νϑν σονδηδηί---ἰβ στοαίον [ἤδη Β6 ἴῃ 
41} ἰηδὲ 18 ἀϊδέποϊξνο οὗἩ (6 Νονν Τεβίδιηθηϊ, 68 Ρ6- 
εἶδι]ν ἐπ ΟἸΘΑΓΉΘΘΒ ΟΥἁὨἁ [1 ἀπά ραίξομοο οὗ βυδοτίηρ, 
«ὙἼΒοβο σσο ἱπηαρῖπο ἐμαὶ ἴΠ6 γα 18 8 ἱποοπβί βίο ΠΟΥ Ὀ6- 
ἔπθοη «0}|}8 ἰθϑ{Ἰτοηγ, ΦοΙη ἱ. 86, δη ἃ ἢΐβ τη Βϑαρο, 
Μίαιι. χὶ. 8, ΔΡραγθη!γ ἔογμοὺ ἐμδὲ ἐμ18 ΘΒ ὐΠΙΟΩΥ Μὰ 8 
86 υἱΐοταῃοο οὗ ΗΪ58 Ἰοϊδβε ἴαδίη, τ] Πΐ8. 8 086- 
ᾳαθηὶ ΘΙ ΔΒΒΥ γ1ὰ8 (δῇ οὗ ΐ8 ἀδοριβὲ ἰοτηρίδιίοι. 
Νον ἰβ8 {ῃ8γθ ΔΗΥ͂ στουπᾶ ἴοτ τηαϊηϊδίηΐης ἰΠαὶ τ 6 
ὨΔΙΤΑ[νΘ οὗ Φοἢπ ἀπὰ {Π086 οΥὗὉἨ( 6 βυπορίΐο Θοδροὶβ 
ἀἰδῖον ἴῃ τοσαγὰ ἰο {πμ6 Βαριϊδι, Τηαὶ ΟἾγίβε οοῃβία- 
οτοα ἐπ6 οδυδο οὗ Φοδῃ δ8 ἰἀθηι βοα πὶ Ηΐ8 οσσῃ, 
δηὰ 1πΠ6 Βαρι8ϊ Ὠἱπη561} 88 Ηἰΐβ8 ἔογογΌμΠ ΟΣ δῃὰ Βδχ- 
Υδῃΐ, ΔΡΡΌΘΔΓΒ ἔγοιη {86 ἕλε, (δὲ Ηδ ἰγοδιθα {πὸ ἰηΐ- 
φυϊΐουβ φχϑουϊίοι οὗ Φοῦη, πιΐοῦ ΑἸιΐραβ ᾿γὰ8 ἴη- 
ἀπορά ἴο οτάογ, 48 δῇ δοὺ οὐ βοβί ν ἀραϊπδὺ ΗΣτηΒ6 1 Ὁ 
δηὰ Ηΐ8 Κίπράοῃ (λαιι. χῖν. 18). ἘῸγ Ὠἰβίογίοαὶ ἀθ.- 
8118, ὀόγαρ. 116 γί οἷο ἴῃ [16 ΕΠΟγΟΪορ8. 66 Φοβορῇ. 
αΑΑπέ. χυὶϊ, ὅ, 1 (4180 ἃ τῃοβορταρὴ ΕΥ̓ Βοδμάρῃ, 
“ “᾿ολαππεε ἀεν Τάγον." ΤΌΘοΙς, 1888). 

οΥ͂ ας. 2. ΤΌΘ Ἀϑανθα (977 ἐλό ᾿εα- 
φὰμδ, τῶν οὐρανῶ ἰὴ6 κΚίηράοῃῃ οαὐἩ Οοά 
ἴπ ἰἴἰ8 διεἶτα Ὠἰἰβιότισαι ὄχύθὴν ἀπὰ ἀουθὶορημθηίΐ, τὸ 
ταλατὶς ἴῃ ἰΐ ὑπὸ ρογίοαθ, [ἢ {μ6 βγβί 1ὑ Ἀρρθαγδ ἴῃ 118 
ἐγρὶςδὶ ἔοσττη, 88 ὑπὸ ΟἹὰ Ταϑιδσιοπὶ ἰΠΟΟρΓΘΟΥ : ἰῃ ἴ86 
δβοοοιαῖ, 65 16 ἱκϊηρθομι οὗἨ Ὠδδνοσ, ἡ βασιλεία τῶν 
φὑρανῶν. ἸἸδ6 οοπίζαβὶ Ὀοι ΘΟ ἰδ 6 ὩΘῪ Ιηδηϊΐοδίδ.- 

οι, δπὰ ἰῃς οἷά ἔοττη οὗ πὸ κίησάοπι, μαα αἰγοδὰγ 
Ὀθθα βροϑοϊβοὰ ὈΥ͂ Πδηϊοὶ (οἈ. ἰϊ. ἀπὰ οἷ. νἱϊ.). ΤΒθ 
86 οὗ [Π6 Ρ] ταὶ Ὡυμηθον ἴῃ [8.6 οτἰρὶμαὶ δὲ 
ἄοπι ο7 ἰλ6 ἀδαυδηδ) πο. 4180 οοσιγβ ἱπ [89 πάρ 
ῬΥΓΑΥΟΥ--ΏΔΥ 6 δχρίαϊηθα ὉΥ {π6 οοποοροῃ οὗ 
ΒΕΥ͂ΘΩ ὨΘΔΥΘΏΒ (οΟΙΏΡ. 2 Οὐγ. σχὶΐ, 3: “186 ἰπἰτὰ 
ιϑαυθῃ ᾽᾽), θυ οϑρθοΐδ!ν ὈΥ ἰπ6 ὕβοὶ, ἱμδὶ ἰμ6 κἰῃρ. 
ἀομὰ οὗ αοἀ οχίθῃαβ, ἱπ [18 γαγίοιιδ δρῇδγοθ, ἰὨσουρὶ-! 
ουδ ἱμῆηϊίγ. Τῇ Κίηράομι οὗὁἨ οανθῃ, 88 ΔρΡΡθδΓδ 
ἔγοτη 80 ῥτορβϑοῖςβ οὗ Ὀδηίοϊ, ἰ8 (Π6 Κίἱπράοιῃ οἵ 

ΙΙο 

1Π6 Μορββίδῃ: ψῈ 116 ἴπ6 μον ΒΒ ῬΥΆΥΟΓ ἰθδοῆοδ υᾷ 
(8αῖ ἴθ 86. 106 Ἰεϊησάοτῃη οὗ Οοἀδβ ϑρίτίί, ἰὰ πΟἢ 
1856 ΜΠ οὗ τη ἷἰβ τηδάθ δοῃίοττωδἷθ ἴὸ {86 ν}]}]} 
οἵ ἀοἀά-- κίησάοτα πιο ΟΟμλο8 ἔγοπι βϑαυθῃ, ἷβ 
Ποδύθῃ οἱ δϑγίῃ, δπὰ οηβ ἴῃ ἤοαυθη, Τ}6 ΟΧΡΓΟδ- 
Βίοη ͵8 ΟὨΪΥ ουπα ἰῃ Μαίδον (πὰ ἰπ ἰμ6 τα ὈΪ πο 8] 
ἩΓΙ ἘΠ ΠρΒ) : ὈυΐΪ [Π6 βϑίωθ ἰάθα ρεσυδάβ ἐδ συ βοῖ ΝΟ 
Θϑίδπιθηΐ, τ θοτο ἰὑ ἔγοαυῃ Π } ΓΘΟΌΓΒ ὑπᾶϑν 1.6 ἀ68- 

ἱσηδίίοη οἵ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, οΥ βασιλ. τοῦ Χριστοῦ, 
ΟΥ ΒοΙηθίἑῃηθ8 δἰ “ ἰΠ6 ἰησάοτα." ΜαΙΠΘΝ ἢ 
ἀουδὲ οἴοϑα 18:6 Ἔχργθβϑίοῃ “ ϊηράοση οὐ ἀδαυδη,᾽" ἴῃ 
ογεῦ ἰο ἀἰδβιϊησυϊβὰ [Πῃ6 ΟἸγδιίδη Ἰἰησάοτῃ οὗ ἀαοὰ 
ΤΔΟΓΘ ΠΥ ἔγοτα {Π6 δον 88} ἰμοοόγϑου. (ΜΟΠΟρΒΤΔΡὮ : 
ΕἸΘΟΚ, 1)6 δέρκο Ζιοῖπο, Τἀρβ. 1829.) 

ΤῊ σοπίγαβὶ δύο ἰΠ6 σΟΙησηΟ. «968 ἢ 6 Χ- 
Ῥοοϊαομβ οὗ [16 Μοββίδ 8 Ἰεϊπράοτω (ον ἴΠ6 τονοὶδ.- 
ὕοῃ οὗ [6 Μοβδίδῃ πῖτἢ ταϊγαου]οῦὺβ δ ρηβ ἔγομι ἢ 68- 
γΘΏ, ΓαΒαΒοϊ δὕὔου οὗ ἱπὸ ταοο οὗ ΑὈγδμδγω, γγὰγ δηὰ 
φὶ σἰΟΥΥ οὐοῦ {ἰπ6 (ἀοη 1168, βυ᾽υρσαίίοη οὗ [6 Κογμδῃ 
ποῦ] ἰο {Π6 Φ6 8, ἃ γεΐψτ οὗ ἃ ἐπουβαμα γοϑσα, οἵς.), 
δηᾶ ἰμ6 Κίπσάοπι οὗ Ὠδανϑὴ ἰῃ ἴἰβ8 ἰτιι6 ἀπὰ βρί για] 
ταδη οβίδιοη, 8. ΔΓ Υ οἰ ΘΑ ἱπαϊοδίθὰ ὉΥ τ}6 
Ῥγεδοιίηρ οὗ θοῦ. [Ὁ ᾿Ὲ5 Βοιηθπηθβ Ὀθο βαϊὰ ἰπαὶ 
ἴ0 τορβϑηΐδῃοθ ἱπουϊοαῖθα ὈΥ ΨΦ0. ΓΔΒ ΤΊΘΤΟΙΥ {πδὶ 
οὗ 6 ΟἸὰ, ποῖ ἰμαῖ οὗ {μ6 Νον, Τοβίαιηθαὶ. Βυΐ, 
ΘΛ ἢ σταηϊπα (ἢ 18, ΜΘ τηυδὶ ΤΌΠΟΙ ΘΙ ἰπδὺ ΦΟΒΩ 
οὨογίβ θὰ ἴΠ6 Βρί τυ] νίοννβ οὗ τϑροπίδῃοο ργορουῃά- 
δα ὈΥ ἰ86 Ῥτορμοίβ, δῃὰ τὩοὶ ἰδ οοϊσῃοῃ Ὧ0- 
οη8 οὗ ἴῃ ὅονα, δῃὰ {πῶ 6 τοργοβοηϊοα ἰδ6 ΟἹὰ 
Τεβίδιθηὶ ἴῃ ἰ18 μοϊπὶ οὗἁὨ ἰγαπβι οη ἰὸ 6 Νονν. ΤᾺΘ 
Βαριἰϑὲ οὐ ἀοΏ }} τοραγά θα γοροῃηίδηοα 88 ἃ μετανοεῖν 
--ἃ σἤδηρο οὗ ἷἰπα. Ηδ 88 δύνατο οὗ ἴ16 αἰ ΈΓΘΠΟΘ 
Ὀούνοοῃ πόσο ουὐναΓαὰ δηα τοα] Γοροηίδηοο6---Ὀ οἴ 6 ἢ 
ἰδ βίοὩΐ ἔθ 6] ΡΒ δῃὰ {παὺ ἄθορ οὔδηρσο ἩδΙοἢ τιδηΐ- 
ἔεβι8 1186} ὈΥ σογγοϑροπάϊηρ ἔγυϊβ οὗ τρια ὐδουβηθαβ. 
ΗΪβ ἰἸάθα οὗ τορϑῃίδποο ὀχοθοαϑα ἴπ6 οαϊναγὰ γοαυΐγο- 
ὩΘη 8 οὗ ἰῆ6 Μοβαΐος ἰδ 85 το ἢ 88 ἢΐδ στῖϊα οὗ ἱπ)- 
τ ογβίοι (ἢ δὲ οὗ δρτίη Κ]Ϊ Ιπ ἢΐβ υἱοῖν, Γορθπίδησθ 
ἱρ οὰ δὴ οπίΐγα γομυποϊδίίοι οὗἨ [π6 ποι] α---αἀγίηρ 
(0 πο οἷα, ἀπ οορβοογδίίοῃ ἴοὸ ἃ πον 116. Βοβίαϑβδ, 
ἴι 18 ιροτγίδηϊ ἰο Ὀδαν ἰπ ταἰπὰ ἱμδὺ ἴπ6 Βαρ ἰϑῖ βϑϑτηδ 
ἴο ΒδΥΎδ δἰγοδάυ, ἰῃ ΒΟΙΔΘ ΤΏ ΘΘΒΌΓΟ, ΓΘ] ]Ζο ἴῃ6 Ταὐθο- 
τοι οὗ {86 ὑππνογίηγ ρογίϊοη οὗ ἴῃ6 ταδε οὗ Αθγϑθδτι, 
δηὰ [ῃ6 οΔ4]]}Ἐπρ οὗ ὑπ6 θη 166. Βαΐ 116 στθαῦ ροΐηϊ 
οὗ ἀϊδβιϊποϊξοη 1168 ἴῃ 118, ἰδὲ ἴπ6 τοροπίδποο ΜὨϊοἢ 
ἢθ Θῃϊοτοοα τηυβὲ πᾶνο βρτυηρ ἴσοτα δ! ἢ πὶ (Π6 ΡΓΘ- 
ἀἰσίοπβ τοραγαϊηρ {πΠ6 οοτΐησ Μοββίδῃ. ΤῺΘ οἰγουπι- 
βίδιιοο, ὑπδὶ Φοθορίδ, ἰῃ ἷβ ποίΐοο οὗ {6 Βαρίδδι 
(Δ πέϊῳ. χυἹ!ϊ, δ, 2), οπιϊ ρα ΔΩΥ Δ] υδίοι ἰῸ ΦοΒἢΒ 
ἰοΒΌ ΠΟΥ ἰ0 ἔπΠ6 Μοββί δ, 18 ΓΟ Υ οχρίδί θα ἔγομὰ 
ἷ6 Ῥογβαϊουβ ΒΟ ΒΟΥ ΠΟΥ ἰοὸ Βοϊηδῃ ἀοιχηίϊηδίίοῃι, 
ν᾽ Ὠΐοἢ Ἰοὰ Εἰπη 0 τϑποῦηοθ ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ΒΟΡ6 ἀθδρ ἰὸ ἴῃ. 
δον 8 Ὠοατῦ δηα Ρ6ΟΡΪ6. 

γον, 8. ΕΣ Ελιὲ5 ἐδ ἢ παῖ σὰ δροϊζοζ οὗ Ὁ 
189 ὑχορμϑὶ [1βαύδῃ, [8β8. χὶ. 8.-- -Τὴ:Ὕο αυοίδιίοῃ 18 
τη86 6 ὈΥ ἴπ6 Ενδηροὶίβι, δηὰ ποὶ ὈΥ [16 Βαριϊϑι. 
(15 6486, 4180, γ͵ὸ Ὦδγα ὑμ6 Ὁ]Β]τηδηΐ οὗ ἃ ἰγρὶοαὶ, 
Ὡοὺ ἃ ΥΟΥΌ8] ργορθθου. [Ιἢ 18 ὈΓΪΣΊΔΣΥ ἰβίοτοδὶ ρ- 
Ὀἰϊοδίίοι, {16 ραββασο ([84. χ]. 8, αυοϊρα ἔγοτῃ ἰδ6 
δορίυαρσίπι) οοη δἰ ηβ ἃ ΒΙΠΠΏΠΊΟΏΒ ἴ0 ργαρδτΘ ἴΠ6 ὙΔΥ 
οὗ Φοβοναῖι, 0 γχὰβ δρουΐ ἰ0 Ὀτίῃρ Ὀδοὶς ΗΪ8 Ρθορὶθ 

Σ 

Ιῃ ̓ 



0 ΤῊΕ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΥ. 

ἤοια οσρ. ΤΏογο ἰβ δὴ δἰ υδίομ ἰὸ (π6 Ὑ|0}}- κοντα 
Οτίθηϊδὶ ουπίομι οὗ ῬΓΡΑΤΙΒΕ Τὸ υὐο λῳ Ὀγΐποοβ ἴῃ 
τποὲν ἰγανοὶδ (ΤΥ οἰδιοίη ἐηι ἔοο.). 6. ΒυΙ ΤΟ ΠΪ ΠΡ 
γοΐοο 'β ἐμαὶ οὗ δ μογαϊὰ, ΤῊΘ δρρ]οδίίου οὗ ἰδ 
Ῥάδέλεε ὉΥ 16 Ενδηροὶϊδὶ βηοντα (μδὶ, ἰῃ ᾿ΐδβ ταϊπα, 
106 δάγοηϊ οὗ ΟἸγχίβὶ νγὰ8 ἱπαὶ οὗ Φοῃονδῃ Η τ βο] ἢ, 
διά ἰῃ6 ἰσὰο ἀρ νόσαποα οὗ ἀοα᾽ 8 ΟὨΠἄγοῃ ἔγοτη ὈΟΏ- 
ἄδρο; δπὰ ἐμαὶ ἢ τοχαγάθὰ Φοῇπ 88 (Π|8 τϑὰὶ Βϑγδ]ὰ 
οὔ 186 Τοτὰ. Μδῃγ οχροβίϊοτ οὗ 186 οὐἦβίῃ δὶ ῥραβϑβδαρθ 
Ἰοῖπ 189 δχργοβδίοῃ, ἐν τῇ ἐρήμῳ, πὶ ἑτοιμάσατε; 
αὶ 186 Ενδηρο ἰϑὶ ον! ΠΕ} Ὁ ΘΟΠΠΘΟΙΒ ἰὶ τὶ βοῶντος, 
8ἃ8 Φο.ἢ Μ͵8 δοίι!]ν ἱπ ἴη6 ἩΠΔΟΙΟ68. ΤΏ6 ΒΘΏΒ6 
πουϊὰ Ὀ6 16 Βαὴθ ἴῃ Ὀοὶδ οα868, ἔα οὈ͵θοοὶ οὗἩ (86 
Ἐνδηροϊθί Ὀοΐηρ ἰο ρἶνϑ ἃ δυτηθ 108] ἱτηροτὶ ἰο [ἢ6 
ὙΠ] ΔΟΓΉ 688 τ ἤογα 186 Βαρϊδί Ἔχογοίβοα 818 στηἰη ϑίγγ. 

ὙΒδι [βϑαΐδιι υἱϊογοὰ 88 ἃ ἰὙρίοδὶ Ῥσορῇ ον, θ6- 
σϑ1η6 ἃ αἰδβιίποὶ ρῥγοαἀϊοἰΐοι ἰῃ Μαϊδοῆὶ (11ϊ. 1), γῇ τὸ- 
ξετὰοα [Π6 πιϊβϑίοι οὗ [86 ΤΟΣΟΓΌΩΠΘΓ οὗ {1|6 ΙοΓὰ ἃ8 
ΘΟΥΓΓοϑρομαϊηρ ἴ0 ἴπδὶ οὗ ΕἸ17 4}, ἀπ ἤθΏο6 δβδίρτιϑα 
10 δὴ οὐο (86 πδὴθ οὗ ΕἸ1)] 8} (ἰγν. ἐν Ις ἰδ 
ποῦ τὸ Ὅδ6 δΒυρροθοὰ 1πᾶῖ [826 Ῥτγορποῖ τοΐοστοα ἰὸ 
ἔπ||Ὺο ΤΟΓΟΓΌΠΠΠΘΓΒ,---ΟἿο ΒογδΙ ἀἰηρ 1ἴη6 1ψογα 8 Θοτΐηρ, 
ἰο ἀεἴνον ΗἾ8 Ῥϑορὶο, δῃὰ ΤΩ ΘΓΟΪΥ ΓΟΒο  Ὀ] σ᾽ ΕἸ Δ} ; 
(Π6 οἰδιοῦ, ΕἸ) 4} Εἰτοβοὶῖ, Θοσ6 ἴο τρδῖο Ῥγορδγδίίοῃ 
ἴον 1.6 ἀδὺ πῆθη Μοβϑίδῃ βῃου]ὰ γοίυση ἰὸ υαάρο τ 6 
δῦ. ΤΏο ῥγοροὺ οὐ ΠΥ τοραγάθα 106 ἀδΔΥ οὗ 
ἐν οηῦ δῃᾺ ἰῃ6 ἀν οὗ ἀε)νογδηοθ 85 ἰΠ6 88 Π16. 
ἱπηλ]ατῖγ, (ῃ6 δῆροὶ Οαργίαὶ δἰβὸ γόξογστοα ἴοὸ Φο μη Β 

ΤΑΪἰΒίσυυ 88 ἃ ΓΒ τοηὺ οὗἩἨ ἴῃ6 ΡῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ Ζ 
ΕἸΠ]4Ὁ : “Ηδς 5841} ὑὰτὰ 016 Ὠοατὶ οὗ [86 ἔδίῃποτβ ἰὸ 
1[Π6 ΘὨΣ]άτθη, ἀπ ἴῃ6 μοατὶ οὗἨὨ (16 ΟὨΠ]άσθη ἴὸ ἱμοὶν 
ἔδι ποτα" (Μα]. ἱν. 6, σορ. ΚῸ ἱ. 17). [1Δ80}γ, 
ΘΟ γίβι ΗΪπ)86]  Ὀ]οπἀ ρα ἴΠ6 ἵτο ργοαϊοιοιβ οὗ Μα]δ- 
οὐ, δηὰ δρρ) θὰ ποτὶ ἴἰο ἰμ6 Βαριϊδὺ (αἴ. χὶ. 10, 
ΘοΙρ. γον. 14 δηὰ οἷ. χυΐϊ. 11). Απιοὴρ Δεν 5} 
τιοοϊορίδηβ, ἀἰδεγοηί νον οθἰαϊμοα δθουΐ ἰἢ9 γοϊυ τ 
οὗ οὔδ οὗ ἴπο οἷά Ῥγορῇεῖβ ργορδσαίοσυ ἴὸ ὑπ οοσμηίηρ, 
οὗ Μοββίδῃ (Βουιμοὶά, Ολγιδίοίοσὶε, Ρ. δ8). 

γεν. 4. ΤΊ9 βαιλο ὕόδι δὰ ͵5 χαϊσαϑῃῖ, οἷο. 
---, ΤὀΧργθββίοη ᾿πὰρ]168 ἰμ δὲ, 848 ἴῃ 86 ο486 οἱ ΕἸ]- 
74} (2 Κίηρϑ ἴ. 8), 186 δυβίογο, δβοοῖΐο Ἀρροδγαῃσο οὗ 
(86 Βαρὺ σοττοβροπ 61 Ἡ}Ὲ (86 σοὨδγδοίοῦ οὗ 85 
Ργοδοξίης, Ὀοΐησ 8ῃ δ ᾽οῖη οὗ γεπυποϊδιίοη οὗὨ [(ἢ6 
ποῦ], απᾶ οὗἩ γορϑηΐδησο. (1.) 172 (ρϑουϊδρ ἀπὰ 
αἀἰβιίίποιϊ 6) ἀΛῸ 8. τγὰβ οὗἁἨ οδιη 6 }᾽}8 μαῖγ, Νοὶ οὗ οδῃ»- 
6} 8 βἰεῖη, Ὀυῖ οὗ σι) 6}᾽}Β Βαὶΐν, ἔγοτη ΠΟ ἢ ἃ ΟΟΒΙΒΟ 
κἰηά οὗ εἰοίη, υϑοὰ ἴον οοι ἰηρ διὰ ἔον 1Π6 οογετῖ 
οὗ ἰοπί8, νγὰϑ τιδηυΐδοίαγοα (866 Μογοτν, Ρ. 88). ( 
Ηδ μαὰ ἃ Ἰοδίβογῃ ρίγ]θ. (38.) Ηΐ8 οοα ΘΟΠ818 
οὗ Ἰοσιιϑίβ, ἀκρίδες. ““βονογαὶ Κἰηα8 οὗ Ἰοουδὶδ ἯΘΓΘ 
υϑοὰ ἴον [ο06, ΘΒ ρ6οίδ! ὉΥ (6 ροοτοδὶ οὗ ἴ86 Ρθο- 
ρῖθ. [μον. χὶ. 22; σορ. Ρ]η, ᾿Ζι σέ. Διαίωτ. νἱ. δ ; 
χὶ, 82, 8ὅ6. ΤῊ 8 δβι}}} ([Π6 ο886 ἴῃ ἴῃ Εδλϑί, θβρο- 
αἶαν διθοη 106 ἸΟἾὟΘΣΕ οἶδββθβ.0 Αἴ ἰὩγοσίης 
ΔΆΥ ἰΠ6 πίηρχβ δηὰ Ἰορθ, ἰΠ6Υ ΟΟΥ̓́ΘΣΣ (8 ὈΟΑΥ͂ πὴ ἢ 
84}, δῃὰ οδὶ ἰΐ οἱἴμποῦ Ὀοϊοὰ οὐ ἔτϊο, (ΝΘ υὮτ, 
4 ᾿Κεΐδε," ἱ. Ῥ. 402, εἴς.) Τῇδ οἱ άδὺ Ἔχροβίίογε, ὑπ ον 
18:6 ἱπιργοδβίοῃ {πὶ Ἰοσυδὶβϑ σοτα ὑηᾷὶ ἔονρ οδιηρ, 
οοπἰοοϊυγοὰ 18 {Π6 οτἰρίηδὶ σοδαϊΐησ τηυβὺ αν ὈΘΘΩ, 
ποὶ ἀκρίδες, Ὀυὶ ἐγκρίδες, οαζεδ, ΟΥ καρίδες, δλγίπιρδ, 
ΟΥ ϑοιῃθίὨΐηρ 6]86.. Βαϊ 1686 σοῃ͵σοίυγο8 ἀο0 ποὲ ἀ6- 
ΒΟΙΥΟ {ὈΓΙΠ6Γ οομδι ται," ϑ.ε Μογυοῦ, Ὁ. 88. (4.) 
11 ΠΟΙΟΥ͂ τὰ 8130 ρᾶσί οὗ μἰβ ἰοοὰά. Τδδ αι θϑίοῃ 
.ὼ8 Ὀδοῃ βίασίοα, ποῖον (818 ὨΟΠΟΥ͂ τὰ8 ἀογίνοα 
ἔγογα ἴγθθϑ Οὐ ἔγοταῃ Ὀ668} Το Ἰδαίου Πονοα ἴῃ δουη- 
ἄδῃοθ ἔγοτῃ οἱοϊβ οὐὗἨ γος ῖκβ πὶ (π6 ἩΠΟΘΓΏΘΒΒ; 186 
ἔοττωον 8 8 Ἂἰπὰ οὗἩἨ Βοποῦ ποῖ ἰβϑαρα ἔσοσα ἢρ- 
ἔγϑϑβϑ, βϑίπλβ, δὰ Οὐ 6 ἰγθοῦ. ΜουΟΡ δαορίβ [6 ΥἹοῪ 
οὗ ϑυϊάαθ, ἰμδὶ 1 νψγὰ8 Πουίδθυ ἔγοϊῃ ἴγϑϑϑ Ὀυΐ βυγοὶῦ 
ἦν ἐπ πϑϑα 988 ἴο ἀἰϑοιββ μοί ἰῃ6 Βαριϊβὲ υϑοὰ ΟὨ 6 
οὗ Ὀοΐὰ Κἰη 8 οὗὨ ΒΟΏΟΥ. 

γον. ὅ. ΤΟΣ τυϑοῖϊ ουὖἱϊ ἴο ίτη, εἰς.---ΤΈ δι ἰδ, 
ἴο [86 ὈδῈΚΒ οὗ Φογάδῃη, 135 (θη. χἱϊὶ, 10, 1]; 

1 Κίηρβ νἱϊ. 47; 2 ΟΒγοῦ. ἱν. 17), ἔγοα Ἴ ἰὸ τῶι 
οΥ ἤοτ (48 ἴπ6 Θϑιτηδῃ ἤλεὶπ ἔγοτα σέππεη) Ἐὸν 8 
ἀρδβοτίριίου οὗ ἴπ6 βοθῆθ, βθ6 ΠΟ δηὰ Οἴμον ΕΠΟΥ- 
ΟΙορβ. διὰ ρϑορταρ ΐοαὶ ποΥΪβ, σα ρ οΔ}}γ ΒΟ ΏΒΟΗ : 
ΘΟΙΏΡ. 4180 ἃ Ὀοδυ Ὁ] βἰκοίο οὗ ἴ826 αυϊοῖ δγουπὰ (86 
Β66Π6, ἰπ ἰῃ6 ΤΎΔτοΪΒ οὗ Ῥαβίου βοῃυ]Ζ οὐ Μῦ Ὠ]Βοΐῃ). 
Νοίθ ρδγιοὐ]αῦῖν, (πὶ ΘΓ βα]οσα Βογβοὶ, 186 ΠΟΙ 
ΟἿ, 568 Ἰπίο {6 ἩΠΙΔΟΓΏΘΒΒ 88 ἃ ροηϊϊοηῖ,---(ἢθ 
ΜΠ Θτ 688 Ὀοὶπρ' οοπδίἀογοά, δοοογάΐηρ ἴο ΟἸα Τοβία- 
τρθηΐ πΟίϊΟΏ8, 88 8 υποΐϊθδῃ Ἰοοδ ἐγ, [πΠ6 ὨΘΌϊ του 
οὗ ἀοτηοηβ (μον. χνὶ. 21), Α ῥτοϊυάδ (}ἷ8 οὐὅὨἨ ΘΟ τίδι 
δοὶπρ ἴοτῖὰ ἴο Οοἱροίμα, δπὰ οὗ Ὁ τί βιΐληβ κοΐηρ “ Ὀ6- 
γομπα {86 σοΔρ,᾽" Ηδς. χὶϊΐ, 18. Ηοηοθδ αἷβο «“δϑγιβδ- 
ἰοσὰ 18 Βγϑὶ τηθηϊοῃοά, ἰμουρἢ ἴῃ δβίγίοι ἰδίου δὶ βυο- 
σοϑβῖοη ἐΐ πουϊὰ βδνθ Ὀθοὴ : (δ6 αἰκιτίοὶ δθουῦ Ζογ- 
ἄδῃ, Ψυάδηα, ΘΓ ΒΑ] 61). 

γεν. 6. Διὰ τσοσζὸ Ῥαρεσϑα, ἱτπηστηογβοά, ἴῃ {Π6 
Φοτγάδῃ, οοῃξοβδίηρ {Ποῖ γ 8[}8.----Ἰχωτηογεῖοῃ Ῥγ58 186 
ἀϑυδὶ τηοᾶθ οὗὨ Ὀαρίίβηῃ δηὰ (Π6 βσυθοὶ οὗἨ σορϑῆϊ- 
806, Αὐοοογαϊηρ ἰο ΜΟΥΘΓ, τοροῃίδῃοθ ττ88 ΑΥΤΩθΟΪ- 
ἰχθὰ ὈΥ͂ ἱπηταοσβίοη, Ὀφοδυβα ΟΥ̓ΟΓΥ ρατίὶ οὗὨ ἰμ6 ὈοὰΥ͂ 
"88 ρυσίδοα, Βυΐί, ἰῃ (Πα 6456, [86 π!016 Ὀοαγ χαϊμαι 
ἤδύθ Ὀδθοη ψϑϑηοα πιϊουΐ ἱπητηθγθίοη. Ἧ6 τηυδβὶ 
ΚΟΘΡ ἰῃ νἱονν ἴμ6 ἰάθδ οὗ α βυσῃθο ςα] ἀφβοθηὶ ἰηΐο 
186 σγᾶνο, οὐ [86 ἀφδίῃ οὗὨ βἰπ, δἰ που ρἢ (λΐ8 νΐθνν, 89 
οσχρ αἰποὰ ἴῃ Εοπι, νἱ., οουἹὰ ποὶ γοὶ αν Ὀθθῃ Ω]]Υ το- 
ΔΙϊσοὰ αἱ ἰῃς ἔτμο (οοτρ. ζοόδη εδι, ᾿ὰ, 17. 8.66 αἷβδοὸ 
ΕΡτγαγα, Ἡγδεηδοῆ. Αὐδλ 267, ΠΟ τραϊη αἷπ8 {παὶ 
Φόδη ΠΥ. υπάογβιοοα (ἢς ἱτηροτγὶ οὗ ΟἸτβιίδη θδρ- 
εἶβηλ, δὰ δαπηϊηϊβίογοα ἰΐ δοοογαΐηρ]υ). Α [}}} οοη- 
ἔββϑίοῃ οὗ βὶπβ δοδοιηρϑῃϊοα {Π6 δοὶ οὗ ἱσωτηογβίοῃ. 
ΤΙ σοτηρουπα ἐξομολογούμενοι ἀδηοίο8 ΡῈΡ]ς ΘΟῃ- 
οββίοῃ. Ησποα ἰΐ ΤΩΔΥ͂ ροσμδρΒ δ6 ἱπξοττοὰ (Πμδι ἴῃ6 
οοηζοββίου γγὰ8 ἀθβηΐία δηὰ βρϑοίβο,---ῃ 6 ἸΏΟΓΟ 50, 88 
"6 ταἱρῃϊ οἰ γσίβα ἰη ον ἱμαὺ ἃ Φο που]ὰ οἡ βυοἢ 
8 ΟΟΟΔΒΙΟ. ΟΟΠΐδβα ἢΐ8 Ερθοΐδὶ β'ἢ9 σίου {(88ῃ ἢΐ8 
ΘΘΏΘΓΆΙ ἰδ πο88, ΤΏ ραγ ου] ἔοστω οὗ δοῃ θβδίοι 
83, ΒΟΎΘΥΘΙ, ὑπαουθίοα!Υ Ἰοῖδ ἴο φο ἢ ἱπαϊνιἀυδὶ. 

γον. 7. Βαϊ τὰῶθὰ Ὧθ δᾶ ΣΏδην οὗ ἴδῃ 
Ῥμαχίαθοβ πὰ Βαδοθθϑα, οἱς.--- ΟἸΓουτηβίδμοοϑ 
ὩΟῪ ΔΙΌΒΕ Οὗ ἃ ΟἸΔΓΔΟΙοΣ ἴ0 ρογρίοχ ἴ86 Βαριίδι δροαυί 
(86 ῥγορτίοιυ οὗ 88. δατσηϊηϊβίοσιησ Ὀαρίΐξη, ἘΥ̓ΒεΩ 
ἴηι ῬΠαγίβθοβ δῃὰ ϑϑδαάάυοθοβ ῥγεβοηϊοα {ποθγηβοῖγθα, 
6 ταϊσῃὶ τοίυβθ ἰο δασωϊηβίοῦ [6 βδογοὰ χἱΐο, [ῸΣ 
ὙΒΙΟᾺ ἱμεὶν ᾿τυροηϊίοης6 γομαογοὰ ἴβοσα ὑπδὲ. πἰιϊο, 
οὔ ἴΠ6 ΟἴοΓ Βαπά, ἃ Ὀδρίδδιη οἵ γοροηίδῃοο βοεηθὰ 
ἱΔΡΡ ] ]6800]6 ἴῃ 1ῃ6 οα86 οὗ ἴῃς 1ωογὰ Φοδα8. 

ΤΏΘ Ῥμαχίδϑοδβ, Ταῖγη. ἡ Ὁ ; δοοογάϊησ ἴοὸ 
δυλάλβ, ἀφωμισμένοι, δεραγαίεά, αἰδίἑποίἑυεἶῖψ »ίομα, 
ἔνοτα Ὁ Β, 0 βοραγαίβ οὗ αἰνϊάς,---ἤοὶ ἴτοσῃ 86 Ραγ- 
τἰεῖρ, Αοἱ,, “Ἰπο8ο 0 αἰνία6 ΟΥ̓ τραϊζα 58δγρ ἀϊδβίϊῃο- 
(ἰοη8 ᾽) (ΘΔ οθοσβ οὗ (86 ἰδ. Ὀὰὺΐ ἔγοσα ἴΠ6 ραδβεῖνθ οὕ 
τοβοοιίίνο ἴοττα, ἱπ 9 βθῆβε οὗἁὨ “"βδρδγδαι ρ {ἢ ση- 
86] γ 68." ἘΤθΟΥ ἀϊὰ ποῖ, μονγονογ, οοπβίϊ αἴ ἃ εθοῖ, 
Ὀαΐ ἃ ΒΟΠΟΟΪ ΟΥ ΡΑΡΥ, δοϊυδιοα ὈΥ ἰΠ6 χηοϑῖὶ ἱπίρηβο 
Βοοίαυδηΐϑη. ΤΟΥ ποτ {Π6 Εἰνηρ χργοβαίοῃ οὗ 
ουϊπγαγα, γα! ομδὶ, δῃὰ Ἰορα!βιὶς Φυαδίεων: δὴ 
ἐμοὶν βίγτοὶ βοραγδαίϊοῃ 8 ἰμ σοίδγοηοα τὸ θη ρα, 
Βδχηδυ δηβ, ΡῸὈ]ΙσΔη8, δηὰ βίηποτθ, ΤΟΥ ρῥηάορὰ 
ἘΠΟΙΏΒΟΙΥ͂ΟΒ οὐ 6 τλοβὶ τρία ΟὈβοσνϑησο οὐ {(ῃολὸ 
Ἰοραὶ ργο ὶ Ὀἱ ἰ0Π}8 δηα Ἰυδίγϑιοη8, Ῥγοβουθα ἐῃ ἐμποὲν 
τιδαϊ οηϑ, πο ἀοίγαοϊοθα 80 ρστίθυουδὶν ἔγομα (86 
Βρ γι 4}}} οὗἨ ἴῃ Ιατν, αηὰ ρογνογιβὰ ἰϊ8 οθἦοςι. ὁπ 
τπ οἷν ἰδίουυ, ἀοοιγποβ, δῃὰ τοὶ ίουβ δηὰ ρος 8] 
πηρογίδῃοο, 860 Φοόβορῆιδ, πξφ. ΧΙ, ὅ, 9 ; χἰϊ!, 10, 
ὅ, εἰς, ΤοῖΣ σὰ ΟΠαγδοῖο᾽ ο8} ΟὨΪΥ Ὀ6 1ΠοΟΓΟυὮΪΥ͂ 

ἰπογοὰ ἴγοσα [86 (86ρ6]8, ἴσοτῃ ἰῃὴ6 πδιταῦτο οὗ ΟΣ 
τὰ ΒΒ βυβογίησα, ἔγοσα (9 Αοἱδ οὗ (1:6 Αροβι)οβ, δῃ ἃ 

ων το ὐνααροννοτροτ τ οὶ 
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ὁ ιδο Βἰϑίονγ οἵ ΕΡϊοπίβτα. Οοταρανθ ἰμ6 δίίοϊθ οπ ἰδ 6 
δυθ]εοὶ ἰῃ πον [πὰ οἶμον ΕΠΟγΟΪΟΡ8.], μὰ 4180 (86 
δι μον 1 οδσπ οέδι ἰὶ, 1, Ὁ. 1δ, 186 Οεεολ. δα ὋΣ 
(οἱ, Ζοϊῥαίίεγε, ', Ὁ. 296, [πὰ τοῦΐϑ οἡ Φεπίβι Ϊ5- 
ΤΟΙ. 
Ἶ Βαάάτποθοδ, Σαδδουκαῖοι (ἀεοτγίνοα,  δο- 

οὐτάϊης ἰο Ερὶρμαπΐυβ, Πἴανοε. ἱ. 14, ἀπὸ δικαιοσύ- 
γης, ἡ. 4. οὰ ΟἿΣ, Ὀυϊ, δοοογάϊηρ ἰο δον θἢ 
ἰδ ϊύοη, ἔγοστα ἃ ροσβοῦ οὐδ]οὰ Ζαάοκ).---- ΤΏ ποτ 
[186 ῬΔΥΥ ορροδοὰ ἴἰο 86 Ῥδγίϑθοθ. ΟἹ πορδίΐνο, 
δηϊ γδαϊ οηδὶ, ζοτγοΐσι, ἀπ ἃ ῬΒ]Ἰοβορδὶςαὶ στουπάβ, 
186Υ τοϊοοίοα ποὺ ΟὨΪΥ ἰγδα τ] ο δ] ϑτα, Ὀυϊ 4150 ἴμ6 ἴπ- 
δρὶγοὰ τυ ηρθ, οσχοορὺ ἴῃ6 ὈΟΌΪΚΒ οὔ ΜοβοΒ ; δηά ἀο- 
πἰοά, δίοηρ σι 6 ΔΌΚΠΟΥΥ οὗ (86 ρῥγορδείδ, 81} 186 
θοροῦ ὑγαὶ8 οὗ τουϑἸδίίοη, βυοἢ 88 [86 ἱτηγηου ΑΙ ΠΥ 
οὗ 10 δου], δῃὰ [ἢ6 τοϑυγτοοίοη, δηὰ 115 ἷσῇθοῦ 
ΤΑΔΉΪΠ οδἰδιϊουβ, Βυσ 88 ἰὴ6 Δρραγοη8 οὗὨ δηροΪβ. 
θὰ 4}} [θ86 ροΐπίβ οοζρ. μος [ἀὐα ΟἴΠοΡ Ἐπογ- 
οἶορβ.}, δὰ 6 ραββαζϑβ οὗ Φοβορῆιβ γοϊδίϊηρ ἴο 188 
βυ]οοεὶ, οἷο. 

ΤΟ (τὰ Βοθοο] οὗ τσοὶ σίουβ ρδγίυ οὗ (6 “68 
δὶ ἰμ18 ρογϊοά, 86 δόξδοπδ, οοπβξςυθα 8 δὰ 
ἔ}}ν οὐρδαϊσοα βοοῖ, ΟὐΏΡ. ἴηὴρ Ποῦ, δοβορἢ. 
1)ὲ Βεῖδο “μά. ἰὶ, 8. Απέφ. χἸ!. δ, 9: δηὰ ῬὨ 108 
ἀἰδεοτίδιίου : ᾧμοαά οπιπὶδ ργοδως ἰδεογυ. ΤῈ Ἐδ- 
Β6Π68 (Δ πδτηθ ἀοτγγοα ἔγοσω ὅσιος, οὐ Ἵ ΌΤΙ, οὐ ὈοιῦοΣ 

ἔγογα δι ξξ, 10 .68)---Βομοο ἐλς λδαΐεγβ, θεραπενταί) 
αἰὰ ποὶ βυδχαϊς ἰο ϑομη 8 Ὀαρίίϑιωα. ΤὨΪβ 18. ϑδβὶϊγ 
Δοοουπίοα ἔος ἔγοτῃ ἴμὸ ἰδλοὶ, ἴμαὶ ἀν ἰυϑιγαιΐοῃβ 
ἰοιτηϑοὰ μαζὶ οὗ ἐμοῖγ ὀγα ΠΑΤῪ τοϊϊσίουβ ΟὈΒογ ἢ 6Ά. 
Ηεποῦ ἐπ οΥ͂ ῬΡΓΟΌΔΌΪΥ οομϑίἀογοὰ ἰβοιηβοῖναβ 88 [ὮΓ 
Ὀεγοπὰ 186 Ὀαρίϑτα οὗ Φοῖπ, βο τα ΟὨΪΥ ΟΠΟ6 
δατηϊηϊβίοτοα, δηα, 88 ἃ ΟΟΙΩΤΑΆΠΙΥ, ρτορᾶγοαὰ ἴὸ σὸ- 
οοἶτο {86 Μοβείδῃ. [18 0]γ. ἥγοτα (μοῖρ Ὀϊοπάϊΐπρ οὗ 
ΑἸοσχαπάγίδη ῬὨΣἸΟΒΟΡΏΥ͂ Μιὰ Φον ἸΒ} ποιΐοηβ οὗ Ἰτῶ 
Ρατβοαιίοιβ, ᾿μεἷν νἱθτβ δηα οχρϑοίδι οἢ8 σοποογηΐησ 
86 Μορβδὴ συβὲὶ ἢ να ὉΠΔΟΓΡΌΠ6 ΘΟΙΒΙ ἀΘΓΔΌΪΕ τοοάϊ- 
δοδίίοη. ; 

ΤΏο50 ἴὮσοθ ῥδυίϊθβ. γεργοβοηίθα [96 ἴζσγθο ρτοδὶ 
ἀονίδίἑοηβ ἔγουλ ἴθ βρίγὶϊ δηὰ ἰθῃἀθῃοὐ οὗ ζομυΐηθ 
Ψυάεδΐδη. ΤΊ ῬΒΔγίβοοβ, {|κὸ ἴ[π6 Βογηδη ΘΔ ΠΟ] 168, 
ἐχδ οα ἰγαάϊιΐοη ἰηΐο τονοϊδίΐοῃ, πὰ βυροτγβι  ἰοι}8]}Υ 
Ὀδαδοά τμ οἷν 016 βυβίθῃῃ οἢ ἰῃ6 ῥγὶποῖρ]α οἵ ἃ τὶρῃῖ- 
Θουϑ 6355 ῥτοσυγοὰ ὈΥ ΟΧΙΘΓΏΔΙ ΟὈΒΟΥΥΔΏΓσ68. Τὰ 
βδάάυοροϑ ᾿ἰγϊοα του δι οη ἰο {86 αν οὗ Μοβ68, δηὰ 
ἀορτβάοα ἴ6 Μοβαὶς δι ἰηΐο ἃ γαϊ πα βι16 ποτ] ]- 
ὮΣ, ἃ τόσο οὐράϊοποο οὗ ἰὴ ἰσ. ΤΏ Ἐββθῇῆ 65 σοζὼ- 
διηοά τπ οἷς Οτίοπίδὶ ἀπὰ ΑἸοσχαπατγίδη ἱΠΘΟΒΟΡὮΩΥ τὶ ἢ 
τον οϊδιίΐοω, οχοϊαρὰ {Π6 ἰάρα οὗ ὑγρὶςδὶ βαοτὶ ς65, ἰη- 
τροὐυσοὰ ἀυδ)᾽θι16 ἀοοίΣ! 68, δὰ Ὀαϑοὰ οἱ ἰδ δῃ 680- 
ἰογῖο σὶρ ΘΟΌΒΏ 688. ΡΘΟΌΣ ΑΓ ἴο [86 ΤΟΙ Ό6Γ8 οὗ ἰδοὶτν 
το σίου ογάοσ. Τη Εβ86} 68 ἴοτταϑα ἃ ἀϊβιϊποι βοοῖ: 
δηά, ΔΙΙΠου ἢ ἰδ 6 οἰοδοδβὶ ἀρρτοχίταδίΐοῃ ἰῃ [86 αγῃδ- 
ὈὉΖῚ6 ἴο 8 ἀθθρϑὺ δῃὰ τηοῦο βρί γι τυ) υἱὸν οὗ δΔυάα- 
ΩΣ 8πὰ ἴῃ ΒΟΙΏΘ ΤΩΘΑΒΌΓΘ ΟΥ̓οη δηςἰοἰραίηρ (6 ἰάοΆ 
οὗ Ὁ ὈΠΙΥΘΓΞΑΙ ῥτἱθϑι μοοα (88 ΕΟ] [188 ΒΒ ΟΣ), {ΠΟΥ͂ 
850 δαορίθα δ βγοδίογ δατζηϊχίασο οὗ υἱϑνϑ δῃ ἰγ οὶ 
Βοδίποῃ ΤΠ3Ὼ ΔΗΥ ΟΙΠΟΥ βοῆοοῖ. Ηρποο ἴδ6 ᾿ἰάρα οὗ 
ΔΏΥ οοπησοίΐοῃ Ὀοίτοοη ἰθοῖη πὰ Ὁ τὶϑὶ, οσ ὀυθῃ 

, Φοόβη, σαπποῖ ἴοῦ ἃ τιοτηθηΐ ΡῈ δηἰογίαἰ θα (6 βίβδίθ- 
τηοηῖ, ΒούγοΥυ οσ, ὙὨΒΙΟὮ ἀο68 ποὺ ΔΡΡΙΥ͂ ἰο ἰδο Ἰδαῖον 
[οἸϊονσοσβ οὗ Φομη). Βυ ἰδεῖν 1161688 οὐ βοάοχγυ, ἰῃ6 
ῬΒατγίβοοβ ρογυογίοα Δυααίϑτη ἰ186}} ἰπΐο ἃ βϑοὶ π]18 
[6 βεαδάμυσοθβϑ ἔοττηθὰ δὴ δοοοιαιηοάαδίϊηρσ, πορϑίΐνο, 
δη βοοίδυίβῃ ὈΔΓΙΥ, 0 οοῃβίἀογοα ὑμοσωβοῖνϑθ, πὰ 
δείοαἀ Ἑ“ΠοΗ͂Υ 48, ἃ ΡὨ]ΠΟϑορὮϊς Βοδοο]. 

ΤῊΘ ματα δον οὗ Φο!ῃ 88 ἃ ὑτορδοῖ, τδίο, δο- 
οοτάϊηνσ ἴο {πι18 Ῥαββασθ, βθοῖῃβϑ αδἱ ὅτβὲ ἰοὸ παᾶυθ ὈΘΘῺ 

ὶ ὉΥ ἃ ἶαγρα ρογίίοῃ οὗ ἴθ ἀοτηΐπδηξ ρδζ- 
ὕοα, διὰ τοῦ ῬΓΟΌΔΌΪΥ οοσαβίομθὰ ὑμ6 ΘἸΩΌΘΒΞΥ, ΟΣ 

αἱ Ἰοαϑὶ ῥὑγίναϊο ἀορυϊδίοη, ἔγοτῃ (86 Ξδιημοάγίσω, γῸ- 
οοἰγοά ἃ βουίουβ ὈΪο ΘῈ ΦΟ.Π Θοϊηγλοποθα ᾿ἷβ ἀ6- 
πυποίαιοῦβ. ΤῈ αἴδικα ἰθ8 οηροηάθγοά ὈΘΟδσΩΘ 
-δἰγθησιμοηθα δηὰ τγοοϊθὰ Ὑβθη ἰΠ0 ΒοΣῖθ68 88} Ηΐτω 
οσ Φοθη δηηουηοοὰ 85 ἰη6 Μοββίδῃ οὔ ἰϑγδοῖ,--Ὁ 
ΟἿΘ6 80 ΘΠ ΡΟΙΥ αἰδοτγοηὶ ἔσοτα πρδὶ ἰΠ6Ὺ δα ὀχροοῖ- 
οἂ; διὰ ᾿δϑί]γ, πθῃ ἰλ6 Βαρεἰδὺ ῥτοσηυϊχαϊοα νἱοννϑ 
ὙΠΟ] ορροβοὰ ἰο ἰμοβθ οὗ 06 ῬὨαγίβοοδ οὐ [88 
αυδδίοι οὗἁ αἀΐνοτγοοθ, δηὶδ, ΘΟ ΒΘ ΘΏΠΥ, 61} ὁ νἱοϊσω 
ἴο {πὸ τοβοῃηϊπιοηῦ οὗ Ηογοὰ δῃὰ ἢηἷβ πὶῖθ. ΑἈοοογά- 
ἰησῖγ, τ Π ΘῈ δοσσαγὰβ ομα]οησοὰ [0 ρὶνο δὴ ορίῃΐοι 
ου ἴδ αἀἰνίπα δυϊ που οὗ Φοδη 8 Ὀδρίϊβτη, [16 ῬΒΑΓ- 
8668 ἀφοἸϊποὰ ἰὼ ἀο βο. [μΚθ (νἱΐ. 80) τοΐδγβ ἴο {π18 
Βι Βοαυποηΐ δἰιυὰθ οὗἩ [86 ῬΒΑΥΒο68 δηαὰ βουῖροθ ἰῃ 
τοΐογθηοο ἰο (86 θαρίίδια οὗ Φοδη. 

10 ἀσβοῦνοθ ποίΐοο, ἰ8δι ΜδιΠο ἀο68 ποὶ τοροδὲ 
[186 ἀγίϊο]ο Ὀοΐοσο Σαδδουκ. “86 ἱποϊα (68 οτ δὰ 
106 Ῥδατγίθοοθ ἰῃ οὔθ δηὰ (16 ΒΆσΩ6 ᾿ΠΝΟΓΣΙΏΥ οδίθ- 
Βοτγ." 

γεν. ἢ. θα ἢ κατὺ ἴποπὶ ΟΟΣΏΘ ἐπὶ τὸ 
βάπτισμα.--ΤῊ6 τπιϑδηΐησ 18 ποῖ, ἀραΐπδί ἐλο δαρέϊδηι, 
88 ΟἸδαγίυβ δῃα βοῦλθ Οἴμογβ σου] ἱπίογργεῖ (89 
βᾶζο. ΤῈ ΘΟΒΙΓΆΓΥ 8 ἴ0 Ὀ6 ᾿πίοττοα ἔἴτοιῃ τ δδὶ [0]- 
ἸΟΥ͂Β: τοῖο δαδ ωαγηρά γουῦ ἸΤδ6 οχρτοδβϑίοη ἀ068 
ποῖ, Βονονοῦ, ἀθποίδ βίον ὑμὶν οομιίης 70» ἐλέ Ῥω» 
»οεο οΥ δεὶπρ δαρξχοά. ΤὮ6 Βαριἰδὲ τοραγαβ ἰὮΘΙῺ δϑ 
πῆ δηα ἱΡΓΟΡΟΣ οδηάϊάδίοβ το ῥγοβοηϊοα ἰπθπ» 
δαῖνϑϑ ἴογ θδρίβιη ΟὨ]Ὺ ἰο βίγε: ίθοῃ 1Π 61 βε σὶρ 
οουδβ ὁοοποοὶς, ΤῈ βυρροϑύοῃ οὗ Μογον (ρ. 86), 
ἱπητη Θδι6 1 Υ οἡ {Ποἷγ ἀυσίναὶ, {ἰΠῸ7 ᾿ογο ἀοιογγοα ὈΥ͂ 
Φοἢ 8 ἀδηυποίδι 00} ἔγοσῃ ΒΌ μι  ἰἰηρ ἰὼ Ὀδρεδβι, ἱθ 
ΘΑΌΔΙΥ υπίουημἀοά. δυσὶ οοπαποῦ που]ὰ Παγο ρἰδοοὰ 
ἐμοῖα ἴῃ Ορϑῃ οομῆϊος πιὰ ἴμ6 Βαρῦδι ; 8. ὁουγϑθ 
μι ἰοἢ οσοῃ ρῥτυάσησο ἔογγδάθι Βυὶ 186 οἴἶξδοὶ οἵ [669 
ἀθϑῃυποίδι! 0η8 Δ ἴ0 ΑἰΠλἰ ἴδῃ, δα υ] τ Δ ΘΙ Υ (0 δίορ, 
106 στονγά8, Ὀοϊοηρίηρ ἰο ᾿μ οἷν ρασγίυ, υἱοῦ δα βοοὶκ- 
οα ἴὸ 16 βοθῆθ οὗ Φομ Β ταϊηβίγα 008 ΤὨ18 6Χ- 
Ρἰδηδίίοη ΤΟΔΟΥΘΒ [Π}6 ᾿τοδ Ί ΠΑΓΥ σοπιγϑαϊοιίοη, ἩΉΙΟΝ 
ΒΟΙ]6 Ὦδγο ργοϊθηαοα ἰο αἀἰϑοονοῦ, Ὀοΐγθοι (6 ὩδΙτῶ- 
εἶνε οὗ Μαϊίδον δῃὰ ἐμαὶ οὗ 1μκ6, ΒΟΒΠ ΘΟ ΌΣΟΣ 
ἷπ ἔδνον οὗ μαΐζο, ἀθ ὟΝ εἴα ἴῃ ἕδνογ οὗ Μαοιηον. 

Αςοοταΐηρ ἴἰο [αἰ ἰἰ. 7, [Π 658 ἀσῃυποἰὐΐ ΟΠ 8 ἸΤ 6 ΤῸ 
διἀατοαθοὰ ἰὸ 1.6 τυ] ἰτυ6 (τοῖς ὄχλοις) ; δοοοταϊΐηρ 
ἰο Μαιίμον, ἰοὸ {μΠ6 ῬΒδγίβοοβ δπὰ βδάάυςοοβ. Ὑδοὶν 
ἰπίοσοβδὶ ἱῃ δῃη βαποίΐοῃ οὗ ἰΐπ6 τηονοιμοηΐ, πὸ ἀουδὶ, 
αἰϊγαοίοα οτονγάϑ ἴο ἴῃ6 ρἷαοο οὗ βαρ ΐδαβ. Τῇ ὑγοϑ- 
ΘΏ06 οὗ ἃ τυ 46 ἸὨγοηρίησ ἴ0 βυιθτηϊὶ ἴο δῖ, ΔΙ Ρ 
811, 8 ἰο 861) ΟἿΪΥ δὴ ουϊπατγὰ τίϊο, 11] δοοοσά θὰ 
πὶ [06 τοδὶ αἷτὰ οὗ Φόοδη, τὴῸ Ἧὰ8 δηχίουβ ῃοὶ [ὉΓ 
ἃ ΒΌΠΟΓΡΑΙ Ῥγοξοβϑίου, Ὀπὺ ον ἱπαϊ νἀ] ΘΟΠΥΟΓΒΙΟΏΒ. 

Ο κοποσχαίίου (Ὁσχοοᾶ) οὗ νἱρϑσβ.---" ἐν» ἡ μα- 
τα ἐχιδνῶν ἀδῃοίοβ ῬΘΥΒΟῺΒ δὺ οὔδθ ἀδοοὶ ] δηὰ 
᾿τηδ]οίουβ. [58. χὶν. 29 : Ἰἰσ, τ. Ῥβ. ἵν1}}, ὅ, ΤΏ οχ- 
ργοββίοη. ΟΣ] ἃ ΘΟΠΥΘΥ͂ ἰο0 80 Ιβγϑο 6 (6 ἰάοα οὗἁ το- 
Ῥτγοδοηϊδν68 οὗ ρεχηϊοΐουβ ἀοοίΓ 68 Δα ᾿γίηςἾρ]68,-- 
ἰμβίσυτηθηΐβ οὗ ἴῆ6 Κίηρσάοχῃ οὗ ἀλυῖπθβθ. οἷ τγ ΓΘ 
Ῥγοδυλ ὩΘΠΠΥ ἀοοτηθὰ ἰο Ῥυπίβητηρηί. ἄἋἀοη. ἰϊὶ. . 
Μαίί, χἰϊ!. 41. 2 ΤΏ 658. ἰϊ., οἱἰς.--Ἶ 8. Βαῖδ τσασχηϑὰ 
ψου 2---Απ ἱπαϊοδίίου οΥὨ ἢιΐ8 ἀἰβίσυϑἑ οὗ {816 δἰ ποσὶ 
οὗ τ οἷν οβιθηβὶ 6 τηοίνοϑ. [Ιἰ οου!ὰ ΟὨΪΥ͂ ἢαγα 66 ἢ 
ὉΥ͂ ἃ Βροοἷα] τηΐγδοὶα (αἱ γοῦ που] πᾶν Ὀδοὴ ἀΐγθοῦ- 
οἀ δίτμον ὈΥ [86 ϑρί τίν οὗ Οοα.--- ΤῸ 869.---Τὸ 866, 
διὰ ἰππὺ5 ἴ0 8086 ἔτοτη, ἡΏ ΓΙ, Το ἰπῆῃ, Αοσῖδι 
ἀρῃοίοβ μοῖρ Ὀοΐηρ δἰγοδαῦ οβισῃβί Ὁ} Υ ἱῃ ἰδ δοὶ οἵ 
Βοοίηρ.---ΕἼΟΣΩ ἰμθ τταῖὰλ ἰο οοσηθ, ἀπὸ τῆ: 
μελλούσης ὀργῆ «-.-- [0 ὙΤΑΙΒ, ΟΥ 18:6 ΠΟΙΥ ῬΘΏΔΙ 
͵υβᾶςο οὗ ἀοά, ἴθ Βοτὸ Ἰἀοη δοα Ἡ}ΠῈ Ρυπὶβησαθας ἐδ 
861. Ἐοω. ἱ. 18: ἘΡΆ. ἰϊ. 8. 

γεν. 8. Βσίηρ ἐοχίὰ, ἐμοτζοΐοχο.--- Οὖν, ἃ οοποὶα» 
δου τοδί ῬΘΓΠΥ ἴο [86 οἴδῦχθ Ὀτουρὶ ἀρδϊηδὲ 
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ἰδοτα, δα ῬΑΣΪΥ ἰὸ ἐμεῖς ῥγοΐδβδβίου οὗ γορθηίδῃσο. 
ἘΠ ϊϊ8.---τοροῦ, δυΐϊ0]9 ἔγυϊα. Οοαρ. Μαίί, υἱΐ, 
11 δὲ αἴβδὸ πῖϊῃ βρεοΐδὶ γοΐθγοῃμοθ ἴο ἴπ6 ῬΠατγίβθοϑ. 
Βυοὶ ροοὰ ἔγυϊί, 65 οου]ὰ ποὺ Ὀ6 ργοάυοοά πιϊπουΐ Δῃ 
οητγο ομδῆρο ἴῃ (86 ἔτι ἶγοο ᾿ιβο δ, 

γεν. 9. Απά ᾿μΐτῖκ ποῖ---ἰἃοὦ ποὺ ἱπμασίὶπο γοὰ 
τοῖσι δῦ ἰδίῃ ψούυσπβοῖνθβ,--- 6.,ἕ ἰδίηϊο; 
ἾΔΒΞ3. "οδξ, [0 ΒΑΥ ἴῃ Οπο᾿Β Βοδτί : ΡΒ, ἷν. ὅ; χ. ὃ; 
χίν. 1. Μαιι. ἰχ. 21 ; [π|Κὸ Εἰ], 8., νἱῖ, 49.---ἷ. ανο 
ἈΡχδΒδαι ἔοτ ΟἿΣ ξαϊδοσ ;---ἰ, ἐ., νὰ 5.411 Ὀ6 κανϑᾶ, 
Ὀσοδυδα, 88 ἀοβοοπαάδηίβ οὗ ΑΡγΆμδτη, ἯΘ ΔΘ ΤΏΘ- 
Ὀ6ΓΒ οὗ ἰ8δ6 (ΠἸΘΟΟΓΔΟΥ, απὰ ραγίβκογβ οὗ ἴ8.6 Ῥγου ἶδθ 
γῇ 0 Οὐτ ἴδ μοσ. ΤῊΪΒ υἱοῦν 18 οἱ οαυν ὑγορουπάθα 

ἴῃ Ἰδίδν τα} ἰπὶσαὶ τε ηρα. ὅς Μουοῦ, Ρ. 87. Οοιη- 
Φόδη υἱϊ. 89 ; Βοτω. 'χ. Α8 ἴο {6 ροπαίηες (δ]]- 

ἄτερ οἵ ΑὔτΆμδτα, 866 οτῃ, ἰν.---οα 5. 4016.--- 
ΟοὐΒ δ᾽ μι σΠ ΟΥ̓ ΡΟῦΤΟΡ δηὰ ᾿ΙΡΟΓῚΥ ἀγα ποῖ ᾿ἰτυϊοὰ ὉΥ͂ 
μοτούϊίατν τσ. Ηδ ΤΙΔῪ ταὐοοὶ ποτὶ 88 βρυτίουβ 
οὨΠάγοῃ οὗ ΑὈτγαμδτ : δηα, οὐ 186 οἵδανῦ Βαηά, Ηδ ἰβ 
8016 ἰο οτϑδαίθ ουὖἱϊ οὗ [86 ϑίοῃρβ ἴῃ {π6Ὸ ] ΘΓΏΘ 58 
ἐμαεγδε σὨἱ]άτοη οἵ ΑὌτδμδηι ὮΥ ἴαιι, ὁ, 4., ἰο 1γ818- 
ὉΣΊΩ ὑπουϊναιοα ρογίΐοηβ οὗ {86 Βυτηδὴ Γδοθ,---ῦ- 

 ἀΟΌΘΙΘΑΙΪΥ 8 γοΐθγθηοα ἴο {π6 οα]]Πἶπρ οὗ [πὸ ΟΘμ 168. 
γεν. 10. Αδὰ ποὺν δἷδο ἴ1:9 διΧο ἰ5 1αἱά, εἰο.-- 

ΤῊ Ἀγϑοδαΐηρ βοηΐοηοθ ΟὨΪΥ ἱπρ]]οὰ ἐμαὺ 16 Ρυπβἢ- 
τηοηὶ οὗ (π6 δΒρυτγίουβ ἀδσβοθηδηῖβ οὗ ΑὈγΑΠΔπῚ γ788 

ἡ ΐε; ἰλαν ΠΟῪ ὑπ θοῦ οοπβιἀογαίζοῃ δβδβϑογίβ ἐδδὶ 
1 ᾿τγὰϑ ποὺ ΟἾΪΥ Ῥοββί Ὁ]6, Ὀυϊ ὨΘΆΓ,---ὭΔ , ἰμαὺ 0 δὰ 
ΔΙΡΕΔΑΥ Ἡδεπος ἐδθ ὧδ6 ΟΥ̓Ἠ ἐλ6 »γεδβεηΐζ ἐδηδε. 
ΝΟΥ ΔΙγΟδὰν (Π6 ἅχθ 1165 αὖ 1ῃ0 τοοῦ οὗ ἰδ ἴγϑα, 
ΤΟΔΟῪ ἴον (5 ποῦῖς οἵ ἀοϑίγυοοη, Τἢ6 δβίἰδιθτηοης 
ἐπ 1168 ἐμαῦ ἸΒ6Υ δα ἀπήγυϊ]} ἸΣΘ6Β, ΟΥ ἰγ6 68 οὗ ἃ Ὀδὰ 
κἱπὰ (οἷ, νἱῖ, 19). Τα ῥυμβατηθηὶ ὙΜ111 Θαυ γ᾽ ἀ6- 
δοοῃα οὁἢ ἃ]} ; ΟΥ̓ΘΓΥ ἴσον ἰμαὶ Ὀγπροίῃ ποὺ ἔοσίἢ ροοά 
τυϊῖ, οἰο, ΤῊΪΒ ον ΠΕῪ τοίογβ ἰοὸ ἰἢ6 οχοϊυβίου οὗ 
1.86 ὑπο] νην 96 018 ἔγοταῃ [86 ἰεϊησάοτα οὗ Μοδβίδῃ. 

γεν. 110 Σ ἰπᾶοοᾶ Ῥαρεϊζο νοῦ ἰπ (ἐν) τυαῖοσ 
ΣΈ ΕΤΕΙΕΡ τὸ ἷπ [86 οἰοτησῃΐ οὗ παΐογ) σἴο ΣΘΡΘη- 
ἴ8Δ:06.---Τ 86 Βαριἰϑὺ (γν9.8 ἀδοΐατοβ (μὲ Βα ἰ8 ποῦ 186 
ἡπᾶρο, ἀπά, δὲ (6 Βαῖωθ ἰἶγηθ, [δὶ Ὀγ ἷ8 Ὀδρίίϊστη οὗ 
ποῖον 6 ἀ068 ποῦ ΒασΌΓΟ ἰμοῖν βαϊναϊΐοη, Ὀυῦ ΤΘΓΟΙΥ 
6815 ἰμοτὰ ἴο τοροηίδηοο [,450}γ, Β6 (ΘΔ 68 161 (μὲ 
8 ΔΒ ΤΩΘΙΟΪΥ͂ 8. ΒΥΠΏΟΪ 68] ἀῃ ἃ ἰΘΙΙΡΟΓΑΓΥ τι Ββίοα 
88 ἴ86 ΤΟΓΟΓΌΠΠΘΓ, ἰ0 ῬΓΟΡΆΓΟ ἴον {86 δίρμοῦ σηΐβδίοι 
οὗ [86 Μοββίδῃηὄ. Ἐῖο ὑπαὶ οοσλοί ἢ δέδοικ᾽ χοϑ (ἰππλ6- 
ἀἰδίοϊγ [0] οί τὰ6), Ξ ἐλα λίεδειαΉ. Τθδ Βαρ- 
δι Πότ ἀθβουῖθο8 8. ῬΘΓΒΟΣΔΙ το δίίο ἰὸ ἰμ6 Μο8- 
Β'Δἢ : 1 81ὰ ποῖ Ἰυοσῖῃν ἴο Ὅθδσ ἘΠ. βαῃ}! δ], ἴο 
ΟΑΙΤῪ ἰθοπι δηὰ ἴο ἰακο {μθπὰ αὐ ᾶγ---ἰὰ Ματὶς απὰ 
Ιλκο, ἰο (ἐδ οἡ δῃὰ ἰο υυ]οοθθΌ Αὐοης [86 76008, 
Ογθοῖβ, ἀμ Ἐοπμδηβ, (818 τγὰ8 ἰῃ0 ἔπποίίοη οὗ ἴῃ 6 
τωθδηρδὲ βίανοθ. (οο ὟΥ οἰβιεΐη, Βοβθασα ον, δ8 8.) 
--ΗΘ ρῥγοοθϑᾶβ ἴο ροΐμὺ ουὖ {86 τεϊαίΐοη οὗἁὨ ὨΪ8. ὈΔρ- 
θτα ἴο ἐμαὶ οὗἨ Ομ γβὶ, ἘΠῸ 5811 Ῥαδρίίϊσϑ, οἵ 'τὰ- 
τΏΘΓΒο, νοῦ ἐπ ἴδ Εἴοὶν Οαδοεὶ διὰ ἐπ 8ζΧο.---ο 

, ΜῈ} οἰἴπον δῃ ἶγοὶν ἱτητηστβα τοὺ ἴῃ 186 ΗΟΙΪΥ ΟΠοϑὲ 88 
φουϊίοηϊα, οΥ, ᾿δἰστωρουϊοηὶ, Ης γΜ|}} ον ἤοίση γουὺ τὶ ἢ 
186 το οὗ ἑυἀρτησῃὶ (απὰ δἱ ἰαϑὺ πιὰ ἢ 6}1-8το). ΤΊ Β 
ἱπίοσργοίδοῃ οὗ {86 Θχργοβϑίου “γε ᾽" 88 Ὀ66Ὼ ΡῥτῸ- 

πυπὰοα ὈΥ͂ ΤΩΔΩΥ οὗ (6 ΕΔίμοτΒ (βοὴ οὗ ὙΒΟΙΩ, 
ΟὟΟΥΘΥ, τοίοστοα ἴθ ἰοὸ ἴα τα οἵ ρυγραίοτυ) ; πὰ 

ΔΙΏΟΏΡ, ΤΙ] Οὐ ΘΤΏ Θχροβίογβ, ὈῪ Κυϊποοϊ, Βομοῖϊ, Νϑδῃ- 
ἀον [46 Ὑ͵οίία, Μογοῦ]. Βυῦ βοῖὴθ οοπιταοηίβίοτσβ--- 
ΔΙΟΟΩΡ ἰἤθτη ΕἸΓΑδιηα8 [ ΟἤγΥβ., Οαἰν., Βοηρ,, ΟἸΒΔι8., 
Ἐθγανα, Ἐπ δ]ά, ΑἸορὰ, Υ ογάβυγογ}]---Ρ}}} ἴλ6 6σ- 
Ῥγοββίοῃ ἴὸ ὑπ6 κἰπα]ηρ, βαποιϊγὶηρ ἄτα οὗ [86 ΗΟΙΪΥῪ 
Ομοβὶ. Το παγηΐηρ ἰοη6 οὗἉ ἴ[Π6 Ῥαββαρθ, απὰ [86 6χ- 
Ργαββίοῃ. ΠΟΤ ΘΠ 8019 ἢγο, ἰῃ νοῦ. 12, ἅγο δραίηβι 
(815. ἰηϊογργοίδιίοη. " [ἢ δοιὰ Οοἀά, (ῃΠ6 πογάβ καὶ 

Ὁ ΓΝ ὨΘΟΘΗΒΑΡΙΥ κο. [{ 18 Βδτδὶ ἴο δορδγδίο " ἴΠ 9. ΗΟΪΥ 
βρίνις " δηὰ "“" βγο," δὲ γοίοστί ῃρ ἴο ὁρροδίία ο148868 οὔ βΡοσϑοῃδ, 

πυρί ΔΤ οτοἰ το, ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἔγοτ {86 ΘΥΤΟΏΘΟΌΒ 
εἰτίοι ἰδδι ΤΏΟΥ ποτα δαυϊγαϊοὶ ἰο ΗΟΙΪΥ Θμοθὶ. 

γεν. 12.  Ποαο ἔδ.--- σγα τ ΠΑΥ 6 δΠΟΙΒΟΡ Β6- 
υγτ6 οὗ υάρτησηί, ΒΟΥ, συ ἱπ 8 πιογο δ σι κί νσ 
ἸΒΏΠΘΥ ἰῆδη {86 φῬγοοραϊηρ, [86 ὩΘΟΘΒΒΙΥ͂ πὰ Ρῥτο: 
Ῥτοὶν οὗ βιιοἢ ἱαάρτηοηῖ, Τδ6 ἐΠπΘΟΟΓΘΟΥ 8 {π6 Π8. 
Ὀαπάᾶνγ οὗ αοα. Βαϊ ἰἔ ἰῃ6 τῦῖβα Ὠυβ δ: ἀπηδα ΓΕΠΟΥ͂ΘΒ 
ἴγοιῃ ἢ18 ρσαγάθῃ 8}} βυιοὶλ ἰσθοδ 88 ΤΩΟΡΟΙΥῪ ΘΠΟΌΣΩΟΙ 
186 στουηά, τηυοῖ τογα Ὑ1}1 Βα ἰῃ Ὠαγνοδί 6 Βορδ. 
τοίθ ὁπ {86 {δγοβῖηρ-ἤοοῦ 126 τ Βοδὺ ἔγομῃ 186 ΟΠ ΔΙς 
δηὰ ἀθ8] τι δδοῖι δοοοσγάϊηρ ἴὸ 1π6 ΓΌΪ65 οὗἩ Βυδθδη- 
ἀγγ. Βυὲΐ 186 ἱμοογϑοῦ, οὐ 86 κίηράοτῃ οὗ αοά, ἰ8 
ὙἰΠῺ στοδὺ Ῥχγορυοιῦ τοργοβοηιοὰ 88 Οο 8 βροοΐαὶ 
Βε|ά, οὗ. ποῖ θο(ὰ (6 βονίηρ δὰ [Π6 μαγνοδὶ ατὸ 
Ηἷβ (Μαῖι, χὶ. 8). ΤΟ ἔδῃ ἱπ Η18 Βαπᾶ, οὐ [86 ἰη- 
Βίχυιοηΐ ἔρον [86 Βαρδσγδιϊηρ οὐ ἢ ,. ἶδ5 (80 ποτὰ, 
ΟΥ 186 Ῥγοδοδίηρ οὗ (6 ἀοΒροὶ.--- ΤΏΣΟΘΔΒΣΣρ-ΒοοΣ, 
ἅλων, Ἰλε--ἃ οἰγοῦϊαῦ δρδοθ, θθαίθῃ ἄοππ οΓ ρατϑὰ, 
ΟἹ {6 ἔδτιη, ἸΤΏΘ ΘΟΓ ΜΔΒ οἰΐπον ἰγοάοπ ὈΥ̓ ΟΧΘῺ 
[οΣ ΒΟΙΒ68], ΟΥ οτυδμοὰ ὈΥ Τηθ8}8 οὗ ἃ {μγοβηΐην, 
βοῦρχε ἄγανγῃ ὈΥ οχθῃ [οΓ ΒΟΥΒ68]. ΒΟὈίηβομ, ἰἱ. 806. 
ΤῊ {πγοβηΐηρσ οον ἀδηοῖοθ Μοβδίδ ἢ βρῇεσγε οὗ δο- 
ἰἰοη (Εν α]ὰ),---ἰὰο ΒΟΙΥ ἰδπὰ πὶ δὰ ἰὰθ] γαῖ βοῦ 188 
ἃ τηδίθτα] δηᾶ ᾿Ἰ 6 γα] βοηβα (Μ 6 γοτ) ; οὶ τηδεκιηὰ 
ππηυγαὶ μὲ πε πνδε πότος ΟΥ ἴ)80ο δεν δῃ ῬΘΟΡΙ6 (ἀθ 

οἰ16)ὲ. Τρ οχίθηϊ οὗ {18 ἰμτθδιιϊηρ- ἤοον πιδοθβδὰ- 
ΤΊ ἱΠΟΓΘΆΒ6Β ἔτῸΠλ ΟΘΠ᾿ΌΤΥ ἴ0 οοηΐυτΥ. ΤῊ βἰδγίϊηρ- 
ῬοΪπὺ νὰϑ [πο Ἰαηὰ οὗἩ διά : [86 ἔτι Βοβὺ γοα 18 (ἢ 6 
ΘΑΥΠ Β γοτηοίοβὺ ΟΠ ΔΤΎ,---Ὀεΐπρ (ἢ θἢ στουμπα Ὀοδίρῃ 
ἴον {γ βὶ ηρ, δη ἃ ΠΟ μα γῇ ἃ ἤρα ψὮΣΟΒ τοαῦϊτοβ ἴὸ 
θα βουνοῦ. Το φεγρίπρ οἵ [86 (Ὠτοβμΐηρ Άοον ἰΒ εβδοί- 
οἀ ὉΥ Ββοραγαϊϊῃρ ἴ06 τ βοαὶ δὰ (ῃ6 ομδδ᾽ ΟΥ̓ [86 
Βἤσενο8Β οΟἸἸοσίοὰ οἢ ἰΔ. Ηο π|}} διακαθαρίζειν, 
ἐ.6.. [ΒοτοῦρὮΥ ρυτρο.--Τ)ὼῸ )᾽θαῖ.---Ττὺς ἀπὰ ρου- 
ἰοῦ ΘΙ ΙΟν ΓΒ, {86 Ργϑοίοιβ, ρυσο ὑγοάυοο οὗ σοὰ Ἐ 
ΒυΒΌΔΩαΓΥ.---Τ 9 ΚΆΣΗΘΙ, ἀποθήκη, ἰλ6 ΚΥΔΏΒΙΥ: 
ὈΒΌΔΙΪΥ ἀτγ, ΒΌ  οΥτΆοΔπ νδ} 18. ΑἹ ΘΙ] οτω, γβὶ, 
οὗ (π6 Κίηράουμῃ οὗ σατο ΟἹ ΘΑΓ ; δῃὰᾶ, ΒΘΟΟΟΒΑΪΥ, 
ΟΥ̓ 106 ἨΘΑΥΘΏΪΥ ἱπηοτίβης6.--- [0 οἸδῇΐ---Ἰπ (16 
ποδὶ Β6ΏΒ6, δ δίουον ἷ8 τ Βῃ σα, ουὖ 5τη4}}1. Ηδτα 
ἴΌ τηοδηβ 86 σι 01]6 τοΐαβο οὗ Οοα Β ὨυΒ ΑΒ ΥΥ : ΕἸγεῖ, 
1Π6 ΔρΌΠΟΙΪΟΒ Δρρ]ϊοὰ ἴἰο Ὀτΐηρ ουὐυὐ 1[π6 τοδὶ : δῃά, 
ΒΘΟΟΠΑΪΥ, [6 ῬΘΟΓΒΟΩΒ ἩΏΟΒ6 Βοασίβϑ ἤᾶγο οἰυηρ ἰἴὸ 
{8686 δροηοΐοβ δἴοῃθ, δὰ στο, ὈΥ {μοῖγ ναΐῃ, ἔΌστη 8] 
ΒΟΙΎΪΟΘΒ, μᾶνο ἰποιηβοῖν 8 Ὀθοοηρ ΟὨΔΗ Ὁ ΒδίονοΣ 
ἷΒ ἴο Ὀ68 αϑϑίριιθα ἰοὸ πε ἄγϑ, [6 ἱπάρτηοπίθτο (Μα]. 
ἦν. 1), 611 -ὅγο (Μαῖι. χχν. 41), 15 ομδῆέ ΟΠ δ᾿ ντὰβ 
υϑοὰ ον ὅι6)..--- ΗΘ οχργαββίοι, Πα ΘΙ ΟΒΔΌΪΘ ὅσθ 
(866 158. ᾿ἰχνΐἱ. 24), ροϊῃίβ Ὀογομὰ (π6 ἔρυτο ἰο (86 
ΓΟΔΙἰγ, ΔΙΒΟυρΡὮ τ ἀοποίοβ, ἴῃ (86 τβι ρἷδοο, ἰμ6 νἱο- 
Ἰομῖ, Ὁποο! ΓΟ] ] 8016 ὈΪαΖα οὗ ἃ βίγτα νυ ἔγο. ὙΒΘη (8 6 
ΒΟΓΥ ἡυαρταρηῦ ὈορίηΒ, ἰδ ΘΟ υ 68 τι ουὶ ἰῃίοιτυρ- 
ὕση, Ὁ}1 116 ἀπαυθηοθδῦ}ο ὅτ οὗ ἀθμθητια ἷβ Ππα]εά, 

ὩΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. ΤΏ αἰτηοδὺ βἰ πυυ]} δηθουβ Δρροδγδηοα οἵ ἵπνὸ 
ΒΟὮ ΡΟΓΒΟΏΔΘΟΒ 848 Φόβη δῃὰ Ψεβὺβ ἱηάϊοδίοα ἰμαὲ 
(18. γὰ8 ἃ υπίαυς ροτοα οὗ Ἔχίγδογ ΠΑ ΓῪ σοχηχηοίίοιι, 
ἴπ 16 ὨἰΒίοτΥ οὗὨ ἰδ ποῦ]. Φοδμῃ (86 Βαριϊβὶ τα 
[86 ΡΟΓΒΟΏΔΙ οἰ οάϊτηοπί οὗ ἐμ ΟἹ, Ομ τῖβιὲ ὑμδὶ οἵ 
ἴΠ6 Νοτ, Τοβίδτηθηϊ : ἀμὰ ἃ8 Φοδη να8 {μα ἰὐγοτυ- 
ποῦ οὗ ΟὨτίβι, ἐὺ Φ0]]οντβ ἰμαὺ ἰ.6 ΟἹὰ Τοβίατηρεὶ τ 9 
186 ἔογογυπποῦ οὗ ΘΟ γῖβί ἰπ τεϑροοῖ οὗ (μς ἱηπαγὰ ακ 
Βρ᾽ γα] οὐδαΐοησο απὰ σὶρ θουβηο88 τ ἰοἢ ἰΐ ἀ6- 
τηδῃμαὰρα, ΤῊΪΒ βρί για] Ἰερσα]βτη ΦΟΏπ τγαργοβοηϊθα, 
}υβὶ 45 186 Υ᾽γρὶμ 88 1116 γορσγοβοιίατίνο οὗ [86 ρτὸ- 

εἰϑγ ΚΒΘΥ͂ ΔΓῸ ΟἰΘΑΙΥ απ οὰ [ἢ ὕμνας, δὴ Σ. 1η6 Θορυϊβῖ τῷ 
καὶ (ποῖ ῃὺ ἀϊδ᾽υποῖτο ἥ, ἀμ. Μογοοόνοῦ {η|8 ργορῃθοῦ 
ΓΔΒ ᾿ἰ6ὙΔ}}Ὺ (ὉΠ 1164 θυ 188 ἄγ οἵ Ῥεηϊοουοί, πα δεπ τος ΗΟἱΖ 
ΠΡΗΣ ΤΩΝ ὍΡΟΣ 89 ἀϊφοί 166 [ὰ του χζια8 οὗ ὅτε, Δοῖθ 
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Ῥβοΐσ δορα δὰ 6 δυδηροὶ θα] δϑρίγδιουβ οὗ 186 
ΟΙὰ Τερίδιωθοης. Ηθῆςθ, ΝΔΕΥ Ὀτίηρθ ἰπ6 Γονὰ ἴὸ 
ἰλ6 ΡΟΟρ]6; Φομῃ Ὀτίηρβ [06 Ῥοορὶο ἰο {86 Τωοσὰ. 
Βυὶ Ὀοϊδ 6.6 ΠΊΘΓΟΙΥ [16 Τ6ΔῺ8 ἴον ἰηἰτοαυοίηρ ἴῃ 0 
Νον Τοδίδιρθηὶ δηὰ ἴπ6 οστὰ : Ης Ηϊμ86 1 ἷβ ἴ86 
ΠΟΥ δηπὰ ρογίδοι τονοϊδίζοη οὗ [Π6 αἰνίπθ, ὑπμοδηίῆτορ- 
ἶο, αιὰ 116.-- 86 οοπίταδὶ Ὀοϊοοη ΦοὨη, 
186 τἱρ!ὰ ργϑδοδοὺῦ οὔ τοροῃΐδποορ, δα Ψ6βυ8, (μΠ6 σοη- 
{ἰ6 Ῥγθδοιογ οὗ 186 Κίηρα οὔ Οὗ Ἀδαύθη, μβαὰ δἰγοδαγ 
ὑδοὴ ἰγρίβοά διηοὴρ ἰδ6 διποίθῃηϊς ὑσορῃθίβ ὉΥ ἰδ 
βίην οοηίταδί Ὀοίπτοσῃ ΕἸ Δ} ἀπὰ ΕΠΒἢ4Δ. ΕἸ Δ Ὦ, 
ἴον ἴ86 τηοδὲ ραγὶ, ρογέοττηθα σηΐτδοὶθβ οὐ υδηρθϑμοο 
δὰ Ἰυἀρταρηῦ, Ροϊμείηρ ἔοσπαγὰ ἴοὸ ἰμ0 ΗΠ] οαίδβίσο- 
ΡΒ, (86 ΘΙ ἱπάρτηοηῦ, ἀπὰ {π6 οπὰ οὗ (9 νου]ὰ. 
ιοθ ὮΘ τδ8 δρρυοργίδιο! Υ βῃδιοῃϑα ἔγοσα 186 υουϊὰ 
ἰῃ ἃ βοτν οδατίοί. Οἡ {86 οἴμοῦ ιδῃὰ, Ἐ]18η8 Ῥδῖ- 
ἰοππηο, ἴον [1.6 ταοβέ ματγί, τοῖγα δ οὗ ἸΏ ΓΟΥ ἀπὰ ἀθ- 
[ἰγοταπςο, ἐπὰ8 ργθραγίπο (86 ΜἨΔΥ ἴον [80 Μοβοϑίδηϊς 
Ριορμοὶβ. ΤΠ}ιῖ8 οοπίταϑι ἴῃ (Π6 ἰγρίςα] τηἰββί 8 οὗ 
ΕἸ ἀπὰ ἘΠῚ 6 'τταϑ 186} ἢ δὰ διαθίοτι, πο πδὰ 
8 εὐὔτο ΔΙΙΒΙταοοῦ ἴῃ ἴῃ στοαὶ οοπίταϑὲ Ὀούθοη 
ΟΙὰ διὰ Νεν Τοβίδιηοηῦ (πη68, ἃ8 Ἔχ οἰ ϊοαὰ ἴῃ τὴ 6 
ἐποῦοὰ δὐνοηξ οἵ 186 Βαρἐδὲ δπὰ οὗ ΘΟ γίϑι. 

2. Το ΟἸ]ὰ Τοβίδιηθηὶ οομίδὲπβ (π6 τοὺ νατὶϑὰ 
ΤΟίΥΘΏΟΘΟδ ἰὼ ἰμ6 ΝΟΥ, ὈΥ 1.8 ὈγΟΓΐΪΒ68, ἐ18 ἴανν, ἰΐδ 
(γρΡεβ, δῃὰ ἰΐ8 ργορῃθοῖθθ. 18 τηοβὶ βιγ κίῃσ τοῖοσ- 
ΘΏΘΘ, ΒΟΎΘΥΟΡ, ἰ8 ἰδὲ πὴ σψ ἱοἢ ἰξ οἱοδβοά, ργοϑοπῦ 
ἴπρ' 88 ἷΐ αἰὰ, ἴῃ ἴ6 ροῦβοι οὗ (89 Βαδρίίβι, (ῃ6 τηοϑὲ 
[δια] ἀταθοαϊταρηὶ οὗὨἨ ἰΠ6 οἹά αἰβροηβαίίΐοῃ, ΤὮυ8 
(80 τοϊδου οὗἩ ἰδ Βαρὖδὲε ἴἰο ΟἸγίϑιὶ νὰβ ἰδὲ οὗ 106 

. Ο]ὰ Τοθίατιοαςξ ᾿ἰβ6 1 το 6 ϑανίουυ. ΤῈ6 ρτϑῃα στηΐ9- 
δίοῃ οὗ Φοἢ γγ88 ἴ6 Ὀδρ θπι απο τοροπίδηοθ. [{8 
εἰοεαοηΐβ διὰ οοσαπθποοτηθηΐ οχἰβιοὰ ἰῃ 106 Ο]ὰ Τοϑ- 
ἰδεροπῖ ; Ὀπὶ (Ὧθ οτπιδηο6 ἰἰδο 7 σ8ΔῈ ΟἾΪΥ Ὀ6 ὑπάοτ- 
βίοοὰ 1 νἱονϑὰ 85 ἃ ὩΘῪ δοὺ οὐ Ὀἰνΐηθ του ϑἸδιίοη, ἃ 
Ὀὶνίηθ ταΐβδίο, 8 ργορμοῖΐο ογθδίΐοῃ, [18 ΤΆ] ἱπ)- 
Ῥοτὶ δρροᾶγβ ἔγοτῃ ἰμ6 αἀθροϊαγαϊίΐοη ὑμδὶ ἰδ τδο]6 
ΡΘΟρὶθ οὗ ἰβγϑοὶ σόσὸ υἱδοῦὶῦ ὑποίθαη. Οποο οὗ οἷά 
ΟΥ παὶοὰ οὐοῦ 86 ἀτίοὰ Ὀρὰ οἵ Φοτάδῃ: ΠΟΥ 
ΠΟΥ πιυδὶ 6 ᾿τητηθγβοά ἱπ ἰδ6 ουττοηὶ οὗἩ Φογάδλῃ ἴῃ 
ἐλεῖν 014 βίδίθ, ἴῃ ὁσάθῦ ἰο οοτηθ ουὐ οἵ ἰϊ ἱβογουρ]}Υ 
τουοπσοα, Βαῦ (ἷ8 ἀφοϊαταίου οὗ {π0 Βαριεἰϑὲ ἱγτρ θα 
8|50 ἴμ6 ἰάο8, (δὲ τηθ γα 1658] Ἰυβίγαι: 008 τ ΓΘ ἰΠΟΆρδ- 
010 οὗ νυν γίηρ ἰδ6 Ροορὶς,--ἃ ἰγα ἢ ἩΠΙΟἢ τγ8 αἷβὸ 
φοηγογοαὰ ἰὼ ἰδοῖν τη ὰβ ὈΥ 86 δοϊοιηη 68 οὗὨ ἰὴ 6 
μϑδε δύ οὗ δἰἱομοπιθηὺ (μεν. χυἱ). [,ΔΒ0]γ, 8}1 ἰῃΐ8 

Ἰοδίθαὰ ταὶ (ῃὴ6 Ὀδρέϊδηλ ὑπῖο τοροπίβησθ τγὰ8 ἰΐ- 
961 ΟὨΪΥ ἃ δυταροὶ, Ὀεΐηρ δῃ ουὐναγὰ ΘΧργοβϑίου οὗ 
ἴδιο ἴδοί, [δὲ 1ογα] ἱπβιϊιιτἴοτιβ το 6 ἱποδραῦ]ο οὗὨ ἀδ- 
᾿νοτίησ τἰμὸ «26 ν δ Ὡδίοη ἔγοστα εἶπΌ ΑσδοογαϊπρΊγ, 
86 Ὀαρἕκτα οὗ Φοβη νγᾶ8 αὖ 186 βδιγδ {1π16 ἃ Ὀδρί βτη 
πηΐο ἴδ 69 δῃὰ ἰπ ῥγαρδγδίίου ἴοῦ ἴῃ6 δοταΐηρ 
οὗ ἴδ 6 ὦ εδοίδη, δηὰ 1.8 1.58ὺ δηὰ ἰρμοθὶ δἰἷπὶ νὰ ἰὸ 
Ῥοϊπὶ ἰῃ6 Ῥοορΐο ἴο ἴ86 ρΡόγεοῦ οὗ 186 Μοββί δ. 

8. Τιδὶ Φοἢπ ἀρροδᾶγοα ἰη (86 πὶ] ο 688 ἃ8 ἃ 
οΥ οὗ τοροπίδπορ, ἀμα [6 Γ6 δατηϊηϊβίογθα ἷβ 

[6 οὗ νατγ Βοαιίοῃ, 18 Δποίμον ονϊάθηοο οὗ {86 στοαΐῖ 
οὔδηρο πῃ ῖϊο ἴδ6 νἱοῦγβ οὗ βγϑ6ὶ σα δοουῦ ἰὸ ὑῃ- 

. ΑἈσσογαΐηρ τὸ Ο]ὰ Τοβίδτασηϊ ἰάθαβ, (ἢ 6 σλτὰρ 
πΟΌΪὰ 6 σομπβδι ογοὰ οἰθδη, αημὰ 86 ὙΠῸ ΘΓΏΘ5Β. ὑῃ- 
οἰοαη (ον. χυἱ). ΤΉΏΪΒ, ΒΟΟΣ, 18 ΠΟῪ τουογβο; 
δυὰ Φοτγυδξαίοσηῃ τουδὶ ρῸ ζοσὶ ἢ ἴ0 186 ὙΠ] ΓΠ658, ἸΠ 6 ΓΟ 
ἴο βοοὶς μοῦ μαυσγίβοδλιίΐοῃ, Τυρίοα!!γ, (18 οοηίτγαβι 
Ῥοίπες οσπδεά ἰοὸ Οοΐρσοίδα, ἰο (μῃ6 δοουτβοὰ ρῥἷδοβ 
πιίλοιξ ἔνο οἰζγ, ἀπὰ ἰοὸ (86 ΟὨυσοὶ οἵ ΟὨγίβὲ α8- 

“, ΟἸγῃρα Δηα δχοοιητηθπϊοδίοα ΌΥ ἴΠ6 Βγῃαρόγιο. Βαϊ 
ἷξ αἷἰβο ροΐηιβ ὑδοϊςυσαγά ἰο ἴμ6 νοΐοα οἵ εἶτα χ8ο οτἱοά 
π ἴῃς νι] θτηθ89. [88, χὶ. 8 (οοπιρ. Φοδῃ ἰ. 28). 
Ἐκ ύγυ 86 ὙΙΙῸΟΓΤΙ688 ἰβ8 ἃ Βυτ 0] οὔ (86 παίΐϊοῃ ἰὺ- 

οὐ δ᾽ ἰϑϑϑὶ οὔ (Π6 βίαϊβ οὗ [6 76 }}5 αὖ 106 {1π16. 
ἰδδῖ τ στ ο88 (86 ὑτορμοὺ οδη μὰ πὸ Ῥαίδι ἔογ 

106 δαναηὶ οὗ ἴ6 οτὰ. Ηδηοο 8 ΜΑΥ Π88 ΠΟῪ ἰο ὯΘ 
Ῥγοραγοὰ ἴον Ηΐμπλ ὈΥ͂ τορϑῃίϑῃοθ ; δηὰ {818 ζοστηβ ὑῃ6 
Ὀυχάθρῃ οἵ [εἷβ χτηοββασο ὅββιιοὶὶ γα8 ἐμ στη τηϊβϑί οι 
οὗ Φοδη : ἷβ πουῖς δπὰ ϑουηχη 880 ΔΒ τηδίηϊυ, ἱἶ 
ποὺ ΘΧΟϊυδίγου, 0 6811} ἰ0 τορθηΐδηοθ, Βρβίθβ [86 
Βυτ ΟἿ 6 ΟΠΑγβοῖοῦ αἰϊδοιίησ ἴγζοτα 118 Ὠδίιγο ἰ0 8 
τ] 658, ἰΠ6 Βο͵]ουτῃ οὗ Φοδπ ἰῃ {86 ἀοδβογὶ ρμοϊηἰθα 
ἴο ἴο86 ἀθϑροῦ Θχρϑυίθ 68, ΓΟΒΌΠ Πρ ἤγουν ὁοηίοσα- 
Ρἰδύου, γι γοσηθηὶ, δ Θοηδίδη ρσαυον, Ἡ ὨΙΟὮ τηδγὶεϑα 
186 δβρ τ 4] ἀονϑὶοριαθηὶ οὗ ροπυΐπ Φυάδίδτα ονϑὰ 
δἰ Δῃ ΘΆΓΪῈΡ ρΡοτϊοὰ (Μοβοβ, ΕἸ ἢ, Φοθπ, Ομτῖδι, [86 
ΑποΒοσἑ (68). ́ 

4, ΤΠ Ἔχρυθαβίοῃ, “ ορεπί γε, ψἰΒ ποῖ οαυϊναϊοηὶ 
ψἰ} “220 ποθ." Το οτἱρίῃαὶ ᾿η68}8, Ολαηρο 
ΨΟΌΡ ηδηἶδ, γον τηο46 οὗ (Ὠϊηϊτρ διὰ οὗ νἱοπίηρ 
ὑμὶπρΒ,---ποῖ ἐπὶ ογον ἰμδὺ ἴ86 Κιπράοτα οὗἨ Ὠρᾶτθα 
ΤΩΔῪ ΟΟΣΏ6, Ὀυῦ δοοαιιδ6 ἰξ 8 οοἸηΐῃρ' ΟΣ ΔρΡργοδοδίηρ 
((οσ ἐδο ίηρσάἄοτῃ οὗ ϑανθὰ (6 δἱ Ὠδη). ΤΠ 
Ομδηρο οὗ τοϊηα δου] ΟΠΙΥ δρτὶπρ ἔγοσω ἃ δθῆβο οὗ {δ9 
ἴγθθ ἸΏΘΓΟΥ͂ οὗ αοα ἴπ πηαπὶ οβύησ {πΠ6 κίησάοτῃ οὗ 
ΒοαΥΘη, διὰ ἔγροσα ἴπ6 τονοϊδίίοη οὐ ΟἾἸτίβι ἰπ Ηΐδ 
βτδοο δὰ ἰσυίῃ. ΝῸΓΡ σδῃ Ὁ ουϑῦ Ὀ6 οΟἰμᾶννίβα ; [0 
πἰϊθουὶ τοροηίδησο, ομδηρο οὗ τηΐπ, ΘΟΏΨΘΓΒΙΟΏ, ΓΘ» 
ἡἰαεύκαν (Φομ ἐἰϊ.), 10 18. ἱτηροβαὶ Ὁ]6 ἴο ϑῃΐος (80 

ξάοπι οὗ Βοϑδύθῃ. 
ὅ. Τα αν δ γοδὰγ ἱπαϊοδιοαὰ 186 »ῈῈ ΤΩ 68:- 

ἱηρ διιδοδίηρ ἴο 116 οχρτοβθδίοῃ, ζέπσ' οΥ̓͂ ΟΘοὐ, ἃᾺ 
αἰβεϊπαυϊδμοὰ ἔγοσα (6 ἀίπσάομι ὁ ἄθανεη. ΤῈθ 
ἴοστηϑν ἷβ [86 βοηοσαὶ οοῃοοροι δπὰ ἱποϊαᾶοθ 16 
οηγο Κἰηράοτϊῃ οὗ Οοα, ἰῃ ΟΥΟΓῪ ΒΘη86 δηα Ὀοασγίηρ. 
ΤῊὰΒ ἰμ6 (ΠὨΘΟΟΓΔΟΥ͂ τγὰϑ [Π6 Κίηραοτι οὗ αοὰ ἴῃ ἰΐ8 
ἰγρίοδὶ δῃὰ Ὁ] Τοβίδιλθης ἔόττω ἢ τ Δ116 186 Κίηράοιῃ 
οὗ Ομ γῖβι 15 ὑπὸ κίηράοτῃ οὗ Ὠοαύθη, οὐ [86 Κἰπράοιῃ 
οὗ ἀοὰ ἴῃ ἰδ τϑα τυ, οὐ [16 τοῦ] ἱμοοσγᾶου. Ὑἱονϑα 
88 ἃ Ὑ016, {π6΄ Κἰῃράοτῃ οὗ (οα ἰ8 186 ἱσΏΘΡ τιδοΐ- 
ἐοβιαιΐοη οὗ [86 υπΐγογδαὶ ΒΌΡΓΘΠΊΔΟΥ͂ ἀπὰ τυ]6 οὗ Θοὰ 
ἴῃ πδίυσο δηὰ ἴῃ Ὠἰβίογυ, δὰ ἰΠ6 Ῥσορδγδίίοῃ ἴον [86 
κίηραοπι οὗ φίοτυ (Κκίηράομα οὗ ροιρον, κἰηράοτῃ οὗ 

αοε, κἰησάοτϊῃ οὗ σίογν). [Ιπ ἀἰγοοὶ οοπίγαϑι ἴὸ [86 
ἱπράοτῃ οὗ 18. ἰδ οὗἩἨ ἀδτκηθββ. 1ὺ ΔΡΡΘΘΙΒ 

Δίου πὶ ἰΠ6 Κιπράοτη οὗὨ σταοο, δὰ ἴκβορβϑ 800 
ἢ 1; ἀπ, ἸΠουρΡὮ Δρροδγησ ἴο ΘοὨαπογ,  ἀπηδῦθ» 
ΙΥ ἰα αἰσαγϑ οοπαυογθά. Αἱ Ἰαβϑὺ, θη {Π6 Κἰηραομ, 
οὗ Θοάἂ 5841} βανὸ Ὀδθῃ ρογίθοιθα, ἰὺ νι}}} 180 Ὦδυθ 
τοϑολθα 19 (}} δηὰ 84] ἀθυθὶορπλθηῦ, πὰ Ὀ6 τῖρο 
ἴον [86 86} δηηἱ ἰἸδιίοι το ἢ ἁπσαὶϊ8 ἃ, ΤΉΏΘΗ Β8Α]]} 
ἰδ αἶβὸ ΔΡῬΘδγ ἰμδί 4}} δον 10 δὰ Ὀ6Ο6Ὶ οπἰ γον Βα Ὁ- 
76οὐ ἴο 186 Κἰηρσάοπι οὗ ΟἹ] ροίθῃο6, δα ΒΒ Ὀδουυϊοπὶ 
ἴο 186 δαἀγδῃοειηθηὶ οὗ {86 Κίπράοπι οὗ βίοτγ. Ιῃ 
Νον Τοβίδχαθηῦ ἰἰγλοβ, (6 ΟὨγβίίδη ΟἸὨυγο δπά {86 
ΟἸγβίΐδη ϑίδιθ ΤΩΔΥ Ὀ6 Γαραγαοα 88 {86 ὑπνοίοϊα παν» 
ἐγζεείαξίοπ οὗ 86 Κιίπράομῃ οὗ ἀοά; πίοι, ΠΟΎΤΘΨΟΣ, 
τησϑί ποὺ Ὀ6 οοπίουπαοα πΠ (ἢ6 ἐδδόπος οὗ ἱπ6 Κὶπρ- 
ἀοτὰ οὗ ἀοα. 1,Δϑιϊγ, (6 Κίηραοτῃ οἵ αοα ἴ8 [86 
κίηράοτα οὗ μϑάνϑῃ, οί ἱπ γσοϑροοῦ οὗ 118 οὔἱρίῃ δπὰ 
118. ροαὶ], ἰζ8 δββοῆοα δηὰ 18 τηδηϊεβίδίΐοῃ, ἰ18 ΚΙ 
δηὰ 8 Ῥθορῖϑ, (5 ἰατὺ δηῃηὰ 8 οἱ ΖοηΒῃϊ0---ἰμο τὸ 
ἀοτηϊηίοη οὗ ἀοὰ ἴῃ (86 8ου}8 οὗἨἁ Ὀο]ΐΘν ΓΒ, ἰΒτου ἢ 
ΘΟ γὶβὺ δηὰ μὶ8 Ηοὶν ϑρίγι, 

6. 7 ΤΠΔῪ νίοιν (16 ἀβοοι οἴβιῃ δὰ δυβίου υ οὗ 
Φομῃ ὑπάοῦ ἃ ἱποζοϊα δβϑρθοί, Ομ 16 ὁπ6 Ὠδῃά, ἱξ 
ΤΩΔΓΚΒ Ὠΐτὰ Ουὐ α8 8 ρογίδοι Ναζατίθ. ΤῺ ἰηβίϊτι- 
τίοῃ οὗ Ναζαγίίθβ, πῖτῃ 118 γδυοῦβ Ῥγοὶ Οἱ ΟΠ, τὴ 8 
ἔγοσα ἴῃπ6 Εσβὶ ἱπιοπαθα 85 βοσροίίηρ' βγη αν ἴΟ, ΠΔΥ͂, 

Ὁ "2 0 Ῥεπαποα," ἰδ (πὸ Ηοτηδη Οδίβ 0} 6 γογβέοη, τηϑᾶθ 
δὶ ΒΒοίμηδ, Α. 1), 1652, 10 00]]ΟὙ78 ΟἸΟΒΟΙΎ Πασὸ, ἈΒ οἰ ὮΘΡΟ, 
186 1,διΐη Ὑυϊχδῖο τ ἰοῦ τοηάοσβ (89 ατοοῖς μετανυεῖτε 
Μαῖϊ. {|. 3, οἷς. ; δοδηΐξίοηξέαπι ασοία, ΤῈ ἀἰ θτοπσο ὁ 
τΡκηδἰδιίοη δἴοσίδ πηδιογία ἢν 1Π6 ἡ Βο]ὸ ΟΠ ΘΟ οὕ γοροηῦν 
866. 1ῈἿΠΟΥ τγαπϑίδῖεδ: “ 7 λιέ βμᾶνθ,  Ὁϊΐπ  ΤΠΟγο 15. 8 
ἀἰθγοποο Ὀοίποου 846, τορειέαποο, δὰ δέδφωπρ,»οΝ» 
απο6.--Ἐ. Β.} 



4 ΤΗΕῈ ΘΟΟΠΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΟΙΝΟῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. ΄ 

ΔΒ ἃ ΠἰσδοΣ δοχαρίοιίοη οὗ, 86 ἰαρμὰ] φσιεδίβοοα 
(1εδεν «δι, ἷ. 68 ; αροεί, Ζείἑαζέον, '. 808 δῃηὰ 898 5). 
Ηδμοα ἰδ οἰτουτηδίδησο, {μαὶ ὈοΪὰ ΦΟΙπ δὰ ἰδ6 
ΑΡοβίϊα ψεασηθβ σοῦ ΝαζΖαγίῖοδ, ΏΔΥ Ὀ6 τοραγαθὰ 88 
ἑοστοΐηρ ΔῈ Δρρτορτγίδίθ ὑγδμβὶ ἴοι ἔσο ἰμ6 ΟἹὰ Το8- 
ἰδτηθηΐ ργλοϑίμβοοὰ ἰοὸ ἐμαὶ οὗ (86 βρίγιϊ ὑπο (86 
Νον Τοβιδιηοηί, ᾿8ὲ 88 ἴ86 8 9 ΜΒ ἃ ἰγβῆ- 
αἰθΐοα ἔγοιῃ ἰδ ἰορὶα ἴο [86 οἄυσοῦ. [Ιπ οἴμοῦ 
πογάβ, [86 Ναζαγίοβ σατο ἰῃ6 οοπηροιίηρ ᾿ἰηἰς Ὀ6- 
νοῦ ἰπ6 Ο]ὰ δπὰ Νοὺν Τοβίιδιηθιὶ ὑσγίθβίβ, ᾿υδὶ 48 
ἴδ. δυῃδρορυθ 11Ὃ8 Ὀοίνθο (86 (6: ρ]6, (μ6 ολυΓΟΙ, 
αὐ 886 πδϑΐησ πὶῖὰ παΐοσ, Ὀοίσθο οΟἰγουτ- 
οἰδίουῃ δὰ Ὀαρίΐδπι, ἀμ (86 Ὀτοδιίησ οὗ Ὀγοδὰ δηὰ 
1806 οὺΡ οὗ σὐπριαθ λέα ὁ Ὀούνγοοα ὑμ6 ρδβϑουοῦ δηὰ 
1.6 [μογὰ β βυρροσ, [Ὁ πα ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἰδὲ Φο0.Π 
ΒΟΙΪα ΟΘΟΌΡΥ 186 Ῥοδίιϊοη οὗ ἃ ΝδΖζΖαγθ ἰῇ ογον ἴὸ 
᾿ἰλὸὺ ὀχόὸνς Βοηΐίθῃσο οὗ ᾿πηρυτὶν, ποῦ ΟὨΪΥ ΠΡΟῚ ἰδ 0 
ΘἸΤΙ8 ἢ} ΡΘΟΡΙΘ, Ὀὰΐ ὑροῦ ὑμοῖν ῥτεβίμδοοα, ΝῸΡ νὰ8 

ἷ8 ὑγοίθββι ἢ. ΤΊΘΓΟΙΥ͂ Βυτη 0] 108], ΠΩ ΡΙ ΥἹΠΡ ἃ ΒυτθοΪ- 
οδὶ] γτοῃυποϊδοι οὔ ἰμ6 ποσὶ, Η δοῖι δ} Ὁ τοπουπορα 
ἴδιο ΡοΟΡ, ἰ6 Ἰαχυγγ, ἀπὰ ἴλ6 ρυγβυὶλίβ οὗ 8 ᾶρὸ δπὰ 
ὨΔΙΪΟΏ, Δ δΔρρδδάγοὰ οίοσα ιΐ8 δοίοιαρογαγὶοβ ἔγθθ 
ἴο υἱοῦ εἶδ βοϊοιλῃ ἀδῃυποίδι οηΒ δραϊηδὶ ῬΒαγίβοθθ 
διὰ βιαάδάυςορθ, ἀραϊηδὶ 86 τυ] 6 ΓΒ οὗἨ ἰἢ6 βυηδροζυθ 
δηὰ {πὸ συ] ογ οὗ (Π6 ΡΘΟΡΪ6. 

ἢ. Τὶ ἴ8. ταοϑὺ προγίδηϊ ἰὁὸ ποίδ (9 σομίγαϑὲ Ὀ6- 
ἔποθῃ {86 στουπβ οὐ ΟΝ ΦοὨη τΥὰβ ἈΠ ἰὸ 
ὈαρίΐΖο ἰῃ6 ῬΠαΓγίβο 5. δὰ ϑδαάάυοθοβ, ἃμπὰ {8086 οἢ 
ΜΠΙΟΝ 6 ΒΗΓΌΙΙΚ ἔγοτῃ Ὀδριϊζίπρ ἰῃ6 οσὰ. [πῃ μἷβ 
λααρτηθηΐ, [16 ἔοττηοῦ ἀἰὰ ποὺ ΘΟΙΏ6 ὕρ ἰο ἰ89 ἸΔῪ οὗ 
186 ΟἸ]ὰ Τοβίαπιθηΐ, τ Ὦ116 9 6808 ποηΐὶ ἴδν Ὀογοπὰ {μ6 
ΟΙὰ Τοβίδπιθης,. Τα ῬΒαγίβοοῦ ΓΟ ὑη8Εὲ ἴοὸσ ὈΔΡ- 
δια ; Ὀαρίλδη 8 υπϑϊ ἴον (86 οτὰ “4658, ΤῊΘ 
ΤΌΪΟΥΒ οὗ Ϊ8. ῬΘΟΡΪΘ ΔΡΡΟΔΡ ἴῃ ἴ86 ργοβοῦοο οὗ (86 
Βαριἰδὲ 88 “" ΟΣ] γθ,᾽" Οὐ γα Π 6 Ὁ 88 ἃ γδοθ ἀσροπογαίρ, 

. 8πὰ καἰΐοα ἰο ἰγὰο υἀδίδτη : 116 θοΐοσγο ΟΝ γὶϑι 186 
Βαριΐβυ ἸΟΥῚΥ ὈΘΠ 45 88 [6 ΒυταὈ]οβὺ βουνδηΐ ἰῃ ὑγοθβ- 
6266 Οὗ {μ6 τηοϑὶ ρ]οτίουϑ οσὰ. Ηον αἰ ογοηί, ἰμ6η, 
10:6 ῥἱοίυγα Βθτθ ρῥγοβοηίοα οὗ {86 βρίγὶῦ οὗ μα ΟἹὰ 
Τοβίδηθηϊς ἤγοιλ δαὶ ἄσγαντι ΟΥ̓ ΒοΙη6, τ8Ὸ πουἱὰ 
ἰάρμ γ (6 τοὶ σίοη οὗ ἰμ6 Ο]Ἱὰ Οονοηδηὶ τ ρῥΒατὶ- 
ΒΔΟΑΙ] Φυσδίδτα ] 

8. ΤΏ οἰτουχηβίδηςο, ἐμαὶ ἰῃ6 Βαρ δύ 18 ΠοΣο ἰῃ- 
ἰγοἀυσοὰ 838 ἀδῃουποίηρ ΒἰἤΠΟΓΒ, Β0 ΠΟΙ ΟΠ ΕΥ̓ ἀσοουμίβ 
ἴον 6 αἰ ΌΓΘΠοΟ Ὀοΐθθη 18 ἀο6]]πραιίοη οἵ {86 δα- 
γοπὶ οὗ Ομ γῖϑὺ 88 {86 Φυάρο, ἴῃ [86 ραββαρο Ὀθίοσα 8, 
δηὰ 18 ἀοβοσί ρου οὗἩ ΟἩτίβὶ 85 186 βυδογίηρ, βαν  ουῦ 
ἷπ Ηἰβ δα άγοββ ἴο ΗΪβ ἀϊβοίρ!οβ, Φόομπ 1. Βοβίαοβ, 
ΚΒγουρδουὶ ἰλ6 ΟἹὰ Ταβίδιηοηῦ, οηα ἱπάροα Βσουρἢ- 
ουαἱ δοιίρίατο, Ἰυάρτηθης δὰ βαϊναϊΐοη ἃσὸ οἰ ΒΟΥ 
οοΟμποοίοα - δὰ ἰῦ ἢ88 ὈΘΟῺ ἰ00 τσοὶ ἰΠ6 Ὀγϑοίΐοα 
οὗ βοβοϊαβϑιίς ἱπϑοϊορίδηβ ἰὸ βϑύογ δηὰ αἰβ)οῖῃ 8680 
τὸ ἰάθαϑ, ΕἸγίμοῦ, (86 ῥἱοίαγο ῥγθβοηϊοαὰ ἴὸ 186 
ταϊηὰ οὗ [86 Βαρ(ἐ8ὺ νγδβ ουϊάθηι}γ ἰμλὶ οὗ (86 δάνρηϊ 
οὗ ΘΟ τῖβι, ἰῃ δ} 118 ὑῬ185868 ἰο 118 θΠ4] στρδῃ  βίδιοῃ, 
οοσασηθῃοίηρ πὶ [86 Βγϑί, ἀπά ἱποϊυάσϊηρ (πο δοοοπὰ 
ΒΡΡΟΆΓΑΠΟΟ Οὗ (86 βανίουγ. ΤῊ ἱπαρτησπῃὶ οὗ Βορᾶγδ- 
οη, το ἢ τὰβ ἴο 6 οοΙμρίοῖοα αἱ ΗΪ5 βοοομὰ δ(- 
γοηῖΐ, σοσητηθησοα αἱ {Π6 ὅγϑὶ. Τῇ “ἔγυδδ τηοοὺ ὑπο 
Τορϑῃϊδηοα,," πο (μ6 Βαριϊδί γθαυῖγοι, τ το δὺΐ- 
ἄσδποο οὗἩ 8 ρϑηυΐπο στο σίουβ δηὰ τόσα] στοπουδίΐοῃ 
διὰ στοροῃογαίίοῃ, ΜΝ ΟΝ ἐπ ρ} θα [6 Ορροδβί(β οἵ σλοσθ 
Οχίογμδ βτα δηὰ ζεϊσηθα γορεῃίδῃοθ. 

9. Το Ὀαρίΐδπι οὗ τραΐέγ, δα ἰμ6 Ὀαρίΐδτα οὗ 7, 
---ἰῦο ομδ δαχηϊπδίογοα ὈΥ Φόμῃ, μ6 οἴμος ὈΥ͂ Οτῖϑί : 
[86 ομο "“Ῥολγίηρ τοΐοσθησο ἴο [86 δαἀνοηὶ οὗ [86 λδί68- 
βἰδι, {86 οἰμογ, το ἴἰ6 Μοββίδἢ} Ηϊγλβοὶῦ, τῆο δὰ 8]- 
ΤΌΔΑΥ ἀρροδαγοὰ  ἴἢ6 ομδ, υῃΐο γορϑῃίδησθ ἰπ 86] ἃ 
Β6ΩΒ6 οὗ τοῃουηοίηρ ἀπὰ ἀνίησ υπίο {86 ψου]ά, (86 

5 [ΤὨο οσἱρί παὶ δβυ υδι!α ο5 πότὸ ἃ (---- [07 ἃ (.). 1 Ἰοοϊκοά 
δὲ ἴδο ποτῖκ ᾳυοϊϑὰ δηὰ τϑοϊβοὰ (δ τοίθγθῃοο.---. 8.} 

οἴδοῦ, υπΐο τοροηΐδῃοθ ἴῃ ἰδ 6 ΒΕΏΒΟ οὗ ἰδ ἀξαίὰ δηά 
τοβυττοοϊοῃ οὗἨ ΟἸ σῖβί ; [16 οἱ, πὶ ταίοσ, τ ΒΙῸΣ 
680 ΟὨΪΥ͂ ΡΟΓΙΓῪ ΘΣΧ(ΘΓΠΔΙΥ (ἸΘΘΔ1Ὺ ἀπ ὰ δστη 01 1ς8}}γ), 
186 οἴδονῦ, τὴ (86 ΒΟΥ ὑβδοδβῖ, τβοσο ἔγο ρυγίβοα 
ἸῃϊΟΤΏΔΙΙΥ, δηὰ ΡυΓρῈΒ ΔΊΔΥ 8}1] ἀσοβ : (86 ἀπο, ἰὁ ἃ 
ἴουαὶ γΘΏ685 οὗ εἰ νι ΐο 88 γοῦ γγϑϑ ΟὨΪΥ τηαίίοῦ οὗ 
ΒΟΡο, δῃὰ πῶ8 (0 ὈῸ ΓΟΔΙΪΥ͂ ΟὈϊαἰηρα ἴη (86 Ὀαρίΐϊϑω 
οὗ 186 ϑ ρὶπϊ; 186 οἴοῦ, 88 1ῃ6 864] οὗ δου] ἐογεῖνο- 
Ὧρ688 οὗ ε'πβ. Τη6 Ὀδρίΐδμι οἵ Φοἢη Θοπἰ δ πο ΟὨἿΥ 
ἴπ6 βοστα οὗ ἃ βδογδιηδθῃϊ ἴῃ (ῃ6 ροδοα οὗ Ἰορα π οὶ 
δ οοηνογοα, δηὰ ἰπ6 σοπαἰ οηΔ] ἀβϑύγδεςο οἵ ἃ δϊυγο 
Ὀαρώδϑτα οὗ 186 ϑριγὶὺ οὐ σθοθρίΐου ἱπίο {πὸ ἰεϊηράοτα 
οὗ [86 Μοββίδῃ ; τ Δ116 ΟΠ γῖβιΒ Ὀδρίϊβσω οὗ ἐμ ϑρὶης 
Βηαβ 118 Δρργορτγίδίθ ὄχργθββίοῃ ἴῃ (86 Βαογδσζηθαὶ οὗ 
Ομ τϑιδη Βαρίβιη 88 (86 βῖρῃῃ ἀπα Βοαὶ οὗ [80 ἱηπνυατα 
Ὀαρτίδιη οὗ ἰμ6 ρίγιι, Ιὑ 8 ἱπαροὰ ἴσιο ἐμαὶ 18 
Ὀαρίθηι οΟὗὨἨ 186 δανοὺν Ὁ Φόοθη φοῃβύϊιυϊ 6 ὈοΪἢ τὸ 
οὐρίῃ δηὰ {86 Ὀαδβὶβ οὗ Ο γίδια Ὀαρίίδτα , θὺϊ ἰς 
ὝΟΓΟ (0 ἀοίγαοι ἔτουα (86 {0]} ταοδηΐηρ οὗἩ ἰμδὶ δδογα- 
Ταθΐ ἴ0 Δββὶτη ]αὶθ 1ΐ τὶ ἰμ6 Ὀδρίϊβεη οὐἩ Φοδῃ, ἴῃ- 
βίδα οἵ νυἱονίηρ, (116 Ἰαϊο ν᾽ 88 ζγϑάιδ!ῦ ἀἀναποίηρ 
ἴγοση ἰδ6 Ὀεαρίίβηχ οὗ αἰϑοῖρ]68 ἰο (6 Ὀδρίΐδπι οὗ 
Ομγῖϑυ. Ομγβιίίδη Ὀαρίϊδσω, οἡ 116 οἷον Βδῃά, ἴῃ (80 
ΒΔΓ ΡΓΟΡΟΓΊΙΟΣ ἴῃ ἩΠΊ1ΟΣ ἴΐ ἀορσϑηθγαίοϑ ἢ [86 ΘΒ ΏΌΓΟΒ, 
τ ΙΆρ868 ἱπίο 1116 θα ρϑτῃ οὗ Φόδη, ἐ. 6., Δ᾽ Δρρσόδοδοῦ 
ἰὸ 86 οδαγδοίοσς οὗ τρθτὸ παιου-αρίίδιη. Βαϊ πδί- 
ΟΥΟΡ ὙΑΥ͂ ἯῸ Γοραγὰ ἰΐ, (18 στοδὶ αἰ ΌΓΘΩΟΘ ΓΟΙΏΔΙΏΒ, 
δαὶ 116 (86 ἀἰδοὶρ]68 οὗ Φοδῃ 8ι.}}} παϊιοὰ ἴον (86 
ζοττωδίίοῃ οὗ 6 (Βυτοῦ, τὸ Ὀομο]ᾷ ἰῦ ἷπ 4}1 ἷἰϊ8 
Ὀοϑαΐγ, δ ΜᾺ αἱ] 115 Ὀ]οβδίηρβ οὗ ἔογρίνομοβθ δπὰ 
οὗ ρθᾶσθ. [ἷΪἢ οἰμὸὺ ΝΌΣΩΒ, ἰῃ [16 ὁπ6 6686, 6 {Ὁ]} 
14θὰ οὗὨ Ὀαρίϊϑτω, ἴῃ ἰἰ8 ΟὈ͵θοῖδνα ἱταροῦὶ ἃ8 ἃ βδοῖῶς- 
τηρῃϊ, 8. ΓΘ 8]12Ζ6ἃ,----[ἢ 6 ΟὨ]Υ τοαυϊγειηθηὶ Ὀεΐηρ, ἰμδὶ 
6 ἯΒΟ τγϑοοῖνϑϑ {86 ογαϊῃδηοα σϑοαΐνς ἰΐ ἰῃ βρί τὶς πὰ 
ἴῃ (αἱ ; ψ 116, ἰὰ 186 οὐμοῦ, 116 οὈ)οοίδνο δβροοὶ οὗ 
Ὀᾶρἄβ::---οΥ [ῃ6 ΟΒΌΓΟΝ---ν 8 811}} ἀσαπίΐηρ. Ησηοα 
(86 θαρδιι οὗ Φοϊῃ ταῖσιν Ὀ6 τορϑαϊρα ; ποῖ 8ὸ ΟἜτὴς- 
ἰἰδὴ Ὀαρίίϑτη. ΤΒ6 Ὀαρύδια οὗ Φομη ν88 ποὶ οοσ- 
Ρἰοία: ἴῃ ἐξ ἰ86 }}} ἰάφα οἵ [86 σἰΐα νγγαβ ποὶ ὀχπαυδί- 
ρα." πΊ]16 6, 0 8.6 Ὀαριϊχοα ἰηίο 6 ἀφαί} οὗ 
ΟὨγῖϑί, οδὴ {ΠΥ οηΐοῦ ἰηΐο 118 τηϑδηΐηρ. : 

10. ΤῊ6 ὑγαῃβοθηθῃΐ στη ]οβίν οἵ {πὸ Τογὰ ἃρ- 
ῬΟΔΓΒ, 88 Ηρ βίδῃὰβ βίἀα ὮὈΥ 8486 σψὶῖ 186 Βαρίϊϑι, 
(86 ρστγοαίθδι διηοὴρ ἰἤθτὰ Ὀοτ ΟὗἨὨ ποθ ὑπμάοῦ (δα 
ΟΙὰ Οονοηδηῖ, βυὺ (88 ρτοαΐμοββ οὗ Φόδῃ οομοϊβιοὰ 
ΤΩΔΙΠΪΥ ἰπ ὨΪ8 δἸτηοϑὺ ὑποχϑιαρὶ δὰ Βυτη γ, Ἡ ΒΙΘΝ 
ἴγοσῃ 186 Βιϑὶ Ἰοὰ Βἷγὰ ἰο ἀφβίρηαὶθ 818 ποσὶ ὙἩΒΙΟΘἢ 
ΒΠΟΟΙΚ Ιἴβγϑοὶ 10 118 οϑῃΐγο ὯΒ ΣΊΘΤΟΙΥ͂ ῬγΕρδγδίογυ, 
δηἃ ἴο ΒιΡοτγαϊηλία ὨϊπλΒ6 1 δὲ ομοθ ἰὸ Πίστη νὮΟ πῶϑ 
ἴαν στοαῖοῦ [μὴ ἢ 6. 

11. ΤῈ Ὀαρ δα οὗ 8το---ἶλι [86 Βοηβο οἵ 118 ρατί- 
ἔγὶηρ οἴοδογ--- δὰ Ὀθθη δἰτοααν ῥγοιιοιοὰ ὮΥ λία]4- 
οἷ (1, 8). Ηδφμοα ᾿ς οοποίααο ἰΒαὶ (μ6 Ὀαρίϑηι οὗ 
Φοδη τυδβὺ ματα ΘΟΩΥΘΥΘα δὺ ἰθαβὶ βοσηθ οὗ {πὸ οὔδοιβ 
οὗ (818 ρυγγιηρ ἄγο. [ἢ δηοῖδοῦ τοδρθοῖ, αἷβο, ἴμοσς 
8. ἃ οἴοδα οοῃῃμοοίίζομ Ὀοίθο Φομη δηὰ Μαϊλοῆὶ, 85 
186 ἀοῃπηῃοὶαιίοη8 οὗ [16 Βαρ(ϊδὺ ἬΘΓΟ ΟἿἹΥ ἃ ἔυγῖποι 
ἀονθορσηθηὶ δηὰ Δρρ]ϊἸοαίίοη οὗ {16 στοαὶ γα ἢ8 ᾿το- 
Ρουπαοὰ ὈΥ͂ (86 Ρτοροὶ δθουὺ (86 ᾿πβυ β]οἰο ποῦ οὗ τἰῃς 
οἷα ἱΒΘΟΟΓΔΟΥ͂ ; ἀηὰ υδὶ ἃ8 ΜΑΙΔΟΝΙ ρῥοϊπιοα (0 1116 
Βαριἰβῖ, 8οὸ ἴῃ6 Βαρ(δὲ ρμοΐπίβ ἰὸ Ομ σίβ, ΑἸ ΒουρῈ 
ἴπο ἀπαἰτοηΐηρ ΡῬγοάυορα ὈΥ ΦοὮτι, ἃ8 δυ Γ ᾿οραὶ 
ἈΚΟΉ, 88 ποὶ οὗ ἃ Ἰαβίϊησ ομαγδοίον, 15 οἴδςοιβ 
ΘΓ Ροττηδηοαηΐ ἴῃ ἰῃ6 Βολγὶβ οὗ ἰΠ6 αἰδοὶ, απ οσΘ 

5 [γ΄ 1δῆμο: “16 7.π|(6 ἀο8 Φο δ Π68 σίπα ἢος πἰς 1: 15 
ἀΐο νυ] 7ύφ 76; "-- ΒΥ ὁἡ υνοτὰδ ν ἢ τοΐοσοησο ἴὸ [86 εἴν- 
ΤΠΟΪΟΔῪ οἵ 7ατ7α ἴτοιν ἐδ εη,, ὑἤδγεη, Ἰ. ος. ἐο ρίμηιρο ἐνῖο ἔλι6 
46», ἰο δεδνιόῦρα. ΙΔ ἴ06 δλιμ Γοίσσεποο 00. 

681}8 ΟἸ τ] διίδη ὈΔΡ 1881 δ αἷς δυβοϊιϊο ογύέογεησ. νὰ Ὁ ἐν 
ἐμ δ αν ἰπ σηοδηΐηᾷ ἴο 86 ΔρΟΒΙ] 8. ἤἄσιγο οὐ δυτὶὶ νυ 1 ἢ 
Οἰγίδῃ ; “" Τδοσοίουοσο ννὸ δὸ Ὀμτίοα πὶϊτὰ τ ὉῚ ναρτίπσ 
ἰηῖυ ἀσοίι,," ἔοπι, νΥἱ, 4.---". Β.] 



ΟἜΑΡ. ΠΙ|. 1--}2. “ὃ 

ἜΒρ οί ΠΥ διηοηρ Μἰ8 οὐ ἀἰβοῖρὶε8, ΤΕ νὰϑ βυβὲ- 
οἰρηΐ---ἰΒὸ Τογὰ ἔουπα 8. 801} τοδαῦ δῃὰ ργοραγοα. 

19. ΤΊ τιοδὲ σηδσυθ!]ουβ ουὐϊάθησο οὗ 1.6 δρὶ τυ] 
Ῥοότοῦ πἰοϊἀοὰ ὈΥ ΦοΒη ψγ88, ἐμαὶ 6 ἱπάπσοα {Π6 86] - 
Πρὶιοουβ δὰ Ὀγροουι 08] Ὀτοΐεββουβ οὗ Ὠΐ8 ἀζ8 ἰὸ 
Βυθπιϊλ ἰο ἃ ὈδΔρώϑηῃΒ ὑπὶο στορϑῃίδποα, δπαὰ ἰπδί ἴῃ 
δυο ἢ ὨυΠΏΌΘΓΒ, ἰδὲ ὁ θοσᾶσηο ἃ Κὶπα οὗ Δρτθο80]6 
ἴΑΘΐοπ ἰο ρὸῸ ἰπίο (86 ἩΣΔΟΓΟΒ8 ἰοὸ Ὀ6 Ὀεαρεζοα 
(Φοδῃ ν. 8ὅ). 

ΗΟΜΙΙΕΤΊΟΔΙ, ΑΝ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Φοῆη δὰ ΟἾτβὶ - οὐ ἰδ0 Εὐουπάορ οὗ [6 Νὸν 
Οονοηδηῖ δοογοαϊιοα ὈΥ 186 ἰα8ὺ ργορδμοὶ οὗὨ (6 ΟἹὰ 
Οονθμδηὶ.---Φ08π ἃ σΟὨ ΘΟ πρ' ὩΚ Ὀοίοοη ΜΑΙ δοΒὶ 
δὰ ΟἸτβὶ.---ΟἹὰ Τοβίδιηθηϊ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ΡῬοϊηϊηρ, ἰο 
ΟἸγῖδι ἱπ 186 Βαριϊϑι.-- ΤῊ θαρίΐβηλ οὗἨ Φο.)η ἰῃ 118 

 ἱπρογῆ, 1. 88 ἃ ἰΟἴθῃ ἔγοιῃ αοὰ ; 2. 88 οοποϊυάϊηρσ [Π6 
ΟἸὰ ὈἰΒρο Βα ῖοι : 8. 88 ἃ ὈΓΟΡΏΘΟΥ οὗ ἴπ6 Βαρίίδτη οὗἁ 
Ομ τίβι.- 5. (6 τοηυποϊαϊϊοι οὗἨ [6 που] ἰπἰεἰδίοα 
ὃγ 16 Βαρὺ ΟὨΪΥ͂ τοδομοὰ 18 δοτηροἰΐοι ἰπ 16 
ἀρδί οὗ ΟὈτβὺ ου (ἢ! 6 ΟΥΌΒ8, 80 86 Ὀαρίζβτα οὗ Φομη 
ἴῃ τμαὶ οὗ ΟἸτγίβι.-- -Βαρθβηι ἰτὰρ 1168 ἃ ἀοβοοηΐ ἰπίο 
ἐπ ἀορί 8," 1. οὗἩ Β0᾽ κπον]οάρο ; 2. οὗὁἨ τορϑηΐίδποο : 
8. οὗ τοπυποϊδου οὗὨ ἰμ6 ποτϊὶὰ ; 4. οὗὁ 86 ϑυστοπαοῦ 
ἴο (86 σταοα οὗ ἴ6 [μοτὰ.---ΤῊδ 681} οὗ 116 ΟἹὰ δηὰ 
Νον Τοβίατηοηίθ, ἤεροπί, 70» ἐλ6 ζἰπσάοηι οΥΥ ἀεδαυδη 
ἐδ αὐ λαπά : 1. ΤῊ ἀστοοηθηὶ Ὀοίπθοῃ “08 δπὰ 
Ομ τῖβὲ ἰπ 1} 18 04]]; 2, (ἢ αἰ ΒΌΤοποα ἴῃ [Ποῖγ τηοδηΐηρ 
Δηα ΔρΡ]ΠΙοΔ ΟΣ ; 8. 186 08]} οὗ Φοδπ ΓὉΥ υπάογβιοοα 
Δα οοτηρ! οἰρα ἰπ τἰῃδὶ οὗἨ ΟὨτίϑι.---ΤῊΘ οἴοστια] Ὀαβί8 
δηὰ δυπάδιησηίαὶ ἰάσα οὗὨ 1} Ῥγεδοιίηρ.---Γοροη Δ η00 
δηα ἔλι1.---Βαρύῦϑηη ρα ῥγθδοῆϊησ ΔΙΤΑΥΒ 50 ἰο- 
θεῖον. -ὩΦ 0 ἴΠ6 ῥγοίοίυρα οὗἨ ὑγθδοῦθοτϑ οὗ σοροὶΐ- 
866, ἃ5 (86 νοΐοα ΟὗἨ ὁΠ6 οΥγηρ ἴῃ ἰῃ6 ἩΠΘΙΓΏΟΒΒ: 
1 Τρ σψῃ019 τῆβῃ, ἴῃ 4}1 Ὠΐβ βαγίῃρ δηὰ ἀοίηρ, ἃ 
γοΐοα; 2. ΟὨΪΥ ἃ τυοΐοθ ; 8. ἃ γοΐοα ΟΥΥΏσ ; 4. ἃ γοΐοθθ 
βουπαϊησ Ἰδγουρῆ [16 ν]] ἀΔΘΙ688, πα αἰ οηΐηρ ἰΐ, 
--Οομβίβίθῃου οὗἨ ργδοίϊοα δπμὰ ἰθδοῃίηρ 85 ρὶνίησ 
Ροΐπὶ 0 ΟΌΓ Ῥτγοδοῃηρ--- τ ἢ 5. (Π6 νοῖοθ οὗ 186 
δριγῖυ ἴὰ [86 ποτ]ὰ, Ῥγέραγέε γε ἰδ τᾶν οὗ ἰλα Τονα, 
Ἰ, ον ἰξ βουμὰβ: α. [Ὁ βουμὰβ ἔγομμ οὐΟΡῪ αἶγθο-' 
ἴοι ; ὁ, ἱῃ ΘΥΟΓΥ͂ ὈΪΔΟΘ : 6. δὺ ΘΥ̓ΟΤῪ ΠΟῸΣ ; αἰ, 100 ΘΥΘΥΥ 
μοαγὶ, 3. δῦ (6 σνοΐοϑ γϑαυῖγοθ: α. Α ὙΔΥ͂ ῸΓ 
(86 [μοχὰ : ὃ. [0 ργορᾶγο ἴΠ6 ΔΥ ἔογ {8π6 Ἰογὰ : ο. ἴὸ 
ῬΓΈΡΑΓο ἰὰ ἴῃ [Π6 ὙΠ ΘΓΠ688.----Τ)6 τὰν οὗὨ (6 Ἰογὰ 
ἷθ ρΓοραγοᾶ ὈΥ̓͂ χηαἰκίηρ ἃ ᾿Ϊδίη ραῖῃ. 1. ΤῊ Βοασγί 
ΠΒΙΟΣ ττὰ8 θὰ ὉΡ πιυϑὺ Ὀ6 δραβοὰ ὉΥ γϑροῃίδποα. 
2. Το ποαγὶ ἐμαὺ νγὰ8 δραβϑὰ τηυβδὺ 6 ἔθ ὉΡ ὉΥ 
ἴα, 8. ΤΊ Βοατὶ πηΐοῖι γ88 σγαυθγίηρ τηυϑὺ πδνὸ 
ἃ Βίγαίριις ρδιἢ τηαγκοὰ ουἱϊ ὉΥ βρί για] ἀδοϊ βίοι οὗ 
ἥε,. πὸ ουϊνδνα τοηυποίϊδιίοῃ οὗἩ ἴμ6 που] ὈΥ [86 
Βαρι ϊϑὲ ἢ σμλ ἱοσα οὗ {μαι ἰηπτταγὰ σοπυποϊδιΐοη τ ἱοἢ 
ΘΥΟΣΥ ΟἿΘ ἢδ8 ΒΌΪΘΙΛΏΪΥ νονοα ἴῃ Ὀαρίΐϑ1η.---ὅρ᾽ τι] 
᾿ξ ἰ8 τῆδι βἰδία ἴῃ σοῦ τὸ ΤΓΘΟΙΥ τοηοῦ66 8]] 
(Πΐπσϑ.---ΤΥ ομάογίυ! οἴἶδοι ὑροῃ {Ππ6 ποῦ] οὗ ἃ Ὀ6- 
δονίησ τοπυποίϊαϊου οὗἨ [86 ποι]ᾶ.--- Ποὴ ἰυαρτηρηὶ 
5 δὶ Βαπῃια, ΟἿΓΡ βαΐοιγ 1168 ἰη Ὀοΐηρ τον ἴο ρατὶ συ ἢ 
811 {πΐηρΒ.---ΤΊτη68 οὗἨ δι Κοηϊηρ ἀγὸ {ἰπ)68 οὗ Ὀυδ- 

ὲ 1. ΤΟΙΣ ὈΓΟΒΘΏΘΘ ΤΔΡΚ5 ἃ Βρείπρ- πγ6 ἔγοσα 
οἢ; ὨΙσἢ ; 2. {86 ὈΪΟΒΒΟΠῚΒ Γηϊι8ὲ ἀΘΟΔΥ͂ ; ὃ. ΙΩΔΗΥ͂ Ὁ]08- 
ΒΟΙΏΒ 81ΙῸ ΘΙΠΡΙΑΥ͂ δηὰ ἔγυ 1688; Ὀαϊ, 4. Βοτης Ἰαδίϊηρ 
ἔσαϊν 8180 ΓΘ ΠΊ81}8.---Ἴ 6 Ὀδρ δια οὗὐἨ Φοῦη (Π6 581 
[εβνο μοὺγ οὔ πὸ ΟἹὰ Οσονυθηδηί.--- 668} τορθῃίδῃοθ 
τηῦϑὶ Ὀ6 [Ο]]οντοα ἀρ ὈΥ ΟΥὐδησο ἶο}] τορθῃίϑηοο : ἐ, ἐ., 
ΒΟΙΤΟῊῪ ἴοτ βίῃ, σοδυβοὰ ὉΥ ἔδαγ, τουϑὶ Ὀ6 ΤΟ] οτοὰ ὮΥ 
ΒΟΙΤΟῪ [ὉΤ δἷη, σαυδοιὶ ὈΥ Ἰοτο.---ἀσμυΐμθ οοῃέδβδί ἢ 
οὗ «ἴῃ τηδγκίησ βρί τυ] ἀθοϊβίοῃ δηὰ δοιΐοῃ.-- -Θθὴυ- 
ἴῃε οοῃέοββίοη οὗ βὶῃ!: [16 ουμπάδιϊοι οὐὗἨ ΘΥΘΣΥ οοη- 
[οβεῖοῃ οὗ ἔα ἢ.----ΟὈτῖβιὶ Βα ρταἰ δὰ ἰσ 6 Ὀαριΐδαι οὗ 

4 [“Ὁ19 78 σονὶ ταῖς υὴ5 [ἢ ἀϊο 74.8.".-- ΟΟτρ. ἴῃ 0 
ποία.--Ρ. Σ.] 

Φοδη, δἰ πουρὰ ουθη ῬΜματίβοοθ δῃὰ βαδάυοθοϑ μδὰ 
γοοεϊνοα {6 τἱ6.--- Το ῬΠατγίβοοβ πὰ {π6 βαδάμποροθ 
ΔΡΡΙγέηρ ἴῸΓ Ὀδρίΐδιη, οὐ ῥγοίοβδϑίηρ Ῥϑῃϊΐοποο. 1, 
ΒοΙΒ ραγίΐθβϑ τοῦθ αι} Ὠγροου θα]. 2. ΤΟΥ͂ 
αἀἰδεγθα ἱπ {86 ῥϑουϊίαν ἔοστη οὗ ἐμοῖσ Πυροοσῖβγ. 8, 
ΤΏΟΥ ΜΟΓΘ ΘΟΌΔΙΥ ΟΥ̓ΟΓ ΠΟΙπηθαὰ ὈΥ ἐδ ἠυδρτηθης 
ὙΠΪ0 ἀαβοομ 8 Οἢ 811 ὨΥΡοοΥ[68.---Τ ὸ βοὶ υίρῃς- 
ΘΟΥΒΏΟ6Β8 ΟὗὨ ΓΕ] ρίοιΒ ΤΌΓΠλΔ]15πὶ δ᾽ σα 8 ῥτοάυοοϑ ἃ 
πὐκύβηνῃ οὗ νἱρϑὺβ ΒΥροουῦ 10 8}}} σοποτταΐμρ᾽ ἰο 18 
ΘΙΏΔΙΗΘΒ: 1. Α ἸΟῪ δηὰ ὈΠΙΤηρτοβδί] 6 σΟΠΟΓΔΊΟΣ ; 

2. ἃ ουπηΐπρ; 8, 6 τῃδ]ϊοίουβ δῃὰ ἀδηρογουβ, ροηοτ» 
οη.--- ΤῊ ρομυϊηθῃο 88 οὗἨ οὖν γορϑῃΐδῃσα στηυϑὺ ὈΘ 
Ργογοᾶ ΌὈΥ γχοοὰ ἔγυϊί8.---Ουγ βρί γι] βίαϊο τηυδβὺ ὯΘ 
Ὀγουρῃλ ἴο {π6 ἰοϑὺ οὗἩ δυογγάδυ ἀυΐγ, οσ, ΟἸ τ βιίδῃ 
Υἱγίαθ τηυδὲ ἱΉΡΙΥ δηᾶ. ρογίθοι παίγαὶ υἱγίιο.---- 
ΤΏΘΓΘ ΔΙῸ ἴῃ ΟΥ̓ΘΣΥ͂ Δρ6 ἰῃ086 ΠΟ ΔρΡθαὶ ἴἰὸ {πεὶνρ 
ἀδβϑοθηὶ ἔσο ΑὈτδθδτα. ϑθποἢ ΔρΡρΘΑὶ 88, 1. ΔΙ ΥΔΥΘ 
186 Βα1η6 τηθϑηΐηρ: ἰβ, 2. αἰ δγοηι ἴῃ αἰ ἤδγθηῖ ἃ σ68 - 
Δηὰ γοί, 8. ἴῃ ΟΥ̓ΟΡΥ͂ 806 ΘΑΌΔΙΥ ταΐῃ δηά ροτγηϊοΐϊοιδ. 
- ἀοὰ ἰ8 Δ0]6 ἔγτοῃι [8.666 ΒΙ0Ώ68 ἰ0 τᾷδε Ὁρ οἰ] άτοα 
᾽ο ΑὈτϑβαπὶ :᾽ ογ, 86 ογοδίϊνθ ρόνγοῦ οὗ ἔγθδ ζῦδοο: 
1, 10 οδῃ ογϑιῖθ ΟΠ] άγθὴ οὗ ΑἸ γΔἤδηι ἔγοτῃ 1ἴΠ6 ΒίοῃμθΒ 
οὗ 6 πί]άοσπθθδ (186 Ὠδσὰ Πϑαγίβ οὔ ἴπ6 ᾿θδί θῇ), 
-τ-ἰἴον ἃ βίοῃο [188 ᾿ηϑῃ ΘΕ] Ὶ τὸ Ἰἰΐρ, 2. Βυοῖ 8 
ΟἾΔΩΣΘ ΠΠΔΥ Ὀ6 οχροοίοα ταῖποῦ ἰῃδη ἴῃ {Π 086 80 
ΒΥΡΟΟΥ  ΟΔ]Υ ῥσοΐοδββ ἰοὸ Ὀ6 ΑΥΤΆ ΑΙ Β ΟὨΙΙἀσθη : [0 
ΕΤΩΡΙΥ͂ Ῥγοΐοββίου δίηιιέαίος 118.--- ΤΊ μοτὰ 88 Φυάρο, 
ἀηᾶον ἴπ6 ἤσυτο οὗἨ ἃ δ υΒθδῃἀτηδῃ : 1. διηοὴρ ΗΪ8 
ἴγϑοβ ; 2, οὐ Ηἶβ8 {βπγεϑῃϊηρ-ἤοον.--- 716 ἀχὸ ἐδ ἰαϊά 
ἐο ἐδ γοοΐ οΥΓ ἐλέ ἔγόθα . 1. 118 τηραπΐηρ : ξαάρτηθῃς 
ἢ88 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ οοτητηοηοθὰ : ἐῃογθ 8 ΠΟ {ἰπη6 ἰὸ Ὀ6 Ἰοβί, 
2. 118 δρρ!]ϊοδίίοη : ὍὈ6 ομδηρεὰ ἰπίο ροοὰ ἰγοδβ ; 
Ὀτΐηρ ἔογι ἢ ἔγυ 8. οὗἨ τἱρμιθουβηοβ; Πογ 8. 8.}}} 
{πιὸ ον ἰἱ.---Τ] 16 τηα᾽οϑίγ οὐ ΟἾ τϑι, ἃ8. τωδηϊοϑὲ ἴῃ 
1Π6 οοπίγαϑ᾽ Ὀοΐνθθῃ Φομῃ δηὰ (Ἡγίδι.-- ΤῊ Ὀαρ στα 
οὗ ναῖον δπὰ {π6 Ὀαρίϊβηι οΟΥἨ {Π6 ϑρίτὶς ; [86 Ὀαρβηι 
οὗ ἰδς Κρ τῖς δὰ 16 Ὀαρέξιῃ οὗ 8το.--- δ Ὀαριΐδϑην 
οὗἩἨ [86 δρίτις 18 ἰ(86 1 ἃ Ὀαρίίδπι οὗ ἤτο.---ΤῊς ρστδαπὰ 
ἔμπα] Παγυοϑὺ ἴῃ ἢ]ΙΒΙΟΥΥ͂ ; Ὃν, ἑπάρτηεηὶ πὰ βαϊναιίοη, 
1. Τὴο ἔβῃ οπ ἴῃ6 ὑΠγοβῃπσ-οοΥ ; Οὗ, (86 ποιὰ οὗ 
Οοά βοραγδιηρ ὑπ6 ὑνγο οἰαββθϑ. 2. ΤῈ6 ρα μοτῖησο 
οὗ ἐπ τμοαῖ ἰηῖο ἰῃ6 Κἰηρσάοτῃ οὗ Ιογὸ : οὔ, [ἢ ΘΟΙΩ- 
Ρἰοἰθ βαϊἰνδοῃ οὗἩ αοάδβ ρθορὶ9. 8. ΤΠ6 ομαῦῦ ᾽πὶ υἢ- 
αἀ.ΘΠΟὮΔ80]0 ἢτγο ; οὐ, 186 αἀχτηρηὶ οὗὨἨ ἢγροοτίί68.---- 
ΤΟ Ὀυγηΐπρ ΟΒαΙδ οὐ 186 αἀατηοῃὶ : 1. 48 σομδβυμπηΐηα 
81 [2088 ουϊναΓα ζογτηβ, τοι δ ΘΟ] Δ. ΟΥ Βρ᾿ ταδὶ, 
ΒΘ. δὰ βοσνοα 88 {86 υϑῃΐοὶα οὔ ἴδ 2, ἃ8 δ 
ἰοστωδηΐβ ΟὗὨ τ γ ΡΥΟΐ 850Γ5 οὗ σγοϊϊρίοη, 0 βουρῃὶ 
ἴον 116 ἰπ ἴΒο80 ἔοστηβ ἃἱοηθ,---α. ἱπτουρθουΐ ἰ(ἢθ 
ΘΟουΓΒ6 οὗ ὨἰβίοσΥ,---ὦ. δ ἴ86 οῃὰ οὗἩ 116 ποτ]ὰ.----Α]} 
ΘΙΏΡΙΥ Ῥγοΐθβϑίου 88 ΘΟὨ Ϊ ΠΌΔ}}Υ 56  -ἀςοϑισογίηρ δὰ 
ΒΟ οοπδυμηΐηρ---ἃ Ὧ6]] : 1. δὴ ΟἸ]οῖὴ οὗἩὨ Π6]] : 2, 
{μδὺ ΒΟ ἢ ΤΟΔΙΪῪ οοπδιλίαϊθ8 Π6]] ; 8. [6 814] οὈ͵οοῖ 
οὗ ἢ6}}.---ΤῊς ἠυάατηοπῦ οὗΥ̓ ἴη6 ποτ]ὰ ἰβ αἱ 1Π6 Βδσωθ 
{ἰπι6 (Π6 οοπιρ]οίίοη οὗ [86 Κιίπράοιι οὗ ἀοὰ απὰ οὗ 
ΗΪ5 οἰ] άτοῃ, 

ϑίαγζε :--- Τρ βύτῃ δὰ βυρϑβίδησα οὐὨ 41} Ὀϊνῖῃθ 
ἰοδοηϊηρ 8, τορθηΐδποθ δηὰ ἔμ11}).---Ηα {πὶ ποιὰ 
ΘὨΐογ ἰπῖο ἰμ6 Κίπράοιῃ οὗ ΒδαυΘῺ ταδί, πὶ ἢ Πθδτὶ 
δα βου], ἔοσβδικα ἴμ6 κἰησάοχῃ οὗ 186 νοῦ] α.---Ὑ μοῖ- 
ΟΥῸΣ ΟΠ γῖϑὺ ροε8 τὶ Η]8 ἀοβρεὶ, Ηο ἤπᾶβ ποιμίης 
Ὀυϊ ἃ ἩΠΙΔΟΥΉ658.---Τ}16 ἰατν γυσδὶ ΓΟΌΒΘ ἴῃ 6 ΘΟΒοΐθ 068 
θα Ορθη ἴΠ6 ἀοοῦ ἴον ἴ6 Ο605ρ0].--- Τοῦ 8 οὗ τὸ 
᾿Ἰἰρίομ πχυβὲ Ποῖ μον Ὀ6 ΒαιΘΓΟΓβ, ΠῸΡ 86] -8ο ίκοσΒ, 
ΠΟΙ ΒΟΙΥΔη (8 ΟὗὨ πλ6Ώ.----Α ΟἸ γἼδιίασι 15. βαιβῆοα ψῖιἢ 
ΒΟὮ ΡτΟΥ ΒΟ ἃ8 6 οδῃ μοί. [ω6[ ἃ ταἰ ἰδίου 06 Θ0Ὴ- 
ἰρῃΐ οὐ μου Π6 Ὀ6 ῥ]δοοὰ ἱπ ἃ νυ] ἀοΓΏ688.-- 
ΥΝ οὐ αν το ἰγοῃῦ ]6, ἱπάθοά, ἴῃ νἱον οὗ ἡυαρτησπὶ 
δὰ οὗ πταῖῃ : αὶ ΔΓ Που ἢ (ΠΟΥ ἀἰββοι}}]6 δὰ 
ὨΌΤΩΡ]6 ἐμοιηβεῖνοδ, {ἸΘῪ ἀγα οὶ δίποοσα ἴῃ ΟἸὨ τβί. 
1 ἰβ αυλῖὶθ ρμοββίθϊθ ἰο δουλυῖμθ ἃ ΒΟΙΪΥ Ζ68] πιὰ 



“Ὁ ΤΗΕ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΓ. 

ξεπυΐηοα Ἰονο.---- ῬΥΘΔΟΠοΓΒ βηουϊὰ Ὀ6 δοηυδίπίοα τ ἢ 
ἴ.6 Ρῥγοὐυ 1068 οὗὁὨ τη0η.--- 7 6 ὈθοοΣῃθ Χὐπρῤτεξεομεει 
ποῖ ὍΥ ἱχῖδ, Ῥπὶ Ὁν χοζοδθσζοῖος.--Ουΐνα 
σοτασ πὩΐοη τὶ ὑμ6 ΟΠ ΌΤΟἢ ἩΠ111] ΟὨΪΥ Θ ϑυτα Ποαυΐοῦ 
ἡαάκστηρηὶ ἰο ἴ8οβ6 ψὩο δηΐου ἰδ πίιπῃουΐ Ὀδοοτϊηΐηρ 
ἔσθ ὈΘΙΪΘΥΘΓΆ.--- ΤῊ 6 1688 τηοΥϊ ἃ τα ἰδίου ΟἸδίσηβ [ῸΓ 
ὨϊτγΒ617 ἰῃ (ἢ 6 ποτ οὗὨ ἷ8 Μαδβίθν, [06 Ἰηοσ βιι 6 88- 
[ἃ] πὶ] μ6 Ὁ6.---ΑΗΟοἸΐποθ8 δῃὰ μυμῦ αὐνδησο αἱ 
6404] 
ΙΓ δϑὰ ΠΟΥ͂ ἰ0 ἄγοιβ6 ἢΪ8 ὨΘΆΓΟΓΒ, 

Οεγϊαοὶ :---[ 6 ἰγοὸ πηΐϊοἢ 8. υὐϑϊ [Ὁ Ὀσατίπρ' 
ξοοὰ ἔτιιϊι ἰ8 δὲ δὶ Ἰαβὶ ἴον ιοσοοὰ, Τῃὸ πιὰ σΏ0 
Ὑ{1 ποὺ Ὀ6 ἃ τηομῃυτηθηῖὶ οὗὨ βανΐῃρ στᾶσα Β[.}} ΒΒΟΥ 
ἴον ἰ86 υδίίοο δῃὰ Βοϊΐηθββ οὗ ἀοα, 

Ἠευδηον :---ο ὈδοοσλΘ ἃ Ῥγόδομοῦ ἴῃ (86 σ]ϊογ- 

-οα Ῥγοδοῦοῦ τηθσδίὶ ΚΠΟΥ ὈΟΪδ ΒΟῊ ἰο. 

Τϑαυΐο8 Το] Ποιοΐειη.---Ἴ 6 ἀοοτβ οὗ 189 
Βοαγῇ τηυβὺ Ὀ6 ἰὮγοττα 146 ΟΡΘῺ ἰζ ἰδ Κὶηρ οὗ φίοσγ 
͵8 ἴο οῃΐον ἰη.---ΤἼ}6 σομ δββίοη οὗ δἰ 6 ΓΒ (ο Β[Ώ8) ἷ3 
ΟΥ̓͂ ᾿πολ]οι Δ Ὁ]6 σγνα]ι6.-- ἀσμογαίΐο οὐ Υἱρογᾷ:ἢὌ 
{Πόσα 8. ἐγοαυθηιν σοῃ οὗὁἨ ἴμ6 βογροπί δρουΐ {86 
Βυπιαπ Ποαγί, Ῥοϊῃ ἰπ ἐ8 πιδ]ῖοο δπὰ ἱποϊϊδίίοι ἰο- 
ὙΓΩΓῸΒ ΚΘ οοα δὰ ἀοοορίίοῃ.---ΤῊς6 Ρ]αΐϊμπηθδθ8 ἀπὰ 
ὈΠΒΡατίησ Βανουι οὗὨ Φο 18 ἴᾺΓ ῬγοΟίογα Ὁ]6 ἰοὸ τπραῖκ 
ΒΟΒΠ]ΟΠ688 : [86 ἔοστωον γτοῦβο8 δηὰ ὀχοίίςβ δὲ Δρρτο- 
Ὠρηβίοῃ, νΣ]16 {Ππ6 ἰδίαν 1.118 8516 60 ἀπα οϑι868 ἔ886 
ΒΟΟΟΣΙγ.--- ΤῊ ἴδ]β6 οοηδάεποσ οὗ ἰλ6 568 δπὰ {Πμοῖγ 
ΔΘΟΒίουβ ἃ ϑΥηΐηρ ἰ0 8]].----Ν Δύο Δ] ῥτίαθ.---ΟὨ]Υ͂ 
{πᾶ Ὠἱσἢ 18 σοοὰ πὰ ρυγ οδῃ ὃ βάτο ἱπίο 
(16 Κίηραᾳοτα οὗ ΟἸσίϑὶ : δὶ} ἰμαῖ ἰθ ραγο ψ1}} 6 
οδδὶ ουΐ, 

Ἐ. Ομαρτεξ ΠῚ. 18-17. 

(δεοοκα Ῥογίοορε ὁπ Βωπάαν αὔίεν ἰλ6 Τεαξί ο77 Οἱτγουγπεϊεῖοπ ον Λειο Ὑ αν.) 

ΟΟΝΤΕΝΊΘ.---Ηἶ6 Ὑ11ὸ ὈΔΡΈΣΖΟΘ 10} [86 ΒρΙτ! ὃ, δὰ τὶ ἢ σϑ, Ἡπ πὶ Ὁ]6 5 ΗΠ πιβοῖῦ ἴο θα Ὀτΐε τὸ [89 θαρίίδιι οὗ πδίογ, δάἀσηϊπίβ- 

ἰογοῦ ἴο ἃ δ η7] σοτηϊη πη γ. Ετοῖα (18 σοτητηπηίοη ν᾿] δἰπηοτ ἴ.6 ἘδΈμΟΓ οχϑ} 15 ἩΪΩ ἰηἴο σοτησα πίοι πὶτὰ ἐδ Φ 
ὈὉϊοδδοὰ Τυϊηϊγ, 89 Βερτϑϊ νοΐη!5 ΠΏ οὐαξ ἰο {16 ῬΘΟρὶΘ 88 1116 Μ6βδ δὴ ὑγοιηϊθοα ἴο 89 ΔΈ ΠΟΤ. 

13 
14 πὰ. «Βυϊ Φοῇηῃ ἔογυδαθ ἢΐπὶ, βαυίῃρ, 

ΤΏΉΘη σοτηοὶῃ 9688 ἔγομπι (ἀ8}1166 ἰο ΤΠ} Φογάδῃ υηΐο “ο.η, ἰο Ὀ6 ὈϑριϊΖοᾶ οὗ [δγῪ 
αν πθ64 ἴο ΡῈ ὑεαρυϊζοα οὗ [Ὁγ] {Π66, δὴ 

15 οογηθδὺ πο ἰος ποῦ Απα «6808 ΔΗΒΥΘΙΙῺΡ; 8814 πἀηΐο Ὠἴτη, ΘΝ Υ 1 ἐο δὲ 80᾽' ΠΟῪ: ἴοΓ 
160 [8 1Ὁ Ὀδοοιαθ 0} τ8. ἴο [18] 4]1} τριίθουβηθθθ Τηθη μ6 βυβογαα ᾿. ΑἈΑπᾶ Ψ6βυϑ, 

ΜΠ Θη Π6 τνᾶ8 ὈαρΌΖοα, πϑηῦ ὉΡ βίγαὶ ρ γα ουὐ οὗ [τοπι} ὑῃ8 σγαῖθυ : δηᾶ, ἰο, 186 
ΒΘ ΘΠΒ ὙΓΘΤΘ ΟρΘΠΘα ἀπίο [11π, ἃπὰ ἢ 88}0)7 ἴῃ 6 ϑριγι οἵ (ὐοα ἀοβοθπαϊηρ ᾿Κ6 ἃ ἀονϑ, 

117 πὰ 1] ΐηρ [οοπλ] 6} ἀροῃ μΐπι: Απᾶ, 10, ἃ γοῖοθ ἔτοιπ ᾿ιθαυ θα, Βα Πρ, Τ}}}8. 18. ΤΥ 
θοϊονϑα ὅοῃ, ἴῃ μου 1 δὶ τ 76}} ρΡ]αβθά, 

Δ. ΨΥ, 1δ.---[7} 6 ψογὰβ {0 8 δο,ατο ΠΠΠΘΟΘΑΘΗΣΥ. ϑ 7» ἐξ πότ, 15 δηζδοίοπι ἴον ἄφες ἄρτι.---" Β.} 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΛΙ, 

γον. 18. ΤΏΘΩ (τότε).---ἴ οοπίγαδὺ ΗΠ {86 
Ὀαριΐϊδια οὗ [8ὸ ῬΠατίβοοΒ δῃὰ Ξδαάυοορβ, τὸ πᾶν 
ΠΟ {Π6 Ἀαρίίδβτα οὗ Φ6θ8. Αὐ ἰμαὶ πη 688 σδπι6 
ἔγοιηθη ΟἍ]1106 ἰο Φογάαδῃ, ἴο Ὀ6 Ὀαριϊχοὰ οὗὨ  κιἰἷπλ, 
Μογον βυσροβίδ [Π6 ζΟ]] ΟΠ 48 1.16 ΟὈ͵οςἘ ΟΥὨ ΟΠ τ 8.8 
Ὀαριΐβα ζ. 91) :--ὐ Φοβθὺ8 αἀἰα ποῖ σοηθ ἴο 6 ὈΔΡ- 
εἰζοὰ ἔγομι ἃ ἐρεϊϊηρ οὗὁἨ ρογβοῦδὶ βἰμϑα]ποβα (ΒΓ ΠΟ 
Βδιυθν, σοπρ. ίγα} 55); ΠῸΓ Ὀδοδυβα, δοοογάϊηρ ἰὼ 
(Π6 1μον τῖο8] Ἰανν, Η18 Ῥογβοῦδὶ οοπηροίίοη πὶ ἢ δὴ 
ἱπηρυγθ ῬΘΟΡΪΘ τοπάογε ΗΪπὶ ωραγο᾽ (1816); ΠΟΡ 
ἴον 106 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ βδῃονίηρ ἰΠδὺ Ώ6Γ6 τγὰ9. ΠΟ ἸΏΘΟΠ.- 
ῬΑ ΠΥ Ὀεΐπθοη Ηἷβ σὰρξ ἀσθενείας απὰ |ἴἴ6 1 (Π6 
δρί τ (Η ΗΔ πη, ἢ εἰ88 υωπὰ Εγχιϊωμης, νοὶ]. ἰ,. 
832); ΟΣ ὈΘοδῦδβο Ὀδρίϊβπ) ᾿τρ] θα 8 ἀδοϊδγαϊϊοῃ οὗ 
Ὀοιηρ βυδ᾽εοῦ το 116 ρθη! ν οὗ ἀδαίῃ (ΕὈταρά) : ΠΟΥ 
ἴῃ ογάδρ ἴὸ οἰϊοῖῦ 16 Ὀ᾿νὶπο ἀοοϊαγαίίοη ἰμαὶ Ηθ γγὰβ 
{116 ΝΜ οββίδη (Ῥ δυ].5) ; ποῦ ἰο οοπβττη [86 Δ [ἢ οὗ ΗΪ8 
ΤΟΙ]ΟὕνΟΓΒ, μαι οἢ 88 ὈΔΡι15πλ γ88 8 ΒΥΤ1 00] οὗὨ 1Π 6 
τοχοπογαίίοι οὐ ΗΪβ αἰδβοίρ]ε8. (Ασωσοοῃ, ἴ,. ὅ. νοὶ ἱ. 
268) ; ΠΟΡ ἰ0 βαποίίουῃ. [86 Ὀαρίΐδιῃ οὗ Φοῆῃ ὈΥ Ηἰβ 
Ἔχϑιαρὶο (Κυΐποοὶ, ΓΚ 6γ}} ; ποῦ ἰο ἱπαϊοαίθ Ηΐβ οὈ]ἶρα- 
ἄοῃ ἴο ΟΌ6Υ 1Π6 Ἰδνν (Ποβῆπδπη, Κγαῦθο, Οβιϑῃαοτ) ; 
ΠΟΥ, ἰαβίγ, Ὀδσδῦυδβα, Ὀοίογο {Π| ἀσβοθηὶ οὗ {π6 ϑρίτιῖ, 
Ηρ δοιοα |{Π|πῦ0 ΔΩΥ͂ ΟἿΟΣ ΟΡ ΠΑΓΥ Ιβγϑο ας (688, 
Καλη, οορ. ΟἸδδυβοη). Τμ6 ἱστῦς οσρ]απδίΐοι οὗ 
(8 δοῖ, 88 {Ὀσηϊβηοὰ 1 σοῦ. 1ὔ, 8, ἰῃαΐ, 848 (ἢ6 
Μοβδίδῃ, Ηδ ἔεϊν ἐμαῖ, δοοογαϊΐϊησ ἴο ἱμ6 Ὀἰνίπο σ}}}, 
Ἧς μά ἰο βαθιΐί ἴο τμ6 Ὀαρίίδιῃ οὗἩἨἁ ΗΘ ΦΟΓΘΓΌΠΙΘΡ 
ἷὰ ογάον ἰο τϑοοῖνο (πὸ Ὀϊνίης ἀδοϊαγαϊίοη οὗ Ηΐβ 
Μοκδβίδηϊο ἀἱρτιν (νογα. 16, 17). [10 τταὰβ ποὺ ἴῃ Ῥαρ- 
ἀβπι νας Η6 ἢγβὺ Ὀθοῦσῃθ οομβοΐοιιβ οὗ Ηἰβ ἀἱρτιὶν ἃ8 

ι ἴ86 ΜοΒβ18}), 89 ἱ ὉΥ ἰμδὶ δοὶ Η ἢδὰ Ὀδοὰ ἱππασαὰὶν 
᾿δηβίοστηθα ἱπίο ἰῆ6 Μοββίδῃ; 6 δσχργοββίοῃ, 
πρέπον ἐστὶν ἡμῖν (νοΥ, 1 δ), ἱπὰ Ρ]168 ἐμαὶ Ηο τὰβ ΘοὩ- 
βοίουβ οὗἨ Ὀοΐηρ ἰῃ6 Μοβδίδῃ, δῃὰ οὗ {16 σοϊαϊΐοιι ἴῃ 
ψὨἰοῃ, 68 βιοὴ, Φοῦπ βίοοα ἰοπασὰβ Ηϊπη."---ἰἶν 8 
{Βα} Κ}]γ δάτοϊν (Π6 ναὶ οὗ {186 σΟΙΩΡΓΟΒΘΏΒΙτ 9 
ΒΌΙΩΠΛΙΓΥ Κατ βηρα ΟΥ̓ ίογον οὗ πὸ υδγίουβ υἱοννβ 
Ργορουμπάοα οἱ 86 Βυδ]εοί οὗ ΟἸιγβι 5 ῬαρίΐδβιΩ. Βαὲὶ 
᾿ὴβ. οὐῃ οχρίδπαϊίίου ἄοθβ Ὡοὺ τπϑκο ἰΐ ΔῺΥ ΟἸθδΓεσ, 
Εἶδον οὐ τ ηδὶ στουπαβ ὁ οΒι1 βυ τη ἰρἀ ἴο ἃ. Ὀαρίϊβτη 
Ὁπίο Γ ποῦ, οὐ ἴῃ τιμαὶ θ6η86 ΝῈ ὅἃτὸ (0 Ὁπάρε- 
βἰαπα ἰῇς τογὰβ οὗ [86 ϑανίομσν, “" 7Τλεᾷ ἐξ δεοοηῖσε μὲ 
ἰο Κεἰ πὶ αἱ γἱσλίεοιιδηεξε," ---δὴ ἐχρτοξβίοθ πιο ἢ 
τασδὶ οὐ  ἀοη 7 τοῖος ἰο ΟἹὰ Τεβίδιπομν τἰσιϊθουβ- 
ὭδΒ8. 16 {18 τοπιλτκ Μψὸὶ τοϊατη ἴ0 ΟΡ ΟὟ 6 Χ- 
ΡΙαμδίΐοη. [|π βιυἱοὺ δι Ιοαϊοἢ οὗἉ {16 ἰὰτν οἵ λίοξοβ 
88 ἀσχρουηδοὰ Ὀγ Ηδρραὶ (ἰϊ. 14), Φοῦη δὰ Ῥσχορουῃ- 
οοα 116 Ὑ10]6 Ῥ6ΟρΡ]6 οὗ βγϑὸὶ ρυστο. Φοδυβ Ηΐτη- 
86} ἢ, δἰ Βουρὴ δἰ μη] 8 δηα ΒΟΥ, 88 ἱποϊυδοὰ ἴῃ 1ηὲ8 
θΌΠΘΓΑΙ ἀοοϊαταιίοι ; Ηΐβ οοπηθοίΐοῃ ψ1{}Δ ΗΒ ΠΘΟρ]α 
τομάδτίησ Ηἰἶπὶ ἰον 1 68}}}7 ὑποίοδῃ. ΤΠ ἱτπυρ!οὰ 
{μαΐ, ἔγοπι ΗΒ σοπηροιίοη ὙΠῚ| (Π6 ροορῖο, Πφ τηυδὲ 
προάβ βυδου, ον (μι Ηο, Ὀεΐηρ ἱπποοοηΐῖ, τπηυϑὶ εὐθὺ 
ἴον 1πΠ6. ροορῖο, Απά {ΠῈ8 }ιὰ {1Π}16ἀ 8}} τ ρῃ θουϑ- 
Ὧ658. Μίογον ἰδ, οὐὗὁἁἨἮ δουγϑο, σίρε ἴῃ βυρσροβίηρ, τᾶς 
ὙΏοΏ ἴἰμα ϑανίουν ἴῃ ἔροοὶν γοῖ ΟὈΘαΙΘΏΠΥ Ἐὰ θῃγϊε- 
ἰοὰ ΗἰμΒ6} το {16 Ἰιπἀρτηςπὺ γοβίϊηρ ΡΟΣ Η ἷἰβ ρθορὶὸ, 
Ηδ ὑὰβ ργορατυίηρ ἕου 15 οὔτι σΙΟΥΥ, ἀπαὰ Ποποο, 
αἾ50ο, ον “ἴῃς ἀεοϊαταϊίοη οὗ ΗΪΐ8 Μοϑβίϑηϊο αἰρσηὶλιγ.} 
Βαΐ (8 ζοττηϑα 16 βοοοῃᾷ οὗ Ἰαβὺ οἱοηθηὶ ἰὴ 1 9 
υαρίδπλ οὗἨ ΟἸ τἰϑὲ, πού 118 Ὀδ518 οΟΥ Τὰ παδτηθῃίαὶ ἰάοδ. 
1ι 18 ΒΟΔΙΟΘΟΙΥ͂ ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ͂ 0 δα ά, {Παὺ ΟἿΣ Ἔχρ]απδιίίοσι 
ἰποϊυάοβ ἐμαὶ οὗἩἨἁ ΕὈταγὰ : ΟὨΪΥ ἰδαΐ, ἴῃ οὖν νἱον, [ΔΘ 
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Ιάρδ οὗ οομϑοογαίζος υπὶο ἀρδίι τγὰβ ῃοΐ γοῖ ΔῚ]}Υ 6 Χ- 
ρτοβϑοᾶ ἴῃ (86 Ὀδρίΐπτη οὗἩ Φοδη, τ βίο ΟὨΪΥ ἱπιρ]οὰ 
Βυ ΠΟΥ ΩΡ Β᾽ τα ν ἰοὸ ἀσϑίῃ. 

γεν. 14. Βαϊ ϑόδη ἐοσραδθ Ἐξίτη [βουρς ἴο 
ἱπάον Ὠΐπλ].---αοοογαϊηρ ἰο δέγαυββ δπὰ ἀρ ὙΥ αἰΐο, 
{ηἷδ 6 8 ἱποοπδβίβίθης πΠῚῸ (Π6᾽ βιαιϊοιηθηΐ ἴῃ 

᾿ ΦοΒῃ ἱ, 28, “7 ζησιο Ηϊη πο." Βαῖΐ [ἢΪβ ῥραββαζθ 
ΤΟΙΟΓΒ ΟὨΪΥ ἰ0 ἐπ6 »γορλαίέο οὐ ἀϊνίπο οοτιϊταάα οὗἨ [86 
Βαρὥϑι οοποοτΐησ 16 Μο5Βἰδῃ5}}Ρ οὗὨἩ 6805. Βυ οὶ 
οογυἀο οουἹὰ ποῖον θ6 16 τοβυϊῦ οὗ πνῆδὺ ὨΪ8 
τοῖον ἘΠβα οὶ ἢ που] ἐ6}1 Ὠΐτη, πον οὗ Ηΐ8 Ῥσουΐοιυβ 
δοαυδίη Δ οΟβηρ ἩΪῚῚ «6808: ἰδ οοὐἹὰ ΟὨΪΥ͂ θ6 οὈ- 
ἰδϊηοα ΌΥ ἃ αἰδιϊποὶ δῖρστι ἔγοτα οὐ μἷσῃῇ. ΞΜ1111 Π6 νγαὰβ 
βυ Π οἰ ΠΥ ἱπυργοβϑοὰ τ ῖ} ἰ.6 το σίουβ ἀμ ΤΠΟΓᾺ] 6χ- 
δἰιδίίου οἵ Φϑβυβ ἴο ἔθοὶ ὑπαὶ Ηθ γεχυϊγοα ποὶ Ὀδρίΐϑηῃ 
εἱ Ηἰκ βαπάβ (Ηοἴηδπη). Αἀὰ ἰο 118 (86 νοδάογίυ] 
ἱπιργοββίου Ῥεοαυοοὰ ὈΥ [Π6 ῬΟΥΙΒΟΙΔΙ ΒΡροΆγαθοο οὗἁ 
[86 Πμοτὰ, διὰ ὉΥ ἴδ6 ἱποτοδδίηρ οοηνίοι οι οὗὨἩ Φο ἢ η 
(μαι ταὶ 15 Ῥαροηὶδ πλὰ ζου ΟΣ] ἰοϊὰ Ὠἷπὶ που 
ΠΟΥ͂Γ ὈΓΌΥ͂Θ ὑ0 Ὧ6 ἐστι. ΑὐοΟΡΟΪρΙΥ, Π6 ἴδ] 1 ἃ8 (8 1688 
ἴῃ ὈΓΘΘΟΩΟ δ᾽ ἢ ὈΡΟΒΘΏΟΘ Οἱ 
(6 ΗοΪΥ ( 86 ἔγουῃ ἔπ ὈΔΡ 

ἭΠ]ς ἴο τ ἢ Φ6808 
Ἧ88 δροιὶ ᾿ηΧ6 ἴο ἴ)90 ΒΑρ- 
πὲ, ἰῃαὺ ! 8 ἰῇ Θχργθβϑίοῃ 
89 ἔοσϑδι οιηροβίίο Ὀοΐησ 
ΒΙΤΟΩΖΌΡ ἰπδ:ι τΠ6 ΒΙΠΙΡΙΘ ΘΓ. ὦ 6508 ΤΟΙΟΥ̓Θ [688 
οὈ᾽θοϊίουβ ΟΥ̓ ΒΙΡΙΥ ταξοστίπρ ἴο ὑπὸ τϑαυϊγοτηθηί(δ 
οἵ τὶ ὐθοΌΒτι688 ; ΟΥ̓ ἩΔΪΟΝ ον Τιοτὰ τηυϑὺ ἰδνὸ 
τηοϑηῖ [86 [ζΘΥ Εἴ081 ΘΟΏΒΘΟΌΘΏΟΟΒ ΟὗὨ Φο0ἢ 8 ργορμοιϊο 
τη 55 0ῃ, δα ποὺ ἰπδὶ Φολη πουϊὰ 866 τἢδῇ τηΐϊτδου- 
Ἰοὰβ βἷστι ΒΏΟυ]ἀ ΔΟΘΟΙΏΡΘΩΥ ἰπθ τἰϊθ. ΤῊΘ ρτοδί 
ΟὈ͵οοὶ νὰϑ δἰ ρ]9 οὈδάϊθησο. Ηον ἴὸ οὐῃ απὰ 
Εἰοτγ τὴ6 οὈδάϊοποο οὗ Ηΐβ ἀθὰν ὅου, αοα τοβοσγοὰ 
(ο ΗἰΪπιβοὶ Οὗ βἷπ 8, ΟὗὁἨ ΘΟΌΓΒΟ, 
ουὶ οὗ ἰδ6 5: ΟὨΪΥ 8 ργοξοϑβίοῃ ὁ 
ἴ6 Ραγί ΟἹ 6818, τηϑὺ 85 8Δη ἴβγβοθ Ηθ ὈΘΟΔΠῚ6 
δυθ]οοί ὑο [86 ἰδ, δῃὰ ἰμαὶ Ηδ τῦῖὸβ οοπηροιοα σ᾽ 1ἢ 
ΒΌΠΙΔΏΣΟΥ ὈΥ͂ ἴΠ0 [168 οὗἨ Ὀ]οοά, οὗἨ δἰβίοτγ, οὗ βυΐἥον- 
ἴησ, δηὰ οὗ ἸΙογθ. Τῇ Δροοσυρθδὶ βγαάίοαϊο αι 
(866 ΟΥθάμοσ, δεζγᾶσε ἱ. Ὁ. 860) ἢτβί βοῖ ἔἕογι (Π 8 
ἔλϊβο ποῖϊΐοιῃι ἐμαὶ ΨΦε88 τιδὰθ ἃ οοῃξοβϑίου οἵ βὶῃ : 
ὙΠῸ ἰπ ἱπ6 δίναπσ. 860. Ηεῦν. (896 ΗἸΘΓΟΠΥΙΊΏΒ, 
Οὐπκίν. Ῥεῖ. 111. 2), Φ 6808 τὰρ]168 ἴἰο 186 βο] οἰ δ ον 
οὗ Ηἰβ8 τροῖθοῦ δηᾶὰ ὑσοίγοῃ ἴὸ Ὀ6 ὈαριΖοά ἃ] οα, 
Ὑΐ (ποτὰ : “ Ομ νὶ ὧι ται ανὴ ὦ δαρίην. οὐ 
ὁοἵ πίεϊ γζογία ἦοο ἐρδηι γωοῦ αἱἰκχὶ, ἱσπογαπίϊα ὁεί."" 
Ου μα ἀἰθουδδίοη Ὀϑύνγοοθῃ Φοῦπ πὰ Ψοβὰ8 ἴῃ ὑμ6 
ναησ. δες. Ἡεῦν.,) 5866 Μογον, Ὁ. 92. 

Ψον. 1ὅ. ΤΏΙ ἐδ ὈΘΟΟΙΊΘ8 τ.3.---ΤῊ 6 Ὀδριΐδτη οὗ 
Φοδὰβ νᾶβ ἃ ἀυΐγ, ποὶ ΟὨΪΥ ΟἹ ἴδια ρῥαγὶ οὐὁἩἁ {16 Τιοσὰ, 
δαῖ 4180 οἱ {86 ρῬᾶγὶ οἵ 186 Βαριΐβί, 

γεν. 16. ὕομι ὌΡ βιχαϊ ῦναν. .--- ἃ δρϑοΐαὶ 
᾿ τοθαυΐηρ δἰίδοῦθ8 ἰο ἰῃ6 ποσὰ εὐθύς, 88 [ἢ Ηδ πὰ 

ἤἥοτσῃ ὈρΡΤΑΡ 5 ἔγοτῃ ουὐἱ οὗ [186 τγαίθοσ. ΤῊΪ8 τηϊσδου- 
Ἰουῦ8 δϑοϑὰϊ ἔγοπι [86 ἀδορ τχβ8 οοπῃροὶοα τῖ18} (Π6 
ΘΙΌΔΙΙΥ τηϊγδουϊοῦδ ἀδδβοθηὶ οὗ ἰμ6 ϑρίτϊ οὗ ἀοὰ 
ἔγοτη οᾺ Ὠϊσν. 

Σο, ἴ89 μϑανϑιδ ΟΙΘ ορθϑῃθϑὰ το Ἐπ : 
ἀνεῴχθη σαν.---) σοπίτδαϊοίονυ [τας Ομ] 8116]. 6χ- 
οἰδπδίίουβ οὗ Ρδυΐαβ, ΠΟ ΒρΘΑΚΒ οὗ ἃ οἰδαγίπρ τ} οὗ 
ἴ6 Βν, δπιὰ οὗ Κυΐποοὶ δῃὰ Ατηστηοπ, ὙΠῸ οϑαῦ οὗ 
ἃ ἰλωπάεγ-δίον, ΤΑΑῪ ὨΘυ τα] 1Ζ6 Θδοῖ οἰδοσ, ΜογΟΡ 
ταδί πιο ἰδὲ ἰΐ ταυβί ποῖ Ὀ6 οοῃβίἀογρα 88 8 ροοίϊς 
ἀοϑοτι ρου οἵ νῇδ ἴοοΚ Ρ]δ6α, θα [δι 16 ὨΘΑΥΘῺΒ 
ὙψὉΣῸ ἐξέεγαϊῃν οροπϑά, απὰ 86 Ηοὶγ ϑρίτὶ ἀοβοθηὰ- 
οὦ ἐδβγουχῖι 1818 οροπίπρ. [1 ἰ8 αἰβίουϊε ἴοὸ ἀπάρου- 
δἰδχιὰ [6 οχϑοῖ τηοληΐησ οὗ ΜΟΥΟΥ, 88 [ὨΪ8 Υἱοῦ ἰτὰ- 
Ριΐο5 πὲ ἴ[μ6 ὄνομι ᾿ἰβοὶ τ τγὰβ τυ μΐοαὶ, απὸ Βθῶθα 
αἶδο ροοίῖοδὶ. [ἢ δῃοίδοῦ ρ͵ἷδοο (σδση «διε, ἰἰ. 1. Ὁ. 
183), τὸ διδῦο τδηίαγοα ἰὼ βυρροδβὺ ἵπαϊ ουθῃ- 186 

οαὐπασὰ ρμοποτηθπδ δἰϊοηϊπρ (814 στοδὶ ϑυθηΐ ΓΘ 
πηΐαασθ, ἰῃ9 δίδιβ τη ίησ τμοἷγ ΔΡροδγαθμοο ἡ [86 
οοσεαϑίοῃ. ἴπ {δ ῖ8 ὙΔΥ ἰΐ που] βθϑῖη ὑὺ Ὀ6ΑΡ 8Δ}8]0- 
ΕΥ πἰῖὰ 1Ὲ6 ἀδτκΚοηίηρ οὗ [86 Βὺ} δἰ τηϊάάδυ ἀυτίηρ 
{π6 οπιιοὶχίοῃ, οὐσθῃ 88 ΟἸτβυ 8 Ὀαρύδβιαῃ τγὰβ Δ} 8]0- 
δουϑ, δα ἔοσιηθὰ ἃ ῥγοϊυὰθ ἰο, ΗΪΐβ ἤμπαὶ βυβδυϊηρϑ. 
Βαυΐ ἰδ6γθ ᾿ννγ88 4180 ὑυπάου θα!]γ ἃ νἱ᾽βίοῃ, ἰῃ τ ἰοἢ, 
ΔΙ Βου ρ ἢ πα η]ν ἀοδίσηοα ἔον 116 βανίουν, [16 Βδρ- 
ἰδ δα 4]80 ἃ ραγὶ (οοωρ. Φοϊιὴ χὶϊ. 28; Αοἰβ ἰχ. 
ἢ; χχὶϊ, 9). Εον ὑδο Βαρί(ϊδῖ τηυβῦ ον θη 7 ᾶνθ 
μοασὰ (η6 νοΐοθ ΌὈΥ͂ ψίοἢ “Ψ96818 γὰβ ἀδδισιαίοα 88 ᾿ 
(86 “ δείουεώ ϑοπ." ΑἸΙΒουρὰ ἴπ6 ποτὰ εἶδε σοίουβ Ὁ 
ὈΓΙΠΔΑΤΙΥ ἴοὸ ΨΦ6βὺ8 ΗϊτλβοΙ ἢ, τὸ οοποϊυθ ἐμὲ Φοἢη 
8180 ρῥαγιϊοϊραϊθα ἴῃ {86 γνἱβίου,---Ἰ. ἔγοταη ἢἷ8 μαυΐῃ 
Βραγὰ {6 γοΐδα ; 2. ἔγοσα 86 δοοουηΐὶ ρίνοῃ Ὁ [00 
δᾶ ὈΥ Φοβη. Τῆυβ, τ 8116 {Π6 ν᾽βίοῃ γᾺ5 ὈΣΙΠΊΔΥΙΥ 
ἀοβὶστιοὰ ἴον ΟἸτῖβί, ἰδ τηυδῦ ἤᾶγὸ Ὀθοα Ὀδϑδθὶὰ ὈὨΥ͂ 
ὈΟΙΒ. 
πὸ ἃ ἄονθ (ἴμικε: σωματικῷ εἴδει ὡσεὶ 

περιστεράν).---ΤῊ 6. ΟΧΡΓοββίοη οαμποὶ Ὀ6 Ιησϑηὺ 88 
ΠΕΡ ἰῃ το} [86 ρὶτίϊ 
ν» φυΐεί ἐλ ταν οὐ εὐ μα 

(υἱϑηδ86}} ογδατιυδ (Πσαυτηραγίθη- Γαδ. 8). ΔίοτοΡ 
ΥΟΥΥ͂ ΔΡΡΓΙΟΡΓΔΙΘΙΥ 08}18 αἰνοιϊίοι ἰ0 {86 Ῥαγα]]οὶ 
Ραββαρα ἰπ [μ|Κ6; ΠΟΡ τηυϑὲ τ 1086 βίας οὗ [86 
πηροτῦ οὗ ἰ86 λόγι εἶ δ ε. ΤΠ6 608ρ6] οὗ {16 ΗΘΌΓΟΥΥΒ, 
88 αυοϊοα ὈΥ Πρίρι. χχχ. 18, ΘΟΥΤΘΟΙΥ Ἰηϊογρτγοῖβ ὑπ 
ῬΩΓΆΒΘ 85 ἱπρ] γἱπρ ἰδαὺ Π6 Β4}ῈΚ7 ἰπ6ὸ ΗοΪγ ϑρ  γὶὺ οὗ 
Ααὐοὰ ἀεδοοπάϊηρ ἴῃ (ἢ 9 ἔοττηῃ ἰῷ ΓΑΒ 6Ρ ἴῃ [86 νἱβίοῃ- 
ΔΓ ἕοστη, εἴδει) οὗ ἃ ἄονσγθ. [10 νγγὰβ ποὺ ἃ σϑὰὶ ἀουδ : 
θυΐ, ἰο ᾿18 νἱβίοῃ, 10 Ἀρρθδγοὰ 88 ἴῃ0 ἴοσιω οὗ ἃ ἀονϑ 
ἀοβοοηαϊηρ. Α βυροὶ ἱπὶβ οὗἨ ρογίοοϊ ρθη 6 688, 
Ρυγίίγ, ἔα πο 88 οὗ ᾿1ξο, δῃὰ οὗ [86 ὕοΟσΤοΣ οὗ δοτησηιηϊ- 
σδηρ ἰϊ. 
ὍΝ 17. Διὰ 1ο ἃ νοΐοϑ.---Οορ. [0Κὸ ν. 12; 

χῖχ, 20; Αοἰἷβ υἱῖϊ, 27; Βόν. ἧἱν. 1: τὶ. 2; υἱϊ, 9. 
ΑἸοὴρ πὶ ἴῃ0 ΗοΪγ ϑρίτῖῖ, 6 ΕδΙθοΣ δηὰ {μ6 ὅοῃ 
4180 ὩΟῪ τηδληϊοϑὺ ἰῃοιηβοῖγοβ. Τὴ ἴοστη ΘῸΣ ἰ8 
ΒΡΡΙΠοἃ το ὑμ6 Μοββίδῃ (8. ἰΐ, 7; 186. χἹ!ὶ, 1), ὅοὶ 
ΤΩΘΓΟΙΥ ἴῃ τοΐογοθοθ ἰὸ Ηἱβ8 οὔδοίαὶ ομδγδοίορ, αὶ 
τη ΤῸ ΘΒΘΌΘΟΪΔΙΠΥ ἰο Ηΐβ Ὀἱνΐπο πδίυσο. ΤΆ ἰβ ουὶς 
ἀΟΠΌΥ δὴ δἰ] υβίοη ἤθτο ἰὼ {86 ταϊγϑοῦϊοιβ οὐχί οὗ 

τῖϑὲ ΟΥ̓ 186 ΗΟΙΥ Ομοβὶ (Μαζί, ἱ. 20 ; [μΚα 1. 86). 
ΤΏΟ οχργοββίοῃ, ὁ ἀγαπητός, ἰδ πο Π6 Ὁ οαυϊνα]οηὶ 
ἴο ΟὟΥ ““πιοδέ δοίουσ " (ἰπ [86 Βυρουϊαῖνο ἄσρστϑθ), 
ΠΟΡ ἰο “ οπΐν οῃΦ,,) Ὀαΐ ΤΙ68}8 “ ΟΣΪΨ Ὀοϊονθα" οὗ 
δείουφρα ἴῃ ἃ μπίψυθ 86186.--- ἦν ᾧ εὐδόκησα, πὰ 
ὍὉὮΟΣΩ Ζ ἃπὶ Ὅσ911 Ρ]Θδποϑά.---ΤῊο νοῦ 8 Ρυὺ ἰῃ 
1η6 Αογίϑι ἰο ἀσηοίθ ἴ86 δἰϑσῃδὶ δοὶ οὗ ἰονΐῃρ οοῃ- ᾿ 
ἰοταρ ἴοι τὶ τοι 1Π6 Ἐδίμοῦ τορασγαβ ἰμ6 ὅϑοη. 
ΤΏΘΤΟ ἰβ ἃ γι τοδὶ οοπηθοϊζοιῃ Ὀσίσθοῃ {ἢ 18 
ονοπῖ, (6 ἰοΒ ΟΥ̓ ἰ0Ὸ ἰμ6 βοῃ Βοδγὰ ἴῃ (ῃ6 ἰδπι- 
ΡΪα, δῃᾶ, ᾿ἰδϑίϊγ, 1Π6 σοΐθθ ἔγοσα ἤθδύθῃ Ποασὰ οἢ 
1:6 Μουπὶ οὗ Τταπβῆρυγαϊου. ΝΟΣ τηυδὲ τὸ οχοὶῖ 
οοἰοίηρ ἴῃ6 ῬΘου αν ἀοτηοπβίγανο ἔοόστῃ οὗ [16 6χ- 
Ῥτγοββίου, ἴῃ δαιίον, “ ΣΤ ἷβ 15 'Ὺ Ὀοϊονοὰ θοσι," 
ποῖ, “ 7Τ΄λοις ατέ Δῖψν ον ." ᾿ωρὶ γίηρ, 1. δαὶ (19 
γοΐοα τῦλϑ Βρϑοΐδ Πν ἀοβὶ ρηιθα ἃ8 ἃ τουεϊδιίΐοι ἴο Φόοἢη ; 
2, 1. ἰὺ πτᾶ8 σταπίθα ἰο Πἷτα ἴον [6 ρΌΓΡΟΒΟ οὗὨ κιἰ8 
“ΤΑ βϑίοῃ, ὙΠΟ ὰ8 10 ἰηϊγοάμθοθ 6808 848 86 Μ68- 
Β'δὴῃ ἰοὸ 106 Ῥθορὶο. [Ιῃ (86 δρεῖ8 οὗ Μαγὶς δηὰ 
Τκο, ἸΏ Γὰ 18. ἃ ΠΟΤῈ ῬΑΡΠΟΌΪΔΡ ΓΟΙΌΣΘΏΘΘ ἰ0 “6808 
Ηϊπιβοὶ ἢ 89 [86 βουγοθ δῃὰ βρυΐηρ οὗ (86 νἱ᾽ βίοῃ, 
«7λοι ατί λῖν δεϊουοα ϑοη ,," πὮΐΠ6 Φολη ἰδ γ8 Βρ6 
αἶα] βίγοδβ ΡΟ ἰμ6 ρατγὶ πρϊοῦ [86 Βαρῶεπι Ββυδίαϊποὰ 
πῃ ἴῃ6 νἱβί οι. 

Οενεπαῖ, ΝΌΤΕΘ ΟΝ ὙΠῈ ΗΟΙ ΒΕΟΤΙΟΝ.--Τ 9 οὗ» 
ἠοοιίομβ ταἰίβοὶ ΌΥ̓ τηοάστη οὐ ἰοἶδπὶ δαδίησὶ [6 λέσέον - 
οαΐ οἰαγδοῖον οἵ χἰν9 παιτδαιίνο ζ.}} [0 106 χτοππὰ {6 πιοὸ- 
τηθηῖ γὸ δοϊζπυν]θι ρο τ06 ΒΕ ΥΠΑΓΌΓΑΙ εἰοπηθηῖς ἰη 109 
ἸΠὉ ΟΥ̓ οὐὐὖν διαινίουτ, 0 οΔπηυῖΐῖ ὑνόπ δάήιπὶς ν] ἢ ΔΙΘγΟΥ, 
[δὲ τὨϑτο ἰδ 8 τοδὶ ἀϊ οσθθσθ Ὀθζννθοη (06 ΔΟΟΟΏΩΙ 85 χίνοῦ 



τασαν, 

8 ΤῊΕΒ ΟΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ὉΥ Φοδη δηὰ ἴδ οὐβοὸῦ Εν δηροὶ δῖ: ὧκτ 1648 ὁδἢ ῬπΘ δ6Τ00 
ΨΠῸ ππ [π τοἀπμοίηρ (6 ἰδοῖ ἰπ 106 660 ἴο [86 νἱδίοῃ οἵ ἃ 
ἄονο. Τῆὸ ἰδοῖ, τμαῇ 818 νγα8 ἃ νἱδίοπ, ἀσϑϑ ποῖ δχοϊιθ [89 
Οὔ οςτῖνο Το] ΠΥ οἵὨ 1815 πιϊγασυϊουθ ἀνθηῖ: ΟἿ ἴΠ:|6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, 
ἰο ἰ5 ἰὴ ρογίοςϊ δοοογάδποθ τ τ [ἴ, ΤΠ ᾳποδιίοη, τ οί Σ 
Ὀοίυτο ἔπ {πὴ ἴ0 ἀονο η8 τοχδγἀϑὴ δὲ ἃ Ἔγταδοὶ οἵ ἴῃ 
Ἡογ ΗΕ ἰ8 0η6 οὗἩ σΟὨδΙ ΠΟΓΒΌΪΟ ἰηϊοτοδί. Αἰποπα τὴ 9 8γ- 
τίδηδ, [ἢ ἀογθ νγὰλδ μο] Ἀδλογοα, 28 16 δυο] οὗ {Π6 ὕσχιοί. 
(γι ῬΟΥΟΓ οὗὨἨ πδῖίιιγο (σϑυζογ, δινηιδοίέζ, 11. 89. ΤῊΪ6 
ΚΏΓΟΙΥΒ ἴΓ68}} ᾿ἰρς ἀροὰ ἰδθ οχργοαϑίοη ἴῃ θῇ, [. 23, ἴμὰὶ 
“18ὸ βρίτί οὗὨ αοά τηογοὰ ὑρυὴ ἰδ ἴμοθ οὗ ἴ!0 π’δίο γα :᾽" 
ἴ0 ΤΑΙ 8458 1, ἰμα΄ Η6 τηονοᾶ οτοῦ [ἃ ἐκ α ἄουό. Βυΐ 
18 ΒΥ Π1Ὁ0] ἰ8 ποῖ ΓΙ οΥ σηττίοα οἱ ἴῃ ἴπ6 ΟἹ Τοδιδπιοπῖ, 
του χι ἸΏΟΤΘ [8 της δἰ χη ἤἔἤσαποο πῃ ἴΠ6 ἄονο οὗ ΝΟ Δ]. δυκ, 
«πὰ 186 ἄοτο [ἢ ἴΠ6 δοηζ οἵ Βυϊοιῆοη, Ουτγ τά 4190 Δ᾽} 68 
ἴο 1 ἰῃ Μαίς, χ, 16. Τακίπα ἃ σοΠΘΓΑΙ ΔΌΤΥΟΥ οὗ ἴπουθ 61η- 
Ἰήϑιμδ, τὰ βΒ ΠΟΥ [ἢ 6 ἱπιρτρδδίοῃ, (μδὶ [86 ΒΥ1η0] οΥ̓͂α ἄυνο 
Τεί ττεῦ ἸΠΟΓΘ ΑΓΕ ΟΟΪΑΥΥ ἐοὸ ἐλ 6 ΟΛιολ, α5 Ἰηἀοοὰ ἴΠ6 ΠΟἿῪ 
ϑρΙγ  τηδη οδ6 ΗΠ) 56. δηὰ, δὸ ἴο δ ΘΑ, Δ85Ὲ}Π 68 5 00 ἴῃ 
189 Οδυτοι. ΟἹ ἴδ Ταϊπι 168] δηὰ τασυϊηίοαὶ ἱπιογρτοία- 
τίυπ5 οὗὨ {}}8 8. τη ΠΟ], σου. Μογοτ, ἢ. 98. 

᾿Ασοογάίπι ἴο βιζγαῦδα, [}}16ὸ δίδτοιθηϊ οὗ [ῃ6 Εν Δηοῖ, 
παῖ ὁ ΟἸγίδὲ δ οὐποοϊνοα Ὁγ {Πιὸ ρον οὗ ἴΠ6 ΗΟΪΥ 
Ομοδῖ, “οδηποὶ Ὁ9 τοοοποῖ]ο ἢ ἰὴ παγγδῖίνο ἰη 180 ἰοχῖ, 
{μδῖ αὐ Ηἰ8. Ὀδρείδτη Ηθ τῦδϑ Ὀαριίσοῦ π [8 τπ6 ΠΠο]ν ΟΠοδῖ. 
Οὐἰτοδ οὗ Ηἰβ δοουϊ ἢν διϊζοπηρῖθα ἴο δοπηοοῖ [85 Ὀδρι δι 
8} {πὰ Ηο]γν ΘΠοδῖ, στ ἢ [86 ΥἹΟῪ οἵ δόῖπο οὗ [6 αποοκῖίοδ 
(Οεγἴδυδ, ΒηδΙ 66, Υ]ο πη πιι, οἴο.). τας ΤἸ.6 ΤΔῈ «6818 
Γυροϊνοὰ δὲ ΠῚ 5 Ὀαρί5πι ἴΠπ6 ΘΆν ΘὨΥ Γοχοϑ. ΒΒ 411} ἴπ|6 80 
ΑΒΘΟΓΓΪΟΏ5 ἰχζῆότο ἴη6 ἰγυϊῃ οὗ τὸ Ὠπτηδα ἀνθ] πιοῆϊ οἵ 
οἷν Γοτᾶ. Αὐ Ηἰδ ὑέγέ, Ἠδ 55 δ᾽]οὰ δηὰ δοϊυδῖοά ὮΥ ἴδ 6 
Ηο]ν Βρί σι, δὸ εν α4 Ηΐὰ ἑαἱοπὲ απα αἱδροοδίζί οΉ. τραᾷ οο0π-» 
ἑογποα, ΤῊ ἱπηρΠ 6 Ἠΐ5 ροσγίοσς δἰ Π]οββποα8. Βιιῖ αἱ ΗΪδ 
ὈπρτΒπι, Ηο δἰἰδίποὰ πὸ ἡεἐ  οοπδεί σιιδη Οὗ 778 πα ξων ὁ 
ανπα πιίακίον 41 ἴλα (“σοά- απ απὰ ϑωφίοι", τοῖα τπδὶ 
τηοιῃθηῖ 6 Ὀϑοδηιθ ἴΠ|6 ογρῆπ οὗἨ ἴδ τον πρίγί τ, ποῖ το Γγ6- 
Ἰν 8ὸ τ 88 Ηφ 8 ΠΘΓΒΟΠΆΠΥ ΟΟΠοοσποί, Ὀϊ 180 δ ΠΥ 
τοδί ζίπρ Η15 τηϑαϊδύοτ᾽ αἱ σμαγδοίοῦ δα νυ οσῖς, δηά [18 το] δἰίοη 
ἴο ἔπ κα νϑιίοπ οὗ πιδηκί πᾶ. Ἠθδ ποῦν τοςεϊνοά ἴΠ6 Ηοὶγν 
Ομοϑβὲ ἰη Ηΐβ8 σαρδοὶ ιν δ ἰου πᾶογ οἵ ἴΠ 6 αρί γί 18] Θὐτα ΠΗ ΠΥ 
δῦοιϊ ἴο θὰ ἰπδιτπἰο. Βυῖ τὴῖ8 ἤλ] 55. οὗ [πΠ6 5) γι τε- 
τηλ πο β'}}} συποσα]οα πον ἔμ ΤΌΤ οὗ 8 δβοσνδηῖ, δπὰ ἰῃ 
ἴθ ἸοΟ 1 Ππ688 οὗ ΠΠῚῸ ΤΙ Κ δηὰ τνοσῖς. [1 νγὙδβ ΟἿἿΪΥ αἴοσ (ἢ 9 
στ οΥἹ]κΚ δά Ὀδοη δηϊβηοὴ απ ποσοριοῦ, {δὴ (86 δ τδϑ 
γουτοὰ ουἰἱ ἰη 8}} Π|5 {]Π 688 προη 1115 Ὀο] ον ως Ροομ]ὸ ; δηὰ 
186 ἀονο, ψῃοὴ Ὠπα οταὶ ἀσκοοπάρα ἱπίο 1118 Ὠυδρῖ, πο 
ἰπδιιοα ΤΟΥ ἴο πῖον δπηὰ ἴο Ὁσοοὰ οὐδσ [06 Ἡδίοσβ οὔ [6 
παοιίοηδ οὗ ἴ)οΘ οδγίἢ. 

Ση ἴ8ὸ ξέβεινο δαρτίδτι οὗ 9681:5 (ἴπαὶ ὉῪ Φοἢη), γὸ Ὦδν 
{Π0 τοι ρ᾽ πητηον οὗ ἃ ἀἰδιίποῖ γονοϊδιίοη οΥ̓͂ [80 ΤηγδίοΥΥ οἵ 
ἴ0 Ποῖν Τρέηεν. Τὶ Ὀτγί!ἴθη5 ἱπῖυ 701} κίον δὲ ἴδ 6 δοῖῖνϑ 
Ῥαρί5πι οὗ Φοδυμ, οὐ 11|1ὸ ἰπδτταἰτίοη οὗἨ ΗΟΙΥ Βαρεῖδπι ἐπ 
Μαιῖ, χανἐ !., τ 6} [8 ἰη 1ῃ.6 ὨΔΙ16 οὗ ἴπ6 ἘΔΊΏΘΓ, δη ἃ οὐὁἩ [86 
560, διὰ οἵ ἴδ) 6 Ηοὶν αδοβί.-- ΤὨ6 ουὐπποοίίοη Ὀοίνγθθ [86 
ἔνο συ πῖ [8 τηδη δῖ. ᾿ 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1. δαβὺβ οοτηοία ἔγοτα Ο811166 ἴο ἴῃς Ἰοτοῦ Φογάδῃ 
υηίο Φοδη, ἴο Ὀ6 ὈδριἰΖοα οὗ πη. Ετοι, 1Πἰ8 τῆ ἀγδν 
1Π6 [Ο]ονίηρ᾽ ἱὨΘΓΟΠΟΟΒ: 1, Τὴ6 ἱπῆθθῃοο οὗἉ (ἢ ὈδΔΡ- 
ὥρῃ οὗ Φομη μδα οσχίθηἀθὰ οὐδὸν [86 οἷ Ῥϑορίο οὗ 
18τ86}. 2. Φοβυϑ σϑυὴθ ὑπᾶδν {Π6 ἀἶτοοῖ δῃὰ ἱγροβιβ 0 ]α 
ἱτρυ}86 οὗ μα ΗΟΙΥῪ Ξρίτὶι, ΤῊΪΒ τὰϑ Ηἰἷβ ἔγβὶ δοὶ αὔϊοσ 
αὐϊδί ἰπρ ΤΠ ΠΟΟά, Βῖποο ἱμ6 (ἴθ ὙΠ θη, δὲ ἔπγοῖνο 
ΥΘΔΓΒ οὗ Ης τιδηϊξεβιοα ΗϊτΩβοΙ ἴῃ (Π6 ἰοιηρ]Θο, 
δηὰ ἀραΐηῃ τοι γοὰ ἰο ἴῃ6 ΟὈΒΟΌΣΙΠΥ οὗ Ναζατοῖῃ, Ὑοὶ 
{μ18 δοῖ, 80 οδηϊρτωδίϊο ἴο ἸΏΔΩΥ οὗἩ ον τυοάστγτ (ἢ 60]0- 
ἴλη, τγὰ8 ρογίοιτηθα πὶῖουῦ ΠΥ ἀουδὲ οΥ Ποβιιαἰΐοη 
ΟΠ ἴδε ρματὶ οὗ οἷν 1οτὰ. Τῇ Ὀἰνίηθ 041} δὰ τοδοϊιεὰ 
Ηΐπι, [μαὲ Ησ, [16 Ηοἷγ Οη6, Βῃου]ά, δοοοτάϊηρ ἰο 116 
ἀριηδηαβ οὗὨ (86 ἴανν, βι Ὀπιῖῦ ἴο ἴπ6 [υἀρτηρηϊ οὗἉ βἰπ- 
ὨΟΙΒ, Απὰ (Πϊ8 οοπδιϊυἱοὰ, Βο ἴο Βρϑδῖ, 18:6 ὁοη86- 
ογδίΐοῃ ἴον Ηΐβ σοσῖς, ἴοὸ ψἢΐϊο Ηδ δβυθπι οα, ἴῃ δη- 
τἰοϊραϊίοι ὈοὶΒ οὗ {86 βυογτησβ δὰ (μ6 ρἸοσῪ ἩΔΙΟΣ 
ὝΟΘΓΘ ἰο ΘΟΙΊΟ, 

2. Φοδπ 88 δυγργίβθα ΒΘ ἢδ ΒΔῊ «68118 σοτηΐηρ, 
ἴο Ὀ6 Ὀαρίϊζοά. ΤΠ Βαρ5ι, ἢο ἀουδὶ, Κπονν 186 
ῬτΟΡ θοἷθβ τ σὴ ἢἷβ Ῥαγθηῖβ πα υἱἱογοὰ σοποογηΐῃ 
6808 ; ὈΓΟΌΔΟΙΥ, Ὦ6 τν8β οὐοὴ ῬΟΓΒΟΏΔΙΥ δοαυαϊηϊ 
πὶ Ηΐ. Αἀὰ ἰο {18 {86 ἱπιρτοββίοῃ ργοάυςρα ὉΥ͂ 
18:0 ΔρΡοάγδῃηοα οὗ Ζοδὺυ8 Ηἰπϑο, Βαΐὶ 4}} [818 τδβ 
ποὶ βυβῆςἰοηὺ ἰοὸ πασταπὶ Ὠἷπα ἱπ Ῥτοβοηςηρ Φοθὰβ 88 
16 ΜοΒΒΙΔἢ ἰ0 ἴῃ6 ῬΘΟΡ]6 : Ηο δὰ γοῖ ἰὸ ἁ'νναϊὶ ἃ ἀΐ8- 
μοὶ γονοϊδίίοῃ ἰο ἐμαὶ οὔδοι. Βαὶ ἰΐ τγᾶβ τοσα ἰμδὴ 

βυηοϊοηϊ ἰ0 τλαῖκο πὶ ἤθοὶ ἰμδὺ ὈΔρἕδτη ἴον Ῥυτίβολ" - 
ἰἰοῃ νγὰ8 ΘΠ ΓΙ ΓΟΙΥ ἱπαρρ] 68 0]6 ἰο ἴπ6 ἱογὰ, νἱονίης 
Ηΐμ ἴῃ Ηΐβ Ῥϑγβοιδὶ Ἄοπιδγδοίδσ δῃὰ αἰσηΐϊγ. Ἠρποθ 
Βα οουϊὰ ποῖ Ὀυὶ Βηγίηϊκ, ἴον [86 ταοσηοηὶ, ἔγοτῃ (86 
ἰγοιηθδάουϑ ΘΟΙΒΟαΌΘΠΟΟΒ οὗἨ 8 Ὀδρίΐβπι: 41} (89 
ΤΏΟΣΟ, ἰλαὐ ἴῃ ἴῃ 6 Ῥγϑβοῦοο οὗ Φοβὺ8β 6 ἔθ! ς᾽ τόσο ἀθορ- 
'γ δὴ ουὐϑὺ ἢΪ8 ΟὟ ὉΠ ΟΓ ΒΙΏΘΕΒ δηὰ Β᾽ ΠΕ ΪΠ6ΒΒ : 
Ὦδησα ἢΐβ ΓΟΙ.84] δηὰ ἢἰ6 οοηίοββίοῃ : “1 πανὰ πορᾶ᾽ 
ἴο Ὀ6 θαριἰζοὰ οὗἩἉ ΤΆΘ6." Βυΐ Ζ68ὺ8 ᾿υδροα οἶμον. 
ν|86. ΤΠ6 ἱμίογοηοο ἔγοσῃ ἴδ 6 Ὀδρίΐβτη οὗ Φοῦπ νι88 
ΠΟΘ Οἰποῦ ἴμδῃ ὑπαὶ ἔγτοστὰ [86 1Δ}ῈῪ 1186], τ ἢ ἀρασα 
ΟὨΪΥ͂ τοδοοιοα {π6 βδαογοᾷ δῃὰ βοϊδθπιῃ οὐ]εςὶ οἵ Ηἰς 
ἱποδγηδίΐοῃ διὰ Ἰἰἴθ, ΤΏΘΓΟ ἰ8 ἃ λίδίογίοαί εοπποσίδοι 
Ὀοίνθοῦ ἴἰ86 ΗΟΙΥ͂ ΟἿὨ6 δῃὰ ΗἸβ βἰ πῆι] Ὀγοίγϑῃ ; ἰμόσο.: 
ἴοτο τουδὶ Π6 βυδον πὶ δηᾶὰ ἔογ βοὴ. Τυβ 1.9 
Ὀδρίΐδη) οὗὁἩ Φο;π τγ88 πού ΟὨΪΥ ΔΡΡΙΪΟΔΌ]6 ἰο Φοθυδ, Ὀαὶ 
δἰιαϊποα 118 Γ68] πιθδηΐησ δῃηὰ οὈ͵θοὶ ΟὨ]ΥῪ ὈΥ̓ (86 ὈΘΡ. 
(ἰβηι οὔ ὅοβυβ. ΤῊ ἐζ Ὀδοδῖλο (Π6 Βγτηθο] Οὔ ΗΪ5 οὐδ. 
βοουραϊΐου ὑπο ἀσαίδ, ἔοσ (6 βαϊναίίου οὗ [06 ποτά. 
Ηρπο6 πο Θχοϊασηδίίοῃ οὗ Φόοδη, δον ἱμ6 Ὀαρϑτῃ οἵ 
ζο6βυ8, “ Βελοία ἰλ6 71,αταῦ ὁ Οοά 1" : 

10 Θροσηβ ἃ8 ἰΐ, ἱπ [818 σΟΠ ΓΟΥΘΓΕΥ Ὀοίθο 966 
δηᾶ Φόδη, 6 ΟἸὰ δηὰ 86 Νοὸν Τοβίατηοηϊ δα, ἔον 
86 ὄπλα Ὀεΐηρ, ομδηροὰ βἰάθβ. Φόθη ΔΡΡΘΟΓΒ δἰπλοαὶ 
{π6 τϑργοβοηϊδεῖνο οὗ ἴῃ6 ΡοΓΥ οὗἩἨ ἰδ6 Νον, ΘΟ σίδι 
(δαὶ οὗ ἴμα Ἰοραὶ σῖσογς οὗ (86 ΟἹ]ά Τοβίδτασης, “ΤΊΣ 
186 τοὰβ οὗἩἉ ΟἸὰ Τοδίαπηοηϊ ἐμὰ οὗ Νὸν Τοδιδσησιὶ 
τὶ ΘΟΌΒΙ 688 γα ΒΘ 7οἰποὰ ἰῃἰ0 8 ογο88 ( ζοδοπ οεει, 
ἰ. 1, ». 117). Βαΐ 186 δοππροίίοι δηὰ ὉΠ Ὺ Ὀοίνγθοῃ 
(86 ἵνο αἰβρϑηβαίζοηϑ ρΡρθαγβ ἴῃ (δὶ8 Ἰη ον Ν ΐης 
οὗ 18 υἱτηδίο 11} 1Κ8.----ἰ6860}8 ΘΟΒΩΌΘΓΒ ἴῃ (18 σοη τοδί, 
Μοτθ ἰμδὴ ουϑῦ Ὀδέογο ἀοθβ 86 Βαρίΐδὲ ποῦν Πυχα ἰδ 
Εἰτηβοῦ, υπᾶθν α βοη86 οὗἩ πὸ ἀδθϑρ τοβροηβι ὈΠΙΕΥ οὗ 
εκ οὗἶτο. ΤΊ Τογὰ α͵8οὸ πυτη}}68 Ηΐτβ6] ἢ Ὁπάοσ [86 
ἰατν, ἴο οὶ Ἦἢ6 ΠΟῪ ἔρυτο Δ}. ὈΘΟΟΙ 68 ΟὈσαϊοηϊ ὑπο 
ἀοαίμ, ὀσθὴ ἰ86 ἀθαίὰ οὗ 86 ογο88 (Ῥ}]}, 1... 

8. ΤῊΐβ ἰ8 106 ΟΣῪ ἰμϑίδῃοθ ἱπ ὙΔΪοἢ ἰΠΘΓα ἰδ 
ἈΟΙΠΟΡ οομξοββίοι οὗ βίη οἱ ἴδ6 ρατὶ οὗ Ηΐπὶ πΏο ἰ9 
ὈΔΡΕΖοά, ποὺ τοργοοῦ δἀπαὰ οχβογίδιίϊοῃ οἱ ἴμ6 ρατί οὗ 
{6 Βαρυϊδέ. ΤῊ Ὀαρβτηδὶ δ ἀγθ88 ΘΟΙΩ 68 ἔγοσα ᾿θδ. 
γϑῃ (86 1. Ὀυΐ (6 Ὀϊοδββίηρϑ οὗ [86 Ὀδρίίβιι ἀσβορηὰ 
ΤΡΟΩ 8}} τωδηκίθα, Ηδανο ΟἿ δρδίῃ ορϑῃοα δὶ ἰδς 
Ὀαρίζατα οὗ Φ6808--- τ] τῖν [ῸΓ Ηΐτη, δηα, ἰμσουρὰ 
Ηΐτω, ἴον 411 τηδηκίπα. ΤῸ Ὀ]οβϑίηρ πο Βονοά 
ἔγοτω {818 Ὀδρ ϊβιι.---ἰ 6 Ῥγορμοῖῖο ἱτηροτὶ οὗ τ Π]Οἷ 
αἰϊαϊποα 18 ζ]Β]τηοπὺ ἰῃ {π6 ἀοαὶῃ οἱ {86 ὁΓΟΒ9---8ρ- 
ῬθΑγρα αὐ {μ6 οἷοβα οὗ ΟἸ τυ Β ταϊββίοι ΟἹ δι, ἰὰ 
[86 ἱπβιυιζοι οἵ ΒΟΙΥ Ὀαρώβηῃ ἴον Η8 Ῥοορίο, υῖῆῖὶ 
18:8 σταοίουβ Ὁ] ββίηρ οὗἩ [86 Τυϊηγ---Εαί μον, ὅσσ, 
διὰ ΗοΪΥ ΟἸιοβὺ---δἰἰδομὶησ ἴο 1. Εον {818 ρυσροϑο 
ἀἰά 186 Εδίμοῦ τότοαὶ ΗΐΤΏΒΟΙΥ ομ {818 οσσβδίοι ; ἔος 
(ἷβ Ῥυτροβα αἰὰ Φεβι8 οὐἰδίη τἰϊπουῦ ταθαϑυσα ἰδ 
δηοϊηϊίηρ οὗ [86 ϑρίσιὶ : [Ὁ 1818 ρυσροβο ἀἰὰ Ηδ 85 
186 βοῃ (ὨΓΟΥ͂ Οροἢ 1η6 ροτίδ]8 οὗ ἤθδνϑῃ, δὰ οἷξες 
ἈΠ Π.Β017 ὈΥ ἴ1πΠ6 Ηοὶγ Οδοβὶ ἰο {πῸ δίδου, ἴοσ ἰΒ6 88]- 
ναϊίοι οὗ (86 που]ὰ. ὶ ΜΠ 

4. Τῃο κοστηβ οὗ (86 ἀοοίτίηο οὗ [πΠ6 ΤΊΣ ἩἜΣΟΣ 
ΟΟΟΌΡ ἴῃ {86 ΟἹὰ Τοδβίασηοηΐ, ΔΓ6 ἴδ κοη ὑρ ἴῃ [86 δόξω» 
τοοποριηοθηΐ οὗ ἱπ6 ἀὈΒροΪ ἰβίοσυ, τ ΒΓ ὑπὸ ταϊσβοὺ- 
Ἰουβ σοπορρίϊου οὗ Φεβὺ8 ἱβγουσὴ ἰμο Ηοὶγ ποδὶ 18 
δηηουησοα (Μαῖι, 1. : Κα 1.). ΤῊΪΒ ΤΥΒΌΘΙΥ 18 τοτα 
ΟἸΘΑΣΙΥ Ὀτουρῃΐ ουἱὐ ᾿π [6 πατγδῦνο οἵ (τ δι᾽ 8 θὰρ- 
[ἰ8π), αηὰ 18 τῆοτο {}}γῪ ἀσνοϊορθα ἰὼ {86 ὑσόρτεξβ οὗ 
186 ἀοΒμ6} εἰβίοσγ. ΤΊ}18 Ββονβ ἱμδὶ ταὶ [5 ςΔ]]εὰ [δ6 
Τυϊηῖυγ οὗ γουοίαξίοπ ἀορομἋΒ Οἡ {π6 ΤΎΪΠΙΥ οὗ εξϑεέτισς. 
ον (δα τοϊδιίοα υοΐτθοη (ὰ6 Ἑαίΐδον, 86 δου, δὰ ἴδ 6 
ΗΟΙΥ ϑρίτιῦ, 48 Ἰιογα του ϑαϊοα, ἰ8 ὑγοδτα ΠΟΠΠΥ {πὶ οὗ 
δίυΓΘ ΟΥ ΘΈδοῃοο (ΟὨ Ο]ορἾ68]); ΜΉ 1]16 αδογτασάβ, ἱν 
Μαίι. χχν], 19, Ὁ ΔΡΌΘΔΓΒ ΙΏΟΓΘ ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ 85 δ σοὶδ 
(ἴοι οὗ τοδη  οϑίδίοη ΟΥ οὗ γουοἰδί!οη. 

ὅ. ΤῈο ρἰοτβοαίίζοι οὗ ΨΦεδυβ ὈΥ [6 γνοΐϑα ἔγοσο 

Ἂ- 
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μιοδυοη, βοτὰ δὲ ἨΪ8 Ὀδρέϊβτη, ΙΏΔΥ Ὀ6 ΓΟ ΡἀΘα 88 {116 
δβοοοπά βίδρθ ἰῃ [86 Ταϊγασυϊουβ ουθηΐβ δἰλθηαϊηρ Ηΐ8 
.{ἴ6, ὉῚ ποι μ6 αϑ στϑαυ Δ 1 δῃ ἃ ἰπουθα δι Πσ]Ὺ τοδῃ- 
εθιοα 848 ἴπ6 δυϑοϊυία ῬΤΟΠάογ, δηὰ ἤΘη66 δϑ 186 
Ἰοπάογῆι! οὐ  ομάου- σοσκοῦ. ΤῈ6 Βγδὶ οὗ ἰΠ686 
ΒΙΘΑΥΘΠΥ διλοθίδ θη γγὰ8 Ἦΐδβ τηϊγδουϊουβ Οἰγίδι, δπὰ 
αἰϊὰ 6 [06 δίδν δῃὰ ὑπὸ δῃροὶβ᾽ ἤγτοη. ΤΠοη [0]- 
Ἰοποὰ [86 τοδηϊ δίδου οὗ ζθβι8 αἱ ΗΒ Ὀδρί ΐβιῃ, 
ψ οῦ, ἰποιοδα οὗἁὨἨΘ π6 γοΐδα οὗ δηρεὶβ, ὑπαὺ ἴγοτα ᾿ιθ8- 
γαὰ 8 δοιγὰ, δηὰ τοὶ, ἔγοσα 1ζ8 υὐίουλΏοα, 6 τὸ- 
οορηίζα 88 ἰὴ6 νοΐοϑ οὗ 86 Εδίμου. [πϑίρδα οὗ [86 
δἰαγ βιαπαΐπρ οὐος Βοι ]θἤθῖη, 6 ΒΥ ΠΟΥ͂ {116 ΥἱΒ- 
ἴσῃ οὗ ἃ ἀονα ἀδϑοθῃάϊηρ ὉΡροὰ 186 οσὰ. ΤῊΪ5 μἷο- 
τίου τηδη  δοίδ οι ὈΘΘΟΙΆΘΑ Β}}}} τ ρἴοτ δὲ [86 ἰσ8ῃ9- 
ἄρυταϊοη οὗ Φεδὺβ οὐ ἰμ6 Μουηῖ. ΗδΓθ 4180 189 
γοίοο οὗ 80 Εδίμον ἀθβοθμ 8 ἰπ {πμ6 οουα ὑροπ [86 
Μουμί --ἰἰ ἰἴ6 ραγὰ οἷοϑα ὉΥ ; τ} 116 [86 [Ὁ] Π688 οὗἉ [186 
βρίτίς τοϑεϊῃρ οὰὐ 6 8ὺ8 Β 168 ἔοτίἢ ἰῃ ΗἿΒ ρϑγβοπδὶ 
ΒΡΡΘΆΓΔΠΟΘ, 88 Ηδ βίδπάβ ἰγαηβῆσιγοδ Ὀεοίοτο ΗΒ 
ἀϊδοίρίοβ. ΟἾΔ Τότ ἰ8 ἐδ6 βδῖ)θ γοΐοθ Βοαγὰ : ἰδ ΐ8 
ἔη6 ἴῃ (86 ΤοΙΏρ]6, ἀπά ἱῃ ἰἢ6 πιϊάδὲ οὗἨ Η]8 ρϑορὶδ ; 
διμὶ δ ἐπουρῆ ἰδ ΟἿΪΥ ΘΟΏΥΘΥΒ ἰ0 Ηΐτπὰ ῬΘΥΙΒΟΠΑΙΥ {116 
ΔΒΒΌΓΔΠΟΘ ἰδδὺ [6 πδιῃθ οὗἉ ἴ[πΠ6 Εδίμον 8}}8}} Ὀ6 φὶοτί- 
βορὰ πῃ Ηΐπι, ἰδ Δρροδᾶγβ ἰὸ [εἷ8 ΦΟΪ]ΟΎΤΟΙΒ ἰὸ Ὀ6 [86 
γοΐοο οἴ δῃ ἴο ὑμ6 Ρϑορ]ϑ---ἰ 6 βουῃὰ οὗ [Πα 6Γν. 
ΤῊΐ5 18 ἰῃ6. τηῖτα ὀοσδϑίοι οἡ ἩΔΙΘΩ {Π|Ὸ σοΐοθ ἔγουα 
ΠΟΔΥΘῚ 8 Πρατὰ, [1,6850}Ὑ, οὐ ἰμὸ Μουῃὶ οὗ ΟἸγε8 Ηδ 
ἦθ οαττῖοα ὑρτνασά ἰο 86 ΕΔΙΠοῦ ἰῃ ἃ οἱουά οὗ φΊΟΥΥ, 
διὰ Ὁγ ἰδ6 Ῥοσοῦ οὗ 86 Ξρίτ!, Τηθ ναυίουβ βίαρϑϑ 
οὗ τα ἀϊγοσὶ αἰἱοβίδ ὕὥοῃ ἔσομλ ᾿θανθ ΤΔΑΥ͂ ἴππ8 Ὀ6 
ΤΩΛΙΚΟα :---Ἰ, ΤῊΘ χοϊτδοιϊοῦβ οτἰσίη οὗ ΟὨγὶβὺ ἔγοσα 
Βράγβῃ : 2, [86 σοπϑοογδίίοῃ, διλοης Ηΐβ Ομ Οβθ ΟὨΘΒ, 
ἴον ΗΒ Δρρϑδγβδῆοθ ἴῃ ἴδ86 ἴοττω οὗ ἃ βοσυδῃῦ ὈΡΟῚ 
οδγίῃ 8, ἐπ6 Ῥγοϊαὰθ οὗ (μ6 ἰσταμβέοστηδίϊοι οἵ Ηΐβ 
ΘΑΓΙΔΙΥ ΔΡΡΟΆΓΔΗΘΘ 8ἃ8 ἃ δβοσυδηὶ, οοἰθυγαϊθα διμοὺν 
ΗΪ8 ἀἰϑοῖρὶθβ ; 4. 6 βαχῃθ 848 οοἰοχαϊθα διμοηρ [116 
ῬΘΟΡΙΪΟ : ὅ. 86 ταβυττεοίου- ἴΟΥΥ, δῃά {86 Βη8] ἰγϑῃβ- 
βραγαίίοι, 

ἨΟΜΙΙΤΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΏ το σ Υ ᾿ταρυ]86 οὗ ὑπὸ ϑρί τιν Ἰοδάϊηρ ΟΠ γῖβὶ 
ἴο δοσάδῃ. ΤὮ18 ΔΡῬ ΔΙ ἔγοτη ἰ8θ οαἰγουταβίδῃοσο, 1. 
ἐδαὲ Ηδ σϑτὴθ ἕτοτϊη ἃ γτϑδί ἀἰβίβῃοο ; 2. [δὲ Ηδ σϑιὴθ 
δἰοῃο:; 3. ἐμαὶ Ηδ σϑηθ [Ὁ] ἀφοϊἀθαὰ οὨ {86 Οοὐυγδθ 
δεΐοτο ΗΐγΩ .----ΟἸἘγὶβὺ γοβοϊνϑα οα βυταϊ ἐσ ἰο Ὀδρ- 
ἐἴδηη.----ὐδδιι8 ἀο68 ποί ΒῃσΚ ἔγοτλ 00 βάῖμβθ Ὀαρίϊ8- 
ΤΩᾺ] Ὀδιἢ τ οἢ (86 “ οπογαϊίοι οὗἨ Υἱρθγβ᾽" δὰ τϑ- 
οοἰγοὰ---ΤῊὴο ναγίουβ δυτα Δ οΩ5 [0 πο {6808 
βαδτηϊ ὑεα ἀυτίηρ ΗΒ γουϊμἴα] οουγδ : 1. ἔγοτα Βοίἢ- 
ἰεβοῖα ἰο Ἐργρῖῆ; 2. ἔτοσα (86 ὑθωρὶ8 ἰὸ Νδζδγοίῃ ; 
8. τοτη Η]β βδογοὰ γο ἰτοτηθηὶ ἴο (80 ὈΔρδιι οὗ βἷη- 
Π61Β.--- ον ἰδ Τιοτὰ οπηρὰ ἴδ Ὀϊνίηο ἱπβ ἀζα ἤθη 
οὗ Ὀερείβτη.-- - ον Ηδ πομογοὰ ὑπ 6 βδογοὰ οβῆοο.-- 
ΤῊ τποΐοϊα αἰ υ  Ὑ οὗ ΦοΠη ΒΒ ποτ: 1. Ηδ ν88 
ΟὈϊγοὰ ἰο ὈΔρῶΖο ἰδ6 ῬΒΑΓβοοβ δῃὰ βαάάμοθροθ ; 2. 
ἴο δὰ ἰο Ὀαρίΐζο {86 Τμοτά.---Φοῦπ ἰπιβο ῦ τοαυϊγοὰ 
16 σταοα οὗ [86 Τωογὰ.-- ον λ6 Βαρ[ϊ8ὲ οοῃξεβϑοα 
ἴδει ἢ6 δίοοα ἰῃ πδοὰ οὗ {1 Ὀαρἕδτηη οὗἉ 76808.--- ΗΟ 
(6 ΠΟΙ οδῖςφο οηἰσιδίοα ἰο ταϊηἰβίουβ ταυβί ἰθημα ἰο 
δισθ]α ἴμοδα ὙΠΟ ΔΥῸ ἴῃ οαγῃοδὶ, Ὀυῦ ΠΟ ἴὖ αἶθ0 
οἰεναίος ἐῃοτι.--- πὸ στοαί 6858 οὗὁ ΦΌΏη 85 Δρρϑδυηρ 
τοδὶ 11} ἰπ ἷ8 Βῳτοῦ γ.---Ηο 0 τὰβ Ὀδρ Ζοα 
ἔτοαῖοσ ἴδ 6 80 ὈδαραΖοα.--ἰ ΒΟδῸν 1 ἴο Ὀ6 Β0 
ποῖο. Το ἰπδηϊο ᾿προτΐ οὗὨ {86 Ἡρεν ποῖ: 1..ἃ 
δυτοτοΐησ Πἢ)0 Οὗ δἰ οΓΏ Υ ἴῃ ἰἶπι6, δηὰ οὗὨἨ (πηθ ἷῃ “ ἴο- 
ἀ4γ,᾽ δῃὰ οὗἨ “ἰο- Αγ ἴῃ [86 τηουγθηΐ ὙγὨ1Οἢ. ΟἸ Αἰ ΤῚΒ 
οὖς ἀφοϊδίου : 2. 8 δῖ ζδ Ῥσορουηάθα ὈΥ ἴμ6 ῥδβδὶ 
αινὰ βοϊνοὰ ὉΥ ἰδ ἔπΐυγο ; 8. 8 ΔΙΓΆΡ ΟἹ. ὙΠΙΘὮ ΟὟΓ 
οδοάΐϊοποο 18 οἰαϊπιοὰ, δὰ ἃ ὈΪοϑαῖηρσ Ὀγοιλϊϑοα ; 4. 6 
Ῥαβείπρ ὑμαδο οὗ δαγίἢ, τ ῖοῖ ΤΩΔΥῪ Ὀ6 ἰγδηβίέοιτοθα 

.--- 

ἰηἴο 8 τουοϊδίΐου οὗ ὨΘΑΥΘΏ---- ΒΟ δῸΡ ἰδ ἴο 6 Β0 πουῦ 
1. Βυδδν ἰ αἱ ἰαδέ ἰο ὈῈ 80: 2. ΒυβδΣν ἰδ φιίοκίν ἴο 
Ὀ6 80: 8. δυδοῦ ἰὑ ἴο Ὀ6 80 707 α πιοριδηξ ; 4. Βυ δ} Γ 
ἴς ἴο Ὀ6 80 οπο 7ον αἱὶ.---- 6 Ὀαρθδιη οὗ Ψ68ὺ5 ἴῃ 
ΕΒ) τσὶ οὗ 411} τἱρῃιδουδβηοβθ, 1. 80 ΓᾺΡ δ8 ἴ86 σηΐβ- 
δβῖοῃ οὗ Φοπ Μὲ8 σοῃοοσηθα ; 2. 80 ΔΓ 08 ()6 ἀδ- 
τηδηὰβ οὗ ἴῃπ6 Δ ἬΟΓΟ ΘΟΠΟΟΓΏΘα : 8, 80 ΓΆΓ 88 ἰῃ6 
ἀρδιίηρβ οὗ Θοα πιῖ τηθη, δοοογαϊηρ ἴο (6 διπάα- 
τησηΐαὶ ῥτίηοὶρίο8 οὗἩ ΗΪ8 δαχηϊηϊβίγαϊοη, το τΘ ΘΟπ- 
ΘΟΙΏΘα.---Ἰτροτί οὗὨἨ 186 ἔδοῦ ἐἰπδὲ 86 ΗΟ] ΟὨδ 5υὺ- 
ταϊ δὰ ἰο (ἢ6 Ὀαρίβτη οὗἁ βίΏΠ6 ΓΒ: 1. ΚΙ ΠΠΘΙΒ τηυδὶ Ὀ6 " 
᾿πασηογβοα ἴῃ ἰδ ψγαίογβ οὗ Ἰυσρτηοηῖ, 2, ΤΏ ΚΣΏ]688 
Οπ6 ͵ἰ8 ᾿τηπηοῦβοά δ᾽οησ τὶΐὰ ἰδοῦ, ἰῃ γον ἴο μῖνθ 
ἐμεῦ οουγᾶρα ἴον ἰδ6 ἡπάρτμθης. 8. Ηδ τηυδὲ Ὁ ἰτῃ- 
ἸηοΣθοα ἴογ ἰλοῖῃ ὑὸ σμδηρο ἐδδὺ Ὡς νην ΒΟ ἴΓ 85 
ΠΟΥ͂ ΔΓ6 ΘΟΠΟΘΙΘα, ἰηΐο ΒΑΙ γα Ι0η.---ΤῊ 6 ρΊΟΥΥ οἵ [89 
1μοτὰ ἴῃ (818 στοδὺ δοί οὗ ΗΒ Ὠυμα] αἰΐο.----ΤῊ 6 ΤηΔῈ}- 
᾿οδἰδύοη οὗ ἐμ Μοββίδῃ."-- - Το τηδη  οδιδύοη οὗὨ [ἢ6 
Μοβϑίδῃ ἰπ ἴμ6 ρἰοτγίουβ ᾿ἰρσλ οὗ (86 ΤΥΪΠΙΥ.--- Ομ 
97 ἐδλ6 τοαΐεν,," ἃ παϊομποτγα οὗ 6. 1. ΤῊΘ δαγί ουὖἱ 
οὗ ψαῖογ ; 2. Νοδὴ δῃηᾷ ἢ18 γδοθ ουί οὗ ἴπ6 τγαίδὺ; 8. 
ΜοΒο8 δῃὰ [8 ῬΡϑορὶθ ουαἱ οὗ (μ6 τγδίδσν : 4. Ογδὺ απὰ 
ΗΪ8 Ομ οὶ ουἱ οὗὨ [86 ναΐον.---οᾶνοῃ οροπῃοὰ οκ ἴδ6 
οσσαδίου οὗἁ Ὀαρίΐϑη. 1. Ἠθδνϑῃ ἰ8 οροποα, ἀ. ἴον Δ]} 
186 Ὀ]οβϑίπρβ π ἰοι ΘΟ 6 ἀονγῃ ἔγοτῃ ἃ ον ; ὅ. ζῸΓ 
811 [0:6 ὈΓΔΥΘΡΗ ὙἩΠΙΟΝ δϑοοηὰ ἤγοωι Ὀοΐογ. 23. [{ 8 
Οροηθα οΥὐοῦ τη ὙΠΟ 18 Ὀαριϊζοα : α. οὐδ ἰ86 1ωοτὰ 

᾿ . δ. οὐοῦ 4}} γῆο δὲ Ὀαραζοα ἱπ ΗΪ8 ὩδτηΘ, 
--θανθῃ οροῃθα : (Δ Βρατὶ οὗ 186 Ῥαΐπον ορομθὰ. 
-- Τὰε δριγὶ 97) Οοα ἀεδοεπαΐπρ ἰἶζε α ἄουε:" 1. 
Ιὴ Ηΐβ »ενγίέν 1 ἃ ἄονϑ; μοῆῦοθ Ηδ Βπάβ αἱ ἔσγβι 
ΟὨΪΥ ὁη6 τοβίίηρ- ]8Δ06---ἰδ Πολὰ δηὰ μοατὶ οὗ Ψ6808. 
2. ἴῃ Ηἰβ σαὶ Κ δ ἄονθ; ἤθῆοθ δααγοββίηρ 
ΗἸμαΒ6 1 ἰο δ. 8. [π Ηἰ8 λαγηιίδδϑηεεδ ᾿ἰϊτο ἰΠ6 ἀονο 9 
ὨΘΏ6Θ ΘΟμαθοιϊηρ (6 πὶοϊκοὰ οη6. 4. ἴπ Ηἰ5 ἰουδ 88 
ἴ(8}6 ἄονε : ἤθῃηο6 ἱτιρανάπρ 116 ἴὸ ἰμ6 ΟΒυτοΝ.---ΤῊΘ 
γοΐοθ ἔγοτῃ ἢθᾶύθῃ ἴῃ ἰδ 6 τηδηϊδβιαἰΐου οὗἁὨ Ομ γβὲ, δηὰ 
[19 Θοδο ἰη (86 υδ δολίου οὗ 1.9 β' πηθν.---Ἔον ἰθ0 
ἰδγοθ Το ϊκθ ἢ ΔΟΘΟΙΩΡΘΌΥΩΡ [86 Ὀδρδηι οὗἩ Ομ γἰβὶ ἀγὸ 
ΒΡ  ΓΔΙΥ τοροαῖθα ἴῃ ΟΥΟΙΥ Ὀαρύάβιωη, 1. Ἠρδαυθῃ ἰ8 
ορϑπϑὰ ἰοὸ ἐδ οὨὐϊὰ πο ἢ ἴδ᾽ ΠΟῪ ρῥ]αοοα Ὀγ [86 Βἰἀθ 
οὗ (πο ὅϑοῆ. 2, Τη6 ἀογοῖκο ταϊπὰ οὔ ἐμ ΗΟΙΪΥ δρ τὶς 
8 ἱπαρατίοα ὈΥ 106 ὅοῃ ἴο ὑπὸ δ], 8, [πὶ 86 ἰο8- 
ἸΔΟΏΥ͂ ἰ0 86 βὅομ δα ΟὨἰ]ὰ ἤθδτβ {{ὴῸ ἰοβ ὐτῃ ὯΥ οὗ 
ΒΟΙΒΙΐΡ, πὰ οὗ ἰ!6 ἙαϊδονβΒ σοοὰ ρμ᾽οαδβυτγο.-- -ΤῊΘ 
Ὀαρίίδτη οὗὁἨ Φε68ι8 88 ἰδ 86α]πρ οὗ Ηΐ8 πδτης.---ΤῊΘ 
Ὀαρ δια οὗὨ 6808 ἴδ6 τηδηϊ οβίδίοη οὗἩ Ηΐβ μυτηϊ αι θη 
δηὰ οχαϊαϊίου : 1. Α8 Ηΐβ ἄσγϑί δοίυδὶ δῃηὰ ρδγβοῃδὶ 
υσἡ]Π]αϊίου ληὰ χα] δος ; 2. 88 ἱπγοπίηρ Πρ ὉΡΟᾺ 
186 Ὠυχαὶ !ϊαϊου απὰ ἀχαϊίδώοῃ οὗἨ Ηἰ8 οι") ἀποοᾶ ; 8. 
88 ἰμ6 οκοι οὗ Ηἰβ δυΐιγα Πυπ] δ ΐοη ἀπ Ἔχ ΑΙ ΔΌΣ : 
4, 88 ἴῃ6 δοὺ ἀροϊαϊηρ ἰδ ζαΐαγα πυτ]αίΐοη δηα οχ- 
αἰϊδίίου οὗ ΗΪ8 1016 11{6.---ὐδδιβ ὑπάογίακίηρ, Ηΐβ 
πο κ ἴῃ [11 οομβοϊουβη 88 οὗ νυ δὺ δυναἰιοα Ηΐη), δηὰ 

αἰϊοδίοα ὈΥ ἰ)6 Εδίδον δῃὰ ἰδ Ηοὶγ Ομδοϑί.--- 
ΤΏ ὈΪΘΑΒΟΟΏ 658 Βρτίρὶηρ ἴγοσα οογϊαας οὗἩ ἴμ6 Ἀΐ- 
ψὶηθ οἱ], 

ϑίαγζο .---Οαοὐ ᾿85 ἴῃ Η8 πίβάοιῃ χϑα ἴῸὉΣ ΘΥΘΥΥ 
ΟὯὨΘ οὗ υβ {86 ΡΓΌΡΟΡ ὥσθ ὙΠΘῺ Ἧ6 ΔΙῸ [0 σΟΠ16 ἔΌΓ[ἢ.--Ὁ 
Ηονονον Εἰ σὮΪΥ ῥ]δορά ἃ Τυδη σΔΥ Ὀσ, Ὠ6 δι ουϊὰ ρᾶ 
81} Ὀδοοσοΐϊηρ τ ύθσοοα ἴο ἴ86 Ὀἰνίπο ἰηβιϊ υϊϊομ ὁ 
(6 ποτὰ δπὰ βδογατιλθῃίδ.-- - τα ΠΥ ἃ Ῥγθοΐοιβ Κ 6... 
-- συγῖβι μὰ8 οοῃβοογαίδα 86 ψγαϑμϊηρσ οὗ τορσθηθγδ» 
οῃ.---οῦ 8 Ὀ6 σαΓο} ἰο ἱκηονν τ Βαὺ “ ὈΘσοιηθ 
13) αὖ ΘΥΘΟΥΥ͂ (ἰπ16.- ρλγθη, ἩΒΙΟΝ τυδϑ οἰοβρα ὈΥ͂ 
(86 βΒγβὺ Αἄδῃι, ἰβ ορθῃθα αραΐὶῃ οὐϑῦ ἴΐ6 Βϑοομάα.--- 
Τὸ υβ8 690 8 Ὠρᾶνοη δαδὶμ ὈΘΘῺ Οροῃρα ὈΥ ΟἸτῖβί, 
[86 [μοτὰ ἔγοσα βθδύθῃ. 

. (ΟΔΒΉΘΥ “τοὶ 8 ΒΟΟῚ 88 Π6 ΒΙΠΠΘΡ ΟΡΘΏΒ δἰ8β Βοατὶ 
ἰο αοἀ ἰῃ τοροῃίδηςο, ἀοα ΟΡΘΏΒ [86 μϑβνοηβ δῃὰ 
ΟΥ̓ΓΙΒ ἷηλ 88 ΗΪΐδ οἰ 1]α, 



ΤῊΕ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂Ν. 

ΕΙΕΤΗῊ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

{Εϑῦ5 ΒΕΝΟΌΝΟΙΝΟ ΤῊΕ ΜΟΙ, ΑΝῸ ΟΟΥΜΈΕΝΟΙΝΟ ΗΙΒ ΟΟΝΟΕΕΑ͂Τ ΟΕ 7. ΜΉΠΕ ῬῈΡ 
ῬΡΑΕΙΝΟ ἘΟΒ ΤῊΕ ῬΌΒΙΙΟ ὈΙΒΟΒΑΒΟῈΕ ΟΕ ΗΙΞ ΟΕΕΙΟΕ, ΗΕ ἨΛΒ ΤῸ ἘΝΟΟΌΝΤΕΚΒ ΤΕΣ 
ΤΗΒΕΕΕΟΙ. ΤΕΜΡΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΑΤΑΝ, ΟΟΒΕΕΒΡΟΝΟΌΙΝΧΟ ΤῸ ΤῊΒ ΤΗΒΕΕΒΕΟΙ ΕΟᾺΜ 
ΙΝ ΨΗΙΟΗ ἃ ὙΜΟΒΙΌΓΠΥ-ΜΙΝΘΕ. ῬΕΟΡΙΕῈ ΗΑΥΕ ΒΗΑΡΕῸ ΤῸ ΤΗΚΜΒΕΙ ΕΒ ΤΒΕΙΒ᾽ 
ἩΟΡΕΞ ΟΕ ΤΗΝΕ ΜΕΞΘΙΑΗ, ΤΗΥΒ ΨΦΕΒΌΒ 15 ΟΟΝΒΤΕΒΑΙΝΕ. ΤῸ ΟὈΝΌΟΕΑΙ, ΗἸΒ ὈΙΟΝΙΤῪ 
ΕΈΕΟΜ ΤῊΕΒ ΡΕΟΡΙΕ, ΑΝῸ ΤῸ ΟΟΜΜΈΝΟΕΒ ΗΙΒ ΨΤΟΚΚ ΙΝ ΤῊΕ ὈΕΞΡΙΞΕῈ. ὈΙΒΤΕΙΟΤ ΟΣ 
ΘΑΙΕΞΒ. ΒΌΤ ΟΟ ΟΙΟΕΒΙΕΙΕΞ ΒΜ ΙΝ ΤῊΕ ΒΟΜΑΘΒΕ ῬΑΙ ΤῸ ΗΙΜ ΒΥ ΗΙΞ 18. 
ΟΙΡΙΞΒ ΑΝῸ ΤΗΣ ΡΕΟΡΙΕ, : 

ΟΠΑΡΤΕΒ [ΙΥ΄ (Δἴδικ 1. 12-20:; Τ1πΚὸ ἶν. 1-18; ν᾿ 1--11; Φόδὴ ἱ. 190-28; ἰν. 43--46). 

ΟΟΣΈΕΝΤΟ:-- ὁ ἘΠτοοίοϊ ἃ ἐοτορίδίίου οἵ ΟἸσὶδὲ Ὁ. βαδίδη ᾿τοῦ σα [86 δεσῦδν πο 01:8 οὗ [80 05 ΘΟΠΟΟΥ:Α [80 Μερροῖν, 

55 ὧι Ῥ ὦ εὖ μῸ 

δυὰ Ηἰδ ἰμτοοίοϊὰ τἱοῖοῦὙ οΥοΡ [0 ΤΟΙΩΡζΟΓ. : 

Α. Ομαριξβ [Γ΄ 1--11], 

(Τ6 αοβροεὶ ἔον Ζ7πυοοαυϊέ, οὐ ΕἸγβὶ βυπάαγ ἰῃ Ζ6η2.) 

ΤἬΘη τν88 6815 1δἃ ᾧρ οὗ [Ὀγ] (16 ϑ'ριπιῦ ἰαῖο 89 ᾿ΠΔΘΤΏΘβ8, ἰο Ὅ6 ἰετωρίθα οἵ 
[Ὀ7}} [86 ἄον, Απὰ σβθη ἢθ ᾿ιδὰ ἔβϑίδα ΖΌΓΟῪ ἀδγβ δπα ἰοσὺυ πὶρἢΐθ, ἢθ Ῥ͵188 861" 
Ὅ4͵Ὸ ἃ δυημροτοα. Απᾶ ψ]ιθὰ [26 ἰθιηρίου σαπιΘ ἰ0 Ὠΐτη, μ6 86], 1[ τοὰ 6 186 808 
οἵ αοϑ, σοτγηδπα ἰμαῦὺ {Π 688 Βίομοϑ 6 τη846 Ὀτγοδα. Βυΐ ἢδ6 δηβυγογοῆ δπηᾶ βαϊὰ, ἴἰ 18 
τυτιἴοη, Μ8η 88}8}} ποῖ Ἰῖγϑ ὈΥ͂ Ὀγθδὰ δοπθ, Ὀυὺ ὈΥ ΘσσῪ ποσὰ ἐμπδαὺ ργοσθθᾶβθι οὐ οὗ 
186 που οἵ αοά. ΤΊΠθη (ῃ6 ἀ6 01} ἰδικθίμῃ Ὠϊπὰ ἊΡ ἰπίο [8:68 ΠΟΙΥ ΟἸΔΥ, δῃα βοίζθι ἢ δϊπὶ 
ΟΠ ὃ ἐπε Ῥίδηδοῖο οἵ (86 ἰθρὶθ, Απα βϑῖ ἢ ὑπίο δίτῃ, 1 ἰποὰ Ὀ6 {η6 δοι οὗ Οοὰ, 
οαϑῦ {πγβο} Ὲ ἀονῃ : ἔον 10 18 τ θη, Ὧ6. 888] σῖγθ ἢΪ8. Δῃ 618 ΟΠΥΡ 6 σΟΠΟΘΓΏΪηρ ἴπ06: 
δη ἴῃ ἐλοῖγ Ὠδηα8 {ΠῸῪ 88}4}} ὈΘΔῚ [866 ὕρ, ἰοδύ δὖ ΔΠΥ {τὴ6 ἴῃουι ἀΔ8}} [ΠΥ ἴοοί δρϑιηϑὶ 
8 Βίομθ. {6ϑυ8 βα:α υηΐο πη, 10 18 σι θη ἀρϑιη," ΤΏΙ Β0)4}} ποῦ ἰθιωρὺ {μ6 Τωοχὰ [ἢγ 
Οοᾶ, Αραϊη, {ῃ6 ἀδν}] τα]κεῖν τη ὋΡ ἱπίο δῇ θχοθθαϊπρ Ὠρῖι τπηουπίδίη, πᾶ βιθπείῃ 
Πΐ 411} ἰῃ6 Κίηράοτηῃβ οὗἩ [88 τνου]ᾶ, δὰ {116 σΊοτΥ οὗ ἰπθ; Απᾶ βαιἢ ἀπΐο δία, ΑἹ] 
1656 {μπίπρβ 111 σίγα {μ66, 16 μοὺ τὴ] [41] ον πα πσοσβ]ρ 6. ΤΆθη βδιι 06: 
83 υαπίο δἰ), (δῦ ἴμΠ66 Πθησθ, ϑδίδῃ : [ου 1Ὁ 18 τυ θη, ΤΏ ΒΠ.8]0 ὑτουβ]ρ ἔμ Τωοτὰ (ἢ 
Οοά, δηᾷ πὶ ΟὨἸΥ 884}0 ἰμοὰ βοῦσθ. ὙΤΠοπ [06 ἀ6 1] ἰθαγθί Πἰμη, ἀπ, 6} ο]α, δ ψοὶβ 
Οδ 16 δηα τα]ηϊϑίοσθα πηΐο 111}. 

Δ γον. 1.--ἰ 3 ἰδ τῶοτο Ὄυργοδδαῖνο οὔ ὕπό δ ἀϊδβίίποὶ ἥγοσα ἐκ.) 
γον. 2---[Βιξ οά, : απ δυπμοτοὰ. Βοῖϊζοσ ἸῺ τηοάδτῃ δπὰ ὑδῦὺ8] ἘΠ ρῚ ἢ : 1776 αἰεγιοαναὰ λωηρεγοδα, οΥ τραϑ μη στ. 
8 Ψ ες. δ.--ἰΟτ. τὸ πτερύγιον. 866 Οοπι.] 4 γον, 6.--[Ζεδὲ λαρῖν, μήποτε.) 
8 γον. 1.--[ἀραΐίπ ἰὶ ἰδ ντ., πάλιν γέγραπται. 

οὗ ἰ8)6 ΗοΙΥ Κ'μιτὶῖ, τὸ ἰμὸ Τιογὰ μαὰ δἰἰαϊποὰ ἴὸ 
ἘΧΕΘΣΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, (86 [Ὰ]] οοῃβοίουβηοββ οἵ Ηΐβ οδαγδοῖθσ 88 {86 Θοὰ: 

Οὐ ἔδο ΠΥΚΒΑΤΟΕΚ οὗ ἴΠ6 ΠΙϑΊΟΥΥ οὗἩ [09 ΤετΡίδιίοη, 
οοΡ. ἤπηΣ, ἢ. 998, δπὰ Ἧ ῥα νι ». 109; ὙΊΠΟΓ, 1. δδ6, 
3 ῬΡίΈμιεη, ᾿ 19: Ἠδλδο, δη ὑδδι, δῦ. Οη ἴδο δἰδίοσΥ 
δεῖ ζ, οοπλρ. ἴΠΠΙπιδὴπ οἢ [86 ΔΘὲπέδδοηοδδ 07) “688; ΑἸὸχ. 
ΒΟ νγοίζοτ, ζοῦ 67 αἐθ ηἰαέ (68 Πε ἐσιοηπδοί  67 8, ἴὰ 1}9 
. ΤΆροὶ. Διὶ, ὦ. ἈνΜεζδη," τἱῖ. δδά, ΕῸτ ΟἿΒΟΣ σγοτκδ, 
ΘΟ. ἈΙΟΥΘΓ 8 “ ΟΟΤ ΠΟ ΑΥΥ, ἡ Ὁ. 100. 8.60. 8]60 δδρθε 8} 
Ἰζύποιηδπη, ζεδε»" αὐ Ῥαγειολμηρησοδολίολμθ ἴῃ “" Ευάοϊΐ- 
Ὁποῖα Ζείίδιλγί ε " ἴον 15δ0; δηὰ 1δυΐ ἰὼ [80 " Δύωα. τ. 
Κρίχεη " ΤοΥ 1 Ῥ. 855, 
6 ἴδνο πὸ τίχει, τ Ετναϊὰ δηὰ Μογοτ, ἴο [ὈΓδγ ἴγοτα 

[πο ταγβίοτγίουβ ομαγισῖον οὗὨ 10:9 Πἰδίυτυ ὕδήίογο τπ|8, δη ἃ ἤγυπι 
[ὃ ἀσιδ!]οα απὰ οἰτουπηδίδι 6] ΤΏΔΠ ΠΥ ἢ νν Ὠολ 11 15 τοἶδῖ" 
οἀ, τδδὲ ἴμ6 δοοουηΐϊ κίνοη Ὁ Μαῖμον (πὰ ὮΥ 1,016} 16 8 
Ἰαῖοσ οσ Ὧ0}] δ πϑηΐ οὗ [ἢ 0 ἸΠΟΓΙῸ δι ρὶθ δη οἷον ἰγβά 0 
τοοοτάρὶ ἴῃ ἴδ6 Θοβροὶ ὮΥ Μασγίκ. ἘΣΎ ΘΘΒΕΙ͂. Μενκ 7Ὁτ- 
Αἰδὴο5 ΟΠἿῪ ἃ βΌΠΘΓΩΙ δα ΠΊΙΠΔΓΥ οὗ 186 ὀνοηῖ, πο Το ΌΪΓΘδ 
τ ̓ξ ΡΠΡ ΠΡ ΟΙΘΒΑ ὉΥ ἴδ6 οϊαι]θ διγηϊδὰ ὉῚ Μαιῖδον 

6. 

γεν. Ὁ ΤΆΘΩ τσαῦ ὕ6Ε:2.---Τύτ ε, ἡ. 6.,), αἴον [86 
Βρί γι δὰ ἀοβοθμάθὰ ὑροὰ Ηΐω, 7.6 ὅσβὶ ορογωϊζοῃ 

Μδῃ, δπὰ οὗ ΗΪ8 νοῦῖκ 88 (86 ΒΘάθοσηοσ, γγδ8, ποὶ ἰὸ 
Ἰεδὰ Ηΐπι ἰπίο μα ποτὶ ἃ ψΐο Ηο τγδϑ ἰὸ εατο, ὑυὶ 
ἰο ἀγῖνο Ηΐηὶ ουἱ οὗ ἰὺ ἰηἴο ἴΠ6 τλ]άθγθθβθ. Νὸ ἀουδὶ 
[6 ὈΓΪΙΩΑΤΥ͂ Ἐς οὗ 18 νὰϑ ἰὸ δϑογτὰ δὴ ορροτγίυ- 
ὨΪΟ ἴῸΣ ὈΪοββοα γοβϑὺ δηὰ 70γΥ, ἱπ {Π6 σοι βοϊουΒΏ 688 
ΗΪ8 ομαγδοίου δῃὰ σηΐϊββίοῃ, Βαυῖ, βοοοπάϊγυ, (86 ὅ8- 
γἱΟΌ δὰ ΠΟῪ ἰο οομβί ον ἴπ6 αἰ ΠΟ]: αὐ οβιϊοη, ΒΟΥ 
ἰο σοῦθαὶ Ηἰπιβοὶ ἢ το Ηΐβ ρθορὶο, πὶϊποῦὶ οομέοτιτοϊης 
ἴἰο δεῖν βρυγίουβ, 56 ΥἱΟῪΒ δηἃ ΠΟΡΟΒ οοἢ» 
οογΐηρ ἴ86 Μοββίδη, [0 πᾶβ {118 οουπίογζεϊς οὗ (86 
ἴσο Μοββίδῃῃ διωοτρ Ιβγδοὶ ὙΔΙοΉ, ΒῸ ἴο ΒΡΘΆΚ, το 

ἸΙοὰ Ηΐπι, δπὰ ἄγονο Ηΐπὶ ἑπίο {8:6 ἩϊἀοΣποδδ. 
ὁ (δϊτὰ τηοίϊνο ἴον ΗΪβ8 ροίῃρ ἰπίο {86 τ]! ἀοστιοβ8 

ΙΑῪ ἴῃ (Π6 ἔδλοϊ, (δαί ἰδ τεΐχῃ οἵ βαΐδῃ 88 [86 οδυϑὲ 
οὗ 81} (86 πιΐβοσυ ἰἱῃ ἴμ9 που ἃ, Ηρμοο ΟἸτῖβὶ μβὰ 
ἴο Θοπηθθποθ Ηΐβ ποῖὶς ὉΥ οοπαυοτίηρ βαΐδῃ ; ἀπ 
(8. Ηδ αἀἱὰ ἔον 8 Ὑοῖ6 ποῦ, σβοῃ Ηθ τοὶ " 

] 
“ 



ΟΗΑΡ. ΙΥ. 1--11. 

ΟΥ̓ΤΌΔΙΩΘ ἴτω ἰῃ ἰἢ9 ῬΟΙΒΟΏΔΙ οοπίοδί ΠΌΓΘ ἀθ- 
βεσϊ δοά. 

Ἐο σᾶ θα πρΡ, ἁ ν ἡ χθη,---ἰ. ε..) ἔτοτα ἴῃ6 ἀο8- 
εὐΐ ὈΔΩΚΒ οὗ 86 τίνου 0 1πὸ τ] ἀογ688 οὗ ΨΔυάεοδ 
ῬΓΟΡΟΙΥ 80 6411.ὁὰ, ΤΥιδαϊἤοῃ Ὧ848 σίγοη ἰο τ 18 π|}- 
ἀδγΏ 658 [6 ὨΔπι0 οὗ Ουαγαπέαπέα (τ άΘ 688 οὗ Φ 6τ΄- 
οἰο, δοϑδ, χυὶ. 1). Οοταρ. Βονίπβοι 11. ὅδ [ἰ. 667]; 
δοδυθογὶ 11]. 78 ; γι Εαυγλοῦ, Ρ. 47. “Ετοτῃ Φορρδ, 
ὁη ἐΠ6 Μοαϊτοσταηθδη, ἴμ86 τοδα ἰοδὰβ ὈΥ ΒΔτΩΪΔ ἢ [ῸΓ 
ἀδουϊ Βούθῃ ΠΟὺΣΒ ἐπγουσὰ (86 Ὀσδαυτ.] ῥ]αὶπ οὗ 
βθδοβ. ΟἿδοῦ βἷχ Ἰουγθ᾽ ἰΟυΓΏΟΥ͂ ΟΥΘΡ [6 ΟΔΙοδτο- 
Οὐδ δῃὰὶ ἀοβοτγί τηουπίδίη ἰσδοὶ οὗ Ζυάδῃ Ὀτίηχβ γοὺ 
ἴ90 ΦΔΦοτυδαίοι. ΤΏ τοδὰ ἰβ βχοθοαϊη συ ἀπ πουϊι, 
ἔροιο, ΔΙ ΟΓΏΔΙΘΙΥ ὑρ ἀπὰ ἀἄοτῃ ἰϊϊ, Ἐτοτὰ Φογυβα- 
ὁπ 186 τηουμί δίῃ ἴγϑοῦ οχιθηβ ἔογ Οἵ Ποῦ ὅν πουγβ 
οδϑίπαγα, τ θὴ ἰΐ ἀσδοοπὰβ ἰηΐο [ῃ6 γἈ]16 0 οὗἉ Φογάβδῃ 
ὈΥ Φογίαβο. Αἱ {Π]8 ϑαβίθσῃ βίορο οὗ ἱμ6 οδαΐῃ 18 
186 βίϑορ τωουῃίδίη 6416 Οπναγαπίαηπέα, π Ἦτο, 80- 
οογάϊηρ, το ἐγδαϊποη, ἴπ6 ἰοτηρίδου οὗ ΟΠ τίβι 'οοὶς 

ΤῊ πδῖὴθ 18 ἀοτίνοα ἔγοστα ἴδ [ον [αϑην 
ἔοτγ ἄδυβ. Ἀοοογαϊηρς ἴο Ηδββοϊαυΐβι, [μ6 τηουῃ- 

ἰδίῃ ἰ8. ἰρῃ δηὰ δοηΐοδὶ, πὰ τοοϑὲ ἀδηρογοιβ οὗ 
δϑοοηῖ, Α ἀδορ ργϑοίρίοθ ἀθβοοπὰβ δὖὺ {πὸ βἰάα οὗ ἰἰ, 
θὰ ἰμ6 βυτηγηῖϊς ἃγο ἴ}0 τυΐηθ οΟὗἩἨ Δα δηοίοδης Οταοκ 
ΤΛΟΠΒΒΙΘΓΥ, ΡΘΟΙΏΔΡΘ ὑπαὶ Ου ὈΥ 106 ΕἸΏρτοβα Ηο]6- 
Ὠ8, ΔΙοτρ ὑπ6 Ἰπμουηῖδὶῃ Δ’ δᾶγοθ δηὰ [0]68, 
ἩγΠΙΟἢ. ἰΟΤΤΩΘΥΪΥ ποτ ἰδηδηϊοα ὈΥ̓ ΒοΙτηϊϊΒ: δἱ {6 
Ὀ886 ἃ Ὀτοοῖς βρυίηρ5,---Δοοου ϊηρ ἰο ἰγδαϊτἴοη, {ῃ6 
ΒΆΙΩΘ ΤΙ Οἢ Ἐ]1858ὰ ἢθα]οὰ (2 Κίηρβ ἰϊ. 19--22).) ἘΣ 
ἔασον ραγισυ]αγα, σοτΩρ. ν. ΕΔΌΠΙΟΡ, ἃ8 δῦουο, Νοῖθ 
18. Τα ἀϊπέτίοι 18 θοῖίον ὀχρὶογοὰ ἰῇ {πὸ αἰγθοιίοα 
ἔτοσα (6 Μουηὶ οἵ ΟἸΐνοβ. “ΤῈ πὶ] άθστιθββ οὗἉ 9 οὐί- 
εἶο, εσίοπαϊπρ Ὀοίποθῃ ἐμαὶ ἴον δἀπὰ {πὸ Μουπί οὗ 
Οἰΐνοβ, οὐ σαίος Βοίμβηυ, ἴα ἃ ἀἰβιτιοὶ [}}] οὗ ὑτθοὶρὶ- 
ἰοῦ τοοΒ δῃὰ ἀθορ ΒΟ] ον (οοιαρ. Φοβορὰ. “4ηὲ0. 
Σ, 8, 2), ΤὨΘ βοθῆθ ῥγοβθηίβ [08 δρρϑαγδῆοθ οὗ 8 
τηοϑί ἀδβοϊδίθ τ] θυ 688, οαρϑοΐδ!ν ἴτας ἱησ ἰδ 
ΟἈΓΑΥΔΏΒΩΓΥ ἩΓΠΪΘὮ ΠΟῪ ὈΘΆΓΒ (86 ὨΔΠῚ6 οὗ ἐμ ζλαπ 
οΓ Δ6 ϑαπιαγίίαη, (δοταρ. [κὐκὸ χ. 80), δρουλ ὑπο 
ὈοῦΓΘ ὕσοτλ Φογυβαίοτα : οοΐρ. Μδυμπάγοὶ!, οοωγησν, 
Ῥ. 109. τοι [18 πὶϊάστπθϑα (ἢ 6 τοδὰ ἀθβοθῃαβ, 
δον ἃ δυσί 6 ἸΟΌΣΏΘΥ οὗ πὸ μουτβ, ἀονγῃ ἃ ργθοίρὶ- 
ἰουϑ μοῖρ ἰῃπΐο [Π6 ἰδίῃ οὔ Φογίοιο. Αἱ {π6 πορίἢ- 
ΘΓ ὈΟυΠΑΓΥ οὗὨ (}}}8 ῥ]δίῃ σἕβθϑ ἃ βίθεῃ, δ᾽ σαγθουβ 
Του ἴδῃ, ὙΘΓῪ αἰ σΌΪ ΟΥὮὨ δϑοθηῖ, σοι Ὀθαγβ ἐ86 
Ὠδῖηδ οὗ ὠμαγαηπέαηδα, δεεαιδε, αοοογάϊπρ ἰο ἰγααίδοη, 
εἴδεα ραδεοὶ 7γοτίν ἄαγε ζαδέϊπσ ἐπ᾿ ὁτὲ οὗ {λι πιατν 
οαγεξ ὁπ. ἐΐα δἰ. πο πογίβογῃ ροτγίοι οἱ {18 ἀοσβογὶ 
ἯΔ9 οὐπηθοίοα πὴ 186 σ]]άογη 688 οὗ Βοίμδιν, Φοϑῆ. 
ΧΥΪ, 12,» ὙΜ μον, ατὶ, “Ἡγ)δίε," Νο. 4.--.ά.8. [86 
ὙΠ ΘγΏ 688 οὐὗἨἍ Ουδτδηίδηϊα 1169 οἷοβα ὈΥ͂ (6 ὈΔΏΚΒ οὗ 
Φογάδη, Ἰβογα ἰβ πὸ βυϊοϊθης σοϑϑοπ ἴἰὸ ἀοιθδὲ ἰῃ6 
ΟΟΥΤΘΟίΠ688 οὗὨ ἐἰι}98 ἰγδάϊίου, 416 τι] άποϑα οὗ [(ἢ}8 
ἀοθοτί, 88 ἱπαϊσδίοα ἴῃ (6 οχργοδββίου οὗ Μασγὶς : “Ηθ 
ταῦ Τὰ 156 ὙΠ Ὀοαβίδ,," ροϊπῖθ ὑο [6 βϑιηθ 60ῃ- 
οἰαπίου. 

ΟΣ (Ὁγὺ) ἴδμο ϑρέτί!.--- Το οοπίοχὶ βῃουβ {πὶ ἰμ6 
ἨοΙγ ϑρίγις 18. μεσ τηοδηῖ. 716 ἰάθα ἐμαὶ ἰξ τοίοττοά 
(0 6 ΡΕΓΒΟΏΔΙ 5ρίτὶϊ οὗ Ὁ γβι, οὐ ἴὸ ἃ βίδίο οὗ βοβίδ- 
ΕΥ͂ (ῬΔὉ].8), οου]α ΟΠΙΥ͂ βᾶνο Ὀθθ Ὀτοβο θα ἕγοσα ἀ6- 
ἰοσῶτο ἱμϑοϊορίοαὶ νἱονγβ, ΤῊΘ δχργοβϑίου ἀνήχθη 
παρ] ἶοα, ̓ πάθθα, δὴ Οχίγδογαϊ ΠΟῪ δίδία οὗ τηϊπὰ οὰ 
ἴδ ματί οὗ (Π6 [ογά, ἱπαάϊοδίίηρ ἃ πτοπά γῆι ἱπυρυ]βα, 
δαὶ ποὶ ἃ »ιῤγασωίοια ἱταπβροτίδιΐου (ἡ ἰ ἢ [8 ποὶ 
τλδϑηΐ ούϑῃ ἴπ Αοὶβ γἱϊὶ. 89, οΥ ἱπ 2 Κίηρβ ἰΐ. ἸῈ κὰ 
ἰάδα 51] τηογο οἰ θα τὶ ὀχργοββοά ἴῃ ἰμ6 ρδγα]]οΐ ρ85- 
ΒΑ6Ὲ ἷπ Ματκ ἰ. 12, ΜΟΥΟΣ ΒΡΙΥ͂ ΤΕΙΏΒΓΚΒ: ὁ ΤῺΘ 
ἧπτο Ορροβίϊθ ῥγίποί ρἰθβ, ὑπὸ τοῦ πνεύματος δῃηὰ ὑπὸ 
τοῦ διαβόλου, Δτ6 ΘΥΙΔΘΏΠΥ Ἀγ ῥἰδοθὰ ἰῃ ἢ ο 
ΟΟΥΡΕΒΡοπάοποῦ οὗ ἡυχίδροβιίοη. Βοβίάο68, {6 τΠΟΪ]Θ 
ατουτηδίδμοοϑ οὗ [μϊ8 Ὠδίογυ, οοουστίηρς ἰτητηραϊΐαιοὶ 
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δίογ ἰῃ6 ἀοβοθηὺ οὗ ἰῃ6 βριτιῦ ρου Φοδυβ, δον ἐμαὶ 
186 Ενδηροϊ δι ἰηϊοπάοα ἰο τοϊδὶα ἰδς νἱοίοσυ οὗ ϑβυβ, 
[Ὁ] οὗ ἰμο Ηοὶγ ϑ'ρίτγιῖ, οὐοσ 180 ἀαν] (οοταρ. κΚθ 
ἷν. 1, 3). ΤῊ Θομβί ἀδγδίίοῃ 8106 8 βι ἢ οἰθηὶ ἴ0 Γο- 
ἔαϊο [86 Δ ΓΆΡ ἱπνοηθοη οὗ ΟἸβδυβοι, μαι, ἀυ- 
ἴῃς 1116 ΟΓΓῪ ἀΑΥΒ ἴῃ 186 πὶ] ἀοττι688, 6808 δὰ Ὀθθῃ 
ἔουβδικθῃ ὉΥ ἴ89 ϑρίτι.᾽" 

Τὸ Ἠ9 ̓ οσηρ θὰ οὗ (Ὁν) ἴ!ο ἄον!]; τειρασθἢῆ- 
νγαι.---ϑ ’υ ἢ τλ8 [86 4] οὐ͵οοεῖ, ΤῊ Ηοὶγ ϑρί τὴν Ἰοὰ 
Ηΐπὶ ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ ἰο ἰμΐ8 οοπίοθι τὶ βδίδῃ. [}ἢ ἰδ 8 

Ἰοὺ Ηδ νγὰϑ ἰὸ θὲ τἸετηρίοα ὈΥ {δμ6 ἀον]], ὑο ΒΒΟῊ 
ὙΠΘΙΒΟΥ ΟΥ ποῖ, ἴῃ {Π6 ἀχϑγοίϑο οἵ Ηἰβ ἔγοα ἀθίοστηϊ δ" 
ἰἴἴίοη, Ηρ που]ὰ Ῥγοτο Ηἰγβοὶῦ, δὰ οοπίίημθ, {Π6 οἵ- 
ὅλῃ οὗ ἴῃ ΗΟΙΥ ϑβρίγιυ ἰπ͵ ορροβιἤοῃ ἴο ἰδ βαίδῃηϊ!ο 
ΡΥΪποίρ δ, οὐ βρίγιυ οὗ 86 που], ὈΥ̓͂ ἩΠΙΟΒ [ἢ6 ὨΟΡ6Β 
οὗ Ιβγϑοὶ οοποογηΐηρ ἴ6 Μοββίδη δὰ Ὀδθοη ρογυογιθα, 
80 88 ἰ0 ὈΘΟΟΙΊΟ ΟΥ̓́ΘῺ τηϑίϊον οὗ ἰοτηρίαιοη ἰοὸ ΗΐτΩ, 
ΤΏΘ Ὀ8515 δῃα σοτητηθηοοηθηΐ οὗ [Π6 ψοΥὶ οὗ βαϊνδ- 
Οοη τὰ8 ΠΟΟΟΘΒΑΤΙΥ 8. ῬΟΥΒΟΏΔΙ οοηὐοβὺ δηὰ ὙΥἱούοῦυ 
οὗ ἴῃ Ξανΐοιιν οὐνον ἰῃ6 ῥυΐϊῃοῖρ]θ οὗ ον], Δ8 συδηϊοδῦ- 
δα ἰπ ἴη6 σογττυριίοῃ οὗ 116 ποῦ, Ἐὸν ἔΓΙΒΟΣ τθ- 
ΤΏΔΓΚΚ8 οἡ (86 ἰγοτηθηάουβ οΟ]] βίο ὈούΘΘΏ {8.686 8» 
ἱδροηΐδιῖς ῥυϊποῖρ]θθ, οοῖρ. ὑπ δυϊῃονβ “ Ζεδει 
εἴεδι 'ϊ. 1, Ὁ. 30ὅ.---δᾶιά βολος, ἔτοτῃ διαβάλλω, ἐο 
ἐλγοῖο οὐεν, σαν ἀογοδδ, ἰο δίαπάδν, αοοιδο, σαἰμριπὶ- 
αέε; Ὠδι66 διάβολος, ἰδ6 δίαπα γεν ἴῃ ρΟΏΘΓΑΙ, δῃα 8150, 
ἴῃ [86 τηοϑὲὺ Ῥαυ συ] βοῦβο (900 1]. Βον. χὶϊ. 10), 
{86 ἀοομϑεν, ἴῃ ἴμ6 ΟἹ Τοδβίδιηθηϊ ἣθ 8 ο411Θὰ ϑαίαη, 
ἹΦῸ (Μὸ0 ἱ. 6-12). ΤΏ ἴσττα τυθϑῃΒ, ΔΥΘΓΒΑΓΥ ἴῃ 
ΘΏΘΓΘΙ, ΔΟΨΟΓΒΑΤΎ ἴῃ τᾶν (1 Είηρβ τ. 4---ἰὰ {0 

ἔτουε. ἱοχῖ, γ. 18; χὶ. 14); δῃπὰ ψἱἢ ἰδ6 δγίϊο]ο, 

ἸΩΤΑ, ἰῃ0 Δνοῦβασυ ΟΥ ΘΠΘΙΩΥ͂ κατ᾽ ἐξοχήν: [88 
ῥτίησο οὗἉ ἰδ6 ἔδ!]οι βρὶγι8 ((6η. 111. ; 2 Οον.. χὶ. ὃ: 
Βον. χχ. 2; Φόδη υἱῖϊ!. 44, εἰς.) 

ΑΒ ἰδ οαυ86 δηὰὶ οτἱρίῃ οὗὨ [86 [4]} οὗἩ τηδη, βδίδῃ 
8 ἰῃς ρῥγίμοο οὗ ἴΠ6 Κίηραοχι οὗὨ ἀδγκ 688, Ἡ 8] Οἢ ἢ Δ8 
ΒρΡΓΌΣΩ ὉΡ δηὰ ἀενοίοροα οἢ βαγί ἴῃ ορροϑίξϊοη ἴὸ 
1.6 ΤΠΘΟΟΓΔΟΥ ; ἰὄῃ6 Βοάθοοῦ οὗ τβδῃ ἴ0 ἱμοὶν ἀσϑίΓυο- 
ὕοῃ, δηὰ μθῃοθ ἴδ6 ΓΓΙΘΡΙ ΘΏΘΙΩΥ͂ Οὗ 688 (Ναί, 
ΧΙ, 28). ΟομΡ. ποῦκϑ οἢ Βορτηδίΐοϑ (ἀτλοης ΟἴμοτΒ 
ΤΑΥ͂ βοδίδυα Ἰοσπιαίκ, Ὁ. ὅδ9 844.) οῃ ἰδ6 αυεϑί!ο 
ὙΠοίδ ον {86 ἀ6Υ]} Βμου]ὰ Ὀ6 τοχαγάθαὰ 88 8 Ῥογβοῦ, Οὗ 
ΤΊΘΤΟΙΥ 88 186 ΒΥΤΩΒΟΙΪ οὗ ταῦ 18 οδ]16ὰ [Π6 Ὀγϊπορ]6 
ΟΥ̓ 6Υ]] (48 ἱξ νῃαῦ ἰ8 ον] οου]ὰ Ὦἤδνα ἃ γϑαὶ], δπά ποῖ 
Ὑδὺ ΤΩΘΓΟΙΥ ΔΡΡΟΔΤΒ ἰ0 Ὀ6 ἃ ῥγίποὶρ]6). 

γεν. 3. Απὰ σῖθο Ε:9 μιδᾶ ἐκαειϑὰ ἑοχῖν ἄδγε. 
- Βορίάοβ 6 του τ 1681 ἸΠΘΟΥΥ, τ ΠΙΟὮ τὸ δὲ ὁΠ06 86 
δϑ'άο, ἰῃοῖθ το ἔουν Αἰ ἴδγοηὶ νον οπἰογίαιποα ὈΥ͂ 
δοιτηθηίδίοσβ ἰῇ ΟΠ ΠΘΟίοη ΠῚ} (818 ανθηῖ. ΕἾ, 
83 τοκαγὰβ ΟΠ γιϑι 5 7αφίίπσ, ΒΟΙῈΘ ΓΟΙῸ ἰδ ΟὨ]Υ ἴοὸ ἰῃ6 
γδηΐ οὗ Ηἰβ οουαοῃ ΠΟᾺΓΙΒησηθηΐ (ἘΟΘοΏσα ]1ογ, 
Κυΐποοϊ, Κυδη, οἴ6.); 8116 τλοβὺ ἱπίθγργοίογθ ἁὑπάθτ- 
βἰδημὰ ἰ0 88 πλϑδηΐϊηρςς ΔΌΒοΪ αἴθ πὰ δηἰτο δΟβ θη 08 
ἔτοσῃ ἔοοά (οοτηρ. [μ01κ6 ἱν. 2; Ποαυϊ, ἰχ, θ). Θεοοπαΐν, 
88 Γογασὰβ ἰμ6 ὡωγαξίοπ, Βοῖὴθ οὐἱτοθ τορᾶγαὰ (ἢ 8 
ΟΡ ἀΔΥΒ᾽" 88 ἃ ββογθὰ ὨυΣΏθΟΣ, δμὰ ἤοῆοα 848 6. 
ποίϊπρς; δῇ ἱπάοβηϊϊα ρογὶοα οὗ {ἰλ6 (Κὐβιίον, Ηθπο- 
Ὀογῷ, Νεοδῃάθυ); τ 8116 ταοϑὲ σοϊηγηθηίδίοσβ ἴΔΚὸ ἰδ 
Ἰύογαγ. [ἢ ἴλγου οὗ {1|6 6 Γ8] νἱονν, τγὸ τοῖον ἴο ἰδς 
αἰγουτηϑίδηοα ὑπαὶ Μόοβο8. δῃὰὶ ΕἸ 178} [ϑίβα ἔοσ ἔοσι 
ἀδγ8 (Εχ. χχχῖν. 28, δῃὰ 1 Κίηρβ σχίχ, 8), ἰῇ Ὀὸ 
ὙΙΟΝ ἸηΒίΔμοο8. Ἧ6 Ὦδγθ ἃ τοοοτὰ οὗ βυρογηδίυγαϊὶ 
δηῃὰ τηϊγδουϊουβ ουοηῖβ. ΒΒ βίάθβ, ἰλ)6 δα αϊιίοη οὗ (89 
οἰδυδο, “ 7)ογίν πὶσλίε,," διὰ 186 τοτηδγὶς ἰῃ [Κα ἰν. 2, 
“1 αϊά εαὲ ποίλήπρ,," βΒλονν ἰμδὺ Ὀοὶὰ ἰδ ἰἶπηθ δπὰ 
(86 οὶ ἃγὸ ποὺ τωϑδηΐ ἢσυταῦνοϊγ. 5111 (6 οχργθδ- 
δβίομ πηυϑὺ ποῖ Ὀ6 υπαογβίοοα 88 τι  γἱπρ ἃ ἰ658] δἀπὰ 
ΔΌΒΟΪυϊΘ ζδϑὶ οὗ [ΟΥῚΥ ἀδγϑ, ὐἰγα ]α τὶν, ᾿ 6808 8βαϊὰ οὗ 
Φοδη δαὶ ἣθ οδτῃθ “Ποῖ ΒῈΡ οαἰΐπο ὯΟΡ ἀτὶη κί," 
Δ λουσὰ τὸ κλον ἐμαὶ ἷ8 πουτβῃσαοαὶ οοπρίϑιθὰ οὗ 



82 ΤῊΕΒ ΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

Ἰοσυδὶβ δῃηὰ τ]ὰ ἢόπου. Το Τοδιγο τ οἢ ἤδτδο.- 
τουχοα (μϊ8 Βο οσηη ἴδδι, δὰ αἰδεϊπριβηθα ἱΐ ἔγοσι 
ΦΥΟΘΓῪ ΒΤ 8 ουθηῖ, 285, {πδὺ [0.0 ϑαΥΟΌ τῶϑ τ} 0}} 
δὺσογοοα ὮΥ βρί γϊπαὶ γοδ 66 ; ἃ δἰδῖθ ὙΒἱ οἷ, ΔΙ ἢ 0 ΐ 
ὮΘΥ͂ΘΡ ΚὨ]ΪΥ δἰϊαϊποθὰ ὈΥ ΔῺΥ Ῥδγβοῃ, γοῖ, αὐθὰ ἴῃ (δθ 
τοῦ θοα ἀορτοο τοϑοῆοα ὈΥ̓͂Τ ΟΓΪΠΔΡῪ Τηθῃ, ΤΟΏΔΘΓΒ 
ΤΠ στα, [ὉΓ 8 ΘΟΠΒΙ ΘΓ ΌΪ6 ρογίοά, ἱπάοροπάσοηϊ οὗἩ 186 
ΘΟΙΏΣΩΔΟΠ πΘορδβαῦῖοθ οὗ ̓ ἰἴο, ΤΟ ἴαϑὶ οὗ 6808 1 ὕττὴω- 
οὐ ἃ βἰγἰκίηρ οοπίγαϑὶ ἰὸ ὅπ που] ν- πιϊηἀ οὐ ποθ οὗ 
86 δοτβ (α (μαὶ οἵ Μοϑεβ δπὰ οὗ ΕἸ17}8}} μβδὰ Ὀθθῃ); 
ν ττᾶβ ἃ ΒΙΡΌΟΓ οχργοβδίοῃ οὗ πὸ ἔδοϊηρβ δηδ οὗ ἰὴ 6 
ἔδλβιϊηρσ οὗ 180 Βαρι ἰδὲ: δηὰ δἱ 1δϑὶ, σῦθῃ, αἴϊονς [ἢ 
αρθε οἵ ΤΌΣ ἀαγθ, Εἴ ὙΓ88 δὰ υηχοσζοὰ [οΣ 
ΒυσρΥν), ἰΕ Ὀοοδπμθ [86 οοσδβίοῃ [ῸΓ (86 ρταπὰ 88- 
ΒΔ: οὗἨ (ὴ6 ἰδετηρίογ. ΟὈΙΩΡ. ΟἿΎΡ Του εῖ8 ΟἹ ἰδ 6 
ἔγδοάομῃ οὗ ΒΟΙὴ6 ἵὩ6 ἴγοσω ΘΟΙΏΏΟ. δηΐϊβ Ὁπὰθνῦ 
ΘΧΊΣΔΟΓΪΠΑΡῪ σἱγουϊηβίδηοοβ ἰῃ ἴη6 “ 7εδέη εκ" 
ἰϊ, 1, Ρ. 212; Ηουρηεοσ, Ὁ. 84. 

γον. 8. Απὰᾶ [86 ᾿ἰθζαρῖοσ ὀδσὰθ ἴο Εἰ τη.--ΤῊς 
φαγί εἶρὶο πειράζων ἰδ Ὦοτα βορὰ 88 6 Βυϊίδηϊνο, 
88 0 δ ο οὗ [6 Ρογβοῃ. [0 5 ομο οὗἉ 1ῃ6 οἰϊοῦ 
οδιαγδοιίοσίβιοβ οἵ βδίδῃ ἰμδὶ πὸ ἰδ [6 Ἰοτηρίογ,. ΕἾσβι, 
186 ἱοταρίος ἰπ (6 ρυΐδα οὗ ἃ ἔγϑηά, βοὴ [86 δοουδβο 
Διὰ ΟρΡΘΏ ΘΏΘΙΥ. ὙΑγΐοιΒ Υἱὸν 8 δ΄ὸ δηϊογίδἰ πο 88 
(ο [86 ΔΘ ἰῃ ἩΔοῖ [86 ἰοταρίος δρργοδομθὰ [86 
Ἰμογὰ, οτ, ἰῃ οἶμον ᾿όγάβ, 88 ἴο ἴπ6 τωοὰβ οὗ (8 ἰοτηρὺ- 
δου. 79 τῇὰὺ σοάυσοο ἴ86 αἰδόγοηϊ οχρίδηδίζοηβ ἴο 
ὅνο οἶδββϑθβ. Τὴ6 ἱετηρίδιῖοι ἢδ88 ὈΘΘῊ τορασαθά, 1. 
88 Δ) ΟΧΙΘΓΏΔΙ ΟΟΘΟΌΓΓΘΙΟΘ: 3. 88 8 ΒυΡοτΤΠαίυΓΑΙ ἰη- 
[ΓΔ] ΟΟΟΌΓΓΘΏΟΘ, ΟΥ ἃ ΥἱΒΊ0 : 8. 8ἃ8 8ὴ ἰηπαγα οἰ ΐ- 
68] ἰγαῃηβδοίίοῃ, Οὐ 8 ὑϑυοῃοϊοχίοαὶ ὁσοῦττοῃοα; 4. ἃ8 
8 ΡΑΓΔΌΪΟ; ὅ. 88 8 ΤΩΥΪ.---Αραίη, νυἱοσίησ ἰτ ἃ8 δὴ 
δ)εοίξυδ οἵ ΟοσΏΥΎ ηοε, 1ὺ ὯΔ8 ὈΘΘΏ τορατάθα, 

(α) δ τϑαὶ], ἰῃ {1:6 βθῶβο οὗ πανΐηρ ὈΘΘΏ ἃ ̓} 6 ΓᾺ] 8 Ρ- 
᾿σάῤ χήν οὗ βαίδῃ ἴῃ ἰδ ἔοστῃ οὗ ἃ σῃδῃ οὐ δ δηρεῖ, 

ἷθ ἱ8 (86 Υἱοῦν ΟΥὨ ἸΏΔΏΥ οὐ μβούοχ οοϊησηοπίδίοσα. 
Βαυὶ δραϊηδὺ ἐδῖ8, τὸ βοΐ 186 ἔδοί, (δι΄ ὉΠ 6 Γ ΠΟ ΟἵΠοΡ 
οἰγουτηδίδημοοβ, δη αὖ πὸ οἵμοσς ρμογίοα, βαίδη ἢδὰ 
ΟΥ̓́ΟΡ δϑϑυτηθα ᾿υϊηδη ἔοστο : δῃ ἃ 8180, (ῃδὺ ἰΠ6Γο δΓῸ 
ΟΥΒΟΡ οἰγουτηδίδῃοοθ ἰῃ {118 παγταῖδνο το οαπποὶ 
6 ἰδίζοη ἴῃ ἰδεῖν ᾿ἐΐογαὶ ---ϑυ ἢ 88, ὑμπδὶ βαίδη 
ἰοοῖ ὑπ Ιογὰ τὸ [86 ΠΟΙ͂Υ οἱτγ, οὐ {μ8ὺ 6 ρῥἰδορὰ Ηΐτη 
ΟὨ ἃ Βὶρἢ τηουπίδίη, τοτὰ Μ᾿ οἢ αὐ ἴ6 Κἰηράοτηῃβ οὗἉ 
(18 πουϊ]ὰ δῃὰ ὑμοῖν ρίογυυ οουἹὰ Ὀ6 δοθῆ. 1ὲ ᾿)δ8 
ὈδοῺ αγρτοά, » (ὦ 1δδὶ πθαὶ [86 Ενδηρο δὶ Πότ ἀο- 
ΒΟΙΙΌΘΒ 88 ἃ οδ͵οοινε οοσύττομοοσ, τουδὶ Ὀ6 ἰτδοοὰ 
(0 οι] ϊοβί ἱσδαϊίοι, τι ιϊοῖ ἱηνοαίθα (μ6 βυτηθο] οι] 
ἰάοα οὗ ἃ οομίοϑὲ οί Μοββίδῃ πὰ βαίδη ἰῃ (818 
το  ΐοδὶ ἕοστῃ (ΘΓ 58) ; οὐ οἷβ86, ἰδὲ 186 τηϊβυπάοι- 
διδηαΐηρ τουδὺ Ὀ6 δϑογὶ θά ἰο {π6 Ενδηρο  βίθ ἰδοτὰ- 
δεῖνοϑθ, 80 υἱοισθὰ δῃμὰ γοοογάϑα δΔ8 βοτμοι ΐηρ οχίογ- 
ὯΔ] τπδὶ ἴῃ ΓΟΔΙΠῪ τγὰϑ δὴ ἱππσαγὰ ἰγαηβαοίζου, δηὰ 
εἰϊμον ἰο]ὰ ποτὰ ἴῃ [μ6 ἔοττα οὗ ἃ ῥαγϑῦϊο, οὐ οἰβθ γ88 
ΟἿΪΥ ἱπίθπἀθα δ ἃ ραγβῦϊο (βο] οἱοτταδομοῦ). ΤῸ 
(816 νἱοῖν, ἴῃ ἃ βοιθτμδὶ τηοαϊθϑαὰ βθδρο, Μγὸ 88}8}} 
δραΐη δαγνοσὶ ἴῃ ἴθ βοαυοὶ. Μοδηϊπιο βυδῖοο ἰΐ ἴὸ 
ΒΑΥ͂, ἰδδὶ {86 1468 οὗἩ ἃ τω γἱὰ τουδὶ Ὀ6 αἱ οὔσθα ἀἰδβοαγά- 
οὐ, τμδύρνον ἯΘ ΤΩΔῪ ΒΑΥ͂ οὗ ἴΠ6 ΟἴΠΟΓ Βυρροδίϊ 8 
δαναηοθὰ. Ογ, (6) ἰξ μ88 Ὀδϑῃ τηδίηἰδίηθα ἰμδὶ δὴ 
ΟΧΙΘΓΏΔΙ ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΘΘ 8 ΠοτΘ ἀσβου θα ἱπ Βγτηθο]} 168] 
Ἰδησύυδρο, δηὰ ἰμδΐ [86 ἰοτηρίον 88 8ῃ ΟΓΟΪΠΑΓῪ ΙΏΔΗ. 
“ΤῊ, βαγ8 Νήογογ, κ'ἷθ ἴ)6 οα86 τὶῖὶὰ ἰῃ6 δρβυγὰ 
δυαρκμοδίίοι οὗἨ βοῖὴθ ἰῃἰοσργοίοσθ, ὙΠῸ βυθδιναϊα ἴον 
[Π6 ἀον!} δῇ ὁ ῬΘΓΒΟΏΔΡΟ, Β00 ἢ). 88 ἃ ΙΘΟΙΏΒΟΡ 
οὗ ἰλ6 Βαπμοάτγίπι, ΟΣ ἃ ὑτίοβι, γᾷο πιδὰ οοϊὴθ ἴὸ α0168- 
ἄοῃ δῃὰ ἰὸ ψαΐη οὐδοῦ Ψοδβυβ, ΟΥ ἴἰο ΑΥ̓͂ ἃ ΒΏΔΙΟ ἴῸΓ 
ΗΪπ." (Υ. ἀον Ηαγάϊ, ααριατγηὶ, ΜΌ]ον, Βοβϑησαι)- 
ἴον, Κυϊποοῖ, ΕΟ ΙΤΔΟΒΟΥ ; 866 80 Βϑηροὶ, ψῆὸ ΤὨΐη Κα 
ἴθδι βαΐδῃ δὰ δρροαγοὰ “ δμδ δολεηιαίδ γραμματέως 
φμῖα τὸ γέγραπται εἶ ἐεν ορρονῖέμγ.,)») Ἡοπονοῦ, (Π6 
δΒυσροσίίοι ἴμει [826 ἀοΥ]} οἰ] ογϑά δβοζῃθ Το 6» οὗ 

(86 βαπμοάτίτη δὸ ᾿εἷβ σροοίαὶ ἰπαί σα οτι!--- ιἱοὶι, οὗ 
οοῦΓ86, Βδιϊοιδ δὶ που]ὰ τορυάΐδία [Ὀας πμϊςὶ 
ΟΥ̓ΔΘΠΕΥ {π6 τηορηΐηρ οὗ ἴδ οτἰδβούοχ διὰ ρμίουϑ 
ΒεηρΕΙ---Ρ. 5.}--οδὴ βοδγοοὶν δ6 ομασδοίοσίζοα οἰΐδος 
85 ΓΙΟΠ ΔΙ ἰβις Οὐ 8 δυθυσὰ. 7. ΚΠΟΥ,, [ὉΣ ὅσχδῖω. 
ῬΪα, ἰδαὺ βαίδῃ αὐὰ δ ρΡΊΟΥ υάδδ 88 ἢἷ8 βρϑοΐδὶ ἢν 
βἰγυμλοηὶ (Φοδη χἰϊϊ, 27), δηὰ ὑμδὲὶ “ τ18 ἀοΥ]] ᾽" οδτωθ 
ουὺ ἀραΐπδὶ {80 ᾿μογὰ 88 Ηΐθ ϑῆδευ (9 ἢη χὶν. ἠδὲ 
11), τ 6 νίονε ἀο68 ποῖ αὐυδΘ στο τ τ (6 ΘΎτὰ 
ἷσδ] οἰοπλθηΐβ οοπίδίποα ἰπ (86 πανυγαῦνο Ὀθίοσο ὑΔ.--- 
Αοροογαΐϊηρ ἰο [80 δβοοομὰ ἰηϊοσργοίδ ἔοι ΒΌΟΥΘ στοοῖ» 
ομοα, ἰ0 τθΟΪ6 ΟΟσΌΣΤΟΠΟΘ 88 ΙΩΘΙΓΕΙΥ ἃ νέδριοη. 
ἴῃ ἐμαὺ οδ86, ἰὑ ΤΏΔΥ Ὀ6 τεραγάδα, (α) 88 ἃ Υἱείσῃι οδιἱοὰ 
ἔοστί ἢ ΒΥ μθ ἀοΥ]] (Οτίσοη, Ογρεγίδη, Ἰμοοάοτιβ οὗ 
Μορπιιοβιίδ οὐ [πἰκα ἷν. 1, Οἰδιδυβοα, δηὰ Ἰδιϊοηὶγ 
δραΐῃ Ηθυρποῦ, Ρ. 39). Αμραϊμδὺ τη}6 τὸ ὕσρο, ἰδδὲ 
106 ἀον!! οουἹὰ ποῖ μανὸ ροββοδβδϑὰ (86 βΟΤΟΣ οὗ ῥτθ- 
βοηιηρ [0 (86 [μογὰ ἰῃ ἃ νἱβίοῃ, οἰ πον δλ6 οὔσηι ἀρρῶ 
τσ, ον 186 ῥἰοἴατοθ οὗ {8686 ἰεταριδιίίοηθ. (6) Α9 
“116 ἔογὶν ὈὉγ Οοὰ Ηἰπιβο (Ἑδστοογ, ἀπῦν τυ, οἷα. 
Γ[μοπάου, 1761),-ἃ νἱονν τ βιοῖι πουϊὰ τοπάον τἰΐα ὁ0. 
ΘΌΓΤΘΏΟΘΘ ΠΟΙ ταγβίοσίουβ δα ὑπ᾿η 6} σ᾽ Ὁ}6 : οὐ (εὴ 
88 οδἰοὰ ἔοσι ἃ ὈΥ πδίυταὶ οδυβοϑ (ΟἸογίουδ, Ῥδυϊαα, 
Οτγαῖσ, δῃαὰ ΣΔΩΥ ΟἰΠΟΓ ΘΟϊητηΘὨἰΔίοΟΓ8),---;Ὡοἱ 6, ᾿ἶδ- 
ἰοτίοδὶ ονὐοηὶ, θυ ἃ ρβυοδοϊορίςοδὶ δηὰ δοβίδιϊο βθἰδίθ 
οὗ τηἰηὰ ; οὐ Ἰδδίγ, (α) ἃ “ δἰ ρει οδπὶ τηογηΐης ἀγϑᾶσῃ ἢ 
(Μογοῦ ποι 1886 οοτητηοηίδίον, Η. Α. Ἧ., 80 οἴνδα 
αυοϊοα ἴῃ ἐπί ποσῖς, βοο Ὀδῖο 7] ἴῃ {π6 “ ϑέμδέρα ὦ, 
Κριέχον" ἴον 1881, Ρ. 819 8αᾳ4.}. Βυὶ ἱξ [8 συδὲοίοαὶ 
ἴ0 ΤΟΡΙΥ ἰμδὶ ἀφοίβὶτο οἰ οὶ οομβίοίβ ἀο ποὶ ἰδκθ 
Οἶδος ἰπ (ἢ 6 ἔοστω οὗ ἀγθδῃη.--- αοοογαϊΐηρ ἰο [86 (ἰγὰ 
γίον ἀῦονα τηρηϊομοα, {818 παστδίῖγο τουδὶ 06 δοῦ- 
βἰἀοτϑὰ 88 8ὴ ἐπισαγά σἰλέοαί ἐγαλδαοΐοπ οὐ οοποί : 
(α) Α οοπῆϊοι πο ἢ ἰοοῖὶς ρΙΔο6 ἐπ [86 ἱπηδσίηδύοη 
οὗ Ομγίδι (Εἰοβπότη, Ποροβον, ΥΥ οἶβ86, αν ο Βα σας 
115 γίοιν 1 ἢ88 Ὀδοὴ ὑγροὰ, ἰθδὲ βυοἢ δῃ οοΏ- 
Βϊοί, δυίϑίηρ ἔγομι ἃ ἴ6]} βθῆϑθ οὗ [6 αἰ υσοσηθη οὗ 
οΥἿ], οουἹὰ ποὺ Ὀ6 τϑοομςοὶϊοα τὴῖϊ (8.6 εἰμ θβαηθθθ οὗ 
Φοδυδ. (δ) Απ ἱωπναγὰ οομβὶοὶ οχοϊίοα ὈΥ μὲ ἀοτῇ 
(Κυαῦῦρο); Ὀπὲὶ τγ δὲ δὺ ἃ 1088 0 ΚΠΟῪ (86 τηραΐυτα 
(δγουρσὴ πΐοῖ ἰῃ6 ΘΠΟΙΩΥ δββαιϊοὰ ΟἸσῖδι. (9) 48 
ἱπνατα ἰγαπβδοίΐοῃ ἰοὸ Ἡπὶοἢ (86 αἰδοῖρ]68 ζαγα δὴ οὔ- 
οοίνο ἔοττω, δ ἰἢ ἰΐ βδὰ ὈθθῺ δὴ δἽσχίογῃδλὶ οὐθηῖ (τθ. 
᾿οοῦοπ οὗὨ 186 8156 Θοποορ 0.8 σοημοοτηΐῃν ἴ 6 Μο86- 
βἰΔἢ.----Ὀ]]τλ δ ηη) ; Ὀυὶ ἱἶ τὸ ἀἰβυυΐββ {86 ἰάρα ἰμαὶ {867 
οοπδοϊοιιξῖν ἀπὰ »εγρονεῖψ οἰἸοιμοὰ (0 αγεῆς ἴῃ ἃ δυτω» 
ὈΟΪ 168] ἔοσγτῃ, Θ᾽ δὸ πον " ἰο [89 ταν ο 8] ΠΥ 

Ὧ ἐγδαρτωθηίαγυ, ΒΥΓΏΟΪ10Ὰ] τοργοβοηίδιίου οὗ ἐγαῃϑ- 
πος ἦα [88 ἐπδδὲ [6 οὗ Φεβυ8 (Νοαπάθ). Βαὶ 
ὑ18 ᾿ογΘ ἴο βρί γί 8 }1χ6 ΔΤΔΥ δηὰ ἴὸ ΘΔ ο ἃ 
πιἰἰδίογίοαὶ ἔδοι.---αοοοτάϊης ἴο [86 ἔου γι νἱθονν δΌοτα 
τοθῃϊ πο, γ͵ὸ δῖὸ ἰ0 τοζδγαὰ [Π18 πδγγδῦνο 8ἃ8 ἃ ϑαγα- 
δῖε, ποῖ 80 τουοἢ οὗ “πὶ 9688 ΗϊτΒΕοΙ ἢ δὰ οχροτ 
οπορὰ, Ὀυὺ οὗ τβδιὶ Ηἰδβ ἀϊδβοὶρ]68 βου! θορ ἴῃ Υἱὸν 
διὰ ρσυατὰ δραίηβι “Ὲ Ομ. βοβιχηϊαϊ, βο]ολοστωδ. 
οἶον, Πιογὶ, ΑἸοχ. νοΐζον, Βαυτηρασίθη- τυ βίὉ8δ). 
Βυὶ ἀο Ῥοἰΐο σὶρ γ οὈ]οοίθ, (μαὶ ἰῃ τθδι οὯ56 (86 
π 016 τοοδηίΐηρ Οὗ ἃ ἰοτηρίδιου που]ὰ Ὀ6 Ἰοβι---δηά, 
Ἰεῖ υ8 δάὰ, οὗ ἐλ ἑεηιρίαίδοη, κατ᾽ ἐξοχήν. (Αρεϊμδὶ 
1818 Ῥαγϑθοϊίο νἱθῖν, ΘοιΏρ. δἰ8ὸ Ἠδβογί, ἴῃ (86 “ ϑεμά, 
«-. Κνὶ4." ἴον 1880.}.---Δ 51}, δοοογάϊησ το (86 5808 
Υἱοῦ ΔΌΟΥΘ Ῥσοροβϑα, νὰ τουδὶ 118 πασυδῦνθ 
88 8 ὑγδὰ " ἢ ῥράηνραι, ἅο ΥΥ εἰϊα, ἀξγότοσ, θοῦ). 
Τῆι Μογον ὈΟ]ΑΪΥ δϑϑογίβ, ἰμαὶ “" ποιβίηρ 18 ἰΙοΐδ "αὶ 
το οοποϊυάθ ἰΒδὶ σαὶ ἰῃ6 Ενδηρο βίϑ οομδίἀογοὰ δαὰ 
ἀοβοῦίδοά δὲ 8δῃ δοί:δ] Ἵοὐοηῖ, Ὑῶβθ Δ ΟΓΟΙΥ δῇ ἰάοαὶ 
οὐομῖ, οὐ 8 συγ." 5 [πῃ ΓΟΡΙΥ͂, Ὧὸ ΕἰΣΩΡΙΥ σεσαδιῖς 

4(Η, Α. Ἢ. Μογονῦ δὰ Μαίῖ. ἰν. Ὁ. 10θ., ὑγοποιϑοθα [9 
Τοπιρίδιίίοη δὺ ἑάδαΐ λέδέον, Ἰ. 6. α τινία, π σῇ ατοδο διηοῦβ 
{800 ϑαενίκῃ ΟΕ τ βίδην ἔγοτῃ ἴἢο δηϊὶ -ἀ ΙΔ οΙ 8] ἰοα οΥ̓͂ ἴδιο 
Μοδείδο, ὑπ ἩΠΙ6} διγελὰγ δὲ. Φολλῃ δι] 6117 Ὅχοϊπἀφά ἔτοαι 
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(δοξ πιοάογῃ ἐμροϊ ον [848 ὨΔΡΡΙΪ ουογοοιθ {86 
τ 1081 ἱμθοσγ. ΤᾺ ΟἹΪῪ ἰπΐηρ τογιθοα!, ἰπ ΟΌΓ 
ορίηίοι, 18 6 νἱονγ εηἰογίαϊποαὰ ὉΥ ϑόσῃθ ἀΐϊνίῃοβδ, ὈΥ͂ 
τ ΒιΟἢ ἐδ 6 δδογϑαὰ ἰδίου, 80 [}}}} οὗ βυτωθο οδὶ εἰμι β- 
6Δη06 δη6 χοἰ σίου Ηἴδ, ἰ8 ἰγδῃβέοστηϑα ἰηΐο ἃ ρυγοὶγ 
ΘΧΙΟΓΏΔΙ ἰγδηβϑδοίίοη.--- ΤΏ τοδίη οδ)δοϊΐοι το ἴδ6 νᾶ- 
τἱοΌ8 οχρἰδπδίΐοηβ ἩΔὶοδ τὸ πδυο ἰδὲ δβἰκοιομοά, 8 
δὶ 1Π6Υ ῥγοοθοὰ οὐ ἐδο οἱὰ βοδμοϊδοιίς ρίδῃ οὗ ργϑ- 
ἀϊοδιίπρ' δῃ ΔΌΒΟΙυὐα αἰξοχτιαίίνε (α ταοθ οὗ ἰπίογρτγο- 
(δου το 848 ἔγθαυ θη οὐδίγυοϊοα (Π6 εἰρμὶ ἰη- 
ἰετργοϊδιίου οὗ Ξβογίρίατθ), δμὰ ἱμαὶ (Π6 0 ἀο ποὶὲ δβαδῖ- 
οἰδη γ ἀρργροΐδίθ [}|6 νσαγίουβ τογαὶ ἀρϑηοΐθθ Ὀσουρὶ 
ἱπίο ῥοἶδυ, διὰ ὑποὶρ πυσαίυδὶ ἱμβαοηοθ. Νοιμίηρ δρ- 
ῬΘΔΓΒ [0 03 ΤΟΓΘ πδίθγαὶ, ὑμδῃ ἰΠδὺ ἱτητηοαΐαίο Υ δία 
ἴΠ6 θαρίέπτα, ἐπ πο ΟἸτῖϑὲ οηὐοτοὰ ὑροη Ηΐ8 που 
88 βαυΐουν οὗ (π6 ποιὰ, Ηδ βμβου!ὰ αν δποουηίεγοὰ 
διὰ οηἰοτοὰ Ὁροὰ ἃ δβρίτίνδὶ οομβίοὶ πὶ τὸ δρυτί- 
ΟἿ ἰά688 πι οὶ [Π6 ταῦ οὗ ΗΪ8 ἃρα οπιογίδίμθα δρουὶ 
(86 Μοβείδῃ. Το ἰπθασηοο οὗἉὨ (656 ρογυογίοϑα νἱ 8 
οοῃοοτηίηρ ἴμ6 Μοβδίδῃ ὑρὸν Ηΐ8 οὐ ταἱπὰ, που]ὰ 
ΠΟΟΟΒΒΑΣΙΪΥ ἱγ6 τίβο [0 ΔῊ Αϑδδ]: δηὰ ἱεωρίδιίοι οὗἉ 
ϑαίδη. [π' ἰγυι, βαίδη μδὰ ἴμυ8 ρογυογίθα ἰμ6 ΠΟρ6 
οὗ Ιδβγϑοὶ ἀρὰ ολδρρα (86 Μοβείδῃ, ἕοσ 1ῃ}6 ΥΘΙῪ ρυ- 
Ροθθ οὗ ἰυγηΐπα δοὶὰθ (16 Μοθαΐίδῃ Ηϊτλβοῖέ, Τμὺβ 
ἔαλν, ἰβθω, (86 παγγδιλνο ργοδοηϊδ δὴ ἱππδγαὰ ἰγϑηββϑο- 
ἴοι ἱπάοοὰ ; αὶ, αὐ (86 βϑθ {ἰπ|6, 8180 8 γϑὰὶ δπὰ 
δοίπδὶ ἰσαπβδοιζοῃ δούπθοι Ομδδὺ οὰ ἴπ6 οη6 Βαηά, 
διὰ (6 ἄομδ δηὰ ἰῃ6 ἰκεϊησάοιι οὗ β6- 
ἴδῃ οἱ ἴπ6 οἰμεσ. Βυὶ πἢδὺ μαὰ αἱ βγεῖ Ὀθθῃ δὴ ἰη- 
πετὰ ἰσδηβδοίζοη, οοποϊυοὰ τὴ ἂπ ουϊναγὰ ονυθηῖ, 
ἩΔοἢ ᾿π ΘΟΙΩΘ τ βρϑοίβ ἰ8 ταγβίοτίουβ. βδίδῃ τγϑα] ]ῦ 
αρϊογοά, ἰδ Βροῖηβ (0 8, Βοῖδο οὗ ἱμ6 οἰίοῦ ῥγίοδίβ 
διηὰ βογί 68 68 Ὠἷβ ἱπβισιιπιοπίθ ἰο ἰοπιρὶ Ὀμτὶβὲ ἰο υῃ- 
ἀοτίακο {86 ρμαγί οὗ βυοὲ α ποῦν ΜΙ οθαῖὶδ 88 {8ὸ 
ὖθη8 δ ἴμ6 πη Ἴχροοιθα. (Οοιαρ. ἴμ6 ὀπίσω μου 
Ββοῖθ απὰ Μαῖιὶ. χνὶ. 23.) Τμὸ ποθ ἰδύονΥ οὗ {δὲ8 
ἰαὐρίδίίου----Ὀον ἢ ἐμ 8 ἰππτατὰ δηὰ ουϊπασγὰ ῬΆΔΘ68 
-οδὺδ αἰογπαγὰ οοτωμπιυπίοδιθα ἰο Ηἰδ ἀἰβοῖρ᾽οϑ ἴῃ 
1060 ἴοττῃ οὗ ἃ σϑδὶ πασγδῖγο, οἰοί μιὰ ἱπ δυτηθο οὶ] 

: ΤΏ αἰδδγοσοο Ὀοίποοῃ ἰηἷβ δῃὰ 8. τιθγ 
. ΤΥ ὮΝ 1168 ἐπ 116 δταρ!ο ἔβοϊ, ἐμαὶ ἐν ΓΘ Ιγ ἰοοῖὶς ῥἷδοα, 
ῬΑΣΊΪΥ 88 δὴ ἱμπτασγα, ἀπὰ ὈΔΣΕΥ 88 δὴ οὐ να γα [ΓΔΏβ- 
δοὔοῃ : δπηὰ ἴπ ἴ06 αὐγουσηβίδηοο ὑπαὶ ΒΡΘΔΙΚΘΡ διά 
Βοδγοῦβ οαρὶουοὰ δηὰ Ἰἰδίεπθὰ ἰο {δ:6 Βυτωῦο 8] ἰδη- 
ξαλρο ἰῃ πο τἰπ6 Ὠλιτδῦνο γγ88 Ῥδγι]γ οἰοι μοι, ἴῃ 
[06 01} οοῃθοίουβηοβα ἰμδὺ ᾿ΐ 8 βᾶοῃ. ΤῺ γαγίουϑ 
ἰπιοτργοίδιίουβ ἰο πϑϊο τὸ δαᾶνα Δρονο δανογίϑα ἰσ- 
ΠΟΓΘ Β6ΥΘΓΆ] ἱτηροτγίδηϊ οἰτουμπηδίδηοσδ ; Ββυ0} 88, ἰμαῖ, 
πῃ δοοοσάδποο τὶϊ Ηἷ8 ταϊββίου, ἰδ τγα8 ἰῃ6 μέν οὗ 
Φοδη ἴο ροΐπὶ ουὖἱ 86 Μοββίδῃ ἴἰὸ Ηΐβ ρϑορῖὶθ, ἀπά, οὗ 
ΠΟΌΓΒΟ, ΤΏΟΓΟ ΘΘρΘοΐΔ ΠΥ ἰο (8.6 τοργοδβοηιδῦνοθ οὗ {86 
Ῥεορίε; [μδῖ, δὲ 86 γοῦν ἔπι6 θθῃ {6808 γ88 ἰπ [86 
ποὶσῃθοτμοοῦ, ἃ ἀορυϊδιίοι ἔγοσα ἰμὸ βδημϑαγίση δἱ 
Φογιβαλοῖα ᾿ιδ αττίνοὰ ἰο ἱπαυΐτο ὙΒοΙΠΟΣ δ6 ἮΔΒ (86 
Μοδαὶδὴ - ἴ1μδὲ Φοδη τοϊυσπιοι, ἀπ πεδέ δυὸ [ΓῸ- 
τυτηοὰ, ἃ ὑγοςμ }] ΓΟΡΙΥ ; δηὰ ἰδδῦγ, ἴμδὺ (ἷ8 ἀθρυ- 
ἰλύοῃ οομζα τιοΐ διρξ ἰΔκο δος ποίδοθ οὗ [86 ἀἶγθο- 
ἰἰοηθ πψηϊο ἴμ6 Βαρθδι δὰ ΤΆῤβς ἴσο. Βοβίἀθβ, 
Ἧ6 τησϑὲ ΤΟΣΩΘΙ ΟΣ ἱμδὶ, δὲ ἰΐ οομασηθηοοιηθηΐ οὗ 
Οπγῖβυ β ποοτῖς, 1ξ ντγὰβ ποί τ γον βοῖλθ ἰκἑπὰ οὗὨἨ ἰετιρ- 
ἰδίίοη, θυΐ σγεαΐ ἰοταρίαἰίίοι, ἩΒοΒ Βδαὰ ἰο Ὀ6 
ογφτοοσηο--- 6., (86 ἰοτωρίδιίίομ ασίβίηρ ἔγοτα ἱμ Ἰυδὶ 

ὅλο ΘΥαδρο [68] τϑοογά. 8.1] Β6 ἁὐηονλισατὰ οἱδίπδ ζογ {π|6 
πιγὰ ἃ λέφέογἐοαέ ἐνρωΐζλ, Ἰηποτησοῖ δ [ἴ βυιθο σοῦ ἰθ9 τευ 
Δικέ οὔ ΟὨτίοι Β Υἱοίογυ οὐδοῦ ἴῃθ οπρίτο οὗ βαίδῃ, υ Βοἢ 
Ταπη5 [Ὡσοῦσ δ15 τολοία 8. Ἐπὶ {818 οοποθδδίοη ΤΟΙ ΟΥεΘ 
(80 στοηπά ἴΓ 4}} τα! ὰ οὐ]εοοϊίοη ἴο 186 ταὶ μἰδίοτίς8] οὔδῦ- 
Βεῖεσ οἵ το πδισχϑῖίνθο. Εὖ Ὑμδὲ ἰδ [ΠΟΥ ΔΙ ἴγυθ δηὰ ουη- 
εἰδίοῃξ ΠΥ ῬΘΟΟΙΠΊΘ ἃ Τεδὶ οί. ΟΥ̓ Ηεκο δ ᾿παχίπι: “Δ ἐΐε8 
Ῥερεη δέσο ἐεέ τοέν κίον, πὰ αἷδ6 ἩΡ νἀἰίολο ἰδέ τορπῶπ 
σ. ᾽ν Ὥτοι οἴαυοο (ὁραν γίλέησ τοαδφοπαῦέε ἐα νεαἴ) 18 τΏΟΓΟ 
ὈΒΙΒΩΙ ἰδΣ 180 δΘοοομὰ.--". Β.} 

88 
ΡΝ 

οἴ ἰδὸ πουῦ]ὰ, ουθῃ 88, δἱ {π0 οἷοβα οὗ Ηΐβ οουζϑβο, ΗΦ 
᾿ιαὰ ἴο δηοουπίοῦ {Π|0 ἱετηρίδιϊοη ἔγοη ἴδ Ὀυτάθῃ 
διὰ μτίοῦ οὗἩ (ῃὨ9 νουϊὰ, 1Δβι]γ, ἰὰ 168 τηδηϊοδὶ (πὲ 
Β0 ἀοοἰβίνο δῷ ἱπγαγὰ οοπβὶοὶ οουϊὰ ποὶ 6 ΤροΓΟ 
186 τοβυὶ οὗἨἩ δὴ Ὄχι γδογ ἰὩΔΓῪ βίδίθ οὗ σαϊπά, πίϊους 
μδυΐηρ Ὀθθμ οΔ]] Θὰ ζοσ ἢ ὈΥ βοῖηθ ἀθδρ λέδίογίοαὶ απ- 
ἐαροπίδηι; δὐὰ (παῖ, 88 ἰδ οουἹὰ 6 ποῖον πΠΟΪΙΥ 
ἰδίογ δὶ ὯὩΟΡ ἩΠΟΪΥ οχίοσμδὶ, ᾿ὃ τηυδὶ ἤδγο σοταθἰποὰ 
Ὀοΐδ {μ686 φἰοπιθηΐδ, οσ, ἷῃ Οὐ μοὺ πογάβ, (μαὺ ᾿ξ τγδϑ 
οδυϑοὰ δηὰ οχοίϊθα ὈΥ {μ6 ἀ6ν]}, απὰ οαγτὶοὰ ἱπίο 6χ- 
οουΐου ἰδγουρὶϊ ἃ υπιδη τπηράϊὰΒ. Ἧ76 οδῃ το] 
οοποοῖνθ ΠΟΥ͂ Ὠυτηδῃ Βυτορδίἶθβ, τοτο ρμαγου δῦ 
Φο τ 188} οἰ ]ἰαβίΐο Ἰβυθῃοοδ, ΤΑΥ͂ Ὦδνο δοιὰ ἀροη ἰδ 
δυσηδα πδίυγο οὗ Ομ τδὶ. ΝῸΣ σδὰ νὸ ἀουδὶ ἰδὲ 8 
ἀεδηίΐϊο ουϊπναραὰ ᾿πβιγυσα θη δ! "ν τγδϑ ορ] ογοα. Βα Σ 
οουἹὰ ποὶ δατο Ὀθοη πδπίϊησ ἴῃ ἰμΐβ σταπὰ ἀδοίβὶγο 
τοοϊηθΐ οὗ (Π6 Ἀἰδίοσυ οὗ (86 Ἰεϊπσάοχῃ οἵ αοἀὰ : δἀπὰ 
186 ρἰογίοιδ τοδὶ δηὰ (ἢ 6 ΘΟὨμΒοα Θη068 οὗὨ Ββυςἢ δὴ 
ΘΓγα, ΔΓ ὑἐμοιηβοῖνο8 βυβιοϊοηὺ ὑ0 ΒΉΘΟΡ ΔΉΔΥ ἴ86 οοὐ- ἢ 
ὙΟῸ δβιγυσίυγοδ οὗ ΔΏΥ τγί ἷςαὶ ἰἤθοσγ. Ηρμοο τΘ 
δζτοο, 1. τὶ ὉΠ πη, ἴῃ δατϊ ἰἰηρ (δὲ (δ ἰταῃ8- 
δοώοῃ Νὰ8 ἱππνδγὰ, Ὀὰΐ οδυϑοα ὈΥ ΘΧΙΘΓΏΒΙ ΔΘΏΟΥ: 
2. ψ! ν. ἃ. Ηδγὰϊ ἀπὰ Βοηροῖ, ἰῃ Ὀοἰονίηρ, ὑἰμδὲ (ἢ 6 
ὑγδιβδοίΐοῃ οοποϊυἀορα τῦῖϊὰ δὴ ουὐπνατὰ ουρηὶ, ἰὸ 
ΟΝ ὉΔΙΪΥ ΔΙ] βίομ '8 ταδάα ἰῃ 16 πδζγαΐνο , 8. πὶῖὰὶ 
ΒΟΒ] οἰ οστωδοῦοσ, ἴῃ οοποϊυάϊησ ὑμᾶὶ (η6 ἰδίου ἰδ 
οἸο θα ἰῃ 8 βυτῃ 0} 168] δῃὰ ραγδῦο]ο ρατῦ. 

γ εΣΒ. 8 δῃὰ 4. δ γεί ἐεπιρίαξοη.---- Το ὅγεὶ ἰϑρ- 
ἰδίίοι ἰβ οοσαδβίομοα ὮΥ͂ ἃ ἔθεϊϊηρ οὗ Βυηρον οἢ 109 
μὰ οὗ Φεδυβ, δῃὰ ὈΥ ἴδ Ἔχργοδδίου οὗ (. 16 Του 

ἴθ δου οὗ αοᾶ, ν. 3---οουσμοα ἱπ ἰμὸ ἔοστῃ οὗ ἃ 
ἀουδὶ ἰο ἱποίϊα 186 βανϊουγ ἰὸ ὑγονὸ Ηϊπβ6} Ὁ βυοὶ, 
ΤῊο ποιὰ νΐός ἰδ ρυὺ Βγεί, ΤΟ ΠΥ ΘΌΡΗΝΟΕ ὁ. ΠΙΘ 
Βοιδηῖρ. ΤΏ ΟΧΡΓοββίοῃ ἱπ 0} 168 (ΐησ: ΕἾγαι, 
[δὲ ἢ (6 βοῃ οὗ ἀοἀ "δὰ οοτωο, δ τουδὶ Ὀ6 (δς 6Σ- 
Ῥοοϊοὰ Μοβείδῃ,. βθοομάϊυ, ἰμδὲὶ (ῃ6 Μοδβοίδῃ οουϊὰ 
Ὡοῦ Ὧ6 ΔΩΥ͂ ἰΟἾΤΟΣ ρΡΕΓΒΟΠΔΘῸ ἴπδη ἐμ ὅθι οὗ Οοἂ Ηΐτ- 
βοιέ, ἴῃ (88 τροιδργβίοδὶ βθῆβο οὗ {μ18 ἰθστη. Τιΐρά- 
'γ, ἰδὲ (86 στοαιοδὶ ταΐγϑοὶθδ τηϊσῃί Ὀ6 οχροοσιοα ἰο ὈΘ 
πτουριὺ ὉΥ Ηΐπ).--Εἰπὲ, ἵνα, Ββρϑαῖκ, ἔπ οχᾶος 
1μδὲ. Τῇ οἤδοι ἰβ ἰο Ὀ6 Ῥγοάιοορά ὮΥ 8 ογτοδενα, οὕ 
ταῖθον ἃ ΣΔρΊ68] υὐΐογϑποθ. [{ ἸΠΔῪ ὈΘ δοιὰ πμοίἢ- 
6Ρ 186 ἰοταρίοῦ τηϑϑηὶ ἰμὶθ ἰῃ {Π6 ᾿ἰΐ ΣᾺ] οὐ 16 δ 
ὈΟΪῖοα] ΒΘΏΒ86, 16 ἰ.)0 δἰαιοιηοθηὶ οὗ [6 Βαριἰδὶ: “ 
8. 8ΌΪΘ οὗ ἰ᾿686 βίοῃϑθ ἰ0 τδῖβϑθ ὉΡ οἰ] άγοῃ υπίο ΑὉτα» 
Βαϊ." ὙΒαίονος νΐθν ὑγσὸ ἰδῖκθ οὔ τμΐ8 ροϊηϊ, ἐξ τγδβ 
ἃ σογοτί βυρμοϑίίοι ἴἰὸ μἶνο Ηϊτηβ6 17 ὉΡ ἰο (86 βαϊδηΐο 
Ρυϊποΐρὶθ, οἰ ἢ ΟΥ̓ ΔΡΌΙΓΑΥΙΥ ροσνοσύης ἰπα Βρίγϊὰ- 
8] ρότοῦ οὗἨ πουκίηρ σαΐγϑ 68 ἰηϊο 8Π ὉΠΒΟΪΥ γί οὗ 
Τηθ δὶς, ΟΥ 88 ἃ 6Ά]}, ἱῃ ροωρουβ Οὐ θηἶδ] ΡὨΓΘΒΘΟΙΟΘΎΥ, 
ἴο ἰγδῃβίοστω ἰῃ6 ἩΠῸΘΓΏΘΒΒ ἱπίο ἃ βιογσθμουβο, ὈΥ͂ 
Ρτοπουποίηρ᾽ ἃ ἔοσταυ]δ οὗ δυτσοηον ἰο 106 γϑη Υ οὗ 
16 ποῦ] ὰ. ῬΓΟΡΔΌΪΥ [86 ἰοταρίον ἱπιοπάθα δδὶ ἱΐ 
Βῃου]ὰ ὈΘΔΡ 8 ἀου ]6 τηοδηίΐηρ, 88 γαϑ δΙ80 (6 6486 
ψὶὰ [Π6 Βοοοηά ἰοτηρίδιίοη. 6 Ροϊηΐ οὗ 18:6 ἰδτηΡ- 
ἰδίου ἸΔῪ ἰῃ {86 ἐν χπρνήμο ἰῃδι 1ἰ βοοιηθα ἱῃοοσηρδῖ- 
ὉΪ6 ἔον ἴπὸ βοῃ οἱ ἀοά, πο οουϊὰ ἀο 4]} (ΐηρ, ἰὸ 
ΒΡ Βυηροτ. Βυΐ--ἀουδὲ πουἹ]ὰ δὰά---ἶἰο βυδοτ 
ΒΌΏΡΟΓ ΒΟΘΙΏ8 ὑ0 ἱπ ΡΥ ὑμδὶ γοὺ δζὸ ποὶ {86 ὅοπ οὗ 
αἀοα. Τλυα, ἴῃ [8ὴ6 ργαδβοηὶ ἱπδίδηςθ, [86 ἀουδὲὶ πουϊὰ 
ΔΡΡΟΔΙ ἴο Ηἰΐβ ρογγοσ, ἰο Ηἶβ σρδϑοῃ, δῃὰ οὐθῃ ἰὸ ἰδ9 
ἄσιγ οὗ οομβειτηΐηρ ἴπ6 ἀφοϊαγδίίου ἰδὲ Ηδ τᾶϑ (δ 
οι οὗ ἀοά. Τὰ ὅοῃ οὗ αοἀ οσδῃποὶ Ὀ6 Ἰἐτϊ θα οΥ 
ΒΑΡΟΪγ Ὀοβοὶ ; Ηδ οδηποὶ ΒΡ ΟΥ ρατοὶραὶο ἴῃ ἐδ6 
ΔΩ ΟὗὨ Πυτηδη ΐ Υ ; Ηδ τουδὺ δἱ οπδ6 ΒΘΟΡ ΔΊΔΥ 
ΟΥΟΓῪ αἰ ΠουΠΥ δπὰ πταπὶ ΌΥ δὴ δοὶ οὗ οτηηἱροίθῃοα. 
ΤΟ Ἰμογὰ γεβϑίβίθαὰ [ἢἷ8 ἰοηρίδου ὈΥ αυοϊπρ [86 
Ξογρίυγο, θδυῖ, νἱϊ], 3,--ἰθα ραββασα Ὀοίηρ αὐυοϊοα ὮΥ͂ 
(86 Ενδηροὶι ἰδὲ δοοογάϊηρσ 0 (86 βορίυδρίηι. ΤῊΘ 
οτἰχίπαὶ (δ ἀροϑϑοὰ ἰὸ 1β8γ86}} γοδὰβ: “ ϑοῆονδῃ βυΐ- 
ἔοσεὰ ἰ866 ἴο Βυῃρον, διὰ δά ἴ8θ6 τὶ ταδηηδ (πίον 
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ἴδοι πονοβὶ ποῖ, ποῖ μον ἀἰὰ ἰδ γ ΔΊ γα ἰγον), ὑπαὶ 
ΗΘ ταΐϊροϊ τί [866 ΚΗΟῪ ἰδῇ τη ἀοῖ} ποὶ ἤνϑ ὈΥ 
Ὀτοδὰ (ἀροῦ Ὀτοδα) ΟὨΪγ, Ὀυΐ ὈΥ Θνοτγι ΐπρ (Ροῃ 
ονογγι ]ηρ) (Πα ρτοοοδάθι ουὐ οὗ 186 ταουί οὗ 1868 
Τ,οτὰ ἀοἱ τῆδὴ ᾿ἷἰνὸ. ὙΤῆδ Ξορίσδρίηῦ ΓΕΠΑΘΓΒ : ἀλλ᾽ 
ἐπὶ παντὶ ῥήματι τῷ ἐκπορενομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ 
(σεται ὃ ἄνθρωπος. ἴπι ἴη6 ἀοβροὶ οὗ ΜΑΙΓΠΟῊ τὸ 
Βαγο ἐν ἰηϑίοδα οὗ ἐπί----ἶπι, οὐ ὉΨ, ΘΥΘΙΎ ὑτοτχὰ (μοί 
(ἰηρ) ἰδαὶ Ῥσχοοϑοάοιδ οτὐἷ οὗ 89 σωουδ οὗ 
αοά ΒὯ.211 τῆδ ἦν. αοοογαϊηρ ἴ0 ΟἸδβιιδύβοη, [86 
ϑανίουν ἱηϊοπαοᾶ ἴο ροϊηὺ ουὔΐη ἀητ} {Π 6518 ὈΘΌΤΘΘῊ 
ΟΔΡΓΙΏΪΥ δηὰ μου ηΥ ἴοοὰ. Ὧδ οι δυρσοβίθ [86 
ΤΟ] οντίηρ οσραπδίίοῃ : “1 οΥαΪΠΑΓΥ ΤΏΘ8}8 οὗ πουγ- 
Ἰβῃσηθηΐ 141}, 16 Ἰιοτὰ 11} ΟΡ ]ΟΥ ΟΣ ΓΔΟΓΟΪΏΔΤΥ 
ΤΆΘΒῺ5 ἰ0 ΡΓΟΒΟΙΥ͂Θ υ8 ΑἸἶνο ὉΥ Ηἰ5 ογοδίϊνο ὕ͵ ογὰ," 
Βυΐῤ ἰμθ86 ΟΧΓΔΟΓΟΪΔΓῪ ΤΩΘΔΏΒ---ἰ ἢ 6 ΤΗΔΗΠΔ---8ΓῸ 
ΠΟΓΘ βΟΠΟΓΔΙΙΖΟα 88 “ νου της ἰμδὶ Ργοσοοάοί ἢ οὐἱ 

, οὗ {86 τρουἱ οὗἉ ἴῃς Ἰοτὰ,᾽" δπὰ δρρὶ δὰ ἰπ ἃ βυτηδῦο]- 
͵ο8] βοῆβο, ἰο ἱπάϊσᾳια (μαῦ ΤηΔῊ 18 Ὡοῦ ΔΌΒΟΪ αἴ] ἀ6- 
Ῥομάρηϊ ὉΡΟ᾿ ΔῊΥ Κἰπὰ οὗὨ οχίοστὶ που ΓΙ Βητηθηῦ, δηὰ 
παι ἷ8 στοὰ] 16 18. βυβίαϊηοα ὈΥ ἴῃ6 ποτὰ οὗ ἀοά. 
Ηρδηδδ {πὸ τηϑδηΐηρ οὗἨἁ ΟἸτἰ δ ̓ 8 ΤΘΌΪΥ 15 115: 1 ὁυοη 
ΤΩΔῊ ἷβ ποῦ ΔΌΒΟΪ 6} ἀοροηάοηΐϊ ρου ἴἰδ6 Ὀγοδα τῃδὶ 
ΡοΥβμ ιἢ,---ἰὔ 6 ἀο68. ποῖ να ΡΟ Ὀγοδα ΟὨΪΥ, Ὀυὶ 
ταῦ ον ὑροὴ {ΠῸ ποτὰ οὗ 6οα,--- ΠΟῪ τυ ἢ ΤΏΟΓΟ τυδὶ 
1}18 Ὀ6 ἴσα οὗ [6 δοη οὗ σοὐ, ὙὮοΒ6 ᾿1ἴδ ἤοττβ ἔγοτῃ 
[86 ΕΔΙΠον, δηὰ ποῖ ἔγοση ἴα Ὀτοδὰ οὗ βδγίῃ, δῃὰ ψῖο 
ΔΟΟΟΓΟΙΏΡΙΥ ἀορομβ ἴῸΓ ὑπὸ Ῥγοβογυδίίοη οἵ Ηϊ8 
ΘΑΣ(ΒΙΥ 116, ποὶ ΟἹ ΔῺΥ ΔΙΌΙΓΓΑΓΥ ἱπίογογθ 6, ΠῸΡ ΟἹ 
δαϊδηὶΐὶο ἀουΐοθ ΟΥ ἈΡΌΠΟΥ, Ὀαὺ οἡ {πὸ Εδίμοῦ} Βυϊ 
1.6 βοη οὗ αοα ἢα8 Τοοηοβοσηδοα ἴο ὈΘΟΟΙῺ6 ΤηΔη, 
᾿δηἃ 88 βυοῦ 18 ὙΠΠ Πρ ἴο ΒΏΑΓΟ [Π6 τδηΐβθ δηὰ βυ δεσ- 
ἷπρϑ οὗ υτηδηΐϊγ. [π οοποϊυδβίοῃ, {π6 αἰ ογοηοο Ὀ6- 
ὕπο ἰῃ6 ἰάοβ, οὗὨ τηΐγ8 6168 ἃ8 Ἰαϊὰ ἀονῃ ἴῃ {πῃ ΒΊ0]6, 
δηὰ ἱπαὺ οηἰογίαϊποα ὉΥ {πὸ ἰοιηρίθῦ----ΟΥ οὐδ ὉΥ 
ΒΟΙΩ6 τηοάστῃ [ΠΘΟΪ]ΟΡ Δ} ---θϑ συ 68 ΠΟΙ]66, 

᾿ς Ψρν8. δ-. Θεοοπα ἱεπιρίαζ οη.---Ἰὰ τἰλ6 Οοβρεὶ οὗ 
ἼμΟΚα 118 15 τα οποα ἃ5 {π6 (Ὠἰγὰ ἰοτηρίδτίοπ. ΤἘΠΐ5 
αἰνογρθηοα σίβαεβ ποῖ ἔγοτα ΔῺΥ ἢἰ βίου 651 ̓ ΠΔΟΘΌΓΘΟΥ, 
Ὀαὺ ἤτοτῃ μὸ βυταο) ο 8] υἱοῦ ἢ οδο οὗ ἴ}6 Ενϑῃ- 
δε] 6ῖ8 οοπηροίοα ἢ [ἢ 686 Αβ8α}}18. ΤῈ ΒΥτΩ 0] }- 
68] οἰοπηθηῦ τ] ἢ ΔΡΡΘΑγοα ἰῃ {π6 Ε'τϑὶ ἰοτηρίδίϊοη, 
“ (ομπηδηα ἰπαὺ ἴΠ 686 Βίοῃ68 Ὀ6 τηδἂδ Ὀγοδα,,) ΘΟΙΩ 68 
ουἱὐ τοτα αἰ 3010 1]γ ἰὴ [86 ρῥταϑοηὶ ἰηβίδησο. 6 ἔγᾶδα 
ἷι, Εσβί, ἴῃ [86 βρη ϊβορπὶ ἐχργοβϑίοῃ, παραλαμβάνει 
αὐτόν͵ δά ἰαδε5 Ηΐπι ὃν ζοτοῦ ιοϊὴ ᾿ΐηι, οὐ ἰαζες Ηϊηι 
ἐο λέπιδεῖ  αϑ α οοπιραπῖοπ (ἴπ Εἷβ ἸΟΌΣΏ6Υ); ἀπά, 860- 
ΟΠΑΪΥ, ἴῃ (86 ἴοττα εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, ὉΣΙΣ ΟΣ 
(15. χ νι, 2; Νρὴ.: χί. 1), ἴο ἀοῃοίθ ΨΦογυβα  ῃη, τὸ 
οΔ]1οὰ οἡ δοοουηὶ οὗ ἰδ0 ἰοηρ]θ. (ΤῸ (8 ἄγ (88 
ΑΥ̓ΔῸΒ 081} Φογυδϑαίοσα ἴῃ6 0Ϊδοο οὗ (ῃ6 βδποίυδγυ, ΟΥ 
10:6 Ηοΐγ Οἷ1γ.) ΤῊ ἀ6011 18. Ἰεγο τοργοβοηϊθα 88 
Βανὶηρ ἔγσθο δοοθβ8 ἰὸ 106 τλοϑὲὶ βδογοὰ ρ͵δοθβ, δη ἃ 88 
ἔαταὶ αν πὶϊὰ Ποῖ: ΕΘ βοιιθι Ἐξίτα (1σ τη σι ν»)- 
ποὺ Ὦν ἔογοο, [Ὁ βιιο 6 σαῃμποὺ δ σθγοῖίβο; Ὀθβι 68, 
80 Παὰ τοῦ γαῖ ἀτορὲ {86 τιδδὶς ἀῃὰ βῆονῃι Ὠἰτηβοὶ 
106 60]1 ομθ. Ηδθ δΡΡδδΙβ δ θαυ ἃ το] ρου Β 
αι, ἃ8 ΟὯ0 ὙΠῸ Ὡ8δ)ὰ Δυιῃοῦν ἴθ 0Π6 ἰθτρ]6, δηὰ 
τοἰοίδ, 6808 858 ᾿ΐ8 σιιδὶ ἰῃ ἃ βροὶ ψηΐοῖι οοτητηδη θὰ 
1Π6 τιοδβὺ οσίθῃβῖνο τον. ΤΠ Βυρροδιϊίοι Οὗ Φογοσηθ, 
ἰμδδὶ δοβὰβ γὙἢὴ8 οαγτοὰ {πὸ ἐπγουχὰ {Π6 αἷγ, 8 
Ῥυγοὶν ἐδηϊαβιὶο "5 ΘΟΌΔΙΙΥ ηβα ἰβίβοιοΥΎ 18 ἰῃ6 δυρ- 
ποϑίίοη οὗ ΟἸβδυβοη, μὲ Ηδξ νγαϑ 'ῃ ἃ βίδίε οὗ τϑθῃ- 
18] ἰγϑηβρογί. [ὑ 18 αὐἰλὸ ροββί 016 ἰῃδὺ ὅοβυβ ῃδὰ αἱ 
1.6 Ὅτμθ ΨΌΠΘ ἴῸΓ ἃ ἀδγ 10 Φογιδβδοι, διὰ ἰἢδὺ 1Π18 

5 (οπῃοοίοα πὶ (ἢ18 νἰονν τὸ οἵοΟΥ δἰ ΠῚ ᾺῚ ΠΟΙΙΟΠ5 ἴῸΤ- 
ΤΠΟΥΪΥ οηϊοτγίδ πρὰ, βιιοἢ πα, [δὶ ἴῃ0 ἘΠΙΔΟΓΠΟΒΘ νγὴδ [δὲ οἴ 
Αναῦΐδ,--ἰθο τηοσηίΐδίη, Μουηϊ 5] παῖ, οσ Μουυηΐς ΤΆΡΟΣ, ΟΥὉ 
᾿Μουηῖ Νοῦο: τδδῖ Φόδυ8 χ͵ὶσΨῚϑ ἴῃ 8. δίδίο οὗ ἰἸοννοδὲ ᾿1}}}}8. 
ίοη, πὰ ραβαῖνο ἰῃ ἴΠ6 διαιἀθ οὗ ϑαίδη, 80 σαντο ᾿ΐπ 
᾿ΔΎΔΥ ἰὨγΟῦΖὮ ἴῈ6 δ'γ, οἷς. (ὈἸη}. ϑῖατκο. 

αἰγουσαβίδηιοο ΤΩΔΥῪ Ὦδγτο ἰοτταθὰ {1:6 ΟΧΙΘΓΏΔΙ ὈΔ5818 ἴοι 
(͵8 Ἰοτηρ διίοη. Βα 1]}8 88 1ὑ τωδυ, {86 ἔδοὶ ἰμδὶ 86. ᾿ 
ἴδῃ βοΐ οβυβ οἡ πὸ (ποὶ ο) Ρίμδοῖο [ΠῚ ΟΓΔῊΥ : [86 
τΊΐϊῃα] οὗ 89 ἴδσηρ]ο (τὸ πτερίγιον τοῦ ἱεροῦ} ν ἰτω- 
Ὀ᾽οα ἰ86 βυρροβιίοῃ (μδὶ Ηθ βμουϊὰ Ὀν βδίδῃηϊο Το δ 5 
Ὀδοοῖλθ 1μ6 ῥτοϑυκίηρ οὗ ἰδὲ ἰοτρὶθ. [1 8. ἱττο, 
186 Θχργοβδίοῃ τοῦ ἱεροῦ ΘΓ υδβοὰ, ψγδ8 δρρ)]οὰ ἴο 
(Π6 σι ῃοΐο βοῖ οὗ Ὀυ]]απρβ οοπηδοίοα τὶ} {Π|6 ἸοτΏρῖο, 
πὶ}}6 [6 πογὰ ναός τοΐοστοα ἰὸ ὑμ6 ρυϊηοῖρδὶ Ὀυ αὶ 
οὗἩ 186 ἴργρ]6. Βυΐ 186 ΙΏΟΤΘ ΚΟΏΘΓΑΙ ἜΧΡργθδβίοῃ 
σοῦγθο ἱποϊυάεα 1Π6 ἰδερ]α ἰΐβοὶῖ, ἰο πίοι, θοβί θα, 
106 τοτὰ πτερύγιον ΒρΘΟΟΙΔΙΥ Ροϊπίθ. Νον ἰ8 ἴΠ6γὸ 
ΔΗ  Πίηρ ἱποοπδίβίθης ἱπ ὑπ 6 δοοουηὶ ΟΥ̓ Φοβορθβ, 
(πὶ 16 τοοῦ οὗὨ {πὸ ἰοτρ]6 ταβ σογογοὰ κατὰ κορυφήν 
πὶ ἢ ρΡοϊπιοὰ τοὰβ ἴ0 ῥτγοίθοι ἰὺ ἔγοτῃ Ὀρὶπρ οσσυρίοά 
γ υἱγάβ, 88 {π6 κορυφή οὗ ἴῃ6 ἰδηλρ]6 ναδ ὈγΟΌΔΟΪΥ 
ΟὨΪΥ͂ 186 τηοδὶ ΠΟΙΥ 0]866. ΝῸΡ ὁδῃ [86 ρτεδὶ βδογοὰ- 
ΠΟ88 οὗ ἰπ6 Ἰοσαὶ Ὑ Ὀ6 ὑτροᾶὰ 88 δὴ δυρυσηθηΐ, βῖποδ 
[06 ΒΡΘΟοῖ81 οὈ᾽θαὶ ἴῃ Ὑἱ ον 88 ἴὸ ὈΪδοθ θββ ἴῃ {86 
γηοϑὲ ββογϑὰ Ἰοολ γ. ΤῈ τοὰὶ ΑἸ ΟΌΪΥ οὗἁὨ ἰδἰκίησ 
ἐπα βἰδιοιηθηϊῖ, ἱμαΐ ἰΠ0 1 οτὰ Μὰ8 δοὺ ὕροῦ ἃ ῥἴπῆβο]ο 
οΥ̓͂ {πὸ ἴ6Π0]6, 'π 18 ᾿ἰΐοτα} τηοδηΐῃρ, 1165 ἴῃ τη 8, ἰδδὶ 
ΟἸγῖϑε τῶδ ποῖον ᾿υίοϑυ ΟΣ 1μοΥυϊῖο, δηὰ ἴμδὲ τἴῃ6 
ἰάθα οἵ βοιησ Ηἰμὰ ΡΟ] οἷ γ ἴῃ βυθοῦ ἃ υἷδοο 8 6Ώ- 
γον ἱποοσωρϑίῖ θα ἢ ἃ δβοοσοῖ οομῆϊοι Ὀσίνγοσῃ 
ΟἸτπὶ δὰ βαίδῃ. Οἱ ἴδε βδίηθ στουπὰ νὰ τηυδὶ ἀΪϑ- 
Τηἶ88 1Π6 ποιίοῃ, ἰΒδῖ {86 ἀον]} βοὲῖ ἷπι Οἢ. ΔΩΥ͂ ΟἾμο 
Ῥτγοζηϊποηΐ ΡΪδοθ οὗ {μ6 ἴδσηρ]θ. ὅϑοῦιθ δοσζησοθιίδίοτθ 
δαγο βυρροβοὰ ἱμαὺ 128 “ Ρἴπηδοὶο᾽" ἡξονῤ να ἴο 8ῃ 
οὐἱ- υϊ]άϊηρ οὗ (π6 Τδιηρ]ο, βα ἢ δ8 (ἢ 6 οὗ ὅ30].- 
ΤΩΟΏ ΟἹ (ἢ οδδί βῖἀα (ΦΌβορἢ. “πέρ. χχ. 9, 7), οὐ [6 
στοὰ βασιλική οχ 186 Βουῖἢ αἰάς (ἰδέα. χν. 11, δ), 
ῬΟΙῊ οὗὉὨΙΪΒΘτὰ τἰβίηρ δίοῃν ἃ ἔπρμιι} ργεοὶρίοο. Κυν 
06], Μογογ, δῃὰ οἰ ΥΒ ΒΌΡΡΟΒο ὑπδὶ 1.6 Βοϑμα τημϑὶ 
Ὦδνα οσσυτγτοὰ δἱ {Π6 βου (ἢ δἰάδ οἵ 116 ἰϑηρὶο, ἔσοσω 
ἴῃ6 ἀοβογί ρου το Φοϑορῃαθ ρῖνοθ οὗ 115 ΟἾΣΣΥ͂ 
Βοίρῃῖ, Βυῖ 1818 πουϊὰ προρβϑβϑιίδίθ [80 Βίγδῃρο βυρ- 
Ροειίου, ἰδὲ [86 Εδηροι δῦ τοργοβοηϊθα τ 6 ἰοσαρίοσ. 
88 Ῥγοροδίης ἴο {6 ]ογὰ ἃ ἀσβοθῶϊ, οἰἴμον ἱπίο ἐμπὸ 
ῬΟΟΓ Υδ] ον οὗ Κιάγομ, οὐ ἰπίο ἰῃδὺ οὗ [86 ΟΠροοβεῖηδ- 
Κεαῦβ. ἢ 186 πδυγδιίίνο 8 ἰδ θη 11 ΟΥΑΙ, [16 ΟὈ͵οοὶ 
τηυϑῦ ἤδνο δοθῆ σαῖθοῦ ἴ0ὸ τοῦς βοπλθ οδίθηϊδίίουϑ 
ταϊγαοϊο ἔου ἰῃ6 υγουὰ οἱνν οὗ Φογυβαίοσῃ ᾿30 1 [ὰ 
118 τοβρϑοῖ, δἷδο, [ῃ6 ἰοσηρίδιϊοῃ δαὰ 8 ἀουῦ]θ 
τηραηίησ, ἰδ6 πηδὶη μοΐπὶ ἰτϊησ ἰῇ (Π6 βυχροβίίοι 
ταν 9Φ6808 Ἐῃουϊὰ γἱο)ὰ ἰο 'δίαπ, ρἴδοας Ηϊπιβοὶ δἂἱ 
(86 Ἰιοδὰ οὗὨ ἰῃ6 ῥτίοβιμβοοῖ, δπὰ ἴῃ ἴμδὶ σπατδοῖου ὉθΘ 
Ργοϑοηϊοὰ ἴὸ {πὸ ρϑορίο. ὙΠῸ ὑμὶβ οὈ]οοῖ, ἀνὰ ἰπ 
{018 Β6η86, 968118 τῖ88 βοῦ ὁἢ {Π6 υἱμηδοὶθ οἵ 186 ἴοσω- 
ὈΪα, δῃηα ῬγΟΌΔΟΪΥ ΒΟΙΠΘΠΟΥ͂ οὐ Βοιηδηθοῦο πὶ ἴπ0 
ἰϑαρὶο ἰιβ6} , ΤῊΘ βρίτ 8] αἰὐὐταὰθ ποῦ Ης τῶ 
ἴο δϑϑύσηθ ἰ5 ἴπ|6 τηδΐῃ Ροΐδῖ. 

ΑΒ Ψεβὺυβ δὰ ἰυσηοα δδίὰθ ὑπὸ ἤγειὶ βυρρεβίΐοη οὗ 
ἴΠ6 ἰοτηρίον ὈΥ ἴΠ6 πορὰ οὗἩ Οοά, 8 ΘΏΘΙΩΥ͂ Βα ρροτί- 
οἂ ᾿ΐβ βοοοπὰ δβϑϑϑυὶῖ, 16 Του Ὅ6 ἴπο Βου οὗ 
Οοά, οδεὶ ἐδηλάρα ἄοτσῃ, ὈΥ ἃ αιοϊδιϊοη ἔγοτη 5. 
χοὶ, 11, 12, Κ᾿ ΕῸΣ Ἐᾷῤθ δΒ)4}} ρὶνο Ηἰ δ ᾳ6}5 
ΟΒασρθ οΟΣ ἴπ690, ἴο ΚΘΟΡ ἰδο9 ἐπ 41} 1τὩν 
ὍΥΒ: 06 5841} Ῥϑᾶσ [899 ῸὉΡ ἐὰ τ᾿πεῖσ Βασι, 
1οδὲ ἴμου ἀΔδἢ ἐμ ν ἰοοῖ αρδίῃδὲ ἃ βἴοιϑ. Τηὶΐβ 
Ὁδββαρο Βοοιηθα 8]] ἐπ6 Ὀοϊζον βαϊίοὰ ἴῸΓ (ἢ  ρτροβο ἴῃ 
σίονν, βίποο ἴῃ 118 ὈΥΤΙΤΏΘΓΥ ΒΡ Ϊϊοδτ οι ἰὲ τοΐοσγοὰ τοὲ 
ΘΧΟΙ ΒΊΟΥ ἴο [86 Μοββίδη. ΤἈ6 ρ]δίῃ ἰπίθυθμσο τεϑϑ, 
(παὺ 1 δυ σι 8 Ῥγογαῖβο δὰ Ὀθθῃ ργαμύθα ἴοὸ 8}} μΐοιιϑ 
ΤΩΘΏ, ἰΐ Τοιιϑί ΔΡΡΙΥ͂ 811 [6 τῶογα ἰοσο Ὁ] Υ ἰο πὸ Μοθ- 
βίδῃ, Βιϊ [86 Δρρ!οδίίοη οὗἁὨ {818 ῥγογηΐἶβα γγἃ8 ουΐ- 
ἀΘΕΥ ἔμ]86, 88 ἴδ δυργοδβίοῃ, ἐμ 811 ἔῃ τῦὰ 
88 ποῖ δαυΐγα]οηὶ [0 ἐδδ σαν ΟἿ πε ουπ σλοοδίνισ. 
1πάοϑὰ, ἴμ6 Ἰοτηρίοῦ ΒΟΥ οταϊ θα {}}18 οἸαιδα δα 
δαάυοίηρ {πΠ6 ρΡαβϑαρθ. ΦὍοϑυβ τορ]οὰ ἰο {μ}8 αιιοῖδ» 
[Ἰοἢ.--π δῖοι ἰπ ἰϊ8 οὐ σίμδὶ ἔοττη τδϑ 8 ροθοδὶ ἀθ. 

Ἀ 



᾿ΔὮ νοὺσΣ Οοἂ, 

ΟΗΑΡ. ΙΓ. 1-11. 

Βοσί ρείουι οὐἩ [Π6 Ργοῃ 56 ἢοῖρ, δῃ ἃ ὩΟῪ νὰ 8 ΕΥΌΡΟΙΣ 
ταϊβ πἰογργοίθα ἴῃ 118 6 γα} Δρρ] σα ἰοη---ὈΥ τοίοττίηνσ 
[0 8 Ῥϑδβαρο ἴῃ {86 ἸΔῈ: ὁ 888]1] ποῖ ἰοταρὶ ὕθ8ο- 

γον, Ἴ. Ὀοαϊ, νἱ. 16. [ἢ [δ6 ργαβϑοῆς 
ἰμβίδῃοο, Ογιϑὺ δααγοβϑοὰ ἰδ ἴὸ βαίΐδῃ ῬΘΓΒΟΏΔΙΪΥ, 
Του, ᾿ῃμϑιοδὰ οὗ 778,--- οἰἰδηρθ 8}} [06 ἸλΟΓΘ 8ρ- 
Ῥτορτίδίο, {πᾶὺ νοῦ ἰορηρ οὗ αοα οὐ ἰῃ6 μαγί οὗ 
ΤΏΔῈ 18 ΟἸΓΘΟΙΠΥ͂ σδυβοὰ ὈΥ͂ {0.6 ΘΏΘΙΓΩΥ οὗ βουΐϊβ, Πά- 
᾿λὶν ἀο68 ηοὺ τη 8} “ὉΠ ἰδ οἱμοῦ δπὰ ᾽" “(Εγδτηυβ 
ἁηᾶ ΟἰΠ6γ8), θυ δα (Μογον, ΕπρῚ. Ο. 76γ.). Βοῃ- 
σοὶ: ϑογέρέμεγα »}ῈΡ ϑογίρίωγαηι ἡ οἰαπάα---τΑΟ το 
ΘΕ ΘΟΙΑΙΥ ἃ ΡΟΘΙΪο8] Ῥσαβα ὈΥ 86 Ῥγϑοΐίβα βίδιουλοηίβ 
οἵ ὧδ αν. ΤῊ 8 ΓΟΡΙΥ ἰο ϑδαίδῃ 18 δἰ γοδαν δη αἰΐδοὶς 
ἜΡΟΝ Ὠΐπι, βῖποθ ἢΘ 18 δῦ σμαγϑοίουϊζοα 858 ἰθιηρίϊηνς 

6 [μοσὰ. 

γεγβ. 8-10. Ζ7Α γα ἱδηιρίαζίοη. ---ἰ Τῆς ὨἰσὮ 
σηουηϊαίς (νογ. 8) ἔγοσα σ 0} ΑΙ] 186 Ἰχέησάοσηκ οὗ 
ἴδλο τυοσχ]ὰ ὁουά Ὀ6 β6θῃ, πιυδβὺὶ ποὺ Ὀ6 ΙοοΟΚοά ἴοῦ ὉΡΟᾺ 
ΔῺΥ Οὗ ΟΡ ΤΩΔΡΒ : ἰὑ ποὶιπον τοῖθεβ ἰὸ {π6 Μουῃὶ οὗἁ 
ΟἸϊνοθ, ὯῸΓ ἀοο68 κόσμος τηθδῃ Ῥαϊοϑίίημα (Κυΐποοὶ), 
Ὀύὺῖ 1 ΔΡΡ]1659 1ο ἰ86 Βροαίμϑῃ που]ὰ οὐὸν το βαίδῃ 
δε] ἃ οχοϊυδβῖν ἀοταϊπίοη " (Μογοῦ). [κὸ δάάβ, ἐν 
στιγμῇ χρόνου, ἴ0 ἰπαϊοαὺθ ἴῃ τηϑρίο ΟὨδγϑοίον οὗ 
ἐι6 νἱβϑίου. ΑΑμπὰ ἴδο ρίοχν οὗ ἴθι, τὴν δόξαν 
αὐτῶν. “Τθ τἱοἢ οουμίτγ, 1πΠ6 Βρ᾽οπαϊὰ οἰμ68 ἀπὰ 
Ῥδίδοθα, ὑρογβαρβ 8130 1Π6 σῖδ68 Ἡ ΙΟὮ {ΒΘ Υ οοηίδίη- 
6α (αἰ πουρὰ ἔμο86 οου]ὰ ΒΟΔΓΟΟΙΥ πάνθ ὈΘΘῺ Β6ΘΏ 
ἔγοτα ὑπ6 ἰοΡ οὗ ἃ τηουηίδ1η)."---)ὲ  οἰῖο. Το ἰάθα 
οὗ ΔΥ ταδρὶοδὶ ἰἔποποο οὗ ϑαίδη ὑροὰ ἴμ6 ν᾽ βίοῃ οὗ 
(πὸ Τογὰ βϑοιϑ ἴὸ υ8 αυϊΐα ἱπδρργοργίαϊο (θοϊωρ. 
1δηρο: “Ἡνογίε ἀν «Αδιοοΐν,,) Ρ. 41). 10 18. ποῖ πσοτίῃε 
1116 10 ΒΠΟῪ δὖ ἰϑφσίῃ ἰδὲ ϑαίδῃ οουὰ ποὲὶ ἕᾶνο 
Θχογοϊβοα βι οὶ ̓ ἰηβιθῆσθ ον ον ἴπ6 ΘΥΟΒ οὗ ἰδ6 ϑανίοιγ, 
ἰὴ οὖἦ ορἱπίομ, [86 ρῥγοβρϑοὶ ἔγοταῃ βυοῖ ἃ Βἰρἢ τχουῃ- 
ἰαὶῃ 48 ἰῃαῖ οὗ (Π6 Ὑ]]ΔΘΓ658 οὗἨ Οὐδγαηίδηϊα, ΟΥ ὩΘΔΓ 
δογυβα θη, Μγ88 βυοϊοηί ἰ0 Οὗἶου δὴ Δρργοργίαία δ βὶβ 
ἴον ἃ τιιοίοτί αὶ ἀσβογίρθοη οἵ ἔπ που]ὰ, 18 Κίηρ- 
ἀοιλβ, πὰ ἰδοῖν ρου." Οὐ οουτβο {πΠ0 τηουπίαϊῃ 
ταυϑὶ 5}}}} Ὀ6 Υἱοσοὰ Δ8 ἃ Βυτ} 1168] οσργοδβδίοῃ, ἰὸ 
ἀοβίρηδιι ᾿πηα ΘἈ]1]α 8.16 Ργοβρθοῖβ ὙιοὮ 
ἐμ6 Ἄονε 1ποσλβοῖνοθ δἱ 186 {ἰπλ6 ΒΘῈ 
ΜΟΒβίδ ἢ σϑαασωαχα σσλαν ν0 ΘΟΏΘΌ6Γ ἴΠ6 ποῦ] ὈΥ πουῦ]ὰ- 
ἵν τλθδῃβϑ. ΝῸΓΣ στῃυδὶ τ, τὶ Μότοτ, ὁσχοϊυάα Ῥα168- 
ὍὯπο ἴτοχῃ {815 νἱβίδ, βίηοο [Π6 οοῦυγβα οὗ (Π6 δυιϊριἄουβ 
ΘΟΒΟΌΘΓΟΓ, 88 βἰκοίομβοα ὈΥ {86 ΘΠΘΙΓΩΥ͂, ͵Ὃβ ἰ0 οοτ- 
ΏΘΩσα αἱ [πα ἰρρῖο ἰἴ89 5 ΕΓ, ΔΙ Βοιρὰ ἰὺ ἰὰ ἔτ 
(αὶ βαΐδη δὰ στοδίοῦ ρΡΟΟΡ ΟΥὐΟΡ ὑμ6 ποδί θη πουϊὰ 
ἴδῃ οτος Ῥαᾳϊοβδάμπο, πὸ τυδὲ ποῖ οοηΐξουπα (85 ΝΙΟΥΟΣ 
ἀοεβ, Ρ. 106) (Π8 Ἰδίδν νἱϑνβ οὗ ἵπ6 δον (88 ζάνοῃ 
ἴπ ΕἸΒΘΏΣΩΘΉσον ΒΒ “ ηπζάξοξίες Ἵμάεηίλυηι,," ἃ. Ὁ. 820, 
εἰς.) ὙΠῸ 1Βό86 οἵ ἰῃ6 Νὸνν Τοβίϑιηθηὶ, [πὶ {μ6 ΝΟΥ 
Ταδίδιηοηϊ βδίδῃ 18 ἀδϑϊπαίθα 88 ἄρχων τοῦ κόσμον 
(Ψ9οδὴ χἱϊ, 851), νι βρθοίΐδὶ τοίθγθοῃοο ἰοὸ 818 ΒΨΑΥ ΟΥΟΣ 
Ῥαϊεβῦμο ἰῃ ὁρροαίοῃ ὑὸ Ψεβυ8; ὙΠ|6 ἴΠ6΄ ἜΧΡΓοδ- 
δὶοῦ κοσμοκράτωρ, ἴῃ ἘΡΏ. γνἱ. 12, ΔΙχὰφ8 τηοτο Ῥὰγ- 
ΕἰσΌΪΑΥΙΥ ἰο (6 ΠοΡΟβῖοβ ὈΥ͂ ψ ηοἢ ἰδ6 ΟἸυτοῦ οὗ 
ΟἸσῖβὲ ναϑβ οπάδηροσοα, Ἧα τουβδὺ ποὶ Ἰἰοοὸῖκ ἴῃ (86 
ποτὰ οὗ Οοἀὰ ἴον ἰδ6 ρτοϑβ, ἴδηδίϊοαδὶ, δὰ τηγί 8] 
ἴά6α5 οὗ Ἰαδίος γα Ὀἰηΐοαὶ Φυαδίβτηο. ΤῊΘ ρδββαρο ὃ6- 
ἴοτε τι τοΐογβ ἰο 16 ΙΏΟΣᾺ] γοὶρ ΟΥἨὨ ἀδγίζηθ88 τ ΏΟἢ 
οχίσηάρα ονὲνῦ ὑμ6 τ8016 δηῃοϊοης που], ΔΙ πουρὴ τα 

[5 506. Αἀάΐδου ΑἸοχωπῆθν οπ Μαίε. ἱν. 8 (ρ. 85), Ρ'δοθ5 
ἔδο βοοῦο οἵ ἰ)8 ἑοτηρίδιίυη οὐ ἴὴ6 Μοπηὶ οἵ ΟἸΙγ6 6, δὰ 
ἔμι:4 Ἔχρίαΐϊ πα [06 Υἱἥδίοη οὗἁ 41} ἴ89 Κιηράοχῃηδ: " ϑλειοοίλ, 
ἐδι466 Ἠ πὶ ἴο δθο, ποῖ ὩΡΟῚ ἃ 1πΔ0 ΟΥ̓ ἰσίαζα.. .. ΟΣ ΌΥ͂ 8Δη 
ορίΐς Δ] {Ππίοη. .: Ὀπὲ οἰἴποτ ὉΥ κα υοϊππίδγυ πὰ τηϊγβουίοτια 
φιϊοηκίου οὗ ΗΪ5 υἱδίοπ οὐ Ηἰΐ οσσῃ ραγῖ, ΟΥ ὈΥ͂ ἃ ΘΟ ὈΪη8- 
ἐΐοπ οἵὁ δοευδ]6 ρογοθρίίοηι πὶ τιϑίυτγίσα)] ἀδδογρείοη... δῇ 
δεῖμεαϊ Ἔχ δ! πο οὐ νγμδΐ δύ ποτ} [8 6 ὈΟΌΠΙΔΙῪ οὗἉ ν᾽ βίο, 
διὰ δὴὸ δφηθπιοσαιοη οΥ ἴΠ0 Κίπράοιῃδ τ δἢ ἰη ἀἰδοτοηί ἀΐ- 
τεοιίοῦδ [ΔΥ Ὀογοῃᾷ [ἢ ΓῺ ἃ ρον! ηκ γοργοδοη ϑίίου οἵ μον 
ταὶ δὰ ροῦσοῦ (αν ἐλ σίονι κ' Δ6η1."--Ῥ, Β.] 

8ὅ 

τηὰδὲ ΟΥ̓ΟΡ Ὀ6 οἀγοία! ποὺ [0 δάτηϊν [ῃ6 νδ] 1 οὗ Ξ8- 
ἰδ 8 Ῥγοἰδηβίοι ὑμαὺ π6 δσθγοϊβοαὰ ἴῃ ΔΏΥ͂ β6ῃ86 8080. 
Ἰυΐθ ΒΊΥΑΥ οὐον ἰῃ6 ποτὶά, 

πὰ (18 (πἰτὰ ἰοπιρίαιΐοη, β'δίδῃ ΔΡΡΘΑΓΒ ἰῃ ἰδ 
ῬΓΟΡΟΡ οδαγδοίοσ. Ηθῆοδ 8180 ἰὺ ἰ8 ποὺ ρτείδορα ὮΥ͂ 
“1 Του 6 ἴδ6 ὅοῃ οὗ ἀοἀ.᾽ Οοπ [86 οοηίτασυ, Β8 
Ταῖΐοτ Βθοὴβ (0 οἷαίτη {818 ΠΟΏΟΓ [ὉΣ ὨἰτηΒ6] ἢ, ἃ5 [ΚΘ 
ΡΙΔΙΏΪΥ ἱπαϊσαίθβ ἰῃ 80 τΟΓάΒ, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται. 
ΤΟ δνίι] ῥτοροβαὶ, ἐμαὶ δοϑυβ βου ά [4}}] ἀοννῃ δηθὰ 
ΓΟΤΒΕΪ ϑαίδη, δὰ ἀο ᾿ἶμὰ Βοϊάδρο, ἰ8 ἴο Βοῖμθ 6χ- 
ἰδηΐ τλοαϊβοα, ἤθη γὸ ὈΘΆΓΣ ἴῃ πυϊηα (86 ρΘΟυΪ ΔΓ Ρο- 
1164] ἀπὰ τοϊϊρίουβ ἱπιροτέ οὗ [88 πο προσκυνεῖν 
ἐστε Οτθηίαὶβ. Ἧγ76 ἀο ποὺ ἱτηδρσίπο ἰῃδὶ βιαίδῃ ἰῃ- 

ἀοα ἰο ἀδιηδηὰ δὴ δοῦ οὗ δοϑοϊαΐθ δἀογδίίοη, Ὀυὶ 
8 δοὺ οὗἁἨ δΒοιηδρο, ὙΏΙΟΙ, ΒΟΝΘΥΘΡ, ὩΘΟΘΒΒΑΥΪΥ ἰτὰ- 
ΡΙΙοα ποτβηὶρ. Ρυϊμλαγγ, 0 τῦᾶϑ ἢοὺ (88 ἴγαιιββ 
ΒΏΡΡΟΒ63) ἃ ἰοτηρίδίοῃ ἰο ἰ(οἰαίγγ, ἱμβου ρα ἴδ '8 ἔστι 
ἰμαὶ, ἰπ ἰδ υἱώτηδίο τηοδπΐησ δηὰ Ὀοδγίηρ, 41} ἰἀο]αΙ ΣῪ 
8. ἀον}]- πουβῖρ. Νον ἀοο8 18 ἀοτλδηὰ ἰηνοϊνα 8 ἃ}- 
τοοὺ {πγοδὺ οἢ 16 ραγὶ οὗ βαίΐδη δαὶ 6 σου]ὰ ἰδὲ 
ἴοοβα ἃσαϊηβὺ 6808 ἴδ 6 ὙἘῈΟ]6 ρότογ οὗ 60]}} (ΕἸ γασὰ), 
ΔΙΙΒουρῇ βαΐδη᾽ 8 οἷδὶπὶ ἴο δΌΒοΙὐα ΒΥΑΥ͂ ΟΥ̓ΘΡ [86 
Ὑοἷ6 ποι] ἐτωρ] δα ἐμαὶ 6 Ν88 ᾿ἰλι]οτγὰ δηα τηδβίογ. 
Ὑἱοποά ἰη {η18 ᾿ρας, ἰμ6 τϊγὰ ἰομηριδίίου, ἔσο [9 
Ἰυδβί οὗ [86 που]ὰ, ροϊμ θα δἰγοδάγ ἰοὸ ἐμαὶ ψ οὶ ΟὨσίδὲ 
δὰ ἰοὸ οράυγο αὐ μα οἷοβ οὗ ΗΪΐβ οουγβο ἔγοτι ἐδ9 
ΒΟΙΤΟῪ δηὰ ταΐβογυ οὗ ἱπμ6 που] ὰ. ΤΒ6 ᾿πογοά! }]6 ὑσθ- 
Βυχηρίίοη πα ρυάοπος οὗ ϑβαίδη᾽ Β ἀοιμδῃὰ (Ἡ ΒΊΟΝ, 
ἱπ θα, τγ88 ΘΟ ΘΓ ἐταρ] θα ουοῃ πῃ μα Βταὺ πα 860- 
ομὰ ἰρτηρίδιϊ 0.8) 18 πῃ ΒΟ τ ΘΔΒΌΓ6 δοσουῃίοα [ῸΣ 
ὉΥ 18 τ οἰ ΚΚον δχίοτῃ, “ ὑπαὶ ΟΥΟΤῪ ΙΔ [48 8 
Ῥτῖοα αὖ νμΐο ἷ8 υἱγίαθ ΤΏΔΥ Ὀ6 Ὀουρδί." ΤὨΘ 
Ῥοϊπί οὗ ἰδ ἱδιηρ δι οη ἸΔῪ ἰῃ ἐμ Ὀοϊάμοββ οὗ {86 ἀ6- 
βίρτι---ϑαίδη βργοδλάϊηρ ουῦ 811 δ ὁποθ 8 γυβϊηρ᾽ Ρἷο- 
ἴατα οὗ Δυβοϊυῖα βσαῪ οὐονῦ ἰἢ6 που] δηά οὗἉ [(8 βίοσγυ, 
δηἀ [Π6 οἶονγίηρ 411 (}}18 ἴὸ 116 ἸΟΝῚΥ δηα το)οοίοα 
οι οὗ αν, σῖιο οὗ ταῦ οου]ὰ οἰαῖτη 41} ἰῃ6 πᾶ- 
ἄοηβ οὗ 1π6 ποι] 88 ΗΪ5 ᾿πηογϊίδηοο, ἀπα {86 υἱτηοδὺ 
6Π48 οὗ {86 νοῦ] 48 ΗΒ ροββοβϑίοῃ (θυ ϊδοὴ βὰρ- 

ἰ8 ἰῃδὺ ἰδ6 ῥγοροβαὶ ἰὸ ἔουμα [86 Κιηρσάοτα οὗ 
ΘΒΒΙΔῺ ὈΥ͂ οιὐναρὰ ΡΟΥΘΡ ἀμ ΡΟΙΏΡ, 8δπὰ ποὶ ἰδὲ 

οὗ ραγίηρ ουὐνατγαὰ ΜΟγΒὮΪΡ ἰο δαίδη, Τοττηθα [86 παῖ 
Ροϊηΐ οὗ 86 ἱεπηρίδοθ. Βυΐ [8 τηυδὺ οὐ ΘΟ ΠΥ 
ἢανα Ὀ6οη ἰδ6 σοῃδοαιομοα οὗ ἃ βυστθηᾶθῦ δηὰ Ὠοιὼ- 
ἅφα ἴο ϑιεαίδῃη. 

γε γ. 10. ΤΘΣ Βαϊ 9505 πῦο ὨἶτΩ.----Αἰ Ἰαδὶ 
{Π|6 τηλϑὶς τῦδϑ το ΟἹ: βαίδῃ δρρθδῦβ ἴῃ ἷ8 γθ8] 
σμαγδοίογ, 8ῃηα 18 ἰγοαϊθα δοοουα συγ. ἩϊΒογίο 180 
Τιοτὰ Βαὰ, ἰῃ Θοταρ]δηόο τὶ 106. δι] ἔοττη8 οὗἩ ἰῃ- 
ἴδγοοῦγβα, ἀραὶ τὶν Ὠΐτα δοοογάϊΐηρ ὑο 818 δϑϑυσηρὰ 
σΟΠγδοίοῦ, ἃ8 Ο06 ΠΟ Βοοπηθα δηχίουθ ἴ0 ῥτγοϊηοὶθ 
[ἢ6 τχϊδβίοη οὗ ἰδ Μοκδβίδῃ, δου Ηρ βυποίο Υ 
βουνοῦ {πὲ ἢ δὰ τϑδα {πὸ τηοίϊνεβ οὗ ϑ'αίΐδῃ,--- 
Βανί ἴῃ Ηΐβ ὅγβὲ γορὶν ἀοδί λίρα Ὠΐτῃ 88 ὁπα ΝΟ 
6] ὰ τρϑῃ ἴῃ οοῃίοτηρί, δῃὰ ἴῃ Ηΐβ δροοῃὰ 88 {86 
ἰομηιρίοσ. Βυϊΐ ΠΟΥ͂ ἰι6 τηθοίβ ἰὴ 6 Ὀτγοίομβίομβ οὗ 88. 
ἴδῃ ἰο δβοϊαϊα ρόνοῦ ὈΥ̓͂ ἃ ἀἰΒΡΙΑΥ οὗ Ηἶΐβ. οτῃ βυ- 
ΡγθηΘ δυϊδοτῖγ. Οαοὲ ἴπο0 θῶοθ, δαΐδῃ. [[π 
αγθοῖς ἃ βίηρὶθ ποτά, ὕπαγε, δεσοπε, οιέ Οὗ τὶν δὶρ, 
(Το δαάϊοη ὀπίσω μον ἰΒ ποὶ Βυ οἰ ΕἸ Υ δυϊοτι- 
σαΐοα, δὰ ΔΡΡΑΓΘΗΙ͂Υ 8ῃ δηοίοηϊ ἰηἰογργοίαϊϊοη ἀ6- 
τνοα ἔγοτα Μαϊιϊ, συν]. 28, πιο Βοοβ ἴ0 ΔΡΡΙΥ ποὶ 
ἰο δαίδῃη, Ὀυΐ ἰο Ῥοίθν, τ μο86 τεῦ Ρ]466 88 ἃ Ὁ]1οτ- 
ΘΓ ΟὗἩ ὑπὸ Ἰοτὰ ννὰβ δολιίπά, ποῖ δεζογε Ἠΐπι.) ΤῈ6 
Ῥδββαᾶρο Χ 8 ψ ἰοἢ ΟἸγδὺ ἀἰβσαῖββοβ [6 Θποῖὼν (Ποαΐ, 
Υἱ, 18) 18 Ὠ0Π6 ΟΥΒΟΡ ἴ8ῃ {π6 διπάδτιηθηΐδὶ υ]Πορ]6 
οὗ Μομοιίμοΐβηῃμ. [ὑ ἰ8 σίγθῃ ἴῃ [86 ἴοττῃ οὗ ἃ ἔγθα 
αυοίδιίου ἔτοτα {δὰ δορίυαρίπί ; [86 ποτὰ προςκυνή- 
σεις, ὙΒΙΟΙ δαίδῃ δὰ υδοα, Ὀοΐηρ τγοϊαϊποϑα, ᾿ἰπϑίθδα 
οὗ φοβηθήσῃ. 1,αγϊηρ ΘΙΩΡ Δ818. οἡ {Π6 τηδίῃ ἰάσα οὗ 
[86 ΟἹὰ Τεβίδχηθηῦ ραβδαρθ, Οὐ [οτὰ βαγβ, "Εἴ 



86 ΤῊΗΒ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΡΥ͂. 

ΟἿΪΥ 6841} ἴπου βοῦνο." ΤῈ ΕΥ̓ 'β ἘΧΡΓΟΒ5 1 ἀθ68- 
ἘΠῚ 88 βαῖδιι, Ὀοσδυδα ἴῃ (8 ἰοτηρίδιΐοι 6 αἷἶ8- 

γοὰ ὨΪ8 Γ68] ομαγαοίοῦ 88 ἐλὲ αἀνεγδαγν οἵ ΟἩγίβι, 
[ων {π6 ΔΏΒΟΓ ΟΥ̓ ἴΠ6 Ἰογὰ ΘΟΠΥΘΥ͂Β [86 ΘΟΧΡΓΟΒ- 
βἷοιι οὗ ΗΪΒ δητα  Υ ἴο 41} ἐμαὶ 18 βαϊδηΐς ἷπ ἴΠ:6 που]ὰ, 
διὰ ἰο ἐπ σδγπδ] ΠΟρΡο8 δῃὰ υἱοῖνβ οηἰογίδϊηθα δρουϊ 
{6 Μοββίδῃ. [Ιἐ ἰβ, 80 ἴο βρϑδῖ, ἃ ἀξοϊδγαίζοῃι οὗἉ γᾶ} 
οπ [6 ρΡατὶ οὗ 96808 ἀραϊηβὶ βαίδῃ, δπὰ (πδὶ οἢ 8Ὸ- 
οουπὶ οὗἉ [6 ἀδτίηρ ὑγοπιΐβα ἰ0 τοδί Φεβυ8 1ογὰ οὗ 
{86 πουὶὰ 1 Ηοδ ΟὨΪΥ βυδπιἰοὰ ἴο ἶ8 σο! αἰ 015. 
“ Πρῃϊδίογοσι, αὐυσα ἰδ τηαχίτης ὕζανεγο υἱάοτὶ σαὶ, 
βαϊδιδηη Δρρε}]δι.""-- ΒοηροΙ. 

1η Ἰοοκίπρ' Ὀδοὶς οὐ {818 ἐλγεογζοϊα ᾿οταρίδιῖοι, τα 
οοποϊυὰδ ἰπαὶ βεαίδῃ οὔεγεά ἰοὸ ἴ8)6 1οτὰ ἱπητηραϊαϊο 
Ῥοβϑοββίοῃ οὗ Ηἰ8 Μοϑβιδηΐο ἱπμου ἴδηοθ ου οοηαϊοῃ 
οὗ Ηἰἷβ διηρίουίηρ βαίδηϊς δζθηου, ἰῇ ἰμ6 ἕοστῃ οὗ 
τηδρίς, οὗὨ [4186 τοὶ! σἱουβ Θης βίαια ΟΥ ἴδηδι οἴσω, 
διὰ οὗἉ 8136 δηὰ ἀοτηοηΐδοδὶ πογβηϊρ. ΗΪ58 ἢγβὶ ργορο- 
Βα] νγὰβ ἴ0 σοῃ ἴον Οἢ «6811 ἴπ0 οΠοα οὗδ τηαρ  οἰδη-Ρτο- 
Ῥδοῖ ; ἷ8 βδοοῃά, ἴο δα Ηΐπὰ {πὸ οἰϊοῦ ἀπὰ ῥτῖμοθ 
Οὗ 6 ρτδηὰ ΠΙογαγοῦυ : Πἴ8 {Πϊγὰ, ἴο ἰηνοβὶ Ηἷπὶ ἢ 
186 οβῆοο οὗἩ ἀοτπομῖδοδὶ δπά 41}}- ρΟΥΤΟΓᾺ] τρόμάγοῖ οὗ 
ἴι6 πουγὶϊὰ. Βυῖ, τηδη [ βΕ]γ, ἰπο86 σοῦ ἴῃ6 ἴπγοα 
τοδὶ ἰγαϊβ οὗἩ ἴῃ 6 στη] δηᾶὰ ρόγσνοῦβα Ἐχροοίβιοηβ 
θΐοἷι [5γδ6] οηϊογίαηοα οοπμοογηΐης [86 ΝΟΒΒΙ ΔῈ : [80 
Βταδὺ Ἰοστηρίδιϊοη σορυοβθη σ᾽ ΤΔΟΓΟ ΘΒρΡΘΟΐ8Π1Υ ἰῃ 6 οΓ- 
ΤΟΠΘΟυ δ ἱο 6 ΠΟΥ͂ οὗἩἨ Π6 Εββοηθδ, 0 ᾿ἰνρὰ ἴῃ 1}}0 
ΜΟΥ 688 ; ἴΠ6 βοοομά, {δ6 Βρατγίουϑ το ρίοπ οὗἩ ἰῃ6 

, ῬὨαγίβοοβ, τῇοβ86 Θοη ΓΟ τγᾶ8 (86 [60 ]68 Βουνὶοθ ; δηὰ 
[πο ἰηϊνά, [86 μοά 1685 ΡΟ] ΐοΥ οὗ 86 βασάνοροθ, τῇ ο88 
ΤΌ πο Ῥαβϑίο τγᾶϑ που ἀΠπ0885. ΤῊΘ ΘΟΙΩΠΊΟΏ ὉΒΥ- 
ΘΒοϊοσίοδὶ Δρρ]οαιίομβ οὗ {18 πδιτδνο-- -δυ ἢ 88, 
[1ηδὲ ἰμ6 ὅτβὶ τοιρίδιϊοῃ τγὰϑ ἴ0 ΒΘΏΒι18] Θηὐουτηοηῦ, 
ἰῃη6 βοοοπῃὰ [0 ἔδηδίς 8] ὑγίάθ, δῃὰ 86 {π᾿γὰ ἴοὸ δι ὶ- 
ἰἰοη---ἀ΄ό ποῦ Ἔχδϑιδὺ [6 ἀφορ Ὀοδείηρ οὗ (86 ἀνοηΐ, 
ΔΙ Πουκὴ ἸΔΟῪ ἃγὸ ἱρ] 16 ἴῃ [86 ἱπιογρτγοίδιϊοῃ ΔΌΟΥΘ 
Ῥτοροβοὰ.Όὐὔὐ 

Το ΓΟ] ον: ρ ἰ8 ἰΠ6 οὦἦ 
1. Το Ὀαρἕδια .οὗἩἉ 688. 

᾿ς 8. Τὴ ἀορυϊδιίίοη ἴο Φομη ὑπ Βαριδί ἔγοτῃ 
Φογυξαϊοτλ (δολῃ '.).. 4. ΤΊνο ἱοτωριδιίίοῃ οὗ δ ε6δ8ι8. 
ὅ. ΤΊ σοΐυτῃ οὗ {6808 ἴο Φοῖῦπ ΟΥ̓ [86 ὈδΔΏΚ8 οὗὨ ζοτ- 
ἄδη (Φοδῃ ἰ. 86). 6. Ηΐ8 τοίυσῃ τὸ Ο4]1166 (νον. 
48). ᾿ 

αν. 11. 7Άε υἱείογν.--- ΤῊ ὑτἱυσρἢ οὗ τπ6 βανίουῦ 
ΒΡΡΘΒΓΒ ἴῃ 1π686 ἵπο ἰδοίβ: 19 ἀον!] Ιϑαν οὶ Ἐξέτη ; 
ΔΙΒῸΪ5 οοτηο δηὰ τοΐηΐδίοχυ πηῖο ἘΠτη, ἰἢ18 ραγίηνς 
Ηΐτ τοδὶ ποῃμιαρο, διηκόνουν αὐτῷ. Βοηρεὶ : “,ϑὲπε 
ἀμδὶο ᾿γο 60, αὐ ἔμηι οριεδ εγαΐ, δε. αἰϊαίο οεἷδο [ὉὩ- 
ἀουδίοαϊγ, ὈΥ ἀοΐηρ ἴη8ὲ τ ΟΝ 88 ἰΠ6Ὼ ΠΘΟΘΒΒΘΓΙΎ, 
ὩΔΙΏΟΪΥ, Ὁ Ὀτησίης Ηΐπὶ ἴοοά]. Οομρ. ἰμ6 ἔροάϊην 
οὗ ἘΠ] ἢ ΌΥ ἀἢ δῆροϊ, 1 Κίηρμϑ χίχ. ὅ.) Τῆι Ῥίβοδ- 
ἴον, ὟΝ ΟἹ ἤ, δῃ! ἃ ΤΑΔΩΥ͂ ΟἾΠΟΓΕ,---ἀτηοηρ πὸπι, ΜΌΥΟΓ. 
ΟἸδοῦβ υπάογβίδηα μ6 Ἔχργοββίος 88 ἀδηοίϊρ Βυροῦ- 
πδίυγαὶ Ὀἰνίπο δυρροτὶ (Μαϊἀυμδίυβ, Καυΐηοοϊ, ΟΪ8- 
δδυδβοη, Κυμη, Αττηοπ, Εταγαὰ). 1ὑ ἀοβογνοδ ποίϊοο, 
(δὶ πιοβὺ οὐ ἶἰο8 ΠΟ αἱ ργοβϑο;ϊ ἀδίοπα {πὸ υἱοῦ ἰδὲ 
86 ἰοχὺ ἱτρ} 168 ἃ Ταϊγαου οὐ ΒΟΡΡΙΥ οὗ ἔοοὰ ὈΥ ἰδ6 
ΤΩ ἰΙΒίΓΥ οὗὨἨ δηρ6}8, ςδαγαοίογζθ ἴΠ6 ψ͵80]6 παταιϊνο 
88 ἃ ΤΩ616 ΤΥ). ὙΠ οη Ψ96808 ἢδὰ ὈπάἀοΓροῃο ἰΠ:6860 
ἰοτωρίδιϊοῃβ, δ τοϊυσποῦ ἴσου ἰπ6 Ὑ1ΙΔΘΓΙ 688 ἰπίο 
(Π6 ΘΟΓΗΙΡΔΩΥ͂ οὗ τη, Ηθηοθ ΔΗΥ͂ Βυ σἢ τηϊγ ου]Ου 8 
ΒΌΡΡΙΥ οὗ οοὰ ἔον ἴΠ6 ὈΟΔΥ ὈΥ δῆζε}8 πουϊὰ δ Υ6 
ὈΘΟΏ ὉΠΩΘΟΟΒΒΑΤΎ. ἴῃ ΟἿΓ Υἱον οὗ ἰῃ6 ρῬδββαρο, ἴῃ 0 
1οτὰ μδνίηρ οομαμοτοὰ ϑδίβδη, δὰ δ] βηοὰ Ηΐ8 
Εἰοτίουβ Βυργοπιδου, ποῖ ΟὨΪΥ͂ οὐδοῦ σῇ, Ὀὰΐ 8180 ΟΥ̓́ΘΓ 
[86 βρί γῖϊι8] που], Ὡον οπίογοὰ ἰηΐο οοηνοσβο τ 
τοϊηἰβίογί σ᾽ Δηρ6 18 (Θο μη ἱ. δ1), τϑα]!Ζίηρ ἰῃ 116 Βὰ- 
ῬΘΓΏΔΙΌΓΑΙ δηὰ ΠΟΔΥΘΏΪΥ βυρροτὶ Ἡ]ιοἢ Ηδ ΠΟῪ 6ῃ- 
7ογοά, ἴῃ [86 [}168ὲ βοῆβο, ΗΪ5 οὐ ἀδοϊδγδιίου, ἐμαὶ 
ΣΩΔΉ ᾿ἴντ68 ποῖ ὈΥ Ὀτοδὰ δ] ῃθ. 

ἰοαἶ οὐ οΥ οὗ ονυοηΐβ: 
2. ΤΊλΘ ἴον ἀδυβ᾽ ἴαϑί.- 

ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. ΤῊο παεγαῖϊνο Ὀοίοτο 08 Θβί δ} βμ6β, ἴῃ οὖϊ 
ορίπίοι, ὑττὸ ἔδοίδ---ἰπδὶ Φεβὺδ οοι α δ6 ἱεηιρίεα, οἵ 
ἐπ6 Ροββὶ ὉΠ} οὗἩ ΗΪ8 ζἈΠἰὴρ ; δὰ δραίη, (μδὶ 216 τοαὶ 
ἐσηιρίεά, ψεί ιοἰϊλουΐ εἷπ. ΤῊ τΠγοοίο] ἃ υἱοίουυ οὗ 
ΗΪ8 δἰ 1688 8001 ΙΔΡΚΒ. ΔηΟΐ ΟΣ ἐἴλεο ἴῃ ἴῃς ἀοδρεὶ 
ἰδίου. Βοίοτγο ἐμαῖ, {1|ὸ ἀοα- τηδῃ πδὰ, ἴῃ {πὸ ἔτος 
δχογοῖβδο οὗ Ηἰΐβ ν|ὶ}}, γίβοῃ ᾿ἴο {1} δῃὰ ἰογουβϑ οοἢ 
Βοϊουδιιθβ8 οὗἩ Ηἰἷβ ομδγδοίοσ διρϑᾷὰ σηϊδβδβίοῃ ; ΠΟῊ ἰδὲ! 
ΘΟὨΒΟΙΟΙΒΏ688 Ὀδοόδιηθ ἃ 80. 1ο αἰνπο- υτηδη ταΐπα 
ΟΣ ἀἰδροβι οι οὐ ἀρδίηβὶ 8]}} ἱοσηρίδίοη8 δῃὰ δ] ]υγὸ 
τηθη(8 οὗ [86 ποτὶ. Ετοτῃ Ηἰβ ἔγβί δηὰ ἀβοίβῖ νϑ Θυῃ- 
Β᾽οὶ τὶ ονἱ, το ἢ ΟΥΟΣ δηὰ ἀρδὶῃ ἰειιρίοα Ηἰπ, 
ἀυτγίηρς [6 (γθα γϑδσβ οὗ [18 ΘΑΓΙΒΙΥ τα ηἰβῖτυ, Η9 
ὁδηα ἔοσί νἱοϊογίουβ ἰο τϑὰσ Ηΐβ Ἰκϊῃράουη ΟἹ ἃ ΒΡ]: 
ἰϊυ8] διὰ οἰογδὶ ἑουπαδι!οη. 

2. Βοϊοσηῃ οοἰογδϊίοι ἴῃ 6 Ἡ]ΔΟΥ 685 οὗ Ηΐν 
[0]} αἰἰαϊπτοθηὶ ἰο οομβοϊουβη688 οὗ ΗΪβ ομδγδοίοῦ δπρ 
γοοσαίίοῃ, νἱοίοτυ οὐοῦ ἰΐ6 ἱριιρίδοη8 οὗ ϑ3δίδῃ, δηά 
τοϑίυσίηρ οὗἨ (6 ὑἷδῃ ἴον Ηΐβ το κ ---ΘΌῸ ἢ} ἃσγὰ ἰδν. 
ἴῃ γθο χτοδί Ῥθδ868 ἴῃ ἐμ:6 ργθοθαϊῃρ πδγγϑίνθ, ὩῸὉ 6 
οὗ πο ἰοῦ σα 6 βοραγαϊοθα ἴγοσῃ [1 οἰ βοῦ. 

ΤΏ Βγδὶ οὗ (μοδο ἰσϑο ρ,!8808 »ὰ8 δα οὗ ΒΟΪοπιἢ 
ςοἰο ταώοῃ. Βϑαγίηρ ἱπ τηϊμαὰ ἰμδὶ δοδι8 88 δὰ ἰηἴν 
86 πί]άοσιιο88 ὈΥ (π6 ϑρὶτί, τὸ ἰηἴον ἰδ Ηδ πεῆὶ 
ὉΡ ἴῃ {86 [0]} ἀπιὰ ἀθδρ σομβοϊουβῃ 688 οὗ Ηΐβ νοσβϑίΐοιι 
88 ἴα. ἀοά-απ. Ηοδνθῃ Ὠδα Ὀδοη Οροηθα οτοῦ ΗΪπὶ 
{π6 πίηρθ οὗἨ ἰποὸ Ὀϊοβδοὰ βρὶγιῖ δὰ Ῥθθὴ ὉρΟῺὰ δηύ 
διουπὰ ΗΐπΠ. Ηδ μδὰ (6 ἰοβτιοην οὗ Ηΐδ δοπβηΐρ, 
διὰ οἵἩ τπ6 ἀο]ριὶ οἵ (86 Εδίμοῦ ἰῃ Ηΐπ. [πὰ ἢ 
Ὀϊ]οδβοὰ οηὐογιηθηῖ οὗἨ (μ686 ρὶοτϊ ουΒ γϑα! τ β, ζΟΣΙΥ 
ἀδγπβ ρδββοὰ σίιμουϊ Ηΐδ ἐθοϊϊησ ἴῃ 6 ΘΟΙΏΠΙΟΠ ἩΔῺΐΔ 
οὗ Ὠυτλδηΐϊγ. Βαυὶ Φε68υ8 αἰὰ ποὺ βπὶ ἂρ τὶ Ηΐϑ 
ΟΤ Ὀγϑδδὺ ἰηἷ8 ΗΒ ““ Ὀοΐπρ δα] πὶ Οοἀ,᾽" 88 1 
ἴς μβαὰ Ὀθϑῃ τοῦ οι (ΡΆ]]. 11.) --Ἰοαϑὲ οὗ 41} πθεη Ηθ 
δδὰ ͵υδβὶ βυδεϊιιοα ἰο ἐπα Ὀδρίίβηι, ἰῃ ἩΔΣοῖ, τ 8116 
Βυμἰπρ ΗΪπυθο Γ ὑο Ὀδοομιθ ἴῃ σοϊῃρδηΐοι ἴῃ ΒΟΓ- 
ΤΟῊῪ οὗἁὨ Βπῃοτβ, Ηο δὰ 4͵]80 δἰϊδί πὰ 86 ζ1}}} οοι»- 
Βοϊουβηοϑθ οἵ Ηἰβ (βοδη σορΥ. Ηδρησο ἰδ 6 δβοϊοσηῃ 
ἰηπαταὰ ἔραδιὶ οοἹοταιθα ἰη ἰΠ6 ὙΠΑΘΓΏ688 βοῦν οὶ 89 
ΡῬτορασγαϊίοη ἴον Ηἰἴβ8 νοσὶς : ἴῃ ἔᾺ] 688 οὗ [6 ϑρὶ τὶ, 
16 διυιϊηοδΒ8 οὗ ἰογο, ἴ 0 Ὁ] η6868 οὗ ᾿1ἴ6 πΡι πὶ Ηἷδ βουὶ 
--8[}ῖ δϑυτητιοποὰ Ηΐπὶ ἰο Ὀ6 ἴῃς θοἸΐνογος οὗ Ηἷβ ρμθο- 
ὈΪ6 διὰ {86 βανίουν οὗ ἴῃ6 που], βυύθῃ 858 ἴ:6 Εδί Ποῦ 
δὰ οδιοὰ Ηΐπὶ Ὀγ ΗΪβ Ὀαρίΐθιηι δηὰ ὉΥ 86 ΗΟΪγΥ 
Οδοβὶ ; δπὰ ἴῃ [86 ἀορίδ οἵ Ηἰβ8 βυτηραίῃυ τὰν Ὠυ- 
ΤΑ ϊγ, Η6 Βοδιὰ ποῖ ΟὨΪΥ Ηΐ8 οστ ρϑορὶα Ὀυϊ 8 
ἔ8}16 ἢ πουϊά οηἰγοδίΐηρσ ἀοἰἰνογϑηοο. 

Βυὶ τ }8 γΘΥΥ͂ ΟἹ οὗ ἰμ6 που] ἃ οοπίδίπρα ἃ 5} 71} 
ἀϊβοογὰ τῆ ϊο οομβαϊαυϊοα Ηἰ5 ἱοτρίαιίοη. ΜΉ ἰῃ- 
βηΐΐα Ἰοπρίηρ [Βγδοὶ πιο ἴον (86 δανθηῖΐ οὗ ΝΜ οβϑίδ. 
Βυὶὺ ἰμΐΦ ἰοτίουβ ἢορ6 δὰ Ὀϑοοπηο ἔραγίι ν αἰδίογιοὰ 
ἴῃ 186 ἔἈ186 [ΠΟΙΟΥ͂ οὗ (Π6 ϑυμδροριθ, ἰῃ {Π6 ἰάδδβ 
ουστοηΐ διηοηρ ἰμ6 ῬΘΟΡΪΘ, πῃ {Π6  ιἰογαγοοδὶ ἰθΏ- 
ἀοποΐοβ οὗὨἨ ἰΠ6 δξο, δῃὰ ἴῃ {110 βῬΠΘΓΑΙ νη ὺ οὗἁ {} 16 
ποῦϊὰ. Ηδποο, π 1]6 18 Ἰομρίηρ ἴῸΓ βαϊγαίϊου ἴῃ 
186 ἱητηοϑὶ δαὶ οὐ ΒυΣΏΔΏΣΥ νν88 ἃ ἰουὰ ςα}} ἔογ 
ΨΦοδβυδ ἰο γτϑῦϑθϑὶ Ηϊτηβοὶ ἰὸ 16 ποῦ] 88 ἰῃ Ἰομρ- 
δχροοίοα Βοϑάθομον, Ηθ ν͵γᾶϑ τϑρο]οὰ ὈΥ͂ {π6 ἔα! δυνά 
υπδρίτίτυ4] ρἱοίωτα οὗὨἨ 1Π9 Μοββίαῃ τῆο νγα8 ἴῃ 6 ΟὉ»- 
Ἶοοὶ οὗἩἨ 16 σᾶγθδὶ ὨΟρΟ8 οὗ ἴβγα, 186 ΗΟΪΥ πὸ 
τοοορῃΐΖζοα ἴῃ {Π686 ῬΕΓΨΥΘΓΒΙΟῺΩΒ {116 ΔΘΏΟΥ οὗ ϑαίασι. 
ΤῊυδ ἔλν ἴθογο οουἹὰ Ὀ6 ποίϊμον ἀουδὲ πον ἰοσηρία- 
ἐοη, ᾿ Βαυί ἐπαῦ τι ῖο] ἴῃ 1.86} γγα8 ΟΥ̓] δ)ὰ ἀββυχθὰ 
8 δυπιδη ἔοσιῃ : 1ὑ δὰ Ὀδθ οι οάϊοα ᾿ῃ ὨυτηΔῺ τῸρ- 
Γοβοηϊδιίοῃβ, ἰάθαβ, δ δδρ Γαι 008; δηὰ ἴῃ [ἢ 8 ἐὶβ 
ΒυγηΔη ἔοττῃ ἰΐ τηϑάα 118 ΔΡΡΟΔΙ ἰο ΗΪ8 βυ7ιρδιπἶοθβ. 
ΤῊΐβ βρυτγίουβ δηὰ ὉΏΒΟΙΥ Μοββίδηϊο οχρθοϊδιϊοσι δρ- 
Ροαγοὰ τηοϑδὲ οἰοβοὶυ ἰηἰογι νϊηθὰ πιὰ (86 Ἰοϊάεβι 85. 
Ρἰγδίίομ διὰ {π6 Βο]ἱοδὲ ὮΟΡ68 οὗ υτηδηΐίγ. ΙΔ 'τῶδ 
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ττ8 βοοιεΐπρ οοτοἱπμδίίο οὗ ἴνὸ ΤΟΥ αἰ οτοηὶ οἷθ- 
τροπὶβ Ἡ ΠΙΟὮ ταϊ με σἷγτθ το ἰο ἀουδὲ δηὰ αἰ Πα] γ. 
ΤῊ Ξανϊουν τυϑὲ ΠΟῪ ἀἴδβοοτγηι [06 βρυτγίουβηοθ5 οὗ 
(Ὠϊθ σοι ἱηδίδοι : δηᾶ, ἐο δορδγαίθ 118 Ὠθἰ ΓοΟ ΘΏΘΟΙΒ 
οἰοσιοηίθ, Ηθ Βδὰ ἴο ὀὁνθγοοῦηδ ἱπῃ6 ἱθωρίδοι δτὶβὶ 
ἔτοτα ἰμ6 ἔδηδοαὶ βυιωρδίἷεβ οἵ Ἐξ8 ὑρϑορὶθ δῃὰ ο 
106 ποῦϊὰ, Τιδ οοῃβειυϊοα Ηἰ8 ἱειρίδἴοῃ. [8 

πὶ ΙΔῪ ἰῃ (06 αἰϊγδοίίοῃβ οὗἩ Βυμηδῇ Βυτηρ ίὮΥ, αἹ- 
Ὀγοτηθπῖ, δηὰ ΘΠ ΓΘΔΙΥ͂ : 8 8180, ἰπ (86 Δρραγοῃΐ Θο;- 
Ὡοοΐοη Ὀοΐνοοη αὶ ΔΘ ῬΟΙΎΟΓΒΘ δη ὙΠ. ὙΔ3 
Βοῖὶγ. [ἴῃ ΗΪδ οοηϑϊοὶ πιΐὰ (15 ὑἰδτωρίδιίοι, ᾿ξ ἀβδυτηοὰ 
8 ἰμγϑείοϊἁ ἔοστωο.0 [ἢ [86 ἢγβί δϑδδυ]ῖ, ἱἰπ6 δυορλεί, 
ἷῃ 41} ἐμ ρὑγίἀθ απὰ βεὶ ϑυβηοί ΠΟΥ οὗ ἃ Μασίοΐδη, 
βιδπὰβ ὑοίογο Ηΐδ τοϊπὰ ΒΒ ογ6 : ἴῃ ἰδ6 Ββϑοοῃὰ, [6 
Ηἰϊσλ Ῥγὶοεί, ἴῃ 4}1} τ1ῃς5. γγιάα διὰ 86} ϑυ δὴ οί ΠΟΥ οὗ 
Ἀἰοσ οι ἶοαὶ ῬΡΌΤΩΡ ; δηὰ ἴῃ {86 ἰαβὶ, (86 Αἵδσ, 'π δὶ] 
[6 ῥεῖα δηὰ βοϊ[ϑυ ηοίοπου οὗ ϑϑουϊασ ῬοοΥ δηὰ 
Ῥοπεσ. ΑἹὶ [666 ῥἱοίυ γα ἀγὸ ργοϑοῃιίθα ἰῃ ὑμῖν τηοϑί 
διϊσδοῖίνο [θαίαγοϑ, 88 μαϊηιθὰ ἴῃ 186 Ὀτίραῦ δηϊοῖρα- 
θη οὗ δὴ οχροοίδηϊ που], ἃ8 ἀγανγῃ τ 4}} [Π6 
ΘΌΒΌΠΕ ὉΓ Βαΐδῃ, δῃὰ δλϑ γοβοοπρ ἰῃ δ αἰϑιογίϑα 
ἔοττα Ηὶδ οὶ Ῥόγβου ἀπ νοοδίίοῃ. 

Βαϊ δ [45 ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩΘ ἴΠ6 (Ὠγοοίο ἃ ἱητγαγὰ φ 8880}. 
προῦ ΗΪ5 βου] (οοταρ. ἴμ6 ἀοδροὶ οὗ [,.0Κ6}.--ηὰ (ἢ9 
σξανίηρ οὗ θσηροῦ ἰηαΐϊοαῖο (6 θαυ 688 σοηθοαυθῃς 
ἘΡτα Ὠδδα ἐγοιδοηουβ οοηβῖοι. ΤΏ Υἱοίοσγ τ οὶ 

1.48 δοιιουθα ἴῃ ἱηπναγὰ δομῆϊοϊ, τηυδὲ ΠΟῪ 180 
ΔΡΡΘΑΙ ἰπ δοίυδ] διὰ Ηϊϑίουίοαὶ ἱποϊἀθῃβ, δηὰ (ἢ 
οὔπασα ἱεσωρίδιϊουϑ οὗὐἨ δαίδη βι]σοοοὰ Ηἰἱβ ἱηπδρὰ 

τὰ {πεοοίοϊὰ Ὠἰδίοτγῖ δαὶ νυἱοίογυ οὗ 88 [ογὰ οὐοῦ 
το πυρροὶ ὑμ 8140 Τλ ΣΡ κ8 [86 στη βοβϑσηβ οὔ ἩΪοὮ 
ἩΗῊ ποεῖκ δα το βανίοιν οὐ ἴ06 που ἃ γγα8 ἰὼ 6 οδῖ- 

ποσὶ, Ηδ οόοδ ταὶ νὰϑ βρὶτ- 
: ἴῃ ορροαϊῶοι ἰο (Π6 ἔαϊβο ἰ.688 οπίογίδίηρα 

δ᾽Όουϊ 108 ποεῖς οὗ δβαϊνδαιίίοη, Ηδ τηδηϊζοβιθ Ηϊπβο] ἢ 
1.6 ἴτῦο Ῥτορδοὶ, Ῥυίοασί, δῃὰ Κίηρ. Τὸ ταοῤϑοὶ 
ϑρατίουδ ΡἾδηδ οὗ (16 ϑγμαξόβει, ἯΤΒΒ δὶ (16 Βα Ππιο᾽ Ὅ16 

εἴσοο ἴο δόορὲ (διὸ ἰσρ δοδολα οἵ Ηἰ8 τηϊββίοῃ. Μοά- 
6ετὶ [ἀοῖτοδα ὀνδημοὶίο6}} ἰμΘΟΪΟΩῪ Θοτημηθηοθά νη τἢ 

ΝΕ. οὗ 16 υτηδη ἢδίυτο [δηὰ 
οἵ δοσυβ, δὰ ἢγβί βροῖο οἵ Ηΐβ 

ον ἀαείρῃ, 18 ΕΘἰΠδαγαὰ [88 τὶ θη ἃ ποῦκ 
οἱ ἔδο Ρίδη οἵ δεθὺδ:; Ὁ] πη μα8 τοὐοσίοα {86 ἰά6α 
οὗ ΔῺΥ βυοῖ ϑοζδιηθ, Ὀὰὶ ΝΟ ον ἢδ8 τυἱπαϊοαϊθα ἰΐ8 
διίρηον Ὀδαγίηρ. 1 ΌΥ (86 οχργοβαίομ, “ ρίδῃ," οὗ 
“4 ΒΟΒΘΙΊ6,,) τὸ Τ08} ἰδαὺ [8:6 ΘΑΥΪΟῸΓ τνΔ3 αἰβ ΠΟ Ε}Υ 
Θορϑοίουῦβ οὗ ἴμο ρῥτίηοΐρ]θ, [86 ἀδνοϊοριαθηῖ, ἐἰμ6 
ΚΩΘΘΣΒ δηὰ ἴἰΠ6 ρῸ4] οὗ Ηἰβ8 ποῦκ, [86 [ωοτὰ δδὰ υῃ- 
ἀΔΟυΡΊΘΟΙΪΥ ἃ τααϊυγοα “ ρ]Δη.᾽" Βιιϊνὶ ἐξ δα ἰμ6 1οδὰ- 
ἕωρ ομαγδοίογιβεῖο οὗἨ {818 ρίδῃ, ἰμαὶ ἐδ τοὐθοιθὰ διὰ 
Φἰϊπιϊμδιθα 41} ἰμαὐ "8 ΤΩΘΓΟΙΥ Οχίοσμαὶ, ΘΥΘΓΥ Βοοὺ- 
ἴωσΣ οολουϊοϊδου ; ἀπὰ (Ὠδὶ, πῃ Ὀπζο] ἀΐηρ 118 οττ ρἰοτί- 
Ὡσοα ' δΔη ἃ βρ᾽ γί] ρμΔ868, ἰὕῦ ργονθα σῃδίηϊν 
αε οἵ 411 (6 ολ Ἰϊαϑιΐο βομοσι68 οὗἩ [86 8γ:8- 

ὍΘ. ΟἿΘ οἵ ἰΐβ ῥγίποὶραὶ ζδαίαγοθ δοῃδβίβίοα ἰπ 
ἴα, ἴδὶ τ 8116 [686 δρυγίουθ ῥἱοίυτοβ οὗ ἐμ Μοδ- 

αἷδ᾽ν ργοδοιηθα 8 βαυίουῦ ὙΠῸ Ἧῶ8 βυοἢ ἴῃ Ὡδιὴθ δηὰ 
δρροΔγΆΠΟ6 ΟὨΪΥ, 6818 που]ὰ τηδηΐοθι (86 ΟΠαγδοῖου 
διὰ ἴῃ)6 ποῦκβ οὗ ἰ8Ὲὲ ἴτῦο Μοβαίδη, δπὰ ἰδὲ Ηθ 
πουϊὰ ἀγνοϊὰ ὀνοῶ ἢθ ἀεοδβίσποαίίοη οὗ Μοβδίδῃ, υπι] 
Βγ Ηἰ5 πογκίησ Ηρ δὰ τοἀροιηθὰ διὰ ρυτβοά ἐἰ8 
δάρα, πιΐο μ84 Ὀθομ 80 ἐλ ρογυογίθα (οοαΡ. 
6 “ Ζεδεπ «εδι,," 1ἰϊ. 1, Ρ. 281) ὙΤΒοΩ ΨΦοδυβ οἴο86 
δε ρμδίὴ οὗ βυδενγίηρ ἰπϑίοδά οἵ ἰμδὶ οὗὨ ΟΥ̓ : υμ}}}- 
δαιΐου υπἱο οὐοάΐαποσ, ἰμϑιοδὰ οὗ σίου ὉΥ βο  οχαὶν- 
οαἴοιι, Βοῦοο, ἩΒΘΏ δὲ ἰ{0 ο1056 οὗ ΗΪ8 οουγδθ (δ 
τσ ν ἘριΩω Ὁ Ι 

ΔΟΟΌΒΟΙ ἰοιηρίοα Ηΐτη ἴο ἀοδραὶν, διρϊάδι ἐΐιθ ΒΟΣΤΟΥΤΒ 
δὰ υὑπάϑρ 106 Ὀυγάθῃ οὗ ἃ κυ ποιὶὰ, ἴδ ΕΘ. 
ἀθϑῖθθνρ ΟΠ66 ΙΏΟΓΘ ΟΟὨαμ ΓΘ, δηὰ οπίογοὰ ρου (89 
ΡΘΙῈ οὗ φίογγ. 1ηᾶορά, ἰμο τηοϑὺ αἰ οαἱν ρατὶ οὗ ΗἰΦ 
ὙΟΥ 68 ΔΟΟΟΙΆΡ ΒΘ δὺ (86 ουἰδοὶ οὗὨἉ ΗΪΒ ταϊβδβίοῃ, 
ὙΠ6., ἴῃ [6 ΡΟΣ Οὔδ 6 ϑρί τ, Η6 ονθγοδιηθ βαίδη 
δῃὰ (86 βαϊδηΐο ἱοτωρίδιίοι, οοῃποοίοα σῖῖὰ [86 Βρὰ- 
τίουβ τηρϑϑίδηΐο οχροοίδιίουθ. Ηδ οοπαϊογοα βαίδῃ 
8 ἐλε ἐσηιρίεν ἴῃ 8}} 16 ἰοταρίδἰιίοπβ οὗ ποτὶαϊγ δ]- 
Ἰυγοηθηῖ. ΤΆυΒ γὰ8 {86 ἰηράουι οὗὨ ἀδτίζη 688 Βμδὶςθῃ 
ἴῃ 18 ἰἱητηοδὶ ῥγίμοῖρ]θ. ΤῊ] {πγοοοϊ ἀ υἱοίουυ ὑη- 
[οΙἀοα ἀπὰ δρρϑαγοὶ ἰὴ ΗΪβ τηϊηἰβίσΥ ὑροῦ βαγίὶ; δηὰ 
ΗΪ8 ὑτυμωρ οὐοῦ ἰῃ6 ἰοιπιριδιίοηβ οὗ δἰ] υγοσχθηῦ, οΣ 
ΟΥ̓ΘΡ (86 ἰοτηρίοε, ἰῃ 1110 βιτοἰοϑὺ βΒ6ῃ86 Οοὐἁ ἴδ ἴδστη, 
ἰοττηθα (86 ῥγϑϊυδθ ἰο Ηἰβ νἱοίουυ οὐϑσ ἰδμο ἰοσταρίδ- 
ομῃβ οὗἨἁ βοιτοῦ δῃὰ βυβδγίηῃρ, Οὐ ΟΥ̓ΘΡ ἰῃθ δοοιβθγ, 
ΜὨΟἢ ἀπ αἰτοα Ηΐμ αἵ᾽ (μ6 οἷοβα οὗ Ηἶβ σοῦγβα. 

ΤὮυΒ ἰς ΒἰθίοτΥ οὗ ΟἘγβι᾿ Β ἱδιιρίαιίοῃ ͵8 οὗἁ ἰῃ- 
Βηϊΐα ἱπηροτὶ, Τὸ ἀοβίσυοίίοη οὗ {86 ἔουπάδιΐομα 
ΟὨ ΝΙΝ τγεϑίθα 6 Κίηρσάοτῃ οὗὨ ἀδτίκηθβδβ, δὰ ἴ86 
βίγυοίαγα οὗ 86 Ὀα518 οἡ τ οἢ (ἢ6 Βα] ναι οη οὗ τηδῃ 
ΔΒ ΓΟδΓΘ, Δ.6 σομῃποοίορα ΜῈ [86 ΤαΥΒίΘΥΥ οὗὨἨ ἰδοδβο 
ΒΟΙΣ ΑΣΥ ΓΟΠΗ]οἱΒ τ ΐοἢ ἢΔα ῬΘο ἔουραν δηὰ μαϊηοά 
Ὀείοτο Ηθ οπίογθα οἢ {16 ἀἰβοδασχο οὗ Ηἰΐ μυ]6 
ΤΩ ΪΗΣΒΙΓΥ. 

8. Ἶϊιο ἴΟ]ονυίηρ, ΟΟὨ Γαϑίδ ἃτὸ δβἰρηβοδληὶ [ῸΓ 
ΟΕ γβίοοσυ. Τμα ἢγβιὶ Αἄδη ἴῃ ρμαγαάϊβο, Ομ τίβὶ ἴῃ 
ἾΣ κα ἘΠΩΝ Ω ΚΙακα αὶ χχχὶν. 28; Ὠοαϊ, ἰχ, 9, 
18) 88 ὅδ (1 Κίηρβ χίχ, 8) ἴῃ (6 πὶ] ΓῺ 
ΟἸγίβι ἰπ [6 δ᾽ τ ἐνβηρενς τ ϑίΐησ οὗἁ Τομα, υἱὸ 
ἰδβιϊηρ οὗἩ Ομ γίβι.-- -Τ 6 τλαρίο οὗἉ [86 που]ᾶ, (89 ῥχο- 
ῬΒοες οδῖοο οὗ Ομ τἰδβι.---ΤῊθ, ΠΣΘΓΆΓΟΒΥ οὗἉὨ [86 ποιὰ, 
186 ρῥγοβιοοά οὗὨ ΘἈσῖβι.-- -Τ 6 ΡΟ] 168] ἀοθροίίδιι οὗ 
ἴ86. του]ά, δπὰ (86 Κίηρσάοτα οὗ ΟὨτίβί.---- Εἰββθηΐβχῃ 
δὰ ( τίϑι.---- ἢ γί βο δυθ δηὰ ΟἸ γίβι.-- --ϑδα ἀποοίδτα 
δηὰ ΟἸγὶβί.-- -ΟὨ Π]1 8016 ἰγααϊο δὰ ροσγυογβίοῃ οὗἉ 
δογίρίυγο ὈΥ͂ βαίδη; ἰῃ6 πογὰ οὗ αοά, μὰ δυδγ ΟὨΪῪ 
86 νογὰ οὗἩἨ ἀοά, 828 δαἀυσρα Ὀγ ΘΟ σίβι.----Ογῖδὶ ἴῃ 
180 ἩΠᾺΘΓΉ685 ἰοτηρίθα ΟΥ̓ (Ὡ6 ΔΙ] γοϊηθηΐὶδ οὗ ἰδ9 
ΤΟΥΪα.---ΟἸ τῖϑὲ ἰπ [6 ρατάρη ἰοτηρίοα ὈΥ ἴδ 6 βοττονν 
δῃὰ Ὀυγάσῃ οὗἉ ἴϊ6 πουὶα,--- ΤῊΝ Ἰοιαρίονς δὲ ἰ86 οοτ- 
ταθησοιηθηΐ Οὗ [86 ρΡυ0]10 τηϊηἰδὶ συ οὐὗὁὨ Ψοδαβ; (80 δο- 
ΟΌΒΟΓ δἰ 188 ο]086 οὗἉ ἰΐ.--- Το οΟἤΈΓΕ οἵ βαίΐδῃ, δπὰ [86 
ἰὑγἰυταρὶι οὗ ΟἸ τῖβὺ δηὰ 118 γοβυ 8. 

4. ΤΏ βγη 0104] ἱταροτὶ οὔ πυσαθοῦ 40 1168 ἴῃ 
(μἴ8, τμδὶ ἐξ σοπίαίηθ σα] Ρ168 οὗὨ ἴδῃ δπά ἔουγ:--ἰθα 
8 [86 ρογέδοι σωροῦ ἴοὸσ [1ἴ8, ἴδν, δηὰ ἔγθϑάοσῃ : 
ἴουγ 8 106 υτοθον ἔος (μ6 1111] οἰτγοῖα οὐἁἨ ἰδ6 ποιὶὰ, 
θυπηρ [Π686 ἔοτιν ἀαγβ, ΘΟ γίβι, ὉΥ (86 ἔγθο δοὺ οὗἉ δἰ8 
ΜΠ, γοαΐν ουογοδιηθ ἰμ86 ποιὰ δῃὰ ἰὴ βρίγὶϊ οὗ 188 
ὙΌΣ, οὐ ἢ 8ἃ8 Μοβ68 δὰ ἀο0η6 ἐγρίοαϊζίν." 

ὅδ, ΑΒ ἰὶ νγὰβϑ διίίπρ ἰμαΐ ΟἸγὶβὲ βου) σουσηθμ 9 
ΗΪβ8 νοῦ ὈΥ οοπαυογίησ ϑαΐδῃ, 80 8|80 πὰ8 ἱΐ ἴῃ 
Κοορίηρ πιῖ [Π6 ἸΘΠΔΘΙΟΥ͂ οὗὨ οΥἱ] ἰο ονογίασῃ (ἢ 
Κἰησάοαι οὗ 6δ ἢτβί οὗ 411 ἴῃ 1.18 Εοππον---πὰ [μδὲ 
ὈΥ͂ ΤΩΘΔῺΒ οὗ ῥγχοίθεπαρα Ὀιιΐ 8186 ἐγ ἀβῃΐρ. 

6. ΒΥ Ηἰβ νἱοίουυ οὐὔοῦ {86 ἱδτηρίον, ΟἸἈτἶβὲ ἢΔ9 
ἴῸΓ ΟΥ̓ βοραγδαίϑα Ηἰβ ἰπσάοσῃ ἴγοσῃ 186 ἀδηλοηΐδο 
ῬγΪΠοῖρ 68, ὉΪΔ 8, δ ἃ ΙΔ }} 65 Δ:Οη8Β οὗ ον δηὰ 

ἢ, ΤΏο Βγβὶ σομβοάμοπορ οὗ Ὁ τβι᾿Β ἰΒγθοζο]ὰ το. 
πυποϊδίίοῃ οὗ ἰπ6 ποῦ ἱπ ΗΪ8 νἱοίοσυ οὐδσ ϑδίδῃ, 
88, ἰδαὶ Ης Ὀοίοοϊς Ὠἰτη861 ἰο 6811166. ' 

4 [κστο ἴδ ἘΔ ΙΏὉ. Γαδ]. το ὉΥ Δ δίγδη γὸ Ἔστοῦ οὔ [δ 
Δτοὶ πυλῶν οἴ βον οτΐ ΡΥ ὙΡ ΟΝ ὑδῖϑε τὴϑ ἈΠΟΌΟΥ 
δούθν, ἴυτ ἕεπ, φῳονὰ οΥΓ ὉΓ ἐψ(Ὁ, αι διὰ ἡ" 
«οοὐἱά ἀπά ἐϊηι ( Ἠείίαοί ἢ) ἴον ογὐὃ οὐ οἱ γοΐθ οὕ εχ μρηνάτ. 
(ἩῬῬεμκνείθ), οἴο.γ πὰ ἔ 9 ΟὈΘΟΌΤΕΒ ΟΣ ροτυϑτὶδ [ἢ δθῆ290 οὗ 
ἴδ μάδδαιχζὸ ΘΟΙ]οἴοϊγ, Ὦζτ. [δηρὺ δηςοἰραιοα ἢ) 6 ΟΟΥΓΘΟ- 
τίοη οἴ [86 Ἰδῖον οἀϊίυπδ οὗ Μϑδις. ἴῃ ἴμ6 ῥγοῖκοο ἴο ἔπο Ὥχγοι 
«ἀἰδίου οὗ ἰδ Οο;. ου Μετῖκ.-- . 8.] 



ΤῊΕ ΟΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΆΡΙΝΩ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ. 

ἨΟΜΙΧΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

βοδϑο 8 οὗ στοδὶ αυϊοϊτοηίηρ δη ἃ ἸΟΥ͂ τα βΌΠ6- 
ΤΑΙ [Ὁ]οποὰ ὈΥ ρστοδὺ ἰσπιρίδιἰοηβ. 1. ΤΪ8. δρ- 
Ῥοδτβ ἔγοτῃ {μ6 ὨἰΒίουυ οὗ ΑὈτγαμδη, οὗ Πανὶ, οὗ Ρε- 
ἴον, δπὰ οὗ ἰδ Τοσὰ. 2. ΤΏα τϑαβοὴ οἵ (19 8, ἰπδὶ 
ἴδιο ογτὰ που]ὰ Ἰοδὰ Ηΐβ οὐσὰ ἰὸ ρογἔδοιίοι ἔγοιῃ 
δίαρξο ἰο βίαρο.---ΟἸ γῖϑ. Β ἔδβε γο ΒΘΆΒΟΙ ἃ [αβὺ, δηὰ 
ΟἸ τῖβι δ ἔαβίϊησ ἃ ἔδδιϊνα Βο,βΟΏ.---- ΕΟ ΗΒ ἔοβιλνο 
οοἰοτδῦζοι ἃ8 (86 οι οὗἩἨ ἀοά, “6818 88 (6 ὅοῃι οὗ 
ΤΩΔῺ ΘὨΐΟΓΒ ἱτητη ἰδίου ἰπηο οομῆϊοί, ἴῃ ογάορ ἰὸ 
Ῥτγονο 86 συ οὗ ἴΠ6 ἰθ50]ΤΠΟΥ σοποογηίηρ Ηἰ8 Ὠϊ- 
υἱὴο ΒΟΠΒἢ0.--- Τα ἰοταρίαιίοι οὗὨ ΟἸγὶβί, ἃ πηδηϊ68- 
ἐδίϊοη ὉΥ ἰϑίογί αὶ ἔδοίβ οὗ {πΠ6 ἌἽμοῖοα δῃὰ ἀθοΐβίοη 
οὗ πιο 1Π|8 Ὀδρίϊδηχ ττὰϑ ἴΠ:6 Βδογδιη θη 8) Β[0Ώ.--- 
ΒΥ. ἢΪ8 ἱῃγθοίοϊ ἃ ἱοτηρίαϊϊοπ δπὰ σνἱοίοσγυ, ΟἸ γὶβὶ 
ΤΑΔη 6518 ΗἸΤΉΒ6]Γ 88 86 νἱοείουίουβ Μοβαίδη, οὐ 186 
ΟἸτῖβὶ οὗ “οα: 1. δϑ ἴΠ6 ἱπ|Ἀ}}}0]6 Ῥτορμοῖ: 2, δ8 106 
ζαλϊῃ δι} ΕΠ ρΡῃ Ῥυοβὶ; 8. 88 ἴ[ῃ6 ϑυργοηα Κίηρ.---ΤῊΘ 
ἀδοΐβίνο οομῆϊοὶ Ὀθίνγθθη 186 1] η688 οὗ ἴὩ6 δρί τὶς ἴῃ 
Ομ τίϑι διὰ 106 δρροάσδῃοα οὗ βρί γι δ] γ ἴῃ Βαίδῃ. 
---;ΙτἾο {ΟἹ} αμοβὺ ἰοδὰβ ἐπα Τοσγὰ ἰο {Π18 ἀδαοϊβῖνο 
οομῆϊοὺ τ] 0ἢ [86 ἀ601].----ΟἼ τ δὶ αἰίδοκίηρ, Ὠυτηδη οοτ- 
Γαρίίΐοη δὶ 118 τοοῦ ὈΥ οΘοπαυοτίηρ βαίδῃ.-- - Το τἱς- 
ΤΟΥΥ͂ οἵ Ομ τὰ (6. ρῬγοϑοσυδίίοῃ οὗ ΘΟ γί βιΔ}8.--- ΤῊ 
{Ὠγϑοΐοϊα ἰοτιρίδίίοη δηα {86 ἱπνθοίο]ᾶ νἱοίουυ οὗ {16 
1,οτα.---ΗοΟΥ δηὰ ἱπ ταῦ ΣΔΠΠΟΣ ΟἹ {γ18}8 ΤΑΥ͂ 6- 
σοΙηα ἰοιηρίδίίουβ οὗ ϑαΐδῃ.---ΕΨΟΥΎ ἐοιηρίδιοη οὗ 
δαίδῃ 18, ἰοὸ 16 οὨ]α οὗ ἀοά, ἴῃ γι ἃ ἰτῖα] οὗ 
ζαϊτῃ.----Ὗ Βα σοπΒιϊζυῦοϑ ἰοταρία!οη ἰ8, ἰμαὺ ΤὨγΟῸρΡἢ 
6 ἰηθυσησο οὗὨ {6 ΘΠΘΙΙΥ Μ60 Τηϊδυπαογαίδπα δηὰ 
Ταἰϊβἰ πίογργοὶ 186 ὑγ14] οΥὮὨ ον ζϑΊ(Ἡ.---- Τρ δ 0. 88- 
88115 05 {ΠΡΟ Ρ ἢ ΘΑΓΙΒΙΥ ἰπβιγυση ἐδ} Ὁ : ΤΊΟΤῸ 68Ρ6- 
οἶ}}γ, 1. ἰῃγουρἢ οὐν ψδρΐβ; 2. ἱβγουρῇ βρί για] ἀ6- 
Ἰυβίοῃϑ ; 8. ἰβτουρὰ που! ὶγ ̓ τοβρθοίβ δηα ΠΟΡΘ68.--- 
Ηον υἱοίουυ ΟΥ̓Ρ ΟΠ6 ΣΔΥ͂ ὈΘΟΟΙΩ6 ἴμ6 ΟΟΟΘΒΙΟῚ Οὗ 
ΔΏΟΘΙΠοΥ ἰοτηρίδίΐοη.---ΗΟ Οὐ ἢγβι υἱοίουΥ ΟΡΘῺΒ 
ἴδ) Ῥγοβροοί οὗ ἴα ὑπ υσα ρἢ8. [0 ξ0]1ον7.---Οὐν ἰοηρ- 
ἰδ 0η8 τὸ πωηιδεγοά.---ΒΥ (Π6 ψοτγὰ οἵ αοὰ, ΟἸτῖβὲ 
{τἰυσηρ 8 ουθη Οὐ ΡΣ ἰῃ6 ΟὨἢ]Ϊαβιϊς ἰγδα 08 σοπηροιρα 
ὙΠ} ὑπὸ ποσὰ οὗ ἀοα.---ΟἸὨ σὺ οὐὸῦ δπὰ δἀραίη οοη- 
4168 Ὦγ ἴδ6 ποτὰ οὗ 6οἀ: 1. ὈΥ Ηἰἷβ τορι αυοίδίϊοι, 
ΟΥ̓́ΘΡ [186 ἀοοίγϊπο.: 2. ΌῚ Ηἰἶβ βθοοῃὰ αυοϊδιίΐου, Οὐ Ὁ 
8 ἴα]5Ξ6 ἱπίοτργοίδίίΐομ οὗ Ξογρίυγα; 8. ὉΥ ΗΒ {μἰτὰ 
αυοίαιΐοῃ, ΟΥ̓́Θ᾽ ἴα]86 δΔηα αβϑυσηθὰ ἈΌΙ ΠΟΥ (Υ. 
Ρον ον οὗ [818 βαυίηρ: “11 ἐδ τον ξίονι.." 

Τῆς βγδί ἱσηιρίαξίοτι. ΟὨἈτὶδὲ 88 ὉΠαΘΓΡΌΠΟ [ῸΓ 
58 ἴΠ6 ἰαμρίδίίοη οὗ δυπιδὴ ναὰΐ δηὰ βυ δου ηρ.--- 
1μεῖ ποὺ 186 οὐηίταϑὶ δούθαῃ Οὐ βρίτιϊαα] ΗἰρὮ 68- 
ἐδίο δῃα οὖν ουϊναγὰ οἰγουτηδίβηοοβ ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ ΒΠΔΙΓΟ 
ἴο υ8.---αἌοογαϊηρ Βοίδ ἰο [86 Ο]α δῃὰ [86 Νὸνν Τεβίδ- 
τηθηΐ, ἰοτηρίδίίοἢ ΘΟΙΏΤΊΘΏ 668 ὙΠ ἀουδύ.---ΤῊ 6 Ἰοτηρῖ- 
ΟΣ ἷπ {86 ἔοττα οὗ δῃ δηροὶ οὗ Ἰ᾿ϊρμί.---} ορίδοη ἰο 
αἰβιτυβυ ]η 688.---Μαρίο δῃα τηΐγδοὶθβ.---Τ 6 τιδρί οἶδῃ 
διὰ ἰμ6 ΡῬτορὨθί.--- ΜΙγδουϊουβ δυδίθῃδηοθ δηὰ τηδρὶ- 
ΟΔὶ διυδίθμβηοοΝ ἀγῸ ἴνὸ αἰδοτοηῦ {ΠΐηρΒ.---ΤῊο τοδρὶ- 
68] τηδῆπδ [ἀ88 Ζαυθογρτοα͵ ποῦ ἴμ6 που]ὰ ῥγο- 

ΤῸ 1Ὸ0Γ ἰ(861 Ἰὼ 118 σι] οτποδα. 1. 105 οτἱρίῃ: (Ω) 
γΥ πίοκοὰ ἀδνίοθβ (6) ὉῚ πίοκοὰ ποῦῖβ. 2. [8 

ΔΡΡδγοηΐ ομδγβοίοσ: (α) Ὀουῃ 1688 ΘΔ 1} ; (6) Ὀουπά- 
1658 Θηογτηθηῖ. 8, [18 το] ομγδοίογ; (α) συλ; (δ) 
Ῥδηκγαρίογ 4. [19 ὅπ] ΘοῃβοαυθηοΕ68: (α) ΡΟΥΟΓΙΥ͂ 

"διηὰ ναῃὶὺ οὗ [86 ποῦ τωδῃ : (δ) ρον Υ ἀπ ναπὶ οὗ 
[86 οὐΐοῦ τωδη.---Ηο ψὲ0 που]ὰ β6 ΕΒ} }γ Βθοὶς ἰο σου- 

4 ν Ἡωπαογδνοά παὰ Ζαυδενδνοα,"--Ἰ ΠΟ ΥᾺ}} : τοοπ ἐν» 
δγηεαΐ ἀπὰ τπεισίο ὑγεαα. Τὸ βκοῆβ6 18 υἱαΐῃ δπουχ, Βαυῖ 
ἴδ ἴοστῃ δά ιἱδ οὗ ἃ νἱάο δρρ] ολιίοη. Νοῖ ΟἿἹΥ τιϑρίοἶδῃϑ, 
ΒΟΓΟΟΓΣΟΙΆ δηδὲ δοοί Πδαγογα, Ὁ 41} ἰδ ὙΠῸ ᾿ἶνο οἵ αἰ δ᾽) ΟῊ - 
δδὲ μαΐῃ δπὰ Βυσ υκ, ΠΊΔΥ ὈΘ Βα ἃ ἴο οαἱ Ζα δεν» δνοα.---Ῥ Κὶ 

(ϑελια ; ϑολιμάδη,--- ἸΛΘΓΑΙῪ : σώ; αἀενία. ἘΝ 
Ἑάδ. ἰγ6], μδο ἀἰ)έσιέξέοα, Ὑ ὉΪΟΝι [6 ἴοο ζοῃοταὶ.--Ρ, 5.] 

γοτὶ βίομϑ ἰπίο Ὀγθδά, Μ|11 ἱπ Σδι υ οοηνοσὲ ονθα 
Ὀγοδὰ ἰπῖο βίοῃο.---βαΐδῃ νγαϊο 8 900 ἐπ ἀἰβίγοββ οἵ 
ΤΏΔΗ, ἴθ ΤἸΔΚθ ἰξ 8) Οὐσδδίοῃ [Ὁ ἰγϑδηδίοτστηίτισ Ὠΐτη 
ἰπῖο 8 Ὀδβϑβὺ οὗ ὕγοῪ δπὰ ἃ πὶοκοὰ θρίγὶι.---ϑ ἢ ἐπ 
[86 ΒΐὮ σδἸ Πρ ΟΥ̓ τη, ἐπαὶ ἢ6 ἦτοβ ποῖ ὈὉΥ Ὀγοδὰ 
ΟΏ]γ.--- Ποθο ἀδρομὰβ οὰ (86 του οὗἩ Οοά, ΐ8 
του ἢ 8118}} ποὺ τι ϑηὶ [00α.---ἼῊ6 Λυαστηρηΐ οὗ βαδα 
δηᾷ ἱῃδὺ οὗ ΟΠ τἶϑὲ σοποογηίησ τηδη, ἴῃ δ ταδὶ δὰ 
αἰβίγοβα ϑαΐδῃ ἴῃ οἴἶδβοὶ βᾶγβ : Μδὴ ἴβ 8 πτοϊομοὰ 
ῬΕΠΡ ἜΟΤ ΠΗΡ Ὠυηρσοῦ; ΟΕ γῖβὲ ΒΑΥ8: 50 ΤᾺΣ 88 [}6 
ΤΘ8] 118 οὗἁἍ Τηδῃ 18 οοποογιθά, μ6 ἰ8 ἱπδηϊοὶν Ἔχαϊ θὰ 
ΔΌοΟνΘ 6 ΤΏΘΓΘ ΒΠΪΤ8] ογαυ ΡΒ ΟὗἩ ὨυΠροΓ.---ΟἾτῖδὲ 
που ]ά γαῖμοσ βυ Ὁ ἈΌΏΡῸΓ ψἰ} τηδῃ, ἰῃδΔὴ ΟΠ 
δβἷη ὙΠ} δυρογηδίαγαὶ βριτὶ(8.--- Ττυβ ἴῃ αοα φὨβυσοβ 
ὙἹΟΙΟΙ7 οὐδοῦ ἴΠ0 ταπίβ οὗ [80 πουϊά.--- δ οτρὶν 
ΡὮἤγαβθ οὗ βαίδη τορυϊιὰ ὈΥ {86 δἰτηρ]6 πογά οὗ 
ΟἸ γἶβι.-- -ΤῊΘ Ὀτγοδὰ οὗ δαγίῃβ: Ὀδοοσηο5 ἰγαπδίοιτηϑα 
ὉγΥ {π6 Ὀτοδα οὗ βϑαύθῃ.-- -ΟἸγὶβὸ ἣδ5 δ͵8ὸ οοπαυρτρὰ 
Βρυγίουβ δῃο ογοβίβτη δπαὰ δβοοιϊοΐβτη. 

Τὰξε δεοοπά ἱοπιρίαἑίοη. ΤΠ Πο)οδὲ τὨΐπρα ΤΩΑΥ͂ 
Ὀ6 Ρογνογίθα ἴο ὈΘΟΟΙΩΘ [86 τηοδὶ γ1]6 ἑοτηρίδ οι: 1, 
Α βίδυ ἰῃ 1ῃ6 ΒΟΙΥ οἷὐγ. 2, ΤΊΘ ῥτοβρϑοὺ ἔγοιῃ ἴδ6 
Οἰπηδοὶθ οὗ [π6 ἰδηιρῖθ. 8. ΤῊΘ Ῥγοϊηΐβα οοπίαϊηραὰ 
πῃ 8 ἰηδρίγοα ρεβ]πι.--- ΤῊΝ υἱοίογυ οὗ ἴῃ)6 οτὰ οὐοσ 
το ρίουβ (Δ παιοἰΒΓα.----οβίσισάοι οὗ (86 ἰδσαρὶο οὗ 
Βρυσίουβ Θη ΒΔ ΒΤΩ.----Ὑ]οἴογΥ οὗἨ (86 στοαὶ Ηἰρὰ 
Ῥυὶθδὶ ουϑῦ [86 ῥτγοδίοσαῦν οὗ {π6 νου]ὰ.---ΟἸσῖθὲ πὰ 
{πὸ ΒΒΟΥ-ΤΆ ΓΔ 6165 Οὗ 6 ΠΙΘΓΑΓΟὮΥ.--- Το Ρορ ΟΥ̓ ᾽1ῃ6 
[ΘΙ 0 16, ἀπ πογβμὶρ ἴῃ ἐμ βρὶ γὶϊ.-- -Ἴ Βο ρἀἂν Βεῖρῶς 
ου ἴῃ6 ρῥἰπηδοῖο οἵ [Π6 ἰδ ρα δπὰ {π6 ΒΟΥ οαἰτὰ οὗ 
186 Πογὰ.--- ΤἸΠοὰ Βῃ δ] ποῖ ἰοταρὶ 86 Ι,οτὰ ἐγ αοά - 
ἴον, 1. ἴο ἰοτηωρὶ οὐ ἰβΒ ἴο ᾿τρυΐα 6Υ]} ἰο αἀοἀ Ηΐτ- 
ΒοΙ ἢ, δἷποθ ἰὰ '8 8ῃ δἰϊθιηρὺ ἰο ἀτὰρ Ηΐτ ἱπίο 886 ττασβ 
οὗ οὺγ οὐ ομοοίηρ ; 2. ἴο ἰοταρὶ αοὰ 18 ἴο βυ ον 
ΟἸΘΒ61Ὁ ἴο Ὀ6 ἰοπιρίθα ὈΥ {π0 60]} οπε; 8. Βθποο, ἴο 
ἰοπηρὺὶ αοα ποῖο ἴο αἰϊοιαρὶ τοπαογίπρ ἰῃ6 Ξρίτις οὗ 
ἰρῦ βυλϑουνίοης ἰο 186 ερὶτὶὶ οὐὗὁἨ ἀαγίκηθββ.---- ΤῸ 
ὑδιηρὺ αοα 18 ἴο0 ἰηνοϊνα ΟὨΘΒ6]7 ἴῃ ΟΟὨ γα ΟἸΟΏΒ : 
ἔον 1ὺ ἱπιρ]168, 1. [Δ πὶ ποὺϊ οὈδάΐοηοα; 2. ὑσαγοῦ 
πὴ πουΐϊ ΒΟ ΕΘΌΣΤΘΠΔΟΡ : 8, δοίΐοῃ σἰϊμπουῦ πταστϑῶς 
ἔγοτα οἱ ἰρῇ ; 4. βυοοθϑβ πίϊμουξ οοποτίὶ οὐ αβδυγ- 
ΔΏς6.--- ἔνϑῃ ἴδ αἰοίαιθβ οὗἩ ΘΟΙΏΤΩΟΙ ΒΘΏΒ6 ΙΏΔῪ ΒΟΙΎΘ 
88 ἃ ὙΔΙΏΪΠΡ ἀραἰπβὶ Γδη8.}οἶβι.---- ὙΠῸ ΓΘ ἃ ΤΑΥ͂ ἰδ 
ΑἸΤΟΔΑΥ͂ ργθρασθά, γὙὸ δτὸ ποὶ πδιγβηϊβα ἰἱῃπ δἰίετηρῖ- 
ἴῃρ' ἴ0 τηθ}κο ἀδηρογοιΒβ Οχρουϊ θηΐ8 ἴῸΣ ΟΌΓΒΘΙνΘΕ.---- 
Ρυϊὰθ ροϑβ Ὀθίογτθ ἃ {8]].--- Ὡς ἰοτηρ]ο-Θἰαὶν 86} 
ἃ ΒΟΙΩΟΏ.--- ΕἈΏΔΙ1618Ππ| Τηϊβίβ 68 Θχοϊἰοτηοηΐ ἔοσ αρὶτ- 
ἴα] οπιοίίοη.---Εἀπαι οἴϑτη δη ἃ Ὀγ ΘΕ ΕΪΥ ργο θη βίου 
Βρυΐῃρ᾽ ΠΌΤ 016 δηα ἰῃ6 Βδιηβ σοϊϊσίουθ ἀοἰυ δὶ ΟἹ --- 
ΟΒγῖϑί νδπαυΐβῃθθ ὑπ 6 ἔδηδίϊοδὶ ῥγῖας οὗ ἴῃ6 ῥσίοδι- 
μοοα ὈΥ οδ]πὴ γούθγοηοο ἴον ἴΠ6 ἀοαποβα, 

Τῆς (λίγα ἱεηιρίαίέοα. ΟἸἾσῖβὲ σαπαυΐβηοβ ἰμ6 86- 
ΟΌΪΑΡ βρίγις οὗ ἰμ6 ποι]ά: 1. ἴῃ ἰζ8 ροῶρ ; 3. ἴῃ ἰΐ8 
ῬΓΟΘΒίοηΒ: 8. ἴῃ 118 συῃπίηρ πᾶ ἀροοὶὶ.---ΤῊ0 
ἘΩΡΌΘΝΙ οἵ ΟἸγδὶ 88 οοπίγαβίοα πὶϊὰ ἰῃοβο οὐ 1}6 
σοῦ] ὰ.--- Βοὴ Βαίδη οἴ ὉγΒ 0 ρῖνα ἅπτν 186 τνοτϊὰ 
ἴῃ ΧΟ ΔΏρΡῸ ζῸΓ 8 αςΐ Οὗ ΠΤ Ὀ]6 δαοτγαίϊοῃ, π6 βονβ 
υὐγηβοὶῖ ὑο Ὀδ, 1. ἃ Ἰἰᾶν ; 2. ἃ ἀδοοίνογ ; 8. ἃ τ δ) σοῦ 
οὗ ἀοἂ δῃηὰ τηδΔῆ.---ΤῊ 6 αἰγβοίϊοηβ οὗ ροσσοσ, αηὰ [86 
ἀεβῖγο οὗ Ἔχογοίβίηρ ἢ δ βοϊαίοὶν δηὰ ἱπαβοσιταϊηαὕθὶν, 
ᾶἃτο ἴπ6 ἵὑνοὸ ρμτραϊθαῦ ἰουηρίδι! 0}8.--- Γαδ ἤδ8 οὐϊν 
ἴλ τίρμν οὗἁὨ οἰαἰτηΐπρ 88 ἰβ οὐγὰ [86 ποιϊα]πθεβ οὗ 
186 που]ὰ : 1. 18 γϑῖη ΒΟΥ : 2. 118 ργυ]; 8. [5 ἀο- 
ΒραΙγ.---Ποβροιίθτη δπὰ βρυγίουβ που] συπηΐτρ, 
δὰ ὑποῖνρ ἀδγὶς Ὀδοκρτουηά.---Ἴ θη τἱοκοάμοε3 
ΒΏΟΥ͂Β [861 υπάϊπρυϊδοὰ, γα οὐρθύ ἰο ἀορίρηαϊδ ἰὸς ὮὉγ 
1ϊ8 ῬΓΟΡῸΓ πδίῃθ.---Ο ΒΔ ηβ τηυδὺ τηθοῦ ΘΥΟΤΥ βπρὺ- 
τοῦδ οἰαἰπι ἰ0 δα οΥ ΟΥ̓ ονοὸν ἐμοῖς οοηβοίομοοβ, Ὀν δὴ 
ΔΡΡΘΑ] ἴο {π6 ποτὰ οὗ Ηΐτη το σ 6148 τ }} Δ οτ- 
ἸΟῪ οΟΥ̓ΟΡ ἴῃ 6 σοῃδβοΐθμοο.---ασίπρ ὑβο ῬΟΥΘ Ὑὰ}}} δὲ 
ἰαβὶ Ὀ6 τηϑὶ δῃὰ οοπέουμαρα ὈΥ [86 τογὰ] αἰρτιλῖγ δσιὰ 
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Υ͂, δὶ αοα ὯΔ8 ἴῃ Ομ τἶδὲ 
ι ἴο Ηΐβ ονη.---τἰὖ ἰ9 ποῖ 
πουὺ τορτονυΐηρ ἰΐ.---Η ὁ 
1 Βερυίηρ αοἄ, δηὰ ῥΡ6ῖ- 
ἃ, ἰβΒ βαίδῃ 80 δὰ 88 τ 
ι “ μἰϊογίο δηὰ πὸ ἔωγ- 
-ΕΥΥΥ Βοποϑὲ οομϑίοι 
ὉΥ νἱοίοτγ.---ΟὨσῖϑὺ [85 

Εοὰ ἰβ ΟΌΡ ἄττηοῦ δἀϑαϊηδὲ 
Βῃ 16] ὰ ἰδ αν οὗ ἀοἀὰ : 

ἦθ υπμᾶορ ἰὴ0 ΙΔ ((4]. 

[88 1.5 δἀνδῃίαροβ, ἰδ 88 
ἰδ ΔΡΡΟΑΓΒ ἤΟΓῸ ἴῃ δΐβ 
8 ἴο Εἰπλβο ἢ τ μδὶ ὈΘΙΟΏΨΒ 
ΒΡ [6 Βοὰ]} ; ἴῃ βῃοτγί, ὮθΘ 
ῃ ὙΠΟ ἴῃ [8 αἰτὴβ 18 δοία- 
Σ᾽ ρόνοῦ, 18 ὙΠΟΓΘΌΥ͂ τοΏ- 
οὗ ἀοἀ : γοὺ ΒΟ ΠΙΔΩΥ͂ 
ΕΥ̓͂ Β6 ἢ ταοίνο8 [|---Τ 0 
νη σεΐῃ ἐξ οοπβίβίθα, δηὰᾶ 
᾿Βίαροϑθ, ἰἤγθα υἱοίοσί 8) : 
' Ῥγονίηρ Ηϊηβοὶ ῦ ἴο ὯΘ 
οὐδ] ἰῃ ᾽ν ΘΟΠΗ͂ΪοίΒ : 
Ὠσῦ]ν.---ἬοΣ ὑδιιρίδίϊοη8 
ΗΒ οουΓΒ6.--- 6 ἱτὰρο- 
δ 6886 οὗ Ομ γἰδβι.---Οὐτὰ- 
ὕοῃ οὗἩ ΟἈγἰβὲ δῃὰ ἰμαὺ οὗ 
Κ' ΟἸΟΒΟΙΥ χοοὰ δηὰ οἱ] 
ἱῃ ΟΡ πυυηδὴ ὨδίιΓΟ |-ς 
γθ ἢ ροοῦ πὰ 6υ]}. ΤᾺ Ϊβ 
ομῆϊοὺ Ρούτοοι ἀουθὶ δμὰ 
οὔθ ργοδυρίίοηυ δηὰ 
γθρίχϑοῃ ὑπ Ἰυδὶ οὗἩ [ἢθ 
---αολ[εὶογηχαοσλον :--- ΤῊ 
᾿ϑὰ 8 τοΐδγοησθ ἴὸ οὐ ῦ 
οΥἹὰ.----βαοδηιαπη :--- 6 
Ἐὰ οὗ ἀοἀὰ ἴῃ ἴῃ Ὑ]]ἀοι- 
1. τὸ ἀουδὲ ἰῃ6 ψοτὰ οὗ 
1816 ποτὰ οὗ Θαοά: ὃ. ἴο 
γεϊπρ .---)ο [ὮγΘΘ. Ρ88- 
ὙΏΤΩΟΙΪΝΥ ἱοτηρίοα ἰο δβἷῃ 
᾿[10}}.---Οπἰκοίπλαγά :---ΤῊ6 
ΔΙΩΟΏΪΥ ΟΘΟῸΡ ἰπ ἴδ6 ἰ1ξδ 
--͵Τὸ οομβίοὶ οὐἨ ΟἸὨγβ- 
Ι. Ηἰβ8 δἰϊδοῖ." 2. ἰδοὶν 

ἴογά, Ἐουν Μοάϊίδ( ΟΠ 8, 

Β. ΟπμαΑρτεε [Ι΄ 12-}}. 

ΟΟΣΈΕΝΤΒ "--- 1σπῖ ΔΡΌΘΔΡΔΠΟΟ οὗ 6508 85 {πο Πρ οὐ 86 Ὑγονϊἃ δι ἀκὲ [16 ἀδΊῖκ 685 οὗ ἔΠ6 Ἰδπὰ οὗ 6811196. 

12... Νον, σψβθὴ 6505 δα Βοασγα (μδὺ Φοθη τγᾶβ ολβὺ Ἰηΐο ρσίβοῃ, [6] 1 6γθα ἀρ, μ6 ἀ6- 
13 γνατγίϑᾶ ᾿ηο Ο δ] ἰθοῖ; Απα Ἰθανίηρ Νζαγδίῃ, ῃ8 οδῦγθ δηᾶ ἀνγοὶξ 1 Οδρδγηδϑυμῃ, γΏ]Ο ἢ 18 
14 ὑροη δα 868. οοᾶβί, ἴῃ ἐεν ἀλήναν οὗ Ζαυυϊου δὰ Νορῃι μα] πιδ; Τμαῦ 10 ταϊρῃῦ θ6 [ι]- 
15 Β]16ἃ προ ττᾶϑ Βροόκϑθὴ ὉΥ Εἰβαῖδϑ [18818}}} (ἢ ργορϑῖ, βαυϊησ, ΤῊΘ ἰδῃα οἵ Ζαρυ]οη, 

διὰ (86 Ἰαπὰ οὗ ΝαρΡΒίβαίι, ὃψ {6 σχὰὺ οὗ [π6 868, Ὀθγοπᾶ [{86] Φοτάδῃ, (811166 οὔ {Π6 
16 Θθηθ!68: ΤῊ6 Ρῥϑορὶθ ψ οι βαὺ 1 ἀδικ685 Βα ρστοαῦ Πρῃῦ; δηα ἴο ὑθηλ ΒΊΟΝ 8δὲ 

ἴῃ [186 τορίοι δῃηα βραᾶον οὗ ἀθδίῃ ᾿ἰρμὺ 18 Βργαῃρ ὑρ. 
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1 
μδαψϑη 15 δἱ μαπᾶ, 

ΤΗΕ ΘΟΟἙΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙ͂ΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΗΒΕΥ. 

Ετοτι ὑμαὺ ἰὴ6 Φθδβυαβ Ὀαβὰπ ἰο Ῥτσεδοῖ, δῃὰ ἴο βαὺ, Βορϑηΐ: ἔοσ [89 Κίηράουι οὗ 

1 ψον. 19.--[-παρεδόϑη, Τληχο: ὥδογίανεγέ. Ὕοϊ,, Τγοὰᾶ., ΟἸδβῆσα., Θεπονῶ: τοῦδ ἐαζ θη; ἘδΠο ο ΒιββορῚα ΒΙδΙ (α μὰ αἰνὰ ἴδ 
Ἑου, δι}, Υογ5. οὗἨ ἘΜ οἰ π}8) πε γα ποὺ αεἰὶοενδά πρ, 

3 ψογ, ἸΦΞΞΟΘΙΟΟ ἘΡΝΩΝ ἴῃ 119 ΠΑΥΤΟΥΨΟΙ 86186 οὗ [86 
8 Ὑογ, 18.-- 

Τοδὶ, ,366 ἴδ 6 γὐλοδς οοπουτάδηοςρδ.--Ρ 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝΡ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

γεν. 12. Νονν, οι ϑοειβ Ἠδὰ Ἐοατὰ.-- 
ΤῊ Ενδηρε δὶ Ῥ88868 ΟΥ̓́ΘΥ 8 Πα Ρ6Ρ οὗ ἱπίογυθηίης 
σνοηίβ, ΥἱΖ. : 1. ἴΠ0 τοίατη οὗ 6818 0 ΟΔ4}11ὁ6 (Βα 
π 41, δἰο.); 2. 186 τιδυτίαρα ἴῃ (δηδ, [86 ἰΟΥΓΠΘΥ ἰο 
Οδρόγηδητι ἴῃ ΘΟΙΏΡΔΗΥ͂ ὙΠ ΗΪ8 τοϊαινοβ δηὰ ἀϊβοὶ- 
Εἰθδ, δηὰ ἐμὲ 0 Φογιβαίθπι ἰο 186 ρδβϑβουύθνς (9Ό μη 

); 8. (88 ΒίαΑΥ οὗ Φοβὺβ δὖ Φογιβαὶθπὶ δηὰ ἴῃ {Π6 
Ἰδηὰ οὗ Φυάξδα »γουίουδ ἰ0 1Π6 ἱτπιρτγιβοησηθηὶ οὗ Φοῦπ 
(ϑόμη ἰ11.); 4. (86 γοΐατῃ οἵ ὕθϑὰβ Ὁ ΨΔΥ οὗἨ ϑαπιδ- 
τα, δπὰ Ηΐο ΒΊΔΥ ἵμοτὸ (ϑΌΒη ἱν. 1--42).---ΤῊ ναὶ 
τοοογασα ἴῃ {μ6 ἰοχὶ Ἰ001Κ Ρἶδοθ δὲ [26 ἔτη γοΐογγοα 
ἰὸ ἴῃ Φοδῃ ἷν. 48--46. [Ιῃ 186 ρδββαρσα ὈΟΙΌΓΟ 08, Μαί- 
ἴδον Ὀτίοθγ 41] 465 ἰο (6 Βίαγ οὗ “6808 δἱ Νζαγοίῃ, 
--αΟἸ 6 βάγια ἩΒΊΙΟἢ 5 τηθηιη6α 1υυ]κο ἰν. 14 βαα.,---Ὀαὶ 
ἀἰ]δίθβ οἱ ἰδ οτο []Υ ἴῃ οἷ. χὶϊ!. δὅ8. 76 δοοουηῃῖ 
ἔοτ 118. ὑγδηβροβίιοη ἔγοπι ἴῃ 6 ὈΘΟΌΪ ΔΓ βἰγυοίαγο οὗ 
μ6 ἀοθρεϊ,---ἰλθ οὈ]θοὶ οὗἨ (86 Εὐνδηρε δι Ὀοΐπρ ἰὸ 
ΞτΟῸΡ οὐθΐβ 80 88 10 Ῥγοδθωΐ ἃ σοῃϊπυοὰβ ὨΔΙΤα- 
ὥνο. ΤὍα δοῖυ] βιισοθϑϑίου οὗὁὨ δυθηΐβ 18 ΤΟΥ δοοὺ- 
ταίοϊυ ᾿παϊοδιοα ἴῃ [Π6 ἀοΒροὶ Ὁ [υκο, Δ Πουρἢ ἱἰ 
ΔΙΒΟ σοι δὶ 5 ΠΟ τηθηϊ 0 οὗ ἰΠ6 γβ Ῥδββουϑῦ τδιΟἢ 
Ψεθυδ αἰἰοηἀρα δἱ δ ογιβαθῖη, ποῦ οὗ ΗΪ8 ΒΔ ἴῃ Δυ- 
ἀφὰ δὰ βιαπημδῦῖίδβ. Ετομι ἱπ6 πασγδίϊνο οὐ 0Κ6 τὸ 
Ἰθαγ ὑμαΐ 9680.8 τὧ8 θύῃ δὖ ἰμαὶ ὥὄτηθ στοὐοοιθα ὉΥ 
[06 Ρ6ΟΡΪ6 οὗἩ Ναζδιοίῃ, δηὰ (μδὶ μα βοὴ υἱξογοα {ἢ 6 
Βαυϊηρσ, ὑμδὺ “ἃ ῥτορῃθῦ πδὰ ΠΟ ὨΟΠΟΣ ἴῃ 18 ΟΥΤΏ 
σουηίνγ." Βυῖ, δβοοοταϊηρ ἴο Φοιη, “ΨΔ68ὺ8 ΒρΡΟΚΘ 
1686 τοΟΡὰβΒ ΤΏ Θη ΓΟ ΓΏΪΩρ᾽ ἔγοτα ΦοΓΌΒα] σὴ ἰὸ Οα]Ϊ- 
ἴοϑ ἱβγουρὴ βασρατῖα, ΟὈτσωγαθηίδίουβ μανο ἔεἰὶ ἃ αἰ 
βου ἴῃ ὀχρ]αϊπίπρ ὑπὸ οἱγουτηβίδηοσ, ὑπαὶ (δοοογά- 
ἱῃρσ ᾽ο ΦοΒη) 7681:8 βΒῃουϊὰ μάν Ὀθθὴ βαυίπρ [πα “ ἃ 
Ῥτορμδὺ δὰ ὯῸ βοῦον ἱπ ἐ]8 οὐγὰ ΘΟυΠΙΓΥ, δὶ ἐδ 
ΥΟΡΥῪ (6 ἩΒΘη Ηδ ΜΒ Οὐ ΗΪΐβ ἰΟΌΓΠΘΥ 10 Ἕ4}1166. 
7 τομαὶ βϑοῖλ ἐμαὶ βυοὴ ἃ βἰδίθιωθη που]Ἱὰ σῖμοῦ 
ἱγαρὶν Ηΐ8 ἀεραγίυσο ἴγοπιη (ἀ811166δ. Βυϊ ἰῃ6 αἱῆ- 
ΟὟ ͵ἰ8 τοιηονυθὰ ὉΥ γϑοϑ! ἶηρ ἴο ταἰπα 0816 ὈγΘΟΪΒο 

᾿ βϑορτδρὶοδὶ οηΐϑ οὗ 16 οουηίτγ. ἴη Φοδη 
ἷν, 48, [6 Ενησο δὶ υ8698 (6 ποτὰ Οδ] θα ποὺ ἴῃ 
{Π6 ΖΘΠΘΓΔΙ 86Ώ86, Ὀυΐ ἃ8 ἃ Τη8} [ΑΙ ΔΓ τ τἢ {πὸ 
ἀϊδίσιο σοῦ ἃ ΒΡΡΙΥ 1.6 ἴσττῃ ---ἃ οἰγσυτηβίδησο γ] οἷ 
ΤΩΔῪ 6 τορδγαάθα 88 δὴ ἱπάϊγθοῖ ουϊάθμοο οὗ ἐμ ἰσιτἢ- 
ἔυ]η685 οὗ ἷβ πασταῖῖνο δὶ Ὧ6 68118 6 Δ]1}|66 ͵8 
οί [ὴ6 ΡΓΟΥΪΠῸ6Θ ἰπ αὐοϑίίϊοῃ 8ἃ8 σου γα  βιϊηρσι ϑΠ6α 
ἔγουια Δυ(ε8, Ὀυΐ 186 αἰδίτίοὶ οὗ ὈΡΡοσ (1411166 ἰῃ ορ- 
Ῥοδίιου ἰο οσσοῦ Ο411166, ἴῃ σοι ΝΑΖΑΓΟΙ 88 
δἰίυδϊθ. Τῇ Ὀουδάδνυ- πη Ὀοίποοη ὈΡΡῸΓ δῃηὰ 
1οσοῦ α811166 τὴ ἀπ οαϑὶ δῃὰ ψαϑὶ Ὀούνοοῃ Ναζα- 
τοῖρ δῃὰ ὕδῃδ. [1π Φοόδη ἰν. 48, 44, 86 Εγνδηρο]ἰβὶ | ςοτὶσρὰ 
ΤΩΔΙ 68. ΟΠΪΥ ἃ Ῥαϑϑίπρ Δ] υβίοη ἴο {πο τοὐοοοῃ οἵ 
δοδβὺδ δ Ναζδγοίῃ, δηὰ ἀν 6118 ἴῃ ργοΐθγθῃοθ ὁπ {86 
ἔλοι, ἐμαὶ (πὸ ϑανίουγ γγ89 δαὶ τοοοϊνοα ὈΥ [86 ἰη- 
ὨΔΌΪ Δη8. οὗ (811166 Ῥγορον. να ὙΠδὶ 6 ΒΆΥΘ 
ΒΙα, ἴὑ Μ11] Ὀ6 οἶοαν ὑπδαὺ (16 δοοουηῖβ οὗ Μδιίθον 
δὰ Φομη διὸ ποὶ ἱποομῃπβίβίθηϊ, 88 ΜΘΥΘΡ ἱπιαρίη68 ; 
δι πουρὰ ὑπαὶ Θοτηπηοῃϊδίον ἰ8 τί ρας ἴῃ ταδὶ αἰ πίησ, 

ὑ ὙΥΊΈβεῖοσ, (δύ 086 ῥρᾶββαρθ ἰπ [1:0 ἰοχί ἀ068 
ποὺ τοΐίον ἴ0 [8.0 ̓ΟΌΤΤΘΥ ἰο (ἦ6} 160 τοοογάϑα ἰη Φοῇῃ 
Υἱ. 1. ΕἼΏΔΙΙΥ, τὸ χαίμοσς ἔγομι ἰθ6 δοοουπί ἰῃ Μαί- 

πα 186 τολγαί δ] Θχρ μὰ ἀρ ωμονα 
186 Αὐτὴ, γα. τοοοϊνοα ἰπῖο ἐδ ἴοχί, τ ΜΠ16 1 ρΡπξ τ δ ἐγδηδιδιίοη ἰηἴο 186 ΤΑΛΤΕΊΝ, Ἰηϑδαεςποοὰ βαοάρον "ἊΑ Οσηδδὶ δὺζ- 
ξοε18) ὉΥ Β6Σ8᾽8 γογδίοῃ : ἐγααἑέμηι 6686 ἐπ οσμδίοα τατη, δοὰ ἣΣ ὐκώνος ἑά 6εξ, ἐπ θούμη 

Ἰδπηδίϊοη : " ἐλαέ ἐα, ΜἘῈΠ8 

σαν οονθηι σΟΝ 8886.---". Β.} 

μη δοὰ τὐζο οὐ αἴϊοσ [89 Ἰ ολῥς ἀπο ΗΡ πλ οἢ ἰδ ΤΌ] ον δὰ ὉΥ 186 Αὐἰ. Ἴοτα. ἴω ἔδο Οἰὰ 

ἐμὸν ἰδαὺ [86 πηρτγδουητησπὶ οὗ δοῃ Ὁ Απιρδθ ἰοοῖκ 
ῬΪδοθ βδοῖῃβ ἔτη δι [86 οοἰογϑίίοη οὗ 1} γβί μδδ- 
ΒΟΥΟΣ ΜΟΙ Φ6808 δἰϊοηἀοὰ, δηὰ δον Ηἰβ δίδυ ἴῃ 
Φυάδα. 

ΤΒδὶ σοΒη στὰ ἀο]ἐνοχοᾶ ὉΡ, (ἑ. 6. ᾿πίο ρτῖϑ- 
08).--Το ρστουπὰ ὁπ ποῖ [86 Βαρ(ϊδιὶ νγὰ8 ἱγωργὶβ- 
Οπμρα ἷβ δϊογισαγὰβ γοοοσ θα, οὰ ἰῃ ὀοοδβίοῃ οἵ 818 
ὀχθουίου (χίν. 4). ΕὙΊΖΒΟΠΘ βαρροβοβ δὶ [86] βτ δρᾷ 
οὐτηοηΐ οὗ Φοδη ἱπάυοοα “6608 ἴ0 Ἄρρδδν ἰῃ 
Ἰοδὺ {1:6 ΡΘΟΡΙΘ οὗ ἰπαὶ σουμίσυ βδουϊα Ὀ6 ἀρ τίνεῖ 
οὗ βρί τυ] βυρροτί ; τ 6 Μογον τερδγάβ {818 ϑυθηὶ 
86 ἃ τροῖῖγο ἕο ΗΙΒ ταϊγοιηθας ἰο (δαὶ Ῥτουϊΐῃοο, 
βίῃοθ “" ἐῃ6 ΤΏΟΓΕ τοιηοίο αἰδίτοὶ οὗ Ο8}1166, δ. 80 
ὑπ ον ἐπ τῦ]ο οἵ Ηεογοὰ Απέραϑ, νουὰ μὰ 
αἰϊγαοὺ 1688 αἰ δηϊίοη, ἀπὰ ἰῃυ8 αϑογα βῃοὶ ον." Βαϊ 
ΑἸΠουρὴ Οδρογηδύυτῃ ἰαῪ πῃ ὕρρος α8}1166, γοῖ, ἤτοι 
118 ῬΤΟΧ ΠΥ ἰο ΤΊ ογἾ88---ἰΠ6 τοδίἀθποο οὗ Ηογοά-- 
δηὰ ὑπ6 ἰπίογοουγδο Ὀοθθ π686 ὕπο ὈΪδοθα, Ὀοιδ 
βἰιυδί6 οα ἰῃ6 [8Κὸ οὗ 6411166, δηγιμίηρ τσ ὁ6- 
ουττοῦ ἰῃ Οδροιπιδυὰ που]ὰ τσοὶ ΠΟΤ τσϑδαὶ] 
δἰὐγδοὶ αἰἰοηϊίοη ἴπδὴ Ἡπδαὶ ἰ00Κ οἷδοθ ἴῃ ΝΑΣΑγοίβ, 
δ οἢ Δ οὐἱ οὗ [6 ὙΔΥ͂ ΔΙηοῃς (86 Τηου πη! δἰη8. Β6- 
δἰ ἀ68, ἰϊ γγδ8 δἱ {}18 ΤΟΣῪ ὥσθ (πδὶ Φοβϑὺβ οοσζητηθηοοα 
Ηΐδ8 ρυ]1ς τι ἰβίσυ, δηα οδ]]οὰ αἰδοῖ ρ]68 δρουπὰ Ηΐτα, 
Το σοῃηροίίοι Ὀούνϑοη {ἢ 6 ̓αρτἰβοηχαθηΐ οὗ Φο μη 
δηὰ {πΠ6 Δρρθᾶγδῃσο οὗ 6818 ἐπ “ 6411166 οὗ [ῃη6 ἀοῃ- 
6168.᾽ 88 γ76}} 88 [86 οαββαϊΐοῃ οἵ [π6 Ῥγθραγαίουγ 
Ὀαρύβτω τΔΒ1οἢ (86 αἰδοῖ 165 Οὗ Φ68908 δὰ ῖ0ὸγ ἃ π|6 
δαγηϊηϊβίογοα (Φόοδη ἰγ. 1, 2)) ΤΩΔΥ ΤΟΔΟΙΥ 6 οἱδοῖ- 
τἶβα ὀχρ δίῃ ΤῊΘ πη ρτ βομιαθηὶ οὗ Φοδῃ, δῃὰ 106 
ἴδιηα δοαυίΐίθβοοποα οὗὁὨ [8:6 ΘΟΌΒΙΓΥ ἱπ ἰῃϊ8 δοὶ, δὰ 
Ρυΐ δὴ οηὰ ἴο {110 ΠΟΡΘ οὗ ργοραπηρ [06 Ῥϑορ]ο [ῸΓ 
[86 Κίῃράοπι οἵ λίοβαίδῃ ΟΥ̓ Του 081 ρυτ βοαιίομδ, 
οΓ ἰ6ρᾺ]} ρυτῖγ. ΝΟ (δαΐ (Π6 δἰϊοπιρὶ αὖ οαϊπατὰ 
ΡΣ πδὰ Ὀθθη π08 τυάοὶγ βίορροά, Ψοθυβ ταϊσαὶ, 
ἴῃ 186 ΘΟΠΒΟΙΪΟΌΒη 688 οὗ ΗῚ8 οἴῃ ἰηνναγὰ δὰ οἱοσηδὶ 
Ρυγ ν, 81} 116 ΠΟΤ τ δα] οομάρηοα Ηΐ8 σοτκ ἴῃ 
Οδ}1166 οὗ [80 ἀφῃῖ1 168, δημάδβι Ρυ] δ η8 δὰ δἷῃ- 
ΘΓΒ, ὈΥ ραϊῃογίηρ δρουμα Ηἰἷπι ἃ οἶγο]α οὗ ἀϊβοῖ ρ]θβ. 

γες. 18. Ἐῤ οὔποθ διὰ ἀτνοὶῖ ἴῃ Οαροσπδύτσω. 
- Καφαρναούμ, ἘΞΓῸ ἽὍ2, τρθϑηΐηρ, δοοογάϊης 
ἰο Ηοβγοδίυ, Οτίβοη, απ ὰ ΨΘγότηο, σἱομα εοηϑοϊαξονὶε, 
Ὀυΐ δοοογάϊηρ ἴο οἰλοῖβ (ΟΥ̓ ἵποσ, Μογοῦ), 186 υἶπαρο 
οὗ Νβδυ. Τὴθ ἴονσῃι ΔΥ οὐ ἰδ6 Ὀοτγάριβ οὗ ἰδθ 
τῖροβ οὗ Ζορυϊυπ δηᾶ ΝΑρ ἰδ], οα (86 Ὑγοϑίθγῃ ΒῆοσΘ 
οὗ 16 [ακὸ οὗἨ ἀδηποβδγοίῃ, ὈΓΟΌΔΟΙΥ ΠπΟΔΣ ἩΠΟΓΘ 
116 Φογάδῃ οπίογοὰ ἰμδὺ ἰακο. 10 νὰϑ ἃ {τ νἱπσ 
Θοταπιθγοὶα! ρἶδοα, οὐ [86 τοδὰ ἔγοσω δδιηδβοὺβ ἰοὸ 186 
Μοαϊτοτταπθαν, Οδρογμδυτα γ88 ἱπμδο θὰ θοὶμ ὈῪ 
Φονβ δηὰ (θη 1168. ἰπ ον 8 πὶ ΡΒ ἰὑ 18 οἴλγδο- 

88 ἴΠ6 ταβίἀδῃο8 οὗἨ ΠογΘΙΪο8 δα ἔγθο μίηιοτθ. 
(νου Απητπου, “ οὅδη, «ἴοι, ». 8659). ΤΏ οοπίγαβὲ Ὶ 
Ὀοιτθθ Οαρδγηδυχα, Ἤ6ΙΘ 9688 ἀποὶῖ, δπὰ ΤΊ. 
τἶδϑ, [6 γοδίἀθηῃσο οἵ Αμίϊρ88---ἃ οἷἵγ πδῖοἢ ἴῃς Τοσὰ 
ὈΠΙΙΌΓΤΩΪΥ ἀνοϊάθα, Ὀυΐ πηΐϊοῖ, δῆλον [π6 ἀοϑιγυςῖοη 
οὗ Φογυβαιοσα, Ὀθοδῖηθ οὯ6 οΟὗὨ 6 ΠΟΙΥ͂ ρῥίδοοβ οὗ 189 
δον 8,"---ἰϑ βι γι κηρ, Βυὶ ἴδ ρῥγοαϊοσίίου οὗ ΟἸγῖβὲ ἴῃ 

Ἐ [Τ8ο τίβο οὗἩἨ ΤΊ Ὀοτίλ8, 85 δ εἸειοίδλ οἰ Υ, 15, Ββοπόνοσ, οὗ 
ΤΠ ἢ ἰδοῦ ἀδίθ. ἘῸΓ δὴ δοοοπῃϊ οὗ 16 εἰζειιπιοῖδηςαι ΘΟ» 
πιοῖϊοὰ ψἰ8 15 δηδὶ "1ον δα] Ρυτὶ ἤσοιίοη,, δὴφ Ἐδοσχθο 
Βοίπι Ζ{ δέ. ψ' λό «ἱοιοίδλ, λ᾽αζέον, ». 4δ8.-- Ὠ9 Εδιπὸ Τα 
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τοχαγὰ ἴο ΟἈρογηδύσο, ὁποὸ 80 ΠΙΡὮΪΥ ἑδυοτϑὰ, δ85 
ὈσΘρΏ τοδὶ Εἰρτιδ}} πὰ Ἰ 6 γα }}]γ (18]1]οὰ (Μαὶϊ, χί. 
9483). ΑἹ 118 τηοπιρηΐ ΟΥ̓́ΟΓῚ ἰγᾶοθ οὗ ἴδ δἰῖ9 οὗἁ 
ὈδροτΔΌσΩ [48 αἶβδρ Ὑ ΊΒοη δηὰ οἴδογθ τὸ- 
ειτὰ ἴΠ6 ταυΐῃ8 οὗ 76{} ἤΐωηι (Ϊ. 6. ΝΔῇυτη) 85 86 δη- 
εἰσὶ εἰΐο οὗ Οδρογῶδυτη. Α5 ἴδο ἰόπτῃ ἰβ ποῦ Τ᾿ 6ῃ- 
ἤοποά ἰῃ ἐμα ΟΪὰ Τοβίδιηοηι, ἱΐ βϑοσωβ ὑγοῦβὉ]6 [μδί 
ἦν τῶϑ Ὀ011}} δῖον [6 του τη ἔγοτη ἰὴ 6 ΒδΟΥ]Οηβἢ 6χ- 
ἴθ. Φοβρδιβ ( Ῥέζα, 12) 68118 186 ἴον Καφαρνώμη. 
ἴῸ δῆόοίθοσ ρἷδοο (26 “μα. 11], 10, 8) Β6 δϑϑὶῃβ 
1:6 πδιπθ οὗ Καφαρναούμ ἰο ἃ Ἰουπίαΐη ἴῃ ΟΔ]1]66. 
Αςοογαϊησ ἰο ΒΟ ίηβοΣ, {πὶ8 Τουπίαΐη 8 (06 χτηοάογῃ 
᾿Α4ἴπ εἰ 7ἴπ, ὉΥ το [βδκα οὐὗἨ Οδῃῃοβαγοίῃ, Πο}Ρ ἰδ6 
Κπδη Μίηγοι, πο ΒΘ τορϑγὰβ δϑ ἐδ εἷΐϊ οὗ δῃ- 
ὐθηὶ Οαρογοδυα. Βαϊ ἐῃϊβ ορ᾽πίοπ ἰβ Ὡοΐ φΟΠΘΓΑΙΙΥ 
μρρῤβινιένων ΟομρΡ. [86 ἀεί. (ἀρεγπαώσι ἷπ τμ6 ΒΙΡ]. 

Ογ0}5. 
γεγΒ. 14 διὰ 1ὅ. Τδαὶ ἐξ τοϊρῃξ ἨῸ ἐ)1Η]16ἁ.--- 

ἴῃ 1018 ᾿πβίδῃοθ γα βδυθ ἐῃ6 {01 Β]πηθηὶ οὗὨ 8 νοσραὶ 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂, 186 Ῥαβϑαροβ ἴῃ [88. Υἱῖΐ!, 22. ἰχ, 1, 2, Ὁ6- 
ἴῃρ δι σον ΜΜ οβϑίδηῖο ἴῃ Ἰμοἷσγ ὈΥΙΣΩΔΡΥ σηθαπίῃν, 8]- 
Ἰδοῦ ἢ [86 Ῥγορρξ ΒΘΌΤῚ8 8130 10 ΠδΥΘ δὰ ἴῃ υἱϑῦν 
[86 Ορργοβϑδίοη οὗ {6 Αβϑγυίδηβ, υὐᾶον ὙΙΟΘΝ αἱ ἐμαὶ 
ὕτπιο Νογίβοσῃ Ῥα]εϑίϊμ ρτοαμθᾶ, Βυῖ, 88 ἰπῃ ΘΥ̓ΘΥΥ 
ΟἾΒΟΣ δία ἑ 8. ἰπβίδηςο, (Π6 ουοηὶ σοοογάθαὰ ἰὴ γοσ. 18 
αἰὰ ποὶ ἰδίκο ρἴδοθ β' ΩΡ Υ ὁπ δοοουπὶ οὗὨ {Π]8 ργοάϊο- 
σου, Ὀὰϊ οἱ ἱπάορομάθης στουπάθ. ΤῈ ἷβ 
αἰϊοα ἔγθοὶν ἔγοσαη ἴ86 οὐ ίηαὶ Ηθῦτον : “ Αἱ 186 δταὶ 
ὧς δησίοης (66) Ηδ Ὀτουρῆς ἰο Βῃδτηθ ἐπα ἰδπὰ οὗ 

Ὁ]. δηὰ ἴΠ6 ᾿δηὰ οὗἩ ΝΑρδ δ}; ; θυϊ δἰογσπδγὰ (1 
ἰδῖον [1π266) Ηθ Ὀτγουρῆι ἴο Βοπον [μ6 (ἀοθρίβ6) γγδὺ 
οἵ (86 868, Ὀογοῃὰ “ογάδῃ, 86 οἱγομὶξ (61811166) οὗἉ 186 
Οεδιοθ. Τῆθ ρϑορὶο ἰμδὶ πυδὶκοὰ ἴῃ ἀδυῖκηοθβ Βαγα 
ΒΩΘΏ 8 στοδὶ ἢρῆῃϊ: δηὰ {6 γὺ ἰπδὶ ἀνγ6}} ἰπ (88 Ἰαπὰ 
οὗ (8ὸ βιδάον οὗὨ ἀοδίῃ, ἄροῦ ἐβοτιὶ Βδίῃ ἰδὸ Ἰἰχῶι 
δι ϊη6.,) 10 (πο αυοϊδιίίοη 88 ρίνοῃ ὉΥ Μαιμον, ἐδ6 
ἀροπρίϑεα ἀϊδίγίοι 8. ουθῃ τηογο ροϊη θα ϊγ ἱπαϊοαιϊθα 88 
186 Ἰαπὰ οὗἩ Ζανυϊοη δορὰ ἴμ6 Ἰαπὰ οἵ ΝορΒ δ] πη, ἐμ 9 
αν οὗ ἐδ δβθὰ (1:6 τοδὰ ὈΥ ἴδ 868, οὐ (88 ψτοαδαὶ 
τοδὰ οὗ ἴπ ἰγαβῖο οἵ {Π6 ποι]ὰ), (6 Ῥογοχιὰ δοχάδῃ, 
(ατο) Οὐδ: 1ο9 οὗ το Οϑαῖΐϊοα. ΟἿΣ ορίῃΐοῃ, 
{᾿ὸ οὗ Ο8111ὁ0 νὰ8 ποὶ 80 ἰτηρογίδηϊ 8 ἘΙΡΆΤΑΥ 
ἴον (86 ἰγαβῆς οἵ ἰδ6 δῃοίθηὶ τγουϊὰ 88 ἰὸ μῖνθ ἴο [86 
ἀϊκίτιει δγουπὰ ἴδ ἀοβίσηαίίοη οὐ “16 γᾶν οὗ ἴῃ 
866," ΤΏΟΓΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ 85 [6 {πγθ6 ϑχργοββίοῃϑ ἴπ [ἢ 6 
ἰοχὶ δτθ ποῖ ἰηἰοηαοά ἰο ἀοθίσιιαίθ ἰἢγοο αἰ δδγοηὶ οὉ- 
)εεῖα, Ὀπὶ| ὁπ δηὰ [6 βδιηβ ᾿πίηρ νἱϑσοὰ ὑπάοῦ αἰ. 
ετεης δβροοῖβ. [Ι͂ἢ 186 ἔγβι οἴαυβο, Ο4}1166 8 ἀδαὶρ- 
παρα 85 ὑγοίβῃθ, δοίη ἰδ6 ὙΑΥ οὗἉὨ [Π6 868 [ὉΓ 
[86 ποτϊὰ ; ἴῃ [16 δοοοπὰ οἶαι86, 48 οσίθηάΐηρ πογίἢ- 
ναγὰ Ὀογοῃά (86 Βουγοςθ οὗ Φογάβῃ, [0.8 ΒΟΪΥ σῖνϑγ; 
ἤπλ}})γ, ἰπ [Π6 (μϊτὰ οἰδυδα, 88 Ὀδὶ πρὶ ΓΟΔ]Υ ἃ ποδίμοη 
ἀϊδιγῖοι, Ἰδγροὶν ἱπμδ θὰ ὈῪῚ Οομι]οβ. Βιυϊὺ [86 6χ- 
ῬΤΈΒΒΙΟ. γῆ, Υἱϊουὶ [86 διίϊο16, ΤΥ Ὀ6 τοραγὰθαὰ 88 
(6 ποιιϊπαῖῖνο. Βοίοτο ὁδὸν θαλάσ τη" Ὅ6 τηυδὲ 
δραΐη δΌρρΡ)Υ ἴα γῆ οὗ ἐπ6 ἔοστοορ οἶδυδο,---ἰοτατα 
ἴδιο 868, οὐ [1:6 ΤᾺΥ οὗ (Π6 8βθοα. 706 δβοϊαΐο δοου- 
Βλιῖγο ὁδόν 6 ἃ ἨοὈΌταϊβιο ἤοστα ΕΚ ἢ, δηὰ ϑαυΐν- 
δος ἰο ἴδε 1,διΐῃ υεγσμδ (οοταρ. ΜΌΤοτ, Ὁ. 21» ΤΙ 
ΟΧρσοβδίοῃ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνον οδαποὶ ἴῃ (ἰΐο 
ἰπδίδποα ΤΏΘΔῺ Ῥογεδ, ΟΥ ἴῃ 6 ΘΟὈΠΕΓΥ οδδὶ οἵ Φογάβῃ, 
Α τοΐεσεοθ ἴὸ ἐμαῖ αἰβίτίοι σουἹὰ θ6 Ὦθτο αυἷἱΐα ουἱ 
οὗ ρμίδος, 88 086 Ὠδπιο “" Ο8)1}1ὁ6 οὗἨ ἐμ αφθῃιὶ]68 ̓"" ἰδ 
ἰπϊοπφα δραΐῃ ἴο ἀοβίχυδίς η6 ἐτίθο8θ οὗἨἁ ΝΑρΡΒΙΔΙῖ 
διὰ Ζεθυϊαη, 76 ἰογτίίοῦυ οὔ Ναρἢ δ]: οχιθμάϑα 
πούηνδσα Ὀαγυπά (86 δουγοα οὗ {86 Φογάδῃ: δηὰ 
ἔτοτῃ ἃ ἐμβοοογδίὶο ροΐπὶ οἵ υἱον, (Ὠἷβ, δῃὰ ποῖ Ῥοσγϑβδ, 
ποῦϊὰ οοηριξαϊο (6 πέραν τ. ᾿1.,) ΔΙ ΒουρΡἢ τῃαὲ 6χ- 
ἔ- ΔΒ ΘΟΙΩΙΏΟΙΪΥ ΔΡΡΙ Θὰ ἰο Ῥαγθθδ. Βοδβί 68, 
ἐγθῶ ΜἨΔΒ τιοῖ ἴη6 βτϑβί βοθῦϑ οὗ ΟἾἸιγὶβι᾽ 8 σχηϊηϊβίγγ. 

Μέεγοτς, ἱπάοοά, τισϊπαἰμ ἰμδὶ 6 Ενδημοὶῖδὲ ονος- 
Φ 

Ἰοοκοὰ ἰμ6 Ὠἰδίοτίοαὶ τηδδηΐῃρ οὗὐἠ (6 Ῥαββαρθ ἰη 
Ικβαΐϊδῃ, τ 810 ἢ} τᾶϑ ΟἹ Μοϑβίδηϊο ἰῃ ἃ ἰμβοοογϑίίο δπὰ 
ΡΟΙ 64] βθῆβθ, γοΐοστίηρ ἰο 1Π6 ἀεἸἑνογαηοο οὗἩ Νοτγίἢ» 
ΘΓ (411160 ἔγοπὶ ἰδ6 ορργοϑβίουῃ. οὗ {116 ἈβϑυγίΔ 5, 
Βυϊ 1,18 οοτητηθηίδίοῦ. [γροίβ [Πα 166. ἶχ. 1 8βη4. 18 ἃ 
Βι ΠΕ] Μοβδίδηϊο ργοαϊσου, δἰ μουρ ἰΐ τγοβίβ, οὗ 
ΘΟΌΓΒΘ, ΟἹ (86 Ὠἰἰδίοτ 68) Ὀδ818 οὗἨ {1186 ἂρὰ οὗ {86 ῥγο- 
οί. : 

ὲ γον. 16, Το Ῥϑορὶο το καὶ ἔπ ἀδχὶ.- 
Ὡ688.---Αρροβ᾽τοη ἰο (86 ῥγϑοοάϊησ ἀοβίρηδιίίοι οὗ 
[856 ἸΟΟΔΙΙΥ προ ΜΝὰΩΗΞ ἴο Ὀ6ὰ ᾿ἰϊυτϊηλιοὰ ὈΥ 186 
Ἰρδι οὗ ἴ86 Μοββίδῃ. ΤΏΘ ἀδυκηθθβ οὐὗὨ [ἢ 6 δουμίγγ 
ἰδ Ἔσχρ  δἰποὰ ὉΥ (Π0 δδὰ βρί γι] βἰδὶα οὗ [86 ΡΘΟΡΪΘ. 
ἴῃ νἱοὸν οὗ (86 βρίτέϊθα] οοπαϊ ἶοη οὗὁἨ {Π6 ῥδορὶθ 
δὶ [86 ἰγγ6, 106 Εγαησο δὶ τηοαΐθοβ ἴἰῃ6 ἀἰδάποιίζοη 
ΤηΔ6]ὁ ΌΥ ᾿β6 δὴ Ὀεΐποοῃ ἰθ086 ἱμδὶ τοαὐά; ἴῃ ἀδΔΡΚΉΘΒ8, 
ὙὮΟ 8ὲ6 α ΤΣ ἰἰρλέ, αὐτιὰ ἵποβα ἰμαὺ ἀν 6}} οὐ δἰ ἴῃ 
180 ᾿ππὰ οἵ ἴη6 ΒΔάοΥ οὗἩ ἀφρδίῃ. [Ιῃ 1Π6 ραβϑθαρὸ 85 
αυοϊοα ὈΥ͂ Μαϊίῃον, [Π6 δβίδιο οὗἨ σηδίϊουβ "88 δρρα- 
ΤΟΠΠΥ ὈΘΟΟσὴΘ ΜΟῦΒΟ (80 ἴῃ {Π6 ἀαγβ οὗ Ιϑαϊδῃ, δπὰ 
ΟΥ̓́Θ {Π086 ὙΠΟ ΤΟΤΤΩΘΙΪΥ “Ἢ ἩΔΙΚΘα  ΔΓΘ ΠΟῪ ΓΟΡΓΘ- 
βϑηϊθα 88 ““ βἰ(ὑηρ᾽ ἴῃ ἀδγίκηοθθα, Βυὲὶ ἰῃ6 ρταάδ» 
ἰἴοῃ οὗ [19 οτἱρίπμδὶ 18 στοίδἰποᾶ; δῃὰ τῦῶὸό βαγο 8ι}}} 
[86 οοῃίγδϑὶ Ὀθίγγοθη ἰβο80 ΒΟ δἱΐ ἴῃ ἀατ 688 δὰ 
806 ἃ τοδὶ Ἰίσῃί, δηὰ ἴῃ 086 Μὰ βἷϊ ἴῃ {86 τορίοη δπὰ 
ΒΩΔΟΟῪ οὗὨἨἁ ἀθδίδ, δὰ ΟὨ]Υ Ὀδοοηθ ἅναγο οὗ (80 
Ἰίσῃλ Ὀδοδυβο 1ξ Β88 βργυηρ ῸΡ ἴῸΓ ἴμοπ. [Ιἢ {16 
Ηοῦτον ἐλοὶγ ἐνοτιέ88 ἰβ ΟΥ̓ΘῚ ΤΙΏΟΓΕ Β ΓΟΠΡΙΥ 6Χ- 
Ῥγεββοά-- -ὉΣΙ 29 ΕἸ22., ὠροπ ἕλεπι Ἰρας μαι βαϊμθά. 
“ Καθήμενος δοἀοηαϊΐ γογθυπὰ αρίυτλ ποίδη 9 βοϊἐιυ- 
αἰπὶ ἱπογιὶ,"".---(ἰΒ6 νοῦ ἐο δὲέ δρ(Ὺ ἀοποῖθβ 8 δ υρι δα 
ΒΟ] 1. 6).---Βοῦχοὶ. ΣΣκιὰ θανάτου, ΡΊΣ ν ἑσποῦγα 

γιογίβ. ΟἹ [86 ἀδεῖίκτιοββ οὗ βλθοί, οοτὰρ. Φ0Ὁ Σ. 2], 
οἴο. 

γεν. 11. ἘΎΧοΙΑ ἰδδὶ ἰἰσηο ὅϑαιδ ΒΟ; δΏ.---Μ αν 
[ΠΟῪ 6818 αἰξοπιίοη ἴο 186 οἱγουχτηβίδηςσο, ἰδ πὶ 
ἴ86 δοιι]οπηθηῦ. οὗἨ “6818 αὖ Οδροσῆδύτη, ἰῃ ὕρροῦ 
Ο8}1166, ἃ ΠΟ ρογίοα ἰὴ Ηΐ8 ῬῈ0]1 6 τι ἰϑισυ ὈορΔη, 
ΤΊ κηρύσσειν οἵ ἴῃ6 Κἰπηρσάοιῃ ΟΥὗὨ Βοδυθα ἰη ἰδ 6 βίτίοὺ» 
δύ 686 ΠΟῪ ΘΟ Θποο, δηὰ ἴον {118 ρυτροεο ΗΘ 
Βοὶ δραγί βο! οὗ Ηΐβ ἀϊϑοῖρ]68 ἰο Ὀ6 ΗΪΐβ ΑΡροϑβι]οβ. 
ΤΟ οΔ]1, Ἑορϑῃῖϊ, μετανοεῖτε, Ὧδ88 ΠΟΥ͂ 8. Ὠἰμἤ ΟΣ 
τοοδηΐηρ ἰπὰπ θη ἤγδί υἱϊογοὰ ὈΥ Φοδη ἴῃ6 Βδρ- 
εἰδὶ (οἱ. 111. 2), δῃὰ ἃ τλοτγο {1}} τηαπὶ οϑιαιίου οὗ Ηἰβ 
τηϊγσυ]ουῦβ ΡΟΝΟΡ ῥτΌνοΒ ἰμαὶ ἴπο κίηράομλ οὗ 
Ἀθανθα ἰδ ΓοΔ}}γ δὲ βαθᾶ. ΑἸΓΒουρ Ηδ ἀο68 Ὡοὶ 
ἀεβίχηδις Ηἰτηβ6 1 τὸ 1Π6 ρθορ]θ δἃ8 6 Μοββίδῃ, γοὶ 
186 Κίηρχάοτῃ οὗὨ οβϑῖδἢ) νὰ8 ἀρροδλγίησ Ετόπὶ (89 
τηδηϊϑιδιίο οὗ ἰμδὶ Κίπσηοτη ΠΟῪ νουσββαζοα, (86 
ΡΘΟΡΪΘ δΓδ ἴο γβοορῃΐβο ἴπ6 Ῥγίποθ οὗ Ῥοδοὺ ἴῃ Ηἰβ 
ἴσυθ δῃὰ Νοῦν Τοβϑίδτηθηϊ ομαγδοίοσ, (ΤῈ6 δββουι θη 
οὗ βίγαυβδ, τὶ 6888 δὰ ποὶ τοραγάϑὰ ΗΪπιβε]ἢ δἱ 
ἤτβι 88 ἰὴ Ἡ οβϑί δῆ, γοαυγοβ 0 βρϑοΐδὶ δῆβτοῦ ; [86 
βυρποδίοη, {μὲ ΟἸτῖϑὲ σταάυ δ} σηδηροὶ Η]8 ἡὰ ψι 
Ὡδὶ Ρἴδῃ, μὴ8 Ὀθθη αἰβϑοδιθθαὰ ον ὈΥ ἰῃ6 ττῖῖοῦ ἢ 0 
Ῥτοροββὰ 11.) 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΔΙ, 

1. 48 Φοδιὴ οδγτὶ οὰ οἢ ἢ 18 ρ Ὁ ]16 τα ΒΊΓΥ δὖ [88 
οχίγοιηθ ὈΟυΠΘΔΓῪ οὗ [ὴ6 ΗΟΙΪΥ [μδηἀ, ἰπ 1π6 νι] 6γ- 
688, 80 68. 8180 Δρροδγοὶ ἢσβί αὖ δ οῖ 6 Ὁ οχίγοιῃθ 
᾿πῖς οὗ {86 οουδίσγυ, ἰὰ ὕρροῦ ἀ8}1166δ. ΟἿΡροσηδυτλ 
Ὀδοδθ Ηἰΐ8 ΘΓ ΪῪ τοϑίάθμοθ ΤὨΪ8 οδοίοα δαὰ 8 
ἐν όΐοϊὰ δἀνδηΐασθ. Εοὺῦ ὙΠῚ0 ἨθΘ (ΠΟΓΘΌΥ γᾶν 8 
Ῥγδοϊδοαὶ ἀθσηΐδὶ ἴὸ 186 ογηδὶ Μοβϑίδηΐϊο Πορο8. δηὰ 
οσχροοίαδιΐοηβ οὗ (86 Ρϑορὶθ οὗ δυάδα, Ηδ 4180 οο- 
ουρίθα 6 βοὶὰ τωοϑὲὶ βυ}80]6 ἴου Ηΐ8 οὔσῃ ρβϑουϊαν 
δοιϊνιῖιγ. ΤΏοτο Ηδ ἔουπὰ ἰμ6 ρτϑαϊθδὺ βιιϑορριΐ- 
ἈΕῚ ἴον {86 ἰησάοιι, δηα γοδαΐηθ88 ἰοὸ θορεῖν Ηΐπι, 
ΘΒρΘοΐΔΙΙΥ ἀσροὴς 066 τοι γθὰ τουβμρρΟΓΆ οὗ Φθιο 



92 ΤῊΝ ΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΊΠΕΥ. 

ΨΔῺ πο ᾿ἰνοὰ ὉΥ (6 Ι͂Δκὸ οὗ ὟΟδ]1166, δῃὰ ραγίίου- 
ἸΑΥΪῪ διωοηρ {86 ἀΐδβοΐρ]68 οὐ Φοόοβη, πῆοῃῃ δ μὰ 
ΔΙΤΟΒαΥ αἰἰγδοίοα δγοιπὰ Ηΐτη, ΤῊΪ8 γοβίάθῃος οὗ 
{86 βανίουγ ἰη Ο8}1166 δὰ Ὀδθὴ Ῥγοὐίοϊθα, δῃὰ νγ8 ἃ 
βἷριδὶ ]Βἰπηοηὶ οὗ (86 στοδὶ ΝΜ ϑϑίδηϊο ργορΒθοΥ οὗ 
Ιβαῖδῃ. [1,αϑιῖν, Ηἰβ δροίθ διηοηρ 86 ββοιτηθῃ οὗ 
(411|66 τὰϑ ἴῃ οι ρ]οία ΠΔΙΤΩΟΩΥ͂ τὶ πρδὶ Ηἰἶδβ 
Ὀαριίβηλ δηὰ ἰῃ6 Υἱοίογσυ οὐϑὺ 186 ἰοταρίον παρ] θὰ : 
δοίην, ἴῃ ἰγαϊ, 4 ρογίοοὶ τοηυποίαδ οῃ οὗ {μ6 ποτὶὰ 
ἴῃ τοίθγθηςθ ἰοὸ 118 οδύῃα] ν᾽ ονθ ΘΟΠπΟΟΓΐηρ (86 [8Π0- 
ΟΟΓΒΟΥ͂ Δηὰ ἴδ Μοβϑίδῃ, 

2. Βυὺ Τ͵Ὺν ΤΏΔΥ 8130 τοραγὰ {18 8.5 ἃ τῃδηϊ  οϑίδ- 
του οὗ ΗΒ ϑρίτίι ἀπά οὗ Ηϊ9 ἀοϑροὶ. ΦΔυβὶ αβ. Ηα 
οομηπηοηορα Ηΐδ ἀσβιτιοίίζοη οὗ ἴΠ6 Κίησάοτῃ οὗὨ ἀδτκ- 
Ὧ685, ὈΥ οΘοπαποτίηρ (Π6 μοῦ οὗ βαίδῃ ἴῃ ἰδ οἰϊοῦ 
ἰοιηρίαιἰοη8, 80 Ηθ σοτῃπηθπορὰ ἐμ Ὀυϊ]άϊηρ ἃρ οὗ 
ἴδ Ιἰπράοταῃα οὗ Πδάγοη δῃμοηρ {μ6 τηοβὶ ἀοδρίβοα 
Ῥογίίοῃ οἵ Ηΐ8 ροορὶα, (89 πηοδὺ ΠΟΘαΥ δῃηὰ (Π6 πηοβὶ 
ἀεοβίϊυϊο οὗἉ 186 τηθδὴ8 νὨϊοῆ ἴἰἢ6 ϑγμαρόρια ργονϊ θὰ 
ἴον οὐ ναιΐηρ Βρ τα] 16. [0 νγὰδ διηοῦρς ἴμ686 
ἰδδὲ ἴμιοὸ δανίουν Βτϑὶ ρυ ΠΟΥ δηλ ΠΠΓΟΒΟσΎΘαΪΥ ῥτοὸ- 
οἰαἰτηοά ἰμὸ κἰηρσάοπι οὗἨ ὨδδΥΎθα. 

ἩΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Οοτῃϊοὶα τοηυποίδιίοη οὗ 86 που]ὰ οὐ ἰδ ραγὶ 
οὗ ἰδο Ἰμογὰ 15 [ο]Ἱονοὰ ὉΥ Ηΐβ }1] ργοοϊδιιδίίοῃ οὗ 
[80 Κἰηράοιῃ οὗ δΒολγνθη.-- - θη (π6 Κιησάοιμ οὗ 
ὮΟΑΥΘΙ ΔΥΓΙΤΟΒ, ἰμ86 ΒΥΙΤΩΒΟΪΟΔΙ δα ηἰβίγαϊΐοη οὗἁ 
Ρτγίοβίϑ 18 αἱ 'δὴ δπά.-- - πο [86 τοῦ οὗ Φοἢῃ ορδ 568, 
ἴδει οὗἨ Οπτγίαι Ὀσρίη8.---ΤῊο Κίηράομ οὗ οὐ π|]}} 
ΠΘΥ͂ΘΡ Δ ΤΠ ΟΒΒΘΉροΓΒ οὗ αὐ ἯΒΟ βίδη ἰπ ἴῃ 6 γϑρ. 
--ἼἸ ὁπ6 ργοροϑῦ 18 ἱπι ρ τ βοηοα, ἃ σταδίου 0η6 ὙΠ᾿ 6 
Βοηΐ ἰη 8 ρῥἷδοθ. 1 ΒΟΥ Ὀυγπ ἴη6 ρΌΟΒΘ, 8 ΒΔ 
ὙΠ τῖβο ἔζοση ἰΐϊ8 δϑἢ68."- 808 ἃ ΒἰΓΔΠΡῸΡ ὈΟΙ δἱ 

5 [ΤῊΪΘ δοηίϑῃοθ: “" ὕογόγοπηοπ δί6 ἀἐδ απ, δὸ ξοηιηὲ 
6» δοδλοαπ," πο τ, Ἑάοτβη οίπι οτη!ἰοά, ἰ5 δὴ δ᾽] πδίοη 
10 δὴ ΔΡΟΓΓΨΌΒΑΙ) ῬΌΡΠΡΟΥ δου θϑὰ ἴο ἴδ ΤΟΪΌΓΙΩΘΣ πα, 
ἍΟ 18 ὈυΓηΐ δὶ ἴῆ6 δίδΚοὸ ἴοσ πδότοϑυ, Φ}Υ 6, 1415, ὈΥ̓͂ ΟΥΟΥ 
οὗ ἴῃ6 Οουποὶ! οὗ Οοπῃκίδηοσο, δηὰ [8 βαίά ἴο παν αἰτογοὰ, ἰἢ 
δΐδ ἰαδὶ ουτ, [06 τογὰ δ: " Το. ἀν νου τοαδὲ α σοοδ4,"--αὶ- 
᾿Ιπάϊης ἴο δ[49 πϑῖηθ ν᾿ ἰς ἰ5 ἴ Βοϊιοτηίαη ποτὰ [ῸΓ ρο086-- 
“ διιξ ὕγοην πιέπο ἀδλδὲ «τοί αν͵ἷδ6 ἃ διοαη" --ῖὸθ δυυλοσίδὶ 

, δονίοο οἴ [μη τ186γ--- τολοτι νοις «οὐἱἑ ποΐ δ αδὲο ίο ἀδείγομ." 
ΤῊΝ ρῥγοαϊςίίο οοοιιγα γαῖ ἰῃ ἴῃη6 αἰ ΤΟΥΚΑ οὗ 16 Ὁ 
αὐ ρυ πὰς οἷ. νο]. ν.. ἢ. ὅ99, οἰς.), δηά 8665 ἴο δύο δγίβϑθῃ 
ἢ {Π0 ἀσὸ οἴ ἴπ6 Ἐούοτγτηδίίοη  ὕγολ οατίαί ἢ νάχιο δηὰ ΕΝ 

᾿ς ΘΓ] δ} Π 59 οΥ Ηυδ ουὐποογηίης ἔπ ὉΪ ταί {τ απ] ὁΐ 818 
“ἀοοιτΠίοβ ζϑϑπι . Οἰοδοίοσ, Αἰ ρολδησ. τοὶ. [|., Ῥαγὶ 
ΙΝ. ν. 411 εᾳ.}) Ὑὴὸ ϑοηΐθῃοθ [85 βδβυυτηοϑα ἃ δοιηθν δὶ 
ΡῬτΟΥΟΓΌίΔ] μἰση βοδποθ, δ πουκὶι ὙΘΥΥ͂ ΤΑΓΟΙ. ὑδοἀ.---Ρ. 8.] 

Νζαγοίῃ, σοῦ Ηΐ8 γουτμ αι} ΥΟΑΤΒ θγο βροηΐ, δηῤ 
δὶ Οαρογηδυηι, Ἡθοτο Ηθ δρροαγοὰ δῇϊον δἰϊδϊηΐησ ἰὸ 
ΤΩΔΏΒΟΟα.---ΟὈΒουγγ οὗ ἴδαΐὶ τ πο ἢ 8 ὨΟΙΥ ἴῃ ἴὼ 
οὐσῃ Ὠοϊηθ, βμονίηρ : 1. ΤΟ οσοττυρίοη οὗὨ {86 ποιά. 
2. 186 ερἰτίταα! ρΊοΓΥ οὗ (ἢ 5 ΒΟΔΥΘΙΪΥ 11{6.--ΤΊο Ἰρὰὶ. 
οὗἉ βαϊνδιίΐοη τἰβίηρ Ὁροὰ ἀαγὶς ρ͵δοοβ: 1. ροι 19 
ΘϑΡὮ, ἱπ Ορροβίϊϊοηῃ ἴο 16 οσχίθτμιδὶ ἤθανΘΩΑ; 8, 
ὍΡΟΣ (4|1166, ἱπ ορρορἰιίοη ἰο {μ6 ἰαηὰ οὗ Φυάξα; 8, 
Ἔροη ἴῃ6 (ἀΘηΉ}}6 ποῦ], ἴῃ ορροϑιίοπ ἴο ἴ86 Φδονδ; 
4. σροι ἴΠ6 ἀοδρίϑο (ἰοτταδηὶς σϑοοβὶ ἰῃ Ορροείοη 
ἴο ὑμ6 δποΐϊοης Βοιηδηῖο ΟΠυΓΟἢ.--- 6 Ἰαπὰ οὗὨ [16 
ΒΥ οὗὨ ἀἰρδῖὶ: 1. Τὸ ἤοτμα οὗ δ ποτ ; 2. (6 
Ὠοατὶ οὗ 6 βίῃπον.- --Ἴμο αἰβόγομοθ οί ἰδοθὸ 
ὙΠΟ 806 8 στοιὶ Πρἢϊ, δὰ [ἢ ο086 Ὁροὴ ὙΒΟΙ 8 ρτοαί 
᾿ἰειιϊ τῖβοβ. 1. ΤΏ ἔοτσημοῦ Ἰοοὶς Ὡρνγαγαβ, 186 ἰδίίος 
Ἰοοῖς ἀοπαπσαγβ, 2, ΤῊ ἔοστῃθῦ ἀΘΒΟΓΥ [86 κἰδὺ οἱ 
Βαϊ ναἰίοη, {Π6 Ἰαϊζον ΟὨἸῪ {86 ᾿Ιρμὶ π ἢ ἴλ 516 18.--- 
ΣΎοΙΩΑ ἰδδὶ ὕσηθ δοδκυ Ὀοζῶσ. Τα δηοϊοηὶ (6. 
οὐσγϑίΐο ᾿ηβιϊ 100} Οὗἁ 15γ86] τΔΥ Ὀδ6 βαιά ἴὸ μαᾶνο Ὀδεῦ 
δργοραίθρα σβοῃ Φοδη πδϑ οδϑὶ ἱπῦο Ὀγίβοῃ.-- -Ἴι 
6811] ἴο τορεῃίδλησο, ἔγοτα 6 σομηπλοηοοηθηΐ ἰο ἰδὸ 
θη οὗ 6 ψοτὶὰ, 1. αἰ γαγβ (86 βαιὴθ ἴῃ βιδβίδῃοε; 
2. αἰ γαυ8 αἱ ογοηὶ ἰη ἔοττη.--- πὸ Κίησάοιῃ οὗ Ὠοδτοῆ 
8. ἃ8 ΟἸΟΒΟΙ͂Υ δῇ μαμὰ 88 (Ἰγῖβι ἴ8.--Ἴὔα ς8}}: Εϑραι, 
ἔον (886 Κιηράοτμῃ οὗ Βαοαύοῃ ἰβ δἱ βαηὰ, 1. 1 οὐὔ: 
ἰαΐπ8 ἔσο ἰπϊηρβ : (α) (6 Κἰπράοτῃ οὗ Βδανυθῃ ἰδ δἱ 
δαπὰ ; (δ) ὑπογθίογε στορθηϊ. 2. 10 συ  Ὀδ βυπιπιοὶ 
ὉΡ ἴῃ 186 ἀχργοββίοῃ, “ Ἰκϊησαοπι οὗ Ὠδθδύθῃ :᾽" ἰοῦ, 
(α) τορεηΐίβῃοο ἰβ ΟἹ [86 σαΐα ἴο ἴμ6 κίησάοπι οἵ 
Βοδύϑη ; (ὁ) ἰ86 Κίπραομα οὗὨἨ Βρδύοῃ ἰ8 [86 σταπα οὗ» 
ὁοοῖ δῃὰ ροδὶ οὗ τορϑηΐβῃοο.---ἰῃ Ηΐ8 ΒαΠΠ]]διίοι, 
Ομ γῖδι ΒΒ τηδηϊξοβίθα ΗΪβ Ἵχαϊἰδιΐο, 1. οὐοοιοά 
οἢ οατγίι, Ηθ οροπθὰ ὑρ Ηΐβ Κίηράοια οὗ Βϑάγρῃ. 
2, ΟΌΒουΓΟ δηὰ ὑπ κηόνῃ ὈΥ τλΔη, Ηὸ τονϑδ]οὰ (μ6 
Βρίγιϊ4] ποῦ ]Ἱὰ ἱπ 4}} ἐΐϊ8 Ὀϊοββράμθββ. 8. δηουμο: 
ἱῃρς 811,ἩΕΗ6 Ῥοβίουβ δυθσ ὑ]αβδίηρ. 

Αίαγκο :--Ἰ,οῦ ὰ8 ΒΏΟΥ ΒΟΙΪΥ ΟὈδαΐθῃοα ἴῃ Ὀεΐπρ 
ΤΟΔΑΥ͂ ἴο Ομδηρο οὐν Βαρἰϊαϊΐοη πο {86 [μογὰ 0Ἀ]18. 
-- δὴν ᾿ἶνο ὑπάορ ἴμο Δ1}} ὈΪαΖο οἵ [86 ἀοΒροὶ δὲ ἰἴ 
(ΒΟΥ 81}}} βαὺ ἴῃ τ86 βῃδάοιν οὗ ἀθβίῃ.--ὐν ἤθη ἰδ 
ποῦ ΒΘ ηθ6 68 Ομ Βοπογοά βογνδηὶ οὗ (6 [οτὰ, ἀοὰ 
Γαΐθ68 ὉΡ ΟἰΒοῖΒ ; [16 ΟἸυτοῖ Β84}} ονοῦ 6 Ἰος ἀ68- 
σαΐς οὗ {86 :.---ΕΠΘροπίδμοσ σἰϊδουὶ ἔα ἰ8. ΠΟ το- 
Ῥϑαίδποο (πὰ ἔαϊ πὶϊμουῦ τορθῃΐδῃοθ 18 0 (Δ18}. 
--ΟΑπτθοιηθῃὶ βυ 5ἰβιίησ Ὀδίνθοα 81} ρυγΘ ἰοδομοῖβ οἵ 
186 Ομυτοῦ (Φολπ δηὰ Ψ6888). 

Ἠειδηον :---ἶιὶ ἱἰβ οὐ τωοϊμοὰ ἴο οδιιβε ᾿ἰρϑὶ ἰὸ 
δτἶβο ἔγοτω Βυμαδ]ο ἀπὰ ἀοβρίβοά ρΙ8068.---ἰ 6808 πουἹά 
Ὠοὺ 6 ἴδε ἀἰδβίδηϊ ἐσθ ἔγομλ ἴμ6 (ἀρη 68. 

Ο. ΟΠΑΡΙΈῈΒ [Υ΄. 18--22. 

(Τε Οοερεῖ ζοὸγ 5ι, Απάγειοδ Ὦαν.) 

ΟΟΥΤΕΧΤΕ:--ἴ ΗΠ οὐδΟυΓ ΕΥ̓͂ Δη τοι γοιηθηΐ ἤγοτα ἴμ6 Ἰγουϊὰ, ΜΒ] οἢ Πὸ μεὰ τοηυυποορᾶ, [86 Βαυ! ΟἿΣ ΘΟΤΩΤΉΘΏο68 [88 οὐδ» 

ᾳυοδὲ οὔ [9 Ὑγοτ] ἃ ὮΥ σα! ππ ὍΣ ββμοσηιθα Ὁ. 80 868 οὗἨ 6811166. 

Απᾶ “6805, τταἸκίηρ, Ὀγ {86 ὅϊδα οἵ (811166, β8αὺγ ὑνγο Ὀγοίσθη, ϑίταοη ο8]16ὰ Ῥαοίοτ, 
δῃὰ Απάγοιν 18. Ὀτοίμοῦ, οαβϑῦπηρ 8 πο ἰηΐο [Π6 568: [Ὁσ ὕΠ6Ὺ 6 γῸ ἤ8|)6 18. ἀπά [8 
βη1ἃ αηΐο ἰῃδπι, ἘΌΪ]ΟΥ τη6, δῃὰ 1 Μ1}} τάκ γοὰ β8|16 18 οὗἉ τηβῃι. 
ΨΥ Ἰοῦς ἐλεῖγ πιοῖβ, δηᾶ [ο] ον ἢ. Απὰ ροϊηρ οὐ ἴτοτῃ ὑῃθηοο, [16 ΒΑΔ ΟἴΠ6Γ πὸ Ὁ 

Αμά {ΠΥ βίγαιρμί- 

Ὀτοίῃτοη, Φαμλο8 ἐλα ϑοπ οἵ Ζοῦβάᾶεο, αμᾶ Φοβη ἢ15 Ὀσούμθν, ἴῃ ἃ [116] ᾿ Βῃ10Ρ ψῊΝ Ζεθθᾶδθ 

ΒὨΙΡ διὰ {Π|ὶγ (ΔΈ, δρα [0] να Πΐμ. 

1 Ψον, 91. 
ΒΒεπιδ: ἐπ α φ.--Ῥ. Β.) 

{πεῖν βϑτΠθτ, τηϑπάϊπρ (παῖς πϑὶβ; δηὰ ἢ οδ]]δὰ ἰμθαι. Απα (ΠΘΥ Ἰαχπιδαϊαίο!Υ Ἰοῖν 88 

ἐν τῷ πλοίῳ. Τγυᾶ,, σταῦσα,, διὰ ἴμο ΒΙΔΒΟΡ' 6 ΒΓ Ὁ] ΘοΥτθοῖγ : ἐπ ἐλο δλέρ; οὶ. α6π., Δα, Υ͂,, δηὰ 
; 

4 
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ἘΧΕΟΘΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙΣ 

γεν, 18. ΒΥ ἴδο 8568 οὗ 641{169.---Ἰκο Οἴεη- 
πεξαγεί, λίμνη Τεννησαρέτ, [ΚΟ ν. 1 (4180 Γεννησάρ, 

Γεννησαρῖτις, Θέπέραγα, ΤΑΣ 5); ἡ θάλασσα τῆς 

Τιβεριάδος, Φοδη χχὶ. 1; ἡ θαλ. τῆς Γαλιλαίας, Μαίϊ, 
χν. 39, εἰς, Τμ6 ἴδ, τ ϑ ἢ 18 ἑοστηθά ὈΥ ἴΠ6 εἶν 
Ψογάδῃ, [8 ἀδουὶ εἰσ Βουγϑ, οὐ 160 βἰδάΐα ἰοπς, ἀπά 
δϑουϊ ΠΑ] 48 Ὀτοδὰ [ἰνοῖνο οὐ ἔουσίθθῃ τ}168 Ἰοῃρ, 
Βἷχ ΟΥὙἩ ΒΟΥΘΏ ΤΩἾ}68 ἰπ Ὀγοδαίῃ, δηᾷ 16ὅ ἔροὶ ἀ66ρ.--- 
Ρ. 8.1]. ΤῊ παΐοὺ 18 Βδ αὐτου, ἔγθβα, δα οἰθαῦ; ἰΐ 
ΘομἑΔἢὴ5 δϑυπάύδησα οὗ 88ἢ: [86 ὈΔΏΚΒ ἅτ ρῥἱοίογ- 
6846, ΔΙΒουρὰ αἱ ργοϑοηῦ Ῥᾶγο; ἰοπαγὰ ὑπ νγοϑὶ 
[ΠῈΥ τὸ ἱηιθυβοοίθα ὈΥ͂ δ] σάγθοιιβ το. Π Δ1η5,---ἴο- 
παρὰ ἴπ6 οὐδὲ ἴῃ 6 ἸΔκ6 18 Ὀουπάοα ὈΥ͂ Ὠἰρἢ τπλουπίδὶῃ8 

(800 ἰο 1,000 ἔδοῦ ΒΡ Ὦ), ΡΑΓΌΥ οὗὨ οὔ] δῃηὰ ῬδΡΥ 
οἵ Ὀαβαῖς ζοττηδίΐίου, [10 ἰβ οὗ δὴ ουὐδὶ ἔοττω, Ῥεϊῃς ἃ 
ἄρδρ ἀοργοβϑδίοη 'π 8ῃ ὉρΙΔηα δου ΓΥ (Δοοογαϊπρ ἴῸ 
Βομυθοτί, 118. Ἰονοὶ ἰβ ὅδ ἔδει θεῖον {16 Μεάίίοτγτα- 

. 868}}" Βεβί 68 [2686 ΤΕΙ ΔΓ ΚΔὈ]Ο παίαγα] ἔθαϊαΓοδ, 
ἴ86 οοηίγαϑὶ Ὀαίνοο (ἢ6 ῥτοβοηῦ ἀσβοἸ Δ οη οὗ [18 
Δῆοσοϑ δηὰ ἐμποὶν βουγβιϊηρ βίδιθ αὖ (Π6 (ἴηι οὗ Φ26- 
δυ8, πθοη οογογοὰ ΜΠῺ Οοἰ68 δηὰ ἱπμαθι θὰ ὈΥ 8 
ὈΌΒΥ ἰδτοηρ,---ΘΌονο 81}, [86 ΒΟΪΘΙἢ ΤΟΙ ΘΓ ὈΓΆηΘ6 Οὗ 
ἐθ6 Μογα 8. ἸΔΌοτβ, τοπᾶοσ 10 ἃ τηοδὺὶ βίγι κίπσ ΟὈ͵θοί, 
θὰ ἰδ ἀἰδοτοπσα Ὀθούνϑοῃ [1.6 δοσουηίβ οὗ ϑομυδοτὶ 
δὰ οὗ ΒΟὈϊΏΒοη ἴῃ ἰο 1.86 ὈοδυΥ͂ οὗὨ [δ6 Ἰαἷκο, 
ΟΡ.  Π6Γ, δὶ. γείλ. Ἐδοσηῦ ὑγανυθ]]ο 8 
Ἀδῦα ζυσηϊβῃοα Αταρ]ο ἀθί81}8 οὗ 86 ἀϊδβίγιοὐ (οορΡ. 
Φοβορῆυβ, 2)6 Βεῖϊο υά. Ἰϊ. 10, 7). 

Βίμπιοιι οΔ11οἃ Ῥοῖοτ.---ΤῊο ἀοϑἰρσηδίίοη δίς 18 
εἴν ΟΥ̓ ΤΑΥ͂ οὗὨ Ὠἰδίοτῖοδὶ δηἰἰοἰραϊου. ϑῴηοη, δοῃ- 
πδοιοὰ ἴτοα ϑηδοη, ἸἸΣῸΘ (Βοδγίηρ, δυόγθ]θ 
μολΐησ). ΟἹ [86 πᾶῖπὸ δείεν', οοσαρ. οἷ... χυΐ. 18. 

Απάχον.---Α Ρυγοὶγ Οτθοὶς πδῖὴθ (86 ὙΥἿΠΟΓ 
δι υεγδο)., “ὨΪΟὮ, ΒΟΊΤΟΥΘΓ, 8180 Οσσυγτοα ΔΣΔΌΠρ; (μ6 
δον δἱ ἃ ἰδίος ροσίοα, Απάγον δὰ Φομῃ σοῦ 1Π6 
οι οὶ ἀϊϑοῖρ]ο8 οὐἁἨ “6808,---ἰμα ἢτϑί πο Ἰοϊποὰ 1Π 6 
βδνίουγ, [Ὁ] οσσίης [86 ἀϊγτοοοη οὗ Φομη (μα Βαριιϑι, 
ὙΠΟΒ6 αἰδοῖ ]98 ΠΥ μΒαὰ Ὀδοα (ΦοΒπ ἱ. 89). Ιὑ ἰ8 
τποοσίδί ἢ μοί 6 Ρ ΑΠΟΓΘῪ νγὰ8 ὑπὸ "ο]ἀοΓ Ὀτοῖδ ον οὗ 
Ῥείεσ, Ηΐβ Βοῖλθ τγαϑ αὖ Βοιμβαΐϊάδ (Φόοὴπ ἱ. 44). 
Ἐοὸρ δυσῖδον ρμαγιϊουϊαγα ρου {818 ἀϊδθοίρ]ε, 866 οἷ. Χ. 

ἃ πιοὶ ἑπῖο ἴδ 568.---ΤῊθ οἰΤΟυΤηΒίδ 60 
(δαὶ ἰΠ6Υ τόσα ᾿ϑὲ δθουν ἰὸ σοτησμθποα {ποὶσ ἀ8 1} 
Ἰδθου, 18 τηϑθῃ οηθα ἴοσ [6 Ῥτγροβο οὗ Ὀτϊηρίηρ ουαὐ 
16 δἰ βοδηοῦ οὗἉ {ποεῖν ἱπβι δ [ὉΠ] οὐσησ ΟἨἩτὶβί. 
ΤῊ ΒΔΙὴ6 ΤΟΙΛΔΤ ΔΡΡ]168 ἴο [26 παττϑν οὗ {Π6 08]]- 
ἷησ οὗ 10:6 ΒΟ οἵ Ζουοάθο πθθῃ Ῥγορασίηρ ὑποὶν 
ὩρΙΔ. 

γον, 19. ἘΌΙΟΥν ΣΏ9.---Μ γον Ὧ48 ἀρδίη γορθδί- 
οἷ ἴδ οΪὰ ον]εοίΐοη, 80 ἔγθαυ θη τοίαϊοα, ἐμαὶ {118 
ῬΑΒΘΔΡῸ 8 ἸΠΟΟΙΏΡΔΙ0]9 πὶ ΦόΒη ἱ. 87, δηὰ σὴ ἢ 
ἴλικο ν. 4. Βυὶ Φοδη ΟὨἿΪΥ τοίεσβ ἰο [86 βγϑὶ διτῃ- 

οὗ ἀϊβοΐρ᾽ θα, ψῖ}]6 ἤΘγΘ το ἤᾶγο Δὴ δοοουπηὶ 
οὗ τθοῖν Ἔἐχρσθβϑ5 68}} ἰὸ ἔθ ]Πονν 186 [μογὰ, ἴῃ 186 56 186 
οἵ θεοοτηΐησ ΗἸ8 βογυαηὶθ δη ἃ ΤΩ ΟΒΒΘΏροΓΒ. ἴῃ [ΚῸ 
τ, 4 πὸ βανθ ἴμε ἀο(4118 οἵ ἃ βοϑπθ οοππροίθα Μ]Ὲ 
(818 68]}ρ. ὙΥΝ ἰοβοῖον στρ αἰϊδύησυϊδῃηθβ, 1. Ὀ6- 
ἴποϑὴ {μοὶγ ῬΓΟΙΤΩΣΏΔΓΥ 08}}, Ἰταρ  γἱηρ αἰβοὶ ρ] 658} ἴῃ 
ξόποταὶ δὰ δἀορίώοῃ οὗ Ηἰΐβ8 οϑυβα, Ὀὺὶ πιϊοιυῦ ΔᾺΥ͂ 
ρϑοὶδὶ οὈ]ραϊζοι, Φοθα ἱ. 85 8αᾳ. ; 2. {]1χοἷν 8βο]θοίζοῃ 
88 σοπίϊπαουϑ δη τορυΐαῦ [ΟἸἸΟΟΓΒ οὐ (6 Ιμογὰ, 
Μαις, 'ν. 18 84α. (4180 [υἰκο γ. 4); δῳὰ 8, (6 ομοΐοθ 
οἴ ἱνεῖγε ἰο Ρ6 Αροϑβίϊεβ, Μαίϊ. σ. 2-.4. ΤὮοδο βίαροβ 
ἸΏΔΥ 4180 Ὀ6 Διγβησοαὰ 88 9ΓΟ]]ΟΥΒ: 1. Βϑοθρίίοη 88 

5 ΙΑοοογάϊης ἴο 1,ἴ9πι. Βγπιοπᾶθ ἰΐ 5 828, δοεοογάϊης ἰὸ 
Ἰδεὺῖ Γγυςὰ δὺδ ὕοοῖ θεῖον ἴπ6 ϑν6] οὐ 189 Διο ἀΠ ϑργβηθδῃ. 
δ68 ἴ;9 τατίου» ΒΙ 0116. Ὀ]σοΠαΥ68.--- Ρ. 85.,] 

ἀἰβοῖρ!εβ ἰπ (π6 ταοδὲ βθηθΓ8) 8686 (οΔ ΘΟ 1618) ; 
9, βοἰϑοίϊοῃ ἴον βογνῖίοθ, ὈΥ οοπίΐπαουβ 0] ον οὗ 
(89 Ιμοτὰ (Ενδηρο] βι8); 8. βοϊδοίίου ἴο 6 {86 Τργθ- 
βϑηϊδινοβ οὗ (86 Ποτὰ, τι Ὀαβίονγαὶ οὗ [6 ροῦν ἴὸ 
ΜΟΥ ταΐγδο] 68. (ἀροβὶε8). Τῇ ἰδίϊον ἰδ ηςίιο 8 
νπ8, Βοσουον, Ὀοβίονγοά ὌΡΟῚ [06 ΑΡΟΒ(68 Ὑἱ ὁοσ- 
ἰαΐη οοπαϊτουβ απ Ἰἰταϊδἰΐομβ, ἀμ} δον (6 οὐ» 
Ρουσΐηρ οὗἨ ἴ89 ΗοΟΙΪΥ αμοβὲ οπ ἰδ ἀδγ οἵ Ῥοῃίβθοοϑβι, 
(Αοίβ ἴ. 4). 

Ι[τῦσὶ! πλοῖο σοῦ ΠδῆΘ.Β οὗ σβθῃ.--- πὸ τηθ8ῃ- 
ἴῃρ ον ἐἀθ} 1} 8, τὺ ὈΥ ἀονοίίοη, Ῥγυάθῃοθ, δπὰ ρθὺ- 
ΒΘΥΘΓΆΏΘΘ, ΠΟΥ τ γΘ [0 μϑὶη βοι}β8 ἴον [86 Κἰηράοχι 
οὗἩ ΟἈγῖδι ἤτουχ ἰῃθ βθᾶ οὐ ἰδ ποῦϊὰ. Τα {86 ἵτα- 
ΔΦΟΤΥ ετρρ]ογοα ὈΥ [86 βανίοαν οομπθοὶβ ἐμεῖς ἔΌΥΤΩΟΣ 
αἰῖ (Ποῖτ ΠΟῪ νοοσϑδίίοῃ,---ἰ μοῖρ βοσυϊδῦ θα ρ] ουταθηὶ 
ΒΟΥΥΪΩρ; 88 ΘΔ Ό] τὰ οὗἩ {μοὶγ Βρί γἰἴ8] σϑὶ]πρ.. Οἱ ἴῃ 
οἴμοῦ απ, ἴμ6 πογάβ ἱπαϊσαιθ [16 ᾿ἰπβηϊίθ βυροτιϊοσὶ- 
(Υ οἵ ἰῃς ποῦκ ἴο ν᾿ μΐοῖι ᾿Π6Υ͂ γα γθ ΠΟῪ 68116ἀ. 

γογ, 21. δαισιθα [μ9 ποιὰ οὗ Ζϑρϑάϑοθο----ΕΤΟΙα 
(818 Ῥαδβϑαρα ἰδ [85 τ σι αγ θ6Θὰα ἱπέογτοα, ἐμαὶ ϑτλ68 
ντ8 ἴ86 οάον Ὀτοῖμος οὗ δοῆπ. 716 βοῃδ οὗ Ζθῦϑάθθ, 
ἴοο, ἱτημαοαϊαίοὶν τοὶ παυϊβιθὰ ἰμεὶν οστωθῦ Οσουρδ- 
οη δἱ 16 τηοϊθηῦ ΜΏΘῺ ὑπ 6 Ὁ τοΓῈ δρουΐ ἴο ΓΟΒΌΙΩΘ 
0 τι ἔγοϑ ἀγάοῦυ. Αποίδεον ἔθαίαγα ἴῃ ἐμοὶγ βρίγῖῖ- 
18] ΗἰΒίΟΣΥ ἷ8, ἰμδὲ δοὺς σῖτα ὑποῖς ποίβ, (Π6Ὶ 81 
681164 ἰο Ἴδαν ἰποὶν ΔΊ 6 4180. ΤῊΘ ἩΔυγα 716 ΒΘΟΙΩΘ 
ἴ0 ΩΡ δαὶ Ζουθάθο μάνα Ὠ18 ΘΟΏΒΘΩΪ. 

ὍΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΙΟΑΙ͂. 

1. “Τῇο 46α 8 ἴδ6 δηιδίσηι οὗ ἰ86 σου. ΤῈΘ 
ὨΌΙΩΌΘΥ 7ομν 18 {86 ΒΥ ΟΪΟ περριδοῦ οὗ [86 σουἹα.} 
ΤῊ Βτγϑί βίϑρ ἰῃ ἐμ οοπαυδϑὶ οὗ [86 νου] νγᾶ8 ἱδΚθΏ 
πῇθῃ 96808 Βυηηοποα {686 ἔΟΌΣ ΑΡΟΒΙ]68 ἴο ὈΘΟΟΙΩΘ 
βΒΆοτΒ οὗ τγθῃ (0 8}} ὑ86 ποσὰ... 

ΟἸἈσίβυ Β βρίγϊααὶ τοπαμοίδοῃ οὗὨ 1.16 ποι] [ΌττΩΒ 
86. οοτητηοποοιηοηὺ οὗὨ ἰΐβ βρ᾽ γἰϊυδὶ οοπαυθδὶ. ΤῊΪ8 
οοπαυοϑὺ ἰβ Βοσορ ἰβηθα ὈΥ τπ6 ροῦγαῦ οὗ [86 Κίπρ- 
ἄοτα οὗἩ Βοάγϑῃ, δὰ ἴον {89 Κίηγάοτα οἵ δοάυθῃ οὗ 
πο Φοθυθ δ88 Ὀδοοταθ 86 Κἰηρ ΟΥ̓ Ηΐδβ γτεηυποῖδ- 
ἴοῃ οὗ ἰμ6 πουτὶϊά. Ασβοὴς ἴδ686 ἔουν αἀἰδοὶρὶο8, Ῥὸ- 
ἴ6 Ὁ ΤΩΔΥ Ὀ6 τορδγάοα 88 γεργοβθιηρ ἴπ6 ξουπαδίίοῃ 
οὗἨ 106 ΠΘῪ ΟἰυΓΟἢ ; θαῖλθβ {86 ο]66ν (88 ϑδτμθ8 (16 
γΟΌΏΡΘΡ δἱ ἃ ἰαΐεγ περὶ τὐὴ θονογΏσηθπὶ δηὰ Ῥγθβοι- 
γαϊϊοι οὗὁἩ (86 βαῖῶθο. ὕγροιῃ πάγον ἰΐ ἀογνοϊνοα ἴοὸ 
ῬΓΟΡΑΓΘ ἴῃ6 ὙΑΥ οὗὁὨ ἴῃς ἀοβρεὶ, δῃὰ 118 δσίθηβίοῃ 
(πσουρθους (86 ποτὰ ; σ}116 Φομῃ βουπάρα (86 ἰη- 
τοδὶ ἀορίῃ8 οὗ βρί γί] σϑα θθ. [1ἢ δι τη Ο0Π- 
ἰγαδὺ πὶ [Π6 Ῥγδοιίοα βαποιίομθὰ ΟΥ̓ οοστυρὺ ὑγδαΐ- 
Εἰομ δ ἴδια, ἰπ6 ορὰ οἤοϑθ 88 Ηἰβ ἱπϑίγυγαθηῖβ ΡΙΟυ 8 
του υπ]οαγιοὰ Ββμοταθη, δηὰ ποῖ ΒΌΌΪΏΒ. 
ΤΏΘΒ6 Βυμ}]ο ται μαά, μά οοα, 4180 μοῖρ γα) ἀο68, 
ἡ ϊοἢ τοαυϊγοὰ ἴο θα ογογοοσμο, Ὀὰὺ ἴῃ γΑ51}Ὺ αἰ εσοης 
ταθᾶδυγα ἔγοιῃ ἴῃ ἰοασηθὰ οὗ ἰμαὺ ἀρθ. [ζ 18. ἵπογὸ- 
ἔογβ δῇ δῃίίγα τηϊϑίακο οἡ [86 ραγί οἵ βοσὴθ οἱάθγ αἷ- 
γψίμοβ, ἴο δροδῖς οὗἩἨἁ ἴ86 παπί οὗἨ ργορϑὺ αυδιβορίίος 
δι ργορδγλιίοη ἴῃ ἴμ6 αἰβοὶ 168. 

2. ᾿ 25}: “πο  ἰλὸ αοΒροὶ τοαυΐϊγοα 16 Ροίθῃ- 
ἰδίοβ οὗ (18 πουϊὰ ἔον 118 ρἰδῃιΐης ἀπ ργαβογυδίοῃ, 
Οοὰ πουϊ]ά ποὺ μανυϑ οοχαμ δὰ ἰῦ ἴο β5θτταθη." 

ἩΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΑΟΤΊΙΟΛΙ,. 

ΟἸτδι 8 τοι τοηθοὶ ΟΥ̓ ἰῃ6 866 οὗ Ο4}1166 ἰὮ9 
ἰηδυρσατγαίίοη οὗ ἰδ6 Κίηρσάοτα οὗὨἨ Βοάνθη.--- 6 Θοχα- 
τηθηδοσωθηΐ οὗὨἩ ἰμ6 ΠΟῪ 6Γ8.--Ἰ 6 Τογὰ δ πατὴρ 
Ηΐδ ταοβὲ ρἱοτγίουβ ποτὶς.---Ἴ 86 ἱγτθβϑ 016 ΡΟΝ οΓ οὗ 
186 68}} οἵ Φοδβυβ ἴῃ [86 μοασγίβ οὗἨ ἴθ οἷθοῖ. 1. Α8 
ἰπμογοαῖ ἴῃ ἰπ6 681} 186}, 11 18 (86 ἱστθβίβι Ὁ ]0 
Ρονοσ, (α) οὗ {6 Εδάθοπιοσ, [86 αἀοὐ-Μδη ; (ὁ) οὗ 80 
ΗΟ ϑιριγῖς βοιμρ αὰ8 ἔγθ ; (ο) οὗ Ὀϊοββθὰ Ἰονθ; (α) 



94 ΤῊΕ ΟΟἙΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝῸ ἸῸ ΜΑΤΤΗΡΥ͂. 

οὗ βυργοωθ ῬΟΎΘΡ ρυϊαΐηρ δηὰ ἀἰγθοῖϊμρ 8. 2. Α8 
δρτίρίηρ ἔγουα δβρί [4] ἰηδυσηοο οη ἴΠ6 ποτὶ οὗὨ 186 
αἀἰδοῖρ]ο8: (α) Τὸ Εδίδογ ἀσατίηρ ἰδοϑαι, (6) ὉΥ 186 
πογὰ οὗὁὨ ΡῬΓΟΡΏΘΟΥ ; (6) ὈΥ̓ μοῖρ τὶ σοῦνοσβα πὶ 
106 οτ.---ΟἿἹΥ 18)6 04}} οὗὨἩ 186 οτὰ οδπ οομΐον [Π6 | Θαγ ἢ] 
τηϊηἰβίοσαὶ οΒοο.---ΕΑἰ Ὠ Ό] 688. ἰῃ ἃ ἰΟὟΤΟΡ ΒρῇθΓο ἰ8 
180 οοπάϊξοη δηὰ ρῥγοραγβίίου [ῸΣ ἃ Ὠίρμον.-- -ΤΠὸ 
8}1 οὗἨ ἐπμ6 [οτὰ, ἘΌΙοΥν πλθ, 1. δὴ ἰηγδώοι ἴὸ 
1} οοσασιυηΐοι τὴϊὰ Ηΐπὶ; 3. ἃ ἀοιπδηὰ οὗ ροτίοοϊ 
Βοι γοηυποίδιίίοη ἴον Ηἰβ βαῖζθ: 8. δῖ δηπουποοιηθηὶ 
οὗ ἃ ΠΟῪ ΒρΒοτο οὗ δοῦν! ὑπάον Ηΐτη ; 4. ἃ ῥγοϊμηἶβο 
οὗ τοι τονσαγὰ ἔγτοσαῃ Ηἰπι.---Ἴ 6 681} οὗἨ 7688 ἰο [0]- 
ἴον Ηΐπι, 1. ἃ 68}} ἰο ἔδιι . 2. ἃ 6811 ἴο Ἰδοῦ: 8. 8 
68}} ἰο βυβεγίπρ διὰ ογοθϑι οασίπρ; 4. 8 68]} ἴο οὔὐῦ 
Ὀ]οββοά Βοπιθ.---ΗΟῊ ἴμ6 ογὰ ἐγδηβίοστηβ ΟΌΥ δδσίὶ- 
ἸΥ οδΙΠηρ ἰπΐο δὲ ΘΕ Ὀ]οὰ οὗ Ογ ΒοδυΘΏΪΥ.--- ΤῊΘ 
τοῦκ οὗ δροβι]ϑβΐρ υμάον ἐμ 6 εἰμι οὗἨ 86 δεί οὗ 
ββμΐηρ. 1. 76 τηυδὲ ΚΠΟῪ ἰδ6 ἰδκο: 2. νὸ τηυβδὶ 
ΠΟῪ ΠΟῪ ἴο 8]1}υὑτὰ ; 8. πὸ τηυβὲ Ὀ6 4016 ρϑίθμΕ} ἰὸ 
ΜΑΪ; 4. γ͵ὸ Ιηϊδὲ 6 ΓΟΘΟῪ ἴ0 Βαζασὰ ΟΌὟΡ {ἰγ68:; ὅ, 
ἵὍγ8 Ιημδὲ οαδί οαἱ {Π6 ποῖ ἱπ οοηδάρῃσα; 8. τὰ) τηϊδὶ 
δχρθοὶ ἃ ἀγδυιρῆι.--Ἴμὸ Ὠϊνίμθ οἰδγδοίος οὗὁἠἨ ἰδ6 
Οπυγοῖ οὗὨ ΟἸγιδί, δ τιδηλοδυὺ ἱπ {μΐ4, (μὲ ἰδ νγα8 
ἔουπάορὰ ὈΥ υπ]οατπιοὰ ββηθστοθη δὰ ρυὈ]:6ΆΠΗ..--- 
Ομ τίει τηδηϊοβιϊηρ Ηἰτηβο ἢ δϑ ἴἰῃ6 ΒΟΔΥΘΏΪΥ Μδβίογ, 
ἴῃ ἰδ βοϊοοϊΐοῃ οὗἠἨ Ηἰΐβ ὅγε Αροβίῖοβ.-- - ὁ ὙΠῸ 
ποῦ ὰ ΓΟ] ἰμ6 Τμογὰ, τυδὲὶ Ὀ6 τοδὰν ἰο ἰϑᾶγο 4]] 
(πίη χΆ.--- Πὸ ἴον Αροδίϊθδ. Ὀγοίμγοι αἷς ἰῃ6 βοβῇ, 

Ὁ. 

δηὰ Ὀγοίβγοῃ ἱπ ὑπὸ Ἰεἰπράοτῃη οὗ αοα, 1. Α ἰοΐεῦ 
ΒΟῊῪ ἰτρ ὈΓΟΙΒΟΥΥ (οὶ ρ Ἰοδὰβ ἴὸ ἰμ6 Τροτά: 3, 
δον (6 Βἰρῃοδβὲ Ὀγοιογῃοοὰ ἷ8 (μδὶ ἰῃ 186 [ον]; 3. 
ΒΟ ΒΟΔΥΘΗΪ Ὀτγοιοσβοοὰ κβθὰβ ἃ ᾿ιδῖὶο δεουπὰ 

Υ ἴουν ἔγίομὰβ ὮΥ (86 ἴμκ8 
Ὁΐ Θ(α]; γ ἰτυς {ποιά δηΐρ. 1. ἵἰ 
Ἰοδὰβ ἰυ σούδιιμ τ εις ῷ. Βρτὶ ἔγροπι δηάϊησ 

6 1,οτὰ.---Ηοῦν 186 βογογοί τὶν οὗ ΟΝ γῖδὶ Ἤτον (δ 6 
ΜΟΥ ἈρΡΡοδτα ὮΥ Ηΐδ ἵηρ ἴου δαμδγτηθ ἔτοαι 
{86 βε6 οὗ (411166 ὑγίποϑβ 'ἰῃ ἰδ ἰηράοτιῃ οἵ Θοὰ.--- 
ΙΣ τὸ δῖὸ ἰὸ Νίῃ οἰοῦβ Ὁγ [86 1 ,οΓὰ, γα Οὐγβοῖγεῦ 
τηυδὺ Αγ Ὀσ6Θη ταὶ πο ὉΥ ΗΠ δι.--- ΤῊ ἰάθ4] ρμὲῖ- 
[οοίμθδ8 οὗἨ δουὐϑῦγ δαί απὰ συοοδίϊοῃ ἴῃ Ομ τίδί.-- -ἰπδὶ 
ἩὨ]Οἢ δῖ ἰθδοῖοβ Ηθ δἷβοὸ ὝΟΥΚΒ ἰῃ 18.---Ἰῦο 
σΔΙ]Π σ᾿ οὗἨ ἰῃ6 Αροβίϊεβ (86 δοισθπορσηοης οὗ ἃ ΠΕ 
ογοδίίοῃ. 

ϑιίαγχε.:-ττϑοβὰβ 81} ομούβθ ὑδδοδογα ἴον Ηϊ 
σοῖς, ΠΔΥῪ, Ηδ [88 σἤοβϑῃ ἴθοτὴ ΤΌΣΩ 411] αἰοσηὶ γ.-- 
[μοῦ ΠΟΠ6 Δ Π0γΥ ἰδδὺ Β6 ὁ8Δ} Βυοοσρα ὮΥ Ὠἰπηδοῖ. ογεα 
ΟἸγῖδι οἴοβο δϑβί βίη ί8.---- α τοὐηΐϊ σον τησδὲ ὃδ οὐδοὰ 
οὗ σοά.--- 6. τουδὶ ἤγβι 90]]οἿν 96 δὺδ Ουγϑοῖγαθ ὃδ- 
ἔογα Ὀγηρὶπρ οἴπογβ ἰο ΗΪπι.---οῦ τυ ποῖ ΟὨΪΥ οαἿ᾽ 
δδοῖ οἶμον Ὠγοίμγοη, Ὀὰὶ ργοῦα ουγβεῖγοβ βυοὶ.---Ηθὁ 
ἢ του ἃ οηΐο ὉΡΟΣ ἴδιο ΤηϊἰΒΙΣΥ ἴῃ ἰδ δρίτί! οἵ [86 
ἈΡοβιίΐοβ, ταυδὺ 06 ΓΟΔΑῪ ἰ0 ΓΟΠΟΌΠΟΘ ΘΥΟΣῪ ΠΌΤΙΩΔΕ ἴδ. 

Ἠδευδηπεν .---Ἰἴ ΟὨγβι δ β.α τυοῖ, Η.6 δἷδὸ ὑτγοῖν 
8ϑο8. Σου ἢ.---ΤῊ9 ΑΡΟΒΙΪ68. ΔΙῸ ΟἿἿΓΣ ΘΏΒΑΙΩΡΙΕ ΒΟῊ ἰ0 
ἔο ον Ομ σῖδὶ, 

ΟΒΑΡΤΕΕ ΓΥ͂. 33--2ὕ. 

ΟΟΠΥΑΝτΒ:-- 6608 ραεδίησ ἰΠτοῦΒἢ Οδἤἶ]ο9 ᾿κο δὰ ογάϊπασγ ἘΔΌΝΙ, Ῥαὶ τυδηιδείίης ΗΠ πρδε 17 δ 180 Βδυίουσ οἵ 41] πδίέοδβ. 

23 Απηά Ψ6δβὺ8 τυϑηΐ δρουΐ 8}} 61811166, ἐβδοιβίηρ ἴῃ ὑΠ6ῚῚ ΒΥΠΔΡΌΡρΡΤΘΒ, δμα ῥγθδομίηρ ἰδ 
0586] ' οὗὨ ἐμ6 Κιπράοτη, δὰ [6] Ὡρ᾽ 8}} ΤΏΘΏΠΘΙ Οὗ βἰ οἴη θ88, 8ΠᾺ 8} δ ΠΥ οὗἁὨ ἀἶδβθϑδθ, 

Ζ4 διηοηρ ἴῃ6 ΡΘΟρ]6. ᾿Απμὰ 1.8 ἔδτηθ νϑαῦ {πτουρῃοαυὶ 8}}, ὅγσῖα : δπὰ ὑῃΠ6 Ὺ Ὀτοιρ}ῦ πμίο 
᾿ΐτῃ δἱὶ βἰοἰς ρΡθορὶβ τἰιαῦ ὑγοσο ἰβκϑῃ ἢ ἀϊνοσβ ἀΙβθαβ68 δπα ἰοσταθηΐβ, δηα ἰμο86 ἩΠ]οδ 
ὍΟ͵Θ ροββοϑϑϑὰ νυ} ἀ6ν}]8, δηα [Πο86 ψ ὩΙΟὮ Τ6γ6 Ἰυπαίϊο, δηὰ ἴμοβ6 {}ιαῦ μα (86 ῥδΙβΥ; 

25 δῃὰ ἢ6 Πο8]θα ἴθ. αἀμπὰ ἴμϑγα [Ὁ] ουσεὰ ἴσα ργοδῦ τυ] 68 οὗὨἨἁ ῬΘ6ΟΡ]Θ ἔτοπι (8}1166; 
δη ζζοπι Ὠθοαρο] 18, ἀπᾶ ζζοπι Ψ  Υαββίοση, ἀπά ζοπι δυάδα, δηὰ ὕσοπι ὈΘγομα Ψοχάδῃ. 

Α οΣ, 23.---[[δῦρὸ ΠΚον 1860 ἰγαπδὶδίθδ: 268 Ευαπρεϊξωνι, ἵ Ἔδηποῖ βατϑο Ὑΐ τ. σοπδπ δῃὰ οἴβοσα Ὑ8ὸ ἐδ πὶ [δδὶ 
στ οτο εὐαγγέλιον οοσυτ πῃ [8 οτ κί παὶ ΠΟ ΓΑὶ δθηδα, ᾿ξ δῃου ἃ δἰ σαν δ 6 ἱγαπαιεἰοὰ σοοα πεῖρα, οὐ σίαα ἐἑέπσο, διὰ ἴδ 
σοδροῖ δου] Ὁθ τοϊδίποα οὔἱν ἌΠΟγΟ 186 Οσθὲκ πλ8 ἰδίκθῃ 8 ᾿δῖε ἰτορ 68] βο86. Τ|}}8 Ομ ΔΩ ΡῸ ἰδ ὩΏΠΘΟΘΒΒΑΙΎ ; [ὉΓΣ 
(Θοα" φροῖ, οὐ σοοά φρεὶϊ -- ροορα πέξιο8) ἴδ ἴα οὰ βΒαχοιῦ ϑααυϊναίοπε ἴοΥ ἴδ Οτ. εὐαγγέλιον, αι ἃ 60 πΠΙΎΘΓΒΔΙΙΥ υπόσν» 

εἰοοί. ΤῈ Ε΄ Υ͂. δ΄ τγδγδ ἱγαηβδδιεδ 89 που εὐαγγέλιον σοδροῖ (ἴπ ΤΊ Ῥαλδακοδϑ), Ὀπὶ τεπάοσβ {86 υοτὺ εὐαγγελίζειν 
βοπιοίΐ πο 9 Ῥγδαςδ, ἐλθ 50}. ΠΡΘΘΙΌΣ ἕο ὑγίηπ οἵ ἰο ἀφοίιτο σἰαά ἐαέπσα. (σταρ. 1υκς 1. 19: 11. 10: Αοἱδ ΧΙ, 8); 
οι. Χ. 1δ: 1 ΤΏ 655. 1]. 6.--- ᾿ς Β. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ. 

γοει. 28. Απὰ δϑοδὺδτσυοιῖ δρουῦὲ 411 0) 411199.--- 
ΤΏΘ ἴοστω ῬΓΟΌΒΟΌΪΥ τα ρ 68 ΟὨΪΥ Ὀρροσ Ο411166ὲ. Το 
Ρδδβδρα ΤΩΔΥ, ΠΟΎΘΥΟΓ, Ὀ6 οα 85 ρἱνίηρ 8 ΒΙΙΩ- 
ΤΑΒΓΥ͂ ΟΥ̓ ΖΟΠΘΙᾺΙ Υἱοῦ οὗ ΟἸσιδι 8 δούνγ ἰὨτουρσίουϊ 
ΘΔ11166ὲ. ΤὨΐδ δου ἑοστηθὰ μαζὶ οὗ Ηΐβ σους ἰῃ 
[1.6 γΑΣΙΟῸΒ αἰδιγίοίβ οὗἩ ῬΡαϊοβίίπμο, βίποο Μαιίονν α180 
ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ποῦοθβ Ηΐβ ἰδῦοσγβ ἰῃ Ῥογθθδ δῃὰ δυάδα. Οδ)]- 
ἰϊοα, ἰπ [86 ΤΏΟΤΘ βΈΠΟΓΑ] βθῆβο οἵ ἐμ6 ἴοστη, ἑοστηϑὰ 
(06 πον βοσηταοδὶ ραγὶ οὗ Ῥαϊοβίζηθ, θοΐῃρ ἰθη ρθο- 
ΒτδρὨΪ 81 τλῖϊεβ Ἰοηρ δὰ ἴου ἴο ὅν ψϑορταρΐοδὶ 
τηΐ]68 Ὀτοὺ ἃ, ἀῃὰ Ὀουπάρὰ οπ ἴ8μ6 τοδί ὈΥ {π6 βοὰ δηὰ 
Ῥμαωπίαα, ὁπ ἰ88 βογίδ Ὁ Οὐ εβγτίδ, σὰ (86 εαδὶ ὮΥ 

(8)6 Φογάδῃ δὰ ἰμ6 ἴακο οὗ ΤΊ ογίδϑ, δῃὰ οὐ (δὲ 
βΒουϊα Ὁ. βατιηδαῖίδ, ὙΒΟΘΓα ἴῃ ἴΠ6 ταδὶ ἰῃ6 Ὀτοοῖς ΚΙ 
βου, δηᾶὰ ζἔδγίμοῦ οαδὶ ἃ ᾿πὸ ἀσασσῃ ἔγοαι Μουπὶ ἴδ’ 
ὈοΣ ἰἴο βογίδοροῖῖδ, απὰ ἴμ6 Ῥσοσμομίοσῃ οἵ Οδιτωεὶ, 
[οιταθὰ ἐΐϊβ Ὀουπάατγ. Οτὶρίμδιν (ἰμ6 παπὶθ "5: 
“οβῆ. χσ. ἢ, χχὶ. 82) γγδϑ οοπθηοὰ ἰὸ {π6 οἰγσαὶ! οἵ 
Ρροῦ Θ411}ὁ6; αδογπαγὰ ἴ[Π6 ὑγονίωοθ νγὰδ αἰνὰ οὰ 

ἱπῖο ὕρρεσ δῃὰ 'οτγοῦ (δ]}1906. ΤΏ ΤΌΣΤΩΟΣ ΜΒ ὃ 
τοοπηίδίπουβ οουῃίσυ, [ἢ 6 Ἰαἰἴο Γ᾽ ῬΑΣΕΥ Ἰονο]. ὕὍρρες 
ΟαἸ δ ]66 οχιοπάφα ἴτοτῃ Βθοσβηθρα ἰὸ {Π6 γ]]]ρσὸ οὗ 
Βδοδ, δῃὰ ἔγομι ἴδ υἱ]]αρο οὗ ΤΊ 6118, μθαν Φοσάδῃ, ἴὸ 
Μογοίθ. Ασοσοοτγάϊηρ ἴο δίσαθοΟ, ἰδ 88 Ῥδγὶ]γ ἱμμδοῖ, 
οὰ Ὁγ θη }68 (ν Ῥῃαρυϊοῖδηβ, ΘΑ γτίδηβ, ΑΥΘΡ : δὸ 
οογάϊηρ ἰο Φ056ρ}.,) Κα, χί., αἶδο Ὁ γθεὶκβ); μεῃοθ 
186 πδιλο, α8}11.6 οὗ [89 ἀφηύϊοα, Τμο ἀϊδιχίοὶ ἃ 



Αδεν ἔνθ 

. αὐθεβ οὗ Ξιγτίδ, 

ΟΗΑΡ. ΓΥ. 938.90. 9ὅ 

εἰρίπο, εηὰ οὗ 86 σμδὶῖς ἑοστηδίΐοῃ. [8 τηουπίδίῃβ 
ἀο ποὶ τθο ἰῸ ΔΩΥ ΘΟΠΒΙ ΘΓ Ὁ]9 Βοΐσῃί: (86 τΑ]]ῸΥ8 
ΔΙῸ ὙΘΙῪ τοδπσ. (Ἃ1411160 τΔΒ ἃ τηοδὶ (γε ]6 οουῃ- 
ΟἿ, Θα0Δ}}} δἀδρίϑα ἴον δρτί συ! αγο διὰ Ῥαβϑίαγασο, 
θοαϊάο8 μανίηρ ἰῃ6 ἰδκο πὶ ΐῃ 118 ἀϊδίτοῖ, Ηθη69 
ἐδ6 ψίὰ Πα οΣ οὗὨ ἰΐδ ἱπηδθιδοὺβ (Φόδαρ., 226 
Βεΐο ὁμά, ἰὰ, 8, 1. [τ οοπίαἰποὰ 404 ἰοντηδ δηὰ 
γί σοα. ΤῊΘ Ῥϑορὶθ οὗ Ο8}1166 τοῦθ Ὀσγάγθ, ἱπᾶυ8- 
(ίουβ, διὰ ἰπιο  ροηῖ: δ πουρῃ {πὸ ἐπηδοἰ δαὶ οὗ 
δυάδα ὑγοροσ ἰἸοοκοὰ ἀότῃ ὕὑροὰ ἰδθῶι ου δοοουπὶ 
οἵ τοῖν οοπίδεῖ τὶ ἰδ6 Βοδίμρη δηὰ {ποεῖν Ὁποου ἢ 
ἀἰδϊοοὶ, Εὸν ασίμον ραγουϊαγθ, οορ. ΤΥ ἱπον [ΚΙ- 
ἰο, Ἧ). δι], δπὰ [86 πουῖβ οὐ ἰμ6 ΗΟΙΪΥ [1,δηὰ. 

ὅπ ᾿ποῖσ πηδροκαοθα.---Τ 6 ρΌΠΟΓΑΙ 
δἰκοίοὰ οὐ ΟἸ σὶβι 8 Βρῇθτθ οὗ δοι νυ! ἷβ Το τνδὰ ὉΥ8 
ἀοδορέοι οὗἨ :ϊβ ῥϑουϊίδν ταοάθ. Οομπίοστηϊης ἴο 
δοπίδ; συδίοτα, ΗΘ Δρρεασοὰ 88 δ ἰγαυθὶ]ϊησ ΒΔΌὶ 
ἴδ [00 ΤΑΙΙΟῸΔ 8 68 οὗ Θ4}11.ο6θ. ΤὮΘ συναγῳ- 
ηή (ὕοτι συνάγω, [86 οοπσγοσαζίοη), ἴῃ ἴΠ6 ϑαρῇ. ῸὉΓ 
ΤῚΣ δυὰ ἘΠ}, ΤῈ6 πδῖιθ επηθοϊϊοὰ (μ6 ἰάθα ἐμαὶ 
οβοὶ Θ χτοργοδοηϊθα [6 Θοῃ ομ οἵ 
Ἰατδοὶ δ ἃ πὮΟ]6, πὲ 88 τὸ ἀθδίψπδίθ οδοὺ ραγέου- 
ἴα ἰδ ΘΟΣΙΣΩΌΙΙΥ ἃ Οματοῖ, ἰῃ (Π6 Β6Ώ56 οἵὗἉ ἰϊ8 
αὐδοὰ Δα τοργοδουϊῃρ ἴδ6 8016 ΟΒυτοῖ. 

Ὀγ]οπΐβἢ οχὶ!θ, (16 βοϊθυηη μαι μοσίηρ ἴῃ 
(δ ἰοπρ]α, τ ιϊοι οουϊὰ οὔἹν 6 δηογοὰ οἡ βρϑοΐαδὶ 
Οοοδβίουβ, διὰ ποὶ πίϊμουϊ αἰ ΒΟ] Υ, 16ἃ ἴο (8.6 οβίδὉ- 
᾿ἰδηπηοηί οὗ θγπαρόφοσα, Δοοοββί Ὁ]9 ἰπ ΘΥΘΥΥ͂ ρἷδοα δὰ 
ἴο 811, τ ϑίοἢ ΤΑΥ͂ 6 τοραγάθα δ8 [116 του ϊγδ)---- τὶ (ἢ- 
οαὶ [86 δΔἀτηϊχίιτο ΟΥ̓ ἔοττηϑῦ ογτογβ---οὗἩ ἔπθ δῃοίθηὶϊ 
Ἰροποίδοίβιῖϊσ οὐ οὔϊμποῦοχ πογβηΐρ οὐὔἵ (86 “Βίρῃ 
Ῥἶδοοβ," δηὰ πμϊοἢ ὑποοηβοίου θῖν βογνθὰ 88 ἴῃ ῥτο- 
ἰοἴγρα ἴον ἐδ δετδηρθηιθηὶ δηὰ ἴοστη οὗ ἴπ6 ΟΠυσοῖ 
πρᾶος (86 Νον Τοβίδιηθηὶ, Αοοοταΐης ἴο Ζον βῃ 
υδάϊθου, (μ6 ἱπβϊαοη οὗὨ θγπαροριιοδ ἀδίθβ ἔγοτηῃ ἃ 
ΕΓ ΘΑ ροτὶοὰ (οοτρ. [Π6 δὶ. ἱπ ὙΠ πον ΓΥΨ. 
διηΐἢ, νοὶ. 1, 1396 βΒαᾳ., δῃὰ οἱδου] 
δινὰ δβρϑοΐδ!ν Ὑ τίπσα, 26 ϑγμπαάσορα 
Τδο βιδιοιηδπὶ ἰβ οοσγϑοὶ, ἱπ 80 ΔΓ 88 
8 ῬΓΟΥΪ βίου, ἴῸΣ τοϊϊσίουδ οοτηπιυπίοη ᾿ 
πιαϑὶ Ὦδγα οχἰπίθὰ οὐϑὴ ὑγουϊουβ ἰἰ 
“Βθατίησ [η6 ΒαΌΥΪΟΙ δ) οχὶ]ο, ΒΘ ἢ τὴ «6ἸὙΕ ΤΟΓΟ 
διαί οαὐ ἤοτα ἐπο ΗΟΙΥ [,δηὰ πὰ ἔγοιῃ ἰδ δρροίηϊ- 
δ δαμοίσδσυ, ἰπ 6 δηΐ οὗ ὑΐδοθβ ἴον γεϊϊρίουβ τηθοῦ- 
ἰδρὰ, ἴὰ νὰῶλοῖ ἐπθ πογϑιϊο οὗ οὐ. πίξποιε παοτί- 
ἤοεθ, οουἹὰ 6 σδοἰορταιοα, 
ει, ΤὨυΒ την τ τη 
οἴηΐῃουῦβ ρμογὶοὰ. ζ-: 
ΒΑΡΎ ]ΟΩ, βγημδροΐαθθ τα 

ἔον ἰ86 ΡΌΓΡΟΒΘΟ Οἱ 
μεμα τοδαϊησ [Π6 ἸΔῈ, 

Βδοσῖ ἤςοΐα] βουνΐοθϑ οὗ ἴ86 ἰδιιριθ (Νϑὰ. τῇ, 1, 
εἰ6.). Αἱ 186 {ἶπ)6 οὗἨ 6808 ἐμετα νγγὰϑ δἱ 1οδϑὺ ΟὯ6 

6 ἴῃ ΟΥ̓ΘΙῪ τηούογδίοὶν αἰσχρὰ ἕοστι οὗὨ Ῥα]οϑ- 
ἐρο ἵπιν κα Νάχα μα, ιὰ ἰπ 86 

Αϑίδ μα πμΐο ἢ 
δοτβ τοδί θὰ (Αοὶϑ ἶχ. χα βαᾷᾳ.μ ὡδῦρεσ τΟΥΠΒ ΡΟΒ- 
δοδϑοὰ ΒΟΥ ΘΓ] ΒΥΠΔΡΌΡΙΌΘΒ; δηὰ ἰΐ ἷἰβ βαϊὰ ῃδὶ ἐπθγθ 
ἯΔΙΘ ΠῸ ἔθτσον ἰμδη 460, οΥ ουθῃ 480, οὗ (Ποῖ ἴῃ 
δειθδαιοηα :18.1{--- που. Α Κἰηάτοὰ ἱπβαςα οι 
ποτ ἰδ 6 προσευχαί, ΟΥ ΡΙδοο8 ἩὮΘΓΘ ὈΓΔΥ͂ΟΥ 248 ποπὺὶ 
ἴο ὈΘθ ἰοτΐθβ, ΘΟΙΠΣΏΟΠΪΥ αἰζαδὶθ ἴῃ [ἢ 6 ἱπη- 
τηραϊδιὶο νἱ οἰ ηἰὶγ οὗἁἨ δοπιοὸ τῖνου, ἴοσ [86 Β6Κα οὗ ἰαδίγα- 
ὕοῃβ (Αοἰδ χνΐ. 18): ψ 8116 Βυπαρόμζυθβ ΓΘ ζϑπογαὶ- 
ἰγ νυΐϊΐι ἴῃ βοσηθ οἱοναυθα εἰϊζυδίίοι (1π δἰ] αβίοι ἴὸ (86 
Ροκϊοι οὗὁἨ {6 ἴδπιρ]6). ΤΏ Βγπαροζοθ ΤΩΔΥ ὉΘ Γ6- 
Ρ" ζοστηΐτρ ἰῃ ΘΥΟΙῪ τοβροοῖ (86 βοῖτ οὗ ΟἿΣ 

Ομ γίβεῖδσι οπυτομοθ, 1. Τμοὶν ἐουπάδιίοη: ὉΥ 
δυτιτηπη 66, οΥ ΌΥ͂ ῥτῖναίο ἱπαϊν  πα]8, 2. Ομδγδοίογ: 
βαποίπαγίοϑ. 8. Το οὗ ταοοίϊης : οἢ (6 ΞΔ ΌΡδΙὮ, θα 

ἔοδϑὶ ἀγα; δδογνδασα δἷ8δὸ οἢ [86 βοοοπὰ δὰ ΔῊ 
ἀδγϑ5 οὗ ἴδ 6 τϑοκ. 4. Αὐτδηροιηθπί : βοδίβ, βεραγδ οι: 
οἴβοσχοβ. ὅ. Μοΐο οὗ πογβῃ!ϊῃ : ργϑγοσ, γοδαϊΐην οὔ ροσ- 
Ἔοπε ΟἿ Βογὶρίαήο ({μ6 [δ.ν. (6 Ῥτουμοίβ, δῃὰ οἴμοῦ 
ΟἸἹὰ ἸΤοδίδσηοηὶ Δ Βδροίι, Μο- 
οἱ) ὉΥ ἃ μι 9 [Π6 βασι 0Ὁ 
Τοδα, δῃ ἃ δα γο88: ΠΌΘΥΤΥ ΟἹ ρυτησ απ ΒΒ, οὗ 6Χ- 
Ῥτγοβϑίηρ ορίπίοηδ, δπὰ οὗ ἀδ]νοσίηρ δἀἀγο8868 (ἰ86 ῥτῸ- 
Ῥδοίίο οἰοιθηϊ): δὲ 86 οἷοβθ, [86 ῥσίθβι Υ Ὀ]οδβϑίησ 
δηὰ ῬγαΥΟΣ οὗ 86 οοηρτορμαίίοη, 6. ΟΒ]οΐα]5 οὗ [86 
ΒΥΠΔΡΌΚΙΘ: [86 ργοϑιἀθηϊ, οὐ οἰδεῖ τυ]οῦ (ἄρχων τῆς 
συναγωγῆς, ἀρχισυναγωγόΞς) ; ἰῃ6 οἰάοτΒ (πρεσβύτεροι, 
ποιμένε4), ὙΐΟ δαπιϊπἰδίοτοαὰ (ἢ αἰἴδίγβ οἵ [6 δυιιδ- 
βοχυο; ἰπθη [Π6 βογνδηΐ ΟΥ ΣΩΘΘΒΘΏΡΟΓΡ οὗ ἴΠ6 Θ0Ώ- 

οι (ἰοσαΐμα ᾿ξοοϊεδῖα), τ ὮΟ δοίθὰ 88 ὑγϑοθῃίογ, 
ΟΙογῖς, δηὰ τροϑϑοῦροῦ; ἀπά ἰῃ6 οοοΓ, Οὐ ὑπηρότης 
[20 αἰϊομάδης ΟΥ ταϊηϊδίοῦ πῆο μαπάθὰ [86 γοϊυσωθ 
ἴο ἴδ6 τοδάϑγ δηὰ σοϊαγηρὰ ἰδ ἴο ἰἰ8 μἰδοο, [κὸ ἱν. 
207 ; πὶϊ 186 ἀὐάϊου, ΡΓΟΌΘΌΙΥ, οὗ οΒοἑα]8 ἰο 60]- 
Ἰοοῖ [1ὸ δἴωηϑ. 7. Εὐυγηϊζυσο: βοδίδ, ρυ]ρὶς οὐ ἀοβῖκ, 
δῃρὰ Ὀοοΐζοδδθ. 8. Ὀβοὶρ!ῖϊηθ: ρμτοδῖοσ δὰ ᾿θῦβοΣ 
Θσχοοσωμτηυπίοδίίοη, δὰ ὈΟΟΪΪΥ Ῥαμἰϑμπηοηΐθ. ΕὙΥ̓ΘΓΥῪ 
Φοίβη ἰόντῃ ὰ 1 οὐ νῶὰϑ 
Βυθοταϊηπδίθ ὑὸ π6 στοαὶ βδῃμοάσιτω ἰῇ ΦΘΓΌΒΑΙ ΟΣ, 
ΤἬΏοδο6 Κη αν 8 ΟΓΟ πὸ ἀουδὲ αἰἰδομοὰ ἰο ὑδ6 τὰ» 
τίουβ ΒΥπαρΌμχυο8 (οορ. ΤΥ ἴποῦ, δὰ ϑ'υποάγεμηι). 
ΤΏ, ἰὰ ἴδ6 Ῥτγονϊάθῃοοα οὗ σά, [Π6 βγῃδροριθ γ88 
ἀοδμοα ἰο ἔοστω δ ἰγαμπβίιϊοη ἔτοσα 86 βυιῃθο] ἶοαὶ 

- " -͵-  --- 

“-π-ο 

ΟΣ οὗ πο ΟἸ]ά, ἰο [86 πογβῃρ ἱπ βρὶτίς διὰ ἰὰ. 
1} οὗ [86 Νον, Τεβίδιηθηί. Ηθηοθ {6 οἰγουτω- 
δβίδῃοο, ἰμδὲ [πὸ Ἰονὰ δηὰ Ηΐβ Αροβίϊθδβ τωδὰθ υδ6 οὗ 
0} οι οη 8 οὗ ἰδ Βγῃαρορθα, ταυδὲ Ὀ6 τορδγὰ- 
οὰ ποῖ ΟὨΪγ 88 δὴ δοὶ οὗ ἰοραὶ ορϑάΐϑηοα, Ὀυϊ 8150 οὗ 
ΤΑΪΒΒΙΟΏΙΔΓΥ ογοδὶ ἢ, 

Ετοσὰ νϑυΐουβ ραββαροϑγο ἰηΐοῦ (μ δὶ δἱ ἔγβι Φθθὰθ ' 
88 
κ᾿ ΤΆ ἱ, 88, οἴς.). Βυϊ ἴῃ ἰδμοῖν τοϊηὰβ (16. {1}6 

ἱ δοκηοπν]οαστηοηὶ οὗ ΗΪ8 οἰδίτυβ 88 ργορδοὶ 
Ββίδῃ, δὰ ἰὺ σταάυ}}γ ἔλτο ὈΪδοο ἴο ζ0}} τϑ- 
5} ΟὗἨ Φεδβ08 88 {6 ὅοῃ οὗ αοὐ (Μαῖιι. χνὶ. 16). 
ΟΡΪΘ δἷβο τοραγάϑα {86 [μογτὰ δἱ ἔτβι 88 ἃ Βδθνὶ 
τ, ὅ]; Φοδῃ χσ. 16), δ ἐουρῇ ἴῃ 6 Ἰοδαϊηρ ΘᾺ 

ἴῃ Φογυβδίθμι τ γα ποὶ τ] ηρ ἴο δοοϑάθ ἰο Ηΐτ (δαὶ 
ἀεδισιδύοι (Φοδη νἱὶ. 15). Τμὸ {Π1ὸ Παδδὲ (2, 

σὶν απιρ[ἐδδίηνι8) ΔΒ ἰῈ6 ΒΟΠΟΓΑΤῪ ἀραὶ σπιδιίίοη αίγθα 
εὐ ἼΘΙΒ οὗ [86 ἸΔῪ δηὰ βοῦῖδοθ (ΔΜ ασίείεν, 

16 ἔπη οὗ ΘΟ τίβί, (ποτ 88 ὯΟ [οστη] 
αὐ ἃ ἰδίοις ρογοὰ : δι μου ἢ ΒΟΥΘΓᾺΙ 
βοσυοὰ ἰο ἀἰβι συ ΐδῃ (ἢ. 6 ΤΟΖΌΪΔΡ ΟΥ̓ ΟΣ 
1686 ὝΟΓΟ, 1. βάμογομσο ἰὼ ἃ σογίδὶ ἢ 
. ΒΟΒΟΪΑβίο ἰγβαϊ 008: 2. 8 ῬΘΟΌΪΔΓΡ 

ἀνα ὧν ναρ δίηἶπρ [86 ἸΔῈῪ δὰ ἱπίοσργοϊίηρ ἰδ0 
βογίρίαγοθβ 8. οοπηθοίίοῃ πὶῖϊ [86 ΒΙΟΓΔΓΟΩΥ ἀπὰ 
(86 οὐ οάοχγ οὗ ἰ86 πο (ῬὨΑτβαΐβτη), δ μουρἢ ἃ 
ὨσΩΌοΓ οὗ [δ Βοιῖθοβ Ὀοϊοηρσοα ἴο [86 Βεεί οὗ {116 
Βαάάτοθροβ ; 4. ([Π6 ΘοΟΙΩΙ Θποοπηοηΐ οὗ 8 Γοχυ δῦ ογλῃ- 
ἰζαϊίοῃ οὗ 16 ογάθσ. βοϊηδ οὗ ἴη6 ΒΑΌΡΙΏΒ ἩΟΓΟ ΤΙ» 
ὈΘΥΒ ΟΥ ΔΒΒΘΆΒΟΙΓΒ οὗ ἱπ6 βαδῃοάτίῃ : οἰ ΓΒ ῥτοϑι θὰ 
ΟΥ̓́ΣΡ ΒΟΏΟΟΪΒ: ΜὮ116 γαῖ ΟἸΠΟΓΒ ΓΘ ΟἸΏΡ]ΟΥΘα 88 ]6- 
81 δανίβοιβ, οἱο. Τὴ ΒδΌ 8 σοτο τορδγάθᾶ ὮΥ͂ 
ἴἢ6 ῬΘΟΡΪ6 88 βυυορβ80γ8 Οὗ ἰ6 δποϊθηϊ ῬγορΠ οἴ, τ ἢ 
οογίαϊῃ τοοαϊβοδιίίοηβ δάδρίϊης ἰμοῖρ οἶἕοθ ἴο ἰῃ9 
ψαδΐβ οὗ (Π6 π|6. Αοογαϊησΐυ, Εστα δἰ γοδ αν ὈΘΌΣΗ 
6 9 οὗ ῷΌ. ὙΒοα [86 [οτὰ Φε808 Ἰμογοίοσο 
ΔρΡΡροαγθὰ 88 ἃ Βαθ ὶ, πὶ βουὺ Βανΐηρ Ῥγου ΟῚ Υ Ρ6885- 
οὐ {Ὠγουρῇ 8 γερυϊαῦ βομοϊαβιϊο ἱγαϊηίησ, Ηρ ΟἿΪΥ 
δεβοσίοα ἰδ δῃοϊοηῦ τσῃῦ αρα {1116 οὗἩ 8 ὑσορδοί. 

Ανᾶ ὑγϑδοδίηρ οΒροὶ οὗ ἴδο κίησάδοσα. 
-- οτο ἰὐ ἱβ τῆογο ἀοβη 6} } σα] [86 Οοερεῖ οὗἩ ἰδ 
κιησάοτα οὗ Βοδύθῃ ; ἐ, ἐ., (86 ΟὐΒρ6ὶ πΐοΣ οομβα 

οὰ ὉΥ Ηἰἷδ8 αἰδβαΐρ]οβ δϑ ἃ δοὺϊ (Μδῖκ ἰχ. . 
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τυϊοα ἴ86 Κίησάοσα οὗὨ Ὠοανοη, δηὰ πο ἢ ἱποσοαϑίηρὶν 
Ταϑη 6ϑἰ6α 1[86188 [Π6 οδροὶ οοποογπίηρσ ΟὨγὶβί, ἰ(χ0 
Ιοτὰ οὔ ἰδο Κίησαοπι οὗ μδδνρῃ, δῃ ἃ ΘΟ ΘΟΓΏΪΙ᾽ ΓΘΟΟῺ- 
οἰ ἰδίου Ἰἰγομσὰ Ηἱπὰ ἴον {π6 Ἰεϊπράοτι οὗ Ὠϑάνεη..--- 
ἙἘὐῤαγγέλιον. ΤὨς ηοδηϊηρ οὗ ἴμ6 ἰδγτὰ ἴῃ οἰδββῖο 8] 
ατγϑοὶς 8, ΓΙ ΊΑΣΊΪΥ, γεισαγαὰ 707 σοοά ἐϊάϊποε; ἀπά, 
ΒΟΟΟΒΔεΙΪΥ, ἐλε σοοά ἐαΐπισε ἰΠΘΙΏΒΟΙγΘΒ ; ἴῃ ἰμ6 ΝΟΥ 
Τοϑίατηθηϊ, 1Ὁ 18 υϑοᾶ ΒΙΠΡῚῪ ἔον σοοά δαἴπρα. ΤῺΘ 
διοιῃουποοιηθῃί, (μὲ ἴμ86 Κιἰησάοχῃ οὗ Μοββίδῃ νγ8δ δἱ 
δΒδηά, ᾿ηδὰ6 ἰΒγουρδουῦ ἰῃ6 δγῃδρορυθδ οὗἨ Ἃ1811166, 
Ἧ89 οὗ βυοὶ ἀθὸρ δηὰ ἀθοϊβῖνο ἱσωρογίδῃμοθ 88 ἰ0 σὸ- 
αυΐτο βοῖῦθ σομβγιηδίίΐοη οὗ τῃ6 ργορβοίιο ομαγδοίοῦ 
οἵ Ηἰπι τὩο ἀοοϊδγοα ἱϊ. Βδησα Φ6δ08 ργονοὰ Ὦγ Ηἰβ 
Τα ΐγ 6168 ἰμαὶ ΗΘ ν͵88 80]6 ἴο 64] 811 σρδτοσ οὗ 
ΒἰοἸκη 85, δπῶὰ 811 Σρδμθσ οὗ ἀΐβεδδθ ; (πο ΟΥ 
οΟμδττηΐηρ Ηΐβ γσογσὰ. Βιυῖΐ ἴΠ6 υἱτηδία αἷπὶ οἵ [Π686 
Τηΐγ 68 γγ78ὲ9 1:6 τηδηϊοβίδιΐοη οὗ 6818 Ηΐτοβοὶ ῦ, δηὰ 
οὔ 6 Κίπραοτα οὗ ποδνθῃ, Ἡ ΒΘΓΘΟΌΥ 186 Ἰἰησάουι οὗ 
ἀΑυκ688 ὙωῶΝ γαηαυ βῃρα, 

γεν. 24. Ηὶπ ἔδσοϑ τυϑιῖ ᾿Ὀσου μου 811] βυγυία. 
--0π τἈ.6 ομο δδηὰ, ἰῃγουρμουὺ Ῥαϊοβμο; δηά, οἢ 
186 οἴμον, Ῥογοπά 118 Ἰἰπηῖ 18 ἰὸ Ῥ)ηορηϊοία δηὰ ϑ'υτῖδ 
ῬΓΟΡΟῦ. ῬΓΟΌΔΟΙΥ ΗΪ8 ἴἈΠπ|6 βργοδὰ δ᾽οηρ 186 τοδὰ 
ἔτοαυοηϊδα ΟΥ̓ ΘΑΓΑΥΔΏΒ, τ ἰοἷ ρα ἔτογῃ Πδιηδβοιβ ἰὼ 
16 Μοαϊτοσταποδη ὈΥ ἴῃ6 ὅδε οὗἨ (δ) θα. 

ἈΑπὰ ἴμλον Ὀχουρῃϊ ὑπο ἘίτΩ 411 κίοῖς ῬΡθο- 
Ῥ]9.---ΤῊ ραββαρὸ σηυϑῖ, οὗ οουγβο, 6 ἰδ ἴῃ 8 τὸ- 
δ χοἰ οα Β6ΏΒ6 : 88 ΔΓ ΔΒ (41 1} ἰῃ ΗΒ τη δου] οῦβ ΡΟΥΟΣ 
ὀχιοηάρα, {Π6Υ̓ Ὀτουρῆϊν βυ 6 ἢ Βυβογογβ ἴὸ ΗΠ). 

Τδὶ τῦϑχθ ἴδίσθη τυ αἰνοτα ἀἰπβθαδοβ δπὰ 
Ἰοστμοσιΐα.--- 6 ἰδία ἴδττη, ἰουρἢ τεΐογτίηρσ ἰὸ 8 
ἀἰβυύπου ο1488 οὗ Βυβδοτησ, 18. 8.}}} ἃ ζΘΠΘΓΑΙ Ἔχργοδϑίοῃ, 
ΤΈγοα ρϑουϊίδν ἰκἰηαἀ8 οὗἁὨ αἀἰβϑαᾶβθ ἃΓῸ ΒΡΘΟΙΔ}}Υ τη αἱ 0ῃ- 
οα: νἱζΖ., Ἰο59 τσβίοι τῦϑχϑ ρΡοβδοβδοὰ υὐὴῖ ἂον- 
116 (ἀοπιοπίαὲδ, δαιμονιζόμενοι), Ἰαμλαῖδοβ (ερὶϊορίϊοα, 
σεληκια(όμενοι), δἀπὰ ἴδοδβο ὑπαὶ μαᾶὰ ἰδ9 μα]δν 
(πεγυοια αἱ 8, παραλυτικοί). ἘΟΤΙΏΘΥΪΥ, σΟΙ- 
τοθηίδίουβ Μ6ΓῸ ποηΐ ἰ0 τορδγὰ ἰΠ6 ἀδηιοπέαοδ ἃ8 Ῥ6Γ- 
ΒΟῺΒ 086 Ὀοαΐθ8 ΤΟ Ῥοββοϑβϑϑὰ ὈΥ ἴῃ6 ἀδυΐ], οὐ 
ὈΥ ἀον}]8, θυὶ γῦο ἸΔθοσθὰ ὉΠΔ6Ρ ΠΟ ΡὮΥΒΙσα] αἰϊπηοηῖ. 
Ἐδιϊομδ ἰϑιῖς ἰη!ογργθίαγβ, οὐ ἴΠ6 οἶον μδηά, δρρ]οὰ 
8686 ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΏΒ ἴ0 ὈΟΟΠΪΥ οὗἩ τηθηίδ] ἀΐβοαβϑοβ 6χοὶυ- 
Βί νοὶ, 88 ἰ0 τ ϑηἷδ, ΘΡΙ]ΟΡΒΥ͂, τι θ] μ ΠΟἾΥ, οἴο., τ ϊοῆ 
---δοοογαΐϊπρ ἴο (Ποῖν βιδίθιηθηῦ---ῬΟΡυ ΑΓ ἱβιηογηοο 
δηὰ ῥγοὐυάϊοθ στοραγάθαὰ 858 ἃ ροββοββίοῃ ΟΥ̓ (6 υ]]8. 
Οὗ Ἰαῖθ, βονσυθσ, ΒΟΌΠ ΟΡ νἱθΒ ἤανα οὐϊδἰποα - δὰ 
νγὸ ἤἴδΥο Ἰθασηθα ἰὼ γϑοορζηΐζα. θοΐἢ οἰοτηθηίβ ἰῃ [Π686 
τπρίογίαπαίθ ῬΘΓΒΟΏΒ, υἱΖ., ἀδιωοῃίας ἰηβιυθποθβ, δηὰ 
Θσοϊϊθυηθηίβ ὑγοάυοθα ΟΥ̓ ὉΠΟΙοΔῺ ΒΡ τἰ8, ΔΙοηρ τὶ 
ὈΟΘΙΥ ΟΥ πηθρῖ8] ἀθγδηρϑιηθηΐβ (866 {Π 6 δυϊμοτβ Ζ6- 
ᾧδη, εἴόδιι, ᾿ὶ, 1, Ὁ. 28ὅ . Μογοῦ (ποῖθ ἰο ὑ. 116) ἀἶδ8- 
ῬΟΒ68 ΤΑΙ ΟΡ Βὰ ἿΥ οὗἨ [818 νἱον, δῃὰ σοροδὶβ [88 
οΪα ταϊ]οι δ) ϑίϊο ΤΠΘοῦυ." Τὰ αἀἰδδγομοο οί θοῃ 

ἜΜ ΟΥ 8 Υἱὸν [5 ΤΠ 8 δίδι θὰ ὈΥ Εἰπι: "' 6 6886. Ἰοαῦ θη 
ολαγαοίονἐδίίολα παίῶρλε Κραπζχο-- λίαπεε, Ραϊεμολέ, 
ἡδέα πλοία, Ζιδίαπαθ αοΡρ (οηέναςίλείί, ἐδηι ρον» 8 
δῥιπιπιλοίξ πε. ατγσὶ,--ἰσγοι οί ἐπ τπαπι δεὶ δι λείηδαν 
»»λψνδίδολεγ Οεδιπαλείξ πἰελέ ἐπὶ αὐπούπιϑη Οὐσαπίδτητ 
οὐδ ἐπ παίΐϊμγνἰςλέη Δἰογεπσδὴ 565. »λυνδέφολδι Μανίξι5, 
δοαγαι ἐπὶ ἰει εἰέκελιο" εκεδδοηλείέ ὑερσεῶπαεςέ σίαμνές." 
Ἡς υγζϑϑ, ὩΠοΩΣ ἴθ ΥρΏδΟΏΒ δραίπδὶ [800 οἷ᾽ ογίδοάυχ 
υἱόν, ταδί ἴμ6 ὁπίϊγο δοησο οὗ δῖ. σουδπ, τσ ΒῸὸ τὸ- 
ιτὴβ (110 ΠΊΟΤΘ δἰχηϊδοληῖ, 88 Φο.π Ἰανδ Βροοη] δίσγοϑϑ 
οπ ἴδ ἠρπιίγασίἝοη οὗ 6 ν ΌΓΚΒ οὕ ἴπο ἄἀτν}} ὕγ ΟΠ τίσ Μδυϊ 
1018 δ ποῦ συποογηίηρ ἴπ6 δοαΙ πα οὗ ἀρηποπίδοβ τηηβὶ 
ὈῸ βοοοιιπιο [ΓὉΓ οὐ ἴ)0 βδπ)ὸ βγοι πεῖ 68. τΠ6 οἵἰδδίοῃ οὗ 
ΟΥΒΟΓ πὶ τηογὸ ᾿ῃροτγίδη! ζιοὶδ [ἢ τὴ 6 (ΣοΒρ.} οὗ Φοἢπ, δι ἢ 
ΔΒ 18 ῬαΓΑΌΟ Πα ἀϊποοῦτδθθ οὐ (τίϑῖ, 106 ἐπ 8} 1] ἢ ΟΥ̓͂ ὈΔρ- 
εἴτ. δπεὶ τἢ 6 1τα 5 ΒΌΡΡΟΓ, οἷο. Ὑμΐδ δ ποο ἰδ γαῖ ποτ [0 
δ᾽] οὔ ΡΌΓΟΥΙ οὗ ν Ὁ ν πα αἰτρδ εἶν ΚΟ ΠΟΓΆΠΥ Κηυν ἀπὰ 
τορι ἰπ πὸ ΟΠ ΓΟ )68 ΓΘ ἢ τυτοῖο [39 αοϑρο]. Αϑ|ὼφ ὕγομι 
ἀοοῖν δ] σοηδί ἀγα 5 ουπηθοῖϊοά νι ἢ πὸ ΠΌΓΒοηδὶ οχίϑὶ- 
ὁης6 οὗ δαῖλη δηᾶ ἢΐ5 ΒΌ ογπδι ταὶ Δροπίδ, ΔΙ οΥ οΥ πὰ ἀθ 
Ὑ οϊῖο δ τον 195 ὄνθὸη οχομυτσδΥ τἰηϊοημβΌ]α, ΠΠ]ΟΑΘ 1 
οοοδο ἴο ἰηνοῖνο ΟὨγίδι ἰῃ δ ρορυΐασ οσγοσ, οἵ ἴὸ σοῖθεξ ὁἢ 

186 ἴδ γθα οἴδβϑβϑϑ ΘΟ  βἰβὶβ ἰῃ (δ ΐ8, ἐπαΐ (86 ἀοπιοηίδοῦ 
ΘΓ Βυ)6οἱ ἰο αἴβθαβο ᾿πγουρὰ 186 ἰπθυοποε οὗ ἢ» 
οἰθαῃ Βρί γὶϊδ, (86 Ἰυηδίδοβ ἱμβγουρῇ δαὶ οὗἁ (μι6 εἰἀοτοαδὶ 
ὈοάϊαεΒ (οδηρο οἵ {δ6 τηοοι, οἴο.), (116 Ρα]βίβα (ἰγουρὰ 
τῃαὶ οὗ δἰπηοβρμογίο ομδῆσοα. ΤΠ6 ΘΟΙΏΠΊΟΙ ΟἰΑΓΔΟ- 
ἰοτϑις οἵ 6}] [1686 Δ] οἰ 08 ταβ, (μαι 1Ποἱγ υἱο πὶ 
ὝΘΙΘ ὉΠῸΟΓ ἰὯ6 ΔΌΒΟΙ 6 ΟΟὨΙΓΟΙ οὗ βοῖὴβ ουϊπανὰ 
ἰπῆπθῃοο, ΜΒΘΠΟΣ δρί γι 18], ὈΒΥΟΒΙΟΔΙ, οὐ ΡὨγδίοδὶ. 
ΤΏΘΥ γοΓθ, 80 ἰ0 Βρδδῖκ, [86 τοργοβοῃίδιν 8 οὗ ἰθοδθ 
ΤΏΟΓΟ ΟὈΒουΓΟ δηᾶ γοβηθα ῥϑυοὶο8] δ ἃ ΡΥ βῖοΔ] βαΐ- 
ἴοσίηρβ δῃά αἰββοπδηοοθ ΜὨΙΟὮ ἤδνο Ὀθοη ἰπϊγοάυοοὶ 
ἴῃ [86 ΡΒγΟΒὶοΆ) δπὰ οσίοσιδὶ που] ὈΥ 1ἢ)6 ΤηΟΓᾺ] ροπες 
οὗ ἀδυίζηθϑβ, (ΕῸΓΣ 8 1ἴδὶ οὗὁἨ ὈθΟΒ οὰ αείοναί λα 
οἷπα ΟΥ ΟἼγ οΥὙ ϑοιῖε, δεε ἨδυῦποΥ, Ρ. 48. 

γον. 2ὅ. Απὰ ἴδοχο ἐο]]Ἱοισϑὴ 
ΣΕ Ὧ65.--- ΕΠ. δ {λ]ε 
τη νυ 68 δὰ σαϊῃοτοα, ψἢ 
Τοτὰ. Τμοβ6 ποσὰ ἄγαστῃ ἰ! 
Ο.411166 ἰἰβο] ἢ, δὰ βπο]οὰ 
ΤῬΘΟΔΡΟΙΐπ, δὰ ουοὴ ἔτοπ 
Ἰδηὰ οὗ δυάξδα, δὰ ἔσοσῃ 
Ῥετθα. Ῥϑοδρο)έα, οσ 186 
Πα ϊοὰ ὈΥ Οἰθηι]6 βοιι]ο γα: 
16, δὰ 6 Επογοῖορθ. Αςι 
ΟΔΡΟΪ 8 Ὅ88 [Γουπμαοὰ Ῥγϊῃοίρδιει Σ ΜΚ) ντιζεαμδ χὰ ταν 

ΔΙΙΩΥ͂ Οὗ ΑἸοχαπὰον (ΠΘη66 ὁΠ6 Οὗ ἴ86 ἸΟΥΓΏΒ νε88 ΟΔ]} 
οα Ῥε]]α, ἔγοταῃα ἰμ6 οἱτγ οὗ τὲ ἤδτὴθ ἰῃ Μδοοραοῃΐδ),. 
ΤῊ ἀχργοβδίοῃ, Ῥογϑᾶ, γοΐοσβ ῬΡγο Δ ΌΪΥ ἴο ἴ86 ποτὶδ- 

σγοδὶ 

οτπὶ ραγὶ οὗ ἰπδὶ ργονίῃοθ Οἡ ἰδ αἀἰν βίοη οὗ Ῥεγθλ. 
ἰηῖο ἴθγοα ἀϊδβιϊμοὶ ἀϊβι τ οῖβ, οοηρ. σοὰ Εδυχηον, }αἱ- 
ἐδίϊπε, ἡ. 20. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1. Νοῖο {π6 οοπίγαδίὶ δίνει 6508 ροίΐησ ἔτοιι 
ῬΪδοθ ἰο ῥΙδοθ, δῃῃὰ (86 Βδριἰδὶ τϑιπηαϊπίῃρ βίδ ἱΟΠΑΥΥ. 
τ βοϑῖωβ ἴ0 γργϑβϑηΐ (86 τηουΐηρ δηα ᾿κεῖ] οἤδγδο: 
16 οὗ [η6 (ο8ρ6], 88 οπιροάϊοα 'ῃ ἃ ᾿ογβοηδὶ ἴοστη. 

2. Ετοτὰ πα οοπμάυοὶ οὗἩ Ψ6δΒυ8, τ ἱπίον δὶ Ηδς 
τεοορηζοα [86 86 ἀπ ρΡΪ]Δ66 οὗἉ [Π6 ΒΥῃαρορία ἴῃ 186 
ΔΤ Προηοηΐ οὗἩ Ὠἰνίης Ῥγουίάθποθ. ΤῺῊ6 Αροβίϊεβ 
δἷβο ορϑεγυϑά (6 βῆσηα 11πὸ οὗ σοπάυςὶ.. 

8. Το [βογὰ ΠΟῪ φῬτοοϊαϊπιθαὰ ουογυβοτο ἰδ6 
αοβροὶ οὗὨἩ ἴ86 Κίπσαοτῃ οἵ ἤραυθῆ. Τῃ6 ΔπηοθηΟθ- 
τηθηΐ, ἱμπαῖ 8 ΠΟῪ Βρ᾽γ.8] οτγάοῦ οὐἁἨΘ {πὶπρΒ ν͵ὰϑ8 αἱ 
Πδηά, τγγχ88 ΟΥ̓ΟΓΥΤΎΠΟΓΟ τϑοοϊνοα 88 ἃ Τὰ 6 οὗ οοπι- 
ἴηρ; βαϊναϊΐοῃη. Βυὶ 186 1,οτὰ 8150 ῥγοοϊαϊπιρὰ αἱ {86 
ΒΆΙΩ6 ἔτη6 ἴ80 Γ ΠἀΔΙηοἢ(4] 1α18 δα ργομΐβοβ οὗ ἰδ 6 
τον ὑπ οὗ ποαυθῇ, 88 ΔΡΡΘΔΓΒ ἔγοιῃ ἴἰἢ6 ΒΌΤΤΩΟΠ ΟἹ 
109 Μουηῖ. ΒΥ 1΄Ἀ}λ6 ΠΌΙΩΘΓΟΙΒ χιΐγαοϊοβ πο ἢ οθὺδ 
ΠΟῪ πτουρηῖ, Ηθ ρῥγονοᾶ ἐμαὶ {πὸ Κἰηραοπι οὗ μου θα 
ὙΓΔΒ ΤΘΔ]ΪΥ δ μαμὰ ; {μαὶ 118 σμδιβοῖον τὰ8 βρί τί] ; 
(δὲ ἐξ ττὰϑ ἃ Κίηῃράοχα οὗ Γοροῃογαίὶο ; δπὰ {πὶ [815 
ΠΟΥ ΒΡ τἰτ14] 116 οοπϑίϑίθα ἴῃ ἃ Βοδυ ΩΪΥ ἱπῆσοποδ 
διὰ ἃ νη θ ροόνον, τ ΒΊΟἢ τοϑίοσοα ποὶ οἱγ (86 ἀ}3- 
οδδοὰ δηὰ ἀδρασίοα Ἰϊΐο, Ὀυϊ αἷδὸ (ἢ ἀραὰ δπὰ αΪ8- 
Θαβοὰ Βοδστί, Τδυβ ἷΐ 8180 οἰ δα υγ δρροαγοὰ {παὶ 188 
κΚίἰῃσάοτῃ οὗὨ ἤθαυθῃ 788 ἰηαἸΒ5Ο 0 Ὁ]Υ οοηποοῖοά νεῖ ἢ 
ἴΠ6 ρογβοῇ οὗ Φοϑυβ. ΒῪ ΗΪ5 τηΐγδοθβ, Ηδ στουοδὶεὰ 
ΗΪπι8617 ἰπ ΗΪ8 μἹΟΥΥ͂ 88 ἴῃ οδθηίγα οἵ ἴμ6 Κίηράοιι οὗὨ 
Βοανθη. ΟἹ ζηΐγδοΐθβ, σουρ. Ὀοϊον, οἢ. Υἱ}]. 

ἯΙδ νϑγλογ. τ ὨΙΟἢ [8 ποῖ ἰο Ὀ6 ἱπουρδῖ οὗ ΤῸΓ ἃ δἰ πεὶθ πνο» 
τήθης. ΕῸΓ ἴῃ6 δαιμονι(όμενοι ΔΙῸ ΟΙΘΔΥΥ δηά γεροδίοα 
ἀ δι Πρτι! ο ὦ ἴῃ 1.6 ΟΟ50615 ἤγοσῃ ογά!ΠΑΥΓΥ ΡῈ Υ δίοδὶ ἀἶδο 
δηἋ τοργοδοηἰοὰ 88. ῬΟΓΒΟῚΒ ν᾽ }0 ΔΓΘ δρ᾿ΓΓΓΠΔΙῪ δἰπ]οϊοὰ μὴ 
Ῥοββοδδϑοὰ ογ [πη ουροηθίγοϊοα 88 ἰΐϊ ΠΟΥ ὮΥ̓͂ ἃ ἀουῦ]α Θοπ- 
Βοϊουδη 88 δηὰ α ἀουῦὶθ ν»}}}, τὴ9 πο Ὀοὶπα Τοτοΐμη ἴο [8 ὩΣ 
δηὰ ἱδκίης ἴοτο  Ὁ1]6 Ροϑδοβδίοῃ οὗ {ποἷσ Ρἢγδίοδὶ ἴγαπλὸ ΤὉΓ 8 
τὴ6. ΟἸγΙβὲ ἸΠΟΤΘΟΥ͂ΟΥ δἰ γοβλθϑ [η6 ΟΥ̓] δρὶ (8 δ ἀἰϑ!! ςὶ 
ἥγτοπι [ἢ ΡΟΓΒΟῺΛ ροβϑοδδοὰ Ὁν 16 Π|; Βπα {ἰο δὲ δρ᾿ ΓΙ 
ουῖ ἤζοσι ὁ19 ὈΟΤΒΟῚ ἰπῖὼ ΠΟΙ ΕΓ, ΟΥ δνοῃ ἰπῖο ἃ Βοά οΐ 
δ ἰἢ6. (μΊΡ. δἷβο, ὁἢ (6 ζυπϑσγαὶ βιιδίοςς, ἴῃ τοτηδτκϑ οὗ 
1.)͵κΓ. Τγοποὴ, ὁπ ἐλὰ Διἐγαείςξα, ᾿. 160, δῃὰ Ὧν. ΑἸογὰ οἱ 
λίαϊέ. Υἱϊῖ, 82 (ἀτὰ ϑὰ, νοἱ]. 1. Ρ. 19 νᾳ.}.---Ρ, 8Β.} 

-»»»»»»».-- 
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4. 1κ1Κὲ ΦόΒῃ, 6908 Ῥγοάυοοα ΟΥ̓ ΗΪδβ ρῥγϑδοηὶηρ 
δ 56ΠΟΙᾺΙ ᾿ΡΡΟββίοη ὩΡΟῺ [86 ΡΘΟρΪα, Ὀυῦ ἰῃ ἃ ὨΙρΏΘΥ 
ἸηθΆβῦγο, ΦΟΔΏ ΤΟΙ ΔΙ μΠΘα ΒΙΔΙΪΟΠΔΓΥ, Φ6808 πρηὶ 
δῦουϊ : Φοῦπ δηπουποορὰ ἰῃ6 πυϑῖὶβ ἴὸ οοτμθ, 6818 
Ὀτουρις ἰο ᾿ρδν ἐπο 16-οσἰνίηρ ρον ον οὗ [6 ἀοΒρεϊ ; 
Φοδα αἰδβρ᾽αγοϑα ΟὨΪΥ͂ ΟΠ6 τηΐγαοϊο, (δαὶ οὗἉ βο᾽ γουυποὶ- 
διΐου ἃπὰ (60 Τροστὰ] σζτοδίμοββ οὗ 4 τὰ ρῥγορῃοὺ 88 
Οσχῃἰ δ οὰ ἴῃ ΒΒ οὐγὰὶ ΠΒίοσυυ ; ἢ6 ἀϊὰ ὯῸ ΟΠΘΟΓΒ; 
πῊ16 ς᾽ ἀρρολγοὰ 858 86 ἰηπιοβῖ δηὰ αἰβίϊη σι 5 ϊηρ' 
οἰιδιβδοίοσίβϑιϊο οὐ ΟἸσβι᾽ 8 16 ἰο οσὶς μλΐγϑο] 68 οἵἁἨ μ6α]- 
ἰμᾷ, οἱ ἀοϊνοσαηοο, οὗ σομζογὶ, ἀπα οὗἉ Βαϊ γδιίοῃ.---Τὸ 
Φοδῃ (6 ρϑορὶο Βοοϊκοά ἱπ πυπιθογθ, ἀραὶ ἰ0 τοΐυτῃ 
ἰ0 [Βοῖν ΒΟΙΏ6Β ; ψὮ116 οὗ ἰο86 γἢο Ὀοίοοϊς ΓΠΘΙΏΒΟΙγ 65 
ἴο 6808, ΤΏΔΗΥ σοτηδί πο ἰοὸ ἔο ον Ηΐτ ΜΙ ΠΘΟΥΒΟΘΥΟΓ 
Ης πεῃὶ. 

ὅ. ἴῃ πιοϑδϑυγο 85 {86 Κἰηρσάοτι οὗἨ Ὠοδυθῃ 8}8]} 
ΔΡΡοαῦ ἰῃ ἰ86 ΟἸυγοῖ, [86 βᾷτηρ Ὠὶνὶηθ ροτοῦ---ἰῃθ 
ΒΒΙΩΘ ῬΟΎΟΣ οὗὨ ἔδ: ἢ, οἔ Ιου. δπὰ δι 18, δα {9 Β81ὴ 6 
ΒΟΔΥΘΏΪΥ͂ σουσγαρο ΤΒΙΟἢ δϑοθηὰβ ἰοὸ μοαθθῃ ἀπὰ ἀθ- 
ΒΟΘΠδβ ἔχου ἰδ, ἰο αἰδῆῖιδα ἰμδὶ νἱοἢ ἱβ ὨΘΑυΘΪΥ, ν1}} 
80 Τηδηϊοδι βοῆς, 

ΒΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΒΑΟΤΊΙΟΑΙῚ 

ΘΟ γῖϑὲ σοοῦ δῦουὶϊ ἀοίην, ἰο 8]}].---Ἰ. Ηδο τοηΐ 
αδουΐ ἴπ ἴῃ οτηηϊροίθμοο οὗ Ηἰΐβ Ιοσο. 2. Ηο αἱα σοοά 
ίο αἷΐ ἴῃ ἴμ6 οτηπὶ ροίθποα οὗἩ ΗΪ8 Ἰονϑ.--- δ Δ ΌΟΓΒ οὗἵἴἁ 
τη πἰβίογϑ Βῃου]ά οχιοπα ἴο ἃ}} πὶ ἴῃ Βρθοτο οὗ 
ἰδεῖν δοιί νι ιγ.---Ο2}}166, οὐ 186 οἰγουΐϊι οὗ [86 ΟΘὨ 1168, 
ὈΘοΟμλ68 ἴπ6 αἰγουϊι οὗὨ [86 πον 16.---ἴ ῥσοδοβίηρ 
186 αοβρεῖϊ, νγὸ βου 0] ὰρ ΘΟ 8 ῥγορδσγδίουυ 
ΔέθηΟἶο8. δηα αἰβροηδβαιοη8.---ΕὙδηρ 158 ΒΒου]α οῃ- 
ἄδανοῦ ἰο ἢπᾶὰ ῥτορϑγ βίδγιπρ- ροὶπίβ ον ὑμὶν ποτῖς. 
--Ἴο ἰοδοδίηρ οὗἨ 2688 ἰπ 118 ἔ] 658. 1 ἷβ, 1. ἃ 
Ῥτοδοβῖηρ (Δ Δρροαὶ ἰὸ {16 Βοαγί, ἀπῃηουποίηρ᾽ ΒΟΙλ6- 
ἰδίηρσ πον); 2. δ ἰβ. ΟὐΒρεὶ ; 8. ἰξ ἰΒ 1.6 ἀοβρεὶ οἴ 
(86 κίπσάοχα : 4. ἐξ ΘΟΏΥΘΥΒ βαϊγαιίοη.--- Ποῖοοίβ ἴὸ Ὀ6 

97 

δυοϊαρὰ ἴῃ [86 ΟἸΌΓΤΟΙ : 1. 1 8 βδὰ πβθη ἰοδοδίηβ 
66Ά868 ἴ0 Ὀ6᾽ Ῥγοδομίηρ; 2. τοῦτα 886 τ θῺ Ργοδ βίην, 
οΟΆ868 ἴο Ὀ6 ἰοδοιίηνσ : 8. τηοϑί Βα ΒΘῺ Ῥτοδο ἰῃρ' 
668868 [0 Ὀ6 8 608ρΡ6] οὗ [π6 κΚίπσαάοτα : 4. ποὺ 688 
88 πο ἀοδίξιαϊο οὗἩ (6 Ῥοτον οὗ 11 6.---ἼΠ ΟἹΥ͂ ἀδ 8 
αἶβο, ἀοτηοηδίγαιίοη οὔοίο συ οὗἨ 86 αοβροὶ πο 
ἯΘ ΡΓΟΔΟῺ 8 ἱπαἰΒρΘΉΒ8}6.---ΤῊ0 Ῥγδοῖῖοδὶ ἀδιη0}- 
βίσαϊΐοη οὗἁ ἰδ συ οὗἨ ἰ86 ἀοβροὶ βῃου]ὰ Ὀ6 88 ζ0]- 
ΙΟΒ : 1, ΟἿΓ Ῥγοδοδὶηρ ΒΒου] ἃ δἰνσαγβ ὉΘΑΡ ἴμ6 ἱτη- 
ῬΓ688 οὗἨ ἴδ Ἰονθ οὗ Οἢγίβι, οὗ (89 ΗοΙΥ βρίτιι, δὰ 
οὗ ροόοτοῦ. 2. 10 βῃουϊὰ αἴγγαγβ Ὀ6 δαδριθὰ ἰὸ [80 
γγΔμβ8 οὗ [80 896.---ΤῊ6 Βοϑογοὶ οὐ ΟἿ τυ Β ΡΟΣ οὗ 
Βοὶρίῃς ΗΪ8 ρϑουρΐθ ἰδὺ ἴῃ ἐμοὶ βρί γί] ὈΟΪ ἀμ 688 : 1. 
Βαβοὰᾶ οἢ βρ᾽γἰ ὑυδι ΒΌΤΑ ΠΥ ; 2. Βρυϊπσίηρ ἵγουη βρὶ τὶ 
ὯΔ] ἔλ! (ἢ ; 8. τηδη  οϑυηρ ἰἰ86 1} ἴῃ δρί γα] ἸοΥ6 : 4. 
ουἱάοποοα ὈΥ βρὶ ταδὶ 11{68.---ϑρ᾽ τα] οοναγαϊοο ΟΡΘΏΒ 
106 ἀοοῦ ἰοὸ 6 ΘΠΘΓΑΥ.---Ἴ 6855 8.1}}} ΣΘΙΏΟΥΘΒ ΘΥΟΥῪ 
ΤΔΏΠΘΣ Οὗ 5688 ἀηα ἀἶδο856.---ΤῈ6 ἔδιηο οὗ 6808 
ῬΓΘΡΆΓΟΒ [86 ὙΑΆΥ ἴον (6 πογὰ οὗὁἨ 4Δε888.---Τ})0 86- 
γἱουν ΌΤΙ δβἷῃ ἷβ 8130 ἰῃ6 ϑανίουῦ ἔγοτη ΟΥἹ]].-- -Ηό 
Βιοα]οὰ 41} ἐμαὶ σᾶτλα ὑπίο Ηΐμλ.---η ἰσοῦ Ὁ] 6 δηᾶὰ Ὠ6- 
ΟΟΒΒΙΔΥ γγα ᾿οατ ἰ0 ΚΠΟῪ οὐν ον ογον.---Ἴ 6 κίηρσ- 
ἀοτα. οὗἁἩ ΟἸ γῖβὶ οοτασηθηοίηρ, διηΐαβὲ ρον δηα σηΐδ- 
ΟΥΥ. ΤΏ τοϊδιΐοῃ Ὀοίπθοῃ ἴμο866 ΜΏΟ 9Ὸ]]ΟΥ ἐπ 6 τγοι- 
ἀν. ποσκογ, ἀπᾶὰ ὑμο86 πὸ Ζ0]1ον [86 Οτυοϊδοα ΟὨΘ. 
--- Οομγουβίου [86 ουϊάσποο οὗ ὑπ 6 ΑΥΤΔ ΚΘΗ Ϊ ἢ Ρ.----Φ 6808 
δαίμοτΒ Ηἰβ8 ῥϑορὶθ. 1. Ηον ῦ 2. ον πιδῖ ρὺ 
οϑοῦ 

᾿ Αίανζε :-- Ὠγίβε οχίορμ 8 ΗΐΒ Κίηρδοιη ὉΥ͂ (6 
Οοθροϊ, ποῖ Ὑῖτἢ ΘΑΓΠ Ὁ] ἩΓΘΔΡΟΏΔ.----Ἴὖ 8. 8 5118}} {δ ἴπιρ' 
ἴον Ηΐμὰ τ8ο ργῖνθϑ ὉΒ δἰθυθδὶ 118 ἴο τοϑίοτθ οὐῦ Ὀοα- 
1}γ 11ἴ6.--. Ὰῴᾳ1} ΟἸ γίβ᾽ Β συ ΐγβ 68. ἀγα ὈΪΘΒβΙ ΡΒ. 

Ἡσιιδηδν :--- 6866 ουγο8 οὗἨ 688 ἃγϑ ἱπηροσίδῃηϊ ; 
85 ὈοΪῺΡ᾽ 80 ΣΩΒΏΥ ὈΪΘΘΒΙΏΡΒ δὰ ἀ6] ν ΘΓ ΏΟ68 οὗ ἩὙΓΟΙΟΝ- 
οἂ δῃὰ ΠΘΘΟῪ ῬΘΓΒΟῺΒ ; 88 γουϑί αἰ ο 08 οὗ Ηΐ8 σοοῦπθβδ 
διὰ ἰογϑ: 88 οὐϊήθηςσο οὗ Ηἰβ αἰνὶπθ χη ββίοη ; 88 
Ροϊηιΐης ἴο (}9 βρί τυ] ἀοἰΐνογαηοο τ μΐοἢ Ηθ πτουρδί, 

ΡΑΒῚΙ͂ ΒΕΒΟΟΝΘΏΘ. 

ΟἩΕΙΒΥ τηδη  θϑίϊηρ Η]Π18617 ἴῃ ουὐνγατ ΟὈΒΟΌΓΙΓΥ 88 36 ὑγὰθ ϑδυίοασ, ὉΥ Ηἰβ 
ὙΟΙΚΒ; δηᾶ ρῥγουϊηρ Ηΐπι861} [86 ῥχοτηϊβοᾶ Ῥσορβοῖ, Ῥυϊοβί, δῃᾶ Κίηρ, 'π ΗΪβ οοῃίλῃ- 
πΔ] οοπϊοῦ 1 [86 Βρυτγίουβ πούϊουβ οηἰοσίδϊποα ὉΥ [86 ὅονϑ οοποοτηΐηρ (80 Μο8- 
ΒΔ} (0}. ν.--χυΐ. 12). 

ςϑ 

ΕἸΙΗΒΤ ΒΕΟΘΟΤΙΟΝ, 

ΟΗΒΙΒῚ ΜΑΝΙΕΈΞΤΙΝΟ ΗΙΜΒΕΤῈ ΑΒ ΤῊΕ ῬΕΟΡΗΕΊ. Α. ΑΚ ΤΕΑΟΒΕΒ ΟΕ" ΤΕ ΚΙΝΟΡΟΚΧ 

ΟΕ ΒΕΡΑΥΕΝ. ΤῊΒ ΒΕΒΜΟΝ ΟΝ ΤῊΝ ΜΟΥΝΊΤ, ΟΗ. Υ.-ΥἹ ". 

ϑιγωσξενο ὁ ἐλο ϑεγηιοη ὁπ λο λ[οιηί.--- 6 σταπὰ ἐππάδχηθαὶαὶ ἰάθα οὗἨ [Π6 βοιτωοιῃ οὐ ἴῃ6 Μουηὶ ἷ8 ἰοὸ 

Ρῥτεδβοηὶ (Πο τ ἢ ἰθουθηο88 οὗἨ [Π6 Εἰπράοτῃ οὗὨ ποᾶνθη ἴῃ 118 τοϊδίζοῃ ἰο ἰμδὺ οὗἁἨ 186 ΟἹὰ Ἰοδίδιαθηΐ ἰμ600- 
ΤΔΟγ. ΤῊΪΒ ἰάοδ ἰβ ἀιταιροὰ ἴῃ ἰδγοθ ραγίβ. Ῥαγὶ βγβί, τ μοὶ οοτηρτίβεβ (86 βϑιταο ου ἰμθ Μουμπὶ ἴῃ 
[016 ΠΔΓΓΟΊΤΟΥ ΒΈΠ86, ὈΓΟΒΟΏΪΔ ἴῃὴ6 Ππδῖυτο δηα οὐδγδοίοῦ οὗ [6 τρ᾿ιὐθοῦβη 688 οὗἨ ἰδ κίηράομῃ οὗὨ Οοά, 

ἔτοσα [86 οοτηστηθποοσηθηὶ οὗ δρὶ γἰϊυδὶ 116 ἰο 215 οοταρίοίοι, ΟἿ. ν. 1--16.---.ἌΑὐ 6 οἷοβθ οὗ [818 βοοϊοῃ, 

Ἵ 

.- 



] 

98 ΤῊΕ ΟΟἙΗ͂ΡΕΙ, ἈΟΟΟΚΡΌΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 
. 

᾿ς ἅμ δοηίγαδί Ὀεύπϑαϑιη (δ ἰ8 τ σ᾿ ΘΟΌΔΠ6ΒΒ δηὰ ἰπαὶ οὗ Φοπίβι ἐγ! ζοῃδ]ίδυα ἰ8 Ὀτουρῆξ οὐξ ἴῃ ἐΐ8 ζυϊεαὶ 
τηδηϊ οβίδου (10 δτιετ ρογβοοαϊίου ἴον ΟἸτίβι Β βαο). Τμΐβ ἱπάποοβ ἐμ ἵογὰ ἰοὸ δχρίδίη, ἰὰ Ῥατὶ 2, 
86 τγοϊδίΐομ Ὀοίνγοοα {86 τἱ ρου θουθηοδ8 οὗ [16 ἰϊπράοτι οὗὁὨ πεοδγϑη (μὰ ἀοοίτηθ ἀπὰ 116) δηὰ ἰδαδί οἵ ἰδ 
ον Δ Τπϑοσγαου. ΤῈΘ ἤοττηοῦ 8 ([ῃ6 ροπυίΐηο ἔ]Β]πηοπὶ οὗἩ ἴπ6 ΟἹὰ Ταβίδταοπι {μπΘΟΌσδΟΥ (οὗ {πὸ [ΔΝ 
δοὰ ἰμ6 Ῥτγορβοίβ), ἰη ορροείοῃ ἴο (δαὶ ἔαϊβε ἀδυρὶοριαθαὶ οὗὨ 9688 ἰγαάϊ ἀοπδὶ θυ, το ἢ ΟΩΪΥ ῥτθ- 

Βεγγϑὰ {Π6 Ἰοϊΐοσ οὐὗὁἨ πὸ ἸΔ δια (πὸ ργορμοίδ, ΟἿ. νυ. 17--ἱῖ, 6.-ττὰβ 186 δγαειὶ βοούζοη οοηίδἰηρθὰ ἃ ἀθ- 
βοσίρώοῃ οὗ 16 εἰσυαέέον, οΥ ἐδι6 δίεεοοά ἴο (εἰν ἤπαὶ γοναγὰ ἰπ βϑανθῃ, Δ μβουρσηι ἐμοῖς ΘΟΌΓ50 ΒΘΕΙΩΒ ἰο 
[86 ποτ]ὰ οπο οὗ οοπίπυασϊὶ Ὠυτι ]αἰῖοι : 80 186 Βοοομά δβοοίΐοη ὀχ ἱἰἐ8 186 τἱρμύθουβποδθ οὗἁἩ ἐμ Ῥμαή. 

8668 ἰῃ 18 Γ6Δ] Ομδγδοίον δῃὰ τοβυ]8, ἰὸ ἴπ6 ᾿αάρταοης τ: οὮ Β}8}} ΒΏΔΙΙΥ ΒΊΤΘοΡ ἰΐ ΔΥΔΥ (Ὀσποδίϊι “ ἀο68 

διηὰ βυΐηθ ,)), ΑἸΠουρὰ ἰο 186 ποι]ὰ 1ὺ Βοοσηβ ἰο τἶβα ἴο ὑμ6 μτοδίεβδί μείρεὺ οὗ Ἔχαϊ διΐου, 1,8 ει]γ, ΟἸτίβὲ 

ΒΏΟΥ͂Β ἱπ π6 ἰϊτὰ δῃὰ ῥγϑοίΐοδὶ βοοϊΐζοῃ, ΠΟῪ ἰο ἀνοίὰ [86 [186 δῃὰ οἤοοβο {86 τίραι ΜΔ ; ἱπαϊολίην, 

δὖ (86 δατη6 {{π|6, ἔΠ0 τλοὰθ δῃὰ Ἰηδῆηον οὗ ροηαίπο βρί ταδὶ 116 (οἷ. νἱὶ, 7--27). ΤῊ οοποϊυάΐηρ γεγθο8 
(νογβ. 28 δπὰ 29) τοοογὰ {86 ἱπιργοδβίοῃ ργοάποθα ὈΥ {18 βϑστωοῃ οὗἉ 7 6β08. 

ΤΟΥΥΠΕΚΑΥΟΒΕ :--- ΟΟΤ}. ἀρ Ἐκ ωαρείμς Οἢ λδ ϑδουύηοη, οἡ, ἐδλ6 Ἀοιεπέ, 4} δὰ,. 1856 [ΥΔ 8]. ἱπέο Ἐπαὶ. Ὁ Ε. Ταιοήίη 
Βτο ἙάΙΏΡ. διὰ ῬμΠΠδά., 1860]; ΚΊΙΗσ, δ έα Βενσρνοαίρέ Ολν ἐδ, λϑδαρλ δ βρὴ Ατηάϊ, 2 έ6 Βεγρργοα ὅσ, Ολρέϑι, 
ὙΜαράοῦ,, 1851 δὰ 1888: Βγδυηθ, 2 ὲἐ6 ἐλ τύ κρῚ 81 ἀβηορυκρὰ Μοργι “68 Ὁ ἡ, 2 οἀ., ΑἸτοΩ τα, 1858.--- ΕΣ 16 οὐ άεΓ 
Ἰτογδίητο οὗ [89 δι] 6ςΐ, 866 Τ ἰῃοτ, 8 ηΖ, δηὰ ἩΘΌΡμοΓ. ᾿ 

.-«..ὄ.....Ὁ......... 

Ι, 

ΤΏ βοιτηοῃ 6 ἴπ6 Μυπηὺ ἰπ {Π6 ΠΑΙΤΟΤΟΡ Β6η86. ΤῺ δὲν οὗ ἴπ0 Ξρίγτίι. ΤΠδ Ταπάδτιησπίαὶ ᾿δὴνϑ οἵ ἐδ 
κίπράομι οὗὨἨ Βοδνϑῃ δΒ ΚΠ ἀδιηθηΐδὶ ὑτοϊαΐθ68 δπὰ Ὀοδι 68 οὗ [06 ΘοΒροὶ. Ογαάκναϊ ργορσΥγεες ὡριοατὰ 
ἴο ον γϑοίνο886 ἐπ, γἱσλίεοιδηδδδ, οὐ, τ παὺ 18 [μ6 Βδπι6, ἐπ Ολγίεί. 

ΟἩΑΡΤΕΕ Υ. 1--16. 

(Κενε. 1-15. δε Οοαρεὶ γον (λα ΔἸ. ϑυσιάαν αἴῖον Τρέσεδψ.) 

Απά ββϑίῃρ 88 ταῦ δι ά68, ἢ6 σγϑηΐ ἊΡ Ἰηἴο ἃ τηουπίϑιη; δπα Β6Ὲ 6 ν͵ἃ8 βεὺῦ [δά 
δβδὺ ἀονσῃ], Εἰ8 ἀ1801 0168 οαὰθ ἀπίο [10] ἰπι: Απᾶ ἢ ορϑηβθα ἢ18 τηουί]ι, δῃα ἰδυρὰὶ 
ὑΠ6 τ, ΒΑΎηρ, Β]ΘΘβθα αγὰὲ {16 ῬΟΟΥ ἴῃ Βριγιὺ: ῸΓ {Π6 18 185. ἴη6 Κἰηράοιῃη οὗὁἨ ὨδδΥΘη. 
ΒΙεββθαὰ αγὰ {π6ῦ {πδὺ τηουσῃ : ῸΓ {Π|6Ὺ 88}8}} Ὀ6 οοτηξοτίθα. ἘΒ]οββθά αγὸ (86 τῃθοὶο: 
ἴου ὑΒ60 8}.8}} ἱπῃδγὶῦ ὑῃ6 δασγίῃ!ᾳ Β]θββθά αγὸ ὑῃΠ6 0 ΜᾺ1ΟΪΔ ἀο ΠΠΡΘΓ δηᾶ {μϊσϑὲ ΔΕοΓ 
ΤΙΣ ὐΘουϑΠ 688: [ῸὉΓ ὑΠ6Υ 588} Ὀ6 Α]1064. Β]6856 ἃ αγὲ {Π6 τῃϑγοὶ [αὶ] : [ῸΣ {Π|6Ὺ 88}8}} οὈίδιῃ 
ΙΔΘΙΟΥ͂. ΒΙ]6886α αγὸ {Π6 ρᾶγθ ἴῃ ποατὺ : ἔογ {ΠΥ 8}8}} βεαα σοὰ, Β]6ββθα αγϑ {ῃ6 ρβ8ϑδ0β- 
ΤΛΔΊΚΘΙΒ: [ῸΓ ὑΠ6Ὺ 5118}} 6 081164 ὑπ6 ομμ]άτθῃ οὗ αἀοα, Β]6ββθα αγὸ {6 0 στ ]ο ἢ) ἀγα ῬεΓ- 
βοουΐοα [ὉΓ σὶρ ϑουβη 6 88᾽ βδῖζα: ἔοσ ὑΠπ6ῖσβ 18. ὑῃ6 Κηράοτῃ οὗ δᾶνθῃ. Β]θββθὰ δγθ Υδ, 
θη. Π,65. 8}|8}} τυ }]6 γοῦ, πα ῥογβθουίθ ψοῖ, ἀπα 58} ΒδῪ 8}} πιδΏ ΠΟΥ ΟὗὨ 60}} δραίμβι᾽ 

12 γοῦ ἔ]86}γ," [ὉΓ τὴν 88Κ6. Β ήοιοθ, ἃπὰ Ὅ6 δἽχοθθάϊηρ ρἷδα; [Ὁγ ρτϑαῦ 18 ὙΟῸΓ σοναγὰ 
18 )η θᾶνϑῃ: [Ὁ 80 ρϑιβδαουϊοα (Π6Υ {π6 ῥσορῃδίβ σοι [110] σοῦ Ὀθίοτθ γοὺ, Ὑ8 8.0 

[86 88] οὗ ὑπη6 ϑαυίῃ : Ὀαὺ 1 [Π6 88]0ὺ μᾶγθ Ἰοϑὺ 1.8 βαυοῦσ, ΠΟ σ ἢ 8118}} 10 6 88] 6 7 
1ὺ 18 ὑμαηοθίουι ἢ ροοᾶ ἴον πούμϊηρ, Ὀὰῦ ἴο Ὀ6 οαϑὺ ουΐ, ἃπὰ ἰο 6 ἰγοάάθῃ Ὡπά 6 Γ ἔοοῦ οὗ 

14 τηϑῦ, Ὑὁ δἴδ [86 ᾿ἰρῃύ οἵ 6 σοῦ, Α ΟἸΟ ἰμαὺ 18 βοῦ ὁπ 8. 1}}}} σδῃποῦ Ὀ6 διὰ. 
15 ΝοΙῦΠοΓ ἀο τηθῃ Ἰ1ρ]ιὺ 8. ὁ8}416 δπὰ ραὺ ἴῦ ὑπάθγ ἃ ἀμ δ ῬυβΠ6), Ὀυΐ οἷ) ἃ ΟΔ Πα] 6βϑίιοῖς; 
10 διῃά 1 ρίνοι Ἰρμὲ απίο 411 {πδὲ ἀτθ ἴῃ 86 ἢουβθ. [ωθὺ γουγ ΠρὮ 50 811π6 ὈΘΙΌΣΘ ΠΊΘη, 

(μα ΠΟΥ͂ ΤΔΥ 866 γΟῸΓ ροοᾶ τόσβ, δηὰ ρου! Ὑ γοῦὺσ ΕΔΙΒοΓ  Ὠῖοἢ [17}0] ΙΒ ἴῃ ἈΘδυ θα, 

"2 μὦ ᾿ », ΦΦ.Ω «ὦ ὧδ Οι ὦ ἢ μὰ 

Δ εν. ὅ..--ΤῊο ἴση ἐἰοη οΥ̓ 186 δοοοῃᾶ δὰ ἰμϊτγὰ Ὀοαιϊ πθ8 ἔπ 1,ΔΟ ΒΓ δππ ὃ πὰ Τιβοοη ἀοΥΓ 8 δα 0} 15 ποῖ δ} 
ΟἸΘΠΕΥ δυβίδί θὰ Ὀγ ἐμ6 ἰΘϑ ΠΟΥ οἵ Οοά. Ὁ)... ἐμ9 υϊκαῖο, οἴο,, δὰ [8 δὶ ὍὯσ τὶ ἰἢ [}}9 Ἰορίοδὶ ογᾶθυ οὔ ἐδ Ὀοδε πάσα. 

ἅ ψεν. 11..-.-Σ αἰδοῖν, ψευδόμενοι, ἰδ ῬΟΟΙῚΥ Βαρροτγίθα, δηὰ βυροσβαουδ οἢ δοοουηῖ οὗ ἴμο τγοτὰβ: Ὁ" λίῳ ϑαζα. [ὉἘο 
ονίάοῃοθ δραϊπβί ψευδόμενοι ἰ8 πατάϊγ βυϊδοίοης ἰο ἡπ5Έ{{ν 118 τϑίγονδὶ ἤγομι (80 ἰοχὶ, ΤῈῸ γαιίσδη οοάοχ (18 κίνϑῃ Ὁ7 
Βυιϊτηδηη) απὰ οἵδον Ὑγο Π Ὑ ΜΗ. δηὰ δηοίϑης νυϑγβίοηδ ἤδΥῦϑ ἰΐ, δηὰ ΑἸογὰ, Ἐοσάβνόγίῃ, δπὰ Ὑτορο.]68 τυΐϊδὶπ ἔξ, Ὀαἱ 
ΤΤΟΙ61168 τοδυῖκ 1 δ ἀοα ει], ΑΒ ἰο (δ οοπποοίίοη, ψευδόμενοι ὈδΙοη 5 ἰο εἴπωσι, οΥ 41} ἐμο ἔπγϑο ργοοθάϊηξ σοσῦσ, αὶ 
ποῖ ἴο ἕνεκεν ἐμοῦ.--Ρ. Β.} 

δ οΣ, 1δ.--[Τ}6 ἀδθβηῖο δγίίοἷο μοσοὸ ἰπά οδὲθϑ ὑπὸ ΤὩ τ ΠΣ ΠΟ ΒΟ ΠΟ] ἃ το 80Χ6.--. Β.} 

οομ ΓΔ] -Ῥοϊπὶ οὗ Ο γἱβι᾽Β τηἰἰβίτγ ἰῃ (811166, Τὶ τχὰβ ἀθ- 
ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, Ἰϊνογοὰ ἀυτίπρ [86 γβί γϑδγ οἵ ΗΪβΒ ρυ}]}1 6 ὀλγθ θυ, θοῖ}8 

χη θϑίπθοῃ [μ6 πίηίον οὗ 781 δῃὰ {πὸ βργίπρ οὗ 183 
Θεποναὶ οπιανζε οτι ἰμ6 Βοιτασω οἱ ἐπ6 Μουπὲ, [ Α. Ὁ. “Το δοῦνην οὐ Φομη ὉΥ ἔπ6 Ὀδηκα οἱὗἁἨ Φοτ- 

---Τὰο Βαιτασι ὁ ἴ6 Μουμὺ ἸΏΔῪ ὉΘ τορι θὰ 858 186 [ ἀδῃ ργο ΔΌΙΥ οοπιπυοά {11 ἑοναγὰ [86 πίμϊος οὗἁ [80 

Ν 
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γοῦν 781. ὙῈ16 6 ὈῬαρσοα πῃ Θ411166, ΟἸτῖδὶ ἴα.- 
Ὀοτοὰ ἰῃ Φυάξα. Αδους (πο ἰΐτηθ ἰδὲ δοῃ γ8 ἱτη- 
Ὀτίϑοηθα ἴῃ 6811166, 86 βαημιθάγιτη οὗἨ “ογΌβα θα Ὀθ- 

ἰο γἱοῦνν τὶ ἀἴδιῖκο [ἢ 9 εἶδε δΔυ  Βουῖν οὗ 
δ. Οἱ ἰπΐβ δοσουῃίὶ, Η6 ἰοῖ Ψυάδβοα, δῃηὰ τού γοα 

ἴο Π4}1166. [ἢ ἴδ βρτίπσ οὗ ἰμ6 γοᾶνρ 782, Φόοδη ν88 
8111} ἴῃ ὑτίϑοηθ. Αἱ ἐμαὶ ὕτηθ 86 βεπὶ (16 νγο]]-ἰγηόνσιι 
ΔΙΏΡΑΒΘΘΥ ἰο ΟἾτϑι. Ετουλ Μαίί. χὶ. 1, 2, γ ρδίμον 
1δὲ 1818 ἱπαυϊΐΥ τδΒ τη846 δἰ ἰμ6 οἷοβθ οὗ ἰμ6 γι 
ουσιου οὗ ΟἸτίδι ἰπγουσ ΘΔ 166; ποησδο Ὀδίοτο ΗΪβ 
αἰϊοπαΐϊηρ ἴδ6 ἔδαδι οὗ Ῥατγίπι, π ΟΝ ἰ8 τοϊαϊρα ἰη [6 
6οεροὶ οὗ Φοδη (εἶ. ν.} βοου δδογνδαγὰ [86 ὄὀσχϑοῖ- 
ἄοη οὗ Φοδῃ ἴοοϊκ ρμίδοθ, ὑγοῦΘΥ Ὀοίπθο Ῥατίπλ 
διὰ Καδίον οὗ [Π|6 γον 782) (866 ΤῊ ζοῦδη «διε, ἰὶ. 1, 

162 : 
" ΤῸ τοῦς (Ὦγθθ βίδροβ ἷμ 86 ᾿ΟΌΓΠΟΥ οὗ Ζ26δὺ5 
{πγοῦρἢ Ο8}1166. ΤΏ ἤσεϊ δου ρτγῖβοθ ἴΠ6 ᾿ΟΌΓΠΟΥ οὗ 
Ομ σίδὲ ἰὩγουρσὰ ἴΠ6 τηουπίαϊπουβ αἰδίγοὶ οὗ ὕρροῦ 
δ ῖοο. ΤΊ 18 δ ἀθὰ ἰο ἴῃ σΌΠΘΓΑΙ ὑθστὴϑ Ὁ Μαῖ- 
(μον ἰπ οἷ, ἷν. 28. ἽΝ ΘΑ πη σ ἐν 16 καρ μρυὸ 
Αροϑίέϊεβ, ἰοψοίμος πὶῖϊ (09 πιϊγδου ]οῦβ ἀγδυρπὶ οὔ 
ἤδῆθβ, [Κ6 τ. 1, δὰ [6 βοιτθοη οὗ ἔπ 1,ογὰ ὉΥ [Π6 
κακὸ οὗἩ Ο}111686, ργοεθάϊηρ ἰμδὶ τηΐγϑοῖθ, ξοσστηθὰ ἐπ 
Θοϊωσλθηδοτηθηλ οὗὨ ἰδ ϊ8 ̓ΟΌΣΙΘΥ. [{8 61086 ἰβ τηατϊκοὰ 
ὃΥ ἰδ6 βοσιθοη ὁ ἴδ6 Μουσί. ΟἹ ΗΪΐ8 βοοομὰ ἰουσ- 
ὨΟΥ͂, {86 ον ραββοὰ Ὀογοπὰ ἰμ6 Ὀουπάβ οὗ (Δ) 1166 
ῬΤΌΡΟΣ ἰπίο. ὕρρεος Ῥοσθδ. ΤῊ ἰοὺ σομηπιοποορα 
πὶ Η8 βοδομα βούτθομ ὈΥ ἴῃ6 1δκα οὗ 64}1166, οἢ 
ἩῸΪΟἢ οσοαδίου (86 κοτὰ ὈΓΟΌΘΟΪΥ αὐἱογοα (ἢ στοαῦογ 
Ῥαγὶ οὗ (10 ραγβΌ]68 σοποοιῃΐησ ἰδ6 ἰεἰησάοιῃ οὗ ἀοἀὰ. 
ΟἸΒοῦ ἴγοο Αροβίϊοβ τοῦ ΠΟῪ δἀἀρα ἰοὸ ἐπ ἔοστροσ. 
ΤΊδὲ ἸοῦγηονΥ οἰοβοὰ πῖῖ ὑπὸ Θχρυϊεκίοη οἔἉ ἰδο Ιιογὰ 
ἔτοταο ἀδάδγβα, δῃὰ δβοῖῃθ οοῃῆίοίθ Ὀοΐτγοοῃ δοδυβ δοὰ 
[86 ῬὨατίθοοθ, δὰ ἃ ἔθιν οὗ ἰμ:6 ἀΐβοΐρ]οβ οὗἨ Φοδῃ 
(ΜΔ, αὐ θυτίησ ΗΪ5 (Ὠἰνὰ ἰοῦγ, ἔπ6 1,οτὰ ρδβδοὰ 
Ἐυτοῦ ἢ [0 ἰΟἾΤΏΒ οἡ μ6 [κακὸ οὗὨἨ Ο4}1166 ἴο ἴοντον 
(Δ 166, δα ἐοναγὰ βαμιατία διὰ Φυθθα, ἸἘΠ6 πῦπι- 

“ΌοΣ οὗ [86 δϑϑἰβίαδηϊβ διὰ ΨὉ]ΟΎΤΟΣΒ οὗἨ 6808 τγῶβϑ ΒΟῪ 
ἐπογοαβθα ἔτομι βονοθ ἰὼ {ΠΤ ΈΪγ 6, ὙῈΟ δτὸ βοὲ δραγὶ 88 
Ἠΐθ Αροϑίϊοβ. Τῇ ἔθους σομιρδηΐοηβ οἵ Ηΐβ ἔγϑι 
ἡΟΌΓΠΟΥ, δηὰ [16 βούθη σψ0 αἰϊοπάθαὰ Ηΐτ ἀυτίηρ 
86 βοοοῃὰ, δὰ ΟὩΪΥ θη Ηΐβ [Ο]]ΠΟΥΤΟΙΒ; Ὀυΐ ΟἾΠΘΓΒ 
ΔΙῸ ὩῸΝ βα ἀρὰ ἴο ἐποῖτ πυρον. ΤΏΘΥ δΓὰ βοΐ δραγὶ 
ἴο 06 Ηἷ5 ΑΡροβί]68 : δηῃὰ ἴμ6 ᾿ογὰ βοηᾶβ ἰἤθῖι ᾿δίοτο 

, Βῖϊπι,---αΒ γοῖ, Βονονον, πὶ το ΡΟ ΘΓΒ, δηα ἴον 
ἃ ἀεβηϊίΐα ρυσροϑο, 16 πδετδῖίγο οἵ {δὶβ ἸΟΌΓΠΟΥ 
ΘΟΙΩΙΏΘΏΘΟΒ ἩΓΠΛῚ [Π6 ΟΔ]]Πἶπρ οὗ 186 ΑΡροβιίοθ, δπὰ 
αἰ 16 ἰηδιγυσίίοηδ ρίνοη ἰὼ ἰβο. Ὦἢ116 {Π6 
«ΑΡροβίϊεβ ρὑγοοθὰθ ἰπθ 1ογάὰ, ΠΟΙ τοθθὴ ρϑίθοΓ 
δεουπα δηα τηϊηΐβίου ὑπο Ηΐπὶ (Πα Υἱϊ. 1-8λ. ΤῊΘ 
ἴον οὗ ασααία, ἴῃ (6 βου ποτ Ῥδτί οὐ (86 ποβί- 
Θστὶ βΒῆοτο οὗ ἐπ6 Ἰακο, δπὰ δ᾽αΐπ, θοΐπνδοη {π6 βουὶῃ- 
ΦΙΏ πἷάο οὗ Μουπὶ ΤᾺΡΟΥ δηυὰ ἐπ ᾿νοῦ Ηοττηοῃ, 8ΓΘ 
τοι οηοαὰ 88 βρϑοΐαὶ ροίΐηΐδ ἰοποιιοα ἀυτίησ (8 ἰουν- 
ΏΘΥ. [ἰ6 [04]---ϑ ΔΡΡΘΑΓΒ ἔγοτῃ ἴῃ6 βοπαίΐηρ οἵ 1ῃ90 
ἱποῖνο Αροδίΐοθ----γδϑ δογυβδίοη, ὙΠογο, δοσογαϊηρ 
ἴο Φοδη ν., δοδὺβ δἰὐεπαρα {6 θαϑὶ οἵ Ρυτη. Τ|}) 8 
Ἰούσπου, το ττα8 ἰπἰοπμά θα ἴο ὑθττηΐϊῃδίθ ἰῃ “πάπα, 
ὙΠ.Ξ ἱπίογτιρίθα ὮΥ ὑπο οὐϑηίθ---[6 τοδοϊυοη οὗ [ἢ 6 
αι διοάτίπι αἱ οτυβαίοτη ἰὼ ΘΟΙΏρΡαΒ8 ἰδ6 ἀδδί οὗἉ 
“7οπι (οδα νἱΐ. 1), δηὰ (ῃ6 οσοουϊίου οὗ Φομη {Π6 
Βαριεἶδι (Μαῖ. χῖν. 12; Μαγῖ νἱ. 80: [κα ἶχ, 10). 

Α οἷοβο γουΐίον οὗ 18 ἰΟῸ ΒΟΝΒ (μδὶ “6805 υη- 
ἀοτίοοκ ἰπγοα ρα] Ϊς ̓ΟΌΣΤΙΟΥΒ ἴο Φογυδβδίθιι ἰῃ ογοῦ ἴ0 
ΔΎΤΑΚΟ ἰδὲ διλοηϊίου οὗ ΗΒ Ρρθορ]θ, δὰ ἴο ἰοϑὰ {βοῖ 
ἰο ἀϑοΐᾶο ἴον [μὲ ἰγαι (ψο αἰ. 18 ; ν᾿ ; χίϊ. 9) 

Ιε ἰβ ἱπωρογίδης ἰῸ υηδογαίδηα 186 γοξαξίοπ Ὀδ- 
ἰψνοθη {86 βοιιηοη οἢ ἰδ6 Μουῃὶ ΔΆ γίνου ὮὉγ αξλδειο 
Δ'΄θνὰ ἐδ δοοουηὶ οὗἉ ἰὑ ἴῃ 7μεἴε νἱ, 12 Βα4. 

᾿Αοοογϊηρ ἰο Αὐρυδίπο (226 οοπδόπδε ουαησ. ἰὶ. 
19), Απὰᾶγ, Οβίαμάος, Βὕβομίς, Ηςβ8, δίοσν, αταΐζ, 

διῃὰ ΟἸΒΟΓΒ, (ΠΡ ΕἾΟ ΒΟΙΤΏΟΏΒ τοῦ ἀοἰ γεγο δὲ ἀἰδῖθε- 
οηὐ ἔπηθ8. Βαϊ τηοβὲ τηοάοσπ ἱπίογργοίογ ἃγὸ δρτοϑὰ 
ἰδδὺ ΒΟΥ δα ΟἿ]Ὺ ὑνο αἰδογοηῖς δοοουμπὶβ οὗ οὔα δπὰ 
(89 βΒ8πη6 βοτωοῦ οὗ Φοβυβ. Οαϊνίῃ, βοβηθοϊοηθυΣ- 
βοτ, δηὰ ΟἸββδυβθη μο]α ἰμδὺ ἴπ6 δοδσουπὶ ἰῃ ΜαιθοΝ 
8. ἴῃ. 1688 δΔυϊμοηίὶο οὗἩ [86 τὸ: πδΐϊ]ο ΤὨοΙυοἷς, ΕὉ- 
τασὰ, διὰ Μογος (ρ. 168), ἐπΐπκ (μαὺ ΓΚ ἀογίγοα 
Ηὶβ παιτδώνθ ἔγοαι Μαΐου, [1ἀβι]γ, δοοογαΐηρς ἰὸ 
ϑίγδυβδ, ποῖον οὗἩ [86 ὑπο δοοουῃίβ ἰβ βιυ!οἱ]  δὺ- 
᾿ποηῖΐο. ]1π οὖν ορίπίοῃ, ὑπ 6γ βου ἃ 6 τοραγάθα 88 
ὑνὸ αὐδγοως βου ἢΒ ἀρ νοσοὰ ἰπ οἷοβο Βυσοοδαίοῃ, 
-Ἴθὸ ὁὴ6 ὁἢ ἰδ6 δυτηπιῖ οὗ ἃ πιουῃίαῖη ἴῃ ΟΔ]1166, 
[86 οἶον, ΟὉ 8ἃ ἰοτγεῦ τἱασο οὗἩ (6 βδγθ τηουπίδίῃ : 
[Π6 οΠ6, δά ἀγεββθὰ ΟἿΪΥ ἴο0 Ηἰ8 ἀἰδβοίρὶθβ : (μῃ6 οἴδος, 
ἴο 811 [186 ΡΘορ]8 ΝΟ Βαὰ [ο]] οννοὰ Ηΐτὰ. 81}}}, 80 δ 
88 ἱποὶν ἔυπαδιηθηία! ἰάθαϑ δῃηὰ γα] βυ ᾽θου διον 
δΓ6 ΟΟΠΟΘΓΏΘα, [86 {0 ΒΟΙΙΩΟΏΒ ἃγ ἰἀϑηίίοαὶ, ἀἰδον- 
ἔῃ ΟὨΪΥ ἰμ ἔοττη δπὰ δαἀδρίιδιίοη,---ἰ δὲ τορογίϑὰ ὮὉΥ 
Μαιθον οΐηρ δα ἀγοββοὰ ἰὸ 186 ἀϊδοίρίοβ, δῃ ἃ μ6Π 06 
εβοί(οσγίο ἰπ [18 ἔοστη ; Ὑ 8116 ἰῃδὶ σίνοι υγ [Κὸ ἰ8 6χ- 
οἰοτίο, Ὀοΐπρ δἀἀγεββοὰ ἰὸ (9 ροορὶθβ. Τὸ ἔπμάδ- 
τη] ἰάθα οὐὗἁὨ Ὀοΐὰ ἷβ ουϊἀθηιυ ὑπ6 881)6---ἰὴθ 6χ- 
δἰιδιίοη οὗ ἰδ6 Βυμῦ]6 δὰ [ῃ6 Πυτοϊ ἰδίου οὗ 186 
ὑτουὰ, ΤΙ ἰάρα 8 οουοποὰ 80 88 ἴο οοσγοβρομπὰ ἰὸ 
ἴ86 ἀφβοτρίου οὗ ἴ6 ον δ γοὰσ οὗἨ ᾿ΌὈΐΪθο, δπὰ 
Ἔσργοβϑο ἰῃ (86 ἔοστω οὗ θοαϊυθ8. Βυὶ ἰδο αἰδῖον- 
θη δϑροοίβ ὑπᾶάοῦ πο ἰδΐη ἐπηἀδιηοηΐδὶ {τ ἰδ 
Ῥγοβοη θα, βον ἰἢδὲ οτὴ ΙΔ} ὑπο ΒΟστ ὴΒ μδὰ Ὀ66Ὼ 
ἀοἰϊνογοὰ Ὁγ 186 [οτὰ : ἴον, 1. (86 πυιηθοῦ οὗ ἰΠ6 Ὀ6- 
αἰἰτυι 68 '8 ποί [86 ΒΔΙη6 ἴῃ [6 πὸ ΒΟΤΤΏΟΠΒ, δηὰ (ἢ 0 
Ὀοδιϊυάοβ ὑμβοσηβοῖνοθ ἀγρὸ αἰ δ ΓΘ ΠΥ οουοῃοά ; 3. ἰὼ 
[80 ἀὐΒρ61 ὈΥ [μυϊκο, [Π6ΓΘ ἷἰβ αἰ τα θ ἃ ἯῸΘ 0 ΔΟΓΕΘ- 
βΒροπὰ ἰο ϑδοῦ οὗ ἴῃ Ὀοδτυάοα, Τῆμΐα οοῃίσμδὲ δρ- 
Ῥδδσα, ἱπάθο, 8150 ἴῃ ἱμδὺ ρογίίοῃ οὗ [80 88 
τορογίϑα Ὁγ Μαιίμον, ψ μοι ἰγθαῖδ οὗ (86 τἱρῃιοουϑ- 
Ὧ688 Οὗ [86 ῬΑΓΙΒ668 δῃηὰ (8 ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘΒ, Ὀυΐ ἰῃ 8 
ἴοστα αυἶϊο αἰ δαγοηῦ ἔσομαι ἱμαῖ ἰῃ ωυκΚ6. Ααὰ ἴο ἐμΐα, 
8. 1μ0 αἰ δθγθηοο 'ἰπ (86 δοσουπὶ οὗἉ (πε ἰοοα! ἐγ δηὰ τπῸ 
δυάΐεποο. Αοοσοτγαϊΐπρ ἰο Μαίπον, ψοθὺ8 ἀεἰϊνοατοὰ 
186 Βούῖηοῃῃ οὐ {86 ὍΡ οὗὨ ἃ τηουπίδίῃ, δπὰ εἰἰίηρ. 
ὙΠῸ [ΚΘ γοϊδίθβ ἱμαὶ Ηδ οδπιθ ἄόπτῃ δμηὰ βἰοοὰ . 
ἰπ ἴμ6 ῥἱαίη οὐ ΟἹ 8 ρμ]αίθδι, 0 ὑγθϑοῖὶ ἰο [86 ΡΘΟρΪΘ. 
᾿Αοοογαΐηρ ἴο Μαιίμον, “ βοοΐπσ [86 τυ ἱι68,᾽) ΗΘ 
Ῥοϊγθὰ δπιοηρ ΗΒ αἰδοῖ ρ]68 ; τυ λ]]6 πο τϑοογὰβ ἰπδὶ 
Ηδ οαπια ἄονη πὶ Η8 ἀϊβείρὶεβ, δῃὰ βίοοὰ διιος 
ἴπ τυ ϊαὰθ ἰῃ ογάον ἰο δἀάγοβθα ἴθ. “ΤΠ τὸ 
ἢδγθ οὐ θη! ὑπὸ αἰ δογοπὶ ἀἰβοοῦγβαβ οα [1.6 Β8 16 
8076 οῦ, ἀπὰ οοπίδἰηἷπρ [ἢ 6 Β81η6 6] θιωθηίβ: δηὰ, ὉΘ6- 
ἴογτϑ τὸ δορί δῪ Βγροίδιοβὶβ πο που γοργοβοηὶ 
186 006 88 ἰπέογίον ἰὸ [Π6 οἴδοῦ, γγὸ Βῃουϊὰ ὅτϑιὶ σπάθα- 
νοῦ ἴο βίαν ὑμθ τ ΓΔΟΓΟ ΟἸΟΒΘΙΥ͂, δὰ ἰὸ υπἀογβίδηὰ [86 

ἴαν ολαγαοίογἐδίλοδ οὗ ἰ88 το αοδροὶβ. γι οιγοὰ 
ἴῃ ἐμαὶ σῆς, 18686 ἀἰθοοῦΓΒ65 Ὀθδῦ δαὶ ἃ ἀἰβιϊηοιδνο 
ομδγδοίοσ. ΤΏο Βουτηοη Οὴ ἴῃ6 Μουπὶ, βιγσ] 80 
6816, 8 ἃ ἀἰδοοῦτθο σὩ οὶ ΟἾσῖδὶ σου ὰ ποῖ, δὲ ἰδ8 
ἐπι, αν δά ἀγοϑβϑοα ἴῸὸ {6 ρθοῦ]θ βϑπογαγ. ΤΉΪ 
ΓΟΙΏΔΙΙ δροοΐδ}}} ΔρΡΡ 68 ἰο Ηἰΐβ ἀοβογροπ οὗ ἰδ9 
ῬΉΑτβο 68 δηὰ βογί 68, δπὰ οὗἉ ἱμοὶν τ ἢ θΟΌΒΠ 658, δὰ 
ἴο Ηἰΐβ Ἴσχροσίιίουῃ οὗὨ ἱπ6 οοπίγαδὺ οί Ηἰΐ8 οτὰ 
᾿οδομίηρ δηὰ ἰῃοῖτβ.0 Μαηίεθι Υ, 9688 οουϊὰ ποῖ 
Παγνο δὰ ἀγοββοὰ ἴῃ {Π18 τῆϑηποσ ἴμ6 ὁ ον Β ἢ ῬΘΟΡ]6 ροῦν» 
ΘΓ γ, τὶ βουῦ ἈΠΟΓΘΌΥ ΠΟΘ ΘΒΒΙΥ Θσροϑὶ Ϊ68. ΟὟΈ 
ΟΠ]. ΝῸΣ τοῦ [86 ΡΘΟΡΪ6 ῥγορδγϑά ἰὸ υπᾶοῦ- 
Βίδῃὰ οὐ τϑοοῖγθ βιιοἢ ἀοοίγίπθ. Απὰ δὐϑὰ ἱμουρἢ 
ἮΘ ὝΘΓΘ [0 Δββυη6 {λα {Π6 Ενδηροϊίει Βαὰ ἱπἰτοἀυοοα 
ἰπῖο 018 ἀἰβοοῦγβο βοῖηθ ὑἰηνβ βαϊὰ οἡ οὐδὸς οοςᾶ. 
βίο! 8, γα ὑπ|8 Βούτωοη 8 80 ἐῃογουρθ οοπποοίθα ἰπ 
ἰϊ6 βἰγυοίαγο, μα ἰΐ ἰ8 ἱσηροββί Ὁ]6 ἴο δϑδογῖνο ἐΐδ ϑοϊὼ- 
Ῥοβίοῃ, 80 ἔδν δϑ ἰ18] ἔραΐατεβ δὰ οοῃοοσιϑὰ, 
ἴο 16 Ενδῃρο  δὺ ἰτοβο 1 ἢ.) (2 οδδη οόει, ἰὶ. 2, ». 869.) 
Μαηϊίοβυγ, (μἱ8 ἀϊθοοῦγδα 8 οβοίοιίο---ὴ δσροδι θα 



100 ΤῊ ΟΟΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙ͂ΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

οὔ (86 δυπάδτησηίδὶ ἀοοίτποβ οὐ [86 κίπράομι οὗἁἨ Ποδ- 
νοῦ ἴῃ ἰδοῖν τοϊδίοι ἴὸ [86 ἰοδοιίηρ οὗ (86 ΟἸἹὰ Τοβίδ- 
τησπῖ, δὰ ἰο 116 ΟΥΟΠΔΏ668 ἀηα ᾿γδοιί668 οἵ 8 Βρυτί- 
οὐδ ἰγβαϊιου δ᾽ 'βπη, το ἢ σου] ΟἾΪΥ μαῦρο ὈΘΟΩ ἴπ- 
ἰοηἀρα ον ἴδ ἀϊδβοῖρ].8. Ἠδφησα {π6 οὨοΐοα οἵ (Π6 ]0- 
οδ] Εν, ἐλ 6 τοι γοτοθηΐ ἔγοτῃ {πὸ τηυϊεἰ 6, δηὰ ἴῃ 6 σαί ἢ- 
ογίῃρ οὗ (86 ἀϊβοῖρ!68 δγτουπὰ Ηΐω. Τῇ Ενδησο δῖ, 
ἰηἀοοά, τοοογὰβ δὖὺ ἴῃη6 οἷοβο, “ ἰμδὺ [ῃ6 ῬΘΟΡΪΘ ΓΟ 
διϑιοηϊβιῃοὰ δἱ Ηΐβ ἀοοίγίηο :᾽ Ὀυϊ (Ὠἷ8 ἀρραγοηϊ ἰηδο- 
ΘσΌΓΔΟΥ---Ο ΟἿΤ ΒΌΡΡρΟΒΙ[[00---ΟἸ]} } Ομ βττ8 ἴδ6 ΥἹο 
ἰδεῖ, αϑον Ηΐ8 ἀσβοοηὶ ἔγομη {πὸ τηουπίδϊη, ἰΠ6 Ἰμοτὰ 
δαατεοκβοὰ ἴὸ ἴπ6 ἤοΟῦ] σΟΏΘΓΑΙΥ ἰΠ6 αἰδοουτδα οοτὰ- 
τηυηϊοοίοα Ὀγ [ἰκὸ. ΤΉ Ἰαϊίον 18 ̓ 8ὲ τδαῦ νὰ πουἹὰ 
᾿ἰᾶνο οχροοϊοὰ ἰῃ ἰ(ῃς οἰτουτηβίδιοοϑ-- χα ΡΟρΟΪΔΓ δηθὰ 
Ἰἰνοῖγ δα ἄγθβ, βιιοτὶ, δηὰ 1]υδίγαι θα ὈΥ βἰπλ]οβ. ΤῊΐ8 
Θχοίοσίο ἔοττα ἀσγοοθ πῖῖ 1[Π6 σοηίϊοχὶ 85 πιοηξομθα 
ὈΥ [μΚο6, πὸ τοοογὰβ ἰῃαὺ ΨΦε808 ἀε]νογεὰ {(ἢϊ8 δα- 
ἄἀγοδθ βιδῃηάΐηρ διηοπρ ἴἢ6 ρΡϑορῖίο, ἱμουρἢ ΗΪ8 δγθ 
που]ὰ, πὸ ἀουδὶ, οἰ ΟΗ͂Υ τεβῖ ἰπ Ὀϊοδβδίπσ ὑροὸῖ {μ6 
αἰδοῖ] 68. 

εἶτιθ τολόη ἐλδλο ἔιοο ἀἰδοοινδεδ τ06γ6 αοἰλυεγοα, 
---τοτὰ βοπὶ δὐθηὶβ σϑοονάοθα ὈΥ̓͂ [κὸ Ὀοίογο Ὦΐ8 
δοοουῃὺ οἵ (Π6 βϑίτῃοῃ οἢ ἴ86 Μουπηῖ (εἶ. νἱ. 1, οἴσ.), 
ἦξ τοῖρθῦ ΔΡΡΟΔΡ [0 παν Ὀδοὴ ἀεϊϊνεγοὰ δἱ 8 ἰδίου 
Ῥοτϊοὰ, Βυὶϊ {0}8 ἀρρᾶγθηϊ ἰῃδοοΌΓΔΟΥ τηυδὺ ἤανθ 
Ὀδθῃ οσοδϑίοπμοα ὮΥ͂ οοπδί οταίΐομβ οοπηοοϊοα πῖτἢ ἐπε 
βιἰτυοίυτο οὗἉὨ ηἷ8 αοϑρεῖ. ΤῊ οομίοχὶ μον 8 (δὶ ὈΟΤἢ 
Ἐυδηρο βίβ τοοοσὰ ἰὑὺ ἃ8 μαυΐῃρ ἰδ ρΐαθο αἱ {86 
ΒΆΙΠ6 ἰἰη6. ΒοΙἢ ἰῃ ΚΘ δηᾷ ἰῃ δίπουν [ῃς ὨἰΒίΟΥΥ 
οὗ {Π6 οοπίατίοι οὗ Οδρογθδυτ ἱπητηθάϊ βίο! Υ ΤΟ] ΟΥΒ 
180 βοσιωοῃ οἱ ἰῃ6 Μουπὶ. Μδηϊοϑι, ἴμ θη, (μ6 ὕπο 
ἀἰδοοιγβοθ τ το ἀο]γοτϑὰ ἀυγίηρ [Π6 ΒΆΠ)6 ΟΙΓΏΘΥ οὗ 
δοδβὰβ ἐμβγουρῇ Οα}1166. Κἰπι]τῖγ, 1Π 6 οἰγουτηβίϑηοοβ 
ταοη!ομθα ὮΥ [υἱκὸ ῥτονα ὑπαὶ ἰλ6 ἀἰδοουγβο γορογίϑα 
ὉΥ͂ δἷπα [Ο]]οτοὰ ἱπιτηοαἰαιο! Υ ὕὑροὶ ἰΒαὶ τοροσίοα ὈΥ͂ 
Μαίμον. Ασοοτγαϊηρ ἴο Μαι ΠΟΥ, ὁ 6818 Ἰοῖς {Π6 τυ τὶ- 
[υἀ6, απὰ τοϊϊγοα τίη Ηΐ8 αἀἰβοίρ᾽ 68 ἴο ἰ86 ἴον οὗἁὨ ἴδποὸ 
πιουπίαϊη : ΝΏ116 1[0Κ6 τοϊαίθϑ ᾿παἰ Ηθ δραΐῃ ἀοδβοθπά- 
οἷ ἤτοι ἴῃ 6 τπιουπίδίη, πὶ Ηἱ8 ἀϊβοῖρ]6β, “ ἰηίρ τῃ6 
Ῥἰαἷπ " (ἐπὶ τόπου πεδινοῦ), ΔΙΩΟῺΡ {μ6 Ὑ ΑΙ ἰηρ ται} 1]- 
(πὰρ. 1 ἰο (815 τὰ δὰ ([Π6 τηδη δὶ ἱπίοστια! ΘΟὨΠΘΟ- 
εἰομ Ὀοίποοῃ (86 ὑπὸ ἀϊδοουγβοθ, γὸ ΟὈἰδίη ἃ ΥΟΣῪ 
ἀϊδβιΐποι νἱονν οὗἉ 86 βυθ᾽οοι. Οπ ἴῃ6 ἴορ οὔτμο πῃου- 
ἰδίῃ δοδυβ δἀ ἀγοββοὰ ἰὸ Ηἱβ ἀἰβοὶρ]εβ ἰἢ8 ἀϊβοοῦγβο 
δροῦϊ [86 Κίηρσαοπι οὗ ποᾶνθῃ ἴῃ δὴ αδϑοίογὶο ἴοστῃ : 
πῈ 6 ἰτωτηοαϊδιοὶ αὐοσαγὰ Η6 σοροδιθὰ ἰΐ ἰῃ δῇ ὃχ- 
οἰοσίς ἔοστω, ἴῃ 186 τηϊάδί οὗ (86 ὈΘΟΡ]Θ, Οῃ. ἃ ρ]δίθδυ 
οὗ [86 βδηηο τιουῃίδίῃ. : 

7Ὺ4 Ἰοοαϊὶεν, ονὐ ἐλ6 πιοιπέαϊΐπι.--- Ασοογαϊηρ ἴο 
1μαἰΐη ἰταάϊ τίου, [86 Μουηὶ οὗ Βοαιϊτυ 68 τὰβ δὶ ἷ8 
ὨΟΥ͂ ΟΔΙ]οὰ 1Π6 “ἴογηδ οὗἁἩὨ Παξέη,,"" Ὀοίπνθοη Μουμπὶ 
Ταροῦ δπὰ Τί οταβ. Ἐουίμϑου ρίνοβ ὑμ6 Ζ0]οπὶπρ 
ἀεθοτὶριίοη οὗὨ .μ}5 τηουπίαἰη (ἴϊ. Ρ. 870): “ὙἼἼ6 τοδὰ 
Ῥδ8868 ἀότῃ ἴὸ Ηδίτίη οἱ ἴα ποδὶ οὗ {πὸ ΤΕ]] : 88 
τ Δρργοδομοὰ, πα ἰυγηοᾶ οἷ ἔγοπι ἴπ6 ῥδὶἢ ἱοναγὰ 
186 τίρδιϊ, ἰὼ ογάον ἴο δϑοομὰ ἴπ6 δβίθγῃ Ἠοτῃ.---Αϑ 
ΒΟΘΏ ΟΠ [πἷ6 δβ46, ἴΠ6 7Τ6}} οΥ τηουῃίδίη 8 ΤΔΘΓΕΙΥ 8 
Ἰονν τίγο, βοπιθ (ὨἰγῚῪ οὐ ἔογῚΥ ἴθοί ἱπ μείρηϊ, ἀμ ποὶ 
16} ταΐμυίοβ ἰῃ Ἰοηρὶ ἔγομι οαδὶ ἰο τοδί. Αἱ ἰἰ8 ϑαδβὺ- 
Θγῃ οῃὰ 8 δὴ εἰουδίοα ροίηϊ οὐ Βοσῖ, ρεγθδρβ βί χίυ 
ἔροϊ δου ἴδ ρ]αἷπ ; δῃιά, δὖ [88 Ἡθϑίοσῃ οη, Δηοῖ 
ποῦ 80 δἰκὰ ; ἰΐοδο ρῖνα 10 1Π6 τίαάρε, δὶ ἃ αἰβίδμοο, 
10 ἀρροδγδποο οὗ ἃ βδάάϊο, δῃἃ δῦ οδι]οὰ Κυτυη 
Ηδιΐη, " Ηοτδ οὗ Ηαιΐη.᾽ Βυὲὶ {π6 βἰηρσυϊδγι οὗ 
(15 τἱᾶσο 8, 1, οῃ. τοδοπίηρ ἴπ6 ἰορ, γου βπὰ 1Πδὶ 
ἷς 1168. οηρ (1:6 γ ΤΥ Ὀογάον οἵ ἰ.6 στϑαΐ βουΐϊμοτῃ 
βία, ὙΠ ογ [815 Ἰδιίου δἰ κβ οὔ δὶ ὁῃοθ ὈΥ̓͂ ἃ ργϑαὶρ- 
ἰουβ οὔδϑοι, ἴο 16 ἰοτοσ ρἰδίη οὗ Ηδιίη, ἔγοσῃ τ μΐοὶ 
[16 ποτγίβοττι βἰἀθ οὗὨ {Π6 ΤΕ] τῖβοβ ὙΟΓΥ βίθθρ)Υ, ποί 
ΤΑΝ 1688 ἰμδὴ 400 ἴδοεϊ.. .. . 7.Ὺλ6 φυωηωγξ ΟΥ̓ ἐλε 
αδίενη ογη ἐς α ἰἰέϊς εἰγομίαν ρίαϊπ ; απ {δι ον 

δα πὶ 

ΟΥ̓ ἐλε ἰοιον τἱάσο δείιοεοπ (6 ἔιοο ἤογῊΣ ἐδ αἶδο 
ἑεμδὰ ἰο α ρ»ίαίπ. ΤῊΘ 016 τηουμ δὶ δ ΟὗἁὨ {1Π|6- 
8[0}6."--ΤΊο ἰδίου δηὰ 106 δρρϑδσγδῃοο οἵ (δὶ 
πιουπίαίῃ ἀρτοο ΜῈ .}] τ [6 δυρροκϊου ἰμδὶ ἰΐ τὴδϑ 
(6 Μουηὶ οὗ Βεοαιϊτυ 68. [10 ἸΔΥ ἐπ ἃ βουϊποδίοῖγ 
αἀϊνοοιϊίοη, ἀθουὶ βούϑθῃ πιΐ]68 ἔτοση Οδροσμηδῦπι. ἯΓ 6 
688 Ὑ6}}} οοῃσοῖνα τῃδι, σα, οἢ ΗΪδ τοϊασγῃ ἔγοση [86 
ἸΟΌΓΠΟΥ ἱπγουρ Ο1411166, Φ6βδὺ8 τοδοῃϑα ("ΐ8. ροΐηι, 
Ηδ ρῥδυι]γ ἀϊβιιϊββοὰ 1π6 τηυϊ τυ ο8 το δὰ ζο]οποὰ 
Ηΐπι. ΤΏ ἀοδβογὶριίοῃ οὗ ἴπ6 ἴὸρ οὗὨ [86 τηουπίείη, 
δὰ οὗὨ “(10 ῥ]αὶ πη," δρτοθϑ τ] [86 τοαυΓοτη θη! οὗ 
1Π6 ολ86. Βοδίηβοῃ ἢδ8 ἱπάδοα βῃονῃ ἰδὲ ΠῸ γγοἰ ΚΕ 
τοῦ Πα8 σδῃ 6 ὑγροὰ ἰπ ἔανον οὗ {πῚ8 ἰγδαϊτοι (1. ᾿. 
811). [018 Ἰουῃα ΟὨΪῪ ἴῃ {6 [,εΑἰἴη Ομυγοῖ, πὰ ἰβ 
βγβὶ τιρηϊοηρα ἴῃ ὑπ6 181} ΟΘὨΛΌΓΥ ὈΥ Βτγοσδγάυβ 
ἸΒΌΟΒΕ Α. ἢ. 1288] ; ὙΠ116 (18. ὑγδά 0. 18 Δρρδγθηῖ- 
Υ͂ σού γδαϊοϊθα ὈΥ ποίου, νυ ἱοῖ ἀοδὶμτιδίοβ [86 ΒΔΠῚΘ 
τηουῃίδίῃ 88 ἴΠ:|6 βροῦ τθβογα ΟὨγὶβὶ [δα πὸ ἄνα ἰῃου- 
βδῃὰ σῖτἢ 186 ἔνε Ἰοασοθ. 5111}, Ὡο γιὰ στουπὰ οδῃ 
Ὀ6 υγχοὰ δραϊποὺ ἢ. Αὶ δι κὶηρ ἰδίοσοδὶ 11108- 
ἰγδιῖοη, ὈΥ̓͂ ἮΔΥ οὗἁὨ οοῃίγαβί, 18. οοῃποοιοα πὴ ἴῃ 6 
Ηοτπβ οὗ Πα η, αδϑυτΐην (μαὶ τ άρο ἴο Ὀ6 ἴ6 Μουπὶ 
οὗ Βοοι(ϊ θα. Οἡ ἐπ βροὶ τότ Φοβυβ δὰ ἀδ- 
βου ρϑὰ ἴῃ Κἰπρχάοπι οὗ Βοδυθῃ, δῃὰ ργοποσησοοᾶ ἱπὸ 
τηραῖὶς δηᾶ [ἢ 6 ΡΘΑοοι δίσοσβ Ὠ]οββοᾶ, ἰΠ6 τηοϑὲ Ὀ]οοαν 
Ὀδι1168. ἢᾶτο Ὀθοὺ ἔουρδι! (8:6 Ὁ. ν. Βδυσηοσ, ὑ. 81.) 
Ομ ἴδε δὲ οἴψυν, 1187, (16 οοἰο᾿γαιθα θδ1116 οὗ Ηδιίῃ ᾿ 
τοοῖὶς ρἶδοθ, ἱπὰ Ἡδΐοὰ 106. 1δδὲ τοσημδπὶ οὗ πὸ Οτυβαᾶ- 
ἀογβ Ν88 ἀεδίγογοαά οὁἢ 86 μερὶ οἵ Το}} Ἠαιΐη, δες 
(Π6 ΔΙΤΩΥ͂ δα Ὀδοα Ὀδδίδῃ ὉΥ δ ἴδῃ 6] δάϊη ἴῃ [06 
γΆ]}1|ογ. Αραΐη, οἢ ἴπ6 ρῥ]αὶῃ οὗ Φοζγοοὶ, Βομπδραγίε 
ἀοίοαιοα, ἴῃ 1799, πὶῖ ἢ 8000 τηθῃ, δὴ δῖ οὗ 2δ,000 
Τυῦκβ.--- τοι (πΠ6 ἔγοαυσηϊ τοροι τίου οὗὁἩ 106 ὀχ ργεβ- 
βίοῃ, 798: υυοιῖ ὉΡ ἰπῖο ἃ τηουηϊαίη, εἰς τὸ ὕρος, 
Οἰἴτότοῦ δπὰ Βγῦῃο Βδυοῦ αν ἰπέοσγοὰ (δαῖ ἴδ6 
τηουπῃίδϊη 28 ΠΊΘΓΟΪΥ τι σαὶ, θα τἰδὶ ἰδ ΔΊΝΑΥΒ 
τοίοιτοὰ ἰὸ οὔθ δηῃὰ ἰμὸ βδηθ ἰοσβδιδυ. Βαϊ ἰπ Α]} 
[686 πασταιΐνοδ, 86 ἴοστὴ “ππηουπίδίη ᾽) 8 υξιοὰ ἴῃ 
οομ γδαϊβιϊμοιϊΐου ἰο (6 ὈΪ]α668 πθογα ἴΠ 6 ΡΘοΟρὶθ πεῖς 
Θποιπιρεὰ (Ζοόδη “εκ, ἰδ, 2, Ῥ. 6716). ἘΡταγὰ (Αὐί- 
ἐξ, εἷο., Ρ. 840) βυργχοδβὶβ ἐπὶ ἴῃ6 Ἔχργοβδβίοῃ 8 βυβὶ- 
Οἱ ΓΥ οχρ δηθὰ ὈΥ {Π6 οἰγουταδίαποσ, ἰμαὶ τὨγουρἢ- 
ουΐ ῬΑΙΟΒΌΏ6 ἰΠοΓο ΔΒ πῸ Ρ]δἷπ ἔγομι πο ἢ ταουῃ- 
ἰδΐῃβ στοϑθ, Ὀὰΐ 1πδὺ [(Π6 σΟυΠΙΓΥ τῶϑ δὰ οχιοηἀοὰ 
Ὀἰδίῃ ἰηϊογβοοιθα ὈΥ σ]]ογα, Βυὶ (15 18 ΟἿ]Υ μᾶγ- " 
14}}γ ἴγις, 88 ἰθογο δγὸ οοπβίθγϊο τηουπίαϊη-ἴορε 
ἴπ [06 ΘΟΥΒΙΣΥ ; ΔΙΙΒουρη [ῃ6 οομθρυτγδιίοη οὐὗὁἨ Ῥα]οβ - 
ἘΠΘ ΤΩΔῪ ῬΑΙΓΠΥ ανα αἴθ σἶβα ἰὼ δβιο ἢ 8 (ΌΒΟΓΑΙ 
τηοᾶθ οὗ οχργαδϑίοῃ 88 “ἐο 50 Ἱ}Ρ ἑπίο α πιοιεμμαΐη." , 

Οοοιδπδίοι οἵ ἐλὶς αὐάγεκδ.--- Ασοογάϊηρ ἴο Ὑ͵ εδ6.- 
Ιος (Οὐ δε ϑ , Ρ. 206), 6 γϑῶγ ἴοι 
86 δαίυπηη 779 10 ἰμαὶ οἵ 780 Βαὰ Ὀδθῃ ἃ Βα δίΐοαὶ 
γοαῦ, ΤὮυΒ ἴΠ6 ΓΟΙΠΘΙΩΌτδῃοα οὗ [86 0166 ττᾶ8 βι}}} 
ἔγθβ ἴῃ {86 τπιϊηὰβ οὗ [6 ρθορὶο. Εογ, δι πουρὰ (δος. 
ῬΘου αν ογάϊπαμοοβ οομηθοίοθα τὶν {π6 [0 01166 σοῖο 
μο Ἰοησος οὐβογσνοὰ οὐϑῃ δἱ [Π6 {}π)6 οὗ [86 Ὀσορῃοῖβ, 
ΤῈ ἀὐβινλορ δὺς ἜΡΟΝ οὗ ὑμο ἱμπδιϊιυϊΐοη στηυδὶ 81}}} : 
ΔΥΘ ὈΘΟῺ Οἰογβ ὈΥ 186 Ῥϑορ)ο. Τὴ ῥλεβαρὲ 

ἴγοιῃ βαῖδῃ ἰχὶ., πιο Φ6808 δὰ ββονιγ υϑέοτγο τοοὶ 
π [88 ΒγΥῃμαρόριο δὲ Νδζδγθίῃ (1μεἰκο ἷν. 14, οἱο.), τὸ- 
ἔογγοά τὸ ἴ):8 γοᾶγ οὗ στδοδ οὗ ἰῃ οτὰ. Τα 5υιη- 
ὈοΙΪοΑ] ἰάφδ οὗ ι}}18 ᾿πϑιϊτυιϊίοι πα ἰοῖ Βα ροσνδάνα τῃ6 
βου οὗ Μαγγ, ν 88 (Ὁ}}} υπίοϊἀοαὰ δῃὰ ἀσνεϊοροὰ ἱπ 
ἐιι6 ϑὅοιτηοῦ οὐ 6 Μουπὶ. (Ζπδεη «εξυ, ἰὶ. 2. ἡ. δ7}.) 

Ἐοϊαϊίοςι, δείισεεη, ἰλο ϑεγηιοὴ ὁπ ἰδλε Δίοιιπί αε 
γερογίοα ὃν λαξίδειο, απα ἐλα »αγαϊϊεῖ ἐν» 
1λιζεὲ απὰ λίαγκ.---Τ δ τοϊδιΐου ἷἰβ ὀχρ)αϊποα, 1}. ὉῪ 
186 αἰβδγοποθ Ὀούγθο ἰδ6 0 ἀἰδοοῦγϑαβ;; 3. ὮΥ ἴδε 
αἰγουτηδίδησς (δὶ υ1κ χοοοσάβ ἰῃ Οὐ Ποῦ 186 
δατμουπἑ(ο.8 πο Μοσο βροοία!ν δαἀάἀγοκβοὰ ἴὸ ἐπ 
αἀἰϊδοῖρὶεβ. Τμΐθ τοτμαυὶς ΔρΡΡΙΪ0Θ ΤΔΟΤΟ εβρθοΐδ}ν ἰς 



- 

«---- - 

, Βῃὰ τὸ [Ὧ6 πϑτηϊ 

ΟΒΑΡ. Υ͂. 1-16. 

ἔδο ον  Ῥτγαγοῦ, [μπἶτὸ χί, 1- 4; ἴο 186 δαἀπιοιϊοι 
ἴο Ργϑυοῦ, συ γα. θ9-18 ; 10 [86 δἰ πη} ἴῃ γοῦβ. 84-δᾶ ; 

δρζαϊηϑέ Θχοθθδῖνθ, ΟΔΣΘ [ῸΓ 116 
ἰὨΐπρβ οὗ (15 116. 1Κ6 χὶϊ, 22-81. 861, ἱξ 18. ροβϑὶ- 
Ὧ]6 ἰῃαὺ δολθ οὗὨ ἰδ6 βίδιθιγθηῖβ ἰῃ ἰ86 γβὶ ΒοσΙΠΟῈ 
ὁ ἰΐ6 Μουπὶ, πίοι γοοὺν ἰῃ ἐἰδ6 ΟΥΒΟΡ ΟΟΒΡΟΙΒ, ΤΥ 
δυο Ὀ66η τορϑαιδα οἡ οἴδμεὺ ὁσοδΒΙ ΟὨΒ : [ὉΓ ΘΧΘΙΏΡΪΘ, 
Ματκ ἦχ, ὅ0: [μκὸ χὶΐ, 84: χΙ, 24: χτυὶ. 18, 17, 18. 
Οἰδμοῦβ, δρδῖη, ἸΔῪ αῦο ὈὈθ6θὴ ἱπἰγοἀυσοα ὮΥ ἰδο 
ΕνΔΏσο δὲ ἴῃ δηοῖμος οοπίοχὶ : ῸΓ ΘΔ ΡΪ6, [06 
χὶϊ, ὅ8. , 

γενγ. 1. Ἀδὰ 186 του ϊπᾶοα, ἰδὼν» δὲ, 
κι τ. λ.-- ΤῊ 5. 18. οὐ  ἀ ΠΕ τηραπὶ ἰ0 δοοουπὶ ἴον [86 
ἀοἰΐνογυ οὗ ἰλ6 ϑοιτήον οὐ ἴ86 Μουηΐί. Φοθὺβ ἔτο- 
ΔΌΘΒΠΥ Βα τυ 68 ἀγουπὰ ἩΗΐπ, Ὀθὺ ὮθΓΟ ἃ ρο6- 
ου]δὺ ΟΡ Βα 518 ἰ8 ἰδ ἃ οἢ ἰδδὶ οἰγουπιδίδηοο. ΤῊ 
4φιυσβίΐου ἐμοὰ αγίϑεβ, μοί μοῦ ἰη6 οτοναϊΐης οὗ 186 
τυ ιυάο ἀρουμὰ μα ἰπάπορα Ηΐπ ἴο ἀοἰῖνον (Π6 ὅ:οτ- 
Τὴ 0 ΟἹ με Μουηῦ ἴῃ ὑποὶν Ῥγθβϑθηῆσο, δηα (ἢδὲ τοέΐλ, αἰΐ 
ωὐλϊοὶ, ἐ οσοπίαϊπε οοποεγηπέπο (λ6 δογῖδοε απ Ῥῥανγίδεο ; 
οΥ πῃ οίμοτ, οα {86 φΟΠΙΓΑΓΥ, 6 παὰ ἱπάϊοοα Ηΐπι ἰο 
Θσρ δίῃ ἰμο86 ἰσυ}8 ἴῃ ἃ οοηβαθηςα] τηδπποῦ (0 ΗΪ8 
ἀϊδεῖρ!]6β δΪοῃο. Ἧψ7ὲ δάἀορί {π6 Ιδἴΐον νἱονν, ποῖ ἰ8 
βυρροτγίοα ΌὈΥ ἰῃ6 ΔηΔίορΥ οὗ Μαγὶς ἰἰϊ, 12, 18. 1Ἰκὸ 
νἱ. 12, 18 : Φοδη νἱ. 238, σορ. τ ἢ γον. 1. 

ἘΠῚ ἀἰἱκοὶ 162.---Ἴἰ 6 ονὐἱάθηί ἰΒαὲ αὖ ᾿παὶ ροτίοα 
“οδὺβ πα αἰγοδαῦ τηθθ ἃ βοραγαίζοῃ ὑοίνοοη Ηἰΐβ 
ἀἰβοῖρ]65 απὰ [86 ροορὶθ. Βαὶ Μαίμον αἰβύη συ 68 
Ὀοίποοῃ (18 δηα ἴἢ6 ἰδίου ομοίοο οὔ [π6 ὑτοῖνο Αροβ- 
(66, (ἢ. χ. 1. Το οχργοββίοη ἱτηρ] 168 ἴπδὶ ἃ Ἰδυροῦ 
γοϊα οὗ ἔτγίοπαὰβ δηὰ δϑαϊβίδηῖθ πδὰ σαϊπογοὰ δτουμὰ 
Φεδβυϑ, ἀιηοησ ὙΏΟΣΩ (86 ἔγοῖνο οσουρίοα 8 Ῥτοπιποηί 
ῥῖἷδοο. : 

γος. ὃ. Αι Ηο ορουϑὰ ΗἰϊῆΕε του .--- ΤῊ 
ῬὮγαβ6 ἀνοίγειν τὸ στόμα, ΓΒ ΤΙ, ἰβ, ἐπ 186 ὅτβι 
Ρίαςο, οτἱθηΐδὶ δπὰ ρἱ οἰοτίδὶ ; βοςοῃάδυϊν, ἰξ ἱπάϊσαῖθα 
8 ἱτηρογίδῃϊ οἰοτηοηῖ, ἰμαἰ οὗ Το ἀοη 118] δηὰ ΒΟ] μη 
οογητηυηϊσαϊίοῃ : Φ0Ὁ ἱϊ|. 1: ἤδη. χ, 16. ΤῊ8 δρ- 
Ὁ] 68 Ἐβροοΐα! ΠΥ ἴο ἐπ6 τηοτμθηὶ βθη {πὸ Ιηοδιτιδῖο 
Ὑοτὰ ορομοα ΗΪβ τπιουΐὰ ἰο οπυποίαϊο {ῃ6 οἰθγ δὶ 
Ῥγϊποΐρ] 65 οἵ ἰἢ6 Νονν Οονοηδηὶ. Ἧ͵76 ποία Βοτὸ 16 
οοηίγαδῦ, 885 Ὀοίπροη ϑἰηδὶ δηὰ (Ὡς Μοιπὶ οὗ Βοαιί- 
ἰπάοα, [Ὧ6 ἰὰτν δὰ ἰῃ6 (ὐοπροῖὶ, 80 αἷδὸ Ὀείποοῦ (Π6 
βροδκίησ οὗ ἀοα ἀυγίηρ [86 ΟἹ Τοβίαταθηϊ, ΔΟΘΟΙ- 
Ῥϑηΐβα 88 ἷ0 πο γγὰ8 ΟΥ̓ {πα πο. δρὰ Πἰσἢ ἰπΐηρ, δμὰ 
“6618 ““ οροπίπρ ΗΪΐ8 του “ ἀπᾶθν ἴπ6 Νὸνν Τοβία- 
τοιοῦ. 

γα. 8-,6. Το βοστηοι οα ἰἢ6 Μουπί, ἴῃ [86 πδτ- 
ΤΟΙ͂Ο Β6η86 (γοσβ. 8--16) ΘΟμαρτῖβοβ (ἢ6 βανϑη Ὀθαῖὶ- 
τυάο65, αηὰ ἰμοῖν δΔρρ οδιΐίο ἰο ἴπ6 αἰβοὶρ]68 οὗ Ψ65808 
Ὁπάονῦ [86 ἱποίοϊὰ εἰπῖϊο οὗ ἴμ6 56]: οὗ (6 φαγί, απὰ 
86 Ἰίσμι οὗ ἴμ6 ποιϊά ; 186 ᾿ἰδίϊοσ Ὀοϊῃρ ἀσαΐῃ αἵ- 
ΓΒΩ ὉΠπάοΓ ὑπ δἰ πιῖ}168---ἰ δὶ οὗὨ (86 οἱ ΕΥ̓͂ οἡ 186 ἢ}]}, 
δἀηὰ ἰδπαι οὗ [86 οΔπα]οβιοκ. Το δόυοπ δαϊηοη 08 
ΔΙῸ τσ ΒΕ} ομαγδοιογζοα ἃ8 80 Δ ΩΥ δεαξιζιδ5. ΕΤΟτΩ 

Ξ 
ΝΞ Ὶ 

᾿ 
ΤΟΥ δαὶ τιοῦττι. 

--. ΤΉ ρυτο ἴῃ Ποασγί. 

εχ τὶ Ὁ 

Ψαν. 83. 

ΤῊΘ ΡοῸΡ ἰῃ βρί τις. 

ΤΟΥ πΠΘὮ ἀο πυροῦ δηά 
Οὐἶγαὶ δἴϊον τὶ θουβηθ88. 

ἐδ ἀϊδεὶρῖεβ, 1 γο ὅγθ δυο, Τῆυβ 8}4]}] γο ἈὈο :-- 
ΒΑΊ(, οἵ (9 εαγίῃ. (6) ΤΊ Ἰσδὶ οὗ [Π6 που]. 
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(18 τὸ ἰηἴον, δθονβϑ 8}}, [86 Δ] οδαγδοῖοσ οὗ 
τοΐβ ἀἰϑοοῦγβο οὗ δ6βι8, βίποα, 1. ΗἨδ ἀοδίμτιαίοθ οδοὰὶ 
βίδα ἴῃ {86 ἀονοὶοριμθοὶ οὗ ἴδ6 Βρίτλτυδὶ 118 ἃ Ὀσαὶΐ- 
τυᾶο, Ὀδσδυβα ἐΐ ἱπιρατίβ Ὀθαϊϊτἀ6. ΤΏ δέδϑοδάηδδ8 
Ὑἱοἢ Ηἰπ)86}} δὲ ἴῃ6 ἔγβυ ἱπυρατίβ, 15 δυοοοοαθα ὈΥ͂ 

ἑηρ δίοεϑοά, ουσθὰ ἀπο »εγζϑαεί Ὀδαϊ το ἴῃ ΡΊΟΥΥ. 
2. Βίῃοο, οὐ ἰμδὺ δοοσουπὶ, Η6 ἀοο8 ποὺ ργοβϑοσῖθθ ΔΏΥ 
οοΌΓΒ6 οὗ δοιΐϊοῃ δοῃἤουτωβα ἴοὸ ἴπ6 ἰΔῪ οὐ ἰ0 4118 
ἰοδοβιίηρ, Ὀαὺ ἃ 118 Θομίουια δ] ἴο ἰἰ6 ἰαῦν, 88 8 τηϑιν 
᾿οδιδου οὗ ΗΪ8 ἱ 8. Ηδ ρῥγεβϑῃηίβ ἔα χτοδὶ 
ουμίηοδ οὗ Νον Τοβίδιηθηὶ στρ ιθουβηθβθ8 88 οοῃδβίβί- 
ἱῃρ ἴῃ βο  ἰχιονοάρο, ἔο]ϊ τδηί, δι ογίπς, οτορΐμοεβ, 
οΥ Βυβοθρ ἐγ, τί οἢ ἐμ6 Πμοτὰ Μ}}} ταϑοῦ ου οὗ [0 
ὨΘΔΥΘΏΪΥ ἔυϊποθθ οὗ Ηΐβ οπσὰ ἰκεἰπσάοτη. 4. Ηδ ὑγο- 
Βαηίβ {86 Ὀ]οδβίπρβ οὗ [86 [κϊπράοπι οὗἉ ποανεῃ ἐπ ἔμοὶγ 
Ρογίδοίῃϑϑθ 88 βριτίϊιδὶ ἰῃ (86 1Ὁ ομασδοίον, δῃὰ δ8 ἰδ 
ῬΓΟΡΟΓΙΥ οὗ [06 Ὀοαιβοα, ὅ. [πῃ ἰδ δβυοοορββίοῃ οὗ 
(8686 Ὀραιϊὰο8 Ηδ τρᾶσκβ ἐδο ἀονθϊορπιοηὶ οὗὨ ἰδ 
ὩΘῪ [6 ἔγοτα 1.8 Θοτησαθῃοοιλθηϊς ἰὸ 18 οοταρ]οίίοη. ἡ 
Γαῖμοῦ : “ ΤῊ ΐθ ἰ8 ἱπάροά ἃ ζαὶγ, βινοοῖ, δὰ ρίθαβαῃς. 
οοὐπηπηθποοιηοπὶ οὗ ΗΪ8 ργοδοϊιίπρ δα ἰθδορίησ, Εοῦ 
Ηδ ἀοοθβ8 ποῖ οοῖβα ἰῃ |{κ Μοβϑε, οὐ ᾿ἰϊζο 8 ἰδοῦν 
οὗ ἰδ6 ἰανν, τὶν} δου η 8, ἰὨγοδίβ, δὰ ἰθγτοσβ, θα 
ἔπ 86 τηοϑὶ Κίπα ν πιδῆηοσ, πὶ διϊσδοίοηβ, δηὰ δ]- 
Ἰατοϊηθηίθ, δηὰ πιοϑὶ βισοοὶ Ὀγοζωΐβοβ." Τδο οἷα δι- 
τδηροαθηΐ ἰηΐο δουδη Ὀοαι 68 18 ΡΕΓΙΘΟΙΥ σοτταοὶ, 
ΤῊ βουθηΐῃ Ὀοδίλθπα 6, " Βἰαεϑοά αὐὸ Τα  φροάφηολιεϑ 
ΤῊΔΡΚΒ [06 Οἰϊτηᾶχ: “ δλαϊϊ δὲ ἐλ οὐ άγον 
οΥΓ οὐ." Ιπ 186 εἰμι Ὀοδιϊϊαάο, ἰμΒ6 οἶμον βούθῃ 
8ΓΘ ΟὨΪΥ͂ δυμηιτηοα ὕΡ ὑπάον (86 ἰάδα οὗ ἴπ6 τἱϊθουβ» 
8688 οὗἉ (δ Ἰεἰπράοτῃ οὗ ποδνϑη ἴῃ 118 τοϊδίΐου ᾽ο [0890 
ὙΠῸ ρΡαογβϑουίθ ἰΐ : ὙὨῖ]6 ἰδ6 πἰπί ἰ8 ἃ ἀοβοσ ριΪο0ἢ 
οὗ ὑπ6 εἰσι, πὶ τοίδγθηοο ἴο 86 τοϊδοι ἴῃ ἡ Ὠῖ 
ἰῃο86 τὶ ρῃίθουβ ρουβοηβ βίαηα ἰὸ ΟἸτίβι. ΤῈ βουθα 
Ὀοδιυάο8, ἐπογοίονο, ἀοβοσῖθα {π6 ὨἸοδϑϑάμθαθ οὗ [ἢ 8 
τἰὐοουξηθαβ οὗ ἀοα, 85 ἰδ Δρροδγθ ἴῃ {86 ἰαϑὺὶ ἰη- 
βίδῃςοθ, οὐ ἴπ6 ὁπ ᾿ιδπή, ἴῃ Ὀοΐηρ ΡῬογβοουϊοα [ῸΓ 
τὶ ΘουΒΠ688᾽ 58 Κο, δπὰ οἱ ἴθ Οἴδμοῦ, ἔοσ ΟΠ τὶϑι᾽ Β 
Βακο. ΤῊΪΐδ 4180 οδβίβ ἃ ὩΘῪ Ἰίσῃῦ ὉρΟη 680} οὗὨ 186 
βόύϑη Ὀοδίϊ 468 : [ΒΟΥ Δ’Ὸ ἃ οοηβίοῦ ἩΓῈ [4186 τὶ κῃὺ- 
ΘΟΙΒΏ688 ἴον γα τἰρὐδουδβη88᾽ βαΐζο : ΠΟΥ͂ ΔΡῸ ῸΓ 
ΟἸτβυ᾽ 8 βαῖζθ, δηὰ {Π6Ὺ ἃ ἃ σοῃβὶοὶ ἴοσ ΗΪ8 βδῖκα. 

ΤῊ βουϑῇ Ὀοδίϊζυ 65 ἔοστῃ Δ αϑοοηάίηρ ᾿ἷἰπο, ἰὴ 
ΜΏΪΟΌ ἰδ ΠΟῪ Ἰ1ξ6 18 ἰγδοθὰ ἔγοπι βίαρο ἴο 8 
ἔγτοσῃ ἰϊβ8 σοτωσηησδοιηθηϊ ἴο 118 οοτορ]οίίοη, Αἱ ἰδθ 
Ὀαδῖὶβ γα ὮανΘ ῬΟΨΟΓΙῪ ἴῃ Θρίγὶϊ, (ἰὴ6 σταπὰ δπδὶ τοὸ- 
8.11 οὗ (π6 ΟἹ Τεβιαταθηὶς ἀϊβοὶρ!ῖπθ. Βαϊ, ἴῃ δίυαγ- 
ἴῃς [818 ἀϑοθπαϊηρ πὸ οὗὨ ΟἸ τγϑύδη τἱρῃ δου θη 688 ΟΥὉ 
νἱγῖαο, ὙΒΙΘὮ τοϑίϑ οἡ ἴΠ6 4518 οὗἁ βρί γι υι8] ρουογίυ, Ὁ 
ΜῈ τηυδί οὶ 1086 Βίρῃῦ οὗ (Π6 Ῥδγβ!οἷβ τὶ ο ἢ (Β6Ὺ 
οοηϊαΐη, Μδη  οϑιϊγ, οδοὴ οἵ ἴ86 Ὀοδίυάο8 6χ- 
ῬΥΟΒΒ68 8 ποὺ (τε ρίου8) τοὶ δι ἰομβηΐρ ἰοπαγὰ αοὰ, 
δηά, 5146 ὈΥ͂ βίάα πιὰ ᾿ϊ, ἃ ΔΘῪ (τηογα}) το δ οπβΐρ 
ἰοτγαγὰ {86 σοιϊὰ. ΤῊΪΒ π|}} ΔΡΡΘΔΡ στρογ Οἰθα εν 
ἔτομλ ἴδε ΦΟ]]ονσίησ (Δ0]6 :-α 

Φ 
----- 3.2 

ΤῊΘ πιρεῖΐς. Ξ δὰ 

ΤΟ στοογοϊία, 1 Ἔ 

ξο 

ΤῊ ὈῬΘδδο δ ΚΟ Γα. Ξ 

1. οἷὖἷἱγ βεῖ ου δὴ ἩΪ]]. 
2. Αἰ σδμάϊα ραΐ οἢ ἃ σδηα]οβιοῖς. 

Μακάριοι, ὙΌΣ, Ῥ, ἱ, 1. | τλϑποα πἰιὰ ΔΆ (νετβ. 8--10), τὸ χκαῖίβον πρδὲ Ὀϊαδαρὰ" 
.--- Ἑτοτὰ [80 ΟΧρίδηδίοσυ βαωύθηοοθ, ἩΔΙοΣ οοπό- ἰ 6688 Φεθιβ π85 ἴῃ υἱον---ἰδδι οὗ (ῃ6 ἰηχάοιμ οὗ 

--.----- 
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Μοεβεΐδ." Αγαΐη, Φοαυθ ἀδοίδγθα {μοθθ Ὀἱοαϑοὰ 
ποτὰ ἰδ ταοῃ οὗ {86 ποιϊὰ που]ὰ μοϊ]ὰ ἰο Ὀδ τΙηοβὶ 

Ηδ ἀρεδίσηδίοβ ὉΥ (μδὺ ἰθστῃ οἰγουτηϑίβ 668 
Ὑγδΐ οι, ἰο (8086 Ἰοοίεηᾳ ΤΆΘΓΟΙΥ δἰ ἰμ6 ουἱδίά6, τγουϊὰ 
ΦΡΡΟΔΡ ἴδρ ἴγοιῃη θην 8016, δηὰ ἰγαὶΐϊθ οὗ ομαγδοίοῦ 
τυπηΐηρ Οἰγθοῖ] Υ ΘΟΠΊΓΑΥΥ ἰὸ 1ῃ6 ΟΔΣΏΔΙ Υἱ᾽ ο8 δηὰ 
1Π6 Ἰ6ρ8] εἰ θουβηρθθ οὗ ἴῃ6 468. Ηθηοθθ ἴΠι686 
δοῃλδη 68 ΒΓ 80 ΠΙΔΗΥ͂ ρατδάοχοθ. “ΑἸ ΒουρὮ (μ686 
διδιοιοηΐβ οὗ ΟἸγῖϑι τι ἀἰγθοῖ Υ σοπὺηΐοσ ἴο 1816 σδΓ- 
ὯΔ] ρῥγοὐυάΐοοβ οὗ ΗΪ8 δοῃίθτηροτγαγίθα, ΗἾΑ αὐζοσϑηθοδ 
δοπίοίη ποιλίηρ [μι γγὰ8 οἰ ποῦ ΘὨ ἰΓΟΙΥ ΠΟῪ ΟΥ υἢ- 

ΟΚΠοτα, βίηοθ 8}1} 1086 Ὀοαιἀ68 ἀγα θδβϑὰ Ὁροὰ 
᾿Ἀδββαοβ οὗ ἰμ6 Ο]ὰ Τοβίατηθηΐ ([88. 1νἱϊ. 1  Ἰχὶ, 

᾿ Κίηρσαοιι οὗ Βοδυθη γ͵ὰ8 ἴΠ6 στοαὶ ΟὉ] 

1-8; Ῥβ. χχχῖν. 11-19:; σχσχχυῇ]. 11]. ἰχχίϊ, 1. 1 
βεαπί. ἰΐ. ὅ. Ῥβ, 11. 19; Ἐο68. υἱϊ, 4, οἰ6.).) 0. νοῦ 
ἀοεδοῦ. [τ 8 ποῦν οὗ ποίϊον, 1Πδ1, [|κὸ 186 Ὀο- 
αἰξίυάο5 οὗ Φ6βυ8, ἰμαὺ ἴῃ Ῥβ, ἱ, θΟΪΒ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟΒ ἃ 
ΘΟττοβροπαϊηρ Βίαϊθ οὗ ταϊηά, δὰ δαυηοηΐθοβ ᾿αἰϊον- 
ΘΓΒ ἰ0 ΟὨΘΥΒἢ δηὰ βϑοὶς βι ἢ ἃ βρὶ γί] ἀἰϑροβίοῃ. 

ΤῺΘ ΡΟΟΣ ἰῃ δρίτὶϊ, οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύ- 
ματι.--Τῃ ἀδάνο 18 ΠογῸ υϑοὰ (0 ἀρδίσιδίὶο {ΠῸῸ 
ΤΔΟΓΘ ῬΔΡΙ ΟΥΑΙ : ἴῃ ᾿ἱποὶρ βρὶτὶϊ, ΟΓ ἴῃ Γοίθγοοο ἴο 
ἐμοῖγ δρί γὶϊ, οὐ βρὶ γι] 116 ; [8086 γῆ ἴ66] ἰποσηβοῖνθα 
Βρί γλϊα ἢ ν ροοτ, δη ἃ ἤθης6 ΓΘ811Ζ6 ἱποῖγρ ἀθορ δηὰ ἰῃ- 
ΘΧΡγοββὶῦ]6 πτδὴῦ οὗ [6 βρὶγῖι, δηὰ Ἰοης ἕο (6 ταὶὶ- 
Εἴοη οὗ ἰ86 ϑριγῖ. (ΤῈ ορροϑίϊα οἵὨ (δΐβ ἴῃ Β6Υ. ἰἰ]. 
17.) Βξεροο 186 οχργοβϑίοῃ ἀο69 ποῖ ἱγηρὶΥ ΡΟΥΘΥΙΥ͂ 
οὗἁ βρίγιῦ ἴῃ τοΐθγθῃοο ἰὸ τδῃ, ἴδ 1688 ᾿ηἰθ]θοὶυδὶ 
ῬΟΥΘΓΙΥ (88 ΕΤΖϑομθ (δΐη 8). ΤῊ ἴάθα, (δαὶ ἰΐ το- 
ἔοτβ ἰο δχύθυτδὶ ρουθσίῦ, νου  οἤοδβθη, οὐ ἰο ἃ 
ΥΟΥ οὗὨ νου ί ΓΥ ΡΟΥΘΓΙΥ͂, 88 Βοιηθ οὗ ἱμῈ οἱάδϑν Βο- 
ταϑῃ ΟἰδίΠΟ]16 οοϊηχησηίδίοτ ἱτηαρίηθ (Μαϊάἀομπαίυε, 
(οσπι 8 ἃ 1[.80.}, ἀαϑοῦνθθ ΠῸ ἔασον ἢοϊοα, ΤΘ 
διιυϊίοη, τῷ πνεύματι, ἴΟΥΙΤΩΒ ἃ ὈΓΪΠΙΔΕΥ δηὰ 68- 
86 η [18] ομδγδοίουϊβιὶς οὐ ΟἸγϑιϊδηῖγ. ΑἸΙΒουρῇ 
ὙΔΏΓΏΡ ἴῃ [Ὧ6 ΘΟΥΤΟΒρΡΟΠαΐησ ραββασο ἴῃ 06, {λ6 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΟῺ τοίοτβ ἰθοτο αἰ8ὸ ἴὸ βρὶγίϊαδὶ ρογοσγιγ. 
Ἰζδει!π ἔδηοἶθβ ᾿μδὺ ἰ86 οτηϊββίοη ἴῃ [μκ6 18 ἀυ6 ἰοὸ 
ἙΡϊομῖίο Ἰοδηΐηρβ; ΜΔ116 ΜΑΙ ΠΟ ῬυτΡ ΒΟΥ δα θὰ 
886 νογάβ, “π᾿ βρίὶτὶϊ,,) ἴο τρϑῦῖς 06 αἰ ΓΘηοΘ. 
Βαϊ (18 Πγροι μι δὶβ 18 ΟἿ] δ δἰξθιωρὶ ἴο ΘΆΓΓΥ οὐἱϊ 
186 ΤΠΘΟΓΥ͂ οὗ Βδυν, ἱμδὲ 186 Ετϑὶ ΟἸγιβιδὴ8 δὰ ὈθΘῃ 
ΕΜϊοὨΐίοβ. [Ὁ 59 ἰπάθοὰ ἵγὰθ ἰπᾶὶ (6 οχργοβϑβίοη 
ὈΘΔΓΒ Βρ6οΐα] τοίογσομοθ ἰὸ ἴδ 6 ροοῦ δα ὨΘΘΑΥ͂ οὗ [6 
ΟἸὰ Τεϑιαπιθηὺ ἱμοούγϑου (158. ἰχὶ. 1, ἰχνἱ. 2). Βυΐ 
ἴ{πο86 ΕἸ ομἰ68 γα ποὺ ΡΟῸΓ ἴῃ ἴἢ6 Βθη86 οὗ ἱμοὶγ 
Θηἰογίαἰ πἰπρ' ΘΆΤΤΆ] Ἔχροοίαοηβ οἵ ὑπὸ Μοββίδῃ, δὰὺ 
ἴμ (μαι οὗ Ββρίτίϊι4] Ἰοηρίηρ ἴογ γι τἰσιθουβη 688. 
ΤῊΪ8 (θα! ϊηρ οὗ Ββρ᾽ γἰϊια] ρονθγῖγ, πὮΟὮ δρροαγοα δἱ 
1Π6 {ἰπλ6 ΟΥἨὨ 86 ῥσορμοίβϑ, δὰ ὩΟῪ αἰαϊηοὰ Χ1.}}} πλδ- 
τυτῖϊγ. [0 Ββδὰ Ὀδθῃ “γε οα ;᾽" ἀπ μοησα οοΐη- 
αἰἀθα νῖῖὰ ἰΒ6 μετάνοια ἴῃ 1.9 ογὲρὶπ, 88 {μ18 στδδα 
ὑπ .Ὁ145 ἱπ ἴμ6 ἴνγγο δβυςσοροάϊηρ Ὀοδιϊυ 68, δηὰ ὄδῳ 
186 σέγηι οὗ (ῦ8 ταπεινοφροσύνη. ΤΏ [1}} τηρδηΐηρ 
οὔτθα οχργοββίοῃ 18 Ὀστουρῇῃϊ ουὐ ἴῃ 186 ΚΟ] τὸ- 
ταὶς οὗ ΤΟΙ ΟΙ :--“ ΤῸ ἰγϑηϑ]αῦθ δοσυγαί οὶ Υ, τ ταδί 
τοη θοῦ (86 ἰοττὰ ὈΥ σροηὲ ἀπα πιοπαϊοῖ, ἴον (88 15. [86 
τασϑηΐῃρ οὗ πτωχός, ΜὮΠ116 πένης ΟΟΥΓΟΒΡΟΠΑΒ [0 {86 
1μδιΐη ραμρεν." Οἱ [86 ΒΟ ΠΥ ομουβοα ὈΥῪ ἀδῃ- 
{116 Βασοβ, δβρϑοΐαγ οὰ ἰμδὲὶ οὗ ϑοογαίθθ, δΌσΏΡ. 
Ηρουῦποτ, ὑ. δὅ0. 

γεν. 4. ΤΟΥ δαὶ λοῦσα, οἱ πενθοῦντες, 
188. ᾿χὶ. 2.---᾽τν 6 τηυϑὺ ποῖ ΔΡΡΙΥ [6 ἰδστὰ (τ 1 ΟἾγγ- 
Βοδίοϊω δπὰ τηοϑὲ οὔ ἱμὸ οἷάδν ἱμίθγργοίθυβ) 0 ἀθορ 
τηουΓηΐηρ Οἢ δοοσουηῦ οὗ βῖῃ, ΠΟΥ γοὶ ἰὸ 688 ἃπὰ 
ΒΟΙΓΟῪ ἴῃ ζοηογα]. ΤὨΐδ βίαΐθ οὗ χηϊμὰ 18 οχρ]αἰποα 
ὈΥ ἰδὸ ΡΟΥΟΓΙΥ ἰη Βρίγιὶ ἔγσοπλ ἩΒΙΟὮ 1ΐ Βρτηίηρθ, δὰ 
ἰομὰβ ἰοπναγὰ πυησογίησ δηὰ {πϊγβιίηρσ αἰϊον τ ζίθ- 
Οὐδηοθ5. Ἑτοῖὴ ἰῃ6 δγϑί, μ6 τἱρσιιθουβηθβθ οὗ (86 

αἰπιθὰ δἴϊοσ, 
“--οΥ̓ΘῺ ἴῃ ΡΟΥΘΓΙΥ οἱἉ Βρίτὶϊ, τυ ἢ Τ ΓΘ ἰῃ ΣΔΟυΣΏἰῃσ, 

.. 
᾿ 

ΤΗΕ ΟΘΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

Βαϊ 85 γεὺ (]9 ΟὈ͵θοὶ 85 ἢὩοἱ Ὀδοῃ ΟἰΘΑΥΪΥ τοδὶ ζϑοὰ ὮΥ͂ 
(86 οοπϑοϊουβηοαθ. ΗδπΟΘ ἴἰ ἱτ ρ]168 βρ γί 8] τχοῦτην 
ἵηγ, αἰνίηθ ΒΟΓΤΟΎ, ἱπ Ορροβίοῃ ἰο (86 Βοττοῦν οὗ ἰδ} 
ποῦ] (2 Οον. νἱϊ. 10). ΤῊἷ8 τηουγηΐηα πῃ αοὰ (ὉΥ͂ 
Ηΐδ ϑριγι), αἴον αοα (Ηἰ8 Ὀϊοδβίηρβ), δῃὰ ἴον Θοὰ 
(Ηἰ8 φ'ουγ), ἱποϊυἀθβ ποὺ ΟὨΥ͂ πηουγπΐηρ, ὁ. δοσουῃὶ 
οὗ δβἷη, Ὀυΐ 4180 οὰ δοοουπὺ οὗ 18 ἐοῃβοαυσῃοοδ: 
ΤΏΟΓΟ ραν ου]αΥγ, ἰ8 10 (λ6 ΘΧρτγοββίοη οὗ 8 βίδι οὗ 
τοϊηὰ σ θθη ἴῃ6 τψοῦ]α, πὶῖ ἐϊ8 ρΡοββοββίοῃβ δηα Ρ}688- 
ΓΕΒ, 8 Ὧ0 ἸΟΏΡΘΡ ΟΔΡΔὈ]6 οἵ δΒαιϊβέγίηρ, ρα οηΐηρ, 
ΟΥ δομηΐοτιίηρσ, ΤΏΟΘΘ το ἴδ.8 ἸΠΟΌΓΙ ἃγα (0 Ὀ6 
οομίογί6α---ΟΥἨ ΘουγΒ6, ἰῃ [Π6 δαπ)6 Β6ΏΒ6 ἐπ πηϊοὶ 
1Π6 Ὺ τοῦτ ; δυΐ ἰδμοῖν οοηβοίαιοη ἰδ ἴὸ 6 8080- 
Ἰαΐε (866 Βοχα. υἱῖϊ. 18 ; 2 ον. ἷν. 17; δοῆπ χῖν. 8). 
ΤΙΐβ οοταίογίὶ ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ 1π1ρ0}168 ἰδ 6 ἔογχίνθμθβδα οἵ 
Β[ΠΒ ; ἰῦ 4180 ἱποϊυὰθ8 {06 Ῥγομλθδο ἐμαὶ ἰποῖγ σΟΑΪΥ 
ΒΟΙΤΟῊῪ 8.411, ἰῃ ΟΥΟΣῪ τοϑρθοῖ, 6 τοιμουθὰ ὈΥ ἰδ 
κίησάοπι οὗ Βοδνοῃ, ἩΒΙΟἢ 18. ῥγοτηϊβοα ἰὸ 1886 ροοῦ 
ἰῃ ϑρί τι, 

γεν. ὅ. ΤΏ ζηθϑοὶς.--- 8. χχχυὶὶ, 11, δοοοσαΐηρ ἴὸ 
ἰη6 Βορίυδρὶπί : οἱ δὲ πραεῖς κληρονομήσουσι γῆν. 
ΤΏΟΥ τὴο0 Βυ δον πὶ ἰοΥα, Οὐ ἴουθ ἴῃ ρδίξῃσο : {Π6 7 
πο, πῃ (86 δἰγθησίῃ οὗἨ ἰονβ, ὈΟΪΟΪΥ γοῖὶ τθο ον, 
ΤΊΘΘΕΙ͂Υ γοὺ ὈΟ]αΪγ, Ὀδαν ἰηαδίϊοα, δὰ {ΠΟΓΘΌΥ͂ ΠΟ Ὶ- 
αυογ, [ἴῃ {19 θοδιίυἀ6, [86 ῥτοτηΐβο οἵ ἰμὸ ΗΟΪΥῪ 
[,Δυὰ (186 Θποηλῖοβ θοΐηρς ἀγῖίνο που) ͵8 8. βγτωροὶ οἵ 
6 Κίησάοπι οὗ Βοδνοῆ ; 8.}}}, ουἱϊναγα ἑοῃ, 
δῃηὰ ἰΠδι ἰῃ 811 118 [Ἄ] 688, 18 4150 σοΐίοιτοα (0 τ (6 
Θχργοβϑίοῃ : ἴῃ ἰαπά, ἴμ6 φαγίλ. 

γεν. 6. ΗΌΩΡῸΣ δηὰ [Ὠἰγεὶ δος σἱ χοϊθουμβ- 
Ὧ685.---Α Βρυταῖΐνα τροᾶς οὗἁ ἰηαϊοαίϊῃσ ἃ ἀρβῖγο 80 
ἰπίθηθδο 85 ἴ0 Ὀ6 ραΐηδι!, ὙΥ εἰϑίοίη. (76 βυδαίδῃ- 
ἔἶνο '8 ΘΓ ἴῃ ἐΠ6 δοσυβδίίγα, τὴν δικαιοσύνην, ἰΒΟΌΦΝ 
ΘΟΣΏΙΏΟΙΪΥ ἰπ [86 σορΐιἶνα.}) Δικαιοσύνη, ΜΒ [86 δι. 
(1016, ἐλε οἷν ρεπμὲπε γἱὶσλίοοιδηοδδ, ἰνὲ τἱσθιοουδ᾽ 
Π688 οὗ ἴμ6 Κίηράοτα οὗ Βδανθῆ; Ὀαὶ, δθουοθ ἃἋ]], 
τἰσμιοουβηο88 Ὡοὶ 88 8ἃ σοῦὶς οὗ οἷν οὔ, Ὀὰΐ 88 8 
1ἴ,--οοᾺ ἔδοῖ ποῖ οὗ (86 ουἴον, Ὀυὶ οὗ [86 ἵπηον ᾿168. 
666 [86 ΟΧΡΓΟΒΒΙΟἢ. ΤΕΐΘΓΒ ποῖίμοῦ ἰο (86 ΟἸγἰϑιίδη 

τοὶ σίου (Κυϊηοεὶ) ποῦ ἴἰο ὠργίσλέριδδδ, ἰὴ ταϑίογδας- 
ἴοι οὐ πιἰμοὶ τγᾶβ, δοοογάϊηρ ἰο Μουογ, (6 σταπὰ 
οδἦοοί οὗ Ομτῖϑι. ΒΙΡϊοουβη 688 8 ΘΟγγαβρομάθῃοα ἴο 
186 18 ; 1η6 τ᾽ σμιθουβηοδϑ οὗ ἴμ6 Κίησαοια οὗὨ ἰ,θ8- 
γοη, ἰδπαὺ ἴο ἰμς ΔῊ οἵ 186 ϑρί γῖϊ, 

ΤΈΘΥ 58}}81] 9 4116ἀ, ἰ. 4., ψ τ τὶ ρα θουιβιιθ85.--- 
ΤῊΪΒ ῥγοπιΐβο ἀρ] 168 πεϊΐποῦ χουβίνοὶ Υ ἰο 5180» 
ἀοη ὈΥ ἔδιτῃ, ποῦ ἰο Βη4] δοαυλιία] ἴῃ ̓ υάρστηρηῖ ; Ὀὰὶ 
ἰηοϊυάοβ Ὀοΐδ υβιΒοδιΐοη, βαποιβοδίζοη, δπὰ ἢπαϊ 
δοαυΐιίαὶ,---4}} οὗ πιϑίος, ἱπάοοα, ΓΘ ᾿ΘΟΡΆΓΘΌΪΥ ὁ0Ώ- 
προίθὶ τ 7υ5ι1δολίέοη. 

γεν. 1. 16 τλοζοίξαϊ, δοοογάϊηρ ἰο (86 5δἰδῃά- 
διὰ οὔ το γρῃι θουϑηο88 οὔ 6 Κἰπσάου οὗ δαάνθη. 6 
ὟΝ οἰἵθ δρρ 168 (815 πη {π6 τβί ὑἾδοθ ἴο 1}: 6 πῃοτη 0 Γ8 οὗ 
186 (Ποοογδου, τι μο,γυἱοϊοτγίουβ οὐοῦ [86 ἀφα 165, 5Βμου ὰ 
πο ὀσχϑουΐα σϑηρθᾶηοο ὕὈΡΟῊ ἰἢθπι. ΤΟ άθδ 18 οοττοοῖ. 
ἐ ἰακθὰ ἴῃ ἃ μίσθιον δηὰ ἃ βρὶ λυ] βοῆβο. ΤΈΟΥ ἃ.: 
186 66 ΚΕ, τἢο, ανὶηρ ἔοττ ΓΙ Υ ὈΘΘῊ ΟἹ ἴδ ἀοἴδηκῖγνο, 
ὨαΥΟ ΠΟΥ͂Ν (Κα (Π6 οἴϊδησῖνο. ΤΈΟ ριϑεζ Ὀθὰν {δ ἰη- 
)υβιΐοο οὗ 186 που]ὰ ; (8Ὠ6 τιογοὶ γε ὈΓΆΥΟΙΥ δά γοβθ 
1ἸΒουϑοῖτοϑ ἰο 186 τϑηΐβ οὔἴμο ποτὰ. ΤΏΘΥ 888}} ΟὉ- 
ἰδίῃ ΤΔΘΓΟΥ͂, 88 Ὀοίπο [Π6 ΟὈὐοοίΒ Οὗ ογου. ΑΒ του» 
ηρ, ἰΠ6Υ τὰ ἀοϊνογοὰ ἔγοπι 186 δογγοῖσα οὗ 1ἰ8; 88 
Ἰομρίην αἴνον σὶ ἰὐοουβηθΒ8, ἔγοτα 186 σὲ οὗ 116; δῃὰ 
ΠΟΥ͂ 88 [86 το ΓΟ Ὁ], ἔγοσα 41} ([μ6 ηείδονν οὗ 6, Βυϊ 
(8 ἰβ ΟὨΪΥ ἰ86 ποραῖῖτο οἱοιμοηΐ: 86 ροβί(ἷγε δΡ- 
ΡΘΔΓΒ ἰπ 86 ρστδαδίϊοῃ: ἱμ6Ὺ 888}} 6 σομιξοτίεα, 
ΠΟΥ 58}}8}} 6 Βα 1866, ΠΘΥ͂ 5.41} οὈἰδὶπ τηθγου, ὃὈ8 
ἱπΎΔΡΪΥ τοησνοὰ δὰ τοδίοστοα. Απὰ Α}} (μΐβ, πῃ 
δοοογάβῃοα Ὑἱ ἢ ἴἰ6 σταηὰ ζυγἀδιηθηίδὶ ῥτγλησίρ]α οὗ 
(80 Κίπράοτα οὗ αοά. 866 Μὰάϊι, νἱῖ, 2. 

γεν. 8. ΤΏΘ Ρυχο ἐπ ̓Ἀθϑδχῖ, οἱ καθαροὶ τῇ καρ' 
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Ἐ{4ᾳ.--ΐθ τουδὶ τοῖον ἰο τ κἈ οουβη 658 88 ἔμ τυ ]ϊηρ 
Ρηπεῖρὶο οὗ [86 Βοδτί δηὰ ἱηπον 16, ΡΥ οὗ Πποαγὶ 
οομδίϑιϑ ἰῃ ἰδ ϑίοδ αν αἀϊγοοοι οὗ (88 8οὺ] ἱοπαγὰ 
ἴδ6 αἰνίπε 186 πο οχοϊυοθ ΘΥΘΙΎ οἰδονῦ οὈΪθοὶ 
ἔἄοα ἴἰδ6 δΒοιηαρο οὗἠἨ {86 Βοατί. Ηδῆοθ “Ἢ ἱπνδγὰ 
τροΓΔ] ἰη οι τὶ ᾽ '8 μοὶ βυβοϊοηϊ ; ἱγτοβροοῖνο οἵ (88 
ζλοὶ, ἰμαὺ διιοὶ ἰπιορτ ὈΘΔΙ8 Γοίοσοποθ ὑ0 Δ οσίοσ- 
ὨΔ] Ἰρογὰ] βιίδηἀδγὰ, Ουγ [ογὰ, ΒΟΤΘΥ͂ΘΣ, ἀοθ8 οὶ 
τοαυΐγο δβοϊαϊα ῬυγΥ ; οἶδα Η6 πουϊὰ δᾶνὸ βαὶϊὰ: 

δελοϊά σού ΤΏ ἴογσιῃ σοΐοσθ ἰοὺ 8 116 ρῦγο ἰῃ 
(}6 ἰῃπχοϑὲ ἰθΠἀΘΠΟΥ͂ δα αἰγοοίζου οὗὨ ἰ86 Βοδγί, 6- 
ολυ86 ἰδ 8. Θῃ ΓΟ δοὺ Ὡροὴ σδὺ 18 ΘἰΘΥΏ ΔΙ δηὰ 
ΦΌΒΟΙ αἰ 6 Ἰ Υ Ρρυγο. Ηθηοθ ἰὑ ΔΡΡ 68 ἰο᾽ πα] εὶησ ἰῃ [88 
δρίηϊ, οὐ 10 8 ᾿ϊ6 οἵ βαποι  βοδίίοῃ, οὐ ἰὸ θείῃ ὈΟΓΏ 
οὗ αοὐ (1 Φοδα 1, 9ὺ. ὙΘα ἰδ [86 ἱππγοϑὶ Ὠθατγὶ 
ἷδ Ρυγα, 18 οαἱροίησβ ἱπ 116 ψ1}} αἷ8ὸ Ὀ6 ρυγθ. ΤῈ6 
ἵπηον 116 Ὑ|}} οὐὸῦ τηδηϊίοθὶ ἰἰ86 1 τροτο δηὰ ΤΏΟΤΘ 
Οἰοαυγ 859 “ βοοίῃρ (οὐ, 

8.41} πε Οοὰ.---ΤῊο. οχργοββίοῃ 065 
μοὶ τοῖο τ ΡΟ ἴο δὴ ἱπίοσῃδὶ Κποσ]θασο οὗ ἀοἀ (80- 
οογάϊηνσ ἰο ταροσγ Οὗ Ν γβϑ8α, ΤῆΘΟΡΏγ]δοι, ΤΒοϊαοὶε, 
δἰς.), δος (δοοογάϊης ἴο ἀ6 ἡ οἰἰ6) ἴο αἰγθοὺ βρίγϊυδὶ 
ςοιησλαπέοη τὶ ἀοαὰ ότα δηὰ πογοϑαῖνον,- ταν 1688 
το Μοαβίδηϊο θθδίλιυ 16 σϑηθγα!ὶν (Καΐποοὶ ἀπὰ οἰ Β6Γ6), 
πάθος ἰπ6 Οτγίθηϊδὶ ἤχυγα οὗ ἃ τῶϑῃ Ὀθμο]ἀϊηρ Ὠ18 
Κιησ, οὗ ἴὴσ Ὀοίοτο πα. Τμοθο ἰάθαϑ δΊγα, 
Βονόνοσ, ἱποϊυδοα ἰῃ ἰμ6 514] απὰ ρετίοοϊ βϑοὶῃρ οὗἉ 
αοὰ. Βιιῖ, οῃ ἴπ6 οἷον δηά, γγὸ ὁδηποῖ στο ὙΪῈ 
Μεγος, (μὲ 1 τοίογβ ἴο ἴπ6 Ὀθαιῆο νἱδίοη οὗὨ βδἰπίβ, 
πὮΘη ἴῃ ἰλ6 Γοϑυγγοο 0. ὈΟΟΥ͂ ΠΟΥ͂ Β1.8}} θ6 πο ἰπ6 
κἰοῦγ οὗ Οοά ἴῃ 86 ἰώπσάοπι οἵ Η]8 ὅθι (ον. χχὶϊ. 
4λ ον ἰΐ ἰβ8 ονὐϊάθηύ ἰμαϊ ἰῃ 4}} (8686 ΒΕΥΘῺ ὈΓΟΙἶΒ68 
ὯΟ ἱπίογτναὶ οὗ ϑραθθ οὐ ἰΐπγ ἰμίθγψομββ Ὀθίπθοη [δ6 
Ἰοηρσίπς δηὰ {μ6 βαιϊϊϑίδούοη. Τ8 υἱβίοῃ οἵ αοὰ 
ΘΟΣΩΙΏΘΠΟΟΒ ἩὮΘΩ ἴπ6 6Υ0 οὗ [6 ΒΟ] ΟΡΘΏΒ, ΟΥἹ ΤΏΘΏ 
δρὶτταΔ] νἱδίου Ὀορίῃβ ἱπ ἴ16 τορϑηθγαῖθ μοαγὶ (ΕΡΉ. 
ἰ. 18): ἦτ 8 ρεγίδοιϑα ΒΘ ἰπ ΘἰΟΓΏΠΥ Μὸ 8}}8}} 806 
Ηΐπι ἔδοθϑ ἴὸ ἴδοο (1 ον. χἱϊ!, 12; 1 Φοβῃ ἰἰϊ. 3). 

Υες. 9. ΤΏΟ γοἱΐ εἰρηνοποιοί. 
- 8 οὗ ἰμ6 γι [ΠΘΟΟΤΔΟΥ͂, Ποὺ ΤΩΘΓΘΙΥ 
(86 ρεαοεζμξ, εἰρηνικοί, Φδταθ8 111, 11. [1 ἀδφποίθϑ [89 
ἀχογίοιβ τιδὰθ ὮὉΥῚ (86 ρυτα Ὠϑαῦὶ οὐ Ὀθμδ] ἢ οὗ 186 
κἰησάοτα οὗ Βοανθῃ, Δ]]υἀΐηρ τηΟΓΘ ρδγιϊου]αγὶν ἴο 186 
ΤΑ ΘΕΟΊ ΤΟΥ ΟἹ Ῥέαοθ ἀπὰον (16 ΝΟ Τοδίδπιθηὶ,---ποὶ 
πὶιὰ τοίοσαμοο ἰο ἱμαὶν οὔδοίΐδὶ οἀραοίνγ, Ὀυΐ ἰο (89 
Ῥοναῦ δηὰ ἰσπί οὗ ἰῃ6 πογὰ σηϊοῖ ΠΟΥ ὈθδΡ (0 ΟἹ]. 
ἷ. 20: Ῥτγονυ. χὶΐϊ. 20) Τμὰ σοι δ π ϊοΐ ἱπλπιθ- 
ἀἰϊαιϊεὶγ ἔοϊϊοττβ, οοστοϑροπβ τ] ὑποὶν χα] θα ροκὶ- 
ἴσῃ 85 μογὸ ἱπάϊοδιθα. ὶ 

᾿ 54} ὍΘ οδ᾽]οἃ ἴ89 βοῃδ οὗ α'οᾶ (ἰῃ 
6 ὅ:]}} (ποσοταίίο 86:86, 88 ολίάγεπ ΟΥ̓ αρα, ν ἱ οἱ, διὰ 
Ὧοὶ ΠΙΘΡΟΙ͂ τόκναλ.---Τ 6 ἴοστα 18. ποῖ ΒΡΙΥ θαυΐνα- 
Ἰοηΐ ἴο Β ἢ ΘΧΡτ βϑίοΠ3 8ἃ8 υἱοθεσία ἀηὰ κληρονυμία, 
ἴῃ οι. Υἱῖ. 17, δπὰ Οἱ]. ἱν. ὅ-Ἴ (Δἴογου), ποῦ ἴὸ 
Ὀείηρ Ὀοϊονγοᾶ οὗ αοα (Κυΐηο6}), ποῦ ἰο Ὀοΐπρ 1κ6 
Ὁηΐο ἀοὲ (Ρ60]08); θυ ἱπβίοαίοβ ἰπαΐ, ὈΥ {εἰν ἔοὶ- 
Ἰουϑῖρ πῆ (06 ϑοῃ, δηὰ ἐποὶρ ἀθροπάθηοθ ὈΡΟΏ 
Ἐϊπὰ, ἱΠ6Υ ΘΏΪΟΥ ἰμ86 θχαιίθα σγϑὴῖκ οἵ ζ] στόντῃ 
οὈΠ] τοι οὗ ἀοὰ. ΤΏΘΥ δῖθ ἰδ οἰ]άγοι οὔ ἀοα 88 
ἴδε Τρ ΑΒοησοΓΒ οὗ ΟἸὨεῖδί, ὑπὸ ἰηδιτυμηοηίβ οἵ ΗΪδ8 
Κιηχάοι, δηὰ ἰμ6 οὔζβῃβ οὗ ἐμ6 Ηοὶγ αμοδὶ, Τμθ 
ἼΩΓΙΩ 8013 ΤΑΥ͂ ᾶγῸ ὈΘΘῺ υδο, Ὀδοδυδβο [86 ΟὨΪΥ Ὀ6- 
ξοϊίοι ϑοη Βδὰ ποὶ γοὶ Ζ0}}γ γουραὶοὰ Ηἰπβοὶ ἴῃ ἰηδί 
Οἰιδγδοίοσ ; δἴϊοσς ὙἩΠΣΟὮ ἸΠΟΥ͂ ΒΡΡΘΔΆΣ 88 Ηἰβ ἡ γίϑμάε, 
Ηΐδ γεργεβοπίαξδυσε,͵ ΗῚΒ τλοββθησοτβ, δηὰ Ηΐ8 ΟΓΡΆΏΒ. 
Ἰθοῖν Οἰχοϊεγ διὰ βίου ἰῃ ἰδ κίησάοτῃ οἵὨ Βοανθη--- 
νἱσποὶ ---οὐμδινοθ 186 Ῥχοσηΐβο σίνθῃ ἴο 
ἔδφμαε, κληθήσονται, τοὶ ἐγμπξ ( ΒΟΟΣ 
ὕπὲ τῆδὲ ὩΟΥ ΤΟΔΙῪ ἀγα, 18 ἩΘΓῸ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ Κ Ὶ 
Ὁ7 ἴδιο παριὸ ρίνοῃ ἴὸ {μ6αι."-- Μ6γοτ. 

γα; 10. γ᾽ Ἰσϑΐοῖ ἀχὸ Ροσδοου θα, ὃ ε διω γ- 

μένοι.--- ετο ἴΠ6 σοπῆϊοι θοΐτϑος ἰἢ 9 ΠΟῪ Βρί γὶ [Δ] 
ἈΠΘΟΟΓΔΟΥ δηὰ [8 οἱὰ ἀοχοπογαίο ἔοστῃ ἰ8 ἱπισοἀυοοσα, 
ζοττηϊηρ ἃ ἰγαηδί το ἔγομχ 1116 ἰά6841] τοργοβϑϑηϊδιίίοη οὗ 
186 ἀϊδοίρ!ο8 ἴο 16 οἱΓουτηβίδῃ 68 ἴῃ ὙΠΪΟΪ (ΠΟΥ ΤΟΓΘ 
δοί !}]γ ρῥἰδοοα, δηὰ Ὑΐο ΔΓῸ Βρθοΐ ΠΥ τοΐοστοα ἴὸ 
ἰπ (816 [0] ον γ6786.---Ῥ} χὐἰχη θΟΌΒηΘΒα 8 ποὶ 
ΤΑΘΓΟΘΙΥ ταδδηΐ ΠΟ {Π6 στβοα ἃ] υἀθα ἴο ἴῃ σοῦ 6 - ἴδ 
ΓΔΙΒΟΣ ΘΟΙΏΓΙΒΟΒ ἴΠ6 Βυϊδδίδησς οὗὁὨ 4}1] (86 βανοῖ ὉθΘ- 
δἰὐύυ468,---ἐ, 6. τὶ αὐ ΘΟΊ51688 ΠΟΪ ΤΩΘΓΟΙΥ ἴῃ 103 ρταηὰ 
τηδηϊοαίδιΐοη, Ὀπὶ 4180 ἰῃ 118 γεὶ οὔρίῃ δπὰ 818] 
σοτηρί οἴου, »ηογὸ ἐβροοϊαϊίν ἴῃ ἴἰῃ6 ἴοττῃ ἴῃ βίοι ἰδ 
ΔΡΡΘΔΓΒ ἴῃ {Π6 ῬΘΘΟΘΙΏΔΊΚΟΤΒ, Θχοϊτηρ [Π6 ΓοΒ᾽βίδ 69 
οὗ 16 νου] (806 Μαί(. χ. ; 1 Ῥοὶ. 1. 14.) 

ΤΒοίτα ἐδ [89 κίηχάοση οὗ Ἡθϑανϑῃ.--- Τὴ 6 
ΒΆΙΩΘ ΟΣΡΡΟΒβίΟη 88 ἴῃ γογ, ὃ. Νοῦ, ἱπα θὰ, οου]ὰ {Π6 
ἰεϊησάοπι οὗ Ὠθάνθὴ Ὀ6 Ποῖα αἀἰδογοηΐ ἔγοτῃ υδδὶ ἰΐ 
ὝΔ5 δὺ ἰη0 Ουἱδοῖ : ΟὨΪΥ͂ {Π6 Δ ηη6 Ὁ Οὗ ἐΐβ ΡΟΒβοββίοη 
δηα δηὐογτηθηΐ ἰδ ΠΟῪ ΟΠΟΡ ἐπδη ἰῇ παὰ Ὀθθῃ. ΤῸ 
186 Ροον πῃ βρί γι [Π6 Κἰπράοι οὗὨ ἤϑᾶνθῃ ΘΟμβΙβίβ, ἰῃ 
ἴῃ6 Εγϑῖ ρῖδοο, ἰῃ μεῖς Ὀοὶης οοτηΐζογίοα ; τ 6 ὑηο80 
ΜΌΟ δῖθ ρογβοσυϊθὰ ἴος τὶ κῃ θουβηοβϑ᾽ βαῖκο ν1}}, 80. 
σοΥ ἴῃς ἰ0 τοῦ, 12, ραγίδϊιζ οὗ (ῃδὶ ἴ ΤΟΔΙ ἴῃ 
Βοδνϑ ἰϊ86 1 νυ οἢ ἰ8 ῥτομβοα ἴὸ εἶ πρὸ ΒΌΟΣ ΓῸΓΡ 
1ῃ6 Βα οὗ Οὀγίϑι. [Ιῃ σοῦ 8, γὸ ἤδγο ἴπ6 Κίηράοια 
οὗ Βοαῦϑῃ πὶϊὰ 4}} ἰμδὶ ἰΐ ἰσωρ] ο8,---Ὦ το, τὶν 8}} 
τὺ ἰδ ἱταραΓίβ. {Π0ΓΘ' 85 οὐ] θουγΥ δοὶ ὈΘΌΓΟ τ, 
--ΟὟ͵ἼιοΓΘ, 88. ΟΡ ΟὟ ῬΟΓΒΌΠΔΙ δηᾶ δοίυ8] ΡΟββ ββί οι. 

γεν: 11. Β]οσβοα ἃσὸ γδ ποσὶ ἸΏΘΣι 5.811} χθ- 
νὴ] γοῦ, εἰο., ἴογ Σὰν Βαῖκο.-- - ΤῊ }]9 8 1π6 βροοίδὶ 
δΡΡΙἰοδιίοη οὗ πιδὲ 1:16 οτὰ μαὰ δῦονβ ἀθοϊαγοϑα, Οὗ 
{π6 Ἰηἱογρτοϊδείοη οὗ 86 ἰαησυδρα υϑοὰ ἴῃ τοῦ, 10. 
ΤΏῊΘ αἰδοῖ ρῖθβ ἃγθ ἰποθθ ὙΠῸ δῖ Ὀἰοβϑϑὰ ; τἰσηθουβ- 
ὭΘΒ8 ἷἰβ Ρογβοηἰβοὰ ἰη ἴΠ6 [οστὰ, Υδὲὶ {πο ΓΘ 18 ἐμ ῖ8 
αἰ δδυθησο: [)6 [(ογὰ 18 80 ὑποοῃα  ἰ ΟΠ} Δ}}Υ ; [86 ἀΪ8- 
αἶρ]68. οομαϊο}}γ, ΥἱΖ., ἰὰ 88 ἋΓ 88 (ΠΥ ῬΓΟΥ͂Θ 
1 μδιηβοῖγοβ αἰβοεΐρ]θβ. Ὁ δῦ ποῖ ἰῃο]ϊϊηρᾶ, πὴ 
Βαζα, ἴο Ἰ᾿ϊπυὶδ ἰμ6 ΘΧΡΓΟβϑίοηϑ, “ γευΐϊΐ6 απαὶ »6Υ86- 
οιεζ6,.) ἰο ουὐπατὰ δυβεγηρΒ ὈΥ [Π6 οἷνἢ] τηασίδίγαῖθ. 
ΤῊ6 οσργοββίοῃ ἔνεκεν ἀμυῦ τοίογβ ἴἰο 81] (Π6 
ἰδγοο γοσῦβ, δὰ [86 πογὰ ψευδόμενοι ἰβ δορογὰ- 
ἰὨσγ βυρογῆυουβ. 

ΒΥ ροϊηϊπηρ ἰο {πὸ στοαὶ γουγαγὰ ἰπ ἤόδνοι, ἰἢ0 
Τιοτὰ βοῖβ ἐδο δοϊ Ἰλογο οἰ ΘΑΓΥ ἴΠΔη οΥγοῦ Ὀοίοτο Ηἰβ 
ὨΘΆΓΟΓΒ, ἰδοὺ 186 Κίηρσάοπι οὐ Μοββίδῃ 8 ποῖ οὗ {15 
τόσα, δηὰ ἰμδὲ ροσίδοίμοϑθ ὙΠῚ᾿ ΟἸΪΥ 6 αἰἰϊαϊποά 
ἴ6Γα, π}}}16 ὮΘΙΘ ἯἫὧὦΘ ΔΙῸ ἴ0 ὈΓΣΟΡΆΓΟ [οὸγ ἰΐ ὈΥ ϑυβῖον- 
ἱπρσ δῃὰ πίη 658- οδγίηρ οη ΘΠ 4} οὗἨ Ο σὶβί, 

γεν. 12. ΕῸΣ δο ροχβοοτίϑὰ ἴδον ἴδ Ῥσορῇ"- 
οἱβ.---ΤῊθ ΘΧΔΙΏΡΙ6 οὗὨ [06 ργορμοῖβ νὸβ ἰπιθηαοα 
10 ΒΟΥ 86 αἰδοῖ]. ὑπαὶ [159 βίστυρρίθ Ὀοίποθῃ 
τότ δηα ὀδγηαὶ Ψυάδαίβτη νγγα8 ποὺ οὗ τσοὶ ἀδίθ, θαὶ 
δὰ Ὀϑοϑὴ σαντο οἢ ουθῃ δὖ (9 ἰΐτὴηθ οὗ 6 ργορῃοῖβ 
(λοἴϑ νἱ. 7), Βαϊ ἰΐ νου] αἷ8δὸ οομῃνίηοθ ἱμοτὼ ἱπαὶ 
ΠΟΥ͂ δἰοοᾶ οἱ [86 δα ἰαυοὶ τὶ (86 βοοῖβ οὗ οἱά, 
δὰ τηαὐ (ΠΟΥ ΤΟ ΡΘ ἴὸ σοπίυο δηὰ σοτρ]οία Ὠἰνὶμθ 
τονοϊδιίίου ὑπᾶοδὺ {πΠ6 ΝΟῊ Τοβιδταθηΐ. 

γον. 16. ΤᾺ εἰκῆ σα] πρ οὗἨ {μ6 ἀϊκοῖρ]65. μιδὰ 
ὈΘ6Ὼ δηπουπορα ἱπ ἰῃ6 Ὀοδιυἀθ5. ΤΠ. οτὰ ΠΟῪ 
Ρτοσοϑὰβ ἰο ΒΟΥ τότ {Ὁ}}}7 Ὀοΐὰ 1.18 ΠΟΟΟΑΘΙΥ ἀπὰ 
118 μίοτγ. Ὑ᾽οπίηρς τμοῖτ ΘΔ] ηρ, 1. ἰῃ 15 δρίγίέμαϊ 
δηὰ ἐπιοαγα δβροοῖ, 116 αἰ 501 0168 ἀγὸ 1ῃ6 δαΐ οὗ ἐλδ 
ὀαγίλ ; 2. νἱοιτοα οχίεγτιαϊν, δὰ ἰπ ΠΟΙ͂ ὁ αἴθ 
ΘΑΡΔΟΙΥ͂, [ΠΟΥ ΔΙῸ {Ππ ἐϊσλέ οὕ ἐλ6 τογὶά, υἱζ., (α) ἃ 
ΟΕ 86ὲ οἢ 8 Ε}}},) 8ἃ8 θοὶπρ ἰῃ6 Ολωγοὴὺ οΥἹἩ Οοά, διὰ 
(Ὁ) σῃαϊθ οὰ ἃ οδμ]θϑιῖοξκ, ἰὰ (Ποὶρ ΘΑΡΘΟΙΥ 88 
«Αροβίΐθβ. Ἴποθα ὕπνο ἰάθδβϑ, Βόθύοσ, ταυδὺ ποὶ ὈΘ 
γἱονγοὰ 88 Θχοϊυβῖνθ οὗ δἐδοὴ οἰ μοῦ, 

γεν. 18. Το, 581} οὗ ἔο ϑαχίῆ.---α ὅσυτο οὗ 
186 οἰοταοηξ οὗἨ ποι βῃτηθηΐ δηὰ ργοβοσνδίίοη ἴῃ 186 
κίπράοτῃ οὗ ϑαυθη, ργουεηιίηρ, οοττυρίΐοι, ΡΓΘΒΘΕΥ͂- 
ἷησς παίϊσχίπιοπί, αἰνίωρ ΒΆΡΟΣ ἰοὸ ἰδ, Δα τοπάοτίης ἰξ 
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ΒΘΔΙγ. Α εἰμ αν 080 οὗ 86 ἰογτὰ “ φαΐξ᾽ ΟΟσΌΓΒ 
ἴῃ ΤΏΔΩΥ οὗὨ (6 ΡΓΟνΟΡΌΒ διὰ βυσωθο]8 οὗ [Π 6 διιοϊθηΐβ. 
--τ)ο 1Ιά68, δαὶ {π6 ἴοστῃ β8}} ἰ8 Ὦδτο υϑοά ἰο ἱπάϊ- 
οδί δὴ ἱπαϊβροπβδῦϊθ οοϊμμοα υ (ΕΓ 280}}6), 18 Ὁ Γ 
ἴ0ο0 ΨΑΡΊΙΘ ; ΠΟΥ ἀοθ8 ἰύ ΘχοΙυδί νον τεΐος ἴο [ἢ 6 τ86 
οὗ βαὶϊ ἴῃ ββουΐβοθ8,---ἰἢ6 Θχργοβαίοη ἱγο γπρ ἰδ δὶ 
ΠΟΥ σογΘ ἴμ6 868]0 οὗ 86 τΏΟ]6 οδγίῃ.-- -ΤἼο ἴοστη 
“αγίλ᾽᾽ 16 Βσυταῖνο, ἀδῃοίηρ, μοὶ τδηκίηα ροηοσ- 
Αγ, Ὀυΐ Βοοὶοι 88 (θη οχἰβίϊησ, ὈοΟΐᾺ ἴῃ [86 {Π6- 
ΟΟΓΔΟΥ δηὰ ἴῃ6 ἀφῃς 6 ποιὶὰ,---Ὀοΐπρ [86 ἀαδβηϊίο 
ἔοστω συ ποἢ [86 ποιὰ μδὰ δεϑυπιθὰ (ΡΒ. χοϊϊϊ.  ΦομῺ 
ἐπ. 12; ον. χὶὶ, 11). ΤΟ ἀἰποίρ]68 ποῦὸ ἀσδβιπϑα, 
85 ἰδ 8Βεὶῖ οἵ (086 δηοίοπὺ ἱποοσγαῖῖς ποιά, ἰο ἀγγοβί 
186 οογτυρύοη ΠΡΟ δα οοτημηοπορά, δηὰ ἴο ἱτηρανὶ 
.8ἃ γϑδἢ ἀπα Ἰδβίϊηρ' Βα γ. 

Βαυῖ [6 19 πα] βανο Ἰοδὶ ἐΐϊβ πανοσ, μωραν- 
θῆ.--Ἰὰ Μαρὶς ἰχ. ὅ0, ἄναλον γένηται. Οομρ. πὶ 
τιιῖ5. 1ὴ6 [ΟἸοπίηρ οχίγβοὶ ἔσο Μδαυπάγοὶ δ ΦΟυΓΏΘΥ 
ἰο Ῥα]οβίΐ θ: “ ]ῃ [86 Βα] νυν δ! ]ου, δρουΐ ἔουγ ΒΟῸΓΒ 
ἔγοτῃ ΑἸθῦρο, ἴδπογα 8 ἃ ἀδοϊ νιν οὗ δρουΐ ἱποῖὶγρ 
ἔοοι, οδυϑοὰ ὈΥ͂ (06 οοηξηυδ)!Ἑ ΓΟΟΥΑΙ οὗ βα]ί. 1 
Ὀχοῖΐκα οἱὐΐ ἃ υΐθοθ Ὑογο ὑπ6 στοιυπὰ νγὰϑ Ἔὀχροβϑὰ ἰὸ 
186 ταΐπ, [86 Ββυη, δῃηὰ {Π6 αἱτ: δηὰ ἰουπὰ ἰΠδι, π1]6 
ὧν ρ᾽οιοτοαὰ ἀμὰ οοπίδίποα ραγίίο]68 οὐ βαὶϊΐ, ἰὸ μά 
ὙΟΙΙΥ Ἰοὺ 18 ῥϑου αν βᾶσοσ, Βυὺ 186 ΡοΟΓΟΠΒ 
ἰδ μΐη, ὙΠ ΠΙΟΝ τ ΓΘ ἰπ )υχίαροβί(οη ἴο 186 τοοῖς, 581}}} 
τοίαἰποα ἰ.6 ΒΑγοῦ οὗ 8611.) Οομρ. αἰϑὸ  'ἰποῦ βὰδ 
ϑαῖς [πὰ οἴδον Β10]1641 ἘΠΟγο]0Ρ8]. ὅβ1Ὁ πρὶ ἢ ἰδ 
χυξϊα ρυγα οδημοὺ 1086 18 βασοῦ, θὰ ΟὨΪΥ ἰἢ ἰὺ πᾶνθ 
ΔΩΥ͂ ἰοτοῖρτι δαιαϊχίυσο ΤΏ ΒϑΘ το τ ΔΡΡ]168 
ἰο οὖν βρίγιϊυδὶ 6. Ὑιοποὰ ἴῃ ἰἰβο ἢ, ἰλ τουδὶηβ 
Ῥυγο Βαὶῖ ; Ὀπΐ ἰῃ 18 δυτηδη ἔογῃι, δμὰ τὴ ἰμ6 δά- 
τηϊχίυγο οὗ Βυϊαδὴ οἰδπιθηΐβ, ἐξ ΣΩΔΥ 1086 ἰἰβ Βᾶνοσ. 
Αὐ [06 Β81η6 ἰΐπ|0ὸ [80 Ιοσὰ ᾿θγὸ βρϑᾶκβ μγροίδοί- 
ΟΔΙΪΥ : ἐγ ἴδ δα] ὺ μανο Ἰοβί 18 βασοσ. Τ86 ροΐπὶ οἵ 
ΘΟΙΡΔΓΊΒΟὴ ἰῃ ἴΠ6 ἤσυΓα [168 ἴῃ ἐΠ6 ἰάρϑ : Βα] πο ἢ 
8.88 ἰοβὺ 118 βαῦοῦ οδπηοῦ Ὀ6 δα] δὰ δρϑίῃ, ΠΟΓ ἃ Θ0τ- 
τυρίοὰ ὑπ λων Ὀ6 ΟΥ̓ΔΏΘΙ]Ζοα ΔηοΥ. Φδηβθῃ : πο 
ἀαΐων εαἱ εαἰι6. (Οοιηρ., Βονονοῦ, 2 Ροί, ἰϊ. 21. Ηοῦ. 
τὶ. 4.) ον {86 βαϊί ἰδ ἰμ6 ἰμΐησ ἴο Ὀ6 βαϊιϑὰ [α8 186 
οι. Εἰ. Ὑ ΟΓΒ. ΘΟΥΤΘΟΌΥ ὑγδ}β]δα68 : “ Πότ τ ἢ 888}} 
ἐξ Ὀ6 Βα] 16 ἢ .], οοταρ. ἰδ6 ΖΟ]]ονίηρ εἰς οὐδὲν, οἴο., 
δηὰ ποὺ ἴΠ6 γοοα, 88 11 Π6γ᾽8 νογεΐοῃ πουϊὰ τααΐτο ἰὰ: 
“ Ῥ͵οΙαΐ 80}} ηιαπὶ 84126} ἢ.) (“ Ὑ Βογοντ τ 8}}4}} ταθῃ 
Β8411}.) Αἢ πε βαυπος ἔτοη ἴπθ ἔδί (ἢ μ88, 80 ἴᾺΓ 88 
ΒΘ 8 Θοποογῃθά, τηδαθ νοἱϊὰ {δ 6 βαυΐῃρ ρΟνοΣ οὗ 86]- 
γαϊΐοη ; ΠΟΥ 8 {ποῦ δῃοίθοῦ δηὰ δἰρμοῦ βυθδάϊαϊθ 
ἔον ἴδ Βρίγί18] οβοα οὗ (8.6 τιϊπἰβίγυ, [ἢ οποα ἰΐ Βδνθ 
Ὀδοοτθ ἀορβοηθγαῖο. : 

ΤΊΘΓΟ τοιρδίηβ, ἰμθΏ, ΟὨΪΥ [86 ἰυάρτηοηί, δα]! 
ἩἘ1ΟΝ [188 Ἰοϑὲ 108 ΒΆΤΟΥ 18 ΟὨ]Υ δὲ ἴο Ὀ6 οαϑδὶ ουΐ, ἀπὰ 
ἰτοάάσῃ υηᾶον ἔοοῦ οὗ θη. ῬΏΟΒΘ ὮΟῸ 8.6 ὮΘΏΟΟ- 
ἤοτί ἢ ἰο ΟΔΥΤΥ͂ ΟἹ δηὰ οοπίϊπυαρ [6 ἰδίου οὗ [8 
ποιϊὰ, γ1}} ἰσοδὰ ἴὑ ὑηᾶον ἔοοῦ 88 (ΠΟῪ Ρᾶ88 οἢ {Ἀοἷγ 
ἯΔΥ. ἜΟΕΩΝ ΠΕΡ [Ὁ ΤΕΘΟΡὨΥ]δοῖ, ἰὺ τοίογβ ἐὸ θχοῖὶυ- 
εἷοι ἔγοση {δ οἵἶοθ οὗὨἨ ἰθδοῖοῦ; δοοογάϊηρσ ἰὸ Ομ τΥ- 
βοβίοτω, ἰο μχτϑαϊοδὶ οοῃἰθιηρί ; δοοογϊησ ἰο 1αἴδογ, 
ἰο τοὐθοϊίίοῃ ὈΥ͂ Ομ γβί. 

γον. 14. 7ο στὸ ἰδ9 1᾿ἰσδϊ οὗ [89 τνοσ]ά.--- 
Οοσρ. Φομη ἶχ. ὅ. [πη ἃ}} ἐμοβα ἀθϑογ ρἄοῃβ οὗ [86 
ἀἰβοΐρ]6β, [86 1ωοτὰ Ῥγοβυρροβοθ ἐμαὺ ΗΪ8 δρίτιὶ δπὰ 
Ηϊβ ἀν μρθεδη Πᾶνο Ὀθοοιμ ἴδ 6 ῥγϊποΐρ] οὗἉ {δμοῖν 
᾿ἴ, ΤΏΘΥ ἀτὸ (86 Ἰ᾿ἰσῃὶ οὗ ἴ6 ποτὶ, 88 ἀογίνίηνς 
(πεὲν ᾿ἰσιὶ ἔτομι Ηἷπὶ πὰοὸ ἰβ8 (86 ἔγὰθ Ἰίρ οὗἉ [16 
που]ὰ (ΕΡΆ. 11}. 9; ῬΆ]]. 11, 16), δὲ 88. (Π6 7 ἃγο {86 
8018 οὗ ἀοἂ ἰῃ Ηΐτπ ΝΟ ἰ8 [ῃ6 οἴδσγμαὶ βοῃ οὗ ἀοἄ. 
-- [ὺ8 Ηδ δύο ἴῃ ἰμοα [86 Κηοπίοαρο οἵ 1718 
πῃ αἰρτλγ ὈΥ ἃ Β6186 οὗἉ ἐλεὶγ ἀοδβίίηγ. 

Α οἱῖν δκοῖ οἱ ἃ 1] .---τἰὶ 18. σοθογα βαυρρόβοα 
ἰδεῖ Φεδὺ8 πδὰ δἱ ἴῃ6 ἐπα ἴα ἴόσῃ οὗ βαΐοα ἴῃ 
Υἱοῖν, πὶ οἢ 1168. οὰ [86 ἰορ οὗ 8 δ}}}, Βαὶ Βορίη- 

ΒΟΠ 688 ββονῃ [1ἰϊ. 0. 426] ὑπαὶ (ἢ]8 δα ρροβί εἴσῃ ἴδ, ἴὸ 
ΒΔΥ͂ ἴΠ6 Ἰοαδί, ἱτωργο 816, βἰηςο ἰ 18 ἀουδε Ὁ} πμεῖδοῦ 
Βαῖδα ἐΠποη δἰγοδαν οχἰβ θα, 

γον. 16. -ΤεαδοΣν ἃ Ὀσ4}6].---ΤῊ 6 ΟΟΙΏΤΏΟΏ ΤΩ6Δ2- 
ὍΓ6 υϑοα ἴη Ποῦδβοδ, Βοϊἀΐπρ δρουΐ ἃ Ῥϑοῖς. ““ 1ὰ 186 
Ἐδδὶ, (Π6 Ὀγδαοίίοα 8 10 ρἶβδοθ ἃ σϑπα]ο οἢ δι βοῦν, 
δΔηα ἴὸ οοΥὐὸν ἰδ πὶὶ 8 τηοδϑῦγο ὑβοὰ ἔοὸγ δόγε, ἩΒΘΩ 
ἷς '6 ἀραϊγοὰ ἰο ϑθρ 1ὑ Ὀυγηΐηρ ἀῃὰ γοῖ ἰοὸ ῥγευύθῃὶ 
1.8 οὔεοσία ἴογ ἃ ἰἰπ|6᾽" (3).--τ Κτμοϊυοκ. Φυ8ὲ 65 1π σϑπ- 
ἀ]οβύοϊς 18 [6 Ἰ6Δ}8 οἱ αἰ διιρίησ ἰῃ6 ἸΙσῃξ, βὸ [ἢ6 
Ῥυδμοὶ ἐμαὺ οὗ οοπδηΐηρ ἰΐ ; ον, γοδ  σίηρ {86 (111 ἰάθα 
οὗ δὴ υρίυτηϑὰ ὈυΒΠ6), οοπδηίΐηρ ἰΐ πὶ ΐῃ ὙΘΙῪ Πδ- 
ΤΟΥ͂ ᾿ἰπιϊϊ5, ΤΊΘ Βδῖηθ σοϊδίίοη αχὶβδὶβ θαίνσθθῃ ἰῃ0 
Ἰἰπγίϑοα τρθαβυγο οὗ ογὲοϊαϊέδηι, οἵ ἐπζεῖϊεοί, οὗὅἁὨ αϑοείν- 
᾿οἴδτι, οὗ ἐγααμίοπαζίδηι ἕπ ἰκ7[6 οΥ ἱεαολίπο, δυὰ [86 
ἰαδηϊία ξΪπ 688 οἵἉ Ἰίσην ἰβδυΐηρ, ἔγοσα ᾿ἰνίηρ ΟἸ τ ΐδη- 
ἰιγ. ͵ 

Τ6 οδηᾶϊο οὐ 186 οδιδ͵οδιῖοῖκ."---- [86 τηΐη- 
ΒΕ Βῃου ἃ ποῦ οομοοδὶ ἐπ ᾿ἰριιὶ οὔ Κπον]θάρε, Ὀυΐ 
ΒοΙὰ 10 ὰρ, 80 {πδὲ 118 ὈτΙρ 6588 ΤΑΥ͂ Ὀ6 αἰ Βοὰ 89 
νον 45 Ροββί 6 ἱβγουρπουῦ [6 Δραγίσποηΐ. 

γεν. 16. ουν ᾿αοϊ.---ΤῊ}}]8. ῥσονθθ ἐμαὶ (86 
Ἰίχῃς ὈΥ τ] οἢ ΤΠΟῪ Ὀθοοτλ σδη]οβο ΚΒ 18 πο {μοὶγ 
οὔγα, ὑαὐ σίνοῃ ἔγοτῃ δρονθ. [10 18 118 ᾿ἰρ!ς τοὶ 
8 ἰο Βῃΐποα ὈοΟΓΘ 81} σῃθῇ ; ἴῃ οἴ Ρ πόσα, {ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 
ΟΡΘΏΪΥ δηῃὰ ῬοΪΪΥ ὑο οὐπιο ἔοσασὰ σὴ [6 τηθ8- - 
βαρα οὗ ἴ)6 Νον Ταβίδιηθηϊ, ἰπ δοοογάδηοο πιὰ {πεῖν 
γοοδίοῃ 88 αἰβοῖρ]68. 

ΤΒαὶ ἸΘῪ ΣΔΑΥ͂ 8606 γοὺσξ ρμοοᾶ τσοσῖε.--- 
τοι ἴδ6 πογαΐηρ οὗ ἴῃ 6 ρᾶδβαζο, γὰ ἰηίογ, ἱπδὲ ὈΥ͂ 
18ο ὍΟΥΚΒ. ΒΟΙῺ ἀἰδογοης 18 τηθδηῖ ἤρου 
186 ᾿σμῦ τοοπιἰομθὰ ἀροῦθ. 78 τεραγὰ ἔπ θη 88 (86 
Βροοῖδὶ ρτϑοὺβ δηὰ τηδηϊοει δίοηΒ οὗ [86 ἀϊβοῖρ! 68 
ἐυδι 88 Τηΐγβοϊθβ, ἴἰῃ6 οτοδίοη οὗ ὃ ποὺ ᾿ἶΐθ, 186 
τυὶϊθ ΟὗἨ τορϑπογαῖ 08), υἱοῖς τησδὲ Ὀ6 υἱοποὰ ἴῃ 186 
Ἰίσῃς οὗἨ ΟἸ τβιαηΐίν, δῃ ἃ ΤΩΔῪ Βοστα 88 ἃ Ὀγδοιίοδὶ 
ΘΟΙΑΤΩΘΏΪΔΕΥ Οἡ ἴδ ποΟΓΙα, 

ΕαἸἹοχίν γοῦν Ε'δἕδλοΣ.---Αα τηοδὶ ρ᾽ογίουβ ῥὈγοβ- 
Ῥοϑοὶ ἰβ Βοσα ορθῃθὰ ὑρ ἴο {μο88 ὙΠΟ 86 γουϊ)οὰ δπὰ 
Ρογβοουΐοα, Α Ἰένεὶυ τοργεβοηίδιίοι (μ18, α]8ο, οὗ {6 
οοηγϊοϊίοι προυρὰ 1 πιθῃ, ἀπά οὗ {πὸ Ὀ]οββοα οοσ- 
ἰ(χἀ6 τοϑυϊηρ ἔστοπι [86 ὁὀοπάποῦ οὗ {π6 ἀϊδοὶρ εβ. 
Μοη 88}8}} ρον ἰ6 Βαδίδμον οὗ ἴῃς ΟἸγβ δ: ; δηὰ 
ΒοΠΟΘ, 8͵80, δάορὶ τμοἷν ζαϊῖῃ δπὰ ἐμοῖς δοικπου]οᾶρ- 
πιοηὶ οὗἩ Οσοὰ ἴῃ Ο τἱβί, δὰ (08 ὈΘοοσμΘ ὈΪο58οα, Βυϊΐ 
81} (86 ρίοτυ ἰβ ἰο "9 186 1μοτὰ 8. 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸῺ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1. ἴῃ (86 βοσῖθος οὐ ἴπ6 'Μουμπὶ, ἰῃ6 τ ΠΟῸ]6 ἄοο- 
{τἶηα οἵ ΟἸγίβὶ 18 ὀχ! ἱϊοὰ ἐπ 186 Κτβὶ βίαρο οὗ 1.8 
ἀδνοϊορηιοηῖ, 88 αἴϊογπναγὰ ἰἰ ἰβ οσρουπαοα ἴῃ Δ ΒΟΙ.6- 
ΜὮδὲ δ] ὁ σοῦ ΤΆΒΏΠΟΓ ἷῃ (6 ἘΡΊ8ι16 οὗ Φατηθβ, Ἧ΄. 
μάγο Ὠδῖο ἴΠ6 πον Ομ νϑιίδη 110 88 [86 οδἴδγιδ) ἸΔῪ 
οἵ ἴ86 Βρίτἰϊ, ον οἶδα (ἢ ο]α ᾿δὺν ἴῃ 118 Ομ τ βδη ἰγαῃ8- 
[ογτωαϊΐοῃ 88 8 ΠΟῪ ᾿ἰ6. [1 ἰὰ 18 βαϊὰ ἰμδιὶ ἴῃς 1οτὰ 
ογο Ἵχδϊ θὰ {πὸ Ἰατ, οὐ ΟἹὰ Τεβίδηθαι στίρμί- 
ΘΟ ΒΠ688, ἴῃ 4}1 118 ζυ]π 688, τὸ δὰ, ἰμαὺ (18 ζᾺ]Π 658 
οὗ ἴ6 1δνν τοιηουθὰ 1π6 ἰοραὶ σμαγδοίον οὗ 186 ἴδυν. 
ΤΏ βρίγιὶ οὗ (6 ἸαῪῪ ᾿γβηβίοστηβ ἴμ6 ουϊπνδνρα Ἰοϊϊοῦ 
ἰηῖο βοιποί ίηρ ἱπίογηδὶ, ἰπὺο 8 βρόντος οὗ 116 δῃὰ υἱιαὶ 
ῥτϊποίριθ; ἰὺ ϑυρδιίξίαϊοβ ὁμα το ἴῃ ρίδοθ οὗ 
ἸΩΔΏΥ ΟΥΠΔΠΟ6Β ἢ δῃᾷὰ ἰηβίοδα οὗἨ ἴδ δεγίεβ οὗ ἴϑῃ 
σοισηδηἀταθηίβ (πα ἴδῃ 18 (86 Ὠυσμαθοῦ οὗ (86 ποτ]ὰ, 

4 [ὕγ. σοηδηϊ 8 Ὀδεπἴοϑ ἑωρε» οὐ ἐμ ἔσπιρ δία πα, δἰ ποθ 
1868 Ο. Υ. ΠΙΔΥ ΤΏΔΕΘ ιι ὕ]56 πη ΡΥΡΑΘ ΟΝ ; ἘΠ ΘΠ] εις κ. Βοπρ 
ΠΟΟΟΒΘΒΓΥ ἴο {818 Ὧδ6 ΟΥἨὨ [6 σαπά]θ, τ ΘΕΠΘΓ Ὠ]ἃ υπάεγ ἃ τοϑ- 

δοἱ οὐ ποῖ. “ἼΒΘ6 ἴαπιρ (λύχνος), θείης Ἰονν, ντα5 ρίαςδὰ οἱ 
ὁ δυρροτέ (λυχνία) δυοίο ΠΕ} Βἰσὰ ἴοὸ σίτο Ἰἰφαὶ ἰΒΤΟΌΡΡ 
186 του: βηὰ ἐμὲ8 Ἰαϊζον ποῦ 6 ΘΑ Ὸ4}}ν ὨΘΟΘΒΒΔΤΥ͂ ἄμα 

ςδηάϊο τὶτὰ 118 οδηἀϊοαιίοκ, 88 τὸ 1.86 ἴῃ ἰοττηβ." -- 
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ΜὮ|6 βαύθῃ ἰβ ἐμαὶ οὗἨ 16 Βδποί 7), ἃ διιοοεδδίοη, οὗ 
ΒΩΥ͂ΘΏ ΒἰΔΡῸΒ Οὗ βδοσοὰ δῃὰ βρίγί(πδ] ἀθυθϊορτηθὶ οὗ 
1860 πον ἴθ, ΤΠ ΓΌΓΤΙΔΘΓ σοπίγαδϑὶ Ὀοίπθοι “6 ἀθ- 
τοδπὰβ οὗ αοὰ δὰ {86 Ῥοσίοιτηδποοδ οὗ τηδυ--.-Ὀθ- 
ἵπθϑὴ ἴδ6 Φυάρο διὰ {πὸ ρα ΠΥ βἴμηθν.--- ὈΘΟΟΣΩΘΒ ΠΟῪ 
(μαι οὗἨ Ὀ]εβαίησ ἀαηὰ τεοοϊνίησ, Ὀοίπτθθη ἃ στβοίουβ 
διδὸν δηὰ τλοσοὶ Ὁ} βανίουν, δπὰ ἴῃ 6 ΒυτΆ Ὁ ]9 6 16 γ- 
ΘΓ. [Ιῃ ββδογί, ἰδουδῆθ88 ἴῃ 41} 1ϊ8 1655 ΟΠ Βὶβὶβ 
ἰὰ (ϊ4, (μὲ Ομ γίδὶ Ηΐτηθο 18 41} στ σῃιθουβη658, δηὰ 
(8δὶ Ηἰβ τ κηὐθοῦβη 688 18 ἐπιραγίθα ἰὸ τοδὴ ἰῃγουρἢ 
()86 ρταπὰ τηράΐυτα οὗ τοοορίίοῃ, Υἱζ., ῬουθΓ 
ϑρί τί, 

ΑΒ ἴ86 ῬΔβΒαρῸ ὑπάον οομπβίἀογαιΐοη ἀθϑοῦῖθ68. (86 
ἱππράοτα οὗὁἨ Ἀϑασθὴ ἱπ 18 ῥσϊποίρ!θβ, ρόνγοῦ, δυὰ 

80 Μαιξ. σχ, ἀοίδὶ]β 18 ογρδηϊζαϊίοω, ὙὩΐο ἢ 
ἸΏΔΓΚ8 ἰΠ6 δοοοπὰ βίδρο ἴῃ ἰδ6 ἀονοϊοριηοηὶ οὗἁὨ 186 
(οδοι πῆ οὗ ΟἸγίβί, ᾿ 

2. Τἴμε οοπίγαϑι Ὀδϑίποε ἰπ6 ΟἹὰ διὰ ἰπ6 Νὸν 
Οονεμδηὶ 18 Β6γΘ βιυϊ κἰ σὴν Ὀγουρμί ουἱ,---(α) [ἢ 18 
τερτγοβοηζαζοηδ δὰ ουϊπνατὰ πηαπὲ ἐδίαἰοη : ΜΟΒοΒ 
δὰ ΟἩγίβί.---ουηῦ Βιημδὶ ἴῃ 106 ΤΌΟΘΪΚΥ τὶ τι Ὲ8, 
δὰ ἴῃς Νουπὶ οὗ Βοαίιυαο68 ἰῃ 1μ6 ταϊάβι οὗ ἃ ρορυ- 
Ἰουβ αἰεισῖος ἰπ ἴ1Π6 Ηοὶγ 1,8ηὰ.---ΜΌ868 δίοῃθ, οου- 
φρο! ἔγοσι υἱοῖν ὈΥ δ οἰουάδ οὗ δὴ ΔΥῚ] ᾿ἰπππάοῖ- 
δβίοιτη ; ΟἸσίβὲ βυστουπἀοα ὮὈΥ Ηἱΐβ ἀἰβοῖρ!οβ, δηαὰ βἰύ- 
Ὠπρ διθοηρ ἰδμοπ).---Μουπὶ Ηἰπαὶ, πὶὶὰ Ὀουπὰβ βαὲ 
αὐουῦ ᾿ἴἰ, ἀῃη! ἰῃ6 ΡΘΟΡ]6 δἵ ἃ ἀἰβίδῃποθ : ἴ6 Μουπί οὗ 
Βοειϊϊπο8 φησοϊηρϑββοα ὈΥ τυ ὐϊι68.--- 106 Ο.6 
6886, (86 Ῥδορὶα βΒοοίηρ ἔγοτα [86 τηουηίδἧι : ἰπ ἴΠ6 
οἴμοῦ, στον αΐηρ ἰοπαγὰ ἐἰ8 βυτημαῖι, δηὰ Ἡδαρυτνν οὨ 
᾿5 τίάψο. (δ) ἴῃ ἰἰβ οββοῃι 8) ολαγασίενἑείλοδ : ΜΟΒΟΒ 
τοοοϊνρὰ τ86 ἰὰν ἔγοσα Φεμονα ὈΥ͂ [8.6 ΤΪηἰΒΙΓΥ οὗἁ 

ὙΠ116 ἴῃ ἃ βίαίϑ οὗ θοδίδϑῃ : Ὀὰϊ ΟὨγῖβὲ Ὀτουμδὶ 
ἰε ἴοσι ἢ ἔγοσα ἴ86 ἀδρίμβ οὗ ΗΪβ ἱμοδηιγορὶο Ὠοϑτί, 
ἴῃ {.}1 δῃμ!ὰ σατη ΘΟὨΒοἰΟΙΒΏ688.---ΤῊὁ ἰδ οὗἨ ΜοθοΒ 
τὶ ιΐοη ὉΡΟῺ ἰδΌ]ο 8 οὗ βίομο, (Π6 ποτὰ οὗἨ ΟἸγὶδὶ οῃ 
(86 Βοαγίβ οὗ ΗΪ3 ἀἰβοὶρ]68.---ἰπ [86 Οη6 6486, [υπάον 
δηὰ Ἰἐσπιιηΐηρ; ἰη [86 ΟΙΒΟΓΡ, ΟὨΪΥ Ὀοαίιἑιαθο8.---Ἴπ 
ἴ:6 Οη6 οδ86, Βυσοσβαῖνο ἀθσηδηάβ, οδοἢ ἰβοϊαιρα, δὰ 
ὁδΟἢ ἰδίῃ ΔΤΑΥ 811 Ὠορα οὗὨ ᾿ἰΐἴ ; ἰπ (89 οἰδοῦ, βιιο- 
φοβϑῖνο Ὀϊοββϑίηρβ, οοῃποοιθα ἰοροίμοῦ δηὰ ογοδῦνο, 
διιωοδὶ ᾿ἢἶχὸ (86 5ἰχ ἀΔγΥ8 οὗ οτοδίξοη.---ἢ [Π.6 ΟἿΘ ΟΆ86, 
186 ἔσβι ἰ80]68 οὗ (86 ἰατὺ ὈΤΟΚΘῚ ἰπ Ὀΐθοοθ ὈΥ͂ ΜοΒΟ8, 
ἴῃ .εἷβ8 ταὶ δ ἰὴ 6 δροβίδδβυ οὗ (86 Ῥϑορῖθ, δῃμὰ οἴδὺ 
180165 δυϊθδεϊτϊοα πῖῖ βδουιβοὶδὶ ἱπ) αποιϊίο 8, βιγϊοίοι 
(8δὴ ὑμι6 ἔοστηοσ; ἴῃ ἰῃ6 οἶμοῦ οδδο, ἱμΠ6 θγβὶ βϑυϊθοι 
ἀεϊϊνογοὰ οὐ ἐπ Μουπὶ, δπὰ αἱ 118 βοοοῃὰ ἀοϊΐγοσν, 
δαὐωυριοά το {μ6 τδηῖδ δηὰ (6 ἩΘΔΙΚ68868 οὗ ἴλ6 Ρ60- 
Ρΐ6.---ἰὰ 186 οπὸ (Ά56, ονογυ  ΐηρ ἔγοῖι σπὶϊθουῦϊ, ἴῃ 
[0 ορ͵οοῦνε ἔοστπα οὗ ουϊπαγὰ οοϊημδηἀπιθηίβ ; ἰῃ 
1.6 οἴμον, ουθγυ ηρ οοτηπειοα ἰο 186 Βοδγί---ΕΥ̓ΟΓΥ- 
(δίησ ἔγοτα τὶ ίη, παδοά, θὸ ἰὸ δβρϑδκ, ἰῃ (πὸ [1{6- 
οἰνὶησ Ὀγθοζοβ οὗ 6 ΒΟΙΥ τηουπίδίῃ.---ἰπ ἰΠ0 016 
0856, 6 δηοίοης ἀοβροὶ-Ὁσοσηΐδο ἰγαηπβίογσιηθα ἴηΐο 
ἰδ : ἴῃ 186 οἴμοῦ, συθ ἰπμ6 ΔῊ ἩΪῸ ἰΐ8 ἀοιηδη 9---- 
ΒΌΓΘΝ 88 ΡΟνΟΣΥ οὗ βρίτὶϊ, οἱο.---ἰγδηβίογιηθα ἰπῖο (08- 
Ῥεὶ.---Ιἰπ 186 οδ6 6886, ἐπ6 ΤΠΘΟΟΓΒΟΥ͂ ἰουπάοα ἴῃ [86 
διδύονβ οἵὁ [86 Ἰοἰΐοῦ ; ἰὼ (6 οἶδας, 86 ἰκϊησάοσῃ οὗ 
Ἰρανο ἰπ ἰδ6 το ἰγ δηὰ 116 οὗ (86 βρίτι. (ς) [ἴῃ 
18 γεξμζίο : δἰπδὶ νγὋ8 δἀδριθαὰ ἴὸ δ ραγι συ ]δὺ οτὰ, ἴὸ 
ἃ Ῥαγί συ δὺ ποίου, δηὰ ἴον ἃ ἀδδηΐίε οἀποδίίϊοηδὶ 
Ρυροβο." Βαυΐ {π6 ποτὰ οὗ ΟἸσὶδὺ θα 0}}}}7 δρῃ} 168 ἴο 

Ὁ 76 ποῖθ Βογο, ΠΟῪ Β1|γ ΗΟ ΉΓΥ ὈΔΥΥ͂ δπὰ Οοοοο 8 
ἰβἀφροπ 6 Ὺ δυτῖνο δὶ ἴμ 8 δδιηθ οοῃοϊυδίοη : " ἸΏΘ πδᾶροδ 
δηὰ σογοπιουΐοδ ὙὨ[ςἢ Μοδοδ ἰπδἰἰτπιοὰ, ΡΟ ΔΓ ἴο Βδνυὸ ὈδοΩ 
δ. ἀοήῖ ἰο [158 δρ γί] σοσδΐρ, ΓΤ ἴ06 ρύτροδο οἵ 
δὐδριίης 1821 το! αἰοη ἴο 8 οαι ἔμ] οἰ πηδῖο, πὰ ἴὸ ἴπ6 ῥθοι:- 
Ἰίαν οσἰδιο οὔ ἴ)69 δον δ ροορίθ. ΤΟΥ βοσυϑὰ σδίμδν δΑδ ἴῃ 0 
τὸ οὔ τΠεὲ το! σίοη, ᾿μΔη Δ8 ΤΟΥ Δ θ5 90 η 0.4] ματὶ οὔ." 

ὁ δου Ια ταί ογ δῶν, ἰδδὶ ἸΠῸΥ ΓΟ ἴθ6 1644] δηὰ δΥσα 0]- 
ἰςδὶ ἔστι οὗ τὲ το] χίου,---ὦ ΙΌΓΤΩ ἴῃ Ἐ ΜΙΟΝ ουθ ἘᾺΘ ΤΔΟΓΑ] 
ἰδ τγδῦ ελοίϊδεοά, 

811} ἐἴππιο8 δηὰ ἰο 8}} ρϑόορῇββ, θεΐῃρ [6 συΐάθ ἴο βαῖνβἍ 
[ἴοη.---ΤῊο Ἰδτν ἰοττίθ6 8 [ἢ6 Ῥϑορὶθ, δῃὰ σδῖζοβ ἴμοῖα 
βΒοο; ἐδ βοιτωοὰ οὐ ἰδ6 Μουηΐ βαάγθββοβ ἰ86}} ἴὸ 
ἰδεῖν Βοατγίβ, δῃὰ ἀγαντβ ἰμοτὰ ἴὸ {πα Ἰωοτά. 

8, ΤΏοΙΘ ἰ8β δὴ Οὐνίουβ οοηποσίΐοῃ Ὀοίνθοῃ (ἢ 6 
Μουπὶ οὗ Βοεαι 65 δηὰ (86 ΟΥΒΟΡ ΒΟΙΥ πιουῃίδίηϑ. 
ΤῸς Βτϑι θοαιυάο (Πα οὗὨἩ ἴῃ Ροοῦ ἴῃ βρίγιι) Ὀσΐηρθ 
8 (0 5᾽παὶ : [8Ὡ6 Βοοοπᾷ δῃηὰ {μϊγὰ ([Π6 τηουτηΐησ, δηὰ 
186 τη66 1) ροϊῃὶ ἴο Μοτγίαϊν δπὰ Ζίοῃ ; ἴῃ ἔουατίῃ δηὰ 
ΒΛ (οϑθ ὙΠῸ δυῆροῦ δηὰ ἰηἶτϑὶ δος τἱρμύθουδ- 
658, δΔηα (6 τη ο ΓΟ  Ὁ}}} αἀἴγοοῖ 0 Οο]ροίδα, ἰπ 118 ἵπτο- 
ἴο]Ϊὰ ἱμπηροτί (88 6 Μουπὶ οἵ ἰῃ6 Οὐγβο πὰ (μδὶ 
οὗ Βϑοουο],.αἰ0}):; 8116 186 ἰχί  δηὰ βουθῃΐῃ τὸ- 
ταϊηὰ υ8 οὗ ἀοἰ βοσηᾶμο δπὰ πὸ Μουῃὶ οὗ ΟἸΐνοβ, δῃὰ 
οὗ ΒοίΔΩΥ δὰ πῃ Μουπὶ οἵ ΟἸΐνο8, οΥ 4180 οὗ Μουπὶ 
ΤάΡον. 

4. Τὸ νοῖθ ἃ ὁ τηϊβίδκο ἴο ρΐδοθ (86 δαύϑθῃ Ὁθ6- 
αἰἰτυ 65 οὗ 1ὴ6 βοιτῶοπ οὐ ἰδ Μοιηὺ ἴῃ ἰΠ6 5816 
σΔΙΘΡΌΓΥ πὶϊὰ [86 ἴθη δοιωσηδηπιθηὶβ οὗἨὨ [86 Ἰδνν. 
ΤῊΪΒ πότὸ ποὺ ἰὸ δηγίοἢ, Ὀὰὺ ἴο τηϑῖτθ ἱπθτ 8}} ἴῃ 6 

ΓῸΓ. ΤΠοῖν ΪΠ 685 ΘΟμββιβ ἰῃ (18, (μι ἐδοῦ οὗ 
1686 ὈοΔ᾿ 68 ΘΟΤΩΡΤΙΒ68 8}] [ἢ 6 ἴδῃ σοτητη Δ τα (8, 
ΟἿΪΥ ἔγοιῃ ἃ ἰσθμοῦ μα ἸποΓῸ ΘΟΙΠρΡτ Βοηβῖνα ροϊηὶ 
οὗ νίον,, 88 βυτηγηθα ὉΡ ἰπ [86 ἰδ οὗἉ (ὴ6 ϑρὶτίϊ. Εν 
186 ὅτβὶ αὐδι!γ οὗὨ ρου γι ἴῃ βρὶγὶϊ οοτηρτῖβοβ Μουπὶ 
δίηαὶ, τὸν 411 118 σογα δ ηἀπποηΐ8, ᾿μαβτη ἢ 88 {πὶ8 
βἰίδὶθ οἵ ἔδοϊ ηρ. 18 186 αἷπι, {86 οὈ͵)δοῖ, ἴῃ 6 βΒρίγίταδὶ 
εἴἶδοοί, δηὰ ἰμ6 βυρδβίδηοο οὗὁἩ [Π6 οῃϊΐϊγο Ἰορίβ  ί0Ὲ ; 
διηὰ ΒΘΠΟΟ, 880, 86 ρϑιτη οὗ (86 8016 ΠΟῪ 6, 1 
8 ἱπηροβδὶθ]θ ἰὸ ἴδοὶ Ῥοοὸῦ ἰη βρίγιῖ, σι ουὶ αἱ ἴῃ 6 
ΒΆΤῈ6 ἴτηο Ἰοησίηρ ἔοσ (86 τίομο8 οὗ (86 Βρί τὶν οὗ αοά, 
οὕ οὗ ἰδ6 ἰϊησάομῃ οὗ Βοᾶνγθῃῆ. Βθησα Ἧὸ αγδῊ ἰδ 6 
[ΟΠ] ον ΓΘ 668 88 {0 ἴδ Βυσοοσββίοη οὗ (86 Ὀσαῦ- 
ἰτὰἀ68: (1) ΕΔΟῺ ὨΘν βίδρ οοηίδίηβ δραΐῃ ἴῃ β'σβί 
βίαρο ἰῃ ἃ ὨΘῪ ἔοστη. (2) Εϑοῖ ΠΟῪ ῬΓΕΒΟΓΥΘΒ 4]}} 
86 ἔοττηος βίδροθ. (8) [π (6 ἰαδί, [6 δγὸ βιμπασηθὰ 
ὉΡ δηὰ γῬγοβοηίθαὰ ὑπᾶοὺ [Π6 ἔογῃι οὗ [6 Ὑ1οἢ Ἠδ5 
αἰϊδϊποᾶ 18 ροτίοοοῃ. Ἐοσ, ἤγβί, ἰἴὑὸ 18 ουἱάθην (μδὶ 
186 βου Ὀοδιπ 68 ἃΓῸ ἰῇ ΓΘΑΙ ΣΕΥ ΟἾΪΥ οη6 Ὀοδίϊίαάο, 
ΒΘΟΟΒΑΪΥ, [ἢ 6 Β6ύθη στδσϑϑ ΟΥ Βρί γί [8] βίδιθβ οοηβίΐ- 
ζαΐα 056 σταμᾷ ἀϊτοοϊϊοη ἷἰπ γοΐθγθηοθ ἰο αοα δῃὰ ἴὸ 
ΟἿΣ ποὶριῦον, οσθ [86 ἀϊγοοίίοῃ οὗἩ (86 Ὠοαγὶ ὑηΐο 
(τ. [,6511γ, [86 δα ύθῃ ργου Ἶἶ868 8Γ6 ποὶ βουύθῃ αἷδ- 
εἰποῦ ο᾽ομλθηίβ, Ὀὰΐ βουθὴ Βυοοοδββῖνα ἔοστΩβ ὑπὰοῦ 
Ὑἱοἢ 186 Ἰησάοτῃ ΟὗὨ Βοδύοῃ 8 ργοβοηίθά. ὕπαοῦ 
186 ὅτι ἔοστη, [6 ᾿ϊησάοπι οὗὅἁὨ Βοδνϑη 1186}} 18. ῥγο- 
Βοηϊοα, σὺ ταδί ην ΟὈ᾽οοίνο]Υ ; τ 1]]6 ἰῃ (6 ἴδει 
ἴοστηῃ ἐὺ τϑάρρθαγβ, ὑαὺ [8 {{π|60 ΤΔ΄Ι]Υ Βυ θ᾽ Θο ἑν ]Υ, 
88 ΒΏΔΙΠΥ ροββοββοὰ ὈΥ [86 βαϊηίβ. 

ὅδ, Το ζοϊοπίηρ σομίγδϑίβ οχὶ οἷς [ὴ6 τοϊδίΐοη 
Ὀοΐνοασῃ ἴ.6 Δρραγοῃΐὶ ἀδβοθηΐ, δῃὰ (ἢ6 δοίυδὶ δϑοθῃὶ 
οὗ βου]β, 88 ὑγοδοηϊοα ἴῃ (δ βεύθῃ Ὀοδιυἀο8. 

(ὅ) Τὸ 6 ροοῦ ἰπ δβρίτἰῖ, πὰ --- Ἰὸ ροεβοβϑ [6 κἰ ησράοτῃ οὗ 
Ὦθαναπ, 88 89 οὐ͵οςΐ βεῖ 
ὈΟΙΌΓΘ τι. ΟΥ 88 οΏ 
οἴ [86 Βοαδσί. 

(3) Τὸ τοῦτ πίϊμουῦ πλ68- 
δΌΓΟ, 

(8) ΜϑοκΙγ ἰὼ Ὅ6ΔΓ ἰηἰιιδίίοὁ 
ὌΡΟΣ ΘΑΓὮ, 

(4) Το Βθπχοῦ δηὰ {ῃ|γϑὶ ἴῃ 
δρίνξ αἴλοῦ τ σϊθουῦϑ- 
Ὧ6686 (ἴ0 ὕὈθαῶῦ ἴδ6 υκ- 
τηθοΐ οἴ α 

(δ) 0 τὴ βουνίοθ οὗὨ ΠΟ ΤΟΥ, 
ἴο ἀονοὶθ οὔγ [᾿6 ἴο [86 
ὙΧΔη1 οἵ [6 ποτ]ῇ, 

(6) Ῥυτίν οἵ μοαγὶ: δοκοϊαῖθ 
τοηυποίδιίοη οὐ 9 ττοι]ά, 
ἀδδίὴ οὕ ον ον Ὑ|]]}, 

(Ὁ Τὸ ὍΘ Ῥοδοοιλδίκοσα, ΤῸ 
Ὧο δοηῖ δηὰ οδδῖ ἰηἴο 
ΘΥΟΤΣῪ ὈΌΣΒΙΩΚ ΘΟ ΤΟΥΟΣ- 

-- Ἠζ΄ὁ Ὁο οουνοτίοα τί ποῦ 
ΣῊΘΑΒΊΓΘ, 

- ͵Ἴο οὐταίπ ἐμ ἀοπι!πίοη οἵ. 
ῖδο δεῖ ὉὈΥ͂ δρίγί δὶ ἱεί- 

ἫΝ --Τὸ Ὁο βδιἰβῆϑὰ [ἢ πο ἈΪρῊ- 
Θυῖ δοῆβο, δηά δϑδοϊῃ οὶ 
(ἴ(ο οδιδίη ἴοοά δηὰ ἀγίηκ). 

--1ὺ τοδί ἴῃ 80 Βοϑοιῖ οἵ [Ὡ- 
δηϊο ΤΊΤΟΥ. 

--ἸΤΤὸ Ὀομοϊὰ σοὗ. Αὐδοϊαΐθ 
ἴοη οὗ ΔΙ] ἰπ 115 νἱβ κυ 

ου οὕ ἀοἄ. Β]6βδϑὰ 6 η70γ- 
πιοηΐ οἵ [16 γἱβίοη. 

--Ἴ9 ΚἸΟΥΥ δηᾷ Ὀθδαίν οἵ 
1: ΒΟῺ8 οὗ Θοά, οὗ οὗ ἴοδθ 
ὝΠΟ ΔΣΘ ὈΓΙΏΟΘΘΒ ἢ Ηἰδ οἰϑσς 

΄ 



106 ΤῊΝ ΟΟΞΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΧΟ ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΨΥ.. 

δΥ οἵ ἴμ6 ποχὶὰ, Τὸ ἀ6-. ταὶ Κίπράοιη. ΤΉ Ὑϑμίοῖθο 
βεοηὰ 885 τηο βίου ο 19 οὔτἕΠ6 Ὀ]οδδί πα τὸ 6 ΟΟΠι- 
ΥΟΓΥ ψ8.68 οἵ 86]], εἰὰ ΤΝῚ τ, ἀλδς χίλι τε ἨΟΜΙΙΕΤΙΟΘΑΙ, ΑΝῸῺ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ῖο Φ . ϑο .Φ 

ὶ ὅο8 Ὁ αὐᾶ, ἘΠΕῚ ΟΣ ΟἸογίουβ δοδοσῃρ !βητηθηὶ οὗἨ ἰπ6 ῥγοαϊοϊζο οἵ 
(οΠοΡΆ ΠΥ: : Μοβοβ: “,Α Ῥυορμοῦ {Π|κὸ ἀπίο τη 6, οἷς. ; Ὠοαὶ. χυϑὶ, 

Τὸ διιῆον ἴον τἱψμϊδουδηθδε' --Ασἴῃ δὶ ἰηνναγὰ 'οῃ 
οὔἴλο Κη κχάοτῃ οἵ οδνοη, 

“.,Α πον ποι] : [86 οἴο δὶ 
[ποτ ἴδηοο, ἴη0 χροδὶ σό- 
ἙΔΙᾺῸ [ἢ ἈϑάγοΣ. 

ΒδΚο, 
Το δυον ἴον ΟἸ γί δ 8 δαῖκο, 

86. ΤΊ ῥδιδᾶοσχ Ὄχι ἱοὰ ἴῃ (8686 ΘοὨ γαβιϊηρ 
βἰδιοπηοηία, ἡ ΠΟ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ΘΟΙη68 ουϊ τηοϑὲ αἰβιϊποῖ- 
Ἰγ ἴῃ {86 Βτγβὶ θοδιίϊτυάο, ᾿ηἀϊοδίοβ [86 τοι οϑῖρ Ὀδ- 
ποι ΟἸγβ δ Υ δηᾶ (6 που ]ά, δῃὰ {πὸ Ἰυάρτηρηὶ 
οὗὐἨ ἰΠ6 που]ὰ ρϑῇργα!ῖιγ. ΟὨ τ βυ δ ον ἱιβοὶ ἢ ἰ8 1ῃδὶ 
“ ΓΟ] ἸΒΏΏο88 οὗ ἀοα ᾽" Ὲ]ΟὮ 18 τ ΐΪβοῦ ἴδῃ {Π6 τ|ῖἰ8- 
ἄοτμῃ οὗ (μἱ8 ποῦ], δῃηὰ ἰδμαὶ ἰσυΐϊῃ οὗ ἀοα νι ϊοὶ 
ΒΉΘΘΡΒ ΔΎΓΔΥ {16 ἀ6]ϑἰνα ΔΡΡΘΆΓΆΠΟΟΒ οὗ (86 ποτὶὰ 
(οομιρ. 1 ον. ἱ. 117, εἰς.). 

ἡ. Τὰ ἰἴ8. ουϊάοηι ἰμδῖὶ {86 Βουθιὶ βίαμεϑ πόσα ἀ6- 
ΒοΙΙ 6 ΤΑ Ὀ6 Δτγδηροα ὈΠῸΣ ὑπὶοα ἰδγθο ΒίδροΒ, 
Ὀαβοὰ ὉρΟῺ ΡΟΥΘΓΙΥ ἴῃ βρί τὶ, δὰ ἱπαϊοδίηρ ἃ ἰΠγο6- 
[ο]ἃ σοϊαι ομβηϊρ ἰοναγὰ ἀοα δπὰ ἰοπαγὰ ἴἰ.6 ποι]ὰ : 
1, τοὶ σίου δηα τροσϑὶ σοϊδ! οὩβῃΐρ ἰο (ἀοἀ : τηουτῃ- 
ἵησ, Βυπρσοτίηρ, δὰ (Ὠἰσϑίηρ ; ΡΟΣ οὗ Προασὶ ; 2, 
ἸΔΟΓΆΙ δά γοϊσίουβ τοδιομβὶρ ἰοπαγὰ ἰδς νου]ά : 
ΤΩΘΘΪΚΏ688, ΤΔΘΓΟΥ͂, Ῥοδοθιποκίησ. Βυὶ Ὀοβίαθβ, ἰΐ 18 
ἐγαρογίδηϊ ἰὸ ποίϊοθ ΠΟῪ δδοὶ οὗ {1686 ὧν ἐν Ϊ8. δὶ- 
ὙΔΥΒ ἰἢ6 τοβυ]} οὗ {μαὺ Ἡ ΠΙΟΩ ργοοθᾶθβ ἰςθ, Τμυ8 ρον- 
ΟΥῪ ἰῃ Βρί τ 1688 10 πιουγηΐηρ ; ΤΟΥ ΓΙ ηρ ΤΟΠΘΓΒ 
ἸΆΘΕΪΚ ; ΤᾺΡΟΙΠ 688 ΟὈΓΔ1Π8Β ἃ ΥἹΘῪ οὗ οἴθγπ 8] σὶρ θουβ- 
ὯΘΒ8; Ὠυηροσίηρ δηὰ ἰπϊγϑίϊης αἴϊονς ἰδ 18 τἱρηίϊθουβ- 
ὯΘΒΒ ΓΟΏΟΘΙΒ ἰΠΒΗΤΘΙΥ πηοΓοὶ Ἢ} ἃπιὰ ΘΟΙΩρδββίοηδί : 
ἹΔΟΓΟΥ͂ ΒΟΓΓΟΏΘΘΓΙΒ ΘΥΟΓΥ ὮΙ Ώρ, ΓΟΘΩΟΌΠΟ68 8]}, δηὰ [08 
ὈΘΟΟΙΏ6Β ΡΟ οὗὨ προαγί, νυ οἷ ΒΟΓΓΟΠάΘΓΒ 811, δηὰ 
ἀονοίοϑ 411. ῬΓΙΥ οὗἁἨ ποαγὶ ἰ8 (86 αἰβροπί(ίοη γϑαυΐ- 
δἷϊο ἴογ ὑπὸ έν] Ππ6 ΘΟΙ 5810} ΟὗἩἨ Ὀσϊηρσίηρ, ρο866 ᾿ηΐο 
106 ποτά. ΤῊΘ Ῥϑδοοιηδ κοι ὨΘΟΟΒΘΑΓΙΥ͂ ΒΟῸΣ [ῸΓ 
τἱρ δου βηθαβ᾽ βακα (188. 11}, 7); δπά ἴῃ τωθαβυγθ 88 
ΤΠΟΥ͂ ΔρΡργθ μη ἴ86 ἰηράοτῃ οὗὨ ἰονα ἴῃ 118 οβϑοῃιίαὶ 
ἔοδίυγοϑ, τ}} [ΠΟΥ 866 δηὰ υπάογβίδῃμα ἰμδὶ 4}} ἰ8 Ὀὰυὶ 
Βυ την ἴοσ ΟἸ ΓΒ. Β Βα ϊκο. 

ΤΙΪΒ. ῥσΌρτο88 ἔΤΌΤΩ ῬΡΟΥΟΣΙΥ ἴῃ Βρί τὶ ἴο {Π6 Βρἢ- 
οδὶ βίδσο οὗ ροδοοιηδκίηρ δῃὰ βυβοσηρ ἴοῦ ΟὨτῖβι Β 
ΒδΪκο, 8 86 οἴἶοοϊ οὗἨ Ὀἰνίῃθ ρστδοα δοίὶ 
ἑηδιυοποίης [86 Βοὺ] πΉΙΟΙ 18 Βυμ Ὁ]οα ὑῃο Γ 8 56 1.86 
οὗ βρ γι] ρονογίγ. ἊἈσδοογαϊηρὶγ, ἔπ Εγβὶ οἴἶεοὶ οὗ 
ΒΟΒοΙἀϊπρ ἰπ6 Κἰησάοτῃ οὗἨ δάνθη, 18 ἴ0 ΙῃοΌΓΏ.--- 
ΚΙ ΤΆ ΠΑΡΙΥ, ἰο 6 ΓΘΑΙῪ οομξοΓγιοα, 1688 ἴο ΤηΘΘ ΚΏ 68. 
--Τῆ. σομβοϊουβηθ88 οὗ βρϑοΐδὶ υἱοίοσυ δοῃϊουθα ὈΥ͂ 
ὈΘΑΤΠ ΤΟ ΚΡ, ἰβ868 ἴῃ Πυηροτίηρ δηὰ ἰὨἰγβίϊηρ ΔῸΣ 
Τὶ ϊθουΒῃ688.---Τ 086 ΠΟ ἅγο 88 2586 δγὸ σροσοῖδι, 
ϑῖο. 

8. ΤΏ Βοττηος ἢ ἴδ. Μουηὶ, τ ϊοἢ οἴη οάΐον [ἢ 6 
Βρὶ γι 4] Ὀγὶποῖρ]68 οὗὨ (86 Κίησίίοιῃ οὗ ἤθϑυθῃ ἴῃ 8]} 118 
ὈΘΑΣΙΠΚΣΒ δπὰ δβροοίβ, ΤΥ δ6 σοιηραγοὰ πὶ ΟἾΒΟΣ 
ἔοσγιαϑ οἵ το] χζίουβ ἀπ ΤΊΟΓᾺ] Ἰορἰβἰδιίοῃ. [ἢ ἴΠ6 Ῥαββαρθ 
βιιοοσοοαϊηρ τ, ἃ σΟΙΩΡΑΙίΒΟ. 13 ᾿ηβιἱπἰοα ᾿γοΐποοη (818 
ΠΟῪ ἔοττη οὗ 186 Θἰθγ})] ἰατν ἀπά (Π6 ἴα οὗ Μοβθβ 
δα [Π6 ἰγδα 05 οὗ (ῃΠ6 Ῥαγίβοοθ, Νοῖ (παῖ 1868 
βοστηοπ ὁ ἰ6 Μουῃῖ 18 ἃ τος Βοδίίοη, θὰ ἃ Παττηο- 
πἰουβ ἀφνοϊορτσηθηΐῖ, (ἢ 6 σομ ἰδ 0. ἀπ ΔΡΡΙ]οδ ἰοἢ, 
οἵ 1Π6 ἰὰτν οὗ Οοα υπάον ἴμ6 Ο]ὰ Οονεμδηὶ : πΐϊο [Π6 
οοπίγαϑβὺ τὶ ἰγϑα ΠΟ ὨΔ] Ἰβτὴ 18 ΒΙΓΟΏΡΙΥ δῃα τοδγ αν 
Ῥγουρθῦ οαὐ. (πῃ [86 τοϊδιίΐοι Ὀούνθοῃ ἴμ6 Βουτηοῃ 
οα ἴΠ6 Μουπὶ δηὰ {16 βαυΐῃρβ οὗὐἨ ποδῖμοη ΒΑΡ Β, 
οΟΙΡ. ΤὨΟΙυΟἾ5 Οὐπιπιοηίαγψ. Οἱ [86 4186 ΔρὈ Ἰο8- 
οι οὗ {μ6 βοιτηοπ οὐ πὸ Μουηῖ ἰο εἶνὶο δῃὰ ρο]ϊ- 
ἶ081 τοϊδ ομβαῖρ, ὈΥ̓ Θυδῖκοῖβ δηὰ οἰμοῦ βροίδυεβ, 
ΘΌΙΏΡ. βιογ 8 2 δοοίγδοα ΟΥ «εξωδ.) 

ΡΟΩ δηᾶ 

1ὅ.-- Μουπί ίηαὶι, δηὰ (86 οὔδουγο, κπόσσῃ Μουηὶ 
οἵ Βοεοιϊιυά6Α.---Τ6 βδογαὰ τηοπηίδῖηα.----ἰτροτὶ οἵ 
106 ΟΧΡΓΟΘΒΙΟΏ : “116 τοοπέ ᾿} ἱκπίο α πιομπέαϊη.," "-- 
ΤΙΟ αν οὗ [86 Ἰοιίοῦ δρίγ 1} οχρ)αϊηϑα, δπὰ ἴδ 6 
ἰὰνν οὗ 116 ϑρί τ Ἔἀχργθθδοα ἴῃ ἰδῇς ἰοϊίον.---Οὐϊπατὸ 
δῃὰ ἱηπναγαὰ ἰγδαϊ θη : Οαἷῃ δὰ Αὐοὶ, ᾿βῆτωηδοὶ δῃὰ 
ἴβαδο, Εβδὰ δὰ ὕδοοῦ, Οδίδρῃδδ απὰ ΟἸὨγίβι.- - ἴθ 
βγδὶ δὰ 86 βοοοηῃὰ ϑούθου οὐ ἰΐ6 Μουμὶ, οὐ [ἢ6 
ἀἰβοῖρ]9οβ δῃὰ 1806 ρθ0ρ]6.---ΤῊ6. ὈΪδοθ πῇοσοα Ομ τῖδὲ 
ἱδυρῃϊ, ἃ βγίαθοὶ οὗ ΟἾἸ τίβιίδῃ ἰοβοίηρ: 1. Α ὄαδἰοθῃθ 
οὔ 186 βυπηϊ (1οὲ ον ἀοσίτῖμθ Ὀ6 Βἰπ10]6) : 2. (86 
Βυχητηἶ οὗ 8 πιουπίαἰῃ (1εὲ οὐν ἀοοσίτίμΠθ Ὀ6 ἜΧἈ]16); 
8. ἃ ΗΪδοο οὗ ργδυύογ (]οἱ ἰὰ θ6 ΒΟΙΥ͂, ἀογί νοὰ ἔγοσῃ ἢθ8- 
05} 4. ἃ ρμἴδοα οὗ μι] στίτηαρο (]οἱ 1ὺ θ6 ἔγοτα ἰδ, διὰ 
ἴον ᾿16).--οῖ 516 ὁρεμοα Ηΐ τιομίλ : (818 (6 σοτ]6- 
οι οὗ τγονοϊδιϊοῃ. -- -Ἴ)ο ΟἹ σονθηδηὶ τὴ} 115. θη 
ΘΟΙΩΣΩΔΕΘΙΘὨ(8.: ἰἢ6 ΝΟ τὴ ἰ18 Βουθὴ ὈΟΔΏϊυ 68, 
-- Τα ϊαν ρίνοη ὈΥ̓͂ ΜοΒβοβ : γτδοὺ δῃᾷ ἱσπῖῃ ΔΡΡϑαΣ- 
οα Ὀγ Φοβὰβ ΟἸ γίβι.-- -ΤῊῆο μα Ὀοδεϊζαδα οὗ ΟΠ γΙβιδη5 
τη(ο]άϊηρ ᾿πὺο βούθη δ 68. ---ἰς δίεδϑοα αγὲ: πὰ 
τηυϑ δὲ ὈΪοαβϑὰ ἴῃ ογὰοῦ ἰὸ δοοοηιδ Ὁ]6ΒΒ6Ά.--- Ν Θο68- 
ΒΥ οὗ ἃ βίδίε οὗ στὰσα ἴῃ {πθ ἰϊησάαοτα οὗ ἀοάὰ, 1. 
Ό ἢ 8 βίαι 8 (Π6 σοῃαϊιίίοῃ οὗ ἔυσί ον αἰϊδιπσηθηία. 
2, Τῦ ργϑοθᾶθβ 4]} σγδοίουβ δοιίοῃ.-- -ΤῊὴθ βουθῃ Ὀοδὶ» 
ἰπάο8 τηλεκίησ αἀεερεπὲπο λωπιαίοΉ.---Τ 6 βουθῃ 
Ὀοδύϊ 65 τρδυκίην ἱπσ ἐχαϊίαίτοτ.---(Οττοξ 
ἄθῃοθ οὗ (18 χυτὰ}! ἀχαλελίνα. ἀέρενοῦ ογὸ 
ἐλδ Ροονῦ ἐπ δρὶγἱέ: γον, εἴς. (Βἰευ ]Υν ὁδοὶ οὗὨ 189 
οἶον Ὀοδεϊυἀο8 ὉΥ ἰἰβοὶ ἢ δαση Βηἑηρ ἃ ἰΠ 6 Π16 [ῸΓ ῥσγο- 
αἷοιβ πιραϊἰαἰίοη.)---ΤῊς Ἰσηράοτα οὗἨ ὨΒοανοῃ ἰῇ ἰἐ5 
δταπα οὐ] 668 : οουχέοτί, σαῖῃ, βα ἰδδοϊου, οὐοντηθαῖ 
οὗ ΤΩΘΓΟΥ, νἱβίοῃ οὗ Οοά, δἀοριίοῃ ἰηΐο {116 ἔδυ: οὗἁ 
αοὐ.---Ονοὐ αζαίη, [06 Κίηράοτῃ οὗὨ ρϑδοὺ απὰ οὗ ου: 
οὕ ον δπὰ οὗ πηθϑίζηθβ8 ; οὗ τἱρἢ δου ΒΉ 638 . ΟὗὨ Τῃοῖ- 
ΟΥ: οἵ Ὀ]οββοὰ Κπον]θαρο ; οὗὨ ΠΘΔΥΘΗΥ ροδοοταδκίησ 
δῃὰ οὗὨ ρΊοΟΥΥ.--- ΟΥΘΥΙ ἴῃ δρί τὶ [Π6 ὕγμὶ οὗ (6 ἰδ 
Ἀν: ἐμ6 ΟἹ]ὰ Οονομδῃῖ), δηὰ (πα σεγηι οὗἨ ἴμ6 ἀοβροεὶ 
οὗ 16 Νεν Οονοηδηῖ).--- ΤῊ ογονηΐηρ ΡΊΟΥΥ οὗ 186 
ἸΑῪ 8 ΡΟΥΘ ἴῃ Βρὶγὶϊ.-- -Ἴθ ὑγυσηρῃ οὗ ἴμ6 Ἰδὼν 
ΘΟΙΒΙΒ8 ἱῃπ ἰπαὺ ἴδ ΤῊ Κ68 ΡΟΟΣ ; τῇδί οὗἩ ἴ6 
ἴῃ ἰδαὺ ἰδ πλδκ6 58 ΓἹΟΉ.---τ το] τοδυκοὰ δηὰ ἀοδηῖϊο 
δβίδίθ σοὨβίβ8 ἰῃ ἃ ἀθῆηῃϊῖα δῃὰ ψ6]}-τηδυκοὰ ἰθηάοθου 
οὗ τοἰπά δὰ ἢθαγί : βουθῦ ἴῃ βρίγίς ἰθ Ἰοησίησ ἴοι 
1Π6 Θημγο Κίησαοπι οὗ ὨραγοΏ.--- αὶ τἱοῦν οὗὨ ἴῃ 6 Κίησ- 
ἄοτα οὗ Ὠϑαυθῃ ἴῃ 1ΐ8 ὨΘΑΥΏΘΔΒ ἰ6Δ 5 ἴ0 ταουτηϊῃσ ---- 
Ηθπδο δδβ Ὀθϑῃ οοϊηΐζογιοα ὮὈΥ δ τυδηϊοβιδίοι οὗἁ 
186 Κίηραοπι οὗὁἨ Βοῦνοη, ὈΘΟΟΠΊ68 ΤΏΘΟΪ.---Ὗ Ἰσίοῦσγ 
ΟΥ̓́Γ ΙΔ6 ἢ δηά (ἢ ΘΑΓΙἢ Ἰ68 8 ἰ0 Ὠυπροτγίηρ δὰ τὨϊταὶ- 
ἱῃρ αἴνονῦ 1} γἱρῃοουβηοδδ οὗ σοὰ.---Π πὸ ἤάᾶγο ὈΘΘΏ 
Βαιἰβῆθα ἱπ 1πΠ6 ουδὲ οὗ σοά, νὰ 8}4}} ἰοᾶγῃῃ ἴοὸ ὈΘ 
ΤΩ ΘΓΟΙ [Ὁ]. 6 γῆοὸ ΓΟΡΟΒΟΒ. ΟἿ ΟἰΘΓΏΔΙ ΤΩΟΓΟΥ͂ ΤΩΔΥῪ 
ἯΓ6]} ΒΌΓΤΕΠΑΘΓ Δ]], δη ἃ Ὀ6 ΡΌΓΟ ἴῃ Ποατί.---ΟἿο σι τυρθο 
οὗ 1818 νἱβίοῃ οὗ (ἀοὰ οομνογίϑ τῆδῃ ἰῃῸ ἃ ΤΩΟΒΘΟΏΡῸΡ 

ιν ν ττ ΠΌΤΕ ποτε ἐπ Μαΐ. γν.1: “ Οτίδὶ δὰ ΤΟΥ ρμΊϑοϑῦ 
οἵ δρί γἰἴπδ] γοιἰγοιηϑηὶ Ἰγοῦν ἴθ 6 Ὀυδῖ]9 οὗ πὸ ὙοτΊὶ ιἰ--8}}, ἐδ 

8 οογίδίῃ δθῆδο, ΘΧΘΙΏΡΙΑΓΥ: 1. Τὴν ἔρημον, ἴον Δϑι!ος διὰ 
τοπιρίαι!ο, οομβίοϊ υγἱ} Βαίδη. 3. τὸ ὕροτ, ἴοτ ργηγοσ, 
ἰϑαοι ηρ, χηἰγδου)ουδ θάμ, γα ββκχουγδιίίοη, ἢ Δ}}} ὡϑόθῖ- 
δίοῃ. 8. τὸ πλοῖον ({Υ}6 οἵ ἵπ6 ΟΒΌΓΤΟΒ), [0 Τοδοδίης απὰ 
ταῖτϑο]οδ. 4. ΤῸ σαγάεπ, οὗ Οοἰλδοπίδπθ, ροηγ. -Ρὶ 5. 

{Ὁ τ. Ῥογάβυσοσι, φυοί!πα ἔγουν 1}6 δέ μογθ οὔ ἀνοίξας 

τὸ στόμα αὐτοῦ : “ἘῶᾺ ψἘο Ὀοίοτο πδὰ οροηϑὰ ἴδ σπουῖϊὰ 
οἵ Λἴοποϑ δηΐ δ}} [6 Ῥτορμεῖβ, πον Ορθ 8 Ηἰδ8 ον πιο Ὲ.,--- 
Ἦδ ψπὸ πιδὰ ἰδυρι 1Π6 σου] ἃ ΕΥ̓͂ ἔθη σοπούτπίς ἢ πιβεῖς, 
ΠΟῪ ἴδβονοβ [ἢ Ηἰδ οσσπ Ρογεοη--- 60] {0 ὑὰ, κπὰ τ ἀο- 
Ἰνοσδ ἴῃ ἴΠ6 ΒοΓΙ ΠΟ ΟΣ [06 Μοῦ ἃ ροτίοοϊ οὐάο οὗἩ Ομ τὲςν 
τδ Ὀυῖϊγ."--Ῥ Β.] 
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ὈΠΠΟΘΙΏ ΟΣ Τ8} ἴ0 ΟὈΤΔΙΠ ΘΙΘΓΠΒΙ 16, ΚΓ Ώ11. 21. 12.--- 
ΒΥ ργυάθ βανα νὰ 1ᾺἈ]1|6ἢ ἔγοτῃ [86 Κίμράοτι οὗ Θοά, 
πα ΟΥ̓ ΒΌΣΑΝΙΥ τουδὶ γ᾽6 δαί θηΐοσ ἰΐ, δδιηθε ἷγ. 16, 

11, ΟΥ Υδίθογ, ἴῃ τῸ- 
νὰν δι τ, ἴα. ἀθοροῦ 
ἀρὰ ἃ Τηδῃ ἴδ 1 8 
ἰ ΔΟσΟΡίδ]6 ἴ8 ἢ ἰὼ 
ὙΠΘ ἴον 16 ΒΚ οὗ 
Γλ 518 δηα ἴον ἰῇ 086 
ΔΙῸ ἴῃ6 νγρ}}-ϑρτίηρ 

Ὧ6 οομγῆογί οὗ τηδῇ 
χνὶ, 2: Ὀαὶ Ὠἰνίηθ 

γῈ8 ἀπὰ ᾿αββυγθὰ, Ῥβ. 
ΣΧΟΙΥ͂. 19.--- ΘΟ ΚΏΘΑΒ Ὀ.Π4Β Ὁρ, 1116 οὶ δηά γαβϑὴ 

, 568) Ρῃ}1 ἄονι.--- 6 υπροῦγ μανὸ πὸ {110 ἰο {πεὶγ 
᾿Ροκδεδδίοιβ ἰὼ 18 που], δὰ ἀθδὶδ β}}8}} δἱ ἰδδβὶ ἀθ- 

811 ἴῃη6 ρτθδῦοσ, Ζ ΟΌΓ. ΥἹ, ὅ.- το ΟΥΟΓΎ ΟΠΓΙΒΙΔῺ Τησδῖ 
Ὅδ δῃχίουβ ἰὸ Ὀσίηρ οἴδμοῦβ 0 ἰῃ6 ἸΙσῃϊ πὰ Κηον)- 
οὐρα οὗ 186 ὑγυῖῃ, [ᾳΚὸ χχὶϊ, 82.---Α οδηά]α ἄοοβ 
ποὺ ρυϊ 1156] ὩΡΟΙ ἃ ΟΠ ἀ]οδβίοϊς, ὨΘ ΠῸΓ ἀο068 ἃ τηΐη- 
ἰϑίδν ἰβκα Ὁροὺ ἰμλβοὶ [86 Βδοτοὰ οἵου, ΕΡΏὮ. ἱν. 11. 
--Ηὁ νο δἰάοθθ. ἴΠ6 στδθθ οὗ βαμῃοι βοδιίομ, 8.18}} 
Ἰοδϑο ἰϊ.---ΒΙοββοά ἐπ6 Ὠουβ6 014 οὐοσ σ ]οἢ ὄυθὴ ὁπ6 
θα] ονίης; Βοὺ] Βῃμ 648 118 ἸΙρ.---ἘΔ} 1} ΔΙομ6 Ἰοδαὰβ ἴοὸ 
{Ὺ ροοά ὙΟΥΪΒ.---ΕΔ} 1} ἀο065 ποὶ βίορ ἰο ἱπαυΐγο 
ΜΠΟΙΠΘΓ 10 1Β ΠΟΟΘΒΒΑΤΥ ἰὼ 40 ροοὰ πΌΓΚΒ: ἰΐ 18. 118 
πδίαγο ἴὸ τοδηϊοβὲ ᾿ι6ρῚ}Γ ἴῃ ροοὰ πογκβ.---Ἴ 6 σταπὰ 
οὈ͵οαὶ οὗ ροοὰ ΟΡΚΗ 8 ἐπ6 φἴοτυ οὗ ἀοά, 1 ὍΟον. χ. 
81. 

7έδοὸ :---ῖτὶ ἴθ6 ἰσησάοτα οὗἩἨ ΟἸτὶβί, ροββϑβϑβίοῃ οἵ 
186 τουν]ὰ 18 αἰἰαϊποᾶ, οὶ ὈΥ τηϊρῃϊ, Ὀὰϊ ὈΥ τηθο - 
Ώ688.---Ὗ δὶ [6 δὰ ἴθ ἴο {Π18 τοῦ] ἃ5 {πθ ἸΙραϊ οἵ. 



108 ΤΗΕ ΟΘΟΟΕἙΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ἸῸ ΜΑΤΤΕΡΕΥ͂. 

186 δασγίϊ, ἐμαὶ ἐπα αἶβε! }}68 οὗἩἨ ΟἸγῖϑε βῃουϊὰ 6 ἴὸ 
ἸΔῈ πὰ ρΘΏΘΓΔΙΪΥ. 

Οενϊαολ :---ΤῊς σαι ἔοαν δα τυ 68 ΔΡΡΙΥ ἴ0 ὑοθ6 
80 διὸ βοοκίης  ὑ8η6 ἰδβί, ἴῸ ἰῃοθθ ὙὯΟ ΚΠΟΝ ΠΟῪ 
10 ῥσγόβοῦνο νδαὶ ΠΟΥ͂ Ὦδγνο ΟΒΠ4.---ΤῊΘ τηθοὶς 8}6]}} 
ἱμηοτῦ 116 φαγί. Ῥοκββοβαίοιὺ οὐ [ἷ8 ἱπμοτ δ η 66 
ΘΟ ΠΘΠΟ6Ά, αρὶγ ἐμαί, ἱππποαϊδίοὶν, βίο 8}} {Πρ 
Ὀοϊοησ ἰο Ὀοϊίονοτθ, δηὰ 41} σοι υΐεβ ἰο (Π6}Γ 
Βαϊ ναίοη (1 Οου. 1]. 21--28 ; Εοπι. νἱϊ. 28). Βαὶ ἰΐ 
8150 1 ΠΟΓΑΪ σουτηθηςο8 ὁπ δαγίλ, δ'ποο {π6 ΟΒΌυΓΟὮ 
οὗ ἀοἂ ουϊ]α58ὲ8 411} {Π6 Κίπράοπῃβ οὗἁ (8 ποτ]ὰ (θη. 
ΥἱΪ. 11, 18), δῃὰ 8 ἀδβίϊποα ἰο Ὀθοοπηθ {116 ποδὶ 6χ- 
ὑρηδβῖνο κΚἰησάοτα οὗ {18 πον], [},50}Υ, 10 5}.8}} 6 
“7 ιἱν δοοοιηρ! ϑιιοα, προ ΟἸγίδιὶ, το 18. οὖν Ἰἰἴδ, 
Β.411] Δρροᾶγ, δῃὰ πο 88}8}} δῇροδῦρ πὶ Ηϊΐπὶ ἴῃ 
ΕΟ τ σθοδὶ τοσαγὰ οὗ Ἰἰονὸ ἰὸ (οά, ἰβ ἐπα 
οὐα οἵ (οα.---ἼΓ Βα} ἰἴ8 ρυπχοηΐ, ἰδ '8. 4180 ΒΔΥΟΓΥ : 
 Ἰρῦ Ρομοίγαϊα δῃὰ τουϑδὶ, ἰΐ αἰϑὸ αὐυἱοὶς 8 δηὰ 
ΤΟΥΪΟΒ : ΒΙΓΆΠΑΡΙΥ (06 βοτνδηῖβ ποσὰ ἴμ6 τὰ [δ 
ἔυγβηοα ἴον ΗΪβ ὁ ποτῖς. 

Ἡεωδῆεν :---Π τὸ πουϊὰ ᾿ἰβίδη ἴο ἴῃ 6 βανίουγ, τὸ 
8150 πιιιϑί αϑδοοηᾶ πὶϊῃ Ηΐὰ ἴτοτῃη Ἡδδὺ 18 ΘΑΣ ΏΪΥ ἰὸ 
αὐ 15. ΠΟΔΥΘΏΪΥ.---ΟἹ (86 τοδηϊ οβίδομβ οὗ σὰ 
τὰὺῶοδιοββοα ἴῃ βδογοα χῃουηἰδίῃ8.---Ἴ 6 «6808 ΟΡΟΏ5 
ΗΪδ8 πιου τῇ Ἰοῖ τ8 ρθη οὺγ ποαγίβ.---ἰὐμέλεν ου ἴ86 
Ῥαβϑαρο: ΤΏ686 δὰ {π6 ἴζγθο ροϊμίβ ὙΠΟ ρῸ ἴο 
ΤΩΒΙΘ ἃ βορὰ ργοδοῦοῦ: Ηδ τησβὶ οοθ ὈΟ]ΑΪΥ ἴοτ- 
ψαγὰ: 2. Π6 χηυδί ΟΡΘῺ 18 τηουνῃ ὈΘίοΓο 81} τηθῃ, 
διὰ βδὺ βομῃιοίλιΐησ ΟΣ Βοδυίηρ ; 8. ἢ6 πιυδὲ ΚΏΟΥ 

ΠΟΘ δὰ ὙΠΟΓΟ ἰὸ βίορ."---ὅ γι Δ] Ῥουοτίυ, δ, 
χχχίν. 19.:}}. 19 ; 188. χὶὶϊ, 17: Ἰῖν. 6; ᾿νὶϊ, 96. Ἰχὶ 1, 
ἰχνἱ. 2.---Ηυτ ιν βἰδηὰβ αἱ [86 ἰὸν οὗ 4}} τὰς Βεδί: 
τυἀ68.--ἰυτ6τ: [018 166 ΡῬγογοραίίνο οὗἁἨ ἀσοὰ ἰο πιδῖο 
βοιποιίησ ουὖῦ οἵ ποι μὲηρ.---Τὸ Ὀ6 ἀφβεϊζαίε οὔερίιδὶ 
ῬΟΥΟΓΙΥ, 18 ἰο δα ἀεβίάϊυϊο οὗ 8}} ργδοίϊοδὶ τεϊϊψίου.--- 
«ΑΑὐυσμείέηε, ἘπιΑττ. ἐη ΡῈ. οχχχυΐ. : “τυ ἱ ἤρηὶ βοίι 
ΒΑΌυ]ουΐο, φυΐα οἱ σαυάοπὶ ραυάϊο ΒΑΡγ]οπὶο. Οὐ 
ξαυάρηϊ Ἰυογὶβ εὐ ἤρπὶ ἀδπηηΐβ, αἰτυμαυα ἀθ ΒΔ γ- 
Ἰοηΐα οβί. ΕἸογα ἀοθοβ βρὰ γοοογάδηο ϑίου."--ἰὶ 5 
ΔΙ ΥΑΥΘ ὉΘΆΓ ἰπ πη ἴον, νυἱῖ. 17, δῃηὰ χχὶ. 4: “ Οοὰ 
Ὑ0}11 ὶρθ ΔΊΨΔΥ 811 ἴθτβ ἔγοιῃι ἐμιοὶγ δυϑβ.᾽" Βαὶ μον 
ΘΔ ΜῸ ὨΟΡΘ ἰ0 ΘὨ]ΟΥ͂ (8 Ὀϊ]οΒβοαὰ ρυίν!]ορο, ἰἦ πὸ 
αν ποὶ δοίυ δ! διιθὰ ἰθᾶσθ ὁ οδγίῃ 3ἅ---ϑρὶ πἰυδὶ 
Ὠυηροῦίπρ δηὰ ἰμϊγϑιϊηρ δὴ οὐἱάθηοο οἵ ερίπαιδὶ 
6 4}1}.----Ἴὐ ἰ8. ΟΌγ ἰἱρηοβὶ Πόπον ἴο Ὀθασ ἴ8)6 οτοβ8 οἵ 
ΟἸγίβι.----ν 6 8[α}} Ὀ6ς. τοῃμάθγοὰ ρογίδοἑξ ὈΥ͂ οπάυπην 
δἰ! οἰίοῃ.---ΤῊ6 σταδίου ποτα ἰμαϊοαιθα 18 δ βοϊυϊο. 
ΕΥ̓ ΠΘΟΘΒΒΑΡΥ ; ὩΟΐ ΟὨὸ Οὗ (16 Βίορῃβ ΤΏΔΥ βϑίοὶ νυ ὃ Ἰοῶ 
ουϊ.--Ὑ ἐγ. 12. (Ρεσίοορθ) Τμο ογάοσ οὗ βτᾶσε, οἵ 
οὗ θοαὔιτιάο: 1. 1 Θομηηο 68 ἢ γορθηίδῃοα (τε, 
3.-ὅ); 2. 11 τοβίβ οὐ δἰ (ἢ (νοῦ. 6); 8. ἰζ τραυΐγοβ οὐῃ- 
ἔἰπυδ] βαποιΠποδίϊοῃ (το. 7-9); 4. 10 18. ουιἀδηοεὰ Ὁγ 
βυδεγίηρ (10--12). 

ὙΠ 1 τουλοῖηὍο Ὁ τ γ, Τυῖθϑτ οπσα ραν [818 Βοιοϊοι! 
48] δάν[ο9 (ἀεί νεὰ ἤγοι (Π6 τνογάβ: 5716 οροπεά {{|2 ἡρήνρθε 
πη ἃ ποσὰ ροϊηϊοα ἤοστῃ ἴπδὴ Ιου ποτ, ΥἱζΖ. : 7. ἡ 
απ; ἐλ ὁ Μαιξ αι; λον ναϊαὰ ατρ'΄ ἐ. ε.. “Θεῖ "Ὁ νον). 
Ιγ: ορϑῃ [8)90 Σῃηοῦ νι 6] ; ὈῈ ἀπο 401. Κ}γ."--Ρ. 5.) 

[2 

Π, 

ΤῊ ἀοσίτίῃθ δπὰ τσ υὐδθουδτιοθ8 οὗ ΟἸγίδὺ ἰδ8 σϑηυΐμο ἀδσνοϊοριλθαΐ δὰ {0 βΒ]τηοαὶ οὗ μὲ ΟἹὰ Τοδίδηνεῃι, 

88 Ὀοΐηρ (Π6 τυ ἀπὰ ΔοΒοϊυϊο ἔυἸ Β]ταοηὶ οὗὨἨ [86 ἰανὶ ἰῃ σοη γϑα ἰβιποΐοι 0 ϑραγίουβ ἰγδαὰϊ ἀομαλεπι, 

οΥ ἰ)6 οβϑίβοδίίοῃ διὰ ρογυδγείοῃ οὗ ἰδ ἴὰνν ὁχηἱοϊοὰ ἴῃ 1Π6 τὶ δου βη 688 οὗὨ [Π6 ῬΑΣΒ66 5 δηᾷ βουβεῖ, 
πῃ γτεβρϑοὺὶ μοίὰ οὔ ὑδποῖν ἰδδοδιίηρ δπὰ ἰῃ ὑποὶγ ὑγδαοῖοθ. Ο γῖβὶ δὰ Μόοβϑοβ; ΟἸγῖϑὶ δὰ ἱγδαϊοῃδιϊεπι. 
--δεεοεπέ ὕτοπι ἰλ6 λίοωπέ ο7)  ὲνὶπε ᾿ἰδυοίαίίοπ ἰο ἰλ6 αγόϊίγανν αϊδρεπδαίίοπδ απα ογαϊπαποοε ΟἿ τισι. 

σι. ν. 17- ἢ. υἱΐ, 6. 

(6. ν. 20-36, (με ἀοθρεὶ ἴον ἰμ6 6(ἃ βυπάδγ δἴϊνον Τυπῖνγ.-- ΟἹ. νἱ, 264-84, [1.6 αἀοΒρεὶ ἴον (δ 1διὰ βαπάμη 
αἴϊον Ττίηἱγ.) 

[5Ξ-. 5 - 

1. Ολνὼ απὰ ἰδ Τα ; ον, Ολινὶδέ ἰλλ6 αϑοοῖιίο Γυἰπἐπιδηῖ. 

ΟΒΑΡΤΕΒΎΥ͂. 17-19. 

17 ΤΉΪηἰς ποὺ {μπαὺ 1 δὴ σοηθ ἴο ἀαϑίσου (ἢ ἴανν, ΟΥ̓ {Π16 Ῥτορβοίβ: 1 δὴ) μοῦ σΟΠ6 ἰῸ 

18 ἀοϑίγου, Ρυὺ ἰο [118]. ΕῸΓ νὙΟΠ]Υ 1 ΒΔΥ απο γον, ΤΊ] ἤοαᾶνοῃ δηα ΘΑ]. ρᾶδβ, 968 70 ΟΥ̓ 

19 οπο {{{016 5184}} ἴῃ πὸ ψ|86 ρ888 ἔγοσα [86 ἴδῦν, {1} 411 υ8 (1 6116α, ὙΝΥ̓ Βοβοθνοὺ ἰδοτε- 

ἴοτϑ 81|8}} Ὀγθαὶς ὁῃ6 οὗ 1π686 Ἰδηϑύ οοτηπηδπαπιθηβ, δα 88}8}} ἰθαο τπθὴ 80, [16 5}}8}} Ὁθ 
οΑ]]6α {π6 Ἰοαδὲ ἴα ὑπὸ Κίηράοιῃ οὗ Ὠδανθῃ: Ὀυῦ Ὑοβοθν θοῦ 884}} 4ο δῃὰ ἰδϑςοὶὶ ἐλοπι, {18 

ΒΆΠ16 8[18}} Ὀ6 ο8]16ἃ στοῦ πὶ (86 Κίηράοτῃ ΟἿ Ὠδάγαη. 

διὰ ουβίοτα---ἰο Ὀ6 ἀοουβίοτησά, ἴο ἱδίηκ, ὑὸ ἱτηλρὶπε 
(Γο ΒΌΡΡΟΒΘ δοοογάϊηρ ἰ0 ουβίοι)). Ηδθηοθ 86 ὀσχρτῶν ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ( " Σ 
βίοῃ Ὠόγο ροϊῃηίϑ (0 ἃ Ἰεραὶ Ῥγεϊυαΐοα: ο ποῖ δβυρ’ 

γον. 17. ΤΩ ποῖ, μὴ »νομίσητε,.---Τι8 
οἰοΐοα οὗἉ 186 οχργοββίου, νομίζειν, ἰπ οομηθοίΐοι τὶ ἢ 
ἴδ6 ποτὰ νόμος ἱτηγηοάϊαίοὶυ ΓΟ] ονίης, τουδὶ ποῖ ὉΘ 
ογογϊοοκοὰ, Τμο νοῦ ἐσ ρὶϊο8: 0 ΣοοοζΣ9 88. 080 

ΡΟΒ6 ἰδαὶ 1 πὰ οοηθ [0 ἀφδβίγου [86 ἴδνν." 
Το οοπηροίΐοι οί 6θῈ [818 δηὰ τ Παὲ ῥγοοοίθ, ἰδ 

4 ((ογπΊδῃ : 0672 Οδδαία σιι ὁπ ἐϑείδοή, π᾿ οἷ τας 
Ὀ6 ποῖ ας ἐο ἱμοσαίζέαα οἵ ἰο ουΐαιο λα ἰαιο.--Ῥ, 8. 

᾿-Ἕ 



- 

ΒΑΡ. Υ. 117-19. 

εὐἱάσηξ, ΔΙ που ἢ ΜΟΥΟΡ ἀ6η168 ἰζ, Ιτητηραϊδίο Υ Ὀ6- 
ἴοτο, 6808 μαὰ βρόΐκοῃ οὗ υἱἱοῦ ἔον τἱ χη θοῦθ- 
Π658᾽ ΒΑΚΟ δηᾷὰ [0Γ Ηἰἷβ βακθ. Τῆν δ ἱσηρ] θὰ ἃ Θ0ῃ- 
(ταδί θοίποοῃ Ηἰβ τὶ ἰδουβηθ88 δηὰ ἰδδὶ οὗ [80 ΡὨδ- 
ἦθοοϑθ διὰ βοτῖροθ. ΑδοογηρΊΥ, [16 αὐυοϑίίοη πουϊὰ 
Ὠδίσι τ ΠῪ ΔΥβο 48 0 [Π6 τοϊδιϊου Ὀοϊπθοη ΗΠΒ (00- 
υἷα οὗ [6 ΚκΚίησάοτα οὗἩἨὨ Ποανθῃ, 86 ΔῊ, δῃὰ 1116 
ΟΙὰ Τοβίδτηθηΐ σοΠΘΓΆ ΠΥ, δίμοθ ἰῃ8 ἀϊβοὶρίεβ οου]ὰ 
ποῖ, δα {86 ἰἶἴτηο, ᾶνο ὈδΟη ΠΥ αἸϊνο ἴο 106 60ῃ- 
{δὲ θοίποο ον δι γα ΠΑ) πτὴ δηα ὑπ ἰδὺν οὗ 
οδοβ. Εν θην {16 ῥγοὐαάῖςοα τοῖρῃς ἀτῖβα ἰὰ ὑπ 6" 
τηϊη 8, ἱμαὶ 9688 ἰπἰοπάρα ἰο ἀδαίγου ἰῃ6 αν. . 
ΤῊ αἰ ΠΟΥ 18 ἱτησω θα βίο! τηοὶ ὈΥ {π6 ἀδοϊαγα- 

ἴσῃ, ἐμπδῖ Ηθ νδ8 οοΐηθ, ποῖ ἴο ἀοβῖσχου, Ὀπὶ ἴο 
1π9 ἰατῦ; ΠΥ ὑπαὶ ἢ νψγὰ8 ΗΪπηβοὶ ἢ 115. (018]- 

τηορηῦ, δηἃ (μδ΄ ποὺ ΤΩΘΓΟΙΥ ἰπ τοβροοί οὗ ἰβ Υ}68, 
Ὀυϊ οὗ 411 (86 Βγτηῦ0}5 οὗ ἐπι ἢ τῆϊσἢ πόσο δῇοαὶ 
ΔΙΩΟῺΡ; τη6ῃ, ἩΠΟΙΠ ΟΡ ΒΡΘΟΙΔΙῪ “οί βῃ, οὐ ἴθ ὨΘδί θη 
τοὶ οΏβ, οὐ συθῃ οὗ ἰπο86 ὑγοϑθηίοαὰ ὈΥ Ὠἰβίοσυ δῃὰ 
ΠδΙΓΘ ΡΘΠΟΓΆΪΥ. 8111, τὸ σηῦδὲ ὈΘΑΡ ἰῃ τοἰϊπαὰ ἰδαὶ 
ΜδιΠΟΥ ΑἸ ΤΑΥΒ ΟΠ ΟΗ͂Υ Ροΐμῖβ ἰὸ {π6 ζ0]18]πγοηὶ οὗ 
το ΟἸὰ Τεδίβιιοηὶ ἰῃ ΟἸτίδί, ΤΏ ἰάρα οἵ δὴ δ0βο- 
ἴυΐο [Ὁ] Β] τηοπὶ οἵ 8}} ἴγρ685, 8 Ὀτουσῃὺ οὐ ἰπ {Π6 αο8- 
μοὶ ὃγ Φομη. 

ΤΏο ἴα, οὐ ἴδ} ῬΣΟΡὮΘΊΕ.---Νοῖ ΤηΘΓΟΪῪ [ἢ 6 
Ῥοπίδίδιοἢ 88 ἃ ὈοΟἷά, οΥ ἴν}8 ργορῃβδίβ δἃ8 186 οἵδιοῦ 
Ῥογίίοῃβ οὗ ἴ)6 ΟἸά Τεδίδιηθηΐ, Ὀὰὺ 450 186 στδάυδ) 
δρίτῖτπ8] ἀσνοϊοριθηὶ οὗ Ο]ὰ Τοβίιδιηθηὶ τον δίίοῃ. 
ὙΠοῖ ΠΟῪ οὐ ρροαγ. ΤῈ ἤ 18 ΠοΥΟΡ ὑδοαὰ ἴογ καί, 
θὺϊ ΔἸ ΤΑΥ͂Θ 88 ἃ ρασίΐο]ο οἵ αἰβιϊποιΐοη (οοταρ. Ὑ ἱπον, 
σταπι. 97 ἐλε Ν-. Τ. ; Ἐτιζβολο αὐ Μαγο., Ῥ. 216 Βηη.). 
“Ἶῃ 1Π6 ῥτοϑοηΐ ᾿ἰπβίδηοθ ἰΐ χηθη8, ἰὼ ΔΌγοραῖθ (ῃ6 
086, οΥ ἴῃ6 οἴδιον." Τὸ Ὅδονγβ ποΓο ραν Οὗ νδγὶ- 
οὔθ Κἰηὰβ οὗἨ δροτγορδίϊοη οὗ [Π6 αν. Τῆθ 88ά- 
ἀποθοβ ἀοδίγογοὰ ὑπὸ ρῥγορῃοίδ, ἴἰπ6 ῬΠδείβοοθ 1ῃ6 
ἰατν, ἱῃ6 ΕἸβΒβθῃθθ, ἰἱῃ ματγί, ὈοΐΪἢ 106 ΔῊ δηὰ (6 
Ρτορδοῖβ. Βυὶΐὶ ΟἸγίδὲ ρὑγοβοσνοὰ [86 ΟἹὰ Τοβίδτηθπηὶ 

᾿ 1ῃ 8} ἰῖδ ἀπ γεϊυ, δηὰ {0}8]16ἀ ἰξ ἰπ 118 ἀθεροδὶ ταθδη- 

ῃ 
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| 
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ἴῃσ. ΑΒ ΘΟΥΟΡΥΜΘΓΘ 6186, 80 ΠΟΙΘ, [86 ποτὰ γόμοςν 
τοίδσβ ἴο [86 τολοίδ ἰανν, δπὰ ποῦ στρογ οὶ ἴ0 [Π6 Ποοδ- 
Ἰοραθ: αἰϊμουρὴ γἯὸ τϑοομηῖζα ἰῃ ἰἢ 6 ΟἹ Τοβίδιηθηὶ 
ἃ τηδιϊέοος αἰδιϊησίίοη Ὀοίποοα ἴΠ6 τηογαὶ ἰδνν, {Π6 
Γφοσοποῦΐδὶ ἰδ, δὰ ἰΠ6 Ὡδίϊοηδ] οὐ οἷν! ἰδ Τῇβ 
ΘΟΓΡΟΣΓΩΟΏΪΆΙ] Δ8 ἰπίοπαάοαά ἰ0 ΒΌΡΡΙοσλθης 186 τηοΓα] 
ἴᾶν ὙΠῸ ἰῃ6 οἱνὶ] ἰαὰτγ βαρρὶοτποηϊοὰ Ὀοίῃ, δπὰ 
ἐοττοφρὰ πον Ὀδαῖβ. ᾿“ ΤΠ6 βρθοίδὶϊ χυοίαιοηβ ἔγοιι 
1Π6 τοῦδ] ἰδ ἩΠἰοὮ δγο δῇογναγὰ δαἀυοοὰ ὈΥ {86 
ΒαΥΪΟΌΣ, δ ΟἿΪΥ ἰηϊοη θα 838 Θχαταρ 68 οὗἉ [86 τἢοΪ6 
ἰὰν (οτ οὔ πρμδὶ δὲ τιοδὶ ἱπρογίδηϊ Ὠδἰβίϊπρ οὗ 
δοῖθθ οὐὗἁὨ ἴποβθθ πιογὰὶ Ὀγθοθρίδ ΜΠΙΟΝ που]ὰ τηοδὶ 
Τοδ]γ ΟΘΟΟΌΡ ἴῃ [86 αἰγουτηδίδησοθ, Ηδ [Ὁ]8]]οα 16 
φολοίο ἴανν,-- οὶ [06 5πι81166ὲ ὀογθπ ἶ8] οὐ πδίϊοηδὶ 
οταΐϊπδηςο Ὀοίηρ ἀοϑίγογοα ἴῃ ἰΐβ υἱἰπλαὶο ἰάθα, τ 8116 
ενεσγιῖησ προἢ [Π6 ΔῊ Ὀγοθοῦὶ σθαὰ, δπᾶ οὔ σὴ 
[00 αηοΐϊδηϊ οὐ μδησο8 ἸΤΟΓΟ ΟἾὨΪΥ͂ ὑπ στοιχεῖα, 5 
ολσεῖθαὰ οὐἱ ἰὸ 8 (1}} ἰά641" (Μ6γοῦ). ““ΤῊ6 ὁ6χ- 
Ῥεοδαΐοι., τοὺς προφήτας, οὐῃηοὶ ΡῬΟΒΘΙΌΪΥ τοῖο 
ἴο 106 ἰσιώοῃϑ οοπίδἰηθα ἱπ ἱμοὶρ ττιηρβ (086 
Οτοοκ Ἐδίδοιβ: Βοζβ, (δ]ονίυβ, δη ἃ ΟἸΠΟΣΒ,----8 0} 
το, ΤΒοΐΪυοκ δοὰ Νοδηᾶοτ), 89 ποῦ οαΥ͂ πρν» 
ἰπιαρῖτιο ἰπὰὶ ἴ)6 Μοβδίδῃ που]ά ἀοβίσου ἕλεηι. 
Ταῦ ἴω οοπηροϊΐοη Ἡἱῖ ἰῃ6 νόμος (ΘΟ, 4180 οἷ. 
υἱΐ. 12: χχῖΐ, 40), ἰξ τηυϑὶ τοίου ἴο ἰδ6 ἰηυποίίομβ οὗἁ 
ἐδ)6 ὑΡγορμοῦς πτιηρβ." Βαϊ ΟΔΓΏ6] υἀΑ126Γ8 τηϊσαὶ 

ῖα οοηίταδιὶ Ὀοϊγθοῦ ἰδ Ἰἰἴδ οὗ δοβὺδ δηὰᾶ 
τποὲν ἕβηοῦ] δηὰ βοουϊδγίζοα υἱόν οὐ πιδὶ ἴΠ6 ἰδΔῃ- 
ἕαδρε οὗ {πὲ ὑγορμοῖβ οοηγεγθ, 88 ἀθαίγσογίηρ τοὶ 
ΟὨΪΥ ἴδ Ἰαν΄Ίὰ,͵ Ὀὰΐϊ [Π6 ΡῬτορδοίβ. 

Το ἀοπῖχοΥ, καταλῦσαι;,--ἰη [Π6 δοὴηὴδο οὗἉ δΔὉ- 
τορδίζης, 6 του ΟΠ ΔΓῪ ἀοδίσυοϊίου οὗ οχἰϑιΐπρ ἰπ- 
αὐταοηδ. 

109 

Βυῖ ἴο 14], ἀλλὰ πληρῶσαι.--- 8 οχῤτοϑ- 
ΒΙΟΏ ἷ8 αἱ ΠΌΓΘΏΓΥ ἰηϊοτρτγοιθα, ἃ8 πλϑδηΐϊηρ: 1. ΔΟ(ΌΔΙΪΥ 
ἴο 181] (ΕἸδμον, ΤΟΙ ἢ, ΒΙΘοῖς, δηὰ οἱ 618): 2. ἴο 
ΘΟΙΔΠ] 6 ἀοσίγίμ4}}γ, Ξξ τελειῶσαι, ἴο ἱπίοτργοῦ τηοτς 
ΓᾺΠΥ, ἰο Ροσίοδςϊ, ἑ. 6..) ἴο Ὀτίηρ ουὖῦ 118 Βρ᾽ τυ] Τη68}- 
ἱπς (ρῃιοοι, Ηατητηομπα, εἰς.) 8. σοι ἰπΐηρς 186 
ἵπο Υἱ᾽ ον: ἴο ΤΏ ΚΘ ρογίθοι δὲ ἀοοϊσίηο, ἀμ ἰὸ 6 χ- 
ΣΌΪ ῬογίδοΥ ἴῃ ἰη6 6. ἴῃ δαορίζης {πΠ6 Ἰαἰ.ε 
ἱπιογρτγοίδιίου, Ἧ τηυδὶ Κορ ἴῃ τηϊπα {πᾶὶ ἰἢ}8 
πλήρωσις ἰβ Ὡοΐ ἴο Ὀ6 υπάογβίοοα 848 ᾿πρΙ ἱηρς (μας 
8) ἱτηρογίοοι του δι θη. τγ85 ἴἰο Ὀ6 οοτηρϊοἰοα, θὰ τμδι 
ἃ ὈΓΟΙΙΪΠΑΡῪ δηα ἰγρὶοαὶ τονοϊδίίϊοη 88 ἴ9 Ὧ6 ᾿Γθ- 
βοηϊοα ἴῃ 8]} ἰϊβ [Ὁ] 688, δηθὰ οοτρ] Θ ον τθϑ]ζοὰ ἈΥ͂ 
ποσὰ δὰ ἀθοά, [Ὁ γ. Ὑ ογάβυγοτγι : “ Ομ τῖϑι Ὰ]Β]]οὰ 
16 ἰαῦγ διὰ ἰῃ6 ῥγορῃοῖβ ὈΥ οὐράϊθῃςο, ὈΥ̓͂ ΔΟοΟΙ.- 
ΡΙἰΒῃσωθηΐ οὗὨ {Υγρ68, οθγοσωοηΐοβ, τἰ 68, Δα Ῥγορ οοΐθδ, 
διὰ ὈΥ οχρ]αἰπΐηρ, βρίγ τ] Ζίηρ, οἰ οναιϊηρ, ΘΏ]ΟΓΩ- 
ἴηρ͵ δὰ ρογέθοιϊηρ ὑπ τλοσα] ἰδῦν, ὉῚ της ἰδ ο 
ἴπο λεαγί, αηὰ ὮΥ ρἰνίηρ σγαςζε ἴο ΟὟΘΥ ἷΐ, 88 γ76}} 88 
8 ΘΧΔΙΡ]6 οὗ ὀθοαΐοηοο, ΟΥ̓ ἰαἰκῖηρ ΔἸΤΑΥ 18 ΟΌΓΒΘ : 
δηὰ ὈΥ ἰπ6 ἀοοίτίπο οὗ ἔτεαβ ᾿υδι Πσαίϊίου ὉΥ ἰαιῃ 
ἱπ Εἰπηβοὶῖ, πὶο τπ6 ἰδ ργοβρυτοά δηὰ δηιἰοὶ- 
ραϊϑὰ, Ὀαϊ οου]ά ποὶ ρὶνα.᾽) Αὐρυδίηο: “ 4πέ6 ΟἸγίδιὶ 
δα νοηίΐυτῃ ἰὸχ ἡμδοδαί, ἩοῺ μναδαί; γμοβὶ, οὐ 7μδαί οἱ 
2μυαί." Μαϊαομαίμβ: “ ΑὈο]οΐ ποὰ αἰδεοίνοηο 8οὰ 
αδεοίνοο, ποτὶ ἀεἰοπάο δοὰ ρεγβοὶεπαο.---. 8.7. 

γεν. 18. ΕἘῸΣ νοσέϊγ, ἀμὴν γάρ; Πρ 

ἀληθῶς,---ἃ Βοϊδιμῃ δϑδϑουογδίίοη, υδοὰ ἰο ἰηίγοάϊοθ 
᾿πηρογίδης Δ Που ποοιωθηΐβ. [ἢ ΒΌΘὮ 68868, 5ί. Φοη 
ΔΙ ΑΥ͂Β τοροαϊρα {Π6 ποτὰ. 

ΤῚ Ὠϑανϑὰ πὰ ϑαχὶ δ 8841} Ῥδδ8 υσᾶν. 
--1. [πὶ [ῃ6 Βοηῆβθ οὗ πδῦερ: Οανίη, Γυποσς, ΖΜ ]Ω- 
εἷς, οἴα.,---οϑύθὴ δηὰ οδγί θοΐῃρ τοραγαθὰ 88 δυεῖ- 
Ἰαβύίηρ : Βαγοι ἢϊ. 82, Θορ. [υκ χνὶ. 17. 2. Τὸ 
ἐλο ἐπι οὔ ίλε υογϊά : Ῥαυϊυδ, ΤΠοϊαοῖς. Τῇ ἰδ 8881} 
Ἰαβὺ 111} ἃ ΠΟΤ ΟΥΟΡ οὗ ὀλμαΣ 8)4}} Ὀ6 ἰπιγοἀυσοα. 
Ρτοοῦ: ᾿Αοοοτγάΐηρ ἰο 86 Νὴ Τοδβίδιγοηϊ, μοδύθῃ δὰ 
ΘΔΡΙ ἀγὸ ἴο Ῥδβ8 ΔΙὟΑΥ, ΤῈ00 οἷα ἃπὰ ϑυιθο} 108) 
ΒΏΔΡΘ διὰ διγδησοιηθηίβ οὗ (ἷ8 του] 58.18}} 888 
ΔΊΓΑΥ ΒΟΟΏΘΙ {ΠπἸ8ὴ (Π6 Ο] ἃ ΒΥτη ΡΟ] 68] Ἰατν, [πὲ 88 ἴῃ 6 
Οσίγοιηἑιοβ οὗἨ [06 ὈΟΑΥ αἷδ6 Ὀσίοτο ἰμ6 ὀϑῃΐγο, ΟΥ 186 
Ὠροατγί, Βυὺ τΠ6 ΔῊ ΘΒ} ΟὨΪΥ ὈΔ888 ΔΊΓΑΥ ἴῃ ἰῃς6 Ἰοἰ 6 ὉΥ͂ 
Βοΐπρ δοοο:ρ  ϑηρα ἱπ ἰδ Βρὶ γὴϊ διὰ ἴη ἰγαῖῃ. Ὑ᾽ον- 
Θα 88 ἃ ΒΙΔΟΟῪ δηῃά ἴγρα οὗ ἰπΐῃρβ ἴο σοηο6, {116 ΔῊ 
ἀἰδαρροατβ ἰπ ΟἸτβὲ ; Ὀυὶ 88 ἴο ἰϊ8 βυιθβίδποο, ἰὲ ἰδ 
Ῥδγὶ οὗ 6 πογὰ οὗ Οοά, μὰ δ5 βυοὶ ἰὶ δοίἀϑίβ ἴῸ Ὁ 
ἜΥ̓ΟΓ, οὐθῇ ἷῃ ὨΘΑνΘΏ. 

ΤῊΣ ΤΙοῖδ γοΐουθ (0 [06 Βιη6}]οδὲ ΗΠ ΘΌτον Ἰοιϊοῦ ἡ: 

[06 εἰ} :16, κεραία, ἴο ἃ 5.}}} ΒΙΏΔ}16 Ὁ ταᾶσῖ, ὈΥ πὶ ἢ 
δἰ τη τ οο Κίηρ ἸοϊἴογΒ ΜΈ ΓῸ αἰβιϊ συ ϊδηοά, οΥ οἶδα ἴὸ 
[86 1|16 ἀοὶ ἱπβοτίεἃ ἴῃ 86". Τρ τηοδηΐηρ 8, 

- ο ἘΠΙΩὉ. γα πο ΟΣ ἈΘΤΟ ΘΥΤΟΠΘΟΠΒΙΥ͂ δι Ὀ5 11 {πἴ68 226 
Βαρίϊδέ ἴοτ ἴη:6 Ἐνοηκο δῖ, Δίδι ἢονν, Δίατυκ, διὰ 1 κὸ. [ἢ 
ἴΠ6 αἰϑοοῦγβοβ οὗ ἴμ6 ϑαυ  οῦῦ, ὑπ] ΟΤΤΩΥ ([π πηυτθ πὴ ὅθ 
Ῥδδδδθδ) ὍΔ6 ἴ)6 δέησία ἀμήν, ὙΠῸ ἴ86 βανί νας, [πὶ [ῃ9 
Θοδροὶ οἵ “0115, ΑἸν δγδ (ἴ 94 ὕαλδδοβθθ) 0868 1:6 αἀομδὲθ 
ἀμὴν (α ἸΙοῦτον, ἐρίπεμα δ, οὐ οιηριδιίο σοροι το οὗ 180 
δΒδῖΏ6 ἸΤοΟΓά, ΘΟ. ΝΣ ἽΝΣλ 369 δολη ἰ. δ1 (52): ΠΗἰ. 8, δ, 

11: ν΄. 19, 34, 25: υἱ. 26, 82, 47, δ8 : νὴ}. 84, δ], δϑ, οἷο. οἷα. 
Τοϑ ππί ον ν οὗὨ 1}}}9 γϑδχὸ πὶ ἴηθ τοι οὗἩ 1.6 ΒΑΥΓΟΌΓ, 
δου [06 ϑυτίυπν οὐμἦψ, [5 εἰσὶ δολπῖ, ΤΠοϊαεῖ,, ΟἸΞΏ δι δ6ῃ, 
ἀο  εἴϊο, δηἡ ΜΙΟΥΟΓ κἰδῖο ἴπὸ [λσὲ, ὑπ αἰτοτηρὶ ΠῸ ἜΧΡΪΠ8- 
τίη. Βεοηκοὶ (Οὐνἧορον οὰ 40]... ᾿. ὅ1) δοουυσμ δ ἴον ἴξ οἡ ἴὸ 
κτουηὰ {πὶ ἔπ Κανίουτ δροκὸ [ἢ ἴ80 διθ οὔ ἴὴ8 ἘΔΊΠΟΓ 
δηὰ ἰπ 11|6 ΟὟ. Δπὰὲ βἀ ἠδ ἐμ δὶ δὶ ἴΠ6 ττὴ6 ν θη ἰΠο Βγεῖ 
ἴδγοθ Οδρ6 18 ετο το ἰὶ 88 ποῖ γϑὶ βοδυηδΌΪο ἴυ Τὸ- 
οογὰ ἔδο ἀου]ο ἀμήν, δπὰ ἴῃ αὐριισαθξ ἕο ἴμ6 Ὠἰνί γ οὔ 
Ομ τίδε ἱπιρ θὰ ἴῃ 11. 1 νϑῃϊτο ἴο δυγχοδὶ ἰδὲ ΨΦΟὮπ, ΟΥ 
τοῖος ΟἸτδὶ ἈΠ δ ζ, ἀοϑί γοὰ ἰὼ ΘαιρΒδδίζο 1.6 ἤβεὶ ἰῃδὶ ΗΦ 
ὍΠ5 [06 δϑΌϑδο! εἶθ, [Π 6 ῬΟΤΒΟΠΔῚ ΤΥΌΪΏ, δΑ Η6 βαγϑβ, Φό η χίνυ. 
6, οὐ ἴθ ΑπιθΉ, 65 116 15. 68) 6, ον, 11. 14. ἘῸΓ Ὧο οΠ6 61:9 
ἴ πὸ Ν. Ὑ. γδηΐπγοβ ἴ0 1180 ἴδ ΡΏΣγαδο: Υ̓ΣΒΙΣΡΥ (πο ΦΥΦῺ 
9806) 7 ϑᾶν Ὁκϑίο ψοι.---". 8.) , 

--- 

.-.---.-- 



10 “ ΤῊΝ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ἐπδὶ (Π6 τηοδὶ ἀοἰοαίθ δηὰ ΔΡΡΑΓΘΆΓΥ δτῃδ]]ϑαὶ ἀ6- 
τοτταϊπαίίομα δηὰ ἀἰβεϊποϊοηβ τόσο ἴο Ὀ6 ρῥγοβογσυϑὰ 
πῃ 410 ἀοἰἰοδα δῃὰ ποῦ οὐΐποδ οὗ βρί γι] 118. 

ΤῊ] 411} θο ζ16]16ἀ.---Τῆσδ {116 ΔῊ [88 ἃ ἵπο- 
0] ἰοττηϊπαίΐοι, 6 ποραῖνο δηὰ ἃ ρμοαϊδνο. Ν 
εἰνοὶυ, ἱξ ἑδττοϊπαῖθβ πὶ 86 οἷά ποτὰ ; ροκί νον, 
ἴι ἰ8 τοδὶ ζοὰ 'π 6 ΠΟῪ δηά βρὶ γί 8] που], ΠΟΥ ἰῃ- 
δυρσυταὶοα, ΟὐμΡ. [Κα χτὶ. 17. 

γοκ 19.  Ὀοδβοονοσ ἱμβοχοίοχο βῃ} 41} 
ὅς ἐὰν οὖν λύσῃ.---ἰπ [86 Οοηὶ. Αοτ., ἱπαϊοαην, 
ὙΠΔΑὺ ΤΟΔῪ ἴβκὸ ρἷδοα αὖ βοῖῃθ διίιγα ρογοα ({Π6 ροθ- 

ει, 6016 γμέμγιρη, ἐκασίιση). ἯΠΘ ἴοττη υδρὰ 8 λύσῃ, ποῖ 
καταλύσῃ, Βἷποο, δοοογάϊηρ ἰῸ ἴΠ6 Ὠἰἱνίηθ ἀστϑηρο- 
τηρῃῖ, Ποη6 οουϊὰ ἰπ ἰμ6 οΪά ψοι]ὰ δοβιίονο ἰῃ6 κατα- 
λῦσαι οὗ {Π6 ᾿ΔΥ. 

Οτ9 οὗ ἴδο8ο Ἰοραδὲ οοσησηδιισσηοαῖα παρά λα, 
ἴο ἴ0ὁ6 ἐοῖα δηὰ εἰ 116.--- ΤῊ ΘΧΡΓΡΟΘΒΒΙΟΏ, , 6068 
Ὠοΐ ΔΡΡΙΥ ἰο {Π6 ῥμδγίβαϊοδὶ αἰβδιϊποῦοῃ Ὀοίθθῃ 
τοδὶ δηὰ βτη8}} δοτησιδπατϊηοηΐβ (δοοοεαΐϊησ ἰ0 Ὑ οἷ- 
Βιοἷη), Ὀυὶ ἴο [6 ἀϊβόγοηοο τηδάθ ΕΥ̓͂ ἰπ9 Ἰμοτὰ Ηΐτ)- 
βοὶ ἢ, Ὀοίποοῃ τ 8 ἰδ ΚὍΠΘΓΘΙΥ δηα ἰδ ἰοίδ δπὰ {{|116. 
“ ΒΟ ἃ ΡΟΓΒΟῺ ἷβ ποῖ ΦΏΓΓΟΙΥ Θχοϊυἀθα ἔγομι ἰΒ6 
κίησάοιι, Ὀδοδῦδβο ᾿ἷβ ορροπί(ίοῃ ἰδ ποί ὁΠ6 οὗ ρτΐῃ- 
οἶρὶθ, ποὺ ἀϊγθοϊθὰ δραϊπμδίὶ (86 ἰδτν 1866}, Ὀπὶ ΟἾΪῪ 
δραϊηδί ἰ(8 τιϊμυε0.᾽""--- Μογοτ. 

ΌΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΣΙ,. 

1. Το λιωη εν διὰ πιαγεεέν οὗ ΟἸσὶδὶ ἰπ ἀσβηΐπρ 
μα τοϊδίίοπ ἰο πὸ ἴατγσ. Ηθ ἀθεῖδγεβ αἵ ὁποο εἶβ βαδ- 
ογαάϊπδιίΐοη τὸ (ἢ ΟἸἹὰ Τ᾿ οβίδιμοῃϊ, δηὰ ἢΪ8 ΒΌΡΟΣ ΟΥ̓ 
ΟΥαΣ ἰἰ. 

2. Ομ τῖδι ἀοδβίγογθ ποϊμίηρ θαΐ δἷη, τ ἢ] ἢ ἱπαάοϑὰ 
ἀρδίγουβ ἰἴβ61, ΑἹ] ὑπαὶ 8 αἰνίῃθ ἴῃ {8 που], ὩδΥ, 
δυϑῇ 4}} (μδὺ 8. ἐγ Υ υπίδη, Η6 οἰθναίθβ δῃηὰ δβρίγὶί- 
0Δ]}1χΖο8. Τηυ8 ΟἾγίδὶ 1β ἴῃ 6 δοθοϊαΐθ ἐ] ΔΙ τθπὶ οὗ 
10 Ὁ]ὰ Τοβιδιηθηῖ δηὰ οὗ ἰμ6 οἱὰ ποτὶ ἀ---ηὰ ἐπδὶ, 
οί ἱπ Ηΐβ 116 διὰ ἀοοϊγίμθ. “ ΑἹ] ὑπδὶ 8 ἰγαπιδί θη 
--᾿-ἰ ΙΒ ΟἿΪΥ ἃ ΕἸ Κϑῆθβ8, ἱποοσαρὶοῖθ μογθ---Ὅπ! ΓΟΔΙ ΠΥ 
186 γ6.,".".---" ΟσΏοΓΑΙΪΥ, δηὰ ἰπ ΟΥΟΤΥ τοθροοὶ, 1 μᾶνθ 
ΘΟΙΏ6, ποὺ ἴο ἀοθίσζου δυρμὶ ἰδμδὶ ἰ8 τίρῃης οΥ ὑγυ: [Π6 
οὐήοοὶ οὗ ΜΥ δάγνϑιϊ 88 ὈθθῺ ἴο Ῥγθθοσνο, ἰοὺ ΟΔΕΤΥ 
ΟὨ, δὰ ἰο Ῥογίοοϊ ὙΥ̓ΟΓΥ οοτηστηθηοοηθηΐ, Ὀγορδγα- 
ἴοῃ ἴοσ, δῃὰ Ἵχροοίδμου οὗ, [πῸ Κίηράοιῃ οὗ αοα 
τὨγουρβοῦϊ Ὠυτηδηΐϊίγ. Τμὺ8 ἰδ βανίουνγ 18 ΗΕ 
6Υ68 Ὀογοπὰ [αγ6] οὰ {86 μοαίμβοῃ ποτὶ, [0 ὙΒΟδΘ᾽ 
ΒΔ 6 αἷβοὸ Ηδ [88 οοτηο, δηα σπθθγο ἰδ δα νοηΐ ΤΩ ΔΡΚΒ 
ἃ [ὈἸΒΙ πο οὗὁἨ δβρίγίϊυδὶ δϑδρίσαϊζοῃβ, πο οἢ, ὑόν χα 
ἀΐπη, ῬΤΟΓΟ δΙτοδ νυ ἴῃ οχίβίθηοο, δηὰ ΟἹΪΥ παϊ θὰ 10᾽ 
ἐποἷν υη το] ἀΐησ ἀη ἃ Δοσοτα  }Ἰβησηθηΐ, Ἠδ ΙοΟκΒ ἰμίο 
106 ἀορίἢΒ οὗὁ δυτηδη , Δ8 οροηθὰ ἀρ Ὀεΐοτα Ηΐπι, 
δὰ Υἱθν 8}} Ὠἰβίοσυ ἴῃ 118 ἰσιοδβὶ ἱτπυρογὶ 858 ἰοηαϊησ 
ἰονατὰ, δὰ 88 ὀχρϑοίδῃου οὗ, Ηἰπι86 1," --ϑε16Γ. 

8. Το ΓΒ] οηὶ οὗ [ὴ6 ΔῈ δῃηὰ ῥγορ ιϑίβ ἰβ 'πλ- 
Ρ οὰ ἴῃ 186 Δρρδάγαμος οὗ Φεβυβ: ἰζ [88 Ὀθθη οδγ- 
τὶοὰ ουαἱ ἱπ Ηΐβ8 ᾿ἶἴε: ἰζ 18. 61}}} ἀονοϊορίῃᾳς ἱπ Ηἱΐβ 
ΟΒυτοῖ ; δὰ Ὑ}} οοπίίπυσ ἀπ|}]} 1 ὈΘΟΌΤΩ6Β ρογίθοι] Υ 
ταδηΐϊοοὶ ἴῃ 6 τοδρροατίης οὐὗἨ ΟἸσίϑι, οὐ ἴΠ6 τηδηϊ- 
ζεπιαϊίοι οὗὅὨἨ 86 ΠΟῪ ογάὰον οὗ ἰΐηρσα, οὗ ποῖ Ηδ ἰ8 
{86 οοηΐΓΟ. 

4, “ΤΏΓΟ ἴ8 ἃ []ΗἸπιοηὶ οὗὁ (86 αν 'ῃ 18 "πέδ 
Ἰοϊνον, τῇ οἷ 15 ΤΟΥ ἃ ἰγαπδρτοβϑϑίοη οὐ [86 ἸΑΥ,, 88 
οχρ π ἐμαὶ ἔτια βαγίηρ: διρεηιωηι 78, δυηιπια 

φία. Ου {π6 οἵδον ῃδηά, ἰμοτοὸ ἰβ δὲ ἴσῃ 
οὗ (με ]οἰΐον οἵ ἐδ ἰανν, πἰοῖ ΤΥ 6 ἃ {ἸΒΙσησηὶ οὗ 

4 (ΑἸΙαδίοπ ἴο 1:6 τηγδίοσίουδ σοποϊαδίοη οὗ ἴδ βοοοῃηὰᾶ 
«τὶ οἵ Θοοῖδθ᾽6 Ζ᾽ ἰδέ: . 

“Αἴ1ε6 Ῥέα ἤσλο ἱνὶ πων σὶπ ΟἹοίελπέδσα 
δελο λέν τἰταε Η ιω ἴπ Ἵ Ἀνείξηιεο 

Ῥω ὑπιδεε τειν εν υἱτα ξείλαπ; ᾿ 
»ώω ουἱξ Τ εἰδέϊενα εἰαλὲ ὧκὸ κιπαπ.".-Ῥ. Β1Ὶ 

ἰι5 ερίγί!."---τΒοϊαοὶς (ρ. 148). Ἧγ7οὸ δαὰ, ἐπεὶ ἰθοῖο 
8 ἃ δοοιηίηρ ἀοαισαοίίοη οὗ (6 ο]ά, πο, ἰῃ το ιν, 
ἷ6 ἰϊδ ΔΙΙΒΙτηθηὶ; τ Ὦ116 18 ἀρεγίουξ Ῥτγοδογυαίϊοι ἴπν- 
ῬΊΪο8 τϑὰὶ ἀοβίσυσὔοη. 

δ, Το [τὰ Ποτα βοὶδ Ὀδίογο τ8 8 ποὶ 
Ὀοϊπθοῦ δηξἶγο ορροδί οι ἰο0 {πὸ ἰδὺὴ διὰ ἰἰ ρεγίοοὶ 
ΤΟ] Β] ποῖ, Ὀὰϊ Ὀούνοθη ραγίδὶ ορροκίτίομ δηὰ μεν 
ἴοφοι ςηΐ. Τὸ δἰϊοιηρὶ ἀοφαιτογίηρ ἴδε [ΔΝ οἷν 
ὐγεϊγ, τοῦ ο ὍΘ δὴ ΘΏΘΙΩΥ οὗὨ ἴ86 ἰκϊηράσιι οἵ 
ἤρανθη, δηὰ ἤόποο Ὀεγοῃὰ ἀϊ8 ρα]6. Βαυὶ ὀυε (89 
δἰζοταρὶ ἴο ἀθβίγου ἴὰ ραγεδι!γ ἴῃ ἰδ ἰοδδὶ, Ὀαὶ, εἰ 
186 β8π|6. {ἰπ|6, τιοβὶ ἀο ϊσδίθ ἱπ)υποίϊοηδ, ὈΠΒΡΒ 
ἀοτῃ [6 Ῥυπἰβητηοηΐ οὗὨἨ Ὀοΐηρ οα]]οὰ Ἰοδδὶ ἰι ἰδ 
ἰσηράοτῃ οὗ βϑανσοῃ. Κ0 (ἋΣ δδ 'ξ βΌ668, 6617 ϑυοὶ 
ἀεδίγαοιίου ἰβ ἃ γτουοϊυϊώοη, ποὲ ἃ γοίοστωο. “ες εἰ] 
θ6 ο8]16ἀ ᾿Ἰραβϑὶ ἰη ἐπ Κἰπράομι οὗὨἨ δϑδυθῃ, θθύδιδὲ 
δἷβ βρί γὶΐ ἷἱβ Ἰθαϑὲ οἀρδοίουβ, δῃηὰ Ὀθθοδῦβα πα δηὼδ ἴἰ 
ἱΡΟΒδΙ Ὁ]Ϊ6 ἰἴο Γϑαϊσχο {Π6 16 οὗ (86 ἴδν πιθοῦ 
ΒαΓΤΟπαοτίηρ ἰΐϊ8 βρϑοίδὶ ἀϊγοοϊΐομβ, δὰ οομβηϊ 
ΕἰγηΒΟ ΙΓ ἴῸὸ ἃ ἔδνν δυδίγαοὶ ργίποίρ]ς98."---ἀκδεα, ἐαν, 
ἰϊ, 2, Ρ. δ98. 

6. ΤῊ ογνον τ πίοι ΟἸτὶβὲ δι} δῃοα, ἰ8 ἐμαὶ αἵ 
πὐῖηξ δηα ἰοδοδίηρ, ποῖ 86 τόυθσθο, Βαὶ (δὲ8 οτὸες 
οὗ ες ὈΘΟΟΙΙ6Β ἃ αἀἰβογάθσ, τ μοτθ ἀοΐηρ δπὰ ἰθδοι της 
δανο ἃ πορδίίτο ἰθπάθηογ. [1 Οἢ {{π| ΟΟΠΙΓΑΙ, ΝῸ 
ἀο΄᾿ δῃὰ ἰθδοῖι ἰῃ6 Δ ἰῃ ἃ ῬΓΟΡΟΡ δρίγίε, νγγὸ δὶ} Ὁ 
[86 Ιη68}8 ὈΥ͂ τσ ΟἾγίδι ἈΠ δ δοοορβδιο 
Ηΐδβ τοροπογαίοη δηὰ ἰγβηρβίοττηδέάοι οὗ (μὲ ποιὰ, 
Ηδποο γγ6 8}}8]} 4180 6 οαἰϊοὰ στοαὶ πὰ ἴδ Κίησάο 
οὗ Ὠρδυρ. 

ἤ. ΤῺ οοπηροίοη πὶ ἰμΐ8 βυθ]θοὶ, τυ σϑοδὶ! ἴὸ 
τηϊπὰ ἰδ) γασίουβ δηιποζηΐδῃ ἰθηἀθῃοἶθ8 ; ποΐ Τρ ΓΕΪ7 
ἰδοθα ἴῃ αἰγοοὶ ορροδί οι ἰο ἐμο ἰδτν, Ὀπὶ δυσὶ, πβαα, 
Ὁποῦ (Π6 συΐθο οὗ οροάΐοποσ, ἐδ6 πρἱτὶϊ οἵ (δ ἰ6Ν' 
νὯ8 οοηἰγανοπθὰ, ΤΠ οοπίοχὶ βθονδ ἐμδὲ οὐγ [ον 
τοίογτοα ἰοὸ [86 Ἰαϊίον δ Ἧ6]1 88 ὑο {86 ἔοστωεσ. ἔσγ 
ποίδΐης 8 ἸΟΓΟ συ] ΠἸΟΠΔΓΥ ἰδδη εἰ χὰ δοὰ ἱγτδι- 
πὶο8] ἐγααὶ ομ ] δια, 

8. Φεδὺ8 ΟΔΓΟΙ]Υ ΗΪπλβοὶΥ δραϊῃοὶ (86 δῦ». 
Ῥίοίοι ὑπαὶ Ηδ νὰ8 δρουΐ νἱοϊθηὶ ἰο Ρυὶ δι οπὰ ἰοὸ 
186 ΟἹά Ὀἱδροπβαίίοι δηὰ {π6 δποἰθπὺ [μεοστγδίίο οτὰοῦ 
οὗ τΐηρθ. Το βδιὴο ᾿ἰπθ οὗ διρυμιθηῖς ΜΔ8, δἱ ὃ 
Ἰδίδν ρογίοἀ, δαορίβα ΕΥ̓͂ (86 Αροδίϊ Ῥαδὺυ], υθιδα ὧδ. 
ἔδηάϊπσ Ηἰτηβο] ἢ ἀραϊπβὺ ἃ βἰ μυῖϊαῦ Εομκι. "1. δ]. 
Ὑ Ποα Ῥαὺ] βρϑδὶβ οὐ ἴπ6 δογομδύοῃ οἵ (με ἰδῖν, δὲ 
ΑἸ ΤΑΥ͂Β ΓΟΙΌΓΒ ΟἾΪΥ [10 ἰΐ8 ὑρΠρΡΟΓΆΓΥ, ἰγαπαΐθηὶ, δυὰ 
ὑγδαϊομδὶ ἔοστα (Ερὰ. ἰϊ. 16; 60]. 11. 14). [πὴ (δἷ8 
Β6Ώ86 (ἢ 6 ΔῊ ΤΙησδὲ ΡΆ88 ΑἸΤΑΥ, ἰῃ οτάὰδν (δαὶ ἰ18 τοδὶ 
πδίυγο 88 ἴἰῃ6 ἸΔῈ οὗ ἰπ6 δρί τὶ  ΤΩΔΥ δρρεϑασ.-- -Βαὶ ἰὲ 
'ἴ6 ἱπηροτίδηϊ ἰο0 τοιμοηρογ, ἰδὲ ἰῃ ἰδὶ8 [8 
100 ραββοὰ οὐδὸν ἴπ6 δοϊ οι οὗἩ ουϊπαγὰ ἰμη- 
ῬΟΓΑΣΥ ΟΥ̓ πδη 5, τ Ή116 δ Ἰαϊὰ οτη ραβδία ὑροῦ ἴδ 
Δ] δ] οὗ (16 αν ἴῃ ἴμ0 ἀοδροὶ, δὰ ἐμαὶ τοὶ 
ΤΆΘΓΟΙΥ ἴον (86 ρύγροθο οὗ το υϊζίηρσ ἴμ6 δι ποπιίδῃ 
οχροοίϊδείοηβ Εἰ Βογίο δπιογίδίπϑὰ, 88 ἱζ ἴ86 τοτοῖδ. 
οι οὗ (πὸ Κίηράοιῃ οὗ Βοανθῃ ἱπυρ] θὰ {μ6 ἀοδσθο. 
ἴοι οὗ [86 Ἰασ. ὍὯγ͵[ὸ ταῖπεον οοβοεῖνο ἐμαὶ Ηΐδ δυρῃ: 
τηθηὶ Μ͵ὦὲ8 τηδίηϊν αἀἰγεοίοα δσαίπδι [ἢ 6 ρορυΐϊλν ὑΓΩ- 
πάΐοο, (μὲ Ης ἱπιοπάοά ἰο ἀείγασι ἔσοτα ἴΠ6 οὔδσϑο: 
ἰ6γ δηὰ οὐ ρδίϊοηβ οὗ {10 ἰδ. 

ἨΟΜΙΙΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ετθη ὁπ Ηἰβ βτβὶ δρρβϑδάγαηοαθ, Ο τεὶβὲ ἔεὶῖ ἐμαὶ Ηδ 
πουϊὰ Ὁ6 τορτοθϑηϊθὰ )8 8 τοῦεὶ δηὰ ἀδβίσοτον οἵ (86 
ΔΌ ΒΟΥ Υ οὗ (Π6 1ανν.---  καϊηβὲ βυοἷι βαβρίοἴοῃ8 Ηθ δοὶ- 
ΘΙΒΩΪΥ ῥγοιοβίθα.--- Ομ τίβί ἢ88 συαγάοα Ηἰ8 Θοερεὶ δὰ 
Ηΐδ Ομυτοῖὶ ἴγοτα ἴμ6 βυβρίοἶοι οὗἁὨ γον  ΟΠΑΙΥ ἰθῃ- 
ἀοῃοῖοα.-- ΤὩθ οἱ ἃ οστοῦ, Ἡ ὶο ἢ βοοῖκβ ἴο ἸΘῪ [ἢ τθ- 
Ἰϊρίοι οἵ ἰῃς δρίτιϊὶ πὴ το] οι, 88 ἃ ἴων, 1. 
ἴῃ (μα Ζιίδίοτγ οὗ Ομτϑὶ; 23. ἴῃ μὲ οἵ Ηἰδ ΟἿ 
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ΟἸγίϑὲ τ186 ἤ118]116 τ οὐὗὁἨ 6 ἰαν.--- ΤῊ ἰᾶτ ἀπὰ ἰδθ 
ΡιΟΡ οἰδ.---Ἴ 6 ΔΌβοϊαΐο ΜΙ οπΐ : 1. ἴῃ ΗἾΒ ἀοο- 
ἐσῖηθ; 3. ἰὴ Ηἰἱ8 Ἰἰΐδ. 8, ἰπ Ηἰβ Ὠἰαίοτυ : 2 Ὅον. ἱ. 
40: Ποῦ. χἰϊΐ, 8,---[Ιπροτὶ οὗ 16 πϑῖμθ οὗ Φομουδῇ, 
Βον. ἱ, 4.--Τὴ)ὸ αν ἴῃ 118 οββθῆδα ἰβ ΘίΘΓΠΔΙ ---ΤΊ 6 
ΔῊ τουδὶ Ὀ6 {18]16ἀ ἰπ 41} 18 ραγίβ: 
του γοτηθηϊ, τ ΒΟ. τηυβὲ Ὀ6 Βρ  τἰϊ..4}}ν 
ὦ. 88 Δ ΘἸΩὈΪοτα οὗ (δὰ ϑριγῖῖ, πΒ]Οἢ ἀρ υ υτὐ τσὰι- 

ἰβοὰ ὉΥ πὸ ϑρίγίε: 8. 859. ἃ Ῥτγοϊηΐδα οὗ ἰδ ϑρίγί, 
αὐπὼν 1.6 δρί τι! τῷ 1 (Ὁ]Η] ---ΕΟΓῪ βαδογοά δ Ὁ]6Π) 

| ἰϊβ ὀοττοθροιαϊηρ τον ἰῃ ἰπ6 Κίπρσάοια οὗ 
Ομτδὶ.---ΟἸγίες 886 1018]16ἀ ἐϊπ6 αν: 1. ΤῊ πιοσδὶ 
.ὸν ὉΥ Ηἰἷἱϑ οδοάΐοποθ; 2. [86 Ββδογβοῖδὶ ἸδῪ Ὁ 
Ηΐ8 βυδεσίηρ; 8. [86 οἷν!] οὐ παίΐομδὶ ἰὰνγ ὈΥ ΗΪ8 
ἱποδιπεῖοηλ.--- νον (Π6 ΔΒ δηθὰ ΘΠ Ὁ] 6 ΠῚ8 οὗὁἨ ΟἿΓ 
Ἦνποθ τοῦδ ὈθοῦσΩθ γϑδ ὶγ.-- -ΤῊ6 Ἰανγ ΖῸ1811.ἀ ὉΥῪ 
16 τοδηϊοιδίΐουι οὐὁἩὨ 6 βρίγὶς οὐὗὁἨ 16 αν, Β'ῃο8 
(6 ϑρίγξ Ὀσΐπρθ οὐἱ, 1. ἴ6 ΟἿ6 ἀ ρΡυϊμοὶρὶ!β 
οὗ ἴπ6 αν, ἰπδιοδὰ οὔ :ἐΐβ τπδὴν ἱπ᾽υποιΐοῃβ; 2. 

τἴδο 116 οὗὨἨἁ (δθ 1δνν ἰπ (Π6 ἱπάϊνίάυΑ]- 8. τϑυθα]β ἐμ 
ἰπθηΐίο ἀορίὰ οὗ 86 Ἰαν,.---ΤῊὸ ἰδ ͵ἰβ ὑγαπβίοτιτηθα 
διὰ ρἱοτίδοα ἱπ ἐΐα Ὁ] Β]τησπὶ.---ὶ τρθῦοθ ΟδΓΔ] Οὗ- 
ΒΟΣΎΔΩΟΟ Οὗ (Π6 ᾿ἰοἰζον ΤΏΔΥῪ ἴῃ στρα] τγ ὉΘ δὴ ΔΌτοχα. 

ἔοη οὗ [88 ἰΔν7.--- ΤῸ γοδϑῖβὲ [86 βρὶ τὶ πα] τη ο]ΐησ οὗ 
106 ἰδνν, ἰδ. πάθον ἰμ6 σιυΐδο οὗ «Ἰ]οσίδηος, ἰοὸ τοῦοὶ 
δραϊηδὶ 108 Δα! οτί(γ.--- 6 Οὐρὶ ρῥιοβοηῖβ [Π6 ἰΔ'ῈῪ 
ἷπ 18 βρὶ γί π18] δϑρϑοί.-- -Ηο πῆο, ὉΥ ΒΒ ἱπίδγργοῖδ. 
ἘΙΟῺΒ οὗ [6 ἰανν, διἱθυαρὶβ ὕο τηδῖθ (86 κίῃσάοτμ οὗ 
ΔΘΔΥΘΙ. 5181}, σδηποῦ ᾿ἰνη861} Ὀ6 στοδὶ ἴῃ ἴπ6 Κίπρ- 
ἰοτὰ οὗ ποδνθῃ.---Ὑταπάθυν οὗὨ ἔγϑο οὈϑάϊΐθῃοθ.--- )0- 
"δ ἃπα ἰοϑο ηρ: δυο ἰ8 (ἢ 6 οτάοῦ οὗὨἨ ΟὨ τίβι.-- ΤῊ 
τὶ ϊθουδβη688 οἱ ΟἸγίβῖ, δθὰ ἰμαΐ οὗἩ [86 Ῥμδγίβθοθ 
δηα Βουῖ0)68. 

Αίαγκο :--Ἴ ὁ νογὰ οὗ σοα δοϊάοί ἴον ουοσ, [016 
χυΐ. 17.- -Ἴ Πογθ 'ἰ8 Π0 Οοτωσηδηαιηθης οὗ ἀνα ἴοο 
Β124]} (ο Ὀ6 ΟὈογθοά, Ψ8 1168 ἰϊ. 10. 

Θ᾽ ενϊαοδ :--- 8 ΔῊ νὰ8 Θββϑη 8 }}} ϑρ γι 4). αὶ 
ΟἹ δοσουηὶ οὗ 106 μαυάμοϑβ οὗ [86 ΨΦ6ν18} Ὠοατῖὶ, ἰΐ 
γᾺΒ ἰδηορά ἴῃ υηάοῦ ἴ06 ΟΙὰ Τοδβίδιηοηΐ ὮὉΥ ουϊπαρὰ 
ΟΡ μδηοοβ, Ἡ οἷ, ἴοσ 86 ὕπηο, ὑγονοηϊθα ἐμ {0]} 
ταδη  οϑίδίίοη οὗ [8 ἀορίβ. Ηδθηοο, ἰὰ ογὰοῦ ἰο “" [0}- 
Β] ἰὼ. ΟὨ τ Ότοκα Ἰπγουρὴ ἰδ6 Ὀαγτίογβ, δηὰ ἐῃ8 
πο] οα 118 ἴσὰθ σΊΟΤΥ ; τ Ὠ116 [86 ῬΑΓΒ668 οοηίσδ» 
τοποὰ {86 βρίγὶῦ οὗὨἨ [6 τ΄ ὈΥ [06 ΟΌΒΟΣΎΔΙΟΘ οΟὗἨ ἰδ 
πριρὸν ΓΘ} ἴῃ ΓΟΔΙΠΥ ἀοβίτογοά, ἱπβιθδὰ οὗ ζ018}- 
ἴηκ ἰϊ, 

ἃ, ̓ Κείαξίον δείιοοαν, ἰλὲ Ποοίγεμο ὁ Ολγίεί απαὰ λα Γαι; απὰ δείνοεεπ ἐλ ἰαξίον απὰ ἰδλὲ Τοσίγέμμ6 ὁ ἐλ 
Ῥλατίδοοβ απᾶὰ ϑογίδεεβ, ο7 υειοϊεῦ, Τγαιδοπαΐξεπι, αα ἐχλέδι (δὰ ἐν ἥυδ δροοίαὶ ἱπείαποοι,---δλοιοῖπρ ἰλα 
δρυγίοιιδ ἵπι ορροείζιοπ ἰο ἰλὲ σεπωὲπα ἀευεϊορηιεπέ οΥ ἰλὲ αι, (6 παγγοιοῖηις ὃν ἐλ ἰσίζεν,͵ απα 8 γωΐφθ6 
ἐπ ἔλα δρί γί. 

ΟἼΑΡΤΕΕ Υ. 20-48. 

΄ (σὰ Ψ΄ 20:26, ὰο Θοεροῖ γον δα διδι Θυμιάαν αὔῖεν Τρίπὲϊ.) 

20 ΕΌΓΣ 1 Βα υηΐο γου, Τηδὺ δχοθρὺ γουγ σὶρ θοῦβη 688 8}4}} δχοθϑᾶ δὲ γίσλέδοιι5η.688 
οὗ {86 Βοσῖθ68 ἀπὰ ῬἬΔΓΙΒθοβ, γ6 88}8}} ἴῃ ΠΟ ο886 δηΐϑὺ ἐπίο {μ6 Κίῃράομι οὗ ἤθᾶνθῃ. 

21 Ὑὸ Βδᾶγνθ μΒογὰ ἰδμιδὺ 10 νγ88 βδιὰ ὈΥ͂ [10] ἔμϑῖη οὗ οἱὰ ἔτη, Του βμδὶὺ ποῦ ΚΙ]} ; δπὰ 

3. 5}4]}} Ρ6 12 
22 ᾿ΒΟΒΟΘΥΟΥ 888]] ΚΙ]] 8}8}} 6 ἴῃ ἀδῆρε οὗ [80 Ἰυδαρτιηρηῦ: Βαΐ 1 587 υπΐο [" γου, Τηδι 

ὙΓΠΟΒΟΘΥ͂ΘΓ 8 ΔΏΡΤΥ ὙΠ} ΔΪ8 ὈΓΟΙΠΘΙ ὙΠ πουὺ 8. οδι86 [ὙΠ ποὰς οαυδθ 
ἀβδηροῦ οὗ [86 Ἰυάρτηθηῖ: δπὰ ὙγΠΟΒΟΘΥ ΟΣ 818} ΒΑῪ ἴο 818 Ῥτοίμϑν, ἔδοδ, 8ῃ8}} ὍὈ6 1ὴ 
ἄδηραοσ οὗ π8 οουηοὶ! : Ρὰὺ [44] ᾿ΥΒΟΒΟΘΥΘΙ 8118}} βᾶυ, Του ἴο0], 8..4}} Ὀ6 1ἴῃ ἀδηρδὺ οὗ 

23 Ἦ6]] ὅγο. ΤΒογϑίοτο 1 ἴποὰ Ὀταρ (᾿γ ρὶ ἰο {π6 δἰΐδυ, δῃα ἴϑγα σϑτηθιηθγοϑί ὑμδὺ (ἢ 
24 δγοίθογ μδίῃ δυρῃΐ δραϊηβὺ {π66; Ιμθᾶνο ὑποτο {ΠΥ ρ Ὀοΐοσθ [ῃ6 αἱίασ, δῃᾷ ρὸ (ἢγΥ 
25 ΜΑΥ; βγϑί Ὀ6 σβϑοομοὶδα ἴο ὑΠγ Ὀτοίμιοσ, δηὰ (μ6ῃ οολθ δηὰ οβοσ (ῃγ ρίδ., Αρτϑθ νι ῃ 

ἰῖη6 Δάν ΊβασΥ αὐτο κγ, 8116 ἔποὰ τί ἴθ ὑπ6 ὙΑΥ σχι ἢ ἴα ; 16δὺ δὖ ΔΗΥ͂ ἰἰπλ6 ὑπ6 84- 
ΨΘΟΥΒΆΤΥ ΟΘΙΙΥΟΣ {1Π|66 ἴο ἴπ6 παρα, δῃὰ {86 Ἴυᾶρο ἀθὶγοσ ἴῃ 66 ἰο {86 ΟΠΟΟΙ, 8πα ἰῃοι Ὀ6 

26 οαϑὶ ᾿πῦο Ὀτίβοῃ. 
ἴθου μαβϑὶ ρδϊὰ ἼΠ6 αἰξαγιηοϑὺ [Αγ ϊηρ. 

21 

ΨΟΠΙΥ 1 580 πηίο ἴΠ66, ΤΏΟα 5ἢ8]0 ὈΥ͂ ΠΟ Τη 688 οΟπΊ6 οαὖ ἴμθηςθ, {}}} 
΄ 

ὙὝδ6 Βᾶνϑ μοδγὰ (μὲ ᾿ξ νγᾶβ βαϊὰ Ὀγ [[07] ἔβοῖῃ οἵ οἱὰ {ϊπι6,5 Του 5}14}0 ποῦ σογηπιῖξ 
28 δαυ]ίοτν : Βυΐ 1 ΒΥ υηΐο [} γου, ΤἬδι τ Βοβοόονϑυ Ἰοοϊκοι ἢ ἢ ἃ ᾿ψοιηδῃ ἴο ᾿αδὺ Δῇ6Υ ΠΘΓ 

ψ 29 παῖ σοσαηγ δα Διά] 0 ΤῪ ΠΟΥ ΔΙΓΟΔΑῪ ἴῃ ἢἷ8 ϑατ, Απά 1 την τριῦ 6γ8 οβδμᾶ 
1866 [σδιι80 (866 ἴο οβοηά, Ὀ]υοὶς 10 οαδ, ἀπ οαϑὲὺ {ς ἔγοτα ἴμ66: ἔογ 0 18. Ῥσοβίδ 6 [ῸΓ 
ἴῆ66 μαῦ οὔἱβ οὗ (ΠΥ τρϑαθοτθ Βῃουϊὰ ρϑυίβη, δπᾶ ποὺ ἐλαΐ {ῃγ ψ]1016 ὈΟΑΥ͂ Βιουϊὰ ὈΘ6 

830 οαϑὺ τηἴο 86}. Απάὰ 1 ἰδγ πρμῦ βαπά οβοηά μ66 [οδιβθ ὑμ86 ἰο οβδηα], ουὐ 1ὑ ΟἹ, δηᾶ 
οϑϑὺ εἴ ἔγοτω {Π66: ογ ἰδ 18 ρσοδίβο]θ Ὸσ [866 ὑμαὺ οπθ οὗ ΠΥ τηθηηθθτθ Βῃου α ρδυβἢ, 

3] δῃὰ πού ἐλαέ [ΠΥ τ Ἐ0]6 ΒΟὰΥῪ βῃουϊά Ὀ6 οαϑὶ [ἀθρατγί, ἀπέλθῃ] Ἰπῖο ἢ6}}. 10 Ὠδῖῃ Ὀθθῃ 
861, ΑὟΥ ΒΟΒΟΘΥΟΓ 888}} ρὰΐ ἀνταΥ ἢἰ9 τ ἴθ, ἰοὺ Πΐπλ ρῖγθ ᾿6Γ ἃ τι ηρ οὗὨ αἰνοτοθπιθιῦ: 

32 Βυῤ 1 547 υπΐο γου, Ταῦ ΠΟΒΟΘΥ͂ΘΙ 88}8}} ρυΐ δὖδὺ 18 σα, βανιηρ [Ξαν 8} ἴοσ [09 
οϑυβο οὗὨ ἰοσπιϊοδῦοη, οδιβαὶ] πο σ ἴο οοτωχηὶϊῦ δ] ΘΓΥ : πὰ ὙΠΟΒΟΕΥΘΥ 8}18}] ΤΊΔΙΤῪ ΠΟ 
ναι 18 ἀινοτζοθα σοταμ θἢ δα. 6 ΓΥ. 



112 ΤῊΕ ΟΟΗΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕῈ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

33 
84 
30 

Αρδίη, γ6 ἢανθ Ὠθασὰ ἰμαὺ Ὁ δίῃ θθθὴ ϑαϊά ὈΥ [ἰ0] {θὰ οὗ ο]ὰ {ἴπι6, Του 8}|8}} 
πο ἔουβυσθαῦ ἐπ γ56]} [ϑυγθᾶγ [8]50]γ}, Ὀαὺ 8111} ρϑγίοσῃι απίο {886 ΤἸυοτὰ ἐδῖπα οαἰμϑ: Βαὶ 
1 88Υ υπίο γοι, ὥνγθαυ ποὺ δὖ 4}}; πὶ! Ὁ ὈΥ θάνῃ; ἴον 1 18 Οοα᾽ 5 ἑῃγομθ: Νοῖ 
1116 δασίῃ; ῸὉΓΣ 10 18. ἢ18 οοἰβίοοὶ] ; πΘΙ ΘΓ ΟΥ̓ ΦοΙυβαιθτα ; [ῸΓ 1Ὁ 18 [Ππ6 ΘΠ οἵ (80 ρτεδὶ 
Κιηρ. ΝοΙίΠοΣ Βῃδ}0 ἴμοὰ ϑύ 6 8 ὈΥ ΠΥ μοδᾶ, Ὀδοδϑιιβ ἱμβοὰ οδηβὶ Ὡοῦ πιᾶῖθ οη6 ἢδὶ 
ΜΠ 6. ΟΥ̓ δος, Βαΐῦ Ἰοὺ γόοις δοχηγη δ! 0 ἢ 
ἴου νυ] ἴϑοθυ Σ 18 ΤΏΟσα ἰμ8} [686 οοπιοίϊι οὗὨ 6Υ]]. 

Ὑ8 δμᾶγθ Πδαγὰ ἐμαὺ 10 παίῃ Ῥθθὴ 8814, Δῃ δύ (ὉΣ ἃἂπ 6Υγ6, δῃά 8 ἰοοίῃ ἴοσ ἃ ἰοοὶδ: ᾿ 
Βα 1 Βα απΐο γου͵, Τμδὺ γ6 τοϑιϑὺ ποὺ 6υν]]: υΐ ἡ ΒΟΒΟΘν ΟΓ 88}8}} βυλϊύα {66 οἱ (}γ Πρ 
οἴθοΚ, ἔσῃ ἴο μἴπι ὕΠ6 ΟΥΠΟΣ α]δο. Απᾷ 1 δὴν τηδῃ Ψ}}}} 86 [66 αὖ {6 ἰδνν, δπὰ ἰδξο 
ΔΎΔΥ (ΠΥ οοδί, Ἰοὺ ἢΐπι μάνα ἐδ ψ οἱοδὶς αἰβο. Απηὰ ᾿Μ]ΟΒΟΟΨΟΙ 8881] σοιηροὶ [{πηρτεβε] 
{μ66 ἴο ρὸ ἃ π|}16, γὸ ὙΠ} ἢΐτὶ ὑσσαῖη [πο]. Οἷἶνα ἴο ἀΐπὶ ὑμ8ῦ δϑισθῦϊι εἶ66, δηᾷ ἤτοι) 

ἰττς λόγος] Ὀ6, 68, γεα; ΝΥ, ΔΥ: 

πὶ {πᾶὺ ποιὰ Ὀοττονν οὗὨ {166 ἴασαι ποῦ μου ΑΥΥΔΥ. 
48 Υ8 ἴσο ποασγὰ ὑπαὶ 10 δίῃ ὈΘθη 58 ἃ, Τ οι 808] ἰονθ [ὮΥ ποι ρῃθουσ, δμα μία 
44 {Π|1ὴ6 ΘΠΘΙ.Υ. Βας [ ΒΥ υπίο γου, Τονα γοῦν Θηθϑῖ68, 81658 ἰμθῖὰ ὑμαὺ οιτεθ γοιυ, (0 

Βοοά ἰο ἔποτα ἰμαῦ μαί6 γοιΐ 8Ππα ὈΓΔῪ ἴον ὑπεπὶ Ὑ]οἢ [80] ἀΘΒρι ψθ Ὰ]Π]γ μεθ γοῦ, 
45 δηᾶ δ ρθιβθουΐθ γοὰ; Τιδί γ6 ΤηΔῪ Ὀ6 6 οἰ] άτοη οὗ γουῦ ΕαίΠογ ψ 10} [780] 18 ἰῃ 

μδάγϑῃ: ἴοσ ἢ τρρκκαί]ι 18 ϑὰπ ἴο τίβ οὐ (86 6}}} δπὰ οῃ {1μ6 ροοᾷ, δηὰ βϑμάρίϊι γϑὶῃ 
4606 ου [86 ᾿υ8ῦ πα οἡ {116 ἀπ) αβί. ΕῸΓ 18 γο ον ἴβϑια ψνἈ10]1 ἸοΥ 6 γοῦ, ἡν δῦ σϑυσογὰ ᾿δῪθ 
41 γοῦ ἀο ποῦ ὄοσϑῃ [86 ρυ] σδη8 {πΠ6 βδδαιῃθ ὃ Απᾶ 1 γα βα]αΐθ γοὺγ Ὀσϑίγθῃ οη]γ, ὙΠ δὶ 

ἀο γ8 τῆοσο ἐλαπ ολοτα [{πᾶὺ ΘΧο6]8, τί περισσόν] ἢ ἂἀο ποῖ δύθὴ (86 ρυδ)ολη8 [186 
18 1ιϑδί θη} " 8δοῦ Β6 γθ ὑϊιογϑίοσθ ρϑυξοοῖ, Θυθῃ 88 γοὺγ ΒΔ ΠΥ ἡ 816]ῖ [}Π07 18 1 ᾿θαύθῃ 

18 Ροσίθοϊ. 

Σ Ψο ον. 31.--ττοῖς ἀρχαίοις, ἰο ἐλα αποίοπέη, [5 ἰμ6 ἱπίογρτγοίδί θ᾿ οὔ ἐμ Οτὑθοκ ἔδίλογα, [Ἀ0 δησίθπε τοσαίομε, βηὰ δ} ἴδὲ 
Ἑυκὶἰδὶι υετο ο ἤγοιῃ ὟΝ [91 75 τὸ 186 ἀφῃουδη ἰηοἷ., δῃὰ δ[δὸ ἔπδΐ οὔ Ἐμοῖπιδ. ΤῊ] [6 σοτίδ ΠΥ τ ἢ τῆότα πλίαγαὶ [μ8ὴ 

ἤ ἴθ ταῦο δπὰ σροδιν φαοδιίοηδο)ο αδίωδέυα 86 οὔ [6 ἀδί!γ9 οδδο, Ὑ πΐς ἢ ΒΘΣΖΑ, [πὶ Ἀ16 Ἰκίον φαΐ! οδ, ρῥχοϑοττοὰ, δυὰ ψ μἱοὰ 
Ῥαβδδοὰ ἰηΐο ἴμο Τῷ. Υ͂. οὗἩ 1611. Βοπροῖ (σποπιοπ ἴῃ 106.) τοτοδγκϑ: “ Απι μοίου, τοδέα; πὰρ μαῖοὶ, τοῖς ἀρχαίοι!, 
ὠπέίγωΐ (ραϊτί θπ6, ἔδιηροτο Μοβί8) ΠΟῚ 6886 οδδὰ δοχίο: β ο ]ογαυθ οδὲ οοπδίγιοιίο : αὐοέμηι ἐσέ ἀπέϊφυέα, ἰὰ οοι͵ σα απ- 

φιοα, ηαδῃὶ αὖ απέέσιἐθ." Τῆο ποτὰ ἐῤῥήθη 18 αἱ υγδγϑβ 10] οσσοὰ ἴῃ τμὸ Ν. Τ. οτ ἴηο Βερῖα 
ἀοποῖοβ ἴδ ο 
ΟὐδΡ. δ᾽οο (οὩι.---. 

πὸ Ὁ ἴΠο διῃ αϊδηῖίτε πδίοὰ 
τβ0ῖ ἴο ἐξ (οὶ ὃν «οὐοπι) [89 νχοσὰδ ἵσεγϑ δροΐξϑῃ, οοπῖρ. ΒΟΠ,. ἰχ. 12, 26; ΘΔ], 1. 16; Βον. υἱ. 11: ἰσ, 4 

Δ ον. 92.-- Εἰκῆ, εοὐέλουέ σατιδ6, οταϊὑοὰ ὉΥ Οοᾶ, Β.. δογϑγαὶ τα παϑοῦϊο ΜΆ5., ὑγαπϑ δι 028, δοὰ ὑλίμοσα. [Ομ πιδδὴ 
διὰ ΤΙδοΒβοπάοσῖ οτηΐς [ἰ, δὰ Το ῖϊοθ τηδεῖκ ἐξ ΔΆ ΤΟΥ ἀουθιῆι). 
ἐγ ζοτ [1 ἴο ᾿υδΕ!γ 115 σομ τυ δηοο ἴα ἴδ6.;»0 

ΑἸζοσά σοϊδί:ϑ τ, αηὰ ἔπογο ἰδ δ ΠἸοοπὶ δηοίεηϊ δα μοῦ" 
αν ἰΓΔῸ5]ΔΙ[082.---Ὁ. Β.] 

8 ες. 21.-- [Το οτ σα] δα μου 168 δτὸ ἀῤῥτηδὶ τοῖς ἀρχαίοις οὗ ἢ ἰοχί, το. 1 8. γότϑο, πᾶ ἤτον [ὲ οαἱ οἵ [Ὁ 
ἴοχὲ, Βυὲ Ὦτ. 1ληρο τοῖδί 8 1: [ἢ μἷ5 ἴγϑῃδὶ. Οοιαρ. υϑγα. 81, 38, δυὰ 483, τβογο [Π689 πΌΓΩΒ ΔΓῸ ᾿ΠΚὸ τ 89 οτη εἰδὰ.--. 8. 

4 6γ. 41.--- 
8ὲ ου τα] ὮὉγ 

ὃ Ωγ, 44.---Τὴ9 πογάδ: ""τολίολ α 

9 οἴβκυδβοδ οὔ πο τοοοϊγοὰ ἰοχί: “" δέδϑε ἕλεπι ἐδλαὲ σε 86 ψοι, ὧο οοά ἰο ἐλόνηι ἐλαΐ λαξό ψοιι." ατὸ τορτκοὺ 
τίεδδοὺ, δηὰ οὐ το ἰὼ 189 σηοάδτῃη οί [68] ΘΠ ΟὨδ: Ὁ 

γἱ. 21, 238, Ηϑηρο Ὦτ. [δ τοῖαίπδ ἴμθγὰ ἤδτὸ ἴῃ δ. ἐγβηβιδίοη.--Ρ, ἢ] 
οσρέογμεν εἰ8ὸ ψοω απὰ [τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καί] δτοὸ οὐ μιοὰ Υ͂ δότε 

Ὸΐ 6 ἀτὸ ζορυΐμ6 ἰὰ 18:6 ΡΔ78}}6] βαφβαρο, [8 

ΔΌΒΟΥ 68. [18] ΔΏΏ. βυρεη Τιοκο ἶθδ, βιυ ΑἸέογά οτς ἴδοτι, δὰ ΜογοΣ 15 ἀϊδροδοὰ ἴὸ σοσβεὰ ἰμδῖι διὸ δὴ ἰρ δῖ" 
Ρυϊδίίοπ ἤοπι 10 Κ9 Υἱῖ. 28. --Ρ᾿ Β. 

4 γον. 41.--ἰὉτ. Ιδηρο ἰσδπβὶδίοδ: 6 Ἡρίαοη, (λ6 λδαίλοπ, Τοϊϊονσίηρ [86 τεδάϊηρ: οἱ ἐθ νικοί (Ὑ υἱξεῖα: εἰλαιοῦ, 

“Ὠ οὗ ἰ6 Ὀδίίον δυϊ μοι οδίοὰ [ἢ νον, 47 ἴμθη τελῶναι, ρῬωδίέοαπέ, ΤΟ Ἰδιῖον δϑοωδ ἰ0ὸ βδνθ Ὁ690: ἰδῖεπ ἴγοζω ὑοῦ. ἐδ 

ὙΒοῖῸ τελῶναι [5 πηΐγ τ 6 8}}}7 δαδία! θά. 866 Τί δολιοπά., 1Δοδπι., Ττο 6 1168, δπά ΑἸδυτὰ αὐ ζος.---Ἐ. Β. 

᾿ἘΧΈΟΈΤΙΟΔΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ὥοπεγαὶ Πεπιανῖε οη ἰλὲ δοῖε Θεαοι,---(1) Βοαϊῖ 
δϑοϊϊοι οὗ εἶα αν υπᾶον μὐδο οὗ τοηαοσίηρ 115 ἰη- 
ἠυποίάοῃβ στρογ τρία ; μεάσίηρ ἴῃ οὗ [Π6 ἴὰνγ ἴῃ ἰ8 
Βρ᾽ τυ} ΕΥ̓ δα ρογϑοίμθβθ ὮΥ̓ [16 ἰγδαϊτοηβ οὗ [89 
βογῖδοθ δὰ ῬΠδείβθοβ, σοϑυ πρ ἱπ ρογνυογθίοη οὗ ἀοο- 
ἰὐΐηθ ὉΥ͂ οοηγοτγίἑης ἴπ6 ΔῊ ἰηΐο ἃ βουίθϑ οἵ οαὐπατὰ 
διὰ Βηΐϊο οταἀϊμαηο68. 

Τὴν ]πείασποο: Αὐτοσαύίου. οὗἨ [6 ἰδ ἰδσουσῇ 
οὔβοσυβηςο οὗ (δνο ᾿οέζοι, γ᾽ ἐπ ὀοηγνογδίοη οὗ ἃ τὴ0- 
ταὶ Ὀγοοθρὺ ἐπίο ἃ ρυγοὶν οἶνἱ! Ἰδντ, ὑππ8 δϑου αν χίηρ 
ἰϊ, απά ἀεείγονγὶπ τὲ δρὶνγὶ βου ἰπ ἔπ 6 ἰγδαϊ- 
(ἰοὴβ οοπηροίοα πὶ (πῸ οοτητοδηἀμηθηῖ : “7λου 
ἐδλαϊέ πο Εἰ." εεοοπα 7ηαδίατιοε : ΑὈτοραδοηῃ οὗὨ {86 

Ἵδλνν ὉΥῚ μοακοπίπρ ἐΐ8 7ογοδ, διὰ οομνογί πα ἃ ᾿ἰπιϊ ρα 
Ῥοσσωϊβαίοι ἐπίο απ ἐπεουγασεπιέπξ---88. ΒΟ ἴῃ ἴδ6 
ἰγοάϊιοηβ σοπηροίοα σι ἢ ἴῃ6 σοτητηλπἀπηροΐ: “7Τλοι 
δα! ποὶ οοπιπιῖ αὐμἰονν." ΤΊ να ]ηπδίαποε: ΑὉτο- 
καιϊίοι οὗ 86 ἴανν ὉΥ ἴπ|6 ρεγνεγδίοη οὗ ἃ ΒΟ] ΘΠ ΒΒΟΥ- 

ἐγδϊζοῃ ἰηΐο ἃ οοσωῦοοι τροὰθ οὗἨ δαϑύγαποα, οὐ ἰπϊο 
ουγεῖηρ---88 οχδί δἰ θὰ ἴῃ ἴ86 ἱπ᾽πηοίίοῃβ οοππροίο - 
εοἱίλ, οαὐὖ«ε. Ἐουνίν, ]Ιπδίαποο: Αδγοραξέοη ὁ} ἰλε ἰαω 
ΟΥ̓ ἴπο οομψογβίοῃ οὗ δὴ ογάϊπδησο οἵ οσἱμιξὴ) ἃΝ' 
ἰοϊοηἀοὰ ἴο ρυΐ δῷ ομὰ (0 ργίναϊβ υϑΏρθδηςο ἰηῖ 8 
ΤΏΟΓΑΙ ἰατν, τ δ ΟὮ, ἴῃ στρα γ, βϑαποϊομοα τοηρεδηθθ-- 
ἀ5 Βιονη ἰῃ ἐλ ίαιο οὗἩ γείαδαΐοι. ῬΈΑ : 
ΑΡοϊϊσα οὗἨ (π6 ἰδ ὈΥ βοοίδγίδη ἰπ οι δδὰ 
ἔαϊ86 ἰμξουοπόθδ---αδ ὀχ οἰ ϊοὰ ἰῃ δοπποοιου ψίϊι ἴδ 

ἐ οοἴαιρδιάσηθπῖ : “7λοιε δλαΐξ ἰουο ἐὰν κμεῖφλ- 
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(2) ΙΏ ορροπϊομ ἴἰο ἴδιοθα ροτνθγβίουβ, Ὑὸ Βδῦὲ 
βυε ἱπείαποοδ οὗ ἐλε Κεἰ ἰπιενέ οΥ ἰλε ἴατο ὃν ἐΐε ἱεαοὶ- 
ἐπ ὁ) Ολνίμ, ἴὰ οδοῖ οἵ προ 180 ἰΔῪ 8 ἱγδαοοὺ 
Ὀαςκ ἰο 186 πιέπα δηὰ λδαγί, οὐ ἴὸ 1.6 Το Γὰ} δηὰ τὸ 
Ἰἰαίουβ ᾿ 76 φοπογαῖγ. [πὶ (9 Βτϑὶ οὗ 6 δονϑ ἴω: 
δίδῃοοβ, (86 ΔῊ ἰβ ἰγδαοοὰ Ὀδοῖς ἰὸ ἴῃ:6 φαδδβίουῃ οἱ 
ΔΩΡῸΓ; ἴῃ 106 Ββοοοῃά, ἴ0ὸ δαυ]ιθγουβ ἀθδῖτοβ ; ἰὼ ἴδε 
ἐδινὰ, ἰο ἴδ βἰηδυ] ταὶ οὗἨ τούογθῆςθ ; ἴα ἴπ6 ΤΟΌΠΕ, 
ἴο γίοϊάϊης ἴο ἰ86 ροποῦ οὗἨ ον]; ἴῃ ἴδ ΒΔΕ, ἰ0 δὲ} 
Ββθηοθ8 δπὰ ϑδοοϊδελδιιίΐδη, το. δτὸ ἱποοσοραιδθ 
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υἱοὶ τἢ6 τοαυϊτοιαοηϑ οὐ ΤΏ ΓΒΔ] ἴσο. [ἢ ΤοοΓΟ ΠΟΘ 
10 ἰμ6 23γε οὗ (Π686 ἰηβίδποοϑ, ἴ86 [ογὰ τοαυΐγοι ἢ 
ἔγοτῃ υ8 ὍτΤΟΙΒΟΡΪΥ ἔθο σ ; ἰὼ τοΐδγθηοο ἰὸ ἰδ δϑοοοπά, 
Ηο ἀοιιδηάοιἢ βαῃ οί ἱπ 86 τοὶ οηβῃΐρ Ὀούθοῃ 
18}.6 ΒΕΣΘΒ: ἰῃ τοίδγθῃσο (0 ἴπ6 ἐλέγα,, ΟΑἸπὶ ϑϑυγϑηοθ 
κι ἐδ ἔραν οὗ αοά, βὸ ἰμδὶ ΟΌΓ “ γεϑὰ Ὀ6 γδδ, δῃα ΟἿΓΡ 
ὩΔΥ͂ ὯΔΥ .᾽) ἴη τοίδγθῃοο ἴοὸ Ὧν 7ομγίλ, ταϑοίκτιθθβ δὰ 
ΙΏΘΓΟΥ, πΏΪΟἢ ονογοοϊαθί ἰη͵σίοΒ., ΜὮ116 ἴῃ τοϑίου- 
ἐπς ἴο ἴ6 Μλλ, Ηθ Ῥοϊμίβ ουἱ ἴῃ ἰμδηίνυθ οὗὨ 
ΟΥΘ. 

(8) [πῃ 411] 1Π086 δχϑιηρίοβ, ΟἸτῖδὶ βῆ ἰπαϊ, 
Υἱονοα 68 ἃ ρυποΐρ]ο, ἰπ ἰδ ἰσὰς ἱπηροτὶ δὰ Ὀοδσίηρ, 
86 ἰδνὶ βοοβ ἔν Ὀογομὰ [Π6 τηθγο Ἰοίίοσ, ἀθτηδηαϊηρ 
ποῖ ΟὨΪΥ ἃ ἀοβηῖο ουϊναγα οοΙαρ] ληςο, αὶ τοὶ 
8180 ἰδ6 τηϊηὰ δῃὰ μοατί. Τἷβ Ὀου 688 οχίοηϊ 
1806 ἰἴανν ἰἴῃ 118 ΔρΡρΙ]Ἰοδίϊοη ἰο [86 ᾿ΠΏΘΓ Τηδὴ 8 ΠΟΤ 
ῥῬτοϑοηϊδα ἰη ἃ ἀοδηΐϊο ἔοστη, απ 88 βρϑοΐδὶ ὑγθοθρίβ : 
ψ]ΟὮ, ΒονγοΥον, τηυδί μοὶ Ὀ6 ἰηἰοτρτγοιοα ᾿δύογα γ, Ὀυΐ 
Γεσαγάθα 88 80 ΓΩΔΩΥ͂ ΒΥΠ.0018 ἀρβίτιοα ἰο ᾿]]υδίταϊο 
186 Βρ᾽ γι! δηὰ ἀορι οὗ [86 ἰδ. ΤὨυδΒ ἰῃ6 οα7- 
παὲ ἰίογαϊίδηι δὰ ρμογυογβίοη οὗὨἩ ἰστὰϊ τ ἩΟΝ ΔΡΡΘΆΣ 
ἴῃ 186 τα ἱπΐσαὶ ἰηϊογργοίδιϊοι οὐ “" Τ΄οι ποί 
ΧΣ 1β τοῦ ὉΥ ἃ σῇοτο ᾿Ἰ06Γ8] γοὶ ἰηβη 6] Υ ἀδ6 
ΔρΡΙΙοδιϊοι οὗἉ ἴῃ6 οομηηδηἀτηοηῖ. 7.Ὺε ἀμ δἰμριαὶ 
ΟΥ ἐλεὶν ἰἰεγαϊίδηι ἰδ τιαί, 80 ἴο , ὄν α οεγίαϊη 
ἐγοπν ο7Ὑ ἰἰεγαϊίν. Ῥἰτα Ατῖγ, ἰ86 Ἰαυϑιξυϊποδβ τ ἢ 
83 ἰορ]!Ζοὰ ὈΥ 186 σαπηΐησ Ρογνογβίοῃ οὗ 106 δοϊὼ- 
τοδητηρηῖ, “ 7Τῥου δλαϊξ ποέ οὐπιπιῖ "5 τηϑί 
ὉΥ 815 Ὁποοιρτσοχηϊβίτισ ἀοπηδπα οὗὨ [86 Ἰηοδὶ οοπιρ οί 
Βοαἀσηΐαὶ, ἴῃ ορροπί(ΐοη ἰο ἰμ6 (τὰ ρΡογνοσβίου οὗἉ 
μι Ιατνὶ, ΕΥ̓ ὙΔΪΟᾺ ἐλαΐ τολοῪ τοα8 Λοῖὶν τα ἰλουσλί 
ἰξεεῖν απὰ εἴπ μϊν ἀγασσοά ἀοιοη, τα Ὦδνο ΠΘΓΟ 8 πιδ- 
εβεὶς ῥσοβιθι οι υἱνογοὰ ἴῃ [8.6 πδτοο οὗἁ ἰμ6 πἰχἤηοδὶ 
ΔΌΪΒΟΤΙΥ. [πϑἰοδα οὗὨ ἰῃ0 δρίγὶξ οὗ δἰγὶ γε, Τοβίοσοὰ ὮΥ 
ΔῺ ΔΌυ86 οὗὨ [86 ΡῬΥηοὶρ]ο οὗἁὨ σοἰδἰδιΐοῃ, ἰη6 ΒΑνΟῸΡ 
ἱπου οαίοϑ τοβαΐ 688 ἰὸ ΒΤ δ ν ΟΥ̓ ἢ ΟἿΣ ΟΥΤῚ τίσ (8 - 
ὙΉ116, ἸΔΒΈ}γ, [86 ὩΔΌομΑΙ τί δὰ ΠΔΙΓΟΥ βοοίδιίδῃ- 
ἦϑηα οὐ ἴ86 ῬὨΑσίβοοθ ποσο ἰοὸ ρἷνο ΡΪδοο ἰὸ ἰμ6 ἰηθὺ- 
65 0085 οὗ 8 ἴον 80 Υἱάβ, 85. ἴο Ὀγοδαὶς ἰῃσουρὴ 81 ἴῃ9 
ὨΔΙΤΟῪ Ὀουηαβ οὗ Ὀἱϊροίτγ. ΤῊυ5 “6808 τοίυϊοδ ἴῃ 6 
Ἰτοσα ]ίϑτη οὗ 1Π6 βουῖθθ8 ὉΥ ᾿ἰὑ ΓΒ ΣῪ ; δηὰ ΒΠΟΥΒ ὑπαὶ 
δυθῶ ἰὼ 1 ἐϊζεγαΐ ἐ ἰοπ, 86 Ἰείζος οὐὗὁἨ {Π6 δ 
ΜΔ55 ἔτοσω {π6 γβίὶ ΟἿΪΥῪ (86 δυταρο] οὗ 118 ερήτὶϊ. 

ψεν. 20. Ἑχοορῖ γοόοὺσ σἱρϊθου 615 5881} 
κόρον ἧτο ἐὰν μὴ περισσεύσῃ.---Τ 6 ζΘΠΟΓΑΙ 
ἀάσα, ἐο ὃε δοίέοεγν, οὐ ἐο 6χοεῖ͵ ἀο68 οὶ ὁσχῃδυβὲ [86 6χ- 
ΡῬγοββίου, τ  οἢ 1 0}168 ἰἴ0 Κ(ΤΟῪ ἃρ Ὀογοπα 86 τἱριῦ- 
Θουϑιι635 οὗ ἴΠ6 βογίε8---ἰο ἐχοθοϑα ἰδ, ΤῊΘ δῃ 6818 
1166 'ἴπ 1.6 βιδιοσηθηὶ, ὑμαὺ 6 ῬὨατίβοοβ πᾶν 8]} ἐποῖνς 
γεναγὰ Βοσα, «116 [η6 Τρ  ΘΟΌΒΠ 688 οὗὨ [16 Κίηράοτα 
οὗ Βοδυύθῃ 8 ποῖ ΟὨΪΥῪ ἑαδέπο, Ὀυΐ οχίοη 8 ἰὸ ὑμείμης, 
ἄοτα οὗ ρσἴοτγ. Τ|6 ποτὰ δικαιοσύνη ἀο068 ποῖ Τ,οΓΟΪΥ 
τοῖοσ ἴο τἰρ ιὐδούβηθθβ ὈΥ 1Ἀ11}, Ὀυὺ ἴῃ ΖΟΏΘΓΑΙ ἰὸ {πὸ 
τὶ σ ἰΘΟύΒΠοΒΒ οὗ [86 Κίηράοπι οὗἨ ΠρΑΥΘῚ 88 ἃ ῥτίποί- 
Ρὶο, θοίβ ἰπ σεβρϑοὶ οἵ ἀοοίτίπο δπὰ οἔὨ Ἰ᾿ἴ6. 

ΤΏο αἀϊγοοιΐοῃβ πότ σίνθῃ ὈὉΥ 106 Τιοτὰ δ. τοδὴ- 
ἐοσαγ ποὶ ἰπϊοπθαὰ ὉΥ ΜῺΥ οὗ ἱτηρτογοιμθηὶ ὕὉρΟᾺ 
ἐδο ἰδτ΄ὸ (Μαϊάσηδίυβ δῃ ἃ οἱ 678), Ὀὰ 88 Ἔχργοββίης 
ἰϊα ἐνισ χῤβίπισπέ ἴῃ ορροασϊτΐοι ἴο 118 ἀοδβίσιοίίοπ ὈΥ͂ 
[)ὸ ἰτΔ : 0.8 οὗ ἴπα ῬΒαγίβοοθ. Αἱ ὅσβι βἰρε, ᾿ τοϊχας 
ΔΡΡΘΩΣ 48 ἢ ΟἸτῖβὶ τσογὸ βου ἰηρ δϑίἀθ {Π6 ἰοίζονῦ οἵ {6 
ΟἸὰ Τοδίδεηθηϊ ; π 16 ἰῃ ΤΟΔΙΥ ΗΘ ΟὨΪΥ τοίυϊνοϑβ [ῃ6 
Ἰιτοσω ἴ5τα οὗ ἰγδαϊίου, Ὁ ποῖ ἐπΠ6 ἰσὰθ ἱτωροτὶ οὗἁ 
186 ἰατὦ΄ΗΉ νγῶϑ ροιγετίϑα. Αραϊηδὲ Ἕν Οἴμον δύτοχεα- 
οι οὗ ἔδο ἰαν,, ἰ.6 1,οτὰ ῥγοίοδιθα οἢ ἝΥ̓ΘΡΥ͂ οοοδβίοῃ. 

ον. 31. ΒῪ ᾿ζϑσζα, οὕ τλογὸ Θοστοοῦὶ : ΤῸ ἴοῦθ 
56 ΟἿ, Οἵ τ Ἐ Βραι στε τοι: ἀρχαίοι ς.---ΒοΖα, 
δολιδ [συν δυϊμογζοά γογβίοῃ], δηὰ οἰμοσβ, γθΏ- 
ἄος, “" ὃν ίλεπι 97) οἰα,." Βυῖ (8 ἱπιοτργοίδιίίου ἰβ ον- 
ἰἀδηεἶγ διταϊποα, ΠῸΡ ἀ065 ἰὺ Ὀτίπσ οὐὐ 180 δος οαΐβ 
ἴὰα 1.20 προτὰϑ οἵ οὖν [οτὰ, Βαϊ Ζ βἂν υὰῖο γουῦ." 
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ΟΥ̓ οἷά, ον ἰδὲ αποϊοκέε, ἀτὸ οὐ θη} (86 οΪὰ το. 
οἱρίοηίδ οὗ ἰγδαϊίοῃ, 6 ον Βγμδροόσιο,---;οῦ {110 
απ εῖνοῦ Ὠἰπηϑ9 1. Τὰθ τοΐθγσοηροα [0 ἰγδαϊομδ᾽ΐϑη, 
ἷἱπ ()6 ποτὰ ὁ ῥῥ ἐθη ἰδ ῬΘου ΡΥ ἀρ. [{ 67 ἱπ» 
ῬΟΒΒΙθ]0 ἰοὸ Ησ ΡΟΣ ΔΩΥ οΠ6 ὙΠΟ δα βσβὶ ὑγορουῃά- 
ρα {8686 ἐγΔαϊ Ι01Α ; (ΠΟῪ ταῖθοΣ οτἱρί παρα ἔγοσα [89 
ϑθοΓ] βρὶγὶϊ οὗἨ ἰηϊογργοίδιοι οοσωσοοι ἴῃ ἰΠ8 871» 

φρομοι Οὔ Βρδὶϊξ ποὶ Κεἰ], Εχ. χσ. 13.---Τὸ (δ18. (88 
τα ἰοηβ οὔδ6 Βογί 68 δα ἀρὰ, “ 44 τολοδοευον δλαῖϊ 
χὰ," οἴο.--α οἴοββ τ βϊοῖ ἀσδβιτογοὰ [86 βρίγιιπδὶ δὰ 
ἸΔΟΓΡᾺΪ ἝΠσδοίον οὗ (Π6 ἰδνν, δῃῃὰ οομνογίθα ἰΐ ἰηΐο ἃ 
τί δῃρἃ τ ΓΟ Θχίθσηδὶ ἰομαὶ οῃδοιχηθηὶ, ΕῸσ, ἰῃ 
116 δ ἀἑιοι ταδὰθ ὉΥ 186 Βογῖθοβ, 86 ἴθστὰ ζ τηδη- 
ΓΒΕ τοξοιτοα ΟὨΪΥ ἴο δοίυδὶ τυγάοῦ; ἴῃυ8 ἐμιρὶ ας, 
ἐμαὶ (86 ἰδνν 1186} ΔρΡΙΪοα οὨἱγ ἴο {86 ουαϊπαγα δοὶ ο 
ἸΩΌΓοΓ.---9 11 Ὅ6 Ιὰ ἄσκπκοῖ οὗ ἴδο πὰ τι: 
κρίσις, ΜΏϊοΙ, δΔοοοταϊηρ [0 τοῦ. 22, 88 βιι]θσὶ ἴο 
{πὸ Βιαπποατί. ΕἸΥΘΣΎ ἰόνγῃ δὰ δυο ἃ Ἰο008] οουσῖ, 
ἴ6 Ονωπμοὶϊ ὁ ἄευοι (οομπρίβιπς, δοοοτάϊπρ ἰο [ἢ6 
ΤΑΌΡ᾽Ω8, οὗἨ ὑσϑηΐγ-ῦ γθΘ τποῃ 68), ὙΪΟ μδαὰ ἰδ6 
ΡΟΥΤΘΡ οὗ ργοπουποίηρ, βοιΐθῃθο ὈΡΟῺ ΟΥπηο8, δὰ οὗ 
ἰηβὶοιηρ ὀχοουϊίοι " 1μ6 βΒιυύοτγὰ (Φοδβορὶι. Α44πέ. ἷν. 8, 
14. Ῥουϊ. χνὶ. 18). Το βαμμοάγί, οὐ ἰ86 Οομηποὶ 
ΟΥ̓ ϑευεπίψ, ΔΙοΏθ δὰ δυϊβουῦ ἴ0 Ῥγοῃουῃοα ΒΘΏ- 
ἰρῆςα οὗἩ δβιουίηρ, οὗ ἰὸ δἀ]υάϊοαῖθ ἰῃ ο8868 οὗ στίονουϑ 
ὨΟΓΟΒΥ δῃὰ οὗἉ ὈΪΔΒΡΒΘτΩΥ. 

γεν. 22. Το ποσὰ εἰκῇ (οταϊιἰοὰ ἴῃ Οοᾶ, Β, δοιὰ 
ὉΥ δοζὴθ οὗ ἐπ6 ΕΔΙΒΟΓΒ) ἰ8 ποὶ οὗ ἀου δ 8] Δ ΒΟΥΪΙ͂ ; 
δὲ δὴν σδῖοϑ, ἴὶ που]Ἱὰ βανθ ἴὸ Ὀ6 Τῃ ΘΠ Δ] ΒΡ] θα, 88 
106 δουρίυγοβ ἀο Ὡοὶ ΘΟμ θη ΔΩΡῸΓΡ ΟἹ ῬΙΌΡΟΣ ΟΟΟδ» 
ΒΙΟὨΔ, ΟΥ τλογ] ἱπάϊσιιαίίοι (866 ΕΡΏ. ἦν. 26; 180 6χ- 
8ΙΏ0]6 Οὗἴδ6 Ποτὰ δῃὰ Ηἰβ ραγδὈ]θϑ). ̓  ΤῸ ρῥαββαβο 
ποῦ ΟἿΪΥ ΘΟΠἀΘΙΩΩΒ ὑηΐυδὺ ΔΏσΟΣ, Ὀὰΐ 4180 ὑμ6 ψδηΐ οὗ 
ἸΟΥ68.---ΒῪ [86 ἴοτταὰ ὈΧΟΙΔΘΥ, ον Ἰογὰ τοίοστοα μοὶ 
ΓΊΘΓΟΙΥ ἰὼ Φοντ 8, Ὀαὶ ἰο οὰν πο ΟΓΒ σΘΏΘΓΆ]]γ.--- Εἰ Δ- 
οδ. Ὑαγίουδ! Υ ἰμιογργοιθα 88, 1. Α σροτο ἰπίου)θοι 0 
ὈΥ ἩΔῪ Οὗ ΓΘΡΓΟΘΟΣ ; 2, δ, φερέν λεαα 4 ἃ ΘΟΙΩΤΏΟΙ 
ἴοστῃ ΟὗἨὨ Τοργοδοῖ δὲ [86 ὦπιθ. (8366 Βυχίοτέ, ζκα. 
Ταΐπι. ; 418ὸ Εἰσὶ ἃ, το ἀθυῖνοβ ᾽ν ἔγοτα (ἢ) ΑΥ̓ΘΠΛΘΔΏ 
ΣΡ, δηὰ τοδάοτθ ἰὲ δίαολσμαγά.) 8. ἔτοτα ΡῈ 
ἴο δρὶΐ οὐΐ--οἴθα ῥτοϊουϑὰ ἐτωρογαῖίνο : ϑρὲξ οι, υδοὰ 

4 [Ὁ γ. ΑἸοτά, σα ἴοσ. : “ἼΜεγοτ (θὰ. 2) ᾽)28 ν.0}} οὐδοσυϑὰ 
[Ὁγν. Βϑηκεὶ ἀἰὰ 11 θοΐυτο Ὠ 1] ἰμαὶ ἐῤῥήθη τοῖς ἀρχαίοις 
οοσσοδρου δ ἰο λέγω δὲ ὑμῖν, δῃὰ ἐμ6 ἐγώ ἰο ἐπθ ππδοτγοίοοά 
δυὐ)οοὶ οὗὁἨ ἐῤῥ. ἨΔ ᾽δὲὸ ποῖ, ΒΟΝΟΥΘΣ, δρργθιθπάϑὰ ἴῃ9 
ἄοορος ἐσυ τὰ τ δίοι ἀπά οσ! ο8 ἴ.}9 οταἰϑδίοη οὗ ἔδ9 δυ υ]θεὲ οἵ 

ἐῤῥ., ἴλδὲ 1 τδὸ ἴδ9 ϑανηθ ΖἜΓΘΟῚ ὙΠΟ δα! ἃ οί. 11 ν»}} ὃΦ 
ποιορὰ ἐμαὶ οὐὖτ 1οτὰ ἄοοϑ ποῖ Π6ΙΘ δρϑδὰκ δζδαίποι ᾽8}9 αδιρ4 
οὗ 180 Ἰδνν Ὁ ἰγδνάϊ ἴον, αὶ πὲ ΘΥΟΤΥ ἰπϑέδηοθ ἤθγο αἰ ἢ 
ἰδ οἴξῃον ὕγοιῃ ἐλδ ἔατο ἐβδεγ, οὐ δολ ἐγτααἰξίοπαὶ ἐεαολέπο αα 
τ0α8 ἑη, ἀαοοογάσηοο εοἰίλ ΤῺο οομ Γαϑίδ ΠΘΙΤΘ δγὸ οἷ ὃὉ6- 
ἔποϑη ἐλ6 αι πιέδωπαἀογαίοοα ἀπὰ ἐλ ἴαιο γἐσλέν ἐπῆθρς 
δίοοῦ, Ὀπὶ Ὀοΐγοθι ἐλάίαιο απα ἐδ απ 
ἴδ ἴδε!» Ἰοϊίοσ, δῃὰ δ ρίνϑι, γοσ κενά--δηὰ ἐλθ δϑαηιθ αὐ 
δρέγίἐμαϊίοεα, πεπληρωμένα, ὃν Ολγὲϑέ; ποῖ Ὀεΐννεθη διδο 

ἰαιοσίσενδ, ἄοδο8 δὰ Οτίδε, δας Ὀοίνϑθ οἱ ἀρχαῖσι διὰ 
ὑμεῖς ; Ὀοίτγοθι ([Π6 ᾿ἰάθ4 [6 ΟΒτγΥβοβίοπι᾽ 8) 8:6 ΘὨ ] άσϑῃ Ὁ 
86 δδιὴθ Βυδοαηα, Οὗ ἔὴ6 δοπαιτοοπιαπ, δυᾷ οἵ ἴδ 7"68ιπ0- 
“πππ." Ὅγ. Ῥοτάδυγογί : “ τοῖς ἀρχαίοι5---ο ἱλοφο ὁ οἷά 
(Ογγβ., ΤΒΘΟΡὮ., Μα]άοη., ΒοΏΚ.), δὲ ἴῃ Ὀορχίμπίης οἵ σοῦ 
«τἰτοη τονοϊδίίοη, οου γα δ ησαϊδιοὰ ἤοσα ὑμῖν, "9 
ποπὶ 7 ποιὸ δϑρεαΐ ἴνοο ἰοὸ ἴβοο.᾽ Οὐ 1,οτὰ ποῖ ΟὨἿΥ͂ ΟΡῬοδϑθ 
119 Ῥηαγίδαϊο σουτΌρ! Οη8 οὗ ἴΠ60 ἀοοδίοχαο, Ὀθὶ Ηο τηἴυ] 48 
ἴξ, 119 μῖνοδ ἴ)9 Κογηθὶ οὗ ἰϊ, 8 δρί τὶ, (ἢ ορροδί[οη ἴο 
ἴοθο πῦο ἀποϊὶ οἷῳ οὐ ἴῃο ᾿ἰοιδῦ. ζοι [Ὧν ἰΘΕΘΙ (ἐ. δ. 
ἔβκϑη αΐον δ) Κὶ Ποῖ, δας 1δο ἐρίηι (αἀἀοὰ το 11) κίνοι ΐον 
Ἐοαι. Υἱ!. 14 ; 2 Οον. 11]. 4... 8. 

Ἐ{Οτοῦαδ, αὐ ἦοο,, τλλκοθ [86 δρῃγορηίδίθ σοιιδκ: 
“Μοτγίίο εἰκῇ δέξαι, Νδαπο ϑυπὶ ἱγβουπᾶπδ δδὲ αηΐδ4 1} 
ἰσωδοὶ δοϊοῖ, δοὰ αἱ οἷς οὐ δεῖ, καὶ ἐφ᾽ οἷς οὐ δεῖ, καὶ μᾶλ»- 
λον ἣ δεῖ, αἱ Ατἰδίοἰο᾽68 Ἰοᾳυϊεατ."--Ρ, Β.] 

εἐοηξ οαροδίξέον, πο ἢ ΄ 

π 
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88 δ ἰπιοιοοίίοι ἰο ἀεβίχυιαίο λεγείδοδ, αἱ ποσὰ ἴΐ 
ἯΔΒ ΟυβίοϊηγΥ ἰ0 Βρὶϊ. [ἢ βυρροτὶ οὗἁὨ ἰμἷ8 ἰπίογργο- 
ἰαιϊΐοη ἐϊ υυϊσιῦ Ὀ6 ἀγχυθά, [π8ι 1Π6 ῬΑΓΓΥ͂ ΒῸ ΤΟΡΓΟΔΟὮ- 
οἃ νδϑ ὑΠΟΓΘΌΥ, 88 ἰὺ Μογο, διταϊιθα Ὀοίογο ἴδ 6 βδῃ- 
μιοάτίπι.---«ΤΊ6 ποτὰ ἔοοἱ, μωρός, 532. πα ϊσαῖοβ ἱμ6 
ΒΟΡΟΙ658, 6 1]}01688 ἴοοἱ οὐ δἰμοίβι (δ. χὶν.). ---98} 41] 
86 ἴῃ ἄδικον οὗ 611 το, ἔνοχος ἔσται εἰς 
τὴν γέενναν. Ἠορτο ἴΠ6 ἀδίϊνο ἷ8 τὐῤτοτα δῇ 
το Θ.Π 0. 18 ὯΟῸ ἸΟΏΚΟΥ τη8ὰο οὗ ΔΩΥ ἰτὶ υπαὶ, Ὀαΐ οἵ 1Π6 
ἀῶ, τβε θὰ δὺ ὁπ06 ΔΎΔΓΑΘα ἴο βυοϊι ἃ ΡΟΓΒΟΏ. ΤῈ 
ΟὟ Τοβίδιηοηΐ ἰθστῃ γέεννα, ΟΥ λεῖΐ, ταυβὲ Ὀ6 οδγοία!- 

Ἰγ ἀϊδβιϊησυϊδηοαὰ ἥτοια ἴἰμ6 Φονίδηῃ ϑλοοῖ οὐ ἤαάεξ, 
ΜΠ] οἷ. ΤῊΘΔῺΒ ΤΩ ΘΓΟΙΥ ἴΠ6 τοϑὶπὶ οὗ ἴπ6 ἀοδά οὐ ἴΠ6 το- 
Εἷοι. οἵ 116 ἀερατίοά." Οτίρίπαιγ, ὩΣΓῚ δ. 8, (86 
ὙΑ]1οΥ οὗ Ηΐπηοιλ ; Τηογα ργοο βου, ἰ6  ΔΙΙΟΥ Οὔ 
βοη8 οὗ Ηΐπηομι, δὲ ἴμ6 βουΐποττι ἀθο ὙἹ οὗἉὨ Ψογυβα- 
Ια. Αἴοογπαγὰ, (δ6 ρἷδοθ πῆδγα, ἀυτίηρ [86 Δροβ- 
ἴδϑυ, ἰῃ6 βογυΐίοο οὗ Μοϊοοῖ νγὰ8 σοὶ οὐταιθά, 1 Κίησβ 
χὶ. 1. Κίηρ Φοβίδῃῃ! οοηνετίοα ἴδ ἱπῦϑ ἃ ρἷδοθ οὗ δθοι- 
ἰμδίϊου, σπογο ἀδδὰ Ὀοαάΐθβ τόρ ἰπγοσσῃ δηὰ Ὀυτπὶ 
(2 Κίηρβ χχὶὶ, 18, 14). Ποποο ἰΐ βουνοὰ 88 8 ΒΥπ10 0] 
οὗ σοπαοιηηδίίοη, ἀπὰ οὗ 88 δροάβ οὗ Ἰοβὺ βρ γί [8 
(οοαρ. 1ἰφηυοοί, ΕΒΟΠτΘΏΡΟΥ, «μάτη- 
λει, διὰ οἴ 6Γ8). 

Αοοογαϊηρὶγ, ἴἰμ6 ΤΟ] οτασ ἅσο, ἴῃ δυγηδοῖϊο ἰΔῃ- 
ἔαλρο, [86 ἴπγοο χτααδίϊοηβ οὗ ρυ πῃ Βηταθηΐ :-- 

(1) ΤῊ βίῃ οὗ δῆσον τϊϊπουΐ ἃ οδυδβο---ἰῃ ἀδηροῦ 
οὗ ἴΠ6 Ἰοσδ] σουτί. 

(2) ΤῊ βἷῃ οὐ ἱτωρυϊίπρ ὨΘΓΟΒΥ---ἶἰῃ ἀβησον οὗἉ [ῃ6 
ΘΑ Βοάτίτη, οὐ ἴμ6 ἰρμοβὲ βρί για] }ἀ] σα (ΟΥΥ. 

(8) ΤῊ δβἷῃ οὗ σοῃἀοτηπίπρ Ο6᾽Β περ! θοτ---ἶπ ἀδῃ- 
οὗ ᾿πηοάϊαῖα σοῃαἀοιμπδίίοῃ. 

ΤΌοΒβο δἸσαιὰβ οὗ [Π6 [οτὰ ἃγὰ οὐ ἀθη εἶν ποὺ ΒΑΓΒἢ 
ἡαάκτλοπία, Ὀυΐῦ ἴῃ 5ιγίοι δοοογάδῃοα σὴ παι ἰδ 
ΔΌΒΟΪ αἰ ον τίρηῦ. Ηδ γῆ Ῥγοπούῃοοβδ υἀρτηοηῦ πὶ ἢ- 
ουΐ σΔΌ86, ἰ8β 181} 1140]6 ἴο ἴ86 Βᾶπ)6 ἰιἀστηοηΐ Π6 
δὰ Ρῥγοῃουπορά, πῃ ΘΟὨΓΔΥ ΠΙ͂ΟΝ ΟΥὗἩὨ ἰμ6 Ἰανν οὗὨ Ἰοτ 
διὰ οὗ ἱγαιἣ. Πα ὀχργοδβίοη ἔνοχος ἔσται ἷΒ ρ6- 
ουἰανὶν ἀρί, 88 τηϑδηΐηρ, Π6 ἰ8 ἐξαδίς, οὐ [0 81}Υ Βα θ᾽ οσῖ. 
ΤῊ 5 ̓τυρ] 168, ποῖ ἰμδὶ ἢ6 8 ᾿οϑὲ ἰὴ [680 ὑυαρτηρπίθ, 
Ὀυὺ ἰΠαὶ Πα 5ἰ8η45 ἰῃ ποοᾶ οὗ Ὠἰνη6 ἴῃ Ηΐϊ8 
οσχρίδπδίοῃ οὗ ἴδ εἰχίῃ σοτωσηδπατηρηϊ, (86 ᾿οτὰ ἀοο8 
πού Δ]]υἀθ ἰο δοίι8] συγ ογ,---δοοοταϊηρ ἰὼ Μογοῖ--- 
Ὀδοδαβα βυσὶ ἃ οτίμηα οουἹὰ ηοῦ Ὀ6 Βυρῃρδοά δῖηο 
θα ΐονογβ, ΟΓ, 88 τὸ τῃΐηἰς, Ὀδοδυβα {π6 ογὰ ἱπίοηὰ 
ἴο 866 ὈΔΟΚ ΘΥΟΓΥ͂ δοίΐοῃ ἰο 1268 δίδίε οὗ τηἰπὰ ἔγομι 
πΒΙΘΩ ἰδ Βργυπρ. [ἢ (μὲ τοβρθοῖ, ἢθ ὙΠΟ ἰδ ΔΗΡΤΥ 
πὶϊδουΐ σαυδο βία οὰ (86 Βα] 6γοὶ πλτἢ (ἢ. 6 πηυγ- 
ἄογον, [δὲ 88 Ἰυδί ἴῃ ἐδ Ὠοαγί 8 ἱῃ γϑϑ! Ὑ δα] ΠΟΣῪ 
(1 Ζοῖῃ 11. 16). 

Ὑεγθ, 28 απὰ 394. Οοἱπρ ἰο ἰδὲ ἐὸν ΤΏΘτσο- 
ἔοχο, ἰξ ἴμου Ὁχίηρ ἴἢν ῖο ἴδ αἸΐαν.---ἼΓἴδοὰ 
αὶ δρουῦ (0 Ὀτίηρ δὴ οὔοτίησ. [ἢ δοοογάδῃσο 1} 
180 δῦονϑ ῥγϊποΐρ]6β, [16 ῬαγῪ τΏΟ ἀθοῖηβ ὨἰτηΒο 
οἴὔομαρα ἰβ ἰγοαϊθα 88 1ζ Ὠ6 τόσο ἰδ οὔδπάον, ΟΣ 
ἃ8 ἀδοίοῦ ἴο δἷ8 Ὀγοίμοσ, ἴῃ βιογὶ, (80 [οτὰ δα γοϑ- 
868 ΗΪπ)86}} ἰο οἴἴδηοσθ ρΌΠΟΓΑΙΙγ. Τὴ6 Ῥαββθαρὸ 

{19 ἘΠΠρῚ 88} ΟἹ. Υ., 2ϑ δἷδο 11 ποτ 5 Οοττηδλη Ὗ., ἤδνο αἱ- 
τοσοῦ ΟὈἸ Πογαϊθα [86 ἀἰδιίποϊίοη Ὀοίπ δου οί δπὰ λααδδ ἰπ 
186΄ ῬΟΡΊΌΪΑΡ τοῖα, ὉΥ ἐγαῃδιδης γέεννα δα ὅδης 64Ἰ|Κὸ 
λοὶἐ (διε). ΤῊΘ ἴθττω γέεννα ΟσοΏΓΒ 12 (ἰπ68 ἴῃ ἔθ Ν. 
Τ' τίἱζὶ Μαηῖς νυ. 22. 29, 80: χ. 28: χυἹ. 9.: χχίῇ, 15, 88: 
Μίατκ ἰχ. 43, 45. 41: [πκὸ χΙ!. ὅ ; ὅδπιθβ [{]. 6, κηὰ 6 δἰ ννδὺδ 
ΘΟΙΤΟΟΌΥ τϑηδοτοὰ οί ὙΤῈΘ ἴογπὶ ἅδης (δλέοῖ, δρίνἰέ- 
«οοΥἱᾶ, νεσίοπ, ὁ ἐλὸ ἀδρανίοα, ὠπαεριοονϊα, Τοαέεπρείολ, 
ὕυμίονιοσοίζ) οοσυγα 11 {Ππ|ὸ8 ἱπ ἴῆο Ν, Τ'., νἱζΖ., Μεαιὶ. χί. 98: 
χνί, 18: ΤΚο Χ. 1δ: χνυί. 33: Αςοῷϑ 1]. 27, 31: 1 σον. χν. δὅ : 
Ἠον, ἰ, 18: τί, 8: χχ. 18, 14, δηά [5 Ἰηδοουγεςζο Υ σοηδοτοὰ 
λΛοὶξ ἴῃ δὶ οδδοϑ ὀχοορῖ 1 Οοσ. χυ. δδ, πο γο ἴῃ 6 δυϊῃοσίζοά 
Ὺ ὁγοίοη ἱγϑποίαῖοθ σγαῦα. ΤὮο αἰ ἔθγοπσο οὔ [6 ἔπο ἴογπι8 
.)45 δὴ ἱπιρογίδηϊ Ὀδατγίης οὐ ἴμο ἀοοέτγίηο οὗ ΟἸ γί βι 8 ἀθβουπὶ 
ἰηἴῖο Ηδάοβ, δυὰ οὔ ἰὴ δέσέιϑ ἐπέδτηϑαίμ Ὀδίτγοοη σαι! 
δηὰ [6 ΓΟΒΌΓΙΟΘΟΙΓΟΙ.--, Κ.} 

ἴρβομοα, 1. Τρδὶ πβθῃ ΒΡΡγοδοδίην ἰἢ6 ΒΑΠΟΙΌΔΙΥ, Τὸ 
ἰο ἴδε] οὐγ ῬΘΥΒΟΏΔΙ ρα], 2, [ἢ βυς ἢ οδδ6, ἱξ 

ἷβ τοΓ υτροηὺ ἰ0 ΡΔΥ͂ οὖν Ὀγοίμος ἴ)6 ἀουφοῦ ἰονθ 
ἴδῃ ἰοὸ ἀἰβοιασχα οὖν ἀξ ἴὸ 1Π6 ἰθπιρ]6: εἴποθ 8} ᾿ 
οδεγίηῃρ ρυγοβεῃίθα ΟΥ̓ ὁῃ6 ἯῈΟ ἰβ8 ΠΥ Δ Ὁ] πὰ 1 
πτοης οου]ά ποὺ Ὀ6 Δοοορίδοϊο ἰοὸ αοἀ, δῃιὶ ἰῃ6 ΤηοΓΑὶ ! 
ρυγ βοαίίοη οὗ τηδῃ ἰ8β 186 ὑ οὈ]θοὶ οὗ 86 ποσβδὶρ 
οὗ ἀοἀ: 8ό6 Μαί!. ἴἰχ. 18 ζμο πρῶτον τουδὶ Ὀ6 6ΟΏ- 
ῃροϊρα 1} ὕπαγε).---]ἢ [86 δποίοης ΟΒυγοῖ, ἰΐ 88 
ΟυδβίοιηδυυΥ [ὉΣ ἸΩΘΙΏΌΘΤΒ ΟὗὨ 8 ΤΆΓΑΪΥ (0 δδ Ἄβϑδοὶ 
ἜΠΕΕ [ογείνομοβθθ Ὀοΐοτο ροΐῃρ ἴὸ ἴπ6 80 ]6 οὗ (6 

τὰ 
γεγ. 26. Θοῖηρ ίο ἐλε } . ΤῊ ταδυ 0 

Τοζαγαά θα 88 Βυρρ] οἰ ΔΥῪ ἴο0 Ἡμδὺ ργοοοάθα, Ακτθ6, 
ΒΟΥ͂Σ ἐπ γβο  ἈρΎΘΘΔΌΪ]6, εὖὑνο ὦ ν, ΤΟΔΑῪ [ὉΓ ΤΟΟΟΙ»- 
οἰ ου, τῦῖ ἐΐμο δάνοσδβασυ, οὐ (16 ὁρροῃοῃῖ 
ἴπ [ΠΥ οδ086,---ΘΡΡΙ γἱὴρ ἰο {δ ] ΒΟΟΌΒΟΡ, ἢοἱ [0 
[86 ἀ601}} ((μεταθηῖ), ποῦ ἰοὸ ἀοἀ (Αυριιίΐπ6), ποῦ ἴ0 
[86 οοπδοίθῃοο (Εαϊ γταΐυβ Ζ'ρ.). Ι[ἐ 15. ἃ πυϊβίδκα ἴὸ 
γοραγὰ 1818 85 ἃ το ῥγυ θη 18] τυ]ὸ (Τ ΠΘΟΡὨΥ]δοῖ, 
Ῥδι]ὰ8) ; ἰξ ὁ θοάϊοβ ἃ ργίποῖρ]6 οὐὗὨἩ τοῦ] τσ ἰὼ 
186 ἔοττη οὗ ἃ Βυτη 0} 1 0 ογαϊθαποθ. ἀσοογ πρὶν, 186 
ὙΠ016 ραββαρο, 88 {μδὺ Δθουΐ ροΐπρ ἰο (86 ὑδιιμ]α, μ88 
8 ΒΥΤΩΌΟΙἾ 65] τηρϑηΐησ, ΤῈ ἰόττη Ὀχίδος, φυλακή, 
ἀοεβ ποῖ σοίδσ ἰὸ ρυγραίοτῃ (Βοτθδῃ Οδίἢ. ἱπίογργο- 
65), θὰ  1ἴὁ ἴα {1} πηρᾶβυτο οὗ ρμυπίτνο ᾿υδίϊοο, 
ὙΠΟ ΤΉΔΥ͂, ἱπάσοὰ, οχίεπά ἴἰο ἴμιοοὶ (ΟἸβιδυβοῃ: 
“ ἐγδηβι οι βίδια ἢ). 

γεν. 26. Σ'ασίδίηρ.- -ΤΠὸ ποτὰ κοδράντη :, 
φυαάγαπδ, ἃ αυλτίοσ οὗ δὴ αδ, ἱτ 1168 ἰμδὲ ἰδα ἀφῦι ἰδ 
Θχδοίοα [0 ἰδ ἰαϑί Ὀδίδησο" ΜογΟΡ βυρχεδβὶβ ἰμδὶ 
ἕω ς, ἐμ, ἰλάϊοδίοβ ἃ ἴοστω, τ δἰοὮ, ΒούΤΟΥΟΓ, οαμποὶ Ὁ 
Τοδοἢ θα. 

γεν. 28. ὕἷΒοδοονοςσ Ἰοοϊεοῖϊα ΡΟΣ ἃ Ἰσόσοδα, 
--Ἴὸ οχρδηδίίΐοη οὗ οὺὖῦ 1,ογὰ Βογα [0] Οῦγ8 ἱπητηοαϊ- 
δἰ οἰ ὑροὴ [868 τηοηίϊΐοη οὗὨ {πὸ σοτηιηδησταθιί ἴῃ ΕΣ, 
Χχ, 14, ἴο ΒΩΟῪ ἰδαῖ [6 Βοτῖ θ068 δρρὶϊϑὰ {86 δοζὰ- 
ΤδΠἀϊηθηλ ΟὨΪΥ ἰο δοίπδὶ] δα υ)]ίοσγ. Βιυΐ π ]6 [86 
τοδί τ οὨἶα] αν οὗ ἰμ6 ΟἹὰ Τοβίασαθαὶ (αἰ που ποὶ 
106 Βούθῃῖ ἢ σομμτηδπἀτηθπ!) δοοογάθὰ οογίδϊ ὑσὶνΐ- 
Ἰοζθβ ἴο τῆδϑῃ ἰῃ [18 το δίΐοῃ ἰο ποιηδῃ (δ ο ἢ} 88 1868 
Ῥθιτοϊββίοιυ ΟὗἨ ῬΟΪΥΡΆΙΑΥ δηᾶ οὗ ἀϊνογοϑ), (6 [μοσὰ 
Π6ΓΟ διίδοιβ πὰ γθΌυϊεοβ οὐ ΟΠ Ὺ {Π6 βἰη8 οὗ πιαη. 

Το ᾿υδὶ ΔΙ͂ΟΣ ΟΣ, πρὸς: τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐὖ- 
τῇ τς--- ΤΠ πογὰ πρός τυ} 650} ἰηἀϊοαίθβ [Π6 τηρηϊδὶ 
οὐὐοῦς, ΟΥ αἷμ᾽" (ΤΠοΪαοῖ, Ρ. 208). ΤῊ βἰδίοιχρηϊ, 
{ποθ Γο, τοῖο γβ ἰὸ ἰῃἰοπίΐομδὶ δπα οομβοίουβ, μοὶ ἴο" 
αὐϊηὐδηςίομαὶ ἀοδῖγοεβ ἢ} Εσθη ἴῃ ἰδἰΐδῦ ΔΓΘ βίη δι]: 
Ὀυϊ, 28 ΓυΠ6 Ὁ ΟΧΡΓΟΒΒ68 ἰΐ, 8. Βἰ [Ὁ] (πουσῶῖ, τὶϊδουὺϊ 
[86 οοηβοηὶλ οὗ (86 τιϊπά, 18 ἠοὐ τροτίδ] βἰπ, “Νότνοι- 
{8.6 1688 ἰὲ 8 ἃ δα, αὶ ἱποϊυἀθα ἴῃ [6 ΘΏΘΓΑΙ ἔογρῖνο- 
Π688.᾽ (Ὑοϊαοῖς, Ρ. 210). [Ιπ [05 βιγιοῦ αἰϊςαὶ 
Ὀοδτίηρ, ἴ[86 βἰδιθσηθηῦ που]ὰ ἱπιρ}ὶ ἰμδί 16 τηοβὲ 
ομογαὶ, ἰη θη ἴοπ 8] ἀοβῖγο οὗ ἃ ὀᾶσηδὶ πδίυγο, 18. ΘΟῺ- 
ΟΥΆΓΥ ἰο {πὸ Βρὶ τις οὗἉ τοαγτίαρο.---ἴὰ Ὠὲπ Ὠϑασῖ.--- ΤῊΘ 
Πρδγίὶ 88 (86 οΘῃί οὗ Ἰἰξΐο, δπὰ {86 βοαὶ οἵ ἔδοϊϊηρ δηὰ 
ἀεβῖνγο. 

γετβ. 29 ἀπά 80. Απὰ ἐξ ἴδ Υ χἱρῃὶ ογοὸ οδοπὰ 
1899.---ΤῊς ποτὰ ᾽σκανδαλίζειν Τοίογβ ἴο ἱποϊϊοτησης 
ἴο βίη, τι ϊοῦ 1.88 ἴὸ {π6 δοίυβὶ οοτησηϊββίοῃ οὗ ἱἰξ, 
δΔηὰ ποῦ ΤΩΘΓΘΙΥ ἴο ἱποίϊϊοτηοηΐ σΌΠΘΓΑΙγ. ΤῊΘ ΘΥγ 
διὰ (Π6 Βαμα δΔΓῸ τωθηϊοπρα 88 {116 Ὁ οἴ ᾿οιὴρ- 
ἰδίου : [06 ἔοττ ΟΣ, ἃ8 μι 6 ΒΥΤΩΡΟ] οὗ ἀοἰϊρῃὶ ἴῃ Ἰοοὶς- 

[48 κοδράντης 18 086 οἵ ἴδ: σταα]]οδὲ ἀδρυτηϊπδίίουο οἵ 
οοἴη, ἴ Επρ  δ “γίλέπο δὰ τὸ Θογτπδη Ζήοίζαν ὅτὸ ἴἢ α 
ΒΞ ὦ ταῖν ϑϑα 88 ἴο ᾿ἸΠοΔΌ[Ωκ(, δ ἘΠ ΓοΟΓο χοροί ἔγδῃ5- 
δίίοπ8.---}Ὁ. 8.} 

Ἐ{Ὁν. ΑἸϑογά, αὦ ἴοο. : “Τὴ βλέπων πρὸς τὸ ἐτιθ. 
τηῦδὶ ηοῖ 6 ἰπϊοτρτοίοα οΥ ἢ οδϑπδλὶ 95}} Ἰβουμὴϊ τ ἢ [8 
ομοοϊκοὰ Ὦν ΒΟΥ ὙδισΒΪ] ηο86, Ὀυϊ ἴῃς ραφέπο «οἰδὰ α 

ἴο γεεὰ ἰλαὲ ἀεδίγο (ἴοτ 60 πρὸς τό ΝΠ δὴ ἰπδημίτο σασδὶ 
Τγ68η)."--Ρ, Β.} 

᾿ 
ί 



ΟΠΔΡ. Υ. 20-48 11ὅ 

ἰωρ (ϑαπβῈ οὗ Ὀδθδαϊγ); ἐμ Ἰαϊίεν, ἃ {86 βγτηδοὶ οὗ 
ΘΟΏΨΟΙΒΟ δηὰ ἰῃύθΓ Ο ΓΒ (βοοία!᾽ [δε πρ, ΟΟΏΨΘΓΒΘ, 
ἰοπάβΐρ).. Τ8ο χίρσμῦ ὁγεὲ δηά ἰδ σχἱρμϊ μαπα, ἑ. 6. 
δοοογάϊΐηρ ἰο ἴῃ6 Ρορυϊαν νίθν, (86 δεδέ. ἴῃ 186 ῬΓοθ- 
δΐ 6886, ΒΥΤΑΌΟ]ΙΟΑΙΥ ταίεγγίηρ ἴῸ {π6 ἔαϊγοβδὶ νἱον 
δά 6 πἰρἢοϑὲὶ ἰπίογοουγθο ΤῈ ἰπ)υποίίοη τηυδὺ 
ποὲῖμοῦ θ6 ἰαίκοη ἐξεγαϊίν (ΕΥ̓ ΣΒΟἢ 6), ΔῸΣ 88 αὙταο]- 
64] οὗ βε!ξ ἀθηΐδὶ ἴῃ 186 τἰρμλ πὰ Ἰανγῆα! υδ6 (τοι 8), 
Ὀυϊ 88 ἃ συνε οὗ δυβοϊαϊαε δηὰ ρμαίηδ}} γοηυποίαίίοῃ. 

1 15 Ῥσχοδίδῃ]9 ἔοσ 1.:69.--- ΤῊ 5 ουϊηρ οὔ ἀπὰ 
ἰορδεηρσ οὐδ Μ|}} Ὀ6 υϑοῖ} ἰὸ ἴΠ66. Τῇο πογὰ ἵνα, 
ΜΠ οἢ ΓΟ]ΙΟΥΒ, ΒΠΟῪΒ ἰδδὶ συμφέρει τοῖοῖβ ἴο 86 ῥγο- 
γίουβ οἶδυδο.---ΤῊ]8. ραΐπδι] 861 ἀθηΐδ), (18 βοοιηϊησ 
Βοϊ -ἀορτί ναϊίου οὗἨ 116 δηὰ θη)ογιηθῃῖ, ἰ8β γα] ραὶ 
Εὸτ ἴῃ ὑμαὺ ο886. ΟὨΪΥ͂ ὁπ6 ΟΥζδῈ οὗὨ 118 'β. Ἰοϑὶ (. 6.) 
ΟἾΪΥ ἰπ ὁπ6 Ραγίϊ συν δβϑρϑοί) ἴοὸν (18 πτου]ά, ψἢ}116 ἴῃ 
186 οἴμον μ6 τ 8016 116----οτο ἱπἀϊοαῖοα ὈΥ 186 ῬοὰΥ 
-οἰβ ρίνοῃ οὐδοῦ ἴο Ὧ6]1, ὙΠῸ πογὰ ῬΟΑ͂Ψ ἰβ υδοὰ ἔργ 
116, ου δοοουῃὶ οὗὨ {μ6 παίατγο οὐ {119 βίῃ, 

γεν. 81. Ζ1 65 Ὀθοι βαἱἃ, ὕ] οδβοονοσ κ|ι6]} 
Ῥυὶ αὐσανῦ ἰδ τῦίξο, 1οἵ εἷναι κὶνο ὯΟΣ ἃ τυτί της 
οὗ ἀϊψοχοθιμθηΐῖ.--- ἢ τῖϑὲ μογο γβὶ (δ κοβ ὉΡ 1ῃ8 
Ἰδίοσ ροσυδγβίοῃβ οὗ ἴπ6 ἰδ ἀρουΐ ἀΐνοτοο, δῃὰ το- 
[ὈΓΏΘ ἴο (6 οΟΥΪΠΔΠΟΟ5 ρίνθη ὈΥ ΜοΟΒοΒ, πο Ηθ 
16 ἔΓΙΠΟΣ Οχρ  αἷπ8 δηὰ ἄθνθῖορθ. “" Αοοογαϊηρ ἰο 
Ῥουΐ, χχίν. 1, “Ξ ΤΔῸΣ-- ΠΣ, “ὉΠΟΙΘΑΏΠΕΒ8,᾽ 
“τηδίϊος οὗ παϊκοάηδε8, βοπιοι μίησς ἐθοτοίπα]8 ἴῃ ἃ 
ζοτμδῖο.--θ Δἀτηϊ θὰ 88 ἃ στουπὰ οὗὨ ἀΐνοτοο (Εν ]α, 

. «Αἰονίλάηιον, Ὁ. 334). ΒδΌὶ ΚΠ ατησμδὶ ἀπ ὰ ἢ18 βοῇ οὶ 
δχρίαἰπρά {μ18 88 τεξογτίῃρ' (0 δάυίοσγ, πῃ 116 Ἠ1]16] 
δὰ Ὠἰ8. ΒΟΠ00] δρρὶ θα ἰΐ ἴο δηγιμίηρ αἰβρ θαβίηρ ἰὸ 
ἃ ὨπΒΡαπα (οομρ. Φοθορῖ, «πές. ἱν. 8, 28). Βοβοη- 
ταῦ ]]ον, ϑολοί. οα Ὠουΐ, χχῖν. 1, βαᾳβ. Βαρθὶ Ακῖρα 
ποπΐ οὐϑῃ ΓΙ Βοῦ, πα ροστηϊ θα αἴγογοορ 1 6886 8 ΤΏ ΔῈ 
βῃου ὰ ταθοὺ ὙΠ} ἃ ΤοΓῈ Ὀἰοαδί πο ΤΟΉΔῺ : δό6 ὟΝ οἱ- 
δίοΐη.""-- Μόγον. ΤῊ αἰ δγοηοο ὈοΙ  ΘΘ ἴΠ6 πὸ ΒΟΠΟΟΪΒ 
οομδίβίςα ποὺ πλογοὶγ ἰὴ (818. (δὲ τ Ὡ116 ΒΒ δτησηδὶ 1ϊπ- 
ἰιοαὰ αἀἴνοτοο ἴο δαυϊίοσυ, ΗΣ]}16] α]ονοὰ ἱΐ ἷἱπ ἃ ρτοαὶ 
νΑτΙοἰυ οὗἨ 68868; Ὀυΐ ἰδδί Θ᾽ μβδιημηδὶ ἰπβίβιθαὰ οἡ 186 
ΠΟΟΟΒΘΙΥ οὗ 8 οείτοῖπαὶ δηὰ ορ8] οδυβο [Ὁ ἀΐνογοο, 
Μ 2116 Η]116] Ἰοῖ 1 ἴο [86 ἱπο]πδύοη οὗὨ {π6 ἱπάϊνϊα- 
τα], ΤΏ ἰοττῃβ ΘΙ Ρ]οΥθα ὈΥ ΜΟΒ6Β ἱπιρ] θὰ αἱ Ἰθδβὶ 
186. βοῖτα οὗ ἰβοβα βρί γι] υἱϑῦβ οοποδτπίπρ τηδτ- 

ψΠοἢ ττογα ἰδ 6 δἷπῦ οὗ [86 ἱμϑοογαου. Βαϊ 
[86 ἐρασδὶηρ οὗ Η]1]16] ἀοβίσογθαά ὑπαὶ ζόστη, δπὰ οοιὶ- 
νοτίοα {π6 ἰατν οὗ Μοβοβ ἰηϊο 8 οἷοαῖκ ἴον δἀυϊζογουβ 
Ἰυδὶ, ΑΒ ἴδ6 Ιμοσὰ ΒΠΟΥ͂Β ἰῇ ΔΠΟΙΠΟΓ ὑΪδοθ, Μοβϑβ 
αἰϊοιοοά ἃ. Ὁ} οὗἉ ἀΐγοτοο ἴῃ (6 6886 ΟὗὨ ΙηΟΣ8] ΔΌοιτα- 
ομΒ οὐ ἰδ ρμᾶγὶ οὗ ἃ πίΐζα, ἰῇ ογᾶορ ἰὸ ἐωηΐ 1ῃ6 
ὨΌΠΏθοΡ οὗ αϊγοτοοβ. ΤηῸ Βα ΌΪῃΒ τονουβοὰ ἰῃ6 
ΤΑΘΔΠΙΏΩ οὗ {86 αν ὈΥ βαυϊηρ οβοβ 88 οοπιριαπά- 
οὐ, Μαιῖ. χῖὶχ 1. Τῇ ρῥγβοίϊος οὗ ἀΐνοτοθ ᾿ταϑ᾽ 80 
διοΐϊοηϊ δηὰ ἰγααϊ ἰο δὶ ουβίοτῃ, Μοῦ ΜΟΒ68 Ἰ᾿ἰπυοὰ 
ἘΠΕ ΟἹ ἃ ἀεβηϊνα τιοῖϊνο, αμὰ οα ἃ ΓορΌΪΔΓ 

οὗ ἀΐνοτοθο. ρμοο, ὃς ἂν ἀτολύσῃ (δοοογάϊηρ 
ἴο συβίοτῃ), δότω ἀποστάσιον (δοοοτάϊηρ ἴ0 [16 ΠΟῪ 
διταη οι θη ἴῃ ἴβγ8 61). [8 οὐ͵θοι γγᾶβ ποῖ το γον 
ἰο βοῦνθ “88 οὐϊάθῃοα (δῦ [ῃ6 τηδγηίαρο μδὰ Ὀθθῃ 
Ἰορα!ν ἀἰββοϊνοα, δπὰ ὑπαὶ ἰμ6 Μοϊωδη γγὰδ δἱ [1Ὁ- 
ΘΓ ἴ0 ΤΛΔΙΤΥ Βποίμον 280) (ΕΝ 414), Ὀὰϊ ἴ0 τϑῆὰ ον 
ἄνογοα τόσο αἰ ουϊς, 

γεν. 82. θανο ἔος ἔπο οδδθ οὗ ἑοχηϊοαδιίου, 
παρεκτὸτ λόγον πορνείας .---Τ}}5 ἀχοορίζοη] 
6Ά86 ἷβΒ ποῖ πηρηϊοποα ἰηῃ ΜΑΙ χ. 1], Ὠοσ ἰῃ [Κα χνὶ. 
18; θυΐ οοσυΓβ ἀρϑΐῃ ἰῃ Μαϊὶ, χὶσ, 9 (εἰ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ), 
δὰ χσηυδὶ Ὀ6 Βμρρ)ἰοα ἱπ [6 ΡδΓΆ1161] ρᾶββαροβ,.--- ἴα 
ΤΏΟΓΟ 80, 88, Δοσογαϊηρ ἴο ἴ[μογ. χχ, 18, ΔἀΌ]ΟΘΥΥ γγὰ8 [0 
6 Ραηίϑῃοα πὶ ἀσαῖθ. Οαΐον, Μογον, δηὰ οἰ ΓΒ, 
τηδὶ πιδίη ἰπδὺ (ἢ 6 ταθηςίοι Οὗ 8 ὁπ στουπά οἵ ἀΐνογοο 
6 Χο 68 ΟΥ̓ΟΣῪ ΟΥΒΟΡ ; Ὑ8]116 ἀ6 ὟΝ οἰϊα {πίη ἰδδὲ (18 

ΟἿΘ ἱΣΔ0}168 ΟἰΠΟΓΒ α]ῖ8οθ.0 Βυΐ [Π6 αυοβύοῃ ἰβ ποὲ 80 
ΒΙΤΩΡ]Θ 88 ΒΡΡΘΔΓΒ δὶ σβι βὶσῃί. Ὑ τουδὶ ἀἰβύηρυ ἢ 
Βεΐπθεοῃ {86 ἰορἰϑαιίοπ οὗἉ (Π|6 ἱΒΘΟΟΓΘΟΥ ἀπὰ μαι οὗἁ 
ἴμ6 βίδία ποῖ ἰ8 Ἰῃἰοττηράϊδίο δύο Μοβοδ δηὰ 
ΟΠ γῖϑὲ ; δῃὰ δραΐη, θοίτοθῃ 680 ὕνγο δπὰ {86 Ββρί τίς 
ὍΔ] αν Ὀἰπαϊΐησ Ὁροη ΟΠ τ βιίδη8, δηὰ ἀογίνοα ἴτοτα 
μ6 τογὰ οὗ Ομ γῖβ, Μόοβοβ ροιτοϊθα ἃ 1] οὗἉ αἱ- 
γότοο, ποῦ 0 ποδίκοη, Ὀὰΐ ἰο ργοίθοί 86 ταδγτίαρο το- 
ἸδιοβμῖρΡ. ΑἸ ΒΟΪυ ΘΙ ἰὸ ἰοσἱὰ 411 ἀΐνογοο, ττουϊὰ 
αν διηουπηίοα ἴοὸ ἃ ὑγδοίΐοδὶ βδῃσξοῃ οὗ ἴδ ἜΕΝ 
ΟὈΒΙΟΙΏΔΓΥ ἸΟῪ ΥἱοῊ 8 οα {86 Βυ ̓θοὐ οἵ τραττὶ 
ίο α γε)εσίίοη, οὗ ἐλ «ρίγ αὶ ταν μὴν τω πρπῤυν. δῇ 
{. Πδμοθ Μοθε8β ἰπἰγοἀπορα (86 Ὁ]]} οὗ ἀΐγοτοο, πιἈ]Οἢ 
τοηἀογοὰ βοραγδίίοπ αἰ βῇουδ, ΟΥ̓ τϑαυϊγίηρ δὴ δάθ- 
αυδῖο σαυδα ἴον ἰΐ, ἃ8 ἴῃ Πουϊ. χχῖν. 1. ΤῊ 
Ἰηθὴηΐ Ὑ88 ἰηἰθη ρα 88 8 ἰΙονοῦ τυ} ἰο οἸοναῖθ ἴδε 
Υἱοῦ οὗἩ {π6 ῬΘΟρ]6 ἴτοπι ἴῃ: 6 ΓΌΤΤΩΘΙ ΟὈΒΙΟΙΩΆΓΥ ἰΑΧΙΟΥ͂ 
ἰο ἴ86 βρίγιίυδὶ 1466] 0] ἰταδίθὶΥ αἰπηθὰ αἱ, 1 τδδ Ἰοῖν 
ἴο [86 σγδάυαὶ ἀθνοορηημοπὶ οὗ βρί γι] 119 ἴῃ [δτϑοὶ 
ΤΆΟΓΘ ΟἸΘΑΙΙΥ 0 ἀοἰαττηΐμο δπὰ 10 βεί(16 86 ΟὨ]Υ βυξ- 
Βοϊοηὺ τηοῦνο ἴον ἀΐνογοο, δὺ νβ ο ἢ Μοβο8 μδα ἀδυΚῪ 
Ηἰπιοα. ΤῆΐΒ ΟἸτῖβὶ ἀἰὰ πῆθη Ηδ οσχῃἱἱϊδα [Π6 41}} 
Ἰάθαὶ οὗὐἠἨ [86 ἰανν, ὉῪ ἰμ6 τοτὰβ παρεκτὸς λόγον πορ- 
νείας. Βυὶ τ΄06 ῥτγδοῦσδὶ αἰ Ποῦ Ὑ το ἴῃ6 Βιίδῖο 
Β88 ἴο δῃποουῃΐον ἴῃ [18 Ἰορὶβ᾽αϊδοη ο (818 ροϊηϊ, ἰ8 
1ῃδὲ 1 οσληποῖ δος εἰραῦθ {18 ἱπιοσργοίδοη οὗὨ ἰ16 
Τιοτὰ πιϊηουὶ ταϊβίησ [86 ἸοσᾺ] ογάἀμλη 68 Βίρθον ἱπδῃ 
86 ἰάδα οὗ οπἰογίδίηθα ὉΥ ἴΠ6 
Ρϑορὶθ. δὲ [δὲ ΔΙΤΑΥΒ Ὀ6 (0 
ξοδὶ αἰτηϑὰ αἱ. διδηαίηρ δὲ ὑμδὶ ζοαὶ, οὰὺσ ογὰ ἄοθθ 
ποῦ τοῖον ἰὸ (Π6 τοοοσπίδοη οὗὨ δῃ ασίμαϊΐ αἴγοτοο, Ὀυξ 
ἴο ἃ ροβί να ἀΐνοτοθ, ἩΏΘΏ 8 τηδῃ τορυαϊδίθβ ἢ}18 ΜΠ ΠΐῸ, 
Τὸ ΤΑ ΚΘ Β0 ἢ 8 αἴγόγοσ, 8 ΘΟΓ ΔΙ ΪΥ ποῖ Δ] ον 6χ- 
οορὶ Ὁ ἰΠ6 Βαϊ οἵ ἰογϊοδίίοη. Βαύ ἰΐ 8 δῃΟΙΠΟΡ 
αυοϑίΐοη, τιροίμον, ἱἢ ἐπ ἀΐνοσοθ 18΄ δοίτ}}7 δοοοὼ- 
ΡἸ βῃ θα Ὁγ 186 οἶμον ῬΑγΙΥ, ΝΘ ἃγΘ Μαστϑη θα ἰπ τθ- 
αταϊηρ δπὰ δοσορίΐπρ' 1ὺ 88 δοδοσωρ!βῃθα. Τὸ (μία 
υσβίοῃ Ρδυὶ μχῖνοβ δὴ δθττηδον ΓΟΡΙῪ ἴῃ 1 Οον. υἱΐ. 
16. ΤΠ οὨἱγ αἰ συ] Υ Ἰΐθα ἱπ (6 ᾳυοβάοπ, ὕπο Σ 
ΜὮδὶ οἰγουτϊηδίδησοβ οἶμον ἐμ ἔοτηϊοδίίου ἃ ἀΐνογοθ 
ΤΩΔΥ Ὁδ Γοργὰ ο 88 δοίθ δ} }  ΔΟΟΟΙΩρ βΠ6α ΟΥ̓ {Π6 86- 
οοαϊηρ Ραγγ } [πῃ {18 τοβρϑοῖ, (Π0 Θχριδηδίϊοῃβ ὙΠ 1ΟΣ 
ΟΌΡ 1ονὰ δά 8, τ δ  Ὀ6 ἰαἰςθῃ 88 8 ἤῃ8] αἰγθοίοσγγ. 

Οαμδοῖἢ ἴο οοΣσηχοὶξ φὐυϊῦῖοσν ---τῖΖ., ὉΥ 
οοπίγδοίΐπρ, δηοίπον τηδιτίαρθ. δ το δροβκίηρ, 
1Π6 δοῖψδὶ δ] ΘΓ ΘΟ ΑΙβία ἴῃ, δηὰ ἀδίθβ ἔτγοσζω, ἐν 
τοτηδιτίαρο οὐ ὑπ6 ποϊθδῃ ΜΏΟ δα ὈΘΘΩ ἀϊνογοθά. 
ΤΊιο ΖΟ]οπίηρ ἰβ {86 δἰαδὶθ οὔ 18 σ880 δβ8 Ἰαϊὰ ἀότῃ 
ὮΥ ἴ6 οτὰ. [π {Π6 ρῥαββαῦθ πἸπὰ ον ΘΟΠΒ  ἀογ θη, 
γ76 8Γ6 101 ἰμδῇ λ6 οαμδοίλ ὨΘΡ ἰο δοιησηϊί δα] ΓῪ : 
δὰ ἴῃ Μαῖὶ. χίχ,, ὑπαὶ ἢθ πψῖο αϊνογοθᾶ 8 ὙΤΟΙΏΔΗ, 
δηὰ πιαγγὶοίλ ἀποίλεν,, Εἰμαβοὶ ἢ σοτηγα 6. Δα] ΟΓΥ. 
Ιη [86 ἔοττωου σϑβθ, {86 δυβραπα ὙΠῸ αἰνόγοθθ ἢΪ8 
πο 18 ΤΩΟΤΆΪῪ {π6 σδῦδα ΟὗἩὨ ἢδΓ οοιπτ  ἰἱηρ δαυ]- 
(ΟΓΥ͂, δηά ἴῃ ἰπδί ταβροοῦ οὐθα ἸΏΟΓΘ ΟαΪρα 6 {ἢ 8 
Βμο. 501}, 1ῃ6 αιίχτηδ οὗ δα 6 ΥὙ 8 ΟἿΪΥ αἰϊδοποα ἰοὸ 
τηλιτΐασο δου ἀἴνογοθ, οσ ἴὸ ἔογη δι! ἢ Ὀδίογο αἷ- 
γοῖοθ. 718 ἱΠΡ]168, 1δαῖ πθθγα [ἢ6 σα ον [89 
αἰνοτγοίηρ ῬαυΟῪ ἢ88 ἠοΐ δοίυ ΠΥ Θοιπ ἰοα [86 δοὶ 
ΟΥ̓ Δ] ΔοΓΥ (48 ἀθονο ἀβῇποά), [86 οἵαν ραγίυ 18 ἴῃ 
ΟἩγίβιίδη ἀυτγ Ὀοιμψιὰ ἴο νγαὶϊϊ ἴῃ ἔδιιἢ δηὰ ρμαϊζθῃοα. 
ΤῊΪΒ 18 πὸ ἰηϊοττηοαϊδὺθ βίδρο, Οὐ Βαρασγδίίου ὦ πιδηϑα 
εἰ ἕλογο, ἡ πϊοῖι 18 [Π 6 ΟὨ]Ὺ Κιπα οὗ ἀΐνογοο δ᾽] ονσοὰ ὈΥ͂ 
1π6 Βοτηδῃ Οδυγοὺ : δποίθοῦ ΒΡΘοΐο8. οὗ Ἰορα ἰβτη, ὈΥ͂ 
νι ἱοἢ ἴΠ6 πογὰβ οὗἨ οὖν βανίουῦ ᾶτὸ δσβὲ οοηυογίϑα 
Ἰηἴο ἃ ᾿ἴογαὶ ογάϊΐπδησο, πὰ ποχί, ὑπ6 Ἰοίζοῦ οὗ {86 
ΘΟΙΩΓΔΠτλοηΐ---ἰῃ6 παρεκτὸς λόγον πορνεία---ἰ 1861 
18 ΔΏ}16 4. ΤῊ Ὀδἃ ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΕΒ οὗἉ {Π|8 ΔΥΤΑΠρΘ- 
τηθηῦ ΔΙῸ ΒΌΒΠΟΙΘΠΩΥ ποίογίουβ ἰπ ὑμ6 ἀθρθηΘΓΔΟΥ οὗ 
186 ταδιτίδσο τοϊδιίομ ἰπ Εοταδα Οδί ΒΟ]. οουμίτίοα, 
ΘΒΡϑοΐδ Υ ἴῃ δουΐϊὰ Ατροσίοδ, 



116 ΤῊΕΒ ΟΘΟἙΗ͂ΡΕΙ, ΛΔΟΟΟΒΌΙΧα ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

“ Ουν 1,ογὰ,," β8γ8 Δίογον, “ ἀο68 ποῖ τοί 0 ἐὴ6 
0886 Οὗ Δἀυ] 6 Ὺ σοτητηϊτοα ὈΥ 186 Ι,8Π.---ἴἤογο Ὀ6- 
ἴῃ Π0 οσοδβίοῃ ἴον ἱΐ, βίῃοθ ἃ σποιηδη, δοοογάΐηρ ἰο 
(86 ἰὰνν οὗ Μοβοβ, οουἹὰ ῃοὶ ἀΐνοτγοθ Π6Ρ ἢυβθαμά. 
Βυὶ (6 βρίτῖϊ οὗὁἨἁ Μ ΟἸ τβιΐδη οἰ ]65 ΔῚ]Ὺ υδι1Η65 δπὰ 
ΓΟαΌΪΓΟΒ (86 ΔΡΡΙΙοΔΙ ΟΣ. οὗὨ [86 βιδιοσηθηὶ ἴ0 ἐπ 6 ΟἸΠΟΡ 
0886.) ἨΗονόνοῦ, ᾿ὑ οὐρῃϊ ἴο 6 ποίοα, ἰπᾶὺ ΟἸτγίδὲ 
ΒΡΟΔΚΒ ἕλγοο αἰ ογοηΐ πη 68 οὗ 1.0 βἷῃ οὗ {86 πιαη, 
Ὀὰΐ ποτοῦ οὗ (86 ποιβδῃ: (1) Ἦ ποδόῦνοῦ Ἰοοκ ἢ οα 
ἃ ἭΟΙΏΔΙ, οἷο. 4 (2) ἩΒΟΒΟΘΥ͂ΟΣ 88}8}} ρυΐ ΔΥΘΔΥ ἢἷ8 
το, οἷς. (8) ὙΒΟΒΟΘΥ͂ΘΙ 8118}} ΙΏΔΤΥΥ ὮῸΡ ΜΠῸ ἰβ 
ἀϊνγοτορα, οἱο.---Οορ. ΠΘΌΡὨοΣ, Ὁ. 68 

γεν. 38. ΤΏΟυ 5ῃδ]ῖ ποῖ ἌΦΟΕΒΙΝΕ Τγ 8615, 
οὐκ ἐπιορκήσει- (δβιοοαῦ ν): Ἐκ. χχυὶϊ!. : 
[ον. χὶχ. 12.----ἴὴ {18 ἰηβίδηοο, 8150, ἰδ Ἰωοτὰ πγβὶ 
τουοσὶβ ἰ0 [86 ΔΤ 88 ρίνθῃ ὈΥ Μοβϑβ, βῃοπίῃρ 18 
1} δπὰ βρίτιϊυδὶ ἱππροτῖ, δπὰ ποθὴ οοπάοιημβ {86 
ῬογνογβίοΒ οὗ ἰ ἰηἰτοαπορα ὈΥ ἰγϑαϊ Ἰομαιδτω. 1ωΚὸ 
αΐνογοο, {16 ὑτϑοϊΐοα οὗ ἱδκίῃρ δῇ οδίῃι γᾶϑ᾽ 8ἢ δῃ- 
οἷθοΐ ουδβίοτῃ, τ᾽ οἷ οχίβίθα θοίοσα {86 ἔτμο οὗ Δοβϑοβ. 
Οοπδίἀογίηρ, ἰΐ μα ροη ΒΑ ΌΪ6 ἴῃ οἷν] οδαδοϑ, ἰῃ 6 Ἰορὶδ- 
ἰδίου δαἀορίϑα ἰδ ἴῃ ἷβ οοὔδ (Εχ. χχὶϊ. 11, οορ. 
ΗΘ. νἱ. 16), δὶ 28 ἴθ δἀτηϊι οα ἀΐνογοθ. Βυΐ 88 ἃ}} 
Ἰίφαμβθ Ἦ88Β τεδίσαϊηθα ὈΥ ἰΠ6 δηδοίσηθηϊξ οοποογηΐην 
(Π9 Ὁ] οὗ ἀΐνοτοθ, 80 811 Ἰουδἱγ ὈΥῚ ὑδ6 οὐ πη οοβ 
δἰἰδομπρ ἴ0 8ῃ οαἰ, νἱζ. : (1) ὈὉΥ 186 σοπαριηπδίίοῃ 
οὗ ἃ ἔα]8θ οδίῃ, Εσ. χχ. Ἴ:; ἴον. χὶχ. 12: (2) ὈΥ τ88 
ἰπ͵υποίίΐοη ἰο τοχαγὰ σοῦ 88 βδογϑὰ, δῃὰ ἰοὸ [18] 
ἴοι, Νυπι. σχχ. 8: (8) ὈΥ {16 αἰτεοϊΐοι ἰο ἰαϊκα δῇ 
Οδἱἢ ΟἿἹΥ ἴῃ ἴμ6 Ὡδῖὴθ οὗ ἴπ0 [μογὰ, Βοαΐ, τἱ. 18. 
Ηομοο, ἤθη ΟὨγίδὺ ογάδίμβ, θσθασ τοὶ δἱ 4]], 
ΗΠ ϑηΐοιβ ἤν ἱπίο (π6 βρὶτὶϊ οὗ {{18 Ἰορ δἰδοι, ἀπά 
{1818 (}}18 δ, ΟΥ οαΥτῖθδ ἰΐ ἰο 118 1464], Τῇ ἰπίθυταὶ 
δρτοοτηοηΐ Ὀούνγθο (Π6 Βαγίηρ οὗἨ [6 Ποτὰ δηὰ ()6 
ἷὰνν οἵ Μοβοβ ἰ8 οὐἱάθῃηβ. Αβ, ἱῃπ ἰΠ6 6886 οὗ (86 
ἰδνν οὗ ἀΐγοτοο, 7688 δὰ Ὀτουρὶὶ οὐ [Π0 Ἰαϊουϊ ῥτο- 
ΙΙοπ οὗἩ Μίοβοβ, ΌὉΥ ῥγοδοηῖρ 0 π Βουΐϊ 1.6 ἰοτη- 
ῬΟΓΆΣΥ πᾶ οομπϊομαὶϊ »εγηιβδίοη, δἰἰδο ίηρ ἰοὸ ἰδ; 
ΒΟ ΠΟΙΘ 8150 ἴῃ 6 βαΐηθ ἰδίθηΐ ὑγοἱ Ὁ 0 ΔΡΡΘΑΓΒ 
ὙΏ6η [Π6 ϑαν] ον οαττῖοβ ουὐὐ (π6 βρὶγιὶ οὗ ἴπ6 ᾿ἱπυῖῦ- 
δίζοῃβ ἰμἰγοαιϊορα ὈΥ Μοβοβ, πὶ οἢ ὉΠ τοδί δἰτηθα 
αἱ ἰῃ6 σοτωρὶοΐθ δοτορδίίοῃ οὗ [86 οαἵὰ. Βαυΐ (68 
ἰΔῊῪ οὗἨ Μοβ6β νγᾶϑ ἰηἰοπαοα ἰο Ὀγΐπρ οὐδ 1[Π6 βρίττιδὶ 
ὨδίυΣα οὗἁ τηλττίαρο, δηα ποὺ 88 Δ βοϊαΐο 16 ρ] 8] αἰ οἢ ὁ 
86 δβυθ᾽εοῖ, ἰτα ΠἸεῖγ, Ὠἷ8 ΟΡ πη οβ ΘΟποογηΐηας 
ΟΔΙΠΒ ποτα οὶ ἰηἰοηἀοα ἴο Δγορδίθ {Π6πὶ οοταρ] θἰ6- 
Ἷγ, αὶ ἰο Ὀτίπρ οὐδ 186 Ὁ] πηαῖο ἑάθα οὗἨ δὴ οδίἢ--- 
[26 γΎδ, γϑᾶ, ὩΔΥ͂, ΠΑΥῪ 1ἴ---Ὅο. ἢ δῇ Ὀοίοτο αοά, [ἴῃ 
[686 ἱπβίδῃοοθ, πόσο, ΟἸσίβιὶ δἰτὴβ ποῖ ΤΆΘΓΟΙΥ͂ 
αἰτοῦ ἃ ποσαῖϊνα, θυ δ Γ ἃ ροβίεἦἶνθ γοβ]ῖ,---τἰη (86 
Ῥγοβοῃΐ οἂβο, ἰο ἱπίσοάυοο (6 οδίῃῃ ἴῃ 18 βρί τί ϊυδὶ 
8 ἈΑσοογαϊηρίγ, ΗΘ ΠΟῪ ΒῃΟΤΤΒ {Π6 αἰ δυθηοο 
Ὀοίνγθοα ἰὺ δηὰ ἰῃθ ῥγδοίζοθ οσζσηοη διηοηρ {6 
δον. ΤΠ φΟμβὶδίβ Ὡοὺ ΣΏΘΓΟΙΥ ἴῃ ἰπ6 ἴδοι, ἐμαὶ 
σαὶ Πδαὰ Ὀ66ῃ Βαηποίοῃοα ἴον [86 1οἷ81] ργοσθάυγο τνὰ8 
ὩΟῊ ι86ὰ 'π ὀνογγ.α δν 116, Ὀυῦ 4180 ἴῃ 16 ἱπίσοάυο- 
ὥοη οἵὗἨ δααϊιξοηδὶ δβϑβουογαι 08 δηὰ οὗ βο Εἰτρτθοδ- 
(ἰοῃ8 ἴῃ [16 ΦΟΙΏΙΏΟΠ τχοάθ οὗἁ ἰδκίπρ οδίδβ, ὀμόσαι. 
ΤΉΘΒΘ Δββουδγαί0ὴ8 ὉΥ βοάυθῃ, ὈΥ͂ Θαγίῃ, οἵο.---ἰ ἢἱϑ 
Ῥ᾽οαρίηρ 88 ἰΐ πο γο οὗ ἰδίηρβ οὐδοῦ τ οἢ τὸ ἤΔΥΘ ΠΟ 
ΘΟΒ ΓΟ]----ΑΙ ΤΩΔΏΪ 6501 δἰ]. [ἢ ἃ οογίδὶ ἢ Β6ΏΒ6, 
16 Υ οοηγοσί δὴ οαἱῇ ἰπίο ἃ οἴγβο. Ηροποθ, τοηουίησ 
[00 ποτὰβ οὗ ΟἸγῖδὶ δοοοσαϊηρ ἰο ἐμοὶρ ἱπηροτῖ, τ 
ταὶ ἢῦ δἰσηοβὶ ἰγδηβὶαία (ἤθ: Βυΐ 1 880 υηϊο γοῦ, 
Οὔτγϑε ποῖ, ποῖ αἱ 81} δίποα (Πὸ οδΐῃ, ἰῃ ἴ86 ργορογ 
δ6η86 οὗ ἰδ ἰσττη, δὰ (5 ἀοροηογδίοα, ἀπ Ὀθοη 
δΙτιοϑὶ σοι ρ]οίοὶυ ροτγυογίοα, ἰΐ ταϑ ἰὸ ὁθαδο, Ὀυϊ 
ΟἿΪΥ ἰπ Οὐάορ ἴἰο χἶνο ρἷδοθ ἴο ᾿ὙΠδὺ γ͵8 ἱπιρ] θὰ ἰῃ 
[6 τι ἰά68 οὗἨ 1} οαἱἢ---ἰἢ 6 σΔ]τὼ δηὰ βοϊ]οιηῃ αἵ- 
ἐρδίδου : γϑᾶ, γ68: ὨΔΥ͂, ΠΑΥ͂ ; 88 ἴῃ ἰΠ6 ᾿Γοϑθηοα οἔ 
αοὰ. ΤΏο τοϊδιΐοι ἰπ νοι τμ6 ΟἸτβιίδα βδίαϊο δὰ 

ἴ86 ΟἸ τοι οἱ Ζοη δίδηα ἴἰοὸ (8 δὐδοϊαἰθ βρίτέταδ, 
αν, '6Θ ἘΠ ΒαΙη6 88 ΜἯΟθγί  ζΟΓΙΩΟΥΪΥ ποιϊσοα ἰπ τοίογθηοῦ 
ἰο τηλιτίαρθ. 800 ΔΓ 88 ΟἿΣ ΟὟ ΠΟΓΒΟ Δ] σοηάυςὶ ἰ8 
σΟΠΟΟΥΠΘα, 6 ἅΓ6 ἰοὸ δἀορὺ ἰῃ 106 [Ὁ]1Θϑὲὺ βοῆβα 1:6 
Νονν Τοβίδεηθπὶ ἀϊγοοῖίομ (9 61268 γ. 12); ἴΐ 8. 109 
ἀυΐγ οὗἨἩ ἰμ6 ϑιδίθ ἰὸ δἷτωη δον τϑα] χίπρ 186 ἰάραὶ 
ὮΘΓΟ δαὶ Ὀαίοτο ἰἰ, τ 8116 τῆς ΟἸ τἠβιδῃ οἰ θη 8 Ὀουπὰ 
ΒΟΥ ἰοὸ βυῦχαϊς, (1π (μΐ8, ἀπὰ ἰπ βίγηΐϊασ σοβρϑοίβ, 
ἴν ἰθ. ἱπηρογίδηϊ ἰο αἰβιϊηρυ θη Ὀοίπτοθη ἴῃ 6 ἀυν οὗ 
Ὀραγίηρ ἰοδιἱπΠ ΟῺΥ δηὰ ἐμαὶ οὗ οροϑάΐϊθῃοθ. ΤΏ 9 
ὯῸΟ ἰποοῃδίβίθηου, [ῸΣ χδωρῖα, ἰῃ ἴῃ 6 ΟἸΥ βία τηΐῃ» 
βίου, ὮΟ 88 δὴ δυὐδῃροὶϑὺ 18 Ορροβοᾶ ῖο 811] γγᾶσ, 
ἀπά γοὺ δοίβϑ 88 δὴ δυσ]6 δηὰ οἰδοίοην τι ἰΑΓῪ 
ΟΒδρ]αμ.) ΤῊΪΒ Ἔχ ρ απδίϊομ ΟἸγῖϑῦ ἢ88 βαποιοηθα 
ὉΥ Ηΐ8 ὀὁχαιρὶθ. [[1κὸ 186 ρΡαϊγίδγοῃβ οὗ οἹἱὰ (θη. 
χΧχὶ, 28, 24: χχχὶ. 84: χ]ν]!. 81), Η6 ΔΈΟΝ Εκον 18 
Ἰατία]μοββ οὐἠἨ (86 δάἀϊυγαίίΐομ Ὀοίοτθ (6 εὐτῖτα 
(Μαιι. χχνΐ 64). [ὲ 15 ποὶ δὴ ᾿ἰβοϊαιθα οἴτοὸσ τ ΐΘ 
σογίδὶ ῃ Βοοί Δ Ϊ8}8----Ββ (06 ΑΠΑΡΑΡ δὶ οὗ ἰμ6 Ἐοίοτι- 
ταδίΐοι ρογὶοᾶ, (Π6 Μδπηοηΐίοθ, αηἃ [ῃΠ6 Οὐ ΚΟΓΒ--- 
οσομίουπα {πο αι οὗ ἴὴη6 ἱπάϊνϊἀυλὶ ΟἸἾ τ ΒΕΔ 88 
ΒΌΘΙ πὴ ἐπαὺ οὗἁὨ 186 οἰ χρη ; (86 τηϊδίδα μοόοοβ [ΔΓ 
ἄρορου. ΤΏΘΥ ἀΘΩΥ ἴῃ ῥγϊποῖρ]α {Π6 Τηοτὰ] ἀπὰ οάυ- 
οδίίομαὶ ομδγαοίοσ πὰ οὈ)οοὶ οὗ {π6 ίαϊςβ, πὩ ἢ 18 
ἰπιθηαοὰ ἴο Ὀ6 Βυ Βαγνιθηὺ ἰο [86 Κίηράοτα Οὔ θαυθα 
δηὰ ἰο ῥσοπιοίθ ὃ, Ἑτοπὶ [ἴῃ 6 ΘΧΆΤΉ0]6 Οὔ Ρδι] (Εοτ, 
ἶχ. 1; 23 Οοσ. χὶ. 10) νὰ ρδίβον πον {π6 βϑρισίΑ] ηλ». 
ἴυτθ οὗ ὑπ6 οαἱἢ ΔΡΡΘασΒ, τ ἤθη (16 ΟἸτβῦδη ΔΡΡΘΑὶΒ 
ἰο δι [6] ον βαρ τὶ αοὰ ἴῃ δυρροτὶ οὗἨ ἰδῃο ΓΟ} ΠΥ 
Δ οογίδι πί υ οὗ ἢΪ8 δβδϑογίοηβ. ὙἹονποα ἰὴ 118 Πρ, 
ἴπ6 οαἷῇι οὗ μα ΟἸ τ βιδη 8 Ὀδβοὰ ὄνθὴ οἱ ἰμαῖ οὗ ἰῃ6 
Ιμοτὰ Ηἰπιβο} ἢ (18α. χὶν. 28; Ηθ;. νἱ. 18). Οοά δίγοδῖβ 
ὈΥ ΗΪΠΒ61 Ὁ, ἐ, 6., Ηδ δρρϑδὶδ ἰο Ηἰβ δβοϊυΐϊθ δπὰ 
ῬΟΓΒΟΏΔΙ οογίϊ6; δηὰ ἰῆ6 ΟΕ Β ἢ ΒΎΘΑΓβ ὈοἴΌτΘ 
το σπῆτι 116 ΒΟΪ]ΟΙΩΗΝΥ͂ αἰοϑίϑ 18 βἰδιθιχθηΐ ὑπὰ ον 
8 β6 86 ΟὗἨ 186 ῥγοβϑῦσο οὗ, δῃὰ οὗ σου ηΐος 
πὶι, αοα: 0 ἰβΒ 1η60 ἀυϊγ οὗἨ [Π6 Βιαία τροσα δηὰ 
ΤΟΓῈ ἴἰο ἹΠΟΘΗῪ [ἢ6 οδἰῇ ἰῇ ΘΟΒΙΟΣΤΩΣΥ͂ ἰὼ ἰμ6 βρί τὶ 
οὗ (86 ρΌΒρεἸ, δῃὰ ἰοὸ δοϊγιον]οάρο ἃ δίχροα ΟὨσβιδῃ 
ἈΒΒΌΓΘΠΟΘ 85 οαυΐναϊοηΐ ἰὼ δὴ οὐ. Τμ6 Οδυτοὺ 
σδηποῦ τοαυΐγο δὴ οδίἢ τἸμβουΐ οΟὐδουτγίηρ 1ῃ6 Π0Ὲ- 
ΒοϊουΒη 688 οὗ Βιαμαϊηρ Ὀοίογα ὑἰμὸ 1 οτὰ ψ}1}} 8}} τῃ9 
Βοΐδσῃμ Δ στη δ 008 ἀμ ΥΟῪΒ ΟὗἨ ΘΓ ΤΟΙ ΘΓΒ.. (ὉΠΌΡ. 
οὔ δε αἰδεγοηΐ οχρ δηδίύάοηβ Ηρδυῦηον, (ὐηι. ἢ. 71 
[ἀπὰ ΤΒοΙαοῖ, Βεγοργοάϊσέ, Ῥ. 2ὅ8--275]. 

ΤΏ δβοῦῖθε8 ἰηβἰβίοα ὁ ἴμ6 ΟὈ]ΙΚαΪΟΥΥ ΟΠ διδοῖον 
οὗ γνονβ, Ὀυΐ ἀϊδιϊρτϑηοαὰ Ὀδίτγθθῃ οδί 8 ὙΠΟ ἢ ΟΓῸ 
Ὀϊπαϊηρ πὰ οἰμεσβ ἩΠΙοΝ ποσα ποὺ ἱπαϊηρ, λίαὶ- 
τ ΟὨ 68: ϑὲ φσμὲς 7ωγαΐ ΡΟ οαἰιηη, ΡῈ ἰεγγαπι, ῬΕΡ 
δοΐφηι, ποῦ ἐδί 7εγαπιεηζμσι. Οοτηρ. Μαίί. χχὶϊ!, 16 
Βισα ]αυῖγ, ῬΏΔΟ τορασγάθα οδίἢβ ὈΥ Ποανυθ, ὈΥ δαγίῃ, 
οἷς., 88 ποῖ ὙΟΡῪ ἱτηρογίδηϊ, δπὰ δἀνίϑρα {μαὺ (ΠΟΥ 
Βου]ἃ Ὅ6 οι ρ]ογθαὰ σαῖμος ἰμᾶῃ ἃ αἰγοοῖ δρρθδὶ ἴο 
186 Μοεβὶ Ηἰζῃ σοά. 

γεν. 84. Βυθασ ποὶ αἵ 411.--- ον ἴΠ6 αἰδετοηι 
ἰλἰοσργοίδ 9:8 οὗὨ ὑμ]8 Ῥσοιι δι οη, οοσαρ. ΤΒοΪυΟΚ,.--- 
ΤῸ ΒΎΘΑΡ μοὶ αἱ 8]], ἢ 10 6 ἱποοτωρβί]ο ἢ ἀὰ6 
ΤΟύΌΓΘΏΟΘ ἰοπνγαγὰ Οἀοὰ ϑαρεοεν εὐρρνην ἴ0 ΒΡΒΡ 
ἸΙΡΒΕ ἴῃ οταϊ ΠΑΡῪ ᾿ἰἴο (ΒοΣ ΟΡ ΒΟ ἢ),- τοὶ (0 ΒΊΤΘΆΓ 
αἴϊοσ {Π6 ΙΏΔΏΠΟΡ δπὰ ἴπ ἰῃ6 8θ6η86 οὗ {π6 “6078 
(Μαιι8).---ϑισῖοῦ ργομι δ ἤοηῃ στ ῖοἢ 18 Ὀἱπαϊης, 80. 
ἔν δ 186 Κίηράοιῃ οὗἨ Βοδνοη 18 σοποοτῃρά, ὑὰϊ ποῖ 
ΔΡΡΙ γί ἴὸ Οὐῦ ἀυνῦ 85 οἰ Ζοῃϑ ἰῃ (6 δ'᾽δία (46 
ἮΝ οἰΐο, Μ6γ67).---ΑἸϑοϊαΐθ ργοβι του Ὀἱπαϊηρ αἱ 8}} 
Ὀπη68, δὰ ὑπο 4}} οἰγουπιβίδῃσοβ ({86 Οὐκ γ8) 
ΟὐμΡ. αἰδο  ἵποσ, Ηθυῦπον, ἀὔβομο! (2.6. ΕἸά), οἱς.5 

479 δἀὰ {πὸ οχρίδπδίίοηδ οὗ ἴπο Ἰδίοαι Ἐπρὶ 1 δοὰ 
Ατηογίοδη σοι ηίοῖογα οἡ Μαϊίθονν. 1)τ. ΑἸΙΣΟΚΡ (ἘΡἰ5- 
ουρδ! δ), 4} ΕΠ; οἀ. αα ἐοο. : “1 ἴ8)6 νυτγιδ, ϑοδαν νιοΐ 
αέ αἷΐ᾽ οὐὐ Τοτὰ ἀοθ8 ποΐξ 80 τη 00}} ΤΠ ΚΘ δ μυδίενο ὁπδοῖν 
ταθηῖ ὈΥ ὙΔ16 8}} βγθασπα ἰδ τὸ ἱπυϊ ν  ἀ04}6 Τοτυἱ θυ, 6. ἃ 
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γεια. 84-86. ἸΤαϊξμοΣ ὈΥ͂ ποανϑα, οἱο.--- ΤΏΘΘΕ 
τοοάοθ οὗ βιυθαυίηρ ὙΟΓΘ ΟὐδίΟΙΩΔΣΥ δὶ {89 {πιο 
διροης ἰθ6 ὅονα. ὕορ. ΡῬΆΪ]ο, 226 δρδ6. ες. 116: 
Τὐρδθίροι,; Μουβοῆοθη, δουιωι Τεοβίαηι. ες Ταΐρηι. ἐΐ- 
ἐμείν. Ὁ. ὅ8." --“Μόγον. [ὃ γ. Τποθδου ἰὰ 8 οχ- 
οοἰἸοηὶ πογὶς, 716 απά ἐλ Βοοΐξ, νοὶ]. ἷἱ., ». 2384, 
ΒΔΥΒ οἵ ἴδ6 τιοάδτ ΟΥ θη 818 {π40 ἱΠ6Ὺ “τὸ (ΘΓ Υ 
Ῥγοΐδῃ. ΕἸΨΟΣΥΌΟΑΥ οὔγβοθ ὅπὰ βγθαγβ ΜΏΘΏ ἴῃ 
8 Ῥαϑδίοῃ. ΝῸ θῬθϑορὶθ ἰδὲ 1 πδῦϑθ δυὐδὺ ἰκῃοῦσῃ 
ὍΔ ὀοταρατο ΜΠ ἰπ686 Οτθῃ δ}8 ἔου ὈΓΟΪΆΠΘΠΘΒΒ 
ἰη 1|ὸ υ86 οὗἨ ἐῃ6 πδπιο8 δηὰ δἰ θαΐϊοθ οὗ ἀοὰ.... 
ΤΉΘΥ͂ δυο ὮΥ (π6 λοαί, ὈΥ ἰμοὶν ἐξγ, ὈΥ ἄδαυεη, δηὰ 
ὈΥ ἴδ6 ἐσηιρίδ, οὐ, Ὑδὶ 8. ἰῃ 18 Ρἷδοθ, ἰπ6 οὐλωγοῖ. 
Τ.6 ἔοστωβ οὗ ουγεὶηρ δῃὰ βδινοασίηρ, ΠΟΎΘΥΟΓ, δ ΓΘ 

διὰ 1411 οπ (86 οα δδγ 811 ἀ(δὺ 

Υεν. 81. Βαὶ 1οῖ γοῦν οομισασαϊοδιίου Ῥθ. 
Ὧσα, γόὅα, Ναν, πᾶν ---ϑἰ λ]]αν Θχργοδϑίοηβ ἰπ δι 
ἘΔΌΡίΏ8, ΠΣ ἹΓΣ δηά ἐξ 5, Βεζα: [,ο γοῦν δ 
Βιτηαΐίνο σοτησηυηϊοαιίίοη ὯΘ γ68, ΥΟῸΣ ΠΟρΙΙΥΘ, ΠΑΥ. 
ατοίϊζυβ: [αὶ γοὺγ δϑίττωδίίου δηᾶὰ ποραϊίοῃ 6 1ῃ 
δοοογάσδποο ἢ ἰδοῖ, Μογοῦ: Τμ6 τοροιίοη ἰπ ἰμ6 
ἔοττωυϊα ἰηἀϊοαίθδ οτλ ρ ἢ 8818 'ῃ (6 βϑΌγαμΟθ. Φδηλ68 
γ. 12: [οἵ γΟῸΡ γε ὈΘ γροᾶ, ἀπὰ ὙΟῸΡ ΠΔῪ δ ὨΔΥ͂. 
Ταῖθοῦ: Α γοδ {μδί 8 γρδα, (Τ]6 βαῖηθ 88 στοῦ.) 
Ὁπάουδίοάϊγ, (86 ἰηλοηοη 8 ἴο σΘοτα πο ἀθοϊἀοάῃθ88 
οὗ δϑδυγαπος ὙΠῸ (Π6 οογυἀδ οὗ ἴ1π6 ἴδλοῖ. Βυὶ (0 
Ῥοϑιεἶνο ἱταροτί οὗ [86 “ γρδ, γα," 8 ουουϊοοϊεθα ὈΥ͂ 
ἴδλοθα γ)ι0 ἱτπηαρίπθ ἐμαὶ (86 μοτὰ οοποϊυαἀθ8 τὶ τ ἃ 
ΤΩΘΓΘ ὨΘΡΆΙΪΥ6 τοβϑα], ΤΏ ἴγὰα οαἱῃ ΘΟΙΠΒΙβί8 ἴῃ (86 
ΒΊΊΩΔΡΙΟ δϑϑουοσζαίίου, αἰϊοσοὰ ἴῃ Ρογίθοϊ σομβοϊ ΟΠ. 688 

ΟἿ. δοϊοσμη Οσοβδίοῃβ, δη ΟΥ ἴῃ δα δίδοίοη οἵ οἴβογα ((ητ 
ἴδδῖ ποιὰ Ὅο ἃ πηετὸ Το ἢ ΠΟ] ῬΒΑτΙ δα 8.) ὙΓΠΟἾΥ δὲ γαγὶ- 
δῆο6 υἱἕἢ (δ δρίτίῖ οὔ [6 Θοδρ9), δηὰ ἱποοπδίδίδηΐ τ τὰ (ἢ 9 
ΘΧΔΣΏΡ]Ο οὗ Πηιϑα 90. νἱ. 18-17:; νἱῖ, 21 οὔέλο νὰ 
«ολόπ οπ οαγίδ, σμοδο ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν νᾶϑ ἃ δο]θηἢ 
δδεκονο γαῖ οπ, Δηά ὙΠ1|0 δὲ οπ6 τοπρϑοίδα ἐπ δοϊϑηη δβά[ῃγὰ- 
οη οΥ Οκίδρῆδβ, οἰ. χχνί. 63, 64: οΥἹ Π8 Α 22 {1} 7} 
Βηάοτ [86 κιίάδηοθ οὗἨ Ηἰ8 δρΙτίε, 866 6αἱ. 1, 20: 2 Οοτ. !. 88: 
Ἐυτα. 1. 9: ῬΙΙ. 1. 8, δη ἃ ὀδρϑοίδ!!Υ 1 ον. χυ. 81; ΟἿ Λοὶν 
απσοῖΐδ, ον. Χ, 6), 25 ἀδοίδγε ἴὸ 08, ἰδὲ 1.0 »70}67 δίαξο οἵ 
ΘΟ γἰβείδμδβ ἴα, ἰο σόψέγθ πὸ οαΐλο; ἰδδὶ τοι τὸ πονηρόν 
[6 ὀχροϊ]οά ἤγοπι δπνοῦρ τθθ πε, ΘΥΘΡΥ ναί βηὰ οὐ ν|}} Ὁ6 48 
ἀοεΐοῖνο 459 δὴ οδίϊι, ΘΥ̓ΟΥΥ͂ ῬΤΟΤΪ86 88 Ὀϊη ἀπ δ τον. 9 
οὔϑοσγνο (α) ἐπδὶ {8.686 νϑῦβοδ ἰταρὶν [86 πη Βίη688 οὗ σοτοῦ οἵ 
ΘΥΟΤΥ Κίπά 69 τυ] οἵ Ο γἰδίίδη δοϊΐου : (ὃ) ἐαϊ 16 κτοδίθδοι 
Σορατὰ οὐσξ ἴο Ὲ Βοὰ ἴο 19 δογ 165. οὔ ἴῃο86, Ὡοϊζ ΟΠΥ 
δοοῖα, αὶ [πάϊνίἀυα18, ἢο οὈοοξ ἴω ᾿δκίησ δὴ οαἴθ, δηὰ 
ΦΥΘΓΥ͂ ὕλο] Πν ρίνοπ ἐπ ἃ Ομ γί διίδη δἰδίθ ίοσν ἐποίτ (7) αἰ εἰ πιο 
θη δυο ἰοπ." -(Ποο6 ἐλδέγ τοίδτ [0 βογιρ θδ, ΟΥ ἰδ ἴ δ 
ταϊδίαῖκο 701 ἐΐα, ἡ. 6. [Π6 οδ}}67}- Ὅτ, οδόνψοκτη (Ερῖ8- 
ΘΟρ 4114} χίνϑδ ἃ δἰ αἶαν ἰἰοτρτοίϊδιοη, (μοῦ σἢ ποῖ 80 ΔΙ᾽. 
δηᾶ ᾳπρἴ5 ἴγοπι δῖ, Αὐραδίίηθ: δοπ αριδᾶ, πο αἤοοίοο, πον 
αρρέεΐὰαδ λιαεναηίαηε,  ϊΟ 15 Βδγὰὶν δυδιοίδης. Ἠὸδ Α͵50 
ΣΟΠΊΔΓΚΘ μας 1η6 οοττοδροπάϊηφ Ἡοῦτον νοτὺ Σ᾿ϑ Ὁ (ἕοτα 
539 9 βουθῆ, πο ποῖ ΠυΙΠΌΟΓ οὗ [Φ οοὐδῃδηῖ) [8 τιϑϑᾶ ΟὨΪΥ 

ἴη Δέρλαξ (ἑ. ἐ.. ἕο δ6 τεαα6 ἰο ϑιοοαιν, ΟΥὉ ταῖν 0 86 6, ΟΠ 6- 
,. Ὅς. ἴο ἔδκθ 8 οδὲἢ οοῃ ἤτγιηϑὰ ΌΥ͂ δοτοπ υἱοϊί τη οὔοτγοῖ 

85 δαοτίδοο (ο Θοά, Οοη. χχί. 983 54.. ΟΥ Ὀοΐοτο βδουϑὴ υυἱῖ- 
Ὧ66868}, ἀπά ἰπ Πζρλιὲξ (ἔ. 6.. ο σα μ86 ἕο διοδαν, ἐο δίπα ὃν ἀπ 
οαΐλ): 858 τιῦοῖ ὧ8 ἴο ἰπεἰπ͵δῦϑ ἴμδὲ Ὡ0 οὔθ ΟἸρὮ ἑ ἴΟ δύσθασ 
ὀχοορὶ ᾿ἩΏθη δοταρο]] θα ἴἰο εἶο 80.--ΑἸ.Β. ΒΑΒΚΕΒ (Ν. 8. Ῥτοοϑς- 
Ὀγίοτίδη): " ϑιοσα» "ηοΐ αὐ αἴ. ΤὍδὶ ἴ6, ἰἢ τῆ 6 τπαπηοῦ τ Ὠ οὶ 

6 Ργορρϑᾶδ ἴω δροοῖγ. βσθα ποῖ ἰπ ΔΗΥ͂ οὗ 1Π 9 ΔΟΙΏΠΙΟΣ 
δὰ ὑτγοῖβῃθ ΜὙ8Υ5 σΙδΙΟΙΠΑΓΥ δὲ (δὲ ἐἰπ10."--- τ. 5086. ΑΌΡ18. 
ΑΣπτνῦξπ (0, 8. Ῥτγοβογιονίδη): “ ΟἸγίδιὶ ἴοδοῖοϑ ἴπδὲ [89 
δἰη, βόγυ ἴΠ67Θ [8 ΔΗΥ͂, ΘΟὨδίϑίϑ ποῖ [ἢ βιυγοδυγίης [(Ἀ|50}Υ., 
ψΒ οἷν 15 6 ἀϊδί! ποῖ οὔδηποθ ραπίδ δ Ὀοΐ) ὉῪ Οοὰ δηᾷ τωδῆῃ, 
ὯΟΥ ἴῃ ΒΗΥ͂ ΔΓ ΙσΌΪΔΓ ἔοτγπι οἴ οοἵ, θα ἐπ δινοαγίης αἱ δἱϊ 
που ΠΟΟΟ ΔΘ ΕΥ̓͂ ΟΥ ἩΔΙτδοῖ,"--Ὦγ. ἢ. Ὁ. προς (Μοῖδο- 
ἀϊ61) αὐ ἴοσ.: “ Νεῖζμον ἴῃ δἴ8 ργολ  ἰοη οΥ̓͂ ιν δασί ΠΩ ΠῸΣ 
οἵ υἱοΐδποο (333-42) ἰ5 οὔν 1 ογὰ κἰνίπΩ ΒΥ ἰδ ἴυν [6 τη γῖ8- 
ἵγαῖο οὗ ἴι6 βουθγῃπιθηΐαὶ τορ]δίίοπα, δαϊ ἴον τί ναϊθ οοη- 
ἄυσει. ΤΏΘ οΠῖοεν οἵ ρψονθγωτοθηΐ ἢ᾽δ8 δ1}}} ὁ τίσ ς ἴο ;8ὸ 
ἔοτοα. δπὰ 9 πρδρίδιγαῖο [0 δι! ηἰδίϑυ δὴ οδέθ. [Ἃ ἢιοί, ἴο 
ϑυτυϊά τπδδὸ ΓΙ μ5 1π ρτίνδίο 16 βοοῦσοα [δὲ ΠΟΥ ΤΩΔΥ ὍΘ 
ἄοπο τηλα διγΆ σον τι} Ὀοίίον οὔὗδθεί. ΝοΠΘ οἵ ἴδο οαὲδδ 
ὙΠΟ ΟἿΣ [τὰ δάἀάποθθ 48 δρϑοί ΠΘῊ8 δῖθ {πἀ!οἰεὶ οδῖδδ, Ὀπὶ 
[).ο οεάϊδεγ ρὈγούβαϊείδο οἵ ἔμο Οτίϑι δ !δίβ."-Ρ. ΕΗ] 

δηά Ὁποῦ ἃ β6η86 οὗ ἴδ 60 Ὀγθδοῃοθ οὗ οὐ, Ὀοῖοτθ 
Ηΐπι, δῃά ἴῃ Ηΐπι. 

Οοσμοῖὶ οὗ οΥἹδῖ, ἐκ τοῦ πονηροῦ.---Ἰ. ὅπ. 
ἴῆγωι. Ζίς., ἐκ τοῦ διαβόλον. Ῥϊ ΠΆΠΑ ΟΠγγϑοβίοσω, 
ΤὨΘΟΡὮγΪδοῖ, Βοζα, Ζινυίησίο, Ἐτίίσζβοθθ, Μόγυοσ, δηὰ 
οἴδποτβ. 2. Ετοτὰ ἰδ πονηρόν, οὗἁ Ο60]], 88 ἃ ποιιίογ.--- 
ΤῺ ὕπνο ἰῃ 80 ἴὯΓ δρτϑο, 858 ΟἸσῖβὶ ὉΠΙΓΌΣΤΩΪΥ ἰσγϑοθβ 41} 
πονηρόν, ΟΥ ΟΥἿ] ἴῃ ἱῃ6 ποῦ], ἰο (06 πονηρός. ΤΏΘ 
βίαἰοταθηξ, ΒΟύγουοσ, 18 ποὺ ἴο Ὀ6 ἱπίογργοιθα 88 τοθϑη- 
ἴῃσ, (παὶ {πὸ ἰγαάϊ ομπδὶ τηοὰθ οὗὨ βιγθασίης 15 οὗ [86 
ἀονῖ!, Ὀὰὺ 48 ᾿τρ  γίηρ ὑπαὶ (6 ησάοτα οὗὁἨ ἀδείκη 688 
[88 οσοσαδίομοα {μῖ9 κἰηὰ οὗ αβϑϑουδγδιϊοῃβ δὰ ὑπαὶ 
δοῖιδὶ 601} α18ὸ διίδοϊιοϑ ἴο ἴθι, ἰὴ 88 [ὯΡ 85 ἸΏ6Ὺ ἰη- 
αἰοδθ ἃ νηΐ οὗ γονθγθῃοθ, ἃ ρ]ϑάρίηρ οὗ ἰμἰπρΒ πη οἢ 
Ὀοϊους ἰο αἀοά, διὰ α ἰεἰϊπὰ οὗ ἱτχωργθοδοῃ. 

γεν. 88. ΑῺὩ 6γο ἴοσ δ ογό, Εσ. χχὶ. 24.---ΤΊῸ 
τί σῆς οὗὨ τοϊγ θαϊοη, 7ω8 ἑαϊἑοπδ. Α ποηογαὶ ῥτὶποὶ- 

ΘΓ ἱπ ὑπ6 ἔοττω οὗ 8 ργουθτὺ, 
οἷδὶ οϑδρ ὙΤῆηϊα ᾿τίποϊΐϊηϊο τς 

ἃ ἰπίο 
ΙΟΒΙΘΥ ΓΟΎΘΙΚΘ (85 αα Ἧ οἰΐθ 
δίναϊα ἴα ἴοσ ῥτῖνδίθ υέτς..-. -.  --.-. -- -- 
Ἧ 6 ἄζγοθ νἱ τ ΤΟΙ οἰ, τὲ [Π6 ῬΒΑγίβοοβ, ἴἰπ (818 
ἰηβίδποα, σοηγογίθα ἃ ρῥτίποῖρίὶα οὗ ᾿υἀϊοαίατο ἰηΐο 8 
ΤΌΪο οὗ ογοσγάδυ 116, Βαυΐὶ Μογον 15 ΠΠκοσίβο εἰρη ἴῃ 
δααΐηρ, [μδὲὶ ἃ ΟὨτϊα δὴ Βῃου ἃ ποὺ οχδοὶ θυθὴ πα 1814] 
φΟΏβΟΔΏΟΘ ἔγοπι 8 πο ΟΣ, 88 8130 ρρθατθ ἔσγομι 
1.6 πογὰ κριθῆναι, ψ ΐοἢ [Ο]]ΟΥΤΒ. 

ΟὟ χ. 839-42, Βαϊ 1 Βαὺ υπῖο γου, Ἐϊδδὶκὶ οὶ 
τῷ πονηρῷ.---ΟὨτγδοβίουῃ δηὰ ΤἈΘΟΡὮΥΪδοί τοῖον 
(μἷ5 ἴο ἴδ ἀσυΐέ; Αὐγσυδέη ἀπά Οα]νίη, ἰο τογοησ, ΤΌΟ- 
Ἰυοῖ, ἴο ουἱΐ,; ἀο ΥΥ οἰἴο διὰ Μογογ, ἴο δὴ ευἱΐ 
ΤῺ6 πογὰβ ὅστις: σε ῥαπίσει ΔΥῸ ΔΡΡΘΑΡΘΏΓΥ ἷπ 
ἴανον οὗ ἐδιὸ ἰαϊνον ἰμἰογργοϊδιίοη, Βυῖ, οἡ ἐπ οἰ πο 
δαπά, ἰδ ἰάροδ οὗἁ 6Υ]] πλθὴ ΒΟΔΡ ΘΙ ΔΡΡ]165 ἰο {16 τὰ- 
του 8868 δἰογναγὰ ουυτηοταίθα, Ὁ 6 τὸ ποὶ ἴο 
τοϑὶβὺ-- -δϑ τὸ Ὀῃαἀογβίδηα ἰὑ---ἰῃ 6Ὁ]} ἰπαὶ ἱβ ἰῃ 186 
ποτὶ ὰ (116 οομι ἰηδίίοη οὗὨ βἰῃ δηὰ οὙΥ]]) :---- 

1) Α8 πὸ δποουμίου ἰΐ ἴη νἱοϊοηΐ οἴ 6ΓῈ : 
2) ΑΒ νὰ Θῃοοῦηίον ἰἰ ἰὰ ᾿ἰὐίουβ ΔΟΘΌΒΟΓΒ : 
8 

ἴον ΆΥΟΤΕ, ΟΥ 686 βἰδυϊϑῃ ἰηβίσυπλθηῖβ οὗ 
ΒΌΡΟΘΓΪΙΟΣ ΡΟΊΤΟΓΒ ; 

(4) 48 τ δποουμῃῖον ἰὸ ἰῃ Ὀοζαγθ πὰ Ὀοϊτον- 
6ΓΆ. 

Βορχαῖθ δῃὰ ὈΟΙΤΟΊΤΟΓΒ οδἢ ΒΟΔΓΟΘΙΥ Ὀ6 τδηϊρα 
διηΟΏς 6] τοῦ, Ἡρηοο ουὖν [οτὰ ταιδὲ τοῖον ἰὸ (ἢ6 
Βἷῃ δηὰ 6ΥὙἹ] ἴῃ (6 πουῦ]ὰ πιο 18 οΘοπαυογοα ὈΥ πὶβα 
δηὰ ΟἸ γιβίΐαη βυ τα βϑῖοη, γαῖμα μ8ῃ ὈΥ̓͂ ΒιΓΘΠΠΟΌΒ 
Γοβίβίδμοθ. ἴῃ 8}} [ὴ6 ἰπαίδῃοοδβ [δὲ τηοπομοά, πὰ 
ἀο ποὶ Υἱο]ὰ ἔγοσα "γα θδϑ 9 [86 δουγθα οὗ δυδῃίβ, 
Ὀαΐ νοϊυπίανυ γ ἀοδὶβι ἔγομλ οὔσ ἰαδὶ οἰαίτοηβ ἰὼ [Π6 6Χ- 
δγοΐβϑθ οὗ βο] ἀθηγίηρ ᾿Ιονθ. ΤῊ]8 γἱο]αΐηρ, ἴῃ γϑδὶ ὺν, 
οοῃϑείίαϊοθ ἔσθ ᾿ογοΐθα, ὈΥ ὙΠΟ δίομθ ἰη 8668 
οδῃ ὍΘ οΘοπαυογοά. ΤῸ Ὀ6 ΤΊΘΓΟΙΪΥ͂ ραβϑῖνο ΟΥ ΠΟΠ-ΤῸ- 
δἰϑίδηΐ ὙΟΓΘ ὙΓΘΑΪΚΠΘΒΘ; Ὀυὺ ἃ ρδβδίψοηθδθθ ὙΔΙΟ 
Βρτίηρθ ἔγουλ Ομ γβύδη ῥγϊποῖρ]θ, δηἃ Ἠδ8 ἃ βρίγὶ πὰ] 
οὐἦθοῦ ἱῃ υἱϑνν, 18 ἔππ|θ δίγθησι ἃπὰ τϑ8] υἱοΐοσγ. ΤῸ 
Ῥγοϑϑηΐ [86 Ἰοῖν οἤθοὶς ἰο ἰπὶ ψΟ Ββπι 68 τυ.8 Οἡ ἐδ 
τί κι, ἰ8. ἴο τοΐαττι [86 ὉΪΟΝ ἰῃ ἐπο τίσ δ6Ώ86: ἴο 
εἶνε ἴμ6 οἴοαϊ, ἰδ ἰὸ αν ραϊποὰ {π6 δυὶϊν δρουὶ (88 
οοδῖ: ἴἰο 30 {000 τη 168 ἰηπίοδά οὗὨ {Π6 οὐ {παι ἰ8 ἰσὴ- 
ΡῬοϑβοὰ οἵ 18, 8 ἰ0 ΟΥ̓ΘΓΌΟΙΙΘ ἴΠ|6 ΔΡΌΙΓΑΓΥ μόνον ἰμδὲ 
ὙΟΙ]4 ΘΟΟΘΓῸΘ 08; [0 πιοοὶ {π6 πδηίβ οὗ οἴἤογα, 18. ἴὸ 
ΤΡΏΔοΓ ἵπρ ἱτὰ 016; δῃὰ ποὶ ἴο ἰὑγ ΔΨΑΥ͂ 
ἔγοτῃ ἷπη Ὧο0 του]ὰ ὈΟΙΤΟΥ͂, ἰ8 0 ἰγαίῃ εἷπὶ ἰὸ τίρῃὶ 
ἱπαοροπάθῃοο. 

ΟΥ̓ οουγβα, (8686 Θχργοϑδίοῃβ, ἴῃ ὑμοὶγ ραγϑΐοχ:. 
ἕοτγτω, τουδὶ ποὺ Ὀ6 ἰαϊχθῃ ᾿ἰἰογαγ. Τὴ  υπάδιμρθηίαὶ 
ἰάρα οἵ (86 ραβϑδρθ ἰβ, ἰμδὶ Ομ τι βιδη ἰόντα τασδὶ σμδ 6 
Ὁ8 ἩΪΠΠ]ΔῺρ ἴ0 ὈΘΔΡ ὑν166 Δ8 ΤΟ 88 ἴδ6 ποι], ἰπ ἰΐῶ 

ΑΒ Νὰ δῃσουηίον ἰὺ ἱπ ἱπίσυβῖνο Δρρ οδηῖβ. 
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ἰη͵υθιῖοα, οΘουα ἀοιμαμά. Βαΐ ἴῃ ἰῃιἷ9 6886 8180, 186 
τοααυϊγοτηθηὶβ οὗὈ ἴΠ6 ΤΩΟΓΆΪ ἴδ τουδὺ συϊάθ υ8 ἰῃ 80- 
ῬΙΣίης 106 ῥγϊμοῖρ]θ ΘΓ Ἰαϊὰ ἀούγτι ἰ0 ΘΥΘΡΥ͂ Ρ8Γ- 
ἐἰσυϊαῦ ἰηβίδποο (οορ. 186 δχϑιρ]θ οὗ ἴπ6 ογὰ, 
Φόδη χυὶ!. 22). 

γεν. 40. Κριθῆναι, ἰέραγε, ἰο δμό αἱ ἰαι.---Χ - 
τώ ν (οοαΐ), ἴπ6 πεν σαγγηεηί.---ἰ μάτιον, 1.6 ΤΏΟΓΘ 
ΟΧΡΘηδίγΘ ἘΡΡΟΥ σαγηπεπΐ οὐ οἷοαζ, ἩΐΙΟΝ γγἃ8 8480 
ἀβοὰ ον ἃ οονογίπρ δ ηἰρῃϊ, δηὰ μθῆοθ οσου]ᾶ ποὺ 6 
τοϊα πὰ 88 ἃ ὑ]δάρα οὐδϑῦ πἰρῃῦ (οΌτρ. [01 νἱ. 29). 

γον. 41. ΟΟΣΩΡΘ).---Α γγαρεύειν, ἃ ποτὰ ἰῃ- 
ἐγοάδυοσοα ἔγοσα 186 Ῥογείδῃ ἰμίο ἱπ αγϑοὶς δῃὰ ἰπῖο 
ΤΑ Ϊ ΠΑ] Ἰδησιιασο; πιθαηίηρ, ὑ0 οΟΙροὶ ἴον [86 ρΡυτ- 
ῬΟΘ6Θ οἵ ἰγδαῃβρογί, ΟΣ ὉΓ σοηνουΐηρ ΤΩΘΒΒΘΏΡΟΓΒ, ἴῃ 
δσοογάδησο ἩΠῺ (86 ροβίϑὶ διγαῃροιηθηὶβ οὗ ΟΥὙΤΌΒ, 
ΨΠ0 ΔΌΙ ΠΟΥ ΖΘΟΑ τ ΒΟ ΓΒ 0 ΘΟΙΆΡΘΙ Οὔ οΓΒ ἰὼ 60ῃ- 
ΨΟΥ ἴδοι : ΗΒοτοά. Υἱϊϊ. 98." ΤῊΪ8. ΘΟΙ ρα 510} 18 τηθῃ- 
ἐἰοποὰ υγά, Ὀδοαυβ6 {π086 γπ0Ὸ αἰὰ ἰΐ τΟΓΟ ΟΠ οἰ Δ] 
ΟὈἸ χοὰ ἰο τγοϑβοῦὺ ἴο δβιιοῖ τηθϑβιιγοβ, Βαβι ἀθβ, (86 
πΟΓα 8 ΒΟγα υδϑοά πῃ 8 ΔΊΟΓΘ ΚΟΠΘΓΆΙ ΒΟΏΒΘ, τοΐοστίην 
ἴ0 8 ἰγΆν ] ] Ὁ ΠΟ Θχϑδοὶβ υπάὰθτ ἴῃ 6 βίγοϑϑ οὗ Ὠθοθϑ- 
εἰϊγ. Ετουὰ ἴΠ6 ἀΌοΥ γγ7ὸ σΟμο]άο, [δαὺ ἴΠ086 τη 6η- 
ἐἰοῃοὰ ἴῃ 16 ἔουΓ ἢ ἀχϑιρὶα ἀο ποὺ Ὀοϊοηρ ἴο ἃ αἰ- 
οσοπὶ σαι ΡΟΓΥ͂, 88 Εν] ὰ βυρροβίϑ. 

γεν. 48. ΤΥ ποίου, πλησίον, ἼΣ Δ μον. 
χῖχ. 18.---ΤΊ,]5 Ῥαββᾶρο τοίοττοα ἴῃ ἴθ ἤγϑὺ ᾿μβίδῃσα, 
85 ἰῃ6 οοηίοχὶ ΒΠΟΥ͂Β, ἰοὸ «Φ6νγ8, αἰ Πουρ τοσ. 84 
ῬΓΟΥΘ8 {ἰναῦ 10 ἱπο] 168 ἴον ὁ ΟὟ πορΏθΟΥΒ μθῃ- 
ΟΥΆΪγ. Τα ῬὨδγίβ668 ἀυριθαᾶ, (Πα {πὸ ἰηὐπποίίοῃ ἰοὸ 
Ιονθ οὺῦγ ποίρῃῦοτν ᾿τρ] θα ἐμαὶ ἰὺ τοξουτοὰ ΟἿ]ΥῪ ἴὸ 
ΒΌΘΙ, δηὰ ῃαὶ 4}1 θη 1168 τότ ἰο Ὀ6 μδιοὰ, ΤΉΘΥ 
σοηΐ ονϑη [Ὀγίμ ον, δπὰ τοσαγαϊηρ ἰῃο86 ΟὨΪΥ͂ 85 6 8 
ὙΠΟ Δαδογοα ἰὸ γα] Πα] 81, βιϊστηδίϊζοα ἃ9 βίγδηρ- 
ΟΥΒ ποὺ ΤΩΘΓΟΙΥ (ΘΠ 11165, Ὀαὺ ΡῸ] 168, Δ ἃ ΘΥΘΥΥ͂ ΟἿΘ 
ὯΟῸ Βηδιθὰ ποῖ {μοῖρ ρϑουϊΐαν νίοτθ. Βυὶ {πο 
ὅλως ΔΓΡΌΠΙΘΩ νγ88, ἰΠδὺ ΘΥΟΥΤΥ 006 ΜΏΟ ὙΔΒ ποὶ 8 
ΟὟ ΔΒ Δ ΘΠΘΙΛΥ͂, 86 ἰῃδὶ ΟΥΟΤΥ ΘΏΘΙΔΥ Βῃου]ὰ 6 

μαῖθα, Ἡδρῃοο {ὑἸιοῖν ῥτῖὰα δηὰ οοπίοιωρὶ οὗ τλοη, [ἢ 6 
οὐδ, σεπενὶδ Ἀμπιαπὶ. ΜογοΥ δάαβ, τμαὺ “ἢ σδϑ80- 
ἰϑιῖς ἰγβαϊίοη οὗ ἴπ6 Ῥαγβοοβ οσρ]αἰηθὰ {μ6 πογὰ 
“ δοῃ ΠΟΥ ᾽ 849 τηϑϑηΐηρ ἔποπα, πα ἰμξογτίηρ ἔγοσῃ ἰΐ 
“-Ρροῦθαρ5 ἴῃ σοπηροίίΐΉοη πὴ Ὠδυϊ. χχν. 17--19 
(οομΡ. λία]. ἰ. 8)}.---ἰ δῦ ΘΥΟΣῪ ΘΏΘΙΩΥ Βῃουϊά 6 Παϊοά, 
-,ἃ ργῃοίρ]ο, ἃ8 18. π|ὸ}} ἱκηονγῃ, βῆδαγοά 8]30 ὈΥ 86 
Οτγθοκβ." Βιυιῖ νγὰ 866 ΠΟ ΤοΆ80} ἔοῦ ἰάθη γίηρ [86 
βυβίϑια οὗ {ῃ6 ῬὨΑΥβο 8 τε {Π6 ῬΟΡΟΪΔΡ Ὀγο) υἀΐοαϑ 
οὔ {π6 σοητϊθ8. Αοοογάϊπρ ἰο ατοίία8, {Π6 ἰηογθηοο 
-αἰὸ Βαΐο ον ΘηΘΙἾ68----28 ἀοτνοα ὈΥ 1π6 ῬΠδτί- 
8668 ἔγοτῃ 6 σομηηδηὰ οὗἨ ἋΑοἀὐ ἴο ἀοδβίσοΥ (86 Οδ- 
Ὠϑϑηΐϊ63, οἴο.,---ὦ βίδίοτωθης τ] οἢ ΒΟΔΓΟΟΙΥ ἀοϑ συ 68 
1.6 βΒογίουβ τοδιϊδίίου οὗ Πθυθηοῦ δηὰ Οοτϊαοῦ. Τη6 
Ἰδοῦ Ἧ8Β τα ϑΠ  ΓΟΘΟΥ 8 Βρϑοΐδὶ ἱμοοοσταιὶο ἰ]υπούοι, 
Ὀδδγίης γοΐδγοησο ἴὸ ἰδ6 λδαέλοη, ἐπιδίϊοίοτι ΟΥ̓ ἐλ6 
Οαπααηίεδ, ἀπὰ τοὶ ἴο {6 ῬΘΟρ 6 88 ἱπαϊνί 1615 (48 
ΔΡΡοάγβ ἔγοτῃ ἴΠ6 ὨΙΒΊΟΣΥ οὗ ΒΔΠΔὈ). 

γεν, 44. ζονθ ψοῦσ ϑῃθσηΐθϑδ,---ἶ3 (π6 ῥτϊποὶ- 
ΡΙο ἔγτοτα ὙΙΟἢ 411 [86 ΣΟ] οὐτΐηρ αἰγθοῖοηβ ον, ΤῺΘ 
ΘΧργοββίοι τηυϑὺ 6 ἱΔ ἴἱῃ 41} 109 ΙΓ ΠΥ, δπὰ ἰῃ6 
ἰδ ποοη, ἰβ ὈΠΣΟΓΒΆΙΥ ΔΡΡ]Ϊ640016.---Β. ΠΪ8 ὙΟΡῪ Ὠᾶ- 
ἰγο, ΟἿΣ ΘΙΟΙΔΥ ὈΘΟΟΙΏΘΘ ΟἿΓ ΠΟΙσῆ ΟΣ, βησα Ὦ8 

Φ.Α]90 Χοπορποη, Οὐτορ. γῇ]. 6. 11. Οὐσαρ. [ἢ 9. 6]155164] 
ἀϊοτ οπαγίθ8 δι ὺ νυτῦο 4 πρσαρία, Δη ΤὨοΪαςσΚ, ογνον, Οοδδηΐξ, 
διὰ ΑἸίογὰ ὦ ἰοο. "0 ουττολροπήϊης ἘπρΠ πὴ ογά (0Γ 
ἀγγαρεύειν ἴῃ 118 Ῥτοροῦ ἰΘο  ἷ0Α] δοη50 15 0 ἔν ΡΥ 684, ἐ. 6. 
ἴο γοβθα ΟΥ̓́ζογος ἰπί. ΡαΌ]Ϊα βογνίοθ ΡΥ μι Ὁ] 6 διυικῃοτὶῖν, 
ΤῺθ νγυγὴ σοῦ ἔὮτοο τΠπη65 ἰὴ ἴη6 Ν, Τ΄ς δότο, Μδῖι. χχνἧί. 
82, απ ΜΑγκ χυ. 9]. νῆδτο ἐν [8 πδο οὗ ϑί: πο. ὙΠῸ τυ ἐἰΠι- 
μὰ ἴο ὕσαῦ [Π9 ΟΓΟΑΒ οὗ ον ϑανίοισ ἴο Ομίνασγ. ΤῊΘ 
ΦΎΒ ὙὍΘΓΘ ΘΙΓΟΏΩΙΥ Ορροθοά ἴο ἴπο ἀμιν οὗὨ Γιγη 5 Π ΡΟΒΏ 

ἴο. ἴπο δμαϊοὰ οιπδὴ ονοτοιηοπῖ, ὙὍηιῸ ἐπισταὸμία, 
οὐ ὈΠΙοιης οὗ ἴπὺ Ἐοιηδη βο] ἀογα δοά ἐποὶσ ΒΟΓΘ65 ΟὉ [89 

ϑοντδ, νγδδ ὁπ κί ηἀ οἵ 1μἰ6 ἀγγαρία.--Ῥ, 8.} 

δαιγϑα ἰϑιηρὶβ 08 [0 τοϊδιίδίθ, δὰ ᾿ἰθᾶνθδ 18 ΠΟ ομοΐοα 
Ὀυΐ ἰο [8]1, ΟΥ 6180 [0 ἀοέοπα ουγβοῖνοβ ὈΥ ἰῃ6 68» 

ὯΒ οὗ]ονθ. ἴῃ {Π0 Ἰδίϊον οδ86, σὠγδέησ' 18 τηοὶ Ὲ 
ἐπ » λαίγεα, ὙὨϊΟὮ Ἰοϑ 8 ἰ0 ἰπ)αγίοδ, ὉΥ τοεἰ-ἀο- 

ἐπ ; ἰλγεαίεπέπσ, οὐ οαἰωηιπιαξπο ἴῃ Βοοτγοῖ (ἐπηρεά» 
(ειν, ἔγοῖα ἐπήρεια, ἰγοδί, οΟΠίαΠ.61γ), δὰ :ογϑθο»- 
ἐίοπ, ὉΥ »γανεν διὰ ζιζεγοοδδίοη οἵ. Οὐν ρασί. Οὐρ. 
Ογρυίδῃ, 22ε πιογίαζίαίε, απ Ηδαθπον, Ρ. 76. ᾿ 

γεν. 456. Ταδϊ γὸ σῶν Ὁ96.---ΤῊ6 ΘΧΡΓΟΒΒίΟη ΓΘ- 
ἴδιβ ποὺ ΣΑΘΓΟΙΥ “ ἰο Βη4] βαϊγαίΐοῃ ἴῃ ἢ ἰσϊησάοχῃ οὗὨ 
ραν," Ὀὰὺὺ τηθδη8, ἰμδὶ γὺ ΙΏΔῪ ὕΓονΘ γοῦγβονοβ 
ΓΟ ἰμ6 ΟΠ άτοη οὗ ἀοά, Ηΐβ Βοῃβ, ἰπ ἰδ θοῦ ταῦ 
Β6Ώ36 Θχραϊπϑαὰ ἰῃ οἷ, Ὑ. 9. Ρ (818 οοῃδιξταϊοβ 
16 ανάθηοθ οὗ Ὀοίΐηρ᾽ “ ΡΟΔΟΘΙΏΔΙΚΟΓΒ,᾽") σι ΏΟθα στοδὶ 
τοοαοὶ ἰ8 ΟἸγῖβὺ Ηἰπβο ἢ.----ΤΊΘ ᾿ογὰ ΡΡ06818 ἴο [86 6χ- 
ΔΙΏΡΪΟ οὗ Ηἰβ Εδίμου, ἰῃ ὁσάθγ ἴο βῇον ἴΠ6 πδίυσο δπὰ 
ὈΠΊ ΟΓΒΔΙΥ οὗ ἱρῃοβὶ ον ; Ἡἢῖ]8 86 ρυ Ὀ] σΔΠ8 δπὰ 
186 Ὠροδίμ ἢ ΘΧΟΙΡΙΠὟῪ [Π6 ἐροίδβιη δηὰ Παιτον-τηϊηα- 
ρἄηο88 οὗ ἃ βα ἤβ) σοσωγηιηὶ,---ἃ βἰη οὐ νοι (86 
ῬΠΑτίβοοϑ 4150 σγ6γῸ συ ν, ἀπ ἩΒΙΟΝ ΤΠ Ὺ βουρῃὶ τὸ 
ἰηγοϑὺ ὙΠ [Π6 Πα1Ὸ οὗὨ Βρϑοΐδὶ βαηῃοι γ. 

γ εν. 46. ΤΆΘ ρυθΠ οαηκπ, τελῶναι, ραΓΙΪΥ παιῖγοβ 
ΔΗ ΡΑΜῚΥ ΕοΙΏΔΏΒ, ΘΕ ρΙογοαὰ ἰπ ἴῃ βοινίοα οὗ ἰῃ6 
Βοχαδῃ Κηϊρἢ 8 τ ὮοΟ πὰ ἰοαβϑα (Π6 ἰᾶχϑβ οὗ ἰῃ6 δουῃ- 
τ. ΤΟΥ πϑῦὸ αἰ! Πκοα 88 θεΐηρ [86 Γοργοβοηδτοϑ 
οὗ Βοχαδῃ ἀοτϊηϊηδίίοη, δα ἴον {οἷν σῖροῦ δηὰ δχϑο- 
(ἰοη8. Τὴ ῬΒαγίβοοβ πὸ ἀουδὶ τοραγιϊθα ἰἤθτὰ 88 
απάδν ἴ.6 Ὀδῃ, δηὰ ἴῃ ἴῃ Β8Π16 ΟΔΙΟΡΌΓΥ 88 Οϑη 168 
(οοιαρ. Μαῖ. χτἱ!, 17). 

γον. 41. Αμὰ ἱξγο βαϊυῖο.--- Το ΡΟγΒΟΙ8 βαϊυϊοᾷ 
ἃΓό ὮεΓῸ ἀοβίριαιοα 88 ὍΣΘ Ταρδηΐηρ οΟ-Γοὶρ- 
ἰοηἶβίβ. Ηρποο ἴμ6 βαδ]υἱδίΐοῃ ἱπαϊοαῖθθ ἔτ] Π65898 
δ πα τοδαϊῃ 88 [0 βοῦν." 

γεν. 48.ᾧἉ Βο γὸ ᾿δοχοΐοσο ρῬοχζοοῖ,---ἰὴ 186 
ΤΩΟΓΆΪ Β6η86, ρογίδοϊῃο88 Βοΐῃρ γοὰν υἱυτλαῖο δἰ. ἢ 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ. 

Ι. Τῆο Ἰογὰ ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ ΤΩΔῖο8 ὯῸ ΤΟΐθγθηθθ ἴῸ 
ΡῬυγα Απἰϊηοτηϊδηΐβη), Ὀδοαυ86 βυοἢ Ορροδί(ΐοῃ το 180 
Ἰα, Ἔχροβϑα ογῦ' δοῃαοϊηηθὰ ἐϊ86}, Βαυΐ Ηθ γοραϑ (ῃ9 
τοὶ] οἵἩ ργοϊθηα θα δάβογθησθ ἰὸ ἴΠ6 ἰδὺ᾽ απᾶον πϊοἢ 
ἰγδα  ἰομ δ] ίϑτῃ βουρῦ ἰοὸ μἷ46 118 τρα] Απ ποσηϊδηΐϑτο, 
Δα ΒΠΟΥ͂Β ΠΟΥ͂ ἴῃ 8]1 108 Θ586η 114] δαί γοϑ 1 18. ἀθ- 
βἰτιοῖνο οὗ ἰῃς6 ἰατν---α ΠΟΒΕ ΠΥ πρϊοῃ δἱ ἰαϑὲ τηδηϊ- 
[εβίϑα 1ιβ86 1 ἧτι ἃ}} 118 ἔ] 6858. ἴῃ 1886 ογυοϊβχίοη οἵ 
ΟἸγίβι. ΤῊ 8 ̓ΘΠΟΠΟΥ ΒΌΥΪΠΡΒ ἵτΌτὴ ἃ τσὶ δηὰ οδγ- 
ὯΔ] δΔαῃογοησα ἴ0 ἴμο Ἰοιίον, τ οἢ Δ κ6 8. ΔΎΔΥ [86 
ΒΥΤΩ ΟΪ 68] ἱπαροτὶ οὗ [Πα Ἰοίίον, δῃὰ δὲ [88 βαπλο {ἰὴ 
οοηγοῦίβ ἴῃ Δ᾽ ἰηΐο ἃ Βογῖο8 οὗ βοου δῦ δὰ οχίϑγηδὶ 
ἰτδαϊτοηθ, Τγδα  Ἰοπ 8] 18πὶ ἢσϑὶ σοηνογὶβ ἰη6 ἴὰτ ἵν 
861} ἰηΐο γα! οηβ, δηαὰ πο δ ἀ8 1ζ8 Οὕσῃ βρϑοΐδὶ {γὰ- 
ἀἰοηβ ὈΥ̓͂ ΤΥ οὗ οχρ]απαίίΐοη. [1 ΔΒΒΌΠ.6Β νδτίουϑ 
ἔστ : δχίογῃ δ] βσα, ΥὨΠΟἢ τ θα 18. ἔγοτα 186 βρί γι] 
ἀοδάπ688 οὗ Ἰαρα]βιη ; ρουνογβίοη οὐ ἀδίγαοῖίοῃ [ΤΌΤ 
186 ἴγὰρ ἱπροτῖ οὗ {πὸ ἰανν, ἃ8 ὑγοϊηρίθα ὮὈΥ ἴΠῸ αἷο- - 
ἰδλίοβ οὗ Ἰυδῦ ΟΥ ρᾶϑββῖοῃ  δπά, βη 81} 0, Δρραγοηΐ ἴῃ» 
ΟΓΘΆ86 οὗἉ τ  ἀΠ.688 τοϑυ ἐπρ ἴγοσι οροιβτα, ἔα παι οἶϑτῃ, 
δηὰ βρίτῖζια] ρτῖάο, ΤΏυ8, πθαὶ γὰ8 τηθαῃΐ (0 Βοῖνθ 
838 ἴῃ6 οἴογῃαὶ [ουηαδίίοη οὗἩ Βυπηδηΐ ὈΘΟΔΤΩ6 ΟΠ δρ- 

Φι᾽Ασπάσησϑε ΤῊΔΥ 85 Ὑγε}} 6 ἔλκαη, πὶ ΑἸοτᾷ δπᾶ 
οἴδοτα, ἢ 115. ΠΟΤᾺ] θ6Πη86. ὅοτνδ ἀἰὰ ηὐϊ βδ]υΐο. Ὁ πῖΠ 165, 
83 ΜοΒημμηοάδηβ ΟΥ̓Θ ΠΟῪ ἴῃ ἴὴ0 Ἐδὶ ὧο ποῖ δδϊαἴὸ (τὶ. 
.14}8.-- . 8.} 

Ἐ{σοαιρ. ΑἸϊοτὰ, ΤΥ οτά νον, ΤΥ ποάοη, δηᾶ οἵμον Ἐπκ- 
1ἰδὶ σοπιπηπἰδίοσα οὐ [18 δδθδύο δπὰ τε ὈΘΔΥΪΗΣ ἢ ἴΠ6 
ἀοοῖτί;θ οὗἨ ρεγίθοι ὉΠ οὐ τὸ δια ΠΌΤ Υ͂ οὐ πιογϑὶ ἢθῦ- 
{οοιϊίοα ἰπ {ῃ|59 1Π|} 6. ψν }}!Π]σἢ ΑἸ υνα Οὔ] 8. 5. ἰπουηδίδιοπι 
αἰ [6 ν᾽ Ποῖὶο ἀἰβοοῦτγδο, ἘΡΡΟΘΙΑΤΙΥ γ ΤΆ, 29. 90 839, 89. τοὶ! 
Δ8 ν} ἢ ΡΒ]. 1412: ψἘὩ6 ῪΥ ογάβυνοσι δά ΤΥ ράοῃ [ΔΥῸ 
ἄς, [6 ογίοῦ ἴῃ (106 μαιγίϑεϊο δοῦλα, αποῖπς ὕγοι Εἰ, “89. 
τοῖμο, ἴδ ἰδίίον ἴῃ [86 δε)89 οὗ λυάθγῃ ΜοίδοἭ 5π),.. Ῥ. 3.) 
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οἷ ἴηἰο μαιίροα οὗ τηδηκἰηα.-- δ 18. ἤότῸ Ββαίὰ οὗἁ 
ΟἸὰ Τοείδιοηὶ ὑγβα ἰοπδ αι ΘαῸΔΙΥ ΔΡΡ]ΐ68 ἴο (δαὶ 
οὗ ἰδο τοϑαΐδονδὶ δυο, ἴῃ 1ΐ8. τοϊαϊΐου ἰὸ (π6 ἀο8- 

Ἰ. 
ὰ 2. βοτὴθ δδᾶγα αἰ ΕΠ σΌΠΥ ἴῃ τοραγάϊηρ ΟἸὨσἱϑ ἰδ ΕΥ̓ 
88 ἴπ6 σοπυΐηο ἀονθϊορτηηθηὺ οὗὨ [86 ἰδδοιίηρ οὗ ΜοΒ68 
δηὰ οὗ ἰΠ6 Ῥγορῃοίδβ. ΤῊΐδ ῬΑΥΓΥ δυῖθοθ ἔγομι [86 
αἰγουπιβίδησο ἰμδί, ποῦν ϑιδηαΐπρ' [ἢ 6 ΟΧΡΓΟΒΒ βίδίθ- 
τηοηΐθ Οὗ ἴη6 ΤΟΥ, ΤΙΏΔΗΥ ἱτηδοίηθ ὑπαὶ ΟἸγβὺ Δ 0ο]- 
ἰϑῃοὰ 106 αν οὗ Μοβββα ἰῃ 1ϊ8 βδυρβίδηοο. ΤΉ ϑίδῖο- 
τηρηΐδθ οὗ Ρϑὺ] δδουΐ ὑπὸ Δ οι οὐἨὨἁἰἢ6 ἰανν, 80 [Ἀγ 
ΔΒ (8 ἰθιῃρΟσΆΓΥ ἔοττη γγὰ8 οοῃοθσγηρὰ (Ερῆ. ἰΪ, 1δ . 
Οὐ]. ἰδ, 14), δγθ βἰ πα] τοδὶ ἰογρτγοῖθα, τ ἢ}]6 δ 18 
ἀροϊαταιίΐοη ἰῃ Βοτη. ἰ11. 81 18. ΘΕ ΓΟΙΥ ονουϊοοϊκοά, [1ὶ 
ἦβ ΟὨΪΥ͂ ὙΠΟ τ ἸΘΆΓΏ ἰ0 ἴγ866 ἱπτουρπουϊ 81} Ηἰβύοτυ 
8 ἀου]6 οουτβα οὗ ἰγδαϊου.---ΟἿ)α ἰμίΒΘΓΏΔΙ δηὰ ἰάοαὶ, 
[86 οἴδοῦ δχίο ΓΔ] ἀπ αὐτοῦ ἰδρβίησ πο Βθου]αγίβιη--- 
τ0δἱ τὸ ΠΥ υπἀογβίδπα 186 αἰ ἤδγθηοα δπὰ [Π6 δστθο- 
τοθηΐ Ὀοίνοο ἴῃ6 Ο]ὰ διὰ ἴ86 Νὸνν Πἰθροηβαίίοῃ. 
Ἡδρεϊ, ἴοο, ΟὨΪΥ ΚΗΘῪ οὗὨ ἰΠ6 Θχίοτ!Δ] ἰτδαϊτλοι, πὰ 
ἘΡΌΠΙ ἴδὺ βοογαίθβ δηὰ Ογίϑὲ ἀἰθα δοοογάϊησ ἴο 

Ὑ,. 
8. Τη6 ροβίεἶνο ἰάθα ὑπ ουϊ γἵπρ [18 βοσίίοῃ ἷ8, 

1δαι ἱπ τῃ6 ἀοοίγίπο οὗὁἩ ΟὨγίβιὶ [86 ἰεδοιηΐηρ οὗὨἨ Μοβοϑ 
ὍΓᾺ5 [018]16 δηὰ οαγτίθα ἰὸ ἐΐ8 βρ᾿ τὶ 8] ἰάθα]. Μυγ- 
ἄον, δα. ] συ, ργοΐδηθ βαρ, τουθῆρο, δπὰ ἰπ6 
ΤΆΠΟΟΓ δη 80 ΒΒ 6838 ΟὗἩἨὨ ΡΔΓΟ δρὶ τὶς, ἅτ ἀοβίγογϑά, 
ὩΟΐ ΤΏΘΓΟΙΥ ἰη ποῖ ουϊνγαγὰ τηδηϊ  ϑίδιομβ, θαὶ ἰπ 
τοῖν τοοῖ. ἴῃ {πον βιθδα, ὕθϑ8 βοῖβ. ὈΘίΌσο υ8 ἃ 
ΒοΪγ, βρὶ γίτ.81 σ θη ]ΘΉ 658, ἃ ἈΟΪΥ 8ηα βρίγι8] σα δγ- 
Τεἶλφο, ἃ ΒΟΙ͂Υ δῃὰ βρίτίταδὶ οαἰῆ, ἃ ΠΟΙ δῃὰ βρίγι ει] 
τοι υϊίσπ, ἀπ ἃ ΒΟΙΥ δῃηὰ βρί τὶ 8] ἰόν ἰοσαγὰ Οὐγ 
πορηθον. ΤΉΘβο, ΒΟΊΘΥΟΙ, ΔΓΘ ΟΠΙΥ͂ ᾿πβίδηοοϑ ὮΥ͂ 
ποῖ τ86 πῇοϊο ἸΔῸῪ τουδὶ Ὀ6 Θχραἰποᾶ, ΕἾνα ἃτὸ 
τηοητοποα ἃ8 Ὀοϊῃρ' [86 ΒΥΤΩΌΟΙΪΟΆ] πυτδον οὗ θα ΓΥ 
Δηὰ τηογαὶ] ἀονοὶοριαθηῖ, Ἐμοί 6. ον ζοοὰ οτ 6Υ]]. 

4. ΘΟ τῖϑι ἰβ ἴπ6 μὰ δηὰ ἰμ6 {]Β]πγοηὶ οὗἁὨ {π6 ἰδ 
(Βοιι. χ. 4; χίϊ. 10). Ηοτο, ἔπη, το μᾶνα 8ΠΟΙΠΘΡ 
ἰσίατο οὗὨ τ[86 16 οὗἩ Φεϑυ8. ΤΏ6 ϑβοιτωοῃ οὰ {86 
Οὐπὺ ῥγοβθηΐθ ἰὼ ΟΡ ΥἹΟΙΤ [Π 6 τἱρ ΘουΒη 6885 οὗἁ 

Φόδυ8 ἴῃ 1186}. ΠοΡο, τὸ δυο ἰὺ ἴῃ 118 σοπίγαδι τὶ ὴ 
(αὶ οὗ ἴὴ6 Ῥμαγίϑοοϑ δῃὰ βουτῖρθβ. Ηϊτηβϑοὶ δ, ἢον- 
ΘΥΘΡ, ἴῃ ΒΟΙΥ͂ ΤΠΘΟΚΉ688, ΒίΔηα8 ἴῃ ὑπ6 Ὀδοϊρτουηά, δηὰ 
ΟἿΪΥ ῥγοβοηΐβ ἴο Ηἰβ ἀϊβοῖρ]6β (819 ῥἱοίαγο, 88 οοῃδί- 
ταϊΐπρ ὑπο ῖρ ὨΘΑΥΘΗΪΥ͂ οΔ]]Πηρ. ᾿ 

ὅ. Ιὶ 18 ΒΙΓΆΏΡΟΙΥ δηα βδαὶν οπαγαοίοτίβιῖς οὗὨ {Ππ6 
ΟΒαΓσοὴ οὗὨἩ Εοταο, ἐμαὶ ἰὑ Βῃου]ἀ πᾶν σοηγογίθα ἴῃ 686 
{018 ] πο η 8 οὗὨ 6 ἴδνν οὔ Μοβϑβϑ ἰηἴο 80-08]16ἃ “ δοη- 
δἰἰα ευαπροί ρα," ἀρὰ ἴῃυ8 ἀεοϊδγοὰ ὑμοῖ, (1) ποῖ 
ὈΠΙΥΘΓΒΆΪΥ Ὀἰηαϊηςσ ; (2) ἃ ἀἰγθοίουῦυ ἴὺσ ἃ βρϑοΐθβ οἵ 
ΒΙΡΠΟΡ Ἰ6σᾺ] τὶ ΘΟυΒη688,---ϑιιοῦ, [ῸὉΓ ΘΧΔΙΆΡ]6, 88 
ἴδδι οὗὁἨ ἴῃ6 το κϑ. ΚΙ τ] ἰπβίδηοοβ οὐὗὨ βίγδῃηρο--- 
νὸ δ) «Δἰτηοθί 8416, [α[8]----Ἰὴ 5] Ποτργοίδιίοη ὈΥ {Π0 
ΒΆΙῺ6 ΟΠυγοδ, ΟΟΟῸΣ ἴῃ σοππροίΐοη ὙΠῈ ἴῃ6 ὕπο 
ΒΎΟΓΟΝ, Τὸ χχίϊ, 88, ἰῃ6 [μοτὰ δ ῬΊΑΥΘΣ, ὑΠ6 18 
ΟὨ τρΔ ΤΠ ΩΟΏΥ, οἷο. 

[6. εν. 48. 86 ψε »εγζεοί, εἰο. “Ὑ76 ψῆῃ0 ἅγὰ 
ογοαιθα ἴῃ (σα β ἱτῆδρο, δηὰ γοβιοτοα ἱπ ΟἾγῖβι, ἀμὰ 
Ἰρλθ Ῥδυίδκουβ οὗ ἰμθ αἰνίπα παίυτο ἴῃ Ηΐτὰ, ἃγο 
δθουῃὰ ὮὈΥ ἰδ6 δοπαϊοη8 οὗἉ ουν ογθαϊίοη, τοἀοιηρίίοῃ, 
Δα βδηοι βοδίίοη, ἰοὸ οηάθανον ἴοὸ Ὀ6 Κα ΗΪΐπὰ Ποτο, 
18δὲ γγΆθ ΙΏΔῪ βαᾶγο ἰῃς ἔπ οη οὗ ΗΪ8 ρἱοτίουβ αοἀ- 
τ ν Ἐρᾶὰ. ἱν. 1: 1 Ῥοῦ, ἱ, 1δὅ: 1 Φοδῃ 
ϊ.1. 

ἨΟΜΙΙΤΕΤΊΙΟΛΙ, ΑΝῸ ῬΡΕΑΟΤΊΟΔΙ, 

ΤΊ τἱρηιιθουδβη685 οὗἁὨ [6 Κίησάοῃι οὗἨ Πολύθῃ, δὰ 
(δὲ οὗὁἨ (ῃ6 ῬΠΑΓΒοο8 δηὰ βογίδθβ: 1, ΤΏΘ ΓΌΥΤΩΟΥ 
δρίτιτυδὶ, ἔγοτα ἔπ βρί τι οἵ αοα ; ἰδ “ἰἴον που] ]γ, 
διὰ ἔγοσα ἰδ6 βρί τὶὺ οἵ (86 ποῦϊὰ, 2. Τ|16 ἔοστηθσ ἰτ- 

ΡῬΙγίηρ, 8 βίδίβ οὗ τηϊπὰ : 1η0 Ἰαίέον, οαὐνδραὰ πὰ τλ 60. 
ἸΥ δρραγοῶὶ βοσνῖοθΚ 8. ΤΏ ἔοστηοῦ οοπεϊπυϊΐην' 
ἰὈσουρδουΐὶ οἰογηΐΥ; [Π6 Ἰαιζον ρῬαβϑβίηρ ΔΎΔΥ Ὑὑ ἢ 
186 ποι]ὰ.---α Ἰἰνίηρ δὰ ἱσπιο ἔδι υἢ, δὰ ἀοδαὰ οτίῃο- 
ἀοχΥ.---Αὐἰδροπίβιυ οί ἰἢθ Βρὶτῖς οὗἁἨ {ἢ6 ἸΔῪ 
δηα [Π|6 Τ6ΓῈ Ἰοἰΐος οὗ (86 1ν.-- το δα [8186 Γ8» 
ἀϊἄοη.---ΤῊ6 ογαϊπδηοθβ οὐὗἁἩ τωϑδῃ δὴ δϑο οι οὗ 186 
σοσατηδηἀτηρηίβ οὗ αοᾺ.----Ὑ 116 ρτοϊθπαϊηρ ἴο τρ8 Κ6 
8. “ Βοῦρα ᾽ δγουπὰ [6 ᾽ν (τ Β Οἢ 1186} 88 ἃ μοάρον, 
186 ῬΠαΓίβθοθ ἰγοὰ ἀονῃ ἰῃ6 Ρ]απὶβ ἐπ (86 σαγάθῃ ο 
[86 [μογὰ.---ΤὯο Ρογνθγβίοῃβ οὗ {τ πῃ ἢ ἈΡΡΘαΡ 
ὑηᾶον ἐπ6 συΐβα οὗὨ οδηίογοίπρ ἰτ!}.---Οὐ ἴπ6 αἰδοτ.- 
Θῃ66 ὈοίνγΘΘΏ “ 77 ἐξ τιον ξίδηι,," ἀυιὰ “ 1,1 λα δεεη δαϊα.᾽" 
-- ἢ λας δόέπ βαϊα," 88 Ῥοϊπύϊηρ ἴο ἰῃ6 ἱπηρυγθ 
ΒΟΌΓΟΘ οὗ ἰσδάϊοῃ. 1. 1ῦ 88 Ὀδθη βαϊὰ : Ὀυΐ τΘθ 
ΚΠΟΥ͂ ποῦ ὈΥ͂ ὨοτΩ, τΏΘΓΟ, ΟΥ ὙΏΘΗ ; 2. 1ὑ 88 Ὀθθἢ 
Βαϊ, ὉΥ ταὶ ρίουβ ἱπάο]θηςθ, ὈΥ ΘΑΓΏΔΙΣΥ ἀπὰ ἀεδα- 
ὨΘΒ8.----ἰς ἢ λαδ δέεη δβαϊα,) ον 186 οτἱρίῃ οὗ ἰγααϊ το 
στ ΐη [86 Κίηρσάοιι οὗἉὨ Οοἀ.---ΟἿν ΡΓΟΡΟΡ τϑϑρθοῖ [ὉΓ 
ὙΥμαὺ 15 ΘΠ ΟἰΘηὐ ΔΡΡΘΆΓΒ ἴῃ ῬΓΟΡΘΙ ΓΟΎΘΓΘΠΟΘ ἔοὸσΣ Μδδὲ 
8. οἴθτπιαὶ, πο 8 δὲ (86 βδιὴδ {πηθ Ὀοίἢ οἷά διὰ 
ὩΘΥΓ.--- ΤῊ. Ποασίβ οὗ [86 ΓΔΊΠΘΣΒ τηῦβὲ 6 ἰυγηοα ἴο 
ἴπ6 ΟἸ]άτοη, ἴθ 5 88}} 116 Πμοδγίϑ οὗ τ86 οἰ] ἀγθα 
480 6 ἰατῃοὰ ἰο {16 ἔμ ογα (Ν4]. 111, 7: Μαϊκοὶ, 17). 
--τῖε πογὰ οὗ (ῃ6 [οσὰ : “ 1) εὦαν ὠπίο γοιι.,"--- 
1 1Βο Ἰοίνον οὗ [6 ἰδ σγόγα οδυτίοα ουὐ ἴο ἰΐθ 0] 
Ἰοπρίῃ, 10 του] σομβυπλα (86 που], 88 ἀϊὰ ἰΠ6 ὅτο οἴ 
ΕΠ78}.---ΟἸ τὴϑὺ σομαἀοτηηΐηρ (Π6 Βουνῖοο οὗἨ (86 66 
ὉΥ [86 Βρ τ οὗὨ 186 1οἰἴ6ν.---- ΟὐὈὐπίγαϑὶ Ὀοῦσθοῃ “ 1} λας 
ὅρον ϑαϊα 0 ἐλδηι 97 οἷά," πὰ “ Βωέ 7 δὰν μπίο γου,.᾽" 
1, Ιῃ (ἢ6 ὁῃ8 ο886, ἰὑ 18 {πὸ ζΘΠΘΓΆΙ ἀπβρί τὶ τα] ΤηΔ88 
{παῖ ΒΡΘΆΪΚΒ ; Ποτο, Ὁ 8 1π6ὲ Ὠσηοβὲ Ῥαογβοηδρο---ἰ 6 
Ιμοτὰ Ἡϊμαβοῖζ, 2. [πῃ [η6 ἔοστωθσ οδϑο, ἰῦ 88 ὈΘΘΠ 
881. ἰο ρϑϑὺ ζῃγβ 08 ; ἰῃ (͵8, [Π6 μογὰ ΒΡΟΔΙΚΒ ἰὼ 
ἴπο86 δτουηὰ Ηΐπι, 8. ΤΏΘ ἔοστηον ἰ8 ἃ ἰγδαϊ οι 
ἕγοτωῃ ἰῃ6 ργαῦα: {πὸ Ἰἰδίίον, α ποσὰ οὗ }18 ἴἰὸ {86 ᾿ὲν- 
ἵπρ.---Ἴ Π6 ὀχρ᾽δπδίΐοι ρίνοῃ ὈΥ͂ ἴΠ6 Πιοτὰ οὗἉ [πε οοτω- 
τδηζιηρηῖ, 7Ζλου; δλαΐέ ποί Εἰϊ, 1. ΗΪ58 οοττοοϊΐου οὗ 
ὑγϑα Ομ] δι ; 2. 86 Ἰδνν οὗἩ 186 Βρὶτϊ.---(ΤἼ6 βδῖῃθ 
ΤΟΙΏΔΓΚΒ ΔΡΡΙΥ ἰοὸ οὔὖν 1,Οτ ΒΒ Ἔχρίαπδίίοῃ οὗ [89 οὐ Π6Ρ 
ΠΟΙΩΤΑΒΠ ΠΤηΘΏ18.}).-- ΤῊ ΔΏΡΟΙΣ οὗὨ ρδβϑϑίοῃ, (6 ὙΔΥ ἴ0 
λυᾷρτηθῃὶ δπὰ ἴὸ 86]].---ΤῊ ρῬαββίοῃ οὗ μ᾿, χὴ ΔΡΡΟΔΓ- 
ἱπρ᾽ ἰὴ ΤΕΡΓΟΒΟὮ68.---Ηο Πα ᾿υά κοί βοὶ ταῦ ἰπ Ἰυὰς- 
τηθῃῦ : 1. δυάάθῃ ραϑβϑβϑίου βοῖ τὶ σαῦ ὈῪ 106 αἀἰρτγ οὗ 
186 βοοῦϊαν ἡυαστηρηΐςϑοαι. 2. Ηθ ὙΠῸ ΟἴδγροΒ οἰ μογῶ 
πρὶν ΠΙΟΤΘἙΥ βού τίρεὺ ὈΥ τὴ6 ἱπαρτηοπὶ οὗ {π6 ΟΒυτοὮ. 
8. Ης 20 σοπαοιηη8 βοὺ τὶρῃῦ ὈΣ ἰΒίοσυ, οὐ {86 
Ρτοβροοὶ οἴ ἀριοηηπδίίοο: ἡλόταν ἰο ἐλδ ἱεηιρῖδ, ΔῈ 
Δατηουἑ ἴοη ἰὼ ΓΘΟΟΙ οἰ αἴ οΏ.--- Οοἵπρ ἰο ἰδ )μάᾶσε, ΔῊ 
Θχδβορίαιου ἰοὺ τόπον βαιἸβδοιίοη.---- δ Βαη Εν οὗ 
ΤΑΔΙΤΙΔΡΟ, 88 ΟΡροβοα Ὀοίῃ [0 ΘΟὨΟΌΡίβοομσΘ δηὰ [0 
ἀΐνοτοο.--- 6 βαδογοὰ οαῖἢ ὑπο ἴμ6 ΝΟ Οονοηδηὶ 
8. Υ8, γ68 : ΝΑΥ͂, ΠΑΥ.---Ἴὴὸ αν οὗ τοι θυ 0: 1. 
Ῥηγαϊθ γΘηρΌΔΗςΟ οἰ νἱηρ᾽ Ρ]Δ06 ἰο0 ἸΔῈ : 2. τὶ 6θ 
Ἰοῖῦ ἴο [06 ῬΓΌΡΟΓ δι πουίἰαβ.; 8, γοηροδποαῦ ἰοδ ἰὸ 
ἴδ Τ,οτὰ.---ΟΌ ΘΏΘΓΑΥ͂ ὈΘΟΟΙλ68 ΟἿν ποσοῦ ὈΥ ἷ 

ἱοΏἢ8 ὉΡΟῺ 8, τ ΪϊΟὮ ἰοανθ 8 πὸ οδοΐοο Ὀυΐ 
εἴτς ἴο λαΐδ οὐ ἰο ἴουο.---ίίογα ἰονασαὰ ΟἿ ΘΠ ἶθ8 
1ὴ6 πΘΔΡΟΠ οὗἁ βρϊ τι υ4] ἀσίθῃοο δραϊηβὺ [Ώ6Πη.---ϑυῃ- 
Βηΐῃθ δῃὰ ταΐῃ ῥγθδοδίηρ ἰοϊοσγδίίου δηὰ ]ονθ.-- -ΤὴῈ6 
Ὀινίηθ συ] Θαῦδ}}} οὐοῦ 86 ροοὰ πα ἴΠ6 ο6Υ]].---'α- 
ογοὰ χιϑαϊαιίομβ ἀνγίηρ' ΒΌΠΒὨΪΠ6.---δοτοα τηραϊϊα- 
οη5 ἀστίηρ, [Π6 τίη.----ΑΥΟῪ Βρὶ τῖῦ ΟὨΪΥ ἃ αἰ ογοηὶι. 
ἔοττη οὗὁὨ ογοιίξβτη.--- -ῬΑ ΣΙ βρὶΐ ὑμάοῦ ἴπ6 ρμυΐθα οὗ 
ΒΔΏΘΕΥ : 1, Νο ΔΓ 88 ΟΡ ΟὟ Ὠδίΐοῃ 18 ΘΟμοοΓηΘ . 
ὥ, 80 ΔΓ 88 ΟἿΣ το ζίοῃ 18 σοΟῃσογῃρα : 8, 80 [ἈΓ 88 
οἷγ οὔσῃ Θοο]οβἰδϑίϊοαὶ ἀθηοσηϊηδίϊοη 18 ΘΟΠΟΟΓΏΘΩ.-- 
Τόν ἴῃ6 Ὀοπὰ οὗ ρογίδοϊῃμοϑϑ ἴῃ βρὶ τί 8] 116.---ΤῸ 
ἴδε] ἰῃδὺ ΤΔ]166 18. ΘΑ 688 [688 ἰ0 ῥἰϊγ.--- 6 οὨἢ- 
ἄγοῃ οἵ ἰδ6 Εδίδμονς ἴῃ θυ: 1. {11 ἰποῖτ ἘΔίΠοΓ, 
(ΠΟΥ͂ ΟΔ16 ἴὉ} (86 ποι]ὰ , 2. [ΠΟΥ Ὀτΐηρ ἰδ βυπμδίῃφ 



120 ΤῊῈΕ ΘΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΟΙΧα ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΒΕΥ͂. 

ΠΟ ΜΕῚ 8. πῃ τοῖν Εδίδοῦ ὑΠ6 7 διὸ ἰὰ ἔγοσα (ἢ 6 
πο 

ϑίαγζε :---ῬΒδτβαϊοαὶ Ἰορα} 515 οδθποὶ δαὶ Θσχρ δίῃ 
186 ἰΔνν (Ἀ]56]γ.---Ἴ 0 ΔῊ 18. βρὶ τὶ 8).- --Ἴ 6 ἀοπρο6ὶ 
..)Δ8 τοχαγὰ ἰο {π6 βρίγὶϊ, ποῖ (ὁ [86 Ἰοιίον, ἅ Οον. 1, 
6.---Α8 016 Βἷῃ 8 ΤΠ ΟΓῸ φτίθνουβ ὑἰμδῃ δηοίμον (Φ 
χῖχ. 11), 80 {π6 Ἰοσαρογαὶ δῃὰ οἰδστιδὶ ρα βμτηθηΐβ οὗ 
Οαὰ εαἷβο (νοτβ. 11, 22, 24).---α ροπυΐπο Ομ γβιίδη 
Ὑ11 αὐδβίδίῃ ἔγομι 81} ορργορτίουβ ορ τη οίβ.--- Α}} γοὺΣ 
ἩΟΤΒἢΐρ 8 γδΐῃ, 80 Ἰοηνρ 88 γοὺῦ Ὠοασί τοδί η5 ΘΏσΑ Υ. 
ἙΘοΟΒ οἰ ϊδίζου ἰ8 ΤΔΟΓΘ ὨΠΘΟΟΒΒΑΤῪ (ἤδη δηγ Ὠπρ᾽ 6Ἶ86. 
-- οὐ δ88 τωδὰθ οὺγ ἔουχζίσθῃθδβ ἴ86 οοπαϊίίοῃ οὗ 
Ηΐα, Φοῦ χ]. 8; 1 Ῥοὶ, .(,. 7.--ἨΙ,α πο ποῖον ἴογ- 
Εἰνεβ ΠῸΓ 85 Κ8 ἐογυθῃθββ, ΠΟΥ τηδ κοῦ τοϑιϊταϊίου, 
Το ογΒ. Ὠἰτλβ6 ἢ Ὁ ΟΣΩΥ οὗἨ (86 1οταἷ (400 6.--ΤΦοὶ 
8 πού ἰο086 (86 ΒοΆ80ῃ οὗ ρ,806.--- τὰ τοροηΐδη06 ἷ8 
Ῥδίη[], Ὀυὺ βαϊυίδγγ.---Ἴ τὨἷπα ονα οὔθ (866, οἷα. 
8έ6 Ο0]]. ἱἰϊ, ὅ.---Μοη 16 ἴο ἰπίογργοὺ (86 Βοτγίρίαγοι 
δοσογαϊηρ ἴο ἐποὶν οοττυρί ἱποὶϊηδι! 008.--- 76. τουϑ 
φηΐορ ἰηΐο (80 τηδχτίοα οδβίδίθ ἴῃ (6 ἔδαν οὗ σοί, ἐξ 
ΟὟΡ υπίοῃ 8 [0 ῬΓΟΥ͂Θ ΒΔΡΡΥ.---ἶ τὸ Βυβ Σ υ]Ἱ ]θηοι 
διὰ ὕθδι ἐὺ ΡΘΕ ΠΟΥ, τὸ 81.4}} Ὀδ 840 ]6 ἰ0 ἀοσγῖνα δὰ- 
γαηίδρσο ΟΥὐΘη ἔγοσα ἰῃ6 ἰη᾽υδίοο οὗ τη61.--- Τὸ σῖνο δηὰ 
ἴο Ἰομὰ δὸ ὑοΐὰ ἔγυλί οἵ Ἰονθ, Ρβ. οχὶϊ, ὅ.--- ἄνθη ἰὸ 
Ἰονθ ον διμοσηΐθδ ἰβ ροζασγα θὰ 88 ἰοο ἀϊβῆσι : δαϊ 80 
ΔΙΏΟΏ;: 18 (Β1ΏΪΚΒ. οὗ ὈΪοδδίηρ ἵμοτὰ δηὰ οὗ ὑγαυίηρ ἴῸΓ 
1Βότὴ ᾿ἡ--Οἢ πθθγΘ 888}} γ πὰ ΟἸ τί βιίδη8 διλοηρ, 
8686 ΟἸ γι βιΐδηβ ἢ Ηοϑβ. ἷν. 1.--ἾΔῪ δι πὸ ὈΘοοτ,6 
18:6 οἰ άτοη οὗ αοά, Βοτα. Υἱῖ!. 14; 64]. 1. 26. Βαϊ 
Ἰοῦϑ Ῥγούδβ ἰῃδὶ Μ6 γββϑι} Ὁ] 6 οὐν Εδίμον (1 Φόδα [1]. 
10), τγῆο ἰ8 ἴονα, 1 Φοόδη ἷν. 8.---ἰἴ ἀοἀ μδὰ ποὶ Ἰονρὰ 
Ὧ8 ὙΠΘῺ ᾿6 ὝΘΓΣΟ Β.1}}} Η8 ΘῃΘΓΩΪ68, τὸ βου ΠΟΥ͂ΘΓ 
ἴδν Ὀδοοπῖς Ηἰ8 οἰ άγοη, Βοι,. τ. 8, 9 ; δῃὰ ΠΟῪ 
Ἧ6 ΒΒουϊὰ οοδ86 ἰο Ὀ6 {π6 ΟὨΣ]άγοη οὗ αοὰ 1 ν6 
ςοδδβοὰ ἰο ἤν Ηΐμ ἰη ἴονο, ΕρΗἢ. νυ. 13.---Οοἀ που]ὰ 
ἀἴβαττα οὖν ϑῃθσαΐοβ ὈΥ̓ Ηΐβ Ἰοηρ-βυ δοτίηρ ἀπ ὈΥ͂ ΟΌΓ 
κἰηῃ688.--Ἰογὸ ΟΡ ΟἿΓΤ ΘΠοΤΩΪ68 8 ὈΟΪΔ ΔῈ ΟΥ]- 
ἄδηοο οὗ βΒοῃβηΐ δῃὰ ἃ ᾿ηθ8}8 οὗἁ δβίγθηριποηΐηρ 1, 2 
Ῥοὶ, ἱ, 10.---Ιμοῦ υ8 δα τρογα ὈΥ [6 Θχδσηρῖα οἵ Οοὰ 
{μ6ῃ ὮὈΥ ἰδδὺ οὗ. που], πῖῖῃ 118 μαϊτοα δηά οϑ]]οιε- 
688, [Κὸ Υἱ, 86.---Ὑοα τον γβ ΟἿΪΥ Ββυςσἢ νἱγίαο οὗ 
πιΐϊοῖ Ηϊβο 1 ἰβ [6 Ὀορίμηίηρ δηὰ ἰδ 6πά.---Οοὐ ἰκ 
ὙΠΠῈν ἰ0 ΒαΙρ 411} τηθῃ, δῃὰ Ηἰβ οὐσσῃὶ ῬΘΟρὶΘ Βπαγὸ [ἢ6 
Βδιὴ6 τηΐμα, οι. χ. 1.- - ΜΔ ΠΥ Δ ΓΘ ἴο ἱπιϊιαία 
Οσοά ἴῃ Ηἰΐἱδβ ρυπίενο [υβιϊδ6, Ὀαϊ ἔδτν ἰὼ ἢ118 Ἰονθ. 

1άδοο :--(ΤῸοΘ ροτίοορο ν. 20-26.) ΟἼΠο86 νῈῸ 
Βαγο μαζὶ ἴῃ ὑμ6 Κίησαοτῃ οὗὁὨ ποδυθη οδηποῖ τοϑὶ βαΐ- 
ἰεθοὰ τὰ ὑμ6 τσ ὐδουβηθ88 το δυάαίϑτα τοζαγαρα 
88 δβυϊδείοηϊ, δηὰ ΜΒ ΙΟΝ οοηβίβιθα ἰπ πιοτὸ ἰοσαζδηι 
δηὰ ομξοαγαὰ πιογαϊίν, πιιμουΐ τορατὰ ἰο ἰδ6 τοϊηὰ 
δηὰ ποδτί.---Τ τη Ἰονο 18 ἴμ6 βδοσῖῆοο οἵ 8]} βδογ βοϑϑ. 
--- ἰδία! Ἰυδὲ τηυβί ἀἷδ ἰῃ οὐἷν οαγίβ, δηα ρυσὶγ Βρείηρς 
ὉΡ, οἷ. χτϊὶ, 8; Μαγκ ἰχ. 48.--- ΤΟΥ οαἱ ἢ ἰβ ἃ 80]- 
δὴ αϑϑδουογαίίοῃ οὗ ἱγσυΐῃ, ἰῃ τοι αοἀ ἰβ8 ἱηνοϊτοὰ 
88 ἩΪΏ688 οὗ ἰῃ6 τα ϊῃ δηα δυοηροῦ οὗἨ πρ(τυῃ. 
ἩδΏοΟ 1ΐ Αἰ ΤΑΥ͂Θ ὈΘΆΓΒ τοίθγοησοο ἴ0 ἀοὰ ; δηά, νυ μοίἢ- 
οΣ ἰὰ Ὀ6 ἰῃ {86 ἴοστῃ οὗ πί[λ688- ϑϑα σης ΟΥ ΒΟ]ΟΠ. 
Ῥτοσαΐβο, ἰὰ 18 δἰ σαῦβ δἢ δοὶ οὗ ψουβ ιἶρ.--- ἴτὰθ Ἰονο 
τουδὶ Ὀ6ΔΓ δηὰ Βυρτηϊ,, ἀμὰ ἴῃ ρον]. Βυΐ ἰδ ϊ8 
ἀοοδ πού ἱταρὶν ὑπαὶ Μ6 τὸ ποὺ Δ] ονγεὰ ἰο Β6εὶκς 88818- 
ἴΔῃο6 οΥ Ῥτοίβοιϊΐζοῃ ἔγοτῃ τρδρ᾽βϑίγαίο8 οὐ ἰυσοθ, τ ῈῸ 
δΙῸ ἰηβιυϊοὰ ὉΥ ἀοα ἴον ἰμαὶ ΥΟΥΥ Ῥύτροβο (Βοπι. 
Χἱ!, 4).-- οτϑ 8. ἐπ [8680 Θοτταβη τη θη οὗἉ ΟἸτὶβὶ 
ἃ ῬΓορτοβδίοῃῃ ἔγομι ταὶ 18 θαϑίοσ ἰὸ πὶ ἰβ ΤΏΟΓΟ 
ἀἰβθουϊὶ.---Τὸ Ἰονθ ΟἿΡ θοῦ ῖ68 γγ88 οοτητηδπἀ θὰ ουθῃ 
ἶπ [06 ΟΙὰ Τοδιασηοιῖ, Εχ, χσχὶϊ!, 4, ὅ : Ῥ͵ΟΥ͂. σχυ. 2]. 

Ηδηοθ ᾿ξ ττὰ8Β ἃ ᾿γίῃρ δα ἀϊοι ο 116 οοσησωδπὰ οὗ 
Θοά, ἰο βαυ, 7Τλοι εδλαϊξ λαίε (λὲπιδ ὁπεηιν.--- ΟἸ τἰδὲ 
ΒΔΥΒ, γοΩΡ Βδίμπος δπὰ λέν δίμον, θὰ ἡθνοσ, ΟΩ» 
Ἑδίμοῦ: (πὸ αἰδιποιίοι 18 αἰ τα γβ τοδγὶτοά, ΦόΒῃ ἱ. 12. 
- Ρεγίϑοι Ἰονα 8 ροσγίθοι Ὁ]188. . 

Θενϊαοὶ :--- 6 ΟἹὰ Τοδβίδσηοαὶ ἰιβο Γ᾽ οοπϊαίποα 
[06 φζοῖτὰ τ ΟΝ 8 ἀοδιϊποα ἰὸ Ὀυταὶ ἰβσουρῃ 8} 
ΒυΒ}.8.--- αἴθ ον : ΤῊΪηἸκοδὶ ἴμοὰ ἰμαὺ αοἀ Τοΐδ ΓΒ ΟὨΪΥ͂ 
ἴο (ὩΥ 88᾽ σοι Ηθδ βαγβ, “" Του δια] ποῖ Κ|}} 
ὙΥΒΟΒΟΘΥΟΡ ἄορδ μοὶ Ἰονο 8 8 τηυσάογοσ, 1 ΦόΒη ἰἷ]. 
1ὅ.---ΕΥ̓́ΟΓΥ ΟὯ6 ΟὗὨ υ8 8 οῃ ᾿ιΐβ ὙΔΥ ἴο (86 Δυάρο, 
πὶ ουὶ κηονίπο Ποὺ Ἰοηρ [6 τοαᾶ ΤηδΥ Ὀ6.---ΤῈ6 
δοδτὶ Ὀοοηρβ ἰο αοά, ἰξ 18 186 ἰορῖο οὗ 186 ΗοΙΥ 
Θμοβὶ, Υῆο πουϊὰ ποὺ Ὀ6 αἴταϊὰ ἴο δοτωγηϊῦ δά ΣῪ 
ἷπ ἃ ὑθιρ]6 σηδαθ οἵ βίοῃϑ ἢ δηὰ β881} γὸ οὶ "δ δἴγαϊα 
ἰο ἀο ἰδ ἰπ ον ποαγίβ "ἢ "--- ΟὨγγβοβίοτα : Ηδγυβ γοὺ 

Υ ΤΩΔΗΥ͂ δίορθ Ηδ ἮδΔ8 ζΟΏ6Θ ὑρ, δῃὰ ΠΟῪ 
Ρἰδορὰ υ8 ὁπ 18:6 ΥΟΓΥ͂ Βυχρχηϊὶ οὗ Υἱγίμο ἢ 
ΤΊ βγβὶ δίορ ρναγὰ γὰβ ἰὸ 40 πὸ 

ἃν ποῖ μῆ θοῦ: 1η6 βοοομά, ποῖ ἰο τονασὰ 
, ἢ Β6 δὰ ἀόῃθ τ τοῦς ; [86 ἰεἰγὰ, ποὶ 

ἴο ΓΕΥΊΘ τη, Ραΐ [0 τοτηδίη 5116 πὶ ; ἐπι ἑουτίῃ, ἰο ΟΠῈΣ 
ΟἿΡ ῬΘΓΙΒΟῺΒ ἰῃ ΟΥΘΡ ἰο ἰαἶκθ τοις ; ἰδ6 ΒΗ, ἴο ΟἿἿΈΡ 
ΤΏΟΓΟ ἴδῃ {6 Οἤἴπάεγ ἀριηδηὰβ : {π0 βίχια, ποὶ ἴο μδὲθ 
᾿ἰτὰ πο πδὰ ἀοῃθ ὺυβ στοῦρ; ἐμ6 βουθηία, οὐθῃ ἰὼ 
Ἰονθ εἷπὰ : (88 οἰθιἢ, ἰο ἀο ἷπι ροοῦ ; [6 πίπίδ, ἰο 
οπἰγοδὺ αοα ἴον τη Πο γοὺ ΠΟῪ ραογοεῖνο (86 11] 
Ιιοῖχεῦ οΥὗὨἨἁ ΟἸ τβιίδη νἱγίαο 7---Ε ΓῪ ἔυΓΙ ΠΕΣ ΘΥΡΙδδδ- 
οι οὗ Ηἰδ σϑαυϊγοιηθηῖβ οἢ {86 ρατγί οὗ σοὰ ἰ8 θαδοὰ 
ΟἿὨ ἃ ἔγεβὴ τηδηϊοδίδίίοη οὗ ΗΪβ ΒΟΙΥῪ σθλγδοίο δηά 
Ἰονψα. Ἂ 

Ἐευδηον :--- 1 γου τὸ ΔΏΡΤΥ (ἢ ἃ οἰ Πὰ οὗἁ γουῦ 
Ἐδίμογ. ΠΟῪ σδὴ γου νοηΐυγο ἴο ΔρΡργοδοὶ ἔπ ΕΔίΠοΥ ἢ 

ἢ βϑυμᾶδγ δον ΤΥ : ἘᾺ]80 δηὰ 
1, (δεῖν ομαγδοῖοσ , 2. (ποῖγ τηδηΐ- 

ΤοΒΒ ΟΠ : 8. [ΠοῚΡ οΠἴἼδοί8.---- ΡΠ 6 Β ΒΕΙΤΩΟΏ ΟἹ. [818 
ἰοχὶ ργοδοῃθὰ αἱ Εσαηκίοσγὶ, Δ. ἢ. 1669.--- Ἴ που Βαδβὲ 
οἰεδδθ ΤΥ πιοατγὶ ἰπ ὑπαίῃ, ὈΝ1 (ἄγον ΔΎΔΘΥ (16 ΤΟΥΒΟΡ 
Ραγί οὗ ἱΐ, δῃηὰ Ἰἶγο ἴῃ 6 ρυγοὸῦ πῖῖὰ ἰμ6 οἶμον Βαϊῦ:" 
ΒΔ βροδγο (Β μοὶ, ἱἰϊ, 4).--Νοῦ ἰο τοαὶϑὲ, ἀ068 ποὲ 
ΤΊΘΔΠ ἴο ΒΕΙηΪ ρα ΘΕ δη ἃ Ῥδβδίνεὶυ ἴὸ 8]} 
βίοῃβ, Ὀὰϊ ποὶ ἴὸ πιϑοὶ οὐἱ! ὈΥ͂ 601].---αγπιδ : ΤῊΘ 
οΪοβ6 οοπηθοίΐοῃ δούνθοη ἰόν ἰὸ Οὐγ πείρῃρον δηὰᾶ 
ἴσιο γοϊϊ σίου. [1. μόνο ἰο ΟὺΣ ΡΙΚΟΡΟΣ 8 ὁπ6 οὗ ([Π6 
στουπαᾶδ οὗ ἱγὰθ το σίου, δηὰ Ἰοδαβ ἴο 1. 2. ἴωονθ 
ἴο οὖν ποίρη δον ἰβ ραγὶ οὗ ἱσπιια το ρίοῃ, δηὰ θ6]οῃ ΡΒ 
ἴο ἱξ. 8. ἴμονο ἴο οὺὖγ πεΐρε ον ἰβ ἃ Θοηβθαθθπος οὗ 
ἔτι τοϊϊρίοη.71--- ͵αγλοίποζο : Ἢ παϊ {μαὶ τἱρηίοουδ- 
Π688 ἰβ Ὑἰοἢ 6ΧΟ618 116 σὶρ ἰθουβηοδβ οὗ ἰπ6 ῬΒασί- 
8668 δηὰ ΒοΙΪ68: 1. [ωογὸ ἰ0 6 ΘΟΙμπιδπατηρῃΐ, γοὶ 
ποί ἴοὸπι ἰογο ἰοὸ αοᾶ; 2. ἰονὸ ἰὸ Θοὰ, τοὶ 
οί ἴτοχα ἴούϑ 0 τῶδῃ ; 8. ἰόῦϑ ἴ0 σδῃ, γοῖ 
ποί ἔγοσῃ ἰονθ ἰ0ὸ οὺῦ παὶρῇον.--- ϑολίοιον- 

- πιασ Ποῦ (ΠΘΙΤΠΟΙΒ, ΤΟ]. ἷν.):  βαὺ [86 Τογά που]ά 
Βᾶνο 08 ἴο ᾿ΘΔΙΏ ἔγομπι 1Π686 τογβ, Θβρθοία!ν τὴ 1ἢ 
τοίδγσοῃοθ ἰῸ υαπϊίοὰ ποσβὶρ δηὰ βοσνΐοο. --- ἰμέφιοοῖ : 
ΤΊ τ χυϊθουβηθββ οὗἨ ἰμ6 Ῥμαγίβοαβ (118 οἰιαγδοίογ: 
ΠΟΥ͂ ἰο δυοϊὰ 11). 

 [ΤῊ8 δοῃΐθηοο δῃοη]ὰ Ὧθ ἐτοὰὶἰοὰ ἴο δίασκο, οτα ἩΒΟΣΩ 
Οἰὐΐο γοη Οεεδοὶῖ (αα Δίαξξ γ. 25) δἰτηοδὲ ΠΠ ΓΑ θοτγγονοᾶ 
Κι Βίδικο στϑσρασκθ ἰο Μαῖιῖ, γ. 23 (Ν. Τ᾿, σνοἹ]. 1... ἡ. 181) : 
“ λίαπ βελδιμεέ δίοδ θοὸν" ἀεη Αὐσόπ (ἐν λίεπδολδη, ἐπ οἶτον 
δίείπογηεη Κίγολο οἰπϑη, ἀιπεοριολόη Ἐλεδγμολ εἰς δ 6. 
ἅδη; πὰ δολοιιεέ δἰοδ, πέολέ τοῦ Οοίΐεα Απἰροπ τἰεΐ 
ὑγῶολε ἐπὶ Τεηιρεὶ δείπον εγεόηπδ σὰ ὑεσαλδη."--Ρ. 8.} 

τ [Οὐ οὶ ἴῃ (δ6 ἐπϊγτὰ οἀϊίοη, Ὀθ0ὶ τεϊαϊ θα Ὠστο ΕΒ 
186 ἴγαμοδι. οἵ [9 ἢτεῖ,--- Ὁ 8.) 
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ἃ. Ολνὶδαπέν απὰ Ῥλατίφαξεηι ἐπ ἰλοὶν γεϊαξοι ἰο ἐδ6 σγοαὲ υἱγέωσε οΥὙ ἰδ6 ἴα ; ον, ἰΐγϑε ἐχαπιρῖδε ὕγοπι 

ἰζγζε, ὁλοιοίτισ ἰδλδ Ῥεγυεγείοπε 97) ἐλ6 Τλατίδϑεε απ ονίδεε͵ πὰ ἰδ6 ερίγίῤωαὶ οἰδυαίζοπ οΥ᾽ ἐγως ΟἿφὶδ. 
ἰαρίεν. 

ΟΠΑΡΤΈΒ ΥΙ. 1-18. 

2 αἴεε ϑρίγὰ πὲν 7 Τραϊμὲ Ἢ 

1 ἘΤαῖο μοϑὰ ἐμαὺ γϑ ἀο ποὺ γοὺγ δ]πὶ8 [σὶρ ιἰθοιθη 688]  Ὀαΐογθ ταθη, ἰο Ὀ6 βϑϑῃ οὗ [Ὁ γ] 
ἴμοῖ : οὐμοσνῖβθ γ9 Βᾶ)}6 ΠῸ ΤοΤατα οὗ γοὺγ ΕαύμοΣ σοι [π|}}0] 18 ἴῃ Ἀθάγθηῃ. 

2 Τβοσοίοτο, θα μου ἀοοϑὺ ἐῤλῆηθ δἰπιθ, ἀο ποὺ βουπᾶ ἃ ἰγυπιρεὺ Ὀοέοσα {π66, 88 {ῃ9 
Ὠγροοτγίίοβ ἀο ἴῃ [80 Βγῃδρόριιθβ δῃὰ 1η 16 βίγθοίβ, ὑμαὺ ὑμ 0 ΤΩΔΥ͂ Π8 068 ΡΊΟΥΥ οὗὨ τη6ῃ. 

8 ΨΘΙΙΥ 1 58 Υ υπίο γοῦ, ΤΉΘΥ Βᾶνο [41] ἦ [μον τουσασὰ, Βαϊ ψῃθη ποὺ ἀοοδὶ δ], Ἰοὺ 
4 ποῖ ἰῃγ Ἰε Βαηᾶ Κηον τ μδῦὺ ΠΥ τ ρῶῦ δαπᾶ ἀοοίῃ: Τμδὺ {π1π6 Δ] 119 ΤΛΔΥ ὯΘ ἴπ βϑογοῦ: 
δᾶ [7 ΒΔ ΒΘΣ τ ὨΟἢ βϑϑί ᾿ῃ βθογοῦ Η]τΩ56]} 8}8}} σϑυγασὰ [ῃ6 6 ὀρϑι]γ.ἢ 

δ Απᾶ ψ θα ἰδοὺ ῥταγοϑί," ἰμοα βΒῃδ)Ὁ "ποὺ Ὀ6 88 {86 υροογίίθβ ἀγα: [Ὁ {Π6γ ἰογϑ ἰὸ 
ῬΥΆΥ διδηαϊηρ ᾿π {μ6 ΒΥΠΒΡΌρΙΘΘ πὰ 1η ἰὴ ΟΘΟΥΠΟΓΒ οὗ {Π6 βίιγθϑίβ, {παῦ ὑΠ6Υ͂ ΤΥ ὉΘ 

6 8θϑὴ οὗ [0γΥ] τβϑθβ. Ὑ ΘΠ 1 ΒΥ απο γου, ΤΉΘΥ ἢδγα [4]}] {πιο ὶγ σουσατᾶ. Βαΐὺ ἰδου, 
Ὑ6η που ρταγαϑί, θηΐθσ Ἰηΐο [ΠΥ οἰοβοῦ ; δῃηα, σσβθη ἰδοὺ ᾿αϑὺ βῃαῦ {ΠΥ ἄοογ, ΡΥΔΥ͂ ἴο 
ΤᾺΥ ΕΔΙΠΘΥ δλπρας 18 'π βοοχοῦ; δᾶ {ΠΥ Εἰ δίθθ᾽ 1 [70] βϑοίῃ πη βϑοσγϑί 8}8]]} 

ἢ τοπατὰ ἰμ66 ορϑπὶγ" Βυῦ τ ΠΘῈ γ8 ῬΓΔΥ, 186 ποὺ τίη σϑρϑι 008, 48 (6 μοαίμθηῃ ἀ0: 
.8 [ὉΓ [ΠΟῪ {π1πῖκ ὑμαὺ ΠΘΥ͂ 8Π4}} Ὀ6 Ὠθατὰ ἴον {Π61Σ χηυοῦ Βρϑδϊίηρ. Β6 ποὺ γα ἱμοτθίοτθ 

1}|κ6 απο ἐμθπι: ἴον γοῦν ΒΔΙΠ6Γ Κπουγοίῃ τ μδὺ ὑμπηρθ γ8 πᾶν ποοὰ οὗ, θϑίοσθ γ8 δβὶς 
9 πη. Αὔἴἶοον [818 ΤΊΔΠΒΘΡ ὑπ υ  ΌγΘ ῬΓΔΥ Υ6: 

10 Ους Εδί ΠΟΥ πο [π 80] δτῦ ἴῃ ἄθάνθῃ, Ηδ]ονγοὰ 6 ΤῊΥ πᾶ. ΤῊΥ Κιηράοχῃ 
οοηθ. ΤῊΥ γ7}} ὍΘ ἄοπθ ἴῃ δασίῃ, 818 «6 ἐβ 1ὴ ἤθδνϑῃ [11Ὁ.: 88 1 ἤθδύθῃ, 80 8180 Οἢ 

12 θυ}. Οὐγα υ8 18 ΑΑΥ͂ ΟΟΥ ἀΑΙ]Υ " Ὀγθδᾷ. ΑἈἀπα ἔουρῖνθ υ8 οὖν ἀδίβ, 88 ὸ ἴογρῖνο Ἶ 
13 οὖν ἀδρίοτβ.υ Ἀπᾶ ]Ἰθδᾶ ὺβ πού ἱπίο ἰθιαρίδίοη, θὰὺ ἀϑ γ  ὰ8 ἔγοχῃ 601]: ΕὟΥ {81}6 18 
14 {86 Κιπράοτη, δπα 88 ρουγοῦ, δια (86 βίογυ, ἴοσ θνθσ.0 Ατηθη. ἘῸΓ 1 γὸ ἔουρὶνϑ γγθῃ 
15 {πεῖν ὑγθϑρᾶββθϑ, γΟῸ ΠΘΔΥΘΗΪΥ͂ ΕΔ ΒΟΥ Ὑ711] 8180 [οσρῖνθ γοὰ: Βα 1{ γα ἔογρῖγϑθ ποὺ πηθἢ 

{Π6ὶ. ὑσθβρϑββθϑθ, ὨΘΙ ΟΣ Ὑ71}} γον ΕΔΟΠΘΣ ἔουρῖνθ ὙΟῸΓ ἴγΘΒρΆ5868. 
16 ΜογθΟνοΣ θη ΥὙ6 ἔαδί, Ὀ6 ποί, 85 {86 Ἀγυροογιύθϑ, οὗ ἃ βδα σουῃίθηβῃοθ : [Ὁ ἰμ6 7 

ἀἰβῆραγα {πρὶν ἔβοββ, ἰμδὺ ΠΘΥ͂ ΠΙΔΥ͂ ΔΡΡΘΑΓ υπίο τηθῃ ἰο ἔδϑί. ὙΘΥΠΥ 1 ΒΑΥ͂ ὑπίο γοῦ, 
11 ΤΏΘΥ λμν τν, ὑποὶς τοσασὰ, Βαΐ ὕμοι, ἤθη ἰμου ζαϑίοϑί, αποὶπῦ ὑπ] Ὠο8α, δῃηὰ ὑγδϑἢ 
18 ἰῃγ ἴδοθ; Ταῦ ἰποὰ ΔρΡΡϑᾶσ ποῖ υηΐο πλθῃ ἰο ἔδϑί, Ὀὰὺ υπίο {πῃ γ ΕΓΒ ΘΥ τ ἰοὴ [π80] ἰ8 ἴῃ 

βοοσοῦ:; διὰ (80 Β'δίμοΣ Ὑ]οἢ [ὑ)78ῆ0] Βδϑϑίῃ 1ὰ βθογϑὺ 888}} σουσασγὰ ὑμθ6 ὁρϑῃ]γ." 

Σ γον. 1.--ἰ|Τ7εαξεδ γέα.; ἐλεημοσύνην. Ἐπὶ τ. Τδηξοὸ ἐγδπδὶδίοδ: Ζμωγ6 Οδνοολέέσχοίί, γουνρ γἱσλέοοιιδιλθδα, δἀορίηβ 

δικαιοσύνην 85 ἴ!6 οοττοοῖ τοδάϊησ, ἨἩδίοι ἰδ τη ποῖ ὈθίϊοΥ δυϊδοπιϊοδίϑᾶ, δηὰ ργεΐοιτοὰ ὉΥ ἐδ ῥγίηείραὶ οάϊογα οἵ 9 
Οτοοκ ἰοχί. 866 τὴ ΤΣ ΔΡΡΑΣΔΙΙΒ ἴῃ τ οδΌδοΣ, 1Δοῦτοδηη, ΤΊδομβοηάογί, ΑἸζοσὰ, δηὰ Ττοζο 1168, δἰϑὸ αστοοα: Ζουδῶ 

Ονε οίϑπηι, "Ὁ. 8.--. 8. 
ἃ γον. 3.-- [ΤῊ 2011 ἴοτοο οἵ ἁ π ἐ χουσι ἰδ ποῖ εἰ σϑη ἴπ 189 Ἐ. Υ΄.. Ὀπὲ ἴπ ἐμο Θοττηδη: δἐ9 λαδοπ ἀαλέη, (. δ., ἸᾺΘΥ Βαγϑ 

ἐλεεῖν τουγασὰ ἐπὶ ΔΩ͂Σ, (ΒΟΥ δαγτο σοοοίνοα αἷξ Οὔ, δῃὰ ποϑὰ ποῖ ὀχρδοῖ ΔΏΥ πιότὸ. 366 ἔμ6 Οτϑοῖ ἀϊοῖ, δι ἀπέχω.--Ρ, Β.] 
ὁ γον, 4.--ἐν τῷ φανερῷ (οροηῖν) δτὸ οταἰἐἰθὰ [η Οοά, Β. Τ). Ζ,, οἷο. [δἃ ἴῃ 1,Δηρ6᾽ 8 Ὑ ΓΘ] ἢ]. 
4 γον. ὅ.--- Τεαέ, τ6σ.: ὅταν προσεύχῃ. [Ἐαξΐ [86 ρίατεὶ τροσεύχησθε, ψγοὸ Ῥγαψ, δὐὰ οὐκ ἔσεσθε, γ6 ἐλαϊὲὶ ποὲ δ 6, ἰ5 

ψ0}} εηδίδ! ποὰ δηὰ βάορίθὰ ὈγῚ Ὧν. 1,δηχο.--. 3.) 

6 6. δ.--Οροηῖν 6 Ὀοκῖοῦ δυδίδί πϑὰ Βοσὸ (Ε. Κὶ. 1,., οἵα.) (Βδὴ [π γοσ. 4. 
«οι. 11.--ἰ-“ αΐΐν Ὀτοαᾶ," οἵ “ἐσίέολόθ Βτοῖ," 18 ὁ ἦτο δηϊ βυ ϑδη τα! δογγϑοῖ δηᾶἂ σΘΏΘΓΔΠΥ ἰπ 0}}} 10} ἘΥΔΠδ]8» 

(ἴοῃ οἵ ἄρτος ἐπιούσιο 5, Δῃᾷὰ ΥΕΤΥ ὈΓΟΡΟΤῚΥ τοῖδ  πϑὰ Ὁ ὯΓ. 1ϑπιρὸ ζΌΩ Γυ 6:8 υϑταίοη, τ ἢ τ] οἢ Βότὸ ἴΏ6 ΑΠΈΕΒΟΥ, 

ἘΛΙΠΒΙ βῃᾶ αἷἱ οἵδορ Ἐπ ἐμὴ ΨΟΓΒΙΟΠΒ ζτγπδαιο ΟΥ̓ΔΏΤΙΟΣ, δηἃ ΟΘΠΘΥΔ) δοΥσοδροπὰ, οχοορὶ ὙΠ Ἶ, τ᾿ ΒῸ γοη θυ: δρδο 
οἷλορ πο αμπεε εῦ 186 Ἐπ 8} Υ. οὗ Βμοίπλδ δηδ Πόπαν, τοὶ Τ0]ονα [86 Ὑυϊαῖθ δη τθηᾶοσα : δορϑγσμδείαη» 

ἐΐαῖ ὉὈτοαᾶ, Ταΐν ἰδ αἷδο ἰοπιπὰ ἰὼ ἔμ6 7Ζέαζα οὔ [τ δϑοοοπὰ οοπίατν (ρα ἤθτη ποδίγυπι φμοξίαξαπη) ἴῃ ἰδ Ῥισαέα ἰὼ Γαϊκο6 
χί. 8 (πὲ ποῖ ἔῃ Μαῖιξ. τί. 11, πόσο ἴδ Ὑυ]χαῖο τοδὰδ Ἂς ἐλδέπι νος ὐοηέμα δηΐ ἰη πιοεὶ οὗ 1:6 πιοάθτηῃ ἘΞΌΓΟΡΟΔῺ νὸ- 
δἴοιδ, [6 ΕΤΟ ΠΟ {πὰ φμοέξίέφη), ᾽ιλ6 Ὠαῖςι (ἀασοίέοξε Βτοοῖλ, [16 4180 οὐὁἨ Ὠϊοάδι! (ραμο οοέέἀέαπο). ΤᾺΘ ΟΠΥ ΟἿΠΟΣ 
ἐγβηθϊδιοη λ οἢ [5 δάιηϊδαι ὃ᾽6 δηὰ μῖνοβ κοοὰ δθῆδβο, [8 ἐμαί οὗ ἴ:6 Ῥοβοδίίο: “ον π]οαζερξ Ὀεοδὰ " (οοσρ. Μυτγάοοϊκ ὃ 
ἴτδηδὶ. οὔ ἴη0 Ῥοδοῆϊο, Νὰ Ὑοτῖς, 1 λοτ Ὀτοδὰ διόζοα ἰο ΟἹ" παΐξε α, οΥ 88 Οἴδοτθ τηοάϊέγ [{: Ὀγοδὰ πδοδόϑαγῃ [Ὁ οἷν 
«ἰἰϑοίσίοποα, δυβηοίεπέ, ΤῊΪΐδ ἰ8 ἰὴ οχρίδηδίίοπ οὗ Οτίξοῃ, ΟὨγυβοβῖ., ὙΒΕΟΡΒΣΙ., Βοσα, ΤΕοϊυοῖ, ἘτδΙ ἃ, Αὐποὶά!, δπὰᾶ 
διποιηῖϑ ἰῃ ΤΘΒΠ ΘΕ, ἰο 18:6 586 88 ἔπι 6 ΙΟΥΘ ΡΩΝ ΓΗΒ ΔΙΊ οη “ ὐαέέμ Ὀτοορᾷ. Ὁ 1 Ῥγϑοδυίουδ οἰ ΟΙΟΕῪ δηα Οσρ]δηδίίοη 
πον ἴῃ τοκαθ δπὰ δἀορίοά ὉΥ͂ δαοὶ διαί οπῖ ὈἰὈΠοΑ] ΡἈΠο] οί 85  [ΠῸΓ [Ὼ δϊδ ΘΓΔΙΠΊΤΟΑΣ οὗ {09 , Τ΄ δηά ΕΥ̓ ΣΔΟΝΘ δη 

Μογον ἰὼ ἐμοῖτ σοπι. οα Μαίέμον, ἀδτίγο ἐπιούσιον ἥτοτι ἐπὶ ναι, αἴτεον 1μ6 ἕοστα οὔ ἐδ ζϑπι. ρατί. ἐπιοῦσά 60. ἡμέρα 
ἀϊθα ταδί 88), δη ἃ ττουἹὰ τμὰ8 Ἰπακὸ ὯΒ ὈΓΑΥ͂ ἐσ- αν ἴοτ [Π9 Ὀγοθὰ τς ἢ τὸ ΠΊΔΥ πϑοὰ ἐρογγοιο. Βαΐ (δ |6, δὲ 1,δῃμο 
ΐὰ 186 Οὐ}, ΑἸζογὰ βπά οἴμοτγβ οὔϑογυϑ, [8 ϑυΙἀθ δεν ἰποοπαίβίθηϊ φῇ ἢ ἴη6 ΒανΟΌ 5 ταγοΐης [ἢ γον. 84, ἀμ ὰ ἀθ Οὐπαηὶ τὸς 
Ἰπατκα ἰῃ 6 [πἀϊοΐουδ μοί αα ἰο6.. σουἹά ππρῖκθ ὯΔ ὈΓΗΑΥ͂ (ὉΓ δὴ ΘΟθυτα γ, εἰποθ 6 Βαγο 50 ῃπθοὰ ΑΥ̓͂ οὔ ἰο-ἸὩΟΥΤΟΥ Ὁ 

μιοδῆ: "Τὰ 86 Ἐς ποτὰ ὁγοασ ἰπ 80 ἐέζξεναἶ ΒΘ6186 (818 δυρίθπδποθ 00 ἴῃ6 Ὀοάγ), [86 ΟὨἸΥ ᾿πΐης τ οδη δδκ, υρίιμουΐ ἃ 

τοδηϊίοεὶ νου ἐγ, ἰ6 Ὀτεδὰ δϑιίιοίεπέ 707 ἰλδ ἀαψ, οὐ ἀαὼν δνοαά." Βαϊτιδδίυδ ταδὶο ἔθ βδιῃθ οὈ᾽θοιίοα, δῃ ὰ οὐκοὰς 



199 ΤῊΕ ΟΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΧΟ6 ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

“ υἱὰ 65 ἰποριπ8, 41 Ῥαπότη ΟΥΑδΕ ἢ! ἀἰοἱ πΟΪ8 ᾳφαοί  ἀΐθ Ποίαν "" βοδδιίχοι αποίοβ ἴτοπυ [89 ἘδΌδία, 
ὙΓΒ 16 δῆον, τηαῇ ὀΥΘ ἢ ΔΙΠΟῺΜ ἴλι6 πιοδὲ Ρίουδ οὗ ἴδ 79 78 ἰδ γγ8ἃ8 ποῖ σΒΙΟΙΩΔΓΥ ἴο ὈΓΑΥ͂ (0Υ πὸ ΤΠ μκ8 οὗ 106 τοῦτον. Α4 
ἐπιούσιος ἰ5 (σου πα ΟὨἿΥ Βογο πὰ ἴθ [86 Ῥδσδ}] 6} ραϑβᾶσο, 10Κο χί. 8, θα ἰῃ Πο οἴδιοσ ασθοῖκ τσ κ5, 115 τποαη! ης σδῃποῖ 

6 δεοογίδιηϑὰ ἔγζομλ υϑϑαθ, ΠΟΥ ἔγοιι οἰ ΓΔ ΟἸ ΟΘῪ Ὁ]οηθ. θοῦ, δούγουοῦ, δήτη δ ἐμδὲ ἐπιούσιος τπαῦ Ὁο ἀοτίγ θὰ ἔγοση 186 
ποῦῃ οὐσία (οτ ἴτοιι ἔπ ἔδιη. δυο ρ]ο οἵ εἶναι, κ8 παρουσία, μετουσία). ΤῺ οὈ]οοίίοι (πὲ ἰποη ἰδὲ που]ᾷ Ὁ6 ἐπούσιος 
ἰπδίθδὰ οἵ ἐπιούσιος, 16 ποῖ ἀδοίδϑίγο, δίηοθ ψγὁ ματ ἔποπτος (ν810]6), απὰ [86 ρορίίο ὥγηι ἐπίοπεοτς ἢ σοΙΏΡ. αἰ80 ἐπίορκος 
(ἤἄοπι ὅρκος), ἐπίονρος (ἔτοπι οὖρος), ἐπιόγδοος, δογοῃ ἀπὰ δ μα], δοεφμϊοσίασιδ (ἴτοπι ὕ γδοον)λ. ΝῸΓ ἄσο8 οὐσία 
ΟΠΪΥ ταθϑῃ οπίβίοηοο δηὰ οβ86η6ο9, Ὀα δἰϑ0 δι Ὀδίδηοο, ΡσΟΡΟΤΙγ, δὰ δ βίθποο: ΘΟ Ρ. μυΚοὸ χν. 19: τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς 

οὐσίας, ἰλ6 ρογίίοπ α σοοίίδ ἐλαί {αι οέλι ἐο τα, ἀν σιν θη Τλεὶϊ 66 Ῥενυπόσεπδ. Απὰ δύθὴ ἐἴ νγὸ ἴπκο οὐσία ἴπ 1.9 
Β0Π886 οἵἉ ἐαϊσέφησο, ἐπιούσιος ταὶαξ 5.}}} θ6 οχρ αἰ ηδα: ποοάγμὲ οτ δι οίοπξ 70. ΟἿ ἑαϊδίεποο. ὅο8. Μϑὰθ οὔβογτρ. δὲ 
1ηθ οί ὉΠ ΤΑΥ͂ Ὅ6 ἴπ8 γΡαγαρηταβοᾶ; τὸν ἄρτον ἡμῶν, μὴ περιούσιον (ποῖ δοππάδπίι οἵ Βυρογῆμπουθ),, ἀλλὰ τὸν 
ἐπιούσιον (Ὁ δι 8] οἰ οη1) δὸς ἡμῖν σήμερον. Ἠο ἰάοπῆο8 (μ9 ἄρτος ἐπιούσιος “ἘΠ ἴμ6 ἰδδηι λωκί ἰὰ Δκατ δ 
ῬΓΆΥΟΣ, Ῥτον. ΧΧΧ. 8, δηὰ ἀοσίγνοϑ }18 μοι ἰοη ἴσοι ἰ. βο 1ϑηῆρθ [η Οοιη.--- Βγεαα, ᾿Κὸ ἴ6 ἩΘΌΤΟΥ ἘΠῸ 9 ἰδ 8 6ΥΠ60» 
ἄοοδιο (0 ΟνοσΥ [ΒΓ ΠΩ ΠΟΘΟΒΘΑΤΥῪ ἰο δη8ἴδλ!η 1{{8, οΘοτρ. 6 6ἢ. ΧΙ. 25, 31, 34.---Ρ᾿ 8.] 

ἸοΥ. 13..-- Τεαί. γ6. : ἀφίεμεν, τ ἈΙΟΒ [5 8] 6! 6} 1}}7 δαδίδϊποὰ, Ἐὸς ἀφήκαμεν ἃτὸ Οοὰ. Β. Ζ. απὰ δηοίθηξ ΤΔΊΠΘΓα, 
ῬΡΟΙΒΔΡΒ ἰδ δΔγοδθ ὕγοσῃ {ΠΠαγχο 1] στα οι 3 ([π6 ΣεσοποΙ ἰδιίοη οἴ πλοπ Ὀοΐοτα ἐπ ΒΟΙΥ σοτῃπιπηίοη). 

ΒΨοΣ, 18.--Τὴ9 ἀοΧοὶ [ἴοτὰ: “Εν Τλΐη6-- Ατλδὴ Ἵ] ἰδ οτἰθ πῃ ΒΒ Ὦ. Ζ., εἴς. [ΑἸζοτὰ αὐ ἴοο. καΥΒ: ὦ 76 ὅοα» 
ο τλυδὲ Οἡ. ΘΟΥ̓ΘΤΎ βτουηά οὗ βοπηᾷ οτἰ |οἰθαὶ Ὀ6 οεἰἐἰοά.. .. Ὅ᾽ο ἢπή δθβοϊ ἴο]ν πὸ ἴγδοο οὗ [{ ἴπ ΘΕΥΪῪ {ἰπγ68. ἴἢ δὴ 
Τϑιηγ οὐὗὁἨ ΜΒ. ΟΥ̓ π᾿ ΔῺΥ ΘΧρΡοθ τ οη8." Βαϊ οὐ ἴπ6 ΟΒοΥ Βδῃᾷ ἴῃ ΤῬοβο ϊο αἸγροάν μδα 11, δηὰ Βιοτ δἰ π ΘΠ. ἀοίνη 
ἴς, τποπχῖ οα 80] οἴ γ9 ρτουπή8. 10 ν88 ἀδοτον δε νας δ ἴῃ ἴῃ θορίηηίην οὗὨ [πὸ 41} ΘΟ ΠΕΌΓΥ ἴγοι [86 Πλαγχίοϑ απὰ τὰ 6 

ὩΣ »Ῥτγίηκνίζἐσο λαὺῦίξ οἵ [6 ΟὨ τι 8η8 ἔη ργδγίης [86 τὰ 8 ῬσΤαγοσ. Οοἴηρ. Οὐςη. Ὀ6]ον.---"Ὁ. Β.} 
8 ΎοΓ. 18.--ἰΤν τῷ φανερῷ ἰδ οτη![ἰοἀ 1 ΠΊΔῺΥ Οοάά,, 88 ἰῃ ΥΟΓ. 4. 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

Ἡανΐηρ ἐχροβοα (86 ΘοΟττορίϊοηβ οὗ ἀοοίΓ 6, ΟἹΓ 
Τιογὰ οχῃ δ 15 [Πο86 οὗὨ τοὶ ρίουβ 116 ὑπᾶογ ἴῃγρο ὁχ- 
8ΙΔ0]65, τ ΠΙΟἢ ρτγοϑοηΐ ἴπ6 ἴἤγοο ρτοδῦ [ΌΥΤΩΒ ἴῃ πο ἢ, 
{π6 56 τὶ σα θουβη 688 πὰ Πγροοτίβυ οὗ [86 ῬΏΔΙΒΘΘΒ 
40 Βοῦθ68 τηδηϊοϑίρα 1561, ὙΠΟΥ ποτα, αἰπιδ-σὶυ- 
ἐπ, Ῥγαγοῦ, δὰ γαίης. ΤΠ686 τοῦθ [86 ἰἢγθθ 
ΤΊ ΠΟΙΡΑ] τηδη  ϑίδιϊ Οἢ5 οὗ ρτγδοίῖοδὶ ὑἱοἱν ΒΟ ΠΡ, {Ππ|0 
ὑλῶν ΤΟΟΪΔ8 χὶϊ, 8, 9: χὶν. 10: Φυα} ἰν. 9 ; ΒΙγαο 
Χχῖχ, 11), δῃὰ τοῦτο δυβοα ὈΥ ὑμ6 ῬΠαγβ668 ἴο 6σ- 
ἰδ10 τηοῖν Βυρογίον ρἱοῖγ." Τα ΟΠυγοῦ οὗ Ἐοιηθο 
8.1}1 ἀοβὶσηδίθβ ὑπο 848 γσοοά ὑγουκβ 'π ἃ ρυθιϑταϊποηῖ 
80η80. Τηρ ΡΠ Δείβ608 ἱπιασίηρα ἰμαὶ ἰΠΟΥ ἢ84 γοδοἢ- 
οα {πὸ πἰσῃοβῦ ΘΠ Ο 66 ἴῃ [Π686 ἴῃγθῸ Ρ,8868 οὗ 
Βρί γι] 118, τ] Οἢ τχραῖκ ἃ τσὶ σμὺ γοὶδ  οβῃ ἐοισαγα 
Ομ πεῖσλδον (αἰταβ- χκἰνίηρ), ἰοσαγά ΟαΟοα (ρα γοῦ), απὰ 
ἰονγαγὰ οὠγδοῖυοδ ([ΑΒ 10); 8116 (ποὶν βρί τὶν οὗἨ Ὀομπᾶ- 

ἈΠ ὨΥΡΟΟΘΙΊΒΥ ΘΟΌΓΟΙΥ ἀοβίτογοα [16 Ββρίγιϊι8] 
ἈΓΒΟΙΘΡ Οὗ [8686 τ ΟΥΪΓΒ, δ ἃ ΤΟΓΔΙΪΥ ρ]δορα ἰῃθῖα οἢ 

ἃ ἰογνε] πὶ ἰμ6 βααἀοϑὺ δῃηὰ πιοβὲ βἰητὰ} ρΘΥν  ΓΒΙ ΟῚ 
οὗ {π6 Βοδίμρῃ. 

γον, 1. ουΣ σα ὐθουΒΏ. 9385 [ποὶ : ΨΟΌΣ 8115]. 
--νε τοδὰ δικαιοσύνην, διὰ ποὺ ἐλεημοσύνην, 
ὙΠ} Οὐ ϑΌβοι, δοῦτηδηη, Τ θομοηαογέ, δηὰ ΟἰΠΘΓΒ, 
βοοογάϊηρ ἰο Οοαα. Β. Ὁ... εἴο. εἰ ἰσλέεοιιδπεθδ, ΤῊ ἽΣ, 
ἰβ. ἀρτὶσῃς δηά ρίουβ οοηάποὶ ρΟΏΘΓΑΙΪγ, ΤΏυΒ τ 6 
αν ἴῃ [86 ἢγβὲ νεῖβθ ἃ ἀθβογ ρίοη οὗ τη ὐδουβιθββ 

ΘΡΆΪγ, τ] οἢ αἴϊοσσαγα 18 [ΟἹ] ον ὉΥ͂ ἃ βιδιίθιηθηὶ 
οὗ [86 {Ὠγοοίοϊ ἃ τηδηϊξοβίβίοι οὗὨ ἰδὲ τὶ ΘΟ ΒΏ 688. 
ΤῈΘ τονγαγὰ τ ἢ ΟΣ ΕΔΙΠΘΥ ὙΠῸ 18 'ὰ Ὠράυθὴ (Μαίί, 
χχν. 81, οἴθ.) ἰβ στωθῃιοηθα ἱπ ορροβίϊίοη το δαὶ 
νοῦ {86 ῬὨΔυβθοβ ἀστοραῖθα ἴὸ ἰμοιηβοῖνϑθ, οὐ ἰὸ 
186 ουϊγαὰ δοκηον]θαμιιθηὶ ἩΒΘΩ (ΠΟΥ οἰαϊταοα 
ἔγοπι τηθῃ. 

γεν, 2. ΨΈΘΣ ἴμου ἀοσαὶ ἀἸτηπ, ἀο οὶ βουηὰἃ 
ἃ ἰχυχηροῖ Ῥοίοσο [8}09.---Αα Βρυτγαῖίϊνο Ἔχργοβδίοῃ, 
τηθϑηΐηρ, ἐο αἰγαςί αἰεπίίοπ. ὅὃο ΤὨΘΟΡΆγΪδοὶ δηὰ 
ΤΩΔΠΥ ΟΙΝΟΡ ΘΟΙ ΠΘηδίοσβΌ (ὐ]ονίυβ, ΥΥ οἱἔ, Ῥαυυβ, 
οἷα.) υπαογβίδηα ἰΐ 1106 γΆ]}Υ, ἱμπαὺ ἰ86 ῬΏΑΓ ΒΟ 68 σϑίἢ- 
Θγθα {μ6 Ῥοοῦ ἱοροίμοῦ ὈΥ̓͂ δουπαϊηρ ἃ προῖ, Οἱ- 
618 σοῃηθροῖ ἰὺ πΣῺ ὑπ6 τηοάστῃ οιδίοτῃ οὗ Ὀορ ΑΓΒ ἰῃ 
(00 Εαβὺ, γῆοὸ ὈΪΟ (μ6 ἰγυγηροὶ Ὀσέοσο εἶπ ἴγοια 

ἘΞΈ νοη ἴῃ ΤΟΡίδα ἵν. 11, 12, 6] π|8 ἀγὸ τοργοβοηϊθὰ δὲ τὶ ζὶιῦ- 
ΘΟτιδ) 685 δαίοτο Οοά, πὰ 868 εἶθ πιοδμ8 οὗ οδίαἰπίπας ἔοτίνο- 
Ἀρ085. [Ι͂ῃ [86 βησίοπ ΟἸΌΓΟΝ ὌΊΘΥ ΟΤΟ Σορϑγ οα 8. ΠιΘΔῺΒ 
ΟΥ̓ ᾿ἸπΔυί οησο, ΟὍΤΩΡ. ἴμ86 Βοσῃλυῃβ οὗ 1,60 ἴ)ο αἀτοδὶ, ἐῥἱδό 
ΔΙΘαῦ ποτ, Ρ. 18, 

ὙΠΟΙΩ (ΠΟΥ͂ 85} δἷπι8 (Ἠθηηθθοτα). 1μαΒι]γ, Βοῖηθ 
τοῖον 1 τὸ {π6 οἰ Κίηρ οὗὁὨἉ [88 ἸΠΟΠΘΥ ἴῃ (86 ομοδῦ, 
ὙΙΘΝ 18 Βα ρΡροΒοὰ ἰὸ ἤδνθ Ὀθθὴ βῃδρϑα || ἃ ἐγιι- 
ρΡοῦύ, ΜαῃϊἝθβι]γ ἰῃ6 τηοἰβρΒ οΓ 8] ἰηἰογργοίδι οι 80 η 0 
18. οοττοοί.---ἴὴ 1Π6 ΒυῃαροΟρΊ 68 [86 Δ]Γὴ8 γγοσοὸ οΟ]]θοῖ- 
οἀ ; οἡ 18 βίγθοίβ ἐῆ8 Ῥθῃηθνοϊθηῖῦ τταγα δοοοβιρα ὮΥ͂ 
Ὀορρασβ. Τηθβα δα! οηβ, ἔθη, ΟὨΪῪ ἱπάϊοαις ἐδθ 
οὐσαβίοῃ. ΤῊΘ ΘΠΊΡΠΑΞΙΒ τοϑίβ ὁ (86 μὴ σαλπίσῃς. 
--ἼὟΘΥ αν ὑποὶσ σχονσαζά.--Απέχουσιν, 
ΠΟΥ ἢᾶτο ἰὑ ἴῃ {1}, οΥ αν ΤΠ ΟΙΥ τεοεϊνοα ἱμοὶγ στ. 
παρὰ [δηᾶ ν}}} σοὶ Ὧ0 τροτθ]. Τμ6 ΟἿΪΥ ἰΒΐηρ (ΒΩΥ͂ 
πΙΒμβοα π͵δ8 ἰῃ6 ῥγαΐβ6 οὗ [ἢ6 τηυεϊαὰα. δηᾶ τῃδὶ 
ΠΕ ἢανὸ ρμοΐ ἷπ 4]}} ἰΐ8 σαπὶΐγ.--- 8 ΟΧργοββίοῃ 
ὑποκριτής ΟΟΟΌΓΒ ΓΘΟΌΘΠΙΥ ἰῃ ἐπ6 ΟΟΒροῖβ, 88 ἴῃ 
τοι, 16, νἱὶ. 16, ἀηῃα ἴῃ οΟἴδοῦ ρ]δοθβ. Το νοῦ ὑπο- 
κρίνεσθαι (ἴλιΚα χχ. 20) 88 τη} [86 βΒΔΙη6 δ ρτῆοδ» 
θη 88 ἀποκρίνεσθαι, ἰο ἀπ διδοῦ, Ὀὰΐ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἴἰὸ 
ΔΗΒΊΓΟΣ ὉΠΟΘΓ 8 ΤΩΔΒΚ, ἰ0 ὈΙΔΥ͂ [86 δοίοσγ, ἕο ζεῖση. 
Ἰὴ {πῸ Νοὸνν Τοβίδιηθοὶ ἰδ ἰβ δρρ] θα ἰο ἃ ἔοττη οἵ 
ΤΟΙ ρίοη, Ἡ᾿Βοτα ἴῃ 6 ΤΟΔΙ ΠΥ ἰβ ανγδηϊηρ.᾽" 

γον. 8. 1υοῖ ποῖ ἴδγ ἰοῆ μαπὰ Κυου.---“ Νοὶ 
8 Ὀδγβίγλοηΐουβ οουπίϊηρ οἵ [Π6 ΤΔΟΠΘΥ ἤτοι [86 τὶρμὶ 
Βαμα ἱπίο δα Ἰοῖ (Ῥδυ]υ8, 46 ΥΥ̓ οἴἴ6), ΠΟΥ ἃ βοδγοῖ- 
ἵηρ ἰ0 ἰ8Κ6 ΔΙ δραΐη τἱτἢ [86 Ἰονδ ἢδηᾶ (ΠΛ 60); 
Ῥὰΐ Θοταρ]οῖθ τῃοαοβίγ, βοοτοῦ πα Ὠοΐβο οββ σί νην, 
τρί ΒΟΥ} οχργοθϑοὰ (Ο(Βγυβοβίοσω)." ἀδγίδοι: 
“1 86 Ἰοδ Βαμα ἀ068 ποὺ ΚΠΟῊ τδδὶ (86 τὴρῃῦ Βαπὰ 
ἄοοβ, ποῖ μον ἰ8 (η6 Βοὺ] νηοῦ δηΐτααῖοϑ θοϊῃ οοη- 
Βοίουβ οὗ 1.) ὙὯὺ οδὰ πα ΠΟ Β6η86 ἴῃ {1118 Ἔχ ρ]δπα- 
(ἴοῃ, απ ἃ ὑγοῖογ 18 αυοίαιίοῃ οὗὨἨ 8η Εδϑίθστη ῥγονοιῦ : 
“ἸΡΊ δου ἀοσβὺ ΔΩΥ͂ ροοά, Θαϑι 1 ἰπίο ἰἢ6 808: 17 106 
Β8}} 88|8}} ποὺ ΚπΟ ἰΐ, {Π6 Ἰμογὰ Κπονβ ἰι.,) ".--Ἐὁ 
Ὅο 5998 ἔῃ βΒοοχϑῖ, οὐ ἯΠΟ 18 οὐδ ργθϑοηΐ. Αὐτός 
ΗδἜ. Υοα δῖ ποὶ ἴὸ ἰ8κα γοῦν οὕτῃ τοναγαὰ : Ηδ πἰϊ 
δἶνο ἱ γοα. Α τοπαγὰὶ οἵ σταθθ (818, ἴῃ [6 Κίησάοϊῃ 
οἵ Θοὰ. 

γεν. ὅ. Απὰ τ Βθῃ γ} ΡΥΧΑΥ .---ΟὉ ΤΩΔΩΥ στουπαβ 
6 Ὀγοῖον ἰΠ6 Ρ]αΓαὶ ἰμβιθδα οὐ ἴ86 βἰηρυ]αν (Β66 1,80 ἢ- 
ΤΑΔΏΏ, οἷ0.).-- Ὁ Ὁ Ιονϑ ἴο ὕσαν. Τοῖς ροϑιιΐοῃ 
ἴῃ ὈΓΑΥ͂ΟΓ 15 ἃ τηδίίος οὗ γοβοοί ὁ δηὰ οὗ ὁμοῖοο, απὰ 
1ΠῸῪ Ἰονα ἰΐ βο.--ϑίδπαϊηρ. “Τὴ6 ΨΦεν8 ῥγαγοά 
βίαηαϊηρ Ὑὐ0} {ποῖν ἴδοο ἰονγαγὰ [86 ἰσΙΏΡ]6, οὐ ἰονγασὰ 
(86 τηοϑὲ ΠΟΙΥ μΪας6,---1 ὅδυῃ. 1. 26. 1 Κίηρϑ νἱ}}. 29 - 
Μαῖκ χὶ, 2δ᾽. [κα χνΐ!, 11; 1Πἰρμιοοί, ον, 292 
86.---οὐ εἶβο κηθοϊϊηρσ, οὐ Ῥτοβίγαϊθ οὐ ἴῃ φαγὶ ἢ."- 
Μογοῦ. Βαΐ (86 νογὰ ἑστῶτες ἰπάϊςαῖθ8 ἃ σοηβοίου 

᾿ [“ Τλιιδὲ ἀὼ 1068 αίεα, 80 τοὶ Ὁ 68 ἐπ Αἴδον, 
Ἰγεΐν 66 Ἃ46) 7 ἰδοὺ πέιλξ, 8ο τοδίδῳ ἐα ἐδν' 1677." 
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δϑὰ οαἰοηϊδίζουθ δϑβυτηρίίοῃ οὗ ἰδ 9 Ῥοδβίῃγο : ΘΟ. 
[μᾶκο χυϊὶ, 11, ὁ Φαρισαῖος σταθείς.---ὰ 6 οοσ- 

ἐν ταῖς γωνίαις. ΤῈ6 ῬΒΑΓΒ665 ὈΓΟΌΔΌΪΥ ἰο0Κ 
διὸ ἰδδὶ (06 ΠοὺΡ ὅχϑα [0 Ῥγδυϑῦ Βῃουϊὰ ονυογίδικο 
Ποῖ δὲ ἃ Ἕγοϑϑ- τοδα ΟΥ {8.8 ΘΟΤΏΘΣ Οὗ 8 βἰγοοῖ, ἰπ οἵ- 
ἀογ ἰο εἴοτα (ποῖ (16 ἀδδίγθα ὁρρογίῖν οὗὨ ρο- 
ἑοστωΐηρ ἐμοῖς ἀδνοίουϑ ἰῃ 186 τιοβὶ ρυ]ῖο ρἴδοθβ. 

γον. 6. Τπῖο ἐμ οἱοποῖ, εἰς τὸ ταμεῖόν σου.-- 
ΤῊΘ τοὺ ΒΡΘΟΟΙΔΙΥ υϑοὰ ζῶγ ἤγϑυοῦ τῖχδϑ οδ)]ο ἃ ὑσε- 
ρῷον, ἴἰ)6 ΑἸΙ] ἢ, οὐ ἴ86 Βουβοιορ. ΥἹισίηρα, ϑψγη. 
161. ΑἸιδουρῖ (8 δραγιχωθηΐ ἰβ ποὶ δχοϊυ βίον 
Β6γ6 τοΐοστρα ἴο, ἴΏ6γθ ἰ8 δου ὰθη δῃ αἰ] υδίου ἴο ἰὶ, 
ΔΒ Ὀοΐηρ ΡΓΘ- ΘΙ ΘΉΓΠΥ “ ἐδλδ οἰοβοὶ" οὗ ἃ ον 6 
δηρδροα ἰπ ἀσνοί οηδ] Ἄσϑγοΐϑοϑ. "ΤῊ δης{Π 6818 Ὀ6- 
ἔπθοη “ ἐλδ οἱοδεί,," διὰ ““ ἐλα αιμλασοσμα ἀπε σούτΑΥα 

ΟἿ εἰγοείδ,," 8 ταδυϊεθὶ, Οὗ 
ποῖ αἰμηρα ἀρβέτιϑὺ ΡῸὈ]1Ο ῬΓα: 
ἶς: ὁ τόπος οὐ βλάπτει, ἀλλ 
[1 ἰδ ποὺ 116 ρἷδοο τοι Ἀὰ 
1.6 δἰ]. ΑἹ] ἀἰβρίαυ βῃου 
Ὥοπ: Η6 πῶο δα άγοϑϑοθ (σὰ μον υὐ τελλλὰ}) τῶν 

Ειοββοα νὰ ὑπουρ 5 οὗ μἷ8 οὐ τδηΐβ, δπὰ οὗ ΗΪπὶ 
ἭΠΟ0586 ζτϑοθ 86 οηίγοαίβ. ὅϑ'υοἢ ΔΟδίγδοιΐοι Μ011} ΘΟΏ- 
γοσγὺ ἴ86 ταοδί ρυ]1Ο ΡΪδοο ἰηΐο ἃ ταμεῖον. ΤΒΘ ταϑί- 
δΔΡΒοΥῖ 81 οσχργοβϑδίοῃ, κλείσας τὴν θύραν, 8180 ΓΟΙῸΣΒ 
0 ἴ.6 Ἰαίοης ἀοϑῖτο οὗ ραϊηΐησ [86 Δρρίδυβα οὗ τιθῇ. 

γα;. 7. Ὅκο ποῖ ναΐπ ΣΟ Ρ9 ἴδοι, μὴ βατ- 
τολογήσητε.-- ΑἸ ΟΠ ΡΟ ΓΒΪΟὶ 
ΟἸοθο οὶ οσοππηοοίϊθα πὴ [Π6 ἤοσταοσ, ἀπά 
δἰίοτηρὶ ἰἴ0 ζαΐῃ πλογὶς Ὀοΐογο Οαοα ὈΥ δυμετοιυων 
Ῥγδοιίςθβ, δὲ 88 {Π6 ἔουτηοῦ ἀῦυβθ γὰαϑ ἰηἰομαρα ἰὸ 

. δίῃ τροσὶ ΠῚ τρθῃ. Βαττολργεῖν ΟΟΟΌΓΒ ΥΟΓῪ 
ΓΑΤΟΙΥ ἴῃ οἰδβϑίοδὶ πτὶΐοτβ (Βα ρ ὶο. δὰ Ερὶ οἵ. ἢ. 840). 
7: ̓ δ9 ὈθθῺ Ὑδυΐουϑὶυ ἀογίνοα ἔτουμι Πδιίυ5, ἰΠ0 πδῖηθ 
οὗ ἃ Κίηρ ὙδῸ ϑιδιμπηθγοα, οὐ ἔγοα Βδίΐζιβϑ, ἃ ροοὺ 
ἭΒΟΒΘ ΘΟΙΙρΡΟΒΙ 08 το γα [0}} οὗ ἰδυϊοϊορίθβ, ΟΓ ἔγῸΠὶ 
ἘΠῚ)32, 500 χὶ. 8. ῬΓΟΌΔΡΟΙΥ ἰΐ 8, ἃ8 ΗἨδβυοῃΐυβ βὺρ- 
ἔσοϑι8, δῃ οποιρλαϊοροδίϊοοι, δος [Π6 ΔΙΗΔΙΟΡΥ οὗ 
βατταρίζειν,---αιὶ ἰτϊϊδίοη οἵ βίδσησηογίησ, ἀπὰ τΠθη 
οἵ 1γ. ΤΏ οσρίδηδίΐοι οὗ 118 στῃηϑδῃΐηρ 8 [πγ- 
εἰομεᾶ ΌΥ 86 οχργοϑβίοῃ, ΣΩΟὮ βρϑαϊείπα, πολυ- 
λογία, ὙΠοΐ [Ὁ]]ον8. Τῆ686 γαΐη γοροι [] 08 οὗἨὨ [86 
ΒΟΔΙΉ ΘΙ, τὸ δυο ἴο ἰῃ 1 Κίησθ Χυ !. 26. Τοτγρηϊ, 
Ἡδαμίοηΐ. γ. 1.--- ΟΣ [Π6 ναΐῃ τορι θη οὗὨ 186 68, 
δεε Μαλῖϊ. χσῖϊϊ, 1δὅ.: βῖγ, υἱῖ, 14, ΥΥ οἰϑιοίη, βομος 

ἢ, δῃὰ ΟΙΠΟΥΒ;-τοη ἴμο86 οὗ τ86 ἈΜΟΠΑΙΩΠΊΘΩΔΗ8, 
οἴηρον, 478. οἶδα. Υἱὶ, αα 1,Θοἴογοηι.---ΤῊ 6 νδὶπ 

Τοροι οη8 οΟὗἨ ἰῃ6 πιοάΐεοναὶ ΟΠματοὰ ((ἰ 686] γ, Κἢ7- 
εὐσηπσεδοῖ. ἰἰ. 1. Ρ. 294), ἀπα οὗὨ Βοιῃὴθ τροάθτῃ Βοοίϑ, 
ΒΓ Ὑ7611 ἰσήοντῃ. 

11 18 σου Ωγ οΥὗἨὨ ποιΐοο, ἰμαὐ ΟἸ σι τα κ9 Ὀδηοῆ- 
ΘΟΏΟΘ δηὰ ἔδϑιϊηρ δ᾽οῃσ ΜΓ ὈΥΔΥ͂ΟΡ 88 σοὶ ρσίουβ 
δοϊίο5, Ἀπα ἃ8 [6 δυϊάρῃσο οὗ ργδοίϊοαὶ ρου. ΤὨὶ8 
ἐσ] 68, ἐμαὶ δἸτηθρινίπρ δὰ ἰδϑηρ δῖὸ [06 ὨΘΟ68- 
ΒΑΓῪ δοσοιαρδηϊτηθηΐ δηα τηϑηϊξοϑίδιίοη οὗἨ ἰΓῸ 6 ὈΓΑΥ- 
δν, υἱ ἢ, 80 [0 Βρθᾶκ, βίδῃ 8 ἰηϊοττηθαϊαὶθ ὈΘΊΤΘΘἢ 
ἴδοια ; ἴ.6 βρίτῖν οὗ Ῥγγοῦ Ὀοΐηρ γοβϑοιοα ἴῃ δἰἰθπίοῃ 
ἴο 1π6 τυδηῖβ οὗ οὖν ἱπαϊσοηΐ Ὀτοίγθῃ, δηα ἴοὸ [8086 
οὗ οαῦ οὐ ἵπποῦ ἴθ. ΤΏ. ᾿ΠέΓΘἤΟ65 ἔγοσα (818 ἃγο, 
1. (δι δἰπιϑσινίησ, ἴῃ [86 βρί γι .41 Βθη80, ἀοοβ8 ῃοὶ 
ΤΏΘΓΟΙΥ ΘΟὨ ϑὐδὺ ἴῃ οᾶγΘ [ὉΓ {Ππθ ἰθιαρογαὶ νδηΐβ οὗ (6 
Ῥοογ, ΟΥ̓ ἰμ6 ἱπϑιγυπηοη δ! ΕΥ̓͂ οἵἨ Θ6Β|Δ0}}58)6ἃ Ὀοδτα8 
δηὰ οουὐληγ οο8, θυ ταυϑὶ ἰδκο ἔογπι δος (86 ὁχ- 
ΔΙΏΡ]6 συ] ἴΠ0 οτὰ Ηϊτβοὶ ἢ σαν τμθη Ηθ το] να 
ἴδιο σαη 15 οὗὁ [86 Π6ΘΥ : 2. τπδῖὶ τε] σίου ἔαβϑίηρ ὁΔῃ- 
ποῖ Ὀ6 γοάπιοϑα Τρ ΓΟΙΥ ἰο᾽ ῥΥἱηοίρ]68 οὗὨ ὑϑιρϑγδηοο, 
ΒΟ ογΥ, δηα ογάογ, θυ ἔοσβ ἃ αἰδίϊποι δηα βρϑοΐδὶ 
Θχογοῖθο, τ ῖοῃ, Βονγονοῦ, παυϑὲ Ὀ6 τοϑογυϑα [ὉΣ Βρ6- 
οἱδὶ οσϑβ ἰῇ ΟἿΣ ᾿ἰνοϑ, ΟΥ [ὉΣ Β6Ά80}9 Οὗ ΡΘΟυΪΔΡ Οχρο- 
κἴφωοα. 

να. 9-18. Το Τιοχὰ ἘΣΑΥ ΟΣ -- Οεπογαὶ 1Ν6- 

ηλανζδ.---Ἴτὶ (818. ῬΓΑΥΟΣ Οὐν οτὰ βίον Ηΐβ8 ἀἰβοίρ]98 
ΒΟΥ δὴ ἱπβηϊθ νατγίοιυ οὗ ττδηΐβ ἀπ γα θ8ι8 σα ὉΘ 
οΙλργοδβοὰ ἰηΐο ἃ ἴδ ὨυγὉ]6 οι ἰοηβ. [Ὁ οΣ» 
Ὀοαΐαβ ΘΥΘΕΥ͂ ρΟΒΆ8116 ἀρδϑῖίγα οὗ ἃ ὑγδυίηρ Ποαγὶ, ἃ 
Ὑ801]0 το] οὗ βρί γι] σθαυϊγοσηθηίδ, γοὺ 411 ἴῃ (80 
Ἰοοδὺ βίσωρὶθ, οοῃάθηβοα, δθὰ Βυσ}]6 ἔοστω, το: 
ΒΟΙΩὈ]ηρσ ἴῃ {818 τεβρθοὶ ἃ Ῥϑᾶσ] οἡ σοὶ ἴμ6 ᾿ἰρὰὶ 
οὗ θαυ ῥἷαυθ. [0 ὀχσργεβθθβ δῃηαὰ σοι ἷπο8, ἴῃ [ἢ 8 
Ὀοδί ογάογ, εὐεγν Ζευὶκό ἦδο, εὐογν λμηιαρι 807- 
τοῖῦ ἀπά ιτοαηξ, δια εὐονν ὀλγαδαι ἰγαξίοτ, ἴον ἴῃ 9 
βοοῦ οὗ οἰδοῖβ. ἴῃ (06 οροῃίϊπρ δἀάγοββ ἯῸὸ δΥθΘ 
ΤΒοίδμι ἴῃ 1.8 Ρυξοδβί σωδηϊοβιδιΐοη, τ οι ΟΥ̓ΟΓ ΟΥΤΏΒ 
διὰ 868 (86 αυὰ οὗὨἩἨἁ ὮδΑγοπ 88 οὖν ΕἌΊΒΟΙ, 
Ἐτοΐὰ ἰμ6 ἴῆγοθ γϑὶ μου οηβ, ἰῃ μον γοϊδίϊοῃ ἴ0 
τπρ αποθρῆϊηρ ΟΠ 68, ἯΘ ἸΘΆΣΏ ὑπδὺ ταλη τουδὶ ποῖ Ὀ6 

τὴν μα ΤΏΘΓΟΙΪΥ͂ ἴον ὑπαὶ ποῖ αὔδϑοίθ 
Παὲὶ ᾿ἷ8 Βρὶ γι ζι.8] γγ6}1-οΐηρ Μ1}1 6 Ρῥτο- 
Πβυστοηᾶον ἰο αοά, ἀηὰ ὉΥ ὈΥΙΒι ΓΙ 
πὨΪΟΝ Ρογίδ 8 ἰὸ ΗΪ8 Κἰησάομι. 
! ῬΓΆΥΘΡ 8 ΘΟΙΩΙΩΟΠΙΥ͂ διτδησοαὰ ἰηῖο 

ΠΤΤ «Ὁ μόν ι--- 6 »γέζαοε, ἰδ »εμοηδ, Ἀπ ἰ6 οοῆ» 

οἰμδίοπ (8ε6 Τα μοτ᾽Β βγρδ]]ον δ θο ἶϑτα, (16 Ηεἰα6]- 
Ὀογς δῖ. αὐ. 120 844.) δῃὰ ἰμα ΥΥ οϑἰαλίδίον Οδἰβ.. 
Τοη [90] 8 [ῃ6 διγτδηροηοηΐ οὗ ἰὴ βδραγδαῖθ 
ροιἄομβ. Βρηροὶ: είϊα διπΐ δορίθηι, μηῖυεγδα 
αἰυϊάμηέμν ἐπ ἀἄμαδ Ῥαγίει. ῬΥΙΟΥ οοπδιποί ἰγὶα »γὲ- 
οτα, αίγεηι δρεοίαπέϊα : ἐμίεηι, ἐωιώη, ἕμα ; }οϑίογἹοῦ 

γ γοϊδγμα, πο8 δρεοίαγζια.---ΟἸΒΒοὴ : Ὑ]Ἱονοᾶ 
48 ἃ ὙΠ0]6, (86 ὈΓΔΥΘΙ σΟὨἑΔΙἢΒ ΟἸΪΥ Οὴ6 ἰάθα, ουὐϑθὴ 
660 Ἰοησίῃρ; αἴϊον [86 κΚἰησάοῃ οὗ (οὐ, πιο ἢ ἔοττηϑ 
18μ6 Βυθϑίδποα οὗ 811 [86 ὑγαάγοσθ οὗ ἱμῃὸ οἰ] άγοη οὗ 
αοαὰ (ἴον πβοβα Ὀθῃοοῖ Οἢγῖϑίὶ Βοσὸ ρίνοϑ 8 ἃ πηοαο]). 
Βυιὺ {15 Ομ ἰάθβ 18 βοὶ ἔοσῦ ἢ ὑπᾶογ ἃ ὑπο] ἃ δδρϑοῖ. 
ἴῃ 1η6 ἔγβυ ἴῆγθο ρϑι 008 1 18 ργοϑοηϊοὰ ἴὸ 08 ἰὴ [80 
σαὶ οὐ ἀοἀ᾽ δ τοϊαίϊΐοῃι ᾽οὸ τθπη, χα !ἰτηρ [16 Κίηρ- 
ἀομλ οὗ αοἀ δΔΡὈβο] 6] 7 δηὰ ἴῃ 118 ρογίδοϊ685,---ἰὴθ 
ἢη8] δἰτχ οὗ (οὰ Ὀοϊηρ αἰνγα β 086 Ὀυγάθῃ οὗ {Π6 Ὀθ0- 
ἐόν γ 8 ἀοδῖτο ΤῊΘ ἔουγ βυσοσούϊηρ ρΟΓ ἸΟΏΒ, οα 
{π6 ΟἾοΣ Ἀδηα, ὉΘΆΣ ΓΟίθγθηοθ ἴὸ ἴλι6 ΟὨδίδοϊθβ ἰὴ [ἢ9 
ΨΆΥ ΟΥὗἨ (06 Κίηράομι οὗ Βθανθη, δηὰ ῥγοδοὴὶ ἰἢἷ8 
ΒρΪΓ [8] Ἰοησίηρ οὗἨ [86 οἸὨὐ]άγοῃ οὗ ἀοἀ ἰπ ἰῃ6 Ἰ᾿ρῃὶ 
ΟΥ̓ ()6 οχίϑιίπν τοϊαθοη Ὀθίνγοοη τῆδὴ δηὰ οὐ. 
Ηδῃοο ἰὲ ἰβ Βαϊ ἱπ 16 ἢγϑὶ ραγὶ οἵ ἱπ6 ογ 8 ῬΓΔΥΟΥ 
{86 ἰπβηῖίϊο το μ68 οὗ αοὰ ἃγὰ υπίο]θὰ ---- 

Βα]]οποὰ Ὀ6 7.ν πϑῖὰ: 
Τὴν Κἰηπσάοτῃ ΘΟΙΩα : 
Τὴν 11} θ6 ἄοποα; 

ὙῊ6 ἴῃ (86 ΒβΒοοοῃά ραγὶ, 116 ῬΡΟΥΟΥΥ οὗὨ ΤΩ ἐδ 
Ὀγουσμὶ ἰο Υἱοῦ : 

αἶνο ὧδ (}18 ἀΑΥ οὐγ ἀδὲΥ Ὀτοδά : 
Ἑοτρῖνο ωϑ οὺν ἀοὈί8 ; 
[μδδ 8 ποΐ ἰπῖο Τοτηρί δι οι : 
Βοἶῖνον δ ἔγομλ οΥ]], 

1μδβιϊγ, 106 το ἀΟΧΟΪΟΖῪ ΘΧΡΤΟΒ868 ἰῃ6 σογίϑίῃ ΠΟΘ 
[8αὺ ΟἿἿΡ ὈΓΔΥΟΤΒ 8}8}} "6 Ποδγὰ, ἰὴ νίον οὗ (86 οδδι- 
δοῖον οὗ ὡοὰ, πιο, Ὀοὶηρ Ηἰτβοὶ ἡ 86 ἰσῆοϑὶ ροοά, 
{1 4150 ὑτίηρ ἴο ρᾳ88 ἴῃ ἰρμιοβὶ σοοί, οὐθὴ ΗΪβ 
οσ Κίησάοτη, Τμ6 1ογὰ δ Ῥγαάγοῦ ἰδ, αἱ ἴΠ6 ΒΔ}10 
ὕστηο, (86 υἱΐογδῃσο οὗὨ τ ἀδϑίγοβ οὐἵἩ ἰηδίνι ἀσ] Ὀ6- 
Ἰονογβ, ΔΙ που ρση 0116 Ρ]ΓΑΙ πυσιθοῦ ἱπ 6 ρο 0 Π5 
ἱπαϊοαϊοβ (Ποῖν ἐροϊ τς οὗ [6] ονβἢϊρ τὶ} ΟἸΠΟΥΒ, πὰ 
ἰδαὶ οὗ 116 αϑρίγαϊοη8 οὗ ταδη κι πὰ σοηογα! γ, Εἶχε 
Ὀτοββίηρ ἃ8 ἰΐ ἀοθ8 [86 ἰπτηοδὶ ἴθο]ησβ δηα της 3 οὗ 
ΒυΠιΔΗΣΥ, δὰ ἐπ τοϊδ θη Ὀοίνοθῃ σα δμὰ βἰαδι} 
τηϑη, ἰὺ ὈοΐῺ τηθοῖβ ἴπ 6 τοαυϊγοση θη οἵ 81}, δὰ 5818» 
65 {π6 ἀρβίγοβ οὗ 16 ἱπαϊνι 0), ργοτί οὶ ἢ. δὲ 8 
Ἰο οὗ ἔα ἢ. ΕἸΤΟΓΥ Βροαὶδ] σϑαιποϑὶ ηοὶ αἰγοοί] 60ῃ- 
Ὡροίοα πὶ ΓϊησΒ ὑμαὺ Ρα88 ΔΎ, Ὀυΐ Ὀσατίῃσ ΟὮ 
ναὶ 18. οἰ ΘΓΏΔΙ, 15 ἱποϊυ ἀοα δηὰ ἱσαρ]οα ἴῃ ἴμ6 1 μογ᾽ 8 
Ῥταγοσ." --ῦὸ Υοθ: “Τὸ βδοιο ἃ ΒΌΤΩΌΘΓ οὗ ἴ8 680 



124 ἸῊΞ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝΘ ἸῸ ΜΑΊΤΤΕΕΥ͂. 

Ρουοιθ---Θογοι---ἰ παϊολίθα ὑμδὺ ΠΟΥ ὀχῃδυδὲ ΘΥΟΥΥῪ 
το ρίουβ σαὶ. [Ι͂ἢ ἰῃ6 ὅτβι ἴσο μοι ὕὔοηθ, ἴμ6 βοὺ] 
τἶβοϑ αἰγοςῦγ ἴο αοὰ : ἰὰ {86 ἴὮτοα ζΟ] ον ηρ, 6 δυο 
ἐῃ6 ΕἰΠαΘΓΔΏΟ68 0 [686 Δδβρίγδι η8--- ἴγοτι ἃ ἔδα ῃρ 
οὗ ἀοροράθῃοθ Ὀροὴ τὶ 18 ΘΔΡΓΠΪΥ, δηα ἔτοσω ἃ Θοη- 
Βοὶ τῖϊ βίῃ: τ 8116 (ῃ6 ᾿δϑὲ ρϑιϊ οι βοίβ Ὀθίοσθ Ὁ8 
18:6 Ββοϊυιίοη οὗ 8411] ὑῃμοβ6 αἰ οΌ} 1168." ---ββοτοονδαί 
θοϊίοῦΣ Μογοῦ: “ Ηαυϊπσ τίδολ ἰἴὸ σπδὲ ἴοστηβ [86 
ἰχμοαὶ δηὰ ᾿οϊοδὲ οὐ͵θοὶ οἵ Ὀθονοῦθ, 186 βου] ἰ8 
δηρστοθβοὰ πὶ τ 5 ὁπαγδοίος (Βγαὺ Ῥόθμοπὶ, [19 σταπὰ 
ἜΓΡΟΒΟ (βοοοημ μαι 00), δὰ ἐΐ8 ταογὰὶ οοπαϊοῃ 
ΔΝ] Ροι 08); ἰὰ 86 ἔουτδι μοι οι, ὅπ 6 ομἸάτθα 

Πρόλογος. όγος. 

Εὐχαί. 

1. ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά 
σὸν. 

ὥ, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σον. 
8. γενηθήτω τὸ θέλημά 

σον, κιτ᾿λ. 

1. Πάτερ. 
Φ 

ῷ. ἡμῶν. 
8. ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

ΤΠ οΚ : “ ΤΏ αἰξοηῖνα τοϑάθν, τῈΟ 888 οἰ ΒΟ Τ86 
Ἰοδστιθὰ ἴμ6 ἀοοίτπθ οὗ (86 ΤΥ, Μ|ῷ'} Η[πὰ ἃ αἶ8- 
τἰησί τοίδγοησθ ἰο ἰΐ ἴῃ [86 ἀγτδηροτηθεὶ οὗ ἰμ 8 ῥγαγ- 
τ. Το Βγβὶ ρου οι ἰῃ Θϑοἢ οὗἁὨ [86 ὅτβί δῃὰ βοοοῃὰ 
Ῥοσώοῃϑ οὗ (86 Ῥγδγογ, σοίδτβ ἴὸ αοὰ 88 ἐμ Ογϑαῖου 
διὰ Ῥγαβογσυοῦ. {μ6 βοοοηά, ἰο αοἂ ἰδ6 Βραάροιηον , 
δοὰ (86 ἰηἱγά, ἰο αοἀ τμ6 ΗοΙΪΥ βρίτιῖ.᾽.-Δευοίίοη ἴο 
αοά, δηὰ αοσερέαπος οἵ ἨΪΐβ ΕἿΝΒΕ ἃγὸ οομίγαδίαα ἴῃ 

Ἵ. ΒΙοβοο δγὸ ἐδ ΡΟΟΓ ἴῃ δρί τ : 0 ἔπιοῖτϑ 158 ἴη6 κίηράοτῃ 
οὗἨ Βοδυθῇ. 

4͵ ΒΙοκδθὰ διὸ ἐμοῦ ἰδὲ ἹΠΟΌΧΣΤΩ: [30 ΠΟΥ͂ 8841} 06 δοχῃ- 
οτιοά τιδὰ. 

8. ΒΙοδοοὰ 8ΓΘ [1:6 τροοκ : ΤὉΣ (ΒΟΥ͂ 8Β88}} ἰποσίξ [80 ΘδΓῶι, 

4. Β]εββοὰ διὸ ἔποΥ ἔδαΐ ΒΌΠΟΟΥ δηᾶὰ ἴπ]γδῇ αἴζον σφι ίθοτιος 
658: 10Γ ΓΙΟΥ͂ 8.14}} 06 δ]16ἀ, 

ὅδ. ΒἸοβδοὰ δγῷ 1ἢ0:9 σῃϑσοίδι : 2107 ΠΟΥ͂ 808}} οὐ ηίη ΑΣΑ δ 
6. Βιεοκδοὰ δῖὸ [86 ρῦτο ἰῃ δεδιξ: 7ὯὉΣ [ΒΟΥ 8}}8}} 8906 (οὐ, 

Ἴ, ΒΙορβδοὰ αὐτὸ [πὸ ῬΘΔΟΘΕΊΔΚΟΓΙΕ, εΨ' 

ΤῸ ὯΔ8 ὈΘ6Ώ τοηδικοα, ἐμαὶ (86 1,ογὰ 6808 Β᾽ΤΩΡΙΥ͂ 
ἰδυροὶ ΗΒ αὐφοίρίδε ἰο ῬτΑΥ, “ Εὐγζῖνα υ8 οὰν ἀθὈὶβ," 
Ὀυΐ οουἱὰ ποῖ Ηἰπ56] ἴᾶνὸ οδγοὰ δαὶ ρϑ ο 
(οοαρ. ΤΒοΪυοκ, Ρ. 87ὅ). 1 τὸ ἴδ ὁ ᾿Σύοτδ Ϊγ, 
ἐῃ18 8, οὗ οουτβο, ἴσιο; ἱπουμῇ 6 τηυδὺ αἰ ν8 ὈΘΔΓ 
ἰπ τχἱπὰ, ἐμαὶ ἰῃ (6 ἀορὶ οἵ Ηΐ8 Πυγηδη ΒΥΤΩΡΑΙὮΥ, 
ΟἸ τῖϑὲ ἔθ] Ὁ τῆοτα ἰθδη ΔΩΥ ΟἾΒΟΡ {86 δ'ῃβ οὗἨ Βυτηδῃ- 
ἐγ, ἀπά ἐμαὶ Ηδ οπἰγοαίοα ἐμποὶν ζουρίνθη 88 88 ἰμαὶ 
οἱ 8 ἀρνί ἀπο ὈΥ̓͂ [86 ὙΠ0]6 Δ ΠΗ} οἵἩ τηδῃ. 

γον. 9. Αὔἴοσ 015 σζδῃσποσ ᾿ποχϑίοσο ὕσὰν 
“«"-Αοοογάϊηρ ἰὼ ΒΟΒΙοἰοστάδοθοσ, ΟἸβμαυβοη, (6 

ἔσει, δῃα Νοδηάον, ΟἸγβὺ ἰδυρσὰς Ηΐ8 αἰβοὶρ]68 [16 
μον Ῥγδάγοῦ, ποὺ οὐ [δ ΐ8, Ὀὰΐ ΟἹ ἃ ᾿Ἰδίδς οοοδεῖοῃ 
([μκοὸ χὶ. 1). ΤΟΙ αοἷς δπὰ δον Βο]α ὑπαὶ ἰδ6 [οτΒ 
ῬΓΑΥ͂ΟΙ Ὑ68, 80 ἰο Βροδῖκ, ἐνίοο ἰδυρῃξ : (86 γδὶ ὑἱπ|θ 
ΔΒ δΔΠΠ ΟΧΔΙΏΡΪΘ ΠΟΥ͂ ἰὸ ὈΓΑΥ͂ τ] Πουΐ γαΐῃ γορ 10} : 
ἔπ βοοοιὰ ἔπηθ, θη Ηΐ8 αἰβοῖρ!θθ Θχργοββὶγ «οἰκοά 
Ἠΐμπι, “ μοι, ἰοδοῦ αβ ἰο ῥγ8γ.᾽) Βυΐ [818 Ἔσρίδμδ- 
σου ἰ6 ἔοτοϑά, δῃηὰ δὲ γαγίδποο πὶ ΟἿ ΓΒ: Β Οὐ ΠΑΓῪ 
τοοὰδ οὔ ἱπϑισυσίοῃ, το γ8 ΑἸΤΑγΒ ἰῃ ἰἢ6 ἤγδί 
φΐδοθ ἀἰγοοίρα ἰο (86 αἰβοΐρ]θβ, δηὰ ἰμθῃ ἰο {86 Ρθ60- 
Ρὶ.. Βυὶ 1 τὸ 0811 ἂρ Ὀεοΐοτο ουὖὖ τηϊπὰβ ἐμαῦ ἱπηθν 
αἴγοῖο ἰο πίοι ἰδ6 ββοστθος οἡ ἔμ6 Μουῃί τνγὰ8 γα 
δὐάτοβδοᾶ, τὸ οδὴ σ γ υπαοεβίαπα ΒΟ ἰδ 6 ἀϊδοὶ- 
ΡΪοβ πουἹὰ οπ ἐμπαὺ οοσδδίοη Ὀσο δ βυοὴ ἃ γϑαυϑδί, 
Αἴτοσ 1.15 ΣΩΔΏΏΟΣ, οὔτω -.---ἴῃ ταῦ γοδροοῦ οὔ- 
τως ὃ Οτοίϊιιδ: ἐπ λιπο δοῆδώηι, Οαλονῖυδ, ΝΜ] ἀοπδίαβ, 
Ἐτίζβοθο, ΤοΪυοἰκ, Μίογοῦ : ἐπ λὲς πναπλοῦ, ἐ. 6., ἴῃ 
ὀγίοῖν. 80 ὙΥ οἵίθ : ἰὼ (8680 πογάβ, 88 ἃ ζογηνμία οὗ 

οὗ ἀοἀ δωρηδίο ἰλεηπιδεῖσεα ἀτπιάϑν (6 ουπϑοϊουκιηοδα οὗ 
ἐδοὶν ἀοροδάδηοα ὑροὸῦ Ὀἱνίῃα ΤΩΘΓΟΥ͂ οὐδθῖ ἴῃ ἰδζη»- 
ῬΟΓΔΪ τοδίίογϑ, Ὀαΐ τουο τοῦθ ἰῃ δρὶγίζα6] (Ὠΐπισα, 
βίῃοθ ἐμαὶ σοῖς, δοοοταϊηρ ἰὸ 186 ἤχει ρογέοι οἵ 
1818. Ὀσγαγοῦ, οοπδίϊαϊορα μα Ὀυγάρη οὗ ἀρβῖγο, οδῃ 
ΟἾΪΥ͂ Ὀ6 τοϑισοὰ ὈΥ ἐογρίνεμοδθ (6 μοι 808}, ὮὉΥ 

ΟἿΒ χυϊάσποο (εἰχίηῃ μοι 0}, ἀπὰ ἀο γοσϑῆοο 
ΤῸ. ἴ860 ῬΟΥΤΟΡ ΟὗὁἨ ἐμ6 ἀδυΐ! (βουνοί ρει οηλ"-- 
Βάεν (ἰ. 198) ἀγα 8 ἃ ρ8γδ}161 Ὀδύνγθοῃ ἰἢ6 ἔνγο [Δ 0168 
οὗ ἐδο Βεοοαδίορσυθ δπὰ ἴμο πο βοοώοῃβ οὗ πὸ [τὰ 8 
Ῥτγδγον.---ὕἐρον ([,ἱ, Ῥτγορβτδιοσοο αὐοίϊοα ὮΥ ΤΒΟ- 
Ἰποκ, Ρ. 860) Βυχρεδὶϑ ἐπ 0] οσίαρ' οὐ ἘΠ Π6 :--- 

᾿Ἐπίλογος. 

Αἰτήματα. 

1, τὸν ἄρτον ἡμῶν, κιτιλ, [1. ὅτι σοῦ ἐστιν ἣ βασι» 
λεία. | 

4. σοῦ ἐστιν ἡ δύναμις, 2. καὶ ἄφες ἡμῖν͵ κιτ.λ. 
8. σοῦ ἐστιν ἡ δόξα. 8. καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, 

κιτλ. 

180 Το Ἐ Ῥσαγοῦ. 1, ονοίοῃ ἐο 2718 πατηε, ἐο Ηὰ 
Ἶ ν ἀπά ἰο ΗἱΔ τοἱϊ! ; Ἀδᾶνοη, ἤδάνθὴ δὰ δαί, 

ὀΑ τ : [Π6 ρἷδοα οὗ ΗΪβ8 ταδηϊοβίδ θη. 2. Ασοορῦ 
Δη06 οὗ Ηἰΐἱδ8 ρἷδὴαΨ ἴῃ γοΐογοωοα ἰὸ (86 τγεδεπέ, [89 
»αδί, ἀπὰ (0 “μέγ 6.---ὙΓ ὁ οἷδοα πῃ βάγα]]ο] οΟἸυσηπβ 
116 βούθῃ μοι του δηὰ ὑπὸ βούθῃ Ὀθδιϊτυι 68, ἰ0 6 Χ. 
᾿ἱδῖς ὑπεῖρ ἱπίθγηδὶ δστοογηθηὶ :--- 

-Ηδιονεὰ θ6 ΤῊΥ «Ὥδιηθ (86 πδῖθ οὗ οὔ οὔτ τίοδοδ, 
ορϑηϊης ἴο υ8 ἴδ κίπράοιιμ οὗἩ ΘΑ ΘΏ). 

- ΤΥ Κιρρουτη οὐσῃο (δὰ ὙΠ [δ ΘΟΠ105 ΠΟΒΥΘΏΪΥ͂ οοϊοτὶ 
ἴο οὟν δοαγίδ). 

ὙΠῚΠ 6 ἀοηϑ ΟἹ Φαγι 88 ἴ᾿ ἰ6 1 Ἰοϑυδὴ {(π| ΘΟ 688, 
[26 ομδγδοίοτδίο οὐ θδυύϑη, ἴπ6 ουἰϊδίδηάϊηρς [οδιυτο οὗ 
10) Π6 7 δΑΥΠ ἢ}. 

--Οἷγνὸ 06 ἰδ ϊ5 δ Οὔτ ἀδέγ Ὁτοδὰ (τ ιἰο ἢ δῦονο δ] ἱποϊαδ8 
100 Βτοδὰ οἵ "Πἴὸ, όδὴ υἱ.. 

--Αὐὐὰ (οΥχίγο 06 ον ἀθΌῖδ 88 Ὑο ἴο 
--Αηὰ ᾿Ἰεδά τυ ποῖ [πο ἰοτορίδιοἢ 

ὨΘΔΓΙΔ). 
--Βυὶ ἀο!  γὙγὸὲ Ὁ8 ἴγοιῃ οΥΠ (χταΐὶ υἱοίοσυ οὐὸῦ ἴ9 Ὑοτὶάλ. 

γ7ὸ ΟἿΓ ἀοίογα, 
ΤΩ 08 Υἱοίοτγυ [ἢ ΟἿΣ 

ῬΓΑΥΟΓ, 6 ΤΩΔΥ 08]] 1 ἃ ἐοτταυἶβ, ρσονϊ θὰ γγα γθ- 
τ 6 Ὁ ἰμαὺ 18 Ἰοδαϊηρ οματγαοίοτίβιὶς 18 ἰο Ὀ6 ἔγθϑ 
ἴτοπι πολυλογία δηῃα ἔοττηλ] γ, πὰ ἐμαὶ ἴῃ Ὀγιοῖοδι 
ἴοττα ἰὁ Ὀοάΐοβ ἔοσι ἃ ἰῃ6 ἀθαροδὲ δαπὰ ἰμ6 δ ]]οδὲ 
[δουρῆ 8 δπὰ ἔϑοϊϊηρβ. Απὰ δ8, ἰῃ ἴ86 ρῥγοβϑοῃς 
οοηίοηίβ ἀπ ἴοστω ἄστοθ ἴῃ {Π18 σοβροοί, [88 το 
οὕτως Τοίογβϑ ΘΑΌΔΙ]Υ ἰο 86 τί ἢ} γοὶπῃ οὗ (πουφαὶ, δαὰ 
ἴο (86 οομοῖβα ὈΓΟΥΙΥ͂ οὗὨ ἔοστῃ ἴῃ 818 ῥργαγϑν 

ΞΓΑοὴς Βτίδἢ δὰ Απηθγΐϊδδη οοϊηνοθηΐδίοσα ἴΐο80 
Ὀοϊοηχίπας ἴο [89 ῬγεβΌγίοσίδη, Οοηρτομα οπα), Μεϊμοάϊεξ, 
Βαριβὲέ, δηὰ οἵμοῦ Ποη-ΕΡίδοοραὶ ἀδπουλίπαδιίοπς ΚΌΠΟ Γ]- 
'γ τηδίηἰδίη ἰδδὲ ἴΠ9 1 δ ῬΥΆΥΟΥ πτῶδ ἰηἰθηάδοά Ὠοΐ 88 5 
για ἴο Ὧθ ΠΠ ΟΥΑΙ δηᾶ ἰπνΑΣΙΔΌΪ υδοὰ, ΔἸ βου ἰΐ ἰδ 

ὉπαουδΘαΪΥ ὙΟΤῪ ῬΓΌΡΕΙ (ο 086 ἐν νυνὶ σοτίδ! πη Ἰέπιῖδ, ὈὰΣ 
85 ἃ απο »α ΤΑῖΠΟΓ ΓὉΓ 8}1] ΟἿΤ ΟΙΆΥ ΘΙ, τί ναῖθ δηᾶ 
ὩΌΪ6. 3ιε6 Ἦδη Βδρποβ, Αἰοχαηᾶοςσ, Ὅσεη, Ψδοοῦμα, 
ϑάοῃ, Ναϑὶ αὐ ας. νἱ. 9. Ἐρβουραμδῃ ΘΟΘΣ ΠΟ ἰβίοσθ 

ἀἰ ἴον ἰκὸ ἴλ9 ἀογπιδηα, Ὧγ. Αἰογὰ (5. ΌΘσΘΙ ΑἸ α ἢ !ὁδὴ 
ΒΆΥΒ: “1 ἰδ ὙΘΥΥῪ ἐπ ρτοῦ Δ] ἰμαὶ [86 ΤΆΣΟΙ 85 Τοχζαγὰς 
[ἢ [86 ΥΘΤῪ θυ) οδὺ [ΠΠ68 88 8 δοῖ ἔοστη ἀ δ! Πνοτοὰ ἴον {{π||τγχὶοδὶ 
Ὧ86 ὉΥ̓͂ ουν [οτὰ, ΤΈΘ γαγίδιοηβ οἵ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν" 
καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν, αὐὰ τὸ 
καθ᾽ ἡμέραν ἴῃ Τλιῖκο, 0. ἔῃ ΘοΥΤοδροπάϊησ οἸδῦδοϑ [Π ΟἿΓΡ 
ἴοχῖ, Βογονοῦ τιηἰπηροτίδιξ [) ΤὨϑιμδοϊγοδ, βανο Ὀδο τὸ» 

οἷ 45 (51Ὰ] ἴο 1110 δυῃροοσίτἰοη οἵ ἐΐ6 Ὀοΐπρ υδοά ΠΠπυτρὶσ8}» 
Υ δὲ (δ) {{ΐππ|0Ὸ θη [8686 08ρ615 ΓΘ τ ἴοι, [1 τηπαὶ 
ὍΘ οοπίρβδοα πὶ ψ͵ὸ δὰ ὙΟΥΥ 6 ἴχγϑοοδ οὔ δυο ἢ 60 ἷπ 6ἈΓ- 
ΙΥ τ|πλ668. Ὦγ, Ἦ ογάδσογιι ζϑουδογνκεῖτο Δηρ 685} οὐ {16 
ΟἿΒΟΙ δηὰ τοσσδσκα αὐ Δίαξέ. Υἱ. 9: “ΟἿὟΥ Ἰοτὰ ιοσο, ὉΥ 
[818 ὈΥΑΥ͂ΘΓ (οοΙη. ἴη6 Βοποάϊοίίοη, Νππ.. νυἱ. 28: Ὠδαϊ, 
ΣΧΥΪ. τ δυϊμοσίσοβ γι οὗ Ῥγαγοῦ (ἀη δὐορίβ ρει ἰοὴδ 
διγοδὰν ἴῃ 180 ἰῃ ΕΌΤΤΩΒ οὗ ῬΓΆΥΟΙ διηοηρ [ἢ 9 958), Δῃ ὰ ἀ6-. 
Ἰίνοσε 8 βασι! δὺ ΤΌΡΗΝ ΟΥὗἨ ΡΓΑΥ͂ΟΣ ἴο ὯὈο υἱο, βρὰ [0 Βοῖγό 



ΟΗΑΡ. ΥἹ. 1--18. 

Οπ [86 τϑδοι ὉΪδηοθ Ὀδίτθοῃ (18 ὈΥΓΑΥ͂ΟΡ δηὰ 
οἴδον σον δ ὈΥΔΥΘΓΒ, σοι. ΗΠουρηον (Ὁ. 87), Τ18ο- 
Ἰυοῖκ, δῃὰ ἀ6  οἱξθ. “1ἰ ἀοτορδίοδ ἰὼ ὩῸ ὙΔΆΥ ἔγοτι 
ἴιο Ἰωοτὰ δ ῬΓΑΥΟΣ, ὑπαὶ ἰ0Ὸ ἃ οογίδί πη οσίϑηϊ ἰὑ οἵω- 
Ὀοῦϊΐο8 ἰάδαβ ὀχργοϑϑϑὰ ἱπ οὐδοῦ δον 8 ὈΥΔΥΘΓΒ, Βἷ πο Θ 
ἰδ νγὰϑ ποῖ 8 ΤΏ6Γ6 γσορούϊξίου οὗἉ [686 [Όττη8. ΝΥ, ἴῃ 
186 οἰγουχηβίδῃ 65, ἰξ που]ὰ πᾶν θδοα βυγρτγίβίησ ἰΐ 

: ΘΟΥ̓ΘΕῪ Βυς ἢ ΔΙ]υδίοη πδαὰ Ὀ66η δνοϊαοᾶ. Βυὶ ΥΥ εἰδίοἰῃ 
Κοοβ το ἰ00 ἴδ ἰῃ ταδί πἰδίηἰηρ, “ἐοία ἦσο ογαΐίο 
ἐζ 7ογημεϊῖς Ηεδνγαογμπηι οοποίηπαία ἐδἰ.) Αἴλϊον Τὐρην- 
ἴοοι, Βομδιίχοη,  οἰδιοίπ, Ὀγυδίυβ, ΥἹιγίη σα, ΥΥ ἰἰϑυδ, 
δὰ ΑΟγοη μυδίυδ πδγὸ ἰαϊὰ ὑπάογ σϑαυ το ΟΥΘΥΥ͂ 
ΘΟ: δον Δ 0]6 ῬΆΓΆ]1οἱ ραββαρθ, οὐΘὴ ἔγοτλ τη ἢ ἰαῖοῦ 
ον Ῥγαγοῦ ὈΟΟΚΒ, [86 τοβὰ]ς οὗ ἱμοὶνγ Ἰθδγηΐηρς δπὰ 
ἱπάφυπίτη βῆονβ ἐπδὲ ΟἿΪΥ ἰμ6 ἔγβι ἔνο μοι ἰομβ οὗ 
[06 [μον δ ὑγγΟΡ σοηίδὶη Ἡμδὲ, ΔΙ Ρ 411, ἀτηοιηίϑ ἴο 
ὯΟ ΤΩΟΤῸ ἰδιΔὴ ΔΙ] 5005 10 γ6}}- Κπουσῃ ΟἸἹὰ Τοϑιδπηθηί 

ΟΡ Μοϑδίδηϊο ἰάθαβ δῃηὰ Ὄδχργοϑαδίοῃβ. δαί θα, ἰΐ 18 
αυλίο Ῥοβαὶ Ὁ]0 ἐμαὶ ἰῃ6 9068 ἸΔῪ δαγο Ὀοττοπραὰ 
Θυϑἢ ἴΠ|686 ἔτοπι ἴῃ6 ΤΟΣ Β ῬΊΑγον." ο ὙΥ̓ οἰΐθ.---ΝῸ 
βουϊὰ ᾿ξ "6 ἔογχοιίϑῃ ἰμαὶ (δ6 ομαγασίου βϑι10 Το ιΓΟ8 
οὗ υἱ5 Ῥτδϑγοῦ οοηβίβι ἰῃ [ῃ0 ὈΤΟΥΠΥῪ δηὰ αἰδιϊηοίλ688 
οὗ ἐϊ6 ροϊϊὔομβ, ἴῃ μοὶ ογὰοῦ δηα βυοσοσοββίοη, δηὰ 
ἰαϑδῦγ, ἰπ (ποὖν ] 658 δ ἃ ΘΟΙρΓΘ ΘΗ ΒΙ γΘΏ 638. 

ἴ(ὰ τοΐοσοηοο ἰὸ ἐμ ογἰἰοΐβια οὐἁἨ (ἢ ἐοχέ, Ο]9- 
ἩΔΌΘΟΙ ΓΟΙΆΔΙΪΚ8: “ ΤῺΘ ἀΟΧΟΙΟΔῪ δἱ [16 ο61086 18 ὑῃ- 
ἀουίθαν οἵ Ἰδαίου οτ χίπ, δὰ δαἀἀοὰ ἴον Ἰ᾿ἰϊυγρίοαὶ 

Ικ ὅγθι ἈΡροασβ ἰῃ (μ6 Οοημδβς, Αροϑί,., 
ΜΏΘΓΟ ἱΐ σοϑᾶβ, ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία εἰς αἰῶνας. 
᾿Αμήν. Βαϊ 18 τιοδηΐηρ ἰβ Β0Ὸ ἀθθρ δηὰ 80 τοὶ ἴῃ 
δοοοσάύάδῃοο ἩΪΠῚ ἰμ9 δρί τὶ οὗ [186 ῥγαγον, (μαι 1 τουδὶ 
Βανο ογ σἰπδιθὰ δἱ ἃ ροτῖοὰ σθσῃ ἰμ6 ροηυΐπθ βρίεἶϊ 
οὗ ἔδ6 Δροβῦϊο ΟΠΌγοῖ 8.}}} ρσοναῖϊθὰ, [τ 8 τδηΐ- 
ἱῃς ἴῃ Οοδά, Β. Ὁ. 1,.. (Ζ.), ἀρὰ ἰπ ΤΔΩΥ ΟἰΟΓΒ, 88 
δῆονσῃι ὉΥ Οτβθδοῖ. αὶ 1 ΟΟΟΌΤΒ ΔΙΓΟΔΑΥ ἴῃ 180 
Ῥεβλΐο, τθθτθ, ΒΟΉΘΥΟΥ, ἰδ ΤΩΔῪ Ὧδ δῇ ἰηιογροϊδεϊοῃ. 
τ] δεῖν [6 νοι 0η8, γενηθήτω τὸ θέλημά σον ὡς 
ἐν οὐρανῷ καὶ ἐτκὶ (τῇ:) γῆς, ἀπὰ ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ 
τῇ πονηροῦ, ἃτὸ τδπιΐηρ ἴῃ [Π6 ἰοχὶ Οὗ θΚ6. ΤΏΘΥ 

ποί Τουπὰ ἴπ Β. δηὰ Ϊ,., Ποῦ ἀο ΤΏ6Υ οσσὰγ ἴῃ 186 
οἰάοδὲ οὗ [16 ΕδΔΙΠ615---ΘΌ ἢ Δ8 Οτίζοα, τὴ ΘΣΡΓΟΒΒΙῪ 
τοθῃ οι. ἢ6 οταϊβαεΐοη. Βυὶ ἰδ ἄο68 ποὶ (ὍΟΝ πὶ 
ΠΟῪ δσὸ δρυτίουδ ἰῃ ἴῃ6 ὈΓΑΥ͂ΘΡ 88 σίνοη ὈΥ Μδιίδον,. 
ἴῃ 4] ΙΣἸΚοΙΠοοά, ΤυΚ6 Βἰ ΩΡῚΥ͂ ἀρ τονίαϊθὰ [86 δο- 
οουμὶ." ββιωπΠασγ, δοῖηθ τοδὰ ΟΡΙΥ πάτερ ἴῃ ἰδ8 
ἡΡΘ ΤΕ ἐοῦσα τοῦ 186 ὑγαηϑροβίτου οὗ [ἢ βοοομὰ 
διὰ οῃβ ἰπ Τοῦ ἕδη, 866 τ. ΝΙ ΣΒοῦ ἰπ 
1.9 “ πη Κνίλοπ" ἴον 1880, ἰν. 846. 

Αἴος Α πο δηὰ 1υἴδον, [π6 πιρριδον οὗ [89 
Ῥοϊθοπδ 85 ἄχοὰ δἱ Ἔσυσπ. Βαϊ ΟἸγγβοδίοζω, 
διὰ δον δἷπι [6 ᾿Βοίοτιαϑὰ ΟἸυγοθ8, Θπυχηογαῖθ 
ΟὨΪΥ δία. [Ιϊ σαπηοί ὈῸ ἀοηΐοα ἐμαὶ 116 ροιίοι, “ .26- 
σεν τ ζγοσι ουἱἱ,,) ΘΧΡΓΕΒ568 τῆοτο ἴμδῃ ἐμαὶ, “ Ζοσά 
τ:8 ποί ἐπίο ἱοηιρίαζίοτ ;,") δηὰ ἴῃ {118 τοβροοὶ ἰΐ ΙΏΔΥ 

86 ἃ Ῥλιίοτῃ ἴον [1:6 δι υ]6σὲ Δη ογίῖον οὗ οἿν ἄσδαϊ το δηὰ λα ες 
αἵ, δηὰ [Ὠογοΐυτο 85 ἃ χυίὰο 70. οἷν Ὀγδοῖίοθ" ---Δ6ΓΘ 16 ἵτπι [ἢ 
ΒεγΘ οἱ ὈοΤ]] δἰάθθ. ΤῊ]58 τηδίσ ἢ] 688 ὈΥΓΔΥΘΣΥ τδὀἁὁ.κ σου οἱ Υ 
εἰτοῖ Ὀοΐ( δὲ ἃ γῆι ἴ0 ὃ Υἱχμεϊγ, ἑ, 4., ἀσυοπ!ν δηᾶ στουό- 
ΤΟΠΗΥ υδοῦ οὉ 411 ὈΓΌΡΟΥΙ οςοβαίουϑδ (οοαρ. ἴδ λέγετε 
18 10 ΧΙ. 3), ἐπ ὰ 85 ἃ τποαοἷ ἴοΥ 8}} ΟΥὮΘΥ Ῥγγοσα, ΤῈ [01- 
Τοῦ ΔΌΌΔ6 οὗ ἴδ 1,ογἦ 8 ῬΓΔΥ͂ΘΥ 88 ΔῊ ΘΙΩΡΙΥ ἴυσολῃ δ οἱ Τ0- 
Ῥολίοα πἱτδουΐ ἀουοδου δηά ῥγοῖξ ἰὴ ἴὴ9 Βοιοδὰ Ομυγοῖ 
(Βοῆδο 1,86 Ὶ οδ]οὰ [{ ἐπ σγδαξέδέ ἡναγίνγ), Ἰοὰ κοπΊΘ δ860- 
τοῦα οὗ Ῥεοίοδίδη 2π) ἰο ἰδ ορροαί[θ οχίγοσωθ οἵ ποκίοσί οὗ 
1}}}5 διοτίοδι δηὰ χ᾽ οἰνϑϑδῖ, δἰ τωρ) ϑδὲ δπὰ ἀδορϑδῖ οὐ α] Ῥγδυθτδ 
οτος ἰξογθὰ ΟΥ̓ ΙΏΔῺ ΟΥ̓ ΔΏροΙ, ἴ:6 Ροχίϑοϊ τποᾶθὶ ὈΤΕΥΟΡ 
ὙὩΟἢ οου] ἃ ΟὨΪΥ ῃτγοσοοὰ ἥτοῦλ ἴδ 1108 οὗ [πὸ β8οπ οὐ Θυοά. 
Ὧν. Τβοιηδϑ βοοίῖξ δο Ὠἰϊ ἴπο τίχθξ τηϑάϊατη ἰη ἴμο Ὁ Πον  κ 
δοίδ: “Ιὲ ΊΔΥ οὗδθη ὃ [Ὀοϊογ: ἰξ υπάουθίθαϊν ἐ8] ὉΓ7Ὸ 
ἴο 0); 186 ΤΟΥ πονγῆῖδ, θαΐ ἰἴ 85 ποῖ αἴ τ ποσόϑϑαῦγ; ἴοι 
νὸ ἀο ποὲ δηὰ ἴδδὶ [9 ἀροβίϊολ ἔπ ἢ τ: δυϊ τὸ οὔὐχῖ 

εἷτ4γ8 ἴ0 ΡΓΑΥ͂ ἴδον ἔῃ τπῦπη.6» οΥ̓ ᾿ξ, ἴμαὶ [κ, πιο. [μδὲ το- 
ψοτοῦοο, Βα ΠΥ, δουίουβηοοθ, οοηδάθησο ἴη Οοὰ, 264] ἴοσ 
ἯΙ εἴοτγ, Ἰογο ἴο τηδηκίἷ, δα Ὀπιίδοίοη. δα πποάθγαῖοι ἰπ 
ἔθτρο δαυηδδίπ 6836 δῦουϊ δρ᾽ ἢ 5] Ε}} ησ5, τ ΠΟ ὶ ἐξ [Ὡ- 

φοϊεδίοο;: αγοίἀϊοξ νδίῃ τοροιἰοπδ, δὰ πϑίηξς ὅταυθ δηὰ 
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Ὀ6 τοραγάθα 85 ἃ βορδαῖθ ροϊοη, Οἱ {π6 οὐδ ον 
δΒαηὰ, Ὠόπόνοῦ, ἰὑ τηυδὺ ποὲὶ Ὀ6 ονουϊοοϊκοά, ἐμπδὶ [86 
ποιὰ ἀλλά οοπηθοίβ {π6 ὑπὸ ρῥδγίβ οἵ ὁπ δῃὰ ἴδ9 
ΒΔΙὴ6 Ὀο[ οη." Ἐοβ 68, βυσῃ 0] Ά}γΠ, τὸ δβῃουϊὰ 
Θσχρϑοὶ ἰο πὰ [86 υχη 6. βὶχ γαίπον ἴμδη βουθη---ἰ 9 
ἔοστωος Ὀαΐῃρ ΟΧργαβϑβίνο οὗἁ τηϑηΐδὶ ἰδῦον, [86 Ἰαϊΐον οὗ, 
ΒΟΙΥ τοβὶ, Ὑιοπθα 88 ἃ βδογεὰ ΠΌΤΩΒΟΣ, δἷχ ἰδ ΔΙ τ Δ γ8 
[ο]ονγοὰ ὈΥ̓͂ ἃ ϑένοπ, ὙἘΝΙοὮ δυτηβ Ρ ἰδ6 γ0]6 ; αὶ 
88 ἴῃ {Π|9 ὁ886 ὑδ6 δβἰχ ῃϑ( 005 ΔΓῸ Βαμα ὉΡ ἰρ 
186 ἀοχοίοσν, οὐ οτἱρίμα!γ ἱπ (Π6 οἷοβο οἵ 86 εἰχιἢ 

ἐἰείοη, ογ ἰὰ ἴπ6 οοπμέηυουβ ᾿ηγᾶγα ῥγατοῦ οὗ ὍὉθΘ- 
ἸΘΥΘΓΒ,---οοποογηΐηρς ΜὨΟΣ ΓμΌ6 Γ ΚΠ βδγϑ, “ ΤῊΏΘ 
ΟἸγβδη ὈΥΔΥ9 ἃ πουοσιθηαϊηρ ΟΣ Β ῬΓΑΆΥΟΣ." 

γεγ. 9. Ουκ Εἰ αἴδοσ, τάτερ ἡ μῶ ν.---ΑἸΔουρν 
ἐδ6 βρί γίτυδὶ Ἔἐχρογίθηοο οὗ διορὕώοῃ βρσγυῃρ ἴγοσα (δ 6 
διοπίης ἀθαιἢ οἵ ΟἸτίβί οὐίμα ογοβ8, ᾽ξ γγα8 ἔγοτῃ {80 
ἢγϑὶ ἱμ  ] ]οα ἰῃ ΟἾγῖϑι᾽8 τηοδδαο οὗὁἨ τϑοοῃο]ϊαίϊοη.--- 
Ὕο αἵ ἐῃ [09 Ὠθανθ;δ, ἐν τοῖς οὐρανοῖ:. 
ΤῊΘ νογὰβ βῃονγ ἴ[Π6 ἰηδηϊΐο ἀ γοηοο Ὀοίνϑθῃ (18 
Δ ΘΥ̓ΟΣῪ ΟἾΠΟΣ Ὠυχάδὴ σο αὐ βΐρ οὗ ἃ βἰγαϊϊαν κίπὰ : 
ΟυΡ Εδίμον ἐπ ἀδαύυέη, ᾿ ποὺ 8 τΟΔΚ,, Π 6 Ρ 688, οδυὶ- 
ἸΥ Ῥαγοηΐ (οορ. οἷ". Υἱὶ. 11 : Ερῃ. 111, 1δ.. ἱν. 6). 
ΤΏ Θχργοθβίοῃ 4180 ἱπάϊοδίϑδ (86 0]806 σβογο 109 
ἰοῦ οὗ αἀοἀ ἀπο]]οί (188. ᾿χνΐ, 1; Αοί νἱϊ. δῦ, δύ, 
οἴ6.), θαΐ νἰϊπουϊ ἰδὲ ᾿ἰπιϊδίάοηβ οἵ 186 Ο]α Τεδβίδ- 
τοϑηΐ---οὐ ἴῃ Ὠοδτυρθαῃ, Ὀπὶ ἴῃ ἐλό λδαυέπδ. ΕἾΏΔΙΪΥ, ἷὲ 
ἱα ὈοΟΝδ ἃ βυταῦο] οὗὁἨ [88 σομέγαβὶ Ὀοίνθοι {π6 ΡΊΟΥΥ, 
ἐδ ρυγίγ, ἰδ ᾿ηβδηϊϊαἀ6, δηὰ ἰδ 6 ὉΠΟΠΒΏρΡΟΔΌΪ ἢ Θβῷ 
οὗ Βοδνϑθὴ δηὰ {18 του]Ἱά, διὰ οὗ {86 τίοϊοβ οὗ ἀοά, 
διὰ 186 βουγοο τ θθηοθ (86 Κίηρσάοχι οὗἨ ᾿θαυθ ἀθ 
βοοῃηἀοα ὩΡΟῺ ΘΑΓΉ, 
ΤΥ 28119.---ΤῊ.6 ΟΧΡγοββίοῃ γοίοτϑ ποῖ ΠοὉ ἴ0 ΠῚ8 

Ὀϊνίπο Ὀοδίησ, ον ἰο ΗΪ8 ρογίθοι 008 ; 88 ἴῃ (ἢδὺ 0830 
(86 νοι οι, “ Ηαϊοιοοα Ὀ6 ΤῊΥ πάτα," που]ὰ Ὀ6 υῃ- 
πιο ίυ]θ. ὙΒαὶ ἐς ΠΟΙΥ οδπηοὶ ὃθ »παάδ ΠΟΪΥ. 
ΤῊ “παρ οὗ Θοα᾽" ἷβ (6 ἰτῆργοβϑθ οὗ Ηΐβ Ὀοΐῃς 
Ὄρος ἰμ6 Βυταδὴ ταἰηᾶ, [86 τηδηϊξοβίδιϊοῃ οὗ Ηΐβ Ὧθ- 
ἴηρ ἴπ [86 ποτὰ ; ἤΘ6Ο ΠΘΑΡΪΥ οαιἠγαϊθηῃΐ ἴο τοὶ ζίοι 
88 Ὀαϑοραὰ ρου Ὠϊνὶπα τουοϊδιΐοθ, Οομαρ. 1 Ῥεῖ, ἱἐἰ, 
1δ: “Βαποι νυ {πὸ ογὰ αοὰ ἴῃ γοὺν μοδγίβ.᾽" 

γον. 10. ΤΥ ᾿ἰηράοχη.---ΤῊς Κίηράοτι οὗὨ [ι68- 
γῆ. ΑΒ ΟἸ γἶϑὶ δου Π068 δηα ἰπιγοάυοθ8 1Π6 Κὶησ- 
ἄοτῃ οὗἁἨ ποᾶνεῃ, 80 ΗἾΒ Ῥθοῦ]ο δα [0 ὈΓΔῪ ἴον, δηὰ (0 
δοιοἰραὶο 1. Το πηροτῦ οὗ (Π6 Θχργθβϑίοῃ, “ Κίῃσ. 
ὅουι οὗἨ ΒΟΔΥΟΙ,᾽") ΔΡΌΘΑΤΒ, 1. ἔγοτῃ 118 οοῃίγαϑὺ ἴ0 ἰῇ 6 
Βγτη 0] 1.8] κίηρσάοτα οὗἨ Βοδυθῃ ὑπᾶοῦ (16 Ο. Τὶ. 109 
ΟΟΓΔΟΥ͂ ; 3. ἔγοτα [18 οοῃίγαϑδί ἴο (88 ἄοτα οὗὨ ἀδεῖς- 
Ὧ688. Οἰποῦ ΟΧΡΙ ΔΘ ΪΟΏ8: ΤῈΘ ΒΡ οὗ ΟἸ γίβεϊδη. 
ἰγ (Κυΐποοῖ) ; πο νἱσίοτίοιβ ἀθνθιορτωθηΐ οὐ ἰδὲ 
ΟἸετίϑιδα Οπυγοὶ ἐϑὰρπὸς Βυῖϊ {Ππ686 ἃτα ΟὨΪΥ ἰδ 
ἀἰνίάυδὶ ΡὮ 8868; 1ῃ6 ἴδοι ἰβ ἰὩ0 Κίηράοτῃ οἵ 
μϑδύθ ἴῃ ἰδ8 Βρίγίταδὶ γϑϑιγ, το ἱποϊυα 95 Ὀοΐὺ 
Ὦπηθ δπὰ οἰογηγ ἢ 

ΑΒ ἐπ ϑανϑι,---ἐ. 6.) ἰῃ ΔΌΒοΪαἴα Ρυγ ἐγ δη Ρὸῦ 
ϑοΐῃοδ8, 88 δρρδγοηΐ ἴῃ ἰδ οὈϑαϊθῃοο οὗ [86 ΔΏ 9618. 

ΘΟ θην οχργοϑαίοπβ" ΟὐΣΩΡ. δἷδοὸ ἰδ ΤΟΣΊΆΓΚΒ οἱ 
ΑΔ. ὕιατκδ, δὰ τ. Ὁ. Βτονῃ αα ἴοο.---, 8.} 

“ [ΑἸζοτα ἐλῖκοδ ἃ δί πη! υἱονν ; “ ἀλλά τησδῖ ποῖ Ὁ ἰΔκοπ 
45 οαμπίναϊοηί ἴο εἰ δὲ μή, ᾳ. ἃ, "δι {7 λοι; ἀοϑί, αεἰΐθον» 
ϑίο  Ὀπὲ 18 τί μου ἐδὸ ορροδι τίου ἴο ἴδ ὥσττηον οἴσθδβο, δὰ 
ζοττμδ ἴῃ {18 θ0η69 δα οὔθ ροϊ οὶ τ]ὰ 11,-- δρέίπσ δ ποῖ 
ἐπίο οοηπηέοξ ιοέΐλ εὐἶἰΐ, δ ναΐλον αἀοἰέοον (τὶ ἃ) μὰ ἤνουι ἐξ 
αἰέοσείλον." ἸῸ δηποῖθοῦ υἱονν, ΠΟΎΓΘΥΘΥ, 88 ΟΧΡΓοδαί ας [ἢ 6 
ἄδορ ἀραδίγο οὗ 41} Ομ γί δ ύδη μϑασίδ ἴο 6 ἀο! νογοὰ ἴτομι οἱξ 
φοΐξ, , . ἴὰο80 τοῦδ ἔστιῃ ἃ δου θη δηὰ τοδὶ δὔδοι ης ροὶ- 
τἰοη, τοδο ίης ΔΓ Ὀογυπὰ 180 ἰδεῖ." δο 6150 Ὁ. Βγονῃ σὰ 

ΦΙΑἸοτὰ: “ ΤῊΥ ΚΙΚΟΡΟΝ᾽ Ποτο ἴφ ἐμ ζι1π688 οὗ [6 
Δοσοιη } } 8ητηοηξ οὗἨ ἴπ6 Εἰησάοτῃ οἵ Θοᾶ, 80 οἤδη δροΐϑῃ οἵ 
ἴπ ριορΒοίο βοσίρίυτος ἀπ ὉΥ Πρ] ςαιοα 41} ἰδὲ ᾿γόοθϑ 
οἵ ουνϑηῖὶδ ΨΔ]οὦ Ἰοδὰ ἴω ἰδὲ ΔΟΟΟΙΏΡ} δπμθῖ, ΜΟΥΟΡ ἴπ οὗ- 
ἐεῦοε ἴο Δ1} δοοϊ οδίδϑις δὶ δηὰ δρί [8] τροδηΐη 5 ΟΥ̓ ΤΥ 
ἰηκχάοτη.,᾽ ζογχοῖα ἴδ 16 οὐδ 0 ϊοὮ ἢ οοηϊοηδ οχοῖὶα 

εῖνϑθ Ιγ: ἐλο Μωμέκηξο ζίπσάοηι, ἄοθα ἰῃ ἵδος ἰηοϊυἂθ οὐ ':} 
ΟΪΥ ἴδοι 811.""--}Ὃὦν 8.} 



» 
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γεν. 11. Ουὖσ ἀαὲν Ῥσχϑδὰά,-- -ἄ ρτο ς, ̓κ6 ἘΠ Ξ 
ἴπ0 τοαυϊροσηθηΐβ οὗ ἀν ἰἰ6.--Τὸν ἐπιούσιον 
ΟΟΟΌΓΒ ἀρϑίη ἴῃ [ΚῸ χὶ, 8, Ὀυΐϊ ΠοΤΒΘΓΘ 686. Ἐχ- 
ῬΙδη αι 088 :---Ἰ. ΤΏΘ που Βηση θη ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ [ὉΥ Β0}Ὁ- 
εἰβίθποθ, οὐσία. ὅο Οτίζϑῃ δῃα ΤΩΔΩΥ ΟἰμοΓΒ. “ΤῊ 8 

, ΘΧρΡ  δηδιίοα [ξδγ8 Μογογ] Πδ88 ]οὰ ἴο 1π6 ἱπδοσυγαῖθ 
το ἀογίηρ,, “ ἀαδέν δροαά ᾽ (16 Ὑ υϊσαῖα, ΟΠγγβοβίοση, 
Παῖμογ, οἴο.).) ΜΟΥ ΟὈ]θοὶΒ (δὶ οὐσία ἀο68 ποὶ 
τΊ6 8} Βιι 5ἰδίθησο, Ὀὰὺ δείπρ οΥ ἐχίδίσποε. Βιυϊΐ ΒΌΓΟΙΥ 
[Π6 8} 5ϊβϑίθῃποορ οὗ ἃ ζηδῃ ΘΟὨΒΙβίΒ ἴῃ 1ἢ 6 ργοβογυδίίοῃ 
οὗ ἷ8 υχηδη Ὀοΐηρ. 2. ΔΦεγοσηθ δηὰ Ζπίηρὶ : “ Σ᾿ ρίω- 
δίοπ, ὧἀοο ἐδί διιρεγειδείαπίίαΐομι Ῥείαηιιδ, ρίνιδ (6 απὶ- 
πιῶ οἶδο, γμαπι οοὐρογὶδ δοἰἰ ἰδέ.) ΟΥ̓́ Θουγβο ἰῦ Ἤ6Γ6 
ἃ Ταϊβίαϊκο (( 
ΒΟΙ6 οὗ ἱῃ8 
ΒΙΥΘΙΥ, ΟΥ 6 
Πμοτγὰ δἱ]υάα 
ὑογίαὶ Ὀγοϑα, 
δίοῃθ. Μίαι 
Ο γί ϑιίδη Ὀὲ 
Ο 81} (86 ] 
Π᾿ ΠΘΑΥΘΗΪΝ τοινοξ οβο ει πτλδωροι ρυ νος, οὐρεῖν συυαι 
ἴπ6 πογὰ ἰβ ἰάθη βοὰ πὴ ἐπιοῦσα, αἀἰδε ογαδίϊητιδ---- 
ἐο- πον γοισ δ Ὀτορα, Κὅ0 ἴ86 Αγδθϊο δῃὰ Εἰ ορίϑη γοῦ- 
βίομβ, βοαϊῖσον, Μογογ, οο. (Φϑίοσμ: ἐπ ἰὐναπγοῖϊο, 
φμοά αρροϊϊαίιν δοοωπάμηι 7 διιρεγϑιιδδίανι- 
ἐἰαϊδ ραπα γερεγὶ τλαμβαᾶτ, “ΤΙ. ἐ. 6., ἰο- πι ΟΥΥΟΊο᾽ 8 
δγεαά.) Βαῖ ἰῃΐἷα Ἔχρίδηδίοη ἀσγθθθ ποὶ τὶ σήμε- 
ρον, ὍΟΡ Ὑ] {Π6 Βἰαιοιποηῖ ἴῃ νἱ. 84.---ΕΧρ]αἰπίηρ ἴἰ 
ἃ8 τοίοστίηρ ἰὸ Ὀτοδὰ βυ δ ]α ἴο οὐν Ὀοίηρ, τὸ ἰῃ- 
οἰυάθ ἴῃ {πὰ ἴθστη ἰδ6 ἰάοβ οὐ νῆα 8 γοαυϊτοὰ ἴον 
Ουν ἀαὶ]γ βιθείβίοποθ, οοστεβροπάϊηρ ὑο ἍΤ ὉΓΙ 
(“ ἰροοὰ οοπνοηϊοηῦ [ὉΓ τὴ6.᾽), ἰῃ ῬΤΟΥ. χχχ. 8." 

γος. 12. Θϑορίβ, ὀφειλήματα ,---δαυϊναϊοηΐ ἴο 
παραπτώματα, γαϊηρ ποτὰ οἰΐμοῦ ἰῃ ἰδς Ἰίσὴϊ οὗἉ 
ἱταρυίδίίοη, οΥ οὗ ΟΠ 6᾽8 οὐγῃ ΘΟμΒΟΪΘΏΟΘ, 

ΑΒ τῦὸ ἔοχρίνο.-- Ω ς Ὄχρύθεβοβ ποίζμον. {86 
ΤῊ ΘΑΒΌΓΘ ὐμροςς “σὴ θρ ἀρ λραι ΠΟΡ [86 στουπα οὗ ἔοτ- 
Εἴτνθη 85 (πάηι, ΕὐϊΊβο 6, ΜΘ γοῦ), Ὀαὺ Πα] οαἴ68 [Π6 το]δ- 
σα ἴο ΟἿΣ 66 ]]1η05 οὗ σομο ἰδίου ἰονασὰ ον ποῖρῆθοτ: 
106 ΔΒΒΌΓΔΙΘΟ Οἱ ΟἿΓ ΟὟ ζΟΓ Ἰ ΘΏ 658 Ὀσίηρ' ΘΟμποοῦ- 
οὦ πῖῖ δῃὰ τεσυϊδιθα ΟΥ̓ Οὐῦ τὸν Οὗ τοδ 6868 ἰ0 [ὉΓ- 
Εἶνε ουὐν πεῖρῃθοτβ. ῦθ ἔθοὶ δβϑυγαποα ἰῃ ΤῊΥ ἴῸυ- 
Βινοηθβ8, ρεγοοὶνίησ τι ἶῃ ΟἸΣΒΟΙΥΘΒ ἃ. το 688 ἰὸ 
Τογρῖνο οἰμοσβ, τ Β]οἢ Του διαβὶ ᾿ταρ᾽δηίοα , δηὰ γα 
ῬΓΔῪ ζ0Γ ἔογρΊνΘθ88 τ 116 υοίΠρ, ὉΠῸΘΡ ἃ ΒΘΏ86 οὗ 
1818 ρστϑοίουϑ Ἔχρουίθηοθ, 

γον. 18. Διυὰ Ἰοδὰᾶ τυ ποὶ ἑηἴο ᾿θειριαϊίου.--- 
Α αἰδῆου!ς ραββαρθ: 1. Βοϑοδυθθ αοά ἀο65 ποῖ ἰοπρὶ 
ΤΏΔΏ, ΦἈΠΊ6Β ἷ. 18 : 2. Ὀδσδιιδ8 τη Βῃουὰ πού Βη τί 
ἔτοταο ἰυ16]. Ηθῆσ6 ΒΟΙῺ6 Βανα ἴδ θη εἰσφέρειν, ΟἾΘΓΒ 
εἰς, Δα ΟἸΠΟΙΒ πειρασμός, ἴῃ ΔῊ ΘΙ ΡἢδίΪο ΒΘΏΒ6, 
Βαὶ (16 ““ἐεπιρίαξίοη " ἈΘΡῸ Ἐροκθῃ οὐ ͵β ΟὨ]Υ ἃ ἰτί8] 
ἑπογοαδοά ὈΥ ἴῃ συ} πβοἢ δα ΤοΙτο ΟΣ ὈΘαπ ΘΟη- 
ἴεββθα 88 ἃ ἀθυϊ; δηὰ ἰπ6 ῥσγαυον, “ ζεαά ι8 ποί,"" 
ἷβ ΒΏΡΙΥ͂ 8 σομϑθαιθησο οὗ [86 ροϊ οι ἴον ζογρίτο- 
ὯΘ68. μοῦ 8 ποὺ ΘΟΧρΟΙΘΠ66 ἴῃ ἱπίρη86 ἰδ δι] 008 
1Π6 ΘΟὨΒΘΑΙΘΠΟΘΒ ΟὗὨ οὐῦ συ}, οἷς. (ςοτΏΡ. .Ζ. σέσι, ἰ]. 
2, Ρ. 616). Τῇο ρορυ αν ΒΘΏ8Β6 ἰ8, ἰπδὺ αοα τηδῪ ῥτο- 

Φ [ΑἸΐοτά ἰδκοα ἐπιούσιος Ἰἰκενίθο ἴῃ [10 δθῖιδ: 9γΟΡ6᾽' 
ον οἷν δυδίοπαποε, αἴνον τὴ δπδίοαν οἵ ἐπίγαμος, πὲ [0᾽ 
σιαγτίαρο, ἐπιδόρπιος, Μέ ον» (λ6 δαηπφιιεί, δι ἃ ουηδίάογα [1 
οαυϊνδϊοηὶ ἰο τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος ἴῃ δαπιοδ (1. 16 
τοπάογος ἴῃ Βυτίδο ἘΓΔηΔΙ. ὉΥ ἴμ8ο0 βδηιοὸ τοῦ), Ηὸ Α]80 
[8 Ἧ1ΓΘ ΣΠΔΥ͂ δ ΊΙ Υ Ὀηἀοτϑίβηα ἴῃ 6 ΘΣΡτοβδίοη δρ  τὶ [811 γ. 

οὗ ἴδ86 Ὀτοδά οὗ Ἰἰἴδ, ργτον ἀϑὰ νσϑ Κορ [ἢ ἴ..:.ὸ Ἰογοβτουαῃά 118 
ἘΠΟΊΕΙ ῬΏγΒΙο ΔΙ τηοδηΐης, πὰ υἱὸν ἴΠ 6 ΟἿΠΟΥ 88 ἱπνοϊνοά 

ἐπιρὶ σδίίο ἰπ ἰμδὶ, Το ΑἸ οδη (ἰοἰθοῖ, υπδογβίδπαβ 
6 ἀαϊν Ὀτοδε ἴο τηθδῃ "611 {Πρ ὑπαὶ Ὀθ ΠοΘαῺ] ΤῸΥ οὐζ 

ϑοιι}6 βηά Ὀυΐ 68.) Οἱ ἐδ6 ἀ!οτοηξ ΧΡ δηδίίοΏΒ, 8έ6 0500" 
οἰδν ΤἈΟϊΌΟΚ, Μίογοσ, δηὰ Οοπαηΐϊ.---, Β.] 

ΤΗΝΕ ΟΟἙΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙ͂ΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ΒΟΙΤΟ υ ἴτΌΤΩ ΒΌΘὮ ὑρτηρ δι  0}}8 88 τηῖρ ὐ Ἰοδὰ υ8 ἰηΐο 
βἷπ (οἰ. χχυΐ. 41 : 1 ον, νἱῖ. δ) ; ΟΥ οἶβα (δὶ ἀοὰ 
που, τὶ {μ6 ἰοτιρίαιίου, οἷν ἃ ὙΔΥ Οὗἁ ΘΒΟΆΡΟ, 1 
Ὅον. σ. 18. 

“Βαϊ ἀοῖῖνοσ τ το ΟΥἹ], ῥῦσαι ἡμᾶς.--- 
ΤῊ Χ1] βοῆβο οὗἁὨ Ὀοὶῃ ἴῃ 686 μοι. ΠἸΟΠΒ οδὴὶ ΟὨΪΥ͂ ὯΘ 
Ὁπαογρβίοοα 1 το ὈΘΆΡ ἴῃ τηϊπὰ {πὸ ᾿ΐογαὶ τηϑδηΐηρ οὗ 
εἰσφέρειν αι ῥύομαι---ἰο σαντν ἐπ, διὰ ἴἰο φ»εέΐ ον, 
ΤῊΘ οσρτοδβίοη, ΡῈ] ἶπρ οὐἵ, οὐ ἀα᾽νοσίηρ, ἱτη0}165 
Ὀοπάδρα δηὰ ἱμ8Ὀ}}}γ.--τἰὰπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἐχ- 
Ῥἰδηδίίομβ: 1. ὁ πονηρός, ἰπ6 Ενὶ] Ομ, [86 Ποτΐ]. 
δὃο (86 ο]άον οοτησηθηϊδίοτθ, Εγαβιηυϑ, Βοζα, Κυϊποεὶϊ, 
Ετίσβοῆθ. Μογεῦ. 2, τὸ πονηρόν. 0 Αὐρυβίπο διὰ 

ον Φο  χυϊϊ. 1ὅ : οτῃ. χὶϊ. 9; 2 ΤΏ 688, 
ΓΌΤΩ 67]}, οὐ τηΐβοσγ. ΓῸΓ86Υ.---ἼΓ Ὁ πονηρόν 
οὗ ἀδνίζ 688 15 τηθαῃῖ, 88 τηδη  οϑίοα ἴῃ [80 
οὗ ἀδνίκηθβ5, ἱΐ πουϊὰ ἱποῖυθ ποὲ ΟἹΪΥ 18αὲ 
1861}, θαΐϊ δἷ8οὸ 118 δυῖδμουῦ, δὰ ὄνθὶ ἰΐ5 ουΐ- 
ἰο ρΟΤᾺ] ΘΟὨβοαυοΘης65. δ Οἢ 18 ἀπαουδ» 
ὨΘδηΐηρ οὗ ἴδ6 ἰεχὶ. “ΤῊ γ͵Π0]6 ΒΡἢΘΓΘ 
ιἰξ οὗ (86 πειρασμοί," ΤὨΟΙαΟΙ. 

ΣῸσ ιτϑἦηϑ 15 ἴδο κίηρἀοχῃ.---Τ}}6 ἀΟΧΟΪΟΘῪ ͵β 
ἰγασρᾶ Ὀβ8οῖς ἴο 1 Οἤγοῃ. χχὶσ. 11.--2 Τίσι. ἱν. 18 ΤΑΥ͂ 
Ὀ6 τοραγαάθα 85 οοπίαἰπίπρ' 186 μχαστῃ οὗὨ (815 ΠΠγρὶ 8] 
ΔΙ οπ ἴο ἰμ6 ἰοχῖ, ΑἸΠουρΡὮ, δοοοσαϊηρ ἴο διίον, ἱξ 
ΟὨΪΥ͂ ΒΟΡΥ͂ΘΒ ἃ8 80 οΥἱάοποσ οὗ ἰ6 ρσοηυϊῃθῦ688 Οὗ ἴῃ 6 
ΡΑΒΒΆΡῸ ἱη Μαίίμβον Τῇ ποτὰβ ἐμὸν ἰμδὺ [πὸ [}]- 
Ὠ688 οὗ Οοά, οΥ Ηἰ8 τηδ]εβίν, ἔοστηϑ ἰἕῃθ δαδὶς, (ἢ 
δου, δὰ ἴπμ6 αἷρι οὗ {μ6 ὙΠ ΟΪ]6 Ῥσάγοσ. Οἱ {Π6 ἔουῃ- 
ἀδίίου οὗ [6 Κίηράοιῃ οὗ ΡΟΥ͂ΤΕΣ, ΜΓ ΉΪΟΣ τοδὶβ ἰπ Οοα Β 
ταὶρὮϊ δῃηα ΔΡΡθαΓΒ ἰῃ ΗΪβ ρίοτυ, [πὸ Εἰημψάοκι οὗ στϑοθ 
ἷ8 ἴο Ὀ6 υπέοϊἀοα ἀπὰ ρετξεοϊοα, [86 Αἀάενάα.] 

Ατλθα, Θὲ εεγίαϊπῖν, ἰγιΐ.---Τ ἈΪ8 οογίαἰὩγ ͵β ἀ6- 

τἰνϑα ἔγοτα 186 ἔγυ τ δηὰ ΤΑΙ ]ποβϑ οὗ αοα (Γ123 8), 
ΟἸγίβὲ ἱπιγοάυσοθ Ηΐβ τηοβὶ βοίδιημ δίδίθσαθηίβ τ]ὰ 
(18 ποτὰ ; αηὰ πὶϊ 1{ ὈΘ]ΙΟνΥΒ οἷοβα ἐποῖρ ῬΤΆΥΘΣΒ, 
ἰπ βίψῃ δηὰ ὑθϑιϊ τ} ΟἿ ὑμδὶ 4]}} υπιδη [Αἰ Πα] 668 ἀπὰ 
Βατηδῃ σον τυἀ6 ΒρΡΓΪΏΩΒ ἔγοτι (86 ἔα Ββιΐπμθβθ οὗ 
αοά. ΤῊΐβ ποτὰ, “γιεπ, ἢαὰ8 18 σγοαὶ δ᾿ ϑΊΟΥΥ ἴῃ ὈΪὉ- 
11σ8] ἱῃπθο]οΡΎ, ἴῃ [86 Ὠἰνίμα βουυ]σοβ οὗ 86 ΟΠ υγοἢ, 
δηά ἴῃ {Π6 ᾿ΐνοβ οὗ θϑιϊθυθσβ. Βαὶ δ [86 οἱοβο οὗἉ 
1)6 1,ογ ΒΒ ῬΓΑΥΘΡ, “ (Π6 ΑΠπιθῃ ΟὗἉ ΘΥ̓ΘΕΥ͂ ΡΓΑΥΘΣ δη τοὶ 
Ρδίϑϑβ ἰμαὺ οὗ [86 ποι]. (6...) 

γεν. 14, ἘΌΣ 1ξ γϑ ἔουρίνθ τῶϑῃ. Οόῖαρ. Ματκ 
χὶ. 2.---ΑὙἸ οχρ᾽δηδίζου οὗ ἰδ Δ ρου οη, ΒρΘοΪ Δ} 
ἱπηρογίδηϊ ἴῃ [ἈΪ8 ρας, ἃ8 βμοπίηρ ἰμπαὺ ΟΥΡΊΘΏΘΒΒ 
ΔΠα τοϑαΐποϑβ ἰ0 ἔογρίνθ ὙΌΓΘ Βιμοῦς ἴμ6 Ἰοϑαϊηρ' 
ἰάθαβ ἴῃ ἔπ 1οτ ΒΒ Ῥγάγοσ. ΤῊΪ5Β τγὰϑ 41}} [Π6 τῇοτὸ 
ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂, 88 {π6 Ποτὰ οοὐἹά ποῖ γεῖ βρϑδὰκ οὗ [89 
ποῦ οὗ τοἀοτηρίϊοῃ το Ηδ γγὰ8 δρουϊ ἴ0 δΟσΟΤΏ» 
ΡΙ 5}. Ἀὲ ἯΚ οἰΐε 18 σίρε ἴῃ οὈβοσνίΐηρ, ἰλδὲ [ἢ 6 οἱ ΓΟΌΣΩ» 
Βίδῃοο οὗ Ηΐ8 ποῖ δάνογίηρ ἴο ᾿ξ, 18 1186} δὴ δυϊάθτοθ 
οὗ [86 δυϊ ῃοη οἱ οὗ 1868 1,οτα 5. Ῥταγοῦ.---τὰ παρα- 
πτώματα αὐτῶν. Αἴϊεν Οοά. Ὦ. δΔηὰ οΟΙἾὮΟΡ ἩΣΙΏΘΆΒΟΑ͂, 
Τιβοβοπάον μ68 ουϊτοα {μ686 πογάβ, που σὰ πιϊδουΐ 
Β Π οἰοηὺ Γᾶ 80}. 

ει. 16. δι γθ ἔαβι.---- τ} 8. τ ίουΒ ὈΥΪΣΔΔΣΙΥ 
ἰο τοϊυπίαγυ οὐ ργναίο ἔαϑάηρ, [0Κ χυὶ!, 12, Βαὶ 
0 Θα ΠΥ ΔΡΡ]ΐ65 ἴο 86 ρτοδῖ ἀππυα] ρα Ὁ] 16 ἔδδι, 1μον, 
χυΐ. 29. “Βγ (μὰν οὕ Μοβοβ, (86 ὅοννβ 6 Γ6 δη)οϊηοα 
ἴο ἴδβϑὺ οἢ ἴδ δΥ οὗ Αἰοποιηθηὶ ἔγοστα ὁη6 ϑυθῃϊηρ ἰὸ 
ἴῃς ΤΟ] ονπτίπρ (μον. χυὶ. 29). Ττδαϊ οι ργοϑοτί ρα 
δἰ Π} 118 ἔδδίβ ἰπ δυϊαταῃ 1 [Π6 Ἰαι[οΓ τα 8 ἀἰὰ ποὶ 1[Ἀ]], 
οὐ ἰδ τὴο δΒαγνοδὶ τϑ ἰῃτγοαιοηοα (7απὲξλ, Ὁ. 11}. 
ἃ 8). Τὸ ἴμε686 ͵ὸ Βανο ἴὸ δὰ ἃ πυμη 6 Ὁ οὗ Ἔχίγϑ- 
ΟΥΙΠΑΓΥ ἔαδίβ. Τῇ ῬΒΑΓΙΒ668 Τὶ οὐ 186 ῥτγδοίίοθ 
88 τηοεϊϊοτίουβ, απὰ ἔλβιθα ὑπο {{λικὸ χυἱὶ, 12), ΟΥ 
ούθῃ ἔουγ ἰἰπλοϑ, ἰῃ [86 Ὑροῖς, --ταδκῖηρς ὑπ οῖγ ἀρροδν- 
806 ἴῃ [86 ΒΥπαρΌσιθ, πορ ϊσοηὶν δἰ γα, Ρ816 δηὰ 
βαι, ἰῃ ογᾶὰοσ ἴο οσ μοῦ [ΠΘΙΣ ΒΌΡοσΐοῦ ἀδοοίίο βαρ} οἴ Ὁ 
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θοΐοτο ἔδο Ρϑορ]θ."" Υοι ΑἸηπηοη.---ἰἰ τὰ8 [Π6 Ῥγδο- 
Εο6 ὕο τγϑᾶζ πιὸ “ἀγοδδοβ ὙΏθη ζαϑίϊηρ, Σκυθρω- 
«ποί, ἴλικο χχίν. 17: (ἀθῃ, χὶ. 1.- -βῆψσυχθ, ἀφαν (- 
ζειν, ὙΠ 85}|68 δηὰ ἀπβί, [88. ἰχὶ, 8. Ηδτθ ἃ ἔριγα- 
ἔνα οχργοββϑίου ἴοσ (ῃ6 τηουτηδι} μοβίυγοβ πα (ἢ 6 πορ- 
ἰροίοὰ δρρϑᾶσδῃμοο οὗ 86 ποδά δηὰ Ὀθαγα.----ἰ ΤΉΘΓΘ 
δ 8 ΟΙΔΥ ὑροὴ (6 ποτγάβ, ἀφανίζουσι δηα φανῶσι. 
ΤΏΘΥ τοδῖζο ἐμεῖς ἔδοοβ πα ἔο, (αὶ [ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ͂ 

απίο τπθῃ," 0 Μογοῦ, γῺΟ δἷ8δοὸ βυργχθδὶϑ 
ἐξδι 116 οχργοββίου δ] υὰθϑ ἰο ἰμ6 σογογίπρ οὗ [88 
ἔδλοο, 85 ἱπ 2 ἤδιω. χν. 80; Εἰβίμον υἱ. 12. 

γατ. 17. Αποίπϊ ἰΐηο Ἠθδᾶ.---ἰπ (16 Εδβι, ἱἰ 
ΜΔ8 ΟὈΒΙΟΣΙΔΙΥ ἰ0 αποῖπέ ἴμ6 ποδὰ σθη κοΐης ἰο ἃ 
ἴοδδὶ, ἴῃ ὁρροδίἄοῃ ἴὸ ὑμ6 ἀδθρογίιηθηὺ οὐδογυθὰ ΟὨ 
ἴλδι ἀδυβ. Ηθῃοο 86 δάνΐοθ τηυδϑὶ πο 6 ἰάθη ᾿ἰΐο- 
Δ1|γ. ΟΥἁἨ οουτδο, ἰμ6 ορροδιίε αἰδδί πλυϊαιίουΒ οδπηοὶ 
πανὸ Ὀδοι οηΐοίπϑα. ΟἿ ουὐναταὰ ΔρρθΆσϑποθ Μ] 
ἔκδιλησ δ ὑο Ὀούοϊκοα βριτιϊ.8] ἰσϊυτρ ἀπά τ 
ποῖ οἰοναῦθθ ΔΌΟΥΘ ΤΏΘΓΘ Οὐὐνγαγὰ ΔΟΘΌΠΘΠΟΘ. 

γον. 18. 1 δοοχοῖ.---- Ἐν τῷ κρυφαίῳ [ὑπίοο 
[δὸ ἐστέ »έο.͵ ἐν τῷ κρυπτῷ.]---8':ο ζδομγγδηη δὰ 118- 
οδοπάοτῖ δος Β. ἢ. Τῇ πογὰ ἀοϑβ ποὶ δρδίῃ Ὅσο 
ἴῃ ἴδ0 Νοὸν Τοβίδιηθηΐ, θαὶ 18 ΒΟ ΘΓΆΙ π|68 ἑουπὰ ἰπ 
θ᾽΄ο δορθιαρίηί, [Τ|8 ποίθ ὈΘἰοΏρσΒ᾽ ὨΤΟΡΟΙΙΥ [0 [86 
ατἰ[ἦ681 ποίθβ Ὀοῖον ἴδ ἰοχὶ.---Ρ. 5.] 

ΒΟΟΤΈΙΝΑΙ, ἌΝ ΕΤΗΊΟΑΙ, 

1. ΤΠ σπὸ τδαΐοδ] Ῥογνογβίου οὗὨ τοϊϊρίουβ [18 
δοιδίδιβ ἴῃ {1|6 ἀδϑίγο ἐο ἀρρεαν Ὀδίοτα θη. 'ὐρί γί! 
8Δ] τοϊϊρίου 188, ἰπα ρα, 118 ουὐτατα δηά Ὀθοοιϊηίηρ. 

Οχργεβδβίο,-- - οὐ οθγ, Πονονοσ, ἴῃ 86 ἸΏΘ6Κ δηὰ ἀθ- 
γψουῦϊ τοΟΥΒἷρ οὗ [86 ΟὨυΓΟΝ, ποτα [η6 ῥἱΟΙΥ οὗὨ ἱπάϊ- 
ψίάπα!ὶ Ὀδ ον τ 8 Ἰοδὺ ἰο ουῦπαγα γίονν. ΤῺΘ τοογδλὲ 
97 ἰδὲ Ολιωγοῖ, ἰβ, 80 ἴ0 βροδὶς, (86 Βιδαον ἰῃ νης 

6 ΒυΑΣ ΠΥ δηα το οῖχτ 658 οὗ ἴλ6 ἱπαϊνιϊ} το ἢ ρ- 
Ρα πὰ δ 6] 6Σ δῃηὰ ργοὐθοιοι, 

Ηδμοα ρασνουβίοῃ οὐ γοϊϊρίουβ 1 βγδὺ ταδί θϑίϑ 
ἐιθ οὶ ἰπ βοραγαάβπι οὗὁἨἁ πογβμΐρ, τι ϊοῖ σταάυα!}ν ἰη- 
ἐπἀ68 ρου [86 τογβῃΐρ οὗ ἰὰ9 ΟΒυΓοῖ, δηὰ Ὁ] ὐτηδίθὶΥ 
᾿κΑ ρθε ἴς, ΤΏΘ σοῃϑοαυθηῃοσβ οὗ [818 ΒΡΟΘΑ Υ ΔΡΡΘΔΓ 

[86 ἴγοο ἀδρδγιθηῖβ οὗ ῥγδοῖϊοδὶ ρμἱοῖὶγ. ΤΏυΒ, 
ἱποίοϑδα οὗ σβαγν ἰοπδιαὰ ΟΡ ποῖ ΟΥΒ, τΥϑ ΠΥ τὸ- 
Ἰίσίουβ 586 τὶ ἢ δουβηθδθθ οἢ ἴ86 ὁη6 μδηα, δηα τοὶὶ- 
Βἰουθ ἰά]θΏ 665 οἢ ἰδ Οἱ 6Σ.---ἃ ΒΟΥ οὗὨ Κίπάη685, δηά 
'8. ΘΌΣΤΘΘΡΟ Βρὶ τὶ οὗἨ πόδ ἀοροπάθηοθ. ΚΑϊμπ)!- 
ἰδεῖν, [1:6 ποσβδεὶρ οὐ αοα δϑβυγηϑα {π6 ἔοττη οὗ Ἰϑηρίῃ- 
αποὰ ΡΥΑΥΘΓΘ δὰ ἰθαϊουβ ᾿γοοοββίουβ πὶϊπουῦ ἀσγο- 
οη, τ ἢ116 δϑοοιοἶθπι ἀοροπογαίθθ ἰπίο Ὠγροοτιἶοαὶ 
[λεϊδ πὰ τηοπαϑίὶο Ἔσίσαναβδηοθθ. δαί {ἢ ἴῃ Οὐ τθ- 
Ὡρίοι, Μὰ ΘΟΙΒΟΙΟΙΒΙΥ Δηἃ ῬυΓΡΟΒΟΙΥ αἰπὶ δ ΕΟ ΤΘΓΘ 
Οχίοτη δ] βγη δηᾶ ΒΏΟΥ͂ 0 ΘὨΟΙ ὉΡΟῚ 8 ΘΟΌΣΒΘ οὗἁ 
ὩΥΡΟΟΣΙΔΥ, βοιεϊπρ' ὉΡ ἰὼ οὖν ουὐγαγαὰ ἴοστοβ ἃ δοῦῃ- 
ἰογέεϊς οἵὗὁἩ νιῆδὺ 18 βδογοᾶ, ΤῈ δοτωσηθῃοομπηοηὶ οὗ [18 
ἴλ186 σοὶ ἐσ] οἶδα ΘΟΙδΙδὲ8 ἱπ ραἰπέυ! βουνὶοο δμὰ ουὐ- 
ΔΙᾺ πΟΥΚΑ. ΑἸΙΒΟΟΡὮ ἃ ΤΩ} ΤΩΔΥ δὶ ἰδαὶ βίδρϑ 
8111} εοὶ ἀοὰ Ὀοῖοτο Ὠΐτη, ἰδ 18 ΟὨ]Ὺ ἱπ δῃ ασίθγηδὶ σηδῃ.- 
ΘΓ. [ἢ ἩΟΓΒΏρρίηρ Ηΐπι, 6 ΠΟ Ἰοησον μδ8 τοραγὰ (0 
[δα οἰδγδοῖοσ δηὰ ἐπ ἰουο οὗ αἀοά, Ὀθοδυβθ Ὧδ Τρ 8]1Ζ68 
ποῦ ἰΠαὶ αοα π88 τοραγὰ ἴο πὶβ8 αϑδοιίοῃβ δὰ βέδίθ 
οὗ βοατί.0 Ηθ ἰ8 ΟἹΪΥ δηχίουβ ὑπαὶ ἀοα ββου]ὰ ἢανβ 
κι κὰν ἴο ιἷ8 νοῦ, δῃὰ ἢἷθ᾽ βοσυΐοθ, ἰυ8δὲ 85 ἢθ ἢδ5 

Υ 
δοά: ἀπά 68 πὸ γοράσαβ [818 τοσαγαὰ 85 τ γοὶν οσχίου- 
δ6], 16 158 οὐγὰ ΟΣ, ἢ6 στ }8}}} ΟΟΙ,68 10 5661 ἰΐ 
ΔΙΏΟΠς το. ΗΪ8 Ἔχίθγ} δ] βπι ΠΟΥ͂ 6813 Ὠἶτα [0 ΤηΘΥρ6 
ἰδ αοα ἴῃ ἰδ6 ορ᾿ἰπίοῃ οἵου, Ηρποα [86 ουὐϊπαγὰ 
ΒΕΟΥ ἩἩΙΟὮ τρδυῖβ (Π6 Βοοοπὰ βίδσο οὗ τοϊϊρσίουβ ροῦ- 
Ψογβίοη. Ηΐβ στοδὶ οὐ͵θος ΠΟῪ 8 ἴο ἰοὶ 88 Ὀδηθῆ- 
ΘΕΠΟ6, ὨΪΒ ὈΓΔΥΘΤΒ, ἀηὰ ὨΪΒ [λ8.8 ΔΡΡΘΩΣ 88 ΓΌΠΥ δηὰᾶ 
88 ὈΟΓΩΡΟΟΒΙΥ 88 Ροβεὶῦ]6, ΕἾΟΙΩ 8 θρί γιϊαδ] Ὁγίὰ8 

τορεγὰ ἰο ἴ6 ψοτκ οὗ ἀοα απὰ {86 γοναγὰ οὐ 

δηὰ ερί γί] βουυ  γ ἰδ6 ἰγδηβί 0. ἰ8 ΘΑΒΥ ἴο 1} 
(εἰτὰ βίαρα, τ ΒΊΟἢ ἰ8 ὑπαὶ οὗ ἀδοορρύΐοι δῃα ἱπηροβι οι, 
πΏΘη ἴδ6 ΠΥρΟΟΥΙΪΘ ΘΟΏ66419 8. ΒΔΓ Π658 οὗ Ὠθασὲ 
τπάον [86 ταρδὶζ οὗ θθμθῆσοῃοθ, ὲ8 οΟ] 688 ἀπ ἀοδα- 
688 υπᾶδν ἰδαὶ οὗ βἰηρυϊαν ἀονοίίοη, δῃὰ Ὠἷβ ᾿ονο οὗἁ 
(886 ποῦ]ὰ δηὰ ]Ἰυβιί] 688, τὶν (6 ΟΟΥΤΟΒροηαΐπρ' 
ὍΟΓΚΒ οὗἁ ἀδνίζηθ88, υπάον ἰμδὶ οὗ δβοοίϊοϊβση. 

2. Α Ρἱο το Ὀτὶγαδ νυ ἰοπβ ἰ0 οχί ΓΔ] βσὴ 
δα ΒΟΥ͂Ν, 18. ποΐ ΟὨΪΥ [Δ]βοῃοοα πὲ (Ὁ]1γ. 10 ΤΩΔΥῪ 
06 οοτῃραγοὰ ἰο ἃ γτοοῦ ρστοσίηρ ὑρναρὰ. ΤῺΘ χοροῦ 
δηὰ ρσοηυΐῃθ ἰΘΠἀΘΠΟΥ͂ οὗ το] ρίοι ἰΒ ἑπσαγά, ἴο ϑδογϑον 
--αἰο ἰδδὶ ἀοά πο τι168 ἰῃ ἰδ, βοογοὺῦ βδῃσίΌλυΥ οὗ 
Βρ᾽ γἰϊαα] 16, Ηδρποο αἰ80 ΟἸ τῖβὺ ὈΓρ8. ἱπ 80 βίγοῃιυ- 
ΟἿΒ ἰθστὰβ ἴΠ6 ηροτγίδηοθ οὗὨ [Π]8 τοαϊίοσ, [1,6ὺ Ὀ6Π6- 
βοσθησθο σοιλδΐη 8 βϑογοῦ οὗ Οὔν τἰρὶις ἢδη---τα Βηδ:η)6- 
λοοα δηὰ ΒοΙγ αβδοιίο οἷ, ἔγοσα 

δῖ 6} γ ΡΙΔΟΘΏΟΥ͂. 
)0 δοποεδιθα ᾿ῃ οὐγ σιοϑοὶ, δπὰ Ἰοὲ 
ὈΘὨἰπὰ ὰ8. [μοὶ βἴποοτο ἰδϑίϊηρ Ὧθ 
(86 ομοοτία ρα οὗὨἨ ΒΟΙΥ͂ [οϑυἹγ. 

ἍΠΙΒ σΟΠμοοδηθηΐ ἰ8 ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ, ὈΘΟΔΌΒ6 {Γ6 ὈΪΘΙΥ͂ 
ΘΟὨΒἰβίβ ἴῃ {1}} β6 -βυσγοηάοῦ ἴὸ Οοά, ἰοδάϊηρ υ8 ἰο 
Βθϑῖς Ηΐβ, μοὶ οὐγβ; δῃὰ Ὀδοδιι8θ τ σπου βῃ ἰμ6 ἥττα 
σοῃδάρῃσο, ἱμαὶ {π6 Ἰογὰ Ὑ111 οὐ Ορθηϊν, ὉΥ Ηἰβ8 
Ἰθδαϊησβ δηὰ Ὀγ Ηΐβ Ὁ] βίη, ἰῃ ἴμ6 ἀομιδίη Οὗ τπογὰὶ 
Δα οὗ ρῥυθ]ῖο 116, ἰπ ἰδ Κίηράομλ οὗὨ Ὠρανθῃ ᾿,6ΓΘ, 
δα γοῦ τροτο μογοδῖογ, πδίονον 18 ἀομ6 ἰῃὰ δηὰ ἴῸΓ 
Ηΐβ πᾶπιο, δὰ ἰμαὶ Η6 νὶ}} ἰὴ Ηΐβ οσσῃ εἶπ|6 δὰ ΤΑΥ͂ 
αἰϊοβί ὈΟΙΒ 18 νοὶ υ δηᾶ 18 ναὶ. Τμὺ8 [86 τοοῦ 
ΒΡΓΘΔΒ ἀθορ ἰῃ 16 Θαγῖῃ ἩΉΘΓΟ ΠΟ ὨυΙΏΔΏ ΟΥ̓́Θ 8668, 
ἷπ 16 δβδϑυγϑὰ Ὦορα μα ἰζ 88}8}} Βρτίπρ' 411 {86 Ὠἱρῇ- 
ΘΓ, δπὰ δβρτγοδὰ 8]} {8:6 ΠΟΓΘ ΓΙ ΟΪΥ, ἢ ΤἸΘΑΒΌΓΣΘ 88 118 
118 ἴα ϊὰ Ὀοθμοδίἢ ἴμ6 στουμά. ͵ 

8. ἴῃ ἰϊ8 ἰῃβίδῃοο 8150 πὸ ογρὰ βοὶβ Ὀείοτε Ηΐβ 
αἰβοῖρ)68 ἃ ρἱοίυγα ὑπ] οἢ τοβοσίοα Ηἰβ οσσῃ 116. [ἢ 
[Π6 σταοίουβ αἰδροηβαιίοῃ οὐ Ηΐβ8 Ὀοποβίβ, δ δἰ 
γοιηούθα ἐπα ΟΟΟΑΒΙΟΠ οὗὨ ΤΩ ΘΠ ΟΔΠΟΥ ἀπὰ ἀνοϊα θα ἴῃ 9 
ῬΟΙῺΡ οὗ βρυτίουβ Κ᾽πάμοββ. ΒΥ ΗΪβ ἱπιθγοθββίοῃ, 
Ηδ τοβίογθα ἴμθ |186-ἴγοϑ οὐὁἨ Βυχηδηῖῦ, ὈΥ Γοϑίοτίηρ 
15 τοοῖ, δῃὰ ρἱδηϊίηρ ἰὲ ἰῃ χοοά 8ο]], θυθῃ ἴῃ ἀοὰ. 80 
8180 Ηδ ξαϑιβά δηὰ γσοπουπῃοοά {πὸ που] 88 {π6 Βτίἀ6- 
βτοοῖὰ οὗ ἰδ Ομυγοῖι,--- ΠΟΥ͂ αηὰ ἱποτοῖῃ Ἰαγΐηρ 
ΒΘ ἰΠ6 Τουπαδίίοη οὗ ἔστι οη]ογιιθαὶ δῃὰ Ρ6806. 

ἨΟΜΙΧΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸῺῸ ῬΕΑΔΟΤΊΟΑΙ, 

Ουϊνατα τηδηϊ αι ιΐουβ οὗ ῥίοὶυ, ζϑηυϊπο δηάᾶ 
βρυτγίουβ: 1. Οδπαΐπο, ἰἢ βρτγίπρίηρ ἔγομλ τη, ἀπά 
Δ οὐἱάθηοο οὗ νἢδὺ 18 πὶ ΐη : ΟΥ 1 ἴῃ ἰδϑλ τηΔῃ 
ΒΘ 6 Κ8 αἀοα, ᾿ἴν68 ἴῃ αἀοα, δηὰ ἀθβίγοβ ἰο ρου ν αοά: 
2. Βρυγίουβ, 1 ἴῃ σοῃ γα οἱ  ἰο ἴδ βίδίο οὗ ἰδ Ὠοδγῖί, 
1 οαττίοα οἢ ἰο ἐμο ἀοίτίπηοηΐ οΟὗἨ ΟἿΓ ἱῇΠΟΡ Τυδη, ΟΥ 
Ιοδαϊηρ ἴἰο Πὶβ τυΐπ; ἰδϑυ]γ, 1 τοδῃ ΒοοῖκΚ Βῖβ οὐηὶ 

ΟΥὟΥ ἴῃ αἰνίηθ πη ρ8.---Τ 6 ἀπὰ [4186 ουὐϊπγαγα τηδηϊ- 
Θβιδυϊοη8 : 1. Τταθ,---ἰθα. ἀσβιην οὗἩ Αἄδτὰ : ἴμ]56,--- 
ἐδ6 [811,., 2. Ττιιο,----ΟἸ γὴ8.}5 αὐνοηῦ : [8]86,---ἰῃ6 βίαίθ 
οὗ 186 που]ὰ δὲ ἰὴ ἔπηο. 8, Αοἰκηοπ]οαροα χ ἀοὰ 
88 ἰχι6,---ἴ. Ὀτῖάο οὗὨἩ ΟΠ γ]ϑὲ ; οοπαοτηποα δἃ8 ζ8]86 ἴῃ 
ἴη0 Βπαὶ ᾿παρτοοῃί,---ἰῃ6 ΒΑΌΥ οἶδ Βατὶοὶ.---ΗΟΝ 
ἴα186 ΔΡΡΘΆΓΆΠΟΘΒ ἤαγνο τοπαἀογοα 116 ὨΟ]ΟΥ,, πὰ ΠΟῪ 
1πογ (Ὠγϑαΐθῃ ἴο την Ὠο] ον ἴΠ6 116 οὗ π6 ΟἸναγοἢ, 
---ρὶ ῖσδὶ νη ἰοηάϊηρ ὑοτγαγὰ βρὶ γι ίυ8] ῥτίάθ, δὰ 
808 Θχροβίηρ, ᾿μθὴ ἴὸ στοαϊοϑδυ ἄδησογ. Βυϊ ἱ τὸ 
Βαγο βουπαρα ἴῃ6 ἀΟΡΙΏΒ οὗ 16, γγὸ “}} ποῖ Ὀθδοπλθ 
εἰάαγ οἱ ἰἰ8 μοὶ 8.---Εχίο νη) 8ηι ἴῃ ᾿πα ἐν] 8] τη ΘΓὰ- 
ὈΘΙᾺ οὗ [9 ΟἸΟΓΟΝ ΤῊΔῪ ρμῖνα τἶβ ἴο δχίοστιδ᾽ πὴ ἴῃ 
186 Οδυγοῖῦ, οὐ ἴο ΟὨΠ] βιὰ : 1. Ῥγοοῖ ἔγοπι 
Ββίουυ, --- - [6 Ῥμαγίθοοθ ψοῸ ΟὨ ἢ] ΪἸα518, δηα γοῖ 
(ΒΟΥ ογυοί βορὰ (86 [μοτὰ οὗἉ ρΊΟΥΣΥ ; 2. ἔγτοτα {ῃ6 παΐυσθ, 
οὗἨ ἴδο ἰμΐηρ,--- ὙΠ ΤΔῺΥ Δγ6 Βοϊζοὰ ἩΠῈ (ἢ6 Βρὶτὶϊ 
οὗ Ἔχ σι δι, [Β6Υ {11} Ὀ6 ΔηχΙουΒ ἴο ἔοστῃ ἃ ΟΒυσΟΣ 
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Ῥγοϊοπἀϊΐηρ ᾽ο ουὐπαγὰ ρογίθοί 688, Ὀαὺ το ἰπ τὸ- 
ΔΙ 8 ΟἿΪΥ ἃ Οδυτοῦ οὗ ουϊνγαγαὰ ΔΡΡΘΒΓΔΏΟΘ ; 8. 
ἔγοια ἴπο ἀν υβὶγ οἵ ἐπὶβ τοῦ Ὁ] ἃ οχίθγ δ] βτὰ ἴῃ ἐδ 9 
ΟἸΌγοΣ : τι ΒΟΙΩΘ ἰταδη ἶθ8.8 ἐἰ8 6} ἰῃ ΤΟΥ ΚΒ : πὶ ῖἢ 
οἴδογβ, ἰῃ ἀονυο οι 008 : πῖϊῃ οἴ 6ΓΒ, ἴῃ Ργοίθηαρα δϑοϑῦ- 
δίβτη.- -- ΜΆ Κὸ δυγὸ ἰπαῦὺ γοῦ μἷνθ γουγβοι ΠΟῪ ἴο 

 Οοά, δπὰ ἱπ ἀπο {{π|ὸ Ηθ Ὑ7}} ονστι γου.---Ἴ ΚΘ ΟδΓὸ 
οὗ 186 τοοῦ ; δηᾶ ἴ86 ᾿οδνοβ, [86 ὈΪ]οββοϊηβ, δὰ ἰῃ6 
ἔγυΐϊ! τ }} Δρροὰῦ ἴῃ ἀμπ6 86880}.---ἰὰ γῆδὲ ὙΑΥ͂ ΤΩΔῪ 
δτί, τ} 18 ἔδὶσ ὉΠἀογοα ΒΡ Βογυ θην 
ἰο Ομ τβιίδη ἴσα! [8 Τοϊ ίουβ ῥ]αγ-δοῖ- 
ἰηρ.---Ὑ Βαίουοσ το ψπδν πᾶνθ οἵ Ἡδηΐ, ἰοῦ ι.8 ΘΒΟΒΘΥΥ 
δΔηγιμίηρ 1|πὸ το σουβ Θοτηθὰγ ἰῃ 1Π6 ΟΠΌΓΟΙ.--- 0 
ΟΠ αἰβροηθο Ἡὶΐ ζα|86 ΔΡΡΟΑΣΑΠΟΟΒ ἢ 1, Ηδθ ὙΠῸ 
ΒΓΤΩΪΥ ἰγυβὶδ ἴῃ [86 ᾿ἰνίπρ ἀοα, 2. Ηδ γῶῷῃο δ ΠΟΟΓΟΙΥ 
οἰθανοβ [0 ἐ86 ἰσαϊῃ. 8. Ηθ ἯΠΟῸ ῥδιδ} Π} παῖδ ἴῸς 
(6 ἀδγ οὗ {86 ἀρροαγίησ οἵ {86 Τοτα.---,6ὐ τ ὀχ! 
Ὀσίοτο πθῃ, ποὺ ΟἿ ΟΥ̓ΤΏ Ἰρδι 
ὙὮΪΟὮ το ὮΔΥ6 τοοοϊγοα ἰἤγθο 

οαἱ Υἱγί 68 οὗὨἨ ὨΥροουΐίθθ ἈΓΘ ΟΠ]Υ͂ ΒΡΙΘΠ ἃ Υἱο68.--- 
ἢ6 ἴδγθο στοδὶ Κ,8068 οὗἉ βαϊῃηϊβ 8. βοοσοίβ ὙΠ0 [86 

Ιοτὰ.----ΟἸΒΌῪ βροϊηρ οΟποθαϊσηθηῦ ἰπ 118 Ὀυϊποῖραὶ 
ουϊπαγαὰ τοδη οβίδιϊ 018: 1. ΤῊΘ ορθὴ δδηᾶ: 2. ἰδ6 
ἄοοῦ οὗ ἴμ6 οἹοδοὶ δλωΐ ; 8. [89 
γοὶ νο ]οὰ.---ΤῊὁ τίσιν πδηὰ ἰῃ ἰἰ8 
ΟὟΡ Ὀοποβοόθῃοθ τοϑίογίπρ 86 ΡΟΟΓ.---ΓὌΣΘ ὈΘΏΘΠ- 
ΘΟΏ66: ΡΌΓΘ ΡΟΥΘΓΥ.--- ΤῸ ἀοοΥ οὗ πο οἷοδοί βμυΐ, 
γαῖ ορϑῆ: 1. Ορϑὴ ἰο Οοά, οἰοδοα ἰο πὸ που] ὰ: 2. 
ΟΡΘΩ ἴο0 ΔΩΥ͂ 006 ἯΠΟ που]ὰ ἰοἷῃ υ8 η Ῥγᾶγοῦ, οἰοβοὰ 
ἐο τη γῸ (16 ΟὨΪΟΟΚΟΓΒ: 8. Οροῃ ἴ0 ἰδ Κίπράομι οὗ 
Βοδνθῃ, οἰοβοὰ ἰοὸ ἰμ6 Κίηράοτῃ οὗὨ ἀδΡκΠ688.---ΤὙῸ6 
ῬΓΆΥΟΥ ὙΠ} ον συ 6 γὸ Βηα ἃ οἸοδοί.---Ττιθ [8 0Ὡρ᾽ ἃ 
7ογουβ τοηυδοϊδοι οὗὨ ἴπ6 ποτϊα.---ΤῊο ΕΔΙΒΟΡ πο 
8668 ἰη Βοοτοῖ, δῃὰ (86 ὀρθῇ τοιγαγα.-- -ΤῊθ τον αγαὰ 
ὙὮΟὮ ΤΏΔῊ ἰδικοβ ἰοὸ ὨΪπηβ6} ἢ: 1.4 ᾿ποῖ. 2, ἃ τοῦ- 
ΌΘΙΥ ; 8. ἃ 8Βρ᾽-ἀδοορίίου.---Τὴ6 τονασαὰ Ἡμῖο Οοὰ 
ὈΟΒΙΟΥΒ: 1. ἃ Το αταὰ οὗ στο; 2. ἃ Σοναγα ΟΥ̓ΟΥΘ; 
8. ἃ Βρ᾽ γί 8] τουατα ; ἅ. ἃ τουγαγὰ οὗ οἰδστὶ 116.--- 
ΤῊ Ὀτορτοθβ οὗ ὈΥΡΟΟΤΙΒΥ : 1. ϑογυΐοθ Οὗ Ὁονῖδ, ΤΏ ΘΏ 
ΤΩΔΠ [0868 Βἰχῃὶ οὗ ἰ6 οἰδγδοίδγ δπὰ ἴ86 ἴον οὗ σοὰ 
ἭΔΟΙΑ. ἢ ΒΟΓΎΘΒ, δηὰ ἔογχζοίβ Οὐ ἀθῃ 68 ἰμαὶ ἴπ6 ἀοὰ 
ἭΒΟΠΙ Π6 Βοσυ 68 ἸοοΐζΒ ἴο 86 Ὠδαγὶ δπὰ δὐωοσϊοῃβ οὗ 
δἷπι ΠΟ ΟΠΓΒ τγουβΐρ. 2. λίθου οὠμδιοαγα δβεγυῖοῦ, 
ὙΠΠΟΓΟ ΘΧΙΘΙΏΔΙ ϑτὰ (8.68 [6 ΡΪ466 οὗὨ ΓΕΔ] βοσυΐϊδο, δῃὰ 
γοὶ ουθ Ὀγοίοββοα Ὄσίογῃδ]ίβτῃ 18 το ἀδγοὰ ἱτη ροβ81}}6 
ὉΥ͂ ἃ ΒΏΟΥ͂ Οὗ Βοσυΐοθ. 8, ϑεγυΐοο οὗ δἰπ, πἤθῃ ἀθγο- 
ἴοῃ, Ὀθοοϊη68 8 116, τ ὨΪοδ 18 Βρ ΘΟ ονογίδκοη ὈΥ͂ 
ἡαρταρηὶ.---Ῥτορτοδθ οὗἨ ῥ᾽ οΥΥ ἔγοπι οοποθδϊταθηΐ (0 
ΟΡΘῺ ΤαΔΗἰ δίδου : 1. 1 8. ἃ βοογοὺ οί [ἢ0 
Τμοτὰ δηὰ {86 μοαγίβ οὗ Ὀθιΐουοσβ, πἰὰ ἔγοτῃ {π6 ΟΥ68 
οὗ (ὸ νου. 2. ΤῊ6 ᾿ἰχας πο Ργοοοροάοι ΠΌΓΩ 
Ηΐπὰ ὙΒΟ ἰδ ἱῃνυ 81}}}6, β η68 ἰδγουρὶι ἰὯ6 Βοδγίβ οὗ 
ὈΘ] ον ΣΒ ἱπῖο (Π6 του], δ ὈΘΟΟΙΩΘΒ τη οὶ ἴΠ 6 ΓΘ. 
8. 16 ἀϊνίηο 116 011} ταδη δι θα ἴῃ ἰλ6 ρτοδί ἀδΥ οὗ 
τον ἰδ η. . 

ΤΏΟ Σιοχὰ δ ῬΣΑΥΘΙ, 88 [86 Ῥγάυον οὗ ΟΠ γβδη 
Ὀοϊϊονογβ.--- 6 Ποτ 8 ΡΓΆΨΟΥ ἃ Ὀγοοίουβ ἦονγοὶ, ἩΒΙΟἢ 

- τοβϑοῖβ [86 ᾿ἰρμὺ οὗἩὨ ΟὨτβύδηϊ νυ: 1, ΤᾺ ἰοδοδίηρ οὗ 
06 αοΒροὶ ; 2. (6 116 οὗἩ ἰ86 ᾿ογὰ : 8. ΗΪ8 στϑοα; 
4 (06 ἀἰδβοϊρ] μη οὗἩ [86 ϑ'οἰτγιι οὗἩ ΟἸγὶβὶ , δ, [8 ΡΟΎΤΘΡ 
οὗ [6 πον [᾿ξ : 6. {π6 ᾿ἰβίουυ οὗ 106 κίπράοτα οὗ 
Εοὰ.---ΤῊο Ποτὰ ΒΒ Ῥγδγοῦ, δϑ οσργοβϑίηρ ον δάορίοη 
δῃὰ στϑοομοϊ διίίοη: 1. ΤΏΘΓγΘ 1π6 Ῥγοτηΐβοδ υἵ Οοἀ αῃὰ 
ΟἿΓ ΤΘαυ ΓΟ ΘΒ τηθοῦ : 2. {Πότ ἴῃ6 ᾿δΥβ οὗ Οοα 
δη ΟΌἋΣ ΔΒ πιοοὶ ; 8, [μοτο [86 ΑἸαθῃ οὗ ἀοἀ ΓΕΒρΟΠ(Β 
ἴο οὔν ΑΙ,θῈ.--- 6 Βαὰ Ββίδίο οὗ ΟΠ τβίθηομ,, ἃ3 ΔὈΡ- 
Ῥοαγίηρ ἰπ σοηποοίοι σῖτἢ [6 1,σγὰ 5 ῬΓΑΥΟΡ : 1. 10 
Ἧ65 ἰηἰοηἀοὰ δσαϊπαὺ ναΐῃ γοροὶ Ἰ 08, δα [88 ἰ(561} 

. ὈΘΟΟΙῺΒ ἃ ΤΠΟ6Γ6 ἑοστηῦΐα ." 2. ἰϊ τᾶ ἰπιοη θὰ (0 ΟὈνἶδῖθ 

5. [Πρροο Τα ὮΘΤ ΒΟΙΩΘΉΟΓΘ (8116 ἴ[16 Τοτὰ 8 ῬΓΆΥΟΣ 
“5 [}0 γτοδίοαί τοδεῖγτ."- Ρ. 8.} 

8}} ἀἰβοοσὰ, δῇ ἃ 8αὰ8 Ὀθοοῖὴθ ἰδ6 βῃἱ ὈΡο οἱ ΟΥὗὨἨ ΠΙΔΣΥ 
ἃ. Βοραγϑίου."---Τὴο ἴὔγοο δογοηβ οὗἨ {8ὸ ᾿μογὰ 
ῬΓΑΥοΥ : Το δἀάγοθθ---ἴ6 ρο  0}8---θ Θοποϊυβίος, 
-- ὧν Ταΐλον τολο αγί ἐπ ἀδαυδη ; " οτ, ἰ86 ἱστο ἰῃ- 
ἩΔΙᾺ μοδίαγο οὗ Εἶτ 80 δ άγεββοβ ἀοὰ.--- ΤῊ 1,ογ 
Ῥγαγοῦ σον 88 δὴ ἰἱπιθγοθββίοῃ.-- -ΤῊὴθ δἀάτοβα, 
“ Ουν Τρίλον,," βο βἰτωρὶο, δῃὰ γοὶ 80 πουοὶ : 1. 1π8- 
ὨΐΤΘΙΥ ΘΑΒΥ͂, δηα γοὶ ἰηβηϊτοῖγ αἰβῆσυς : 2. Ὠδίυγαὶ, γοὶ 
ΒΌΡΟΓΠΔίΌΓΔΙ ; 8... ὨυΤΩΌ]6, γοῖ οχαϊοα . 4. 16 σοτω- 
Ἰοπσοιηθη δηὰ ἴδ ΘΟΠΟΪ βίο οὗἁἨ 411 Ῥγϑγοσ.--ϑμ». 
γον ἰοὸ αοά, δ8. ἐπηρὶγίπρ ΟΡ ἀαοοερίαποες οὗ ἰδ 
Κιηράοπι οὗ Βοδύθῃ: 1. Τ86 ἔγϑὶ ἰἢγοο μοι ομβ οχ- 
ὈΓεβ8, (δὶ ὙΠΠ|116 ΒυΓΓΟΒἀοτηρ᾽ ΟΌΓΘΟΪγ68 τὸ αοΐ, πὸ 
οὐ δηα βοοκ Ηἰδ ἰκϊησάομῃ ; 2. {86 ᾿αϑὲ ροϊομβ, 
1ῃδὶ Ἡδ1]6 οππίηρ ἀπα βϑοϊχίηρ ΗΒ Κίπρσάοτη, τὰ δὺς 
ΤΟΏΘΘΥ ΟΌΓΒΟΪΤΕΒ ἰ0 Ηΐπ).---ΤῊο παρ οΥὙἹΎ Οὐ οοπβιΐ. 
[αΐοδ {16 Βτβὶ οὐ᾽ἦθοὶ οὗἨ ΟΣ ρα 08: 1. Ετοτὰ ἐΐδ 
ΒΊΟΥΥ ; 2. ἴγοσα 186 ἀἰβῆοηον τ αἰ οἷ τ θη οδδὲ ὍΡΟΣ ἰΐ : 
8. ἴτοιι 18 βαηῃοὐϊδοδίίοῃ.--- ΤῈ πδῖηο οὗ αοὰ ἱποϊυὰ- 
ἷῃρ πὰ οροηΐηρ ὑρ ἴ86 Ὑ8ο]6 Ἰππράοιῃ οὗὨἨὨ ΠΟΔΥΘΏ.--- 
1 γου που]ὰ δαᾶνο τῃ6 ἤδσηθ οὗ αοἀ δα]ονοὰ ἴὰ [ἢ 6 
ἩΟΙ]α, 566 1μδὶ γοῦ Βτϑὺ μδ]]ον 1 ἱῃ γΟῸ ΟὟ Ποδείδ. 
--Ἴόᾶτὰ ἴὸ ΚΩΟῪ {Π6 πδηηθ οὗ αοὰ : οὗ, ΒΟ γοδάθδὲ 
ἰδοῦ ἢ ΒΟΥ βθοκοβϑὶ ἰδοὺ ἢ ποῦ Κπονοδύ ἰδοὺ ἢ πρδὲ 
6 ονοβὲ ἰμου ἢ ΠΟΥ͂ βίδη 8 1 τῆλ ΤΔῪ ᾿οδσηΐηρ δαὰ 
ὙΠῸ ΠΥ ἐθδομίπηρ Υ---ἰ 7.ν ζίπράοπι οοηι : 51. Τπαὶ 
[86 ΟἹὰ Τοβίαπιθαί, θοΐὰ τὴ ἐΐθ ἰδ δηὰ ἰὼ ἰἰ8 ἐγρε68, 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 {18]16ἃ ; 2, {δὶ 180 Ἰεἰπράοχῃ οὗ ἀδγκτθ88 
ΤΑΔΥ͂ Ὀ6 ἀοβίτογοα ; 8. [αὶ [86 ἰΠγϑο- 014 Κίπρδοιι οὗἁ 

οὗ ρόνοσ, δὰ οὗ βίΟΣΥ ΙΏΔῪ δ τηδηϊ οβἰθα,--- 
6 ρνοάμοι, “ ΤῊΥ ἰκίπράοτη οοιμθ,᾽) 8 ΤοἰΒβί ΟΠΔΣΥ 

ὈΓΔΥΘΓ.--τι ῬΓΑΥ͂ΟΡ ἔον [86 818] τϑοοῃποὶ ϊαίίου οὗ Βιδίθ 
δηα ΟΒυΓΟΙ ἰῃ ἰδ6 ρΡοτγίεοὶ Κἰηράοτα οὗ Ὠοδυρῆ.---ἰ8 
ὈοΟΐὰ γοὺν τυ ϊηρ δηὰ γοὺῦ ΟὈΟΥίηρ; ἴῃ ΟΘΟΠΙΟττΩϊΥ͂ 
ΜῈ [018 ζυπάδιροθπίαὶ ῥσίποὶρῖθ 3---- Τ.ν εοἱϊί δὲ 
ἄοπα," οἷο. : 1. ΕἸ ΔΙμ 688 οὗ (μὲ8 ροϊοη : Σὰν οἱϊ; 
2. Βυσ γ δύ ἰδΐ5 ρου ἴοι : οπ. φαγίλ ; 8. Ὀοϊάπιοῥα 
οὗ δα ροϊζοῃ : αὁ ἐπ λδαυδη.---Αὐθ γοῸ Μ|]]1 δηὰ 
οομάποίὶ τορχυϊαίοα ὈΥ ἰδ ΐ8 ῥγϊποίρ]ο ὅ--- 6 ἴθσοο ὅταὶ 
Ροϊοηα νἱονγϑα, 1. 88 ἐμ 8 Ὀγουλἶβο ἀδβοθηάϊηρ ἔγοσα 
Ὠιραυθῃ [0 Θανἢ---ΤῊΥ Ὡδιὴθ ἰπ ἤθάνθη, ΤῊΥ Κίπράοιι 
Ὀούνγοο ΒοαύΘη δηὰ οδγί, ΤῊΥ Ὑὶ}} οἢ δαγίῃ : 2. δ 
ἃ ΒΔοΙ 66 Δϑοθῃαϊηρ ἔτοση δαὶ ἴἰο Βοδνϑῆ--- (ἢ Βυγ- 
ΤοΒ οὗ οὗ ΟἿΤ ΟὟ ὨΔΙΊ6, οὗ ΟΓ ΟὟΤΙ ΡΟΎΤΟΙ, δὰ οὗ οὐ» 
οὔσῃ Ἡ]1].----Αβ ὀχ ἰδ ηρ, τῖϊὰ ἱπογθδδίηρ οἰ ΑΒ 
δηὰ ρόνοῦ, ἰ86 πηΐοπ οὗ Ποαύθῃ δηα ϑδγίἢ : (ῃ9 τοῦ». 
οἰδίίοπ οὗ ἐμ Βαίδογ, οὗ 16 ϑοῃ, δῃὰ οὗἩ (86 Ηοὶγ 
ϑρ τυ. ---ἰἰ συνε ει ἰλὲδ ἀαν ομν ἀαὶϊν ὀγεαα." ΑΡρδι- 
ΘΕΟΥ͂ ΟἿ οὗὨ (Π6 5πι8]]οϑὶ, γοῖ ὁμθ οὗ 1ῃ6 ρτϑαϊοδὲ 
Ῥοιϊουβ. 1. ϑὅ':μ8}} 0685 οἵ 16 μοι θη: 1. ἡ 6 δδὶς 
ἭΔαὶ τηοϑὺ Σὰ ΒΙΓΟΔΟΥ͂ ΠΟΒ5688: 2. Ἧ6 δἰδὶς ἰῦ ΟἿΪΥῪ 
ἔον 08:6 ΒΤΩ41]1 οἶγοϊθ οὗ [ἢ088 δγτουηᾶ οὖν ἰμὉ]6: 8. νὰ 
ΒΚ ΟὨΪΥ ΔΙ Ὀτοδά: 4. γὙὸ δϑὶς 1Ὁ ΟἿἹΥῪ ἴοσ ἰο-ἀδγ. 
Π. ἀτθαίῃθββ οὗ ἴῃ ροϊϊἴοη: 1. Ἧ ὁ αδὶς ἐμαὶ δδγ 
Ὀτοδαὰ ββου]ὰ Ὀὸ οοηγογίοα ἰηϊο ἈΘΔΥΘΩΥ Ὀτγοδά, οὐ 
ΣΩΔΗΙΑ : 3, ἯΘ 88κ ἰμδὶ Ηδ πουϊὰ ἔδοὰ 4}} ἰῃοβο π8ο 
ΔΙῸ ἰῃ νηὶ; 8, τ δϑὶς ἰῃδὶ Ηθ που]ὰ τηϑοὺ 1116 ἀδῖγ 
ΡοαυϊΓοιηθη οὗ ἃ γα ρ που]α . 4. γα δϑκ ἴΐ ὑο-Δγ, 
δα ΟΥ̓ΟΡ δρϑίῃ, [0 ἀΔγ.---Τ 6 ΤΟΌΣΟὨ ρου ἰοπ 89 ἃ γον, 
1. οὗ Βοιϑῃ ; 2. οὗ ἰγυβι [Ὁ] 688 . 8. οὗἩ ἰδοῦ; 4. οὗ 

Φ[Ὠγ. 1ληρὸ δ᾽] Ὧθ8 ὨΘΤΘ ΠΠἼΟΓΘ ῬΘΤΈ ΘΙ ΑΣΙΥ ἰο ἔδο ἀΐδ 
ὥότοπου ὑθίνοοη ἴθ.6 Οοσιηδῃ 1. ΒΟΥΔΏΒ, ὙΠῸ ὈΓΩΥ: “ Ῥαΐδὴ 
φηδορ" " Τ᾽ αίδλεν ον" (ἡ Ὠἰοἢ 16 Τῃὴ9 δποείοπι ἴοστηῃ δῃὲ δοῖ. 
Τοδροηᾶθ ἰο ἴ)6 1,διίη Μαΐδὴ ποϑέδ᾽). δὰ 1110 Θοστηθη Β6- 
ζοτιποᾶ, ΠΟ ὈΥΓΔΥ͂ “ ὕπδον Ῥαίοῦ," “ Οὐν Καλόν," πο ἰδ 
189 τη οθγ ΟΟΓΙΏΔη δπα τὴῦῖϑ Ὡδοὰ ὉΥ ΤᾺ Υ ἩΠ 50] ἐπ Ὠἰ8 
Θαγυδῃ γοτγϑίοη οὗ ἴπ0 ΘΈΌΙΕ Μαῖϊῖ, τί. 9: Τῦκο χὶ, 8. Τρμῖθ 
ἀϊδοτοποο, πα η  βοδηΐ δα τ 8, 85 οἴδϑηι Ὀθθὴ ἀχδρρογοαϊοα 
κοὰ Ὀδδὴ ἃ σδυ86 οὗ διδησϊοη «εὖ ἴδο] μὴ ᾳς δ ἃ ἀϊδῖατθδηοο ἴἢ 
ἀονοίίοη, 8.0, 6ἴδο, (9 1,υτὰ᾽ 5 ΒΌΡΡονΥ, ἰπϊοη δα ἴο ὃ9 8 
[οδϑὶ οὗἩἨἁ Ἰονο διὰ υπΐου ὙΠῈ ΟὨ τοὶ δὰ Ηΐδ ρϑορΐθ, ἢδλδ [ἢ- 
ΠΟΟΘΠΙΥ͂ ὈΘΟΟΙΏΘ ἴδ οσολβίου οὗ 1116 πιοδὲῖ δἰεῖοΣ ᾿μεοϊ]ορίοδὶ 
δἰείοο.---Ρ, Β.} 
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σιαιϊταάᾶς ; ὅ. οὗ Κίπαπ688.---ῬΎαγοῦ ὈΘΙΌΓΕ ΤΩ68]8 ἷῃ 
Ὃ πίον 86:86: 1. Α Ργϑγοῦ οὗ [86 ὨυβΟδηἀτηδῃ ; 2. ἃ 
ῬΥΑΥ͂ΘΥ [0Γ ΟἿΓ ΟΥΪΠΑΓΥ ΘΔ] πρ; 8. 8 ὈΥΘΥ͂ΘΓ ῸΓ ΟἿΓ 
ἀδὲγ ποῦῖ ; 4. ἃ Ῥγδυοῦ ἰῇ Οὐῦ αἰδβίγαββ ; ὅ. ἃ ὈΓΑΥΘΓ 
«ἢ 811 οὖν ΘΑΥΓΙΆΙΥ τδηί8.-- - ΤῊ 8. σταοο ὈοίΟΓΟ τηραὶ ἰῃ 
8 ΤΏΟΓ6 Γοβιγ οἰ Β6}86.---Μοάογαιῖου δὰ οοπῃίθηϊ- 
τηθπὶ 8 ἔγυΐ οὗὨ ἐγ βι 1] η688.--- ΤῊ ᾿σάγον οὗ οοπίοηῦ- 
τηρηϊ.--- Ττὰθ οοπἰοαίποηΐ ργοσοοαϊηρ' ἔγοτῃ ἃ Υἱ ον οἵ 
ἴδ ἰάάδῃ τίομοβ οὗ Θοἀ.---Βυηροτίηρ, δὰ ἰὨἰγβησ 
Αὔλον ϑρὶγιὶ ΓΌΠ ΘΓ υ8 οοπἰοηϊοα σπῖϊὰ 
ΟἿ ΘΑΥΙὮΪΥ ρΓΔΥΟΥ Οὐ ροπϊΐθηοο : “ 70 γ- 
γῖυε δ ΟἿ ἀξοιδ᾿ Πα. ἂν ΓΘΘΙΪΣΘΒ βἷῃ, δῃα γθα] θα ἰΐ 
888 ἀονϊ: 2. 1 γοδ)ῖζοθ 16 Ὀυγάθσῃ οὗἁ δἷῃ 88 ἃ ἀϑοϊ 
τοβίηρ ΟἹ τυδηκίη ἃ ΡΟΏΘΓΔΙΥ ; 8. ἰδ τ 8}1Ζ68 ἔογρῖνθ.- 
Ὧ685 88 ἃ γε βτδοα δηὰ ἃ ἔγϑα ρίῆϊι.-- -Ηον ἔσθ ῥεηί- 
ἴδῃοο ΔΡΡΘΔΓΒ ἴῃ [86 Ῥγαυοῦ οὗἉ [11}.--- Αββύταποθ οὗἉ 
ον νθηοβδ οδ ] ηρ ἔουτῃ [86 Ῥγάγοσ, “ Εογμίνο 8. 
---Εοναίνοηοϑθ δηα γοϑ 1688 (0 ἔογχίνο σαῃμποὶ ὯΘ Β6Ρ- 
δεαϊοὰ. Οὐππροιϊΐου Ὀούτθθα ὑπο ἵπο : 1. ΕὈΡ ἾγΘΠ688 
ΤΩΔΊΟΒ Ὁ8 ΤΟΔΑῪ [0 ἔογεῖνο ; 2. σοδ ποθ ἴ0 ογίνθ 
ζωσρίγοβ, 08 πιῖὰ οούγαρο (0 Βθοῖκ ἔουμίνθῃ 688; 8. 86 
δρὶτἰϊ οὗ Τοτρίνομθβϑθ οὐ ΟἿ μ8 [86 0 ΤΏΟΓΘ ΟἸΟΒΘΙΥ 
ἰοροῖδον.-- -ΗἪ ΠΟ σδπηοῦ ζΟΡΡΙΤΟ τῆδη, οδηποὶ θπὰ 
ζοταϊνθηθθα τἱ ἢ αΟἀ : 1. Βδοϑυδβο 6 ΜῚ] ποὺ ὈΘΙ6Υ6 
ἴῃ ἰονινίηρ Ἰονο; 2. Ὀδοδυβο 6 Μ]}} ποὶ δοῖ ΡΟᾺ (8 
αἀϊτγεοοϊουβ.---Ἰἢ δὲ ΒΘΏΒ6 ἰ8 ἐϊ γι ἐμαὶ 6 τᾷο ἴοτ- 
εἶνοδ 88}8}} Ὀ6 Τογείνοῃ 7 1. Ηΐδ ἔογρί νίηρ ἰβ᾽ ποὶ (6 
ἐτοιπι, δαὶ (6 ογἱάθηοο οὗ 18 ἔὈυΖΊ ΥΘΏΟ88; 2. ἷ2 
οτμὶνίος ἰδ δὴ ουὐϊάθηοα ἐπαὺ {86 ἔογχίνοηθββ οὗ Θοά 
ῬΓοθθεΥοΘ ᾿ἶπι; 8. ͵ἷβ ογρινίπρ ΒΏΟΥΤΒ (86 γα οὗ 
Ἰἱα ἐοαιοηγ, ἱπαὶ ἴμογο 18 ἰογρίνθηθαβ.-- -θ Ὑ80 
Βέσίσγ τϑοίκο9 τὶ δΐ8 [Ὁ] ον- θὰ ἴῃ ουϊπατγὰ 
τοδιίξοσα, σδπποῖ ἢδνθ οχρογϊθοοὰ [86 νἱἢ οἵ ἔγϑδ 
ἔτϑοο ἰπ [8 ἱπῆον 118.---ΕὈΓΡΊΎΘΏΘΒΒ δηα το ϑ ἴ688 ἴο 
Βυστοπ ον 8]}1 δΓῸ ἱπθοραγ  ὈΪΥ σοπποοίοα.---ἰ 1οαὐ τπι8 
ποί ἑπζο ἱεπιρίαξίοη.," -- ΗΟὟ᾽ Οὐ (τδῖβ ὉΥῪῚ αοὰ ΤΩΔΥῪ 
ὈΘΟΌΪΩΘ ἐοΙρΙΔοΠ8 ἴο βἷῃ : 1. ΒΥ 16 ΒΌρΟγν  π οῃ 
οἴουν οὐσῃ ΟΥ̓] ἱποϊ πδιϊοῃΒ : 2. οὗ 116 πουϊά, πὶ 18 
Αἰαγουιδηὶα : 8. οὗ ἴδ6 τοδὶ ὑθτηρίου Πἰπιβοῖῖ.---ΕἸΛΘΓῪ 
ἰετηρίδιΐοι ἰβ δ 18:86 βδσὴθ (ἰτὴ6 ἃ ἰυάρτηοπί ον ἰῃ6 
Ῥαϑὶ δῃὰ ἃ ἀδηροῦ ἴοὸυ [86 [υἴυγο.---ΕὙθ πα ΟἿΓ ΠΘΟΘ8- 
ΒΑΤῪ οοπίδοὶ τὶ ἃ βίη] ποιὰ 15 ἃ Βοῦτοο οἵ 60η- 
ἐϊαυδὶ τορι διίου,---Οοα ἰοτηρίοι ἢ ΠΟ τηδῃ (9 81168 ἱ. 
18), γοῖ οΔῪ δ Ἰοδὰ τ ἱπίο ἱετιρίδιίοη : 1. Βοοϑυ86 
Ἠο ἰδαδδδ 8, ἀπὰ ἱδτηρίδιϊοη ἷ8 ἴη (ἢ ὙΔΥ ; 2. ὈΘΟΔΌΒ6 
Ἦοὸ ἰγἴοβ υἋὰ, διὰ ἰδυηρίδιῖίοι ΒΌΡΟΓΥΘΏΘΒ: 8. ὈρΟδυ86 
Ἠο ἀδαῖ9 νῖϊῃ ηβ8 δοοογάϊΐπρ' (0 οὖν αἰ, δηὰ ἰοτηρίδ- 
τἴοῃ δχοσὶβ ἰδ ρόνγεσ [ἢγουρὶ ΟΟν πῃ οἰ οἷ.---Ἴ ο ἀδνὶς 
οἱοπὰ ποῖ τοϑὶβ Ὁροῦ οὖν ἔυτο: 1. Νοὺ παηΐ, Ὀυϊ 
τοτιηριδοῃι : 2. ποῦ [δ τ οὗ [86 πουϊά, Βα 
ἐδ ἱοτερίδεοι : 8. ποὶ ἀοδίῃ, Ὀυΐ ἀρσαῖῃ ἰοτωρίδίου..--- 
Βοοδυβο ἯἨΘὸ δᾶνθ, ἴῃ ΟΌΡ δ᾽ ΠῚ] 685, ποὶ ἰγοη ὉΪοα ἴῃ 
δηϊοὶραιϊΐσῃ ΟΥ̓ ἀδῆρμον, τὸ τηιδῖ, ποθὴ ρδγαοηθά, 
Ἐρο Δ Ὁ]6 δῆλον [Π6 ἄδηρουῦ δ ρα5ι.---Α ραγδοῃθα βίπηοῦ 
8858 ΟἿΪΥ οπὲ ἴδαν Ἰοῖϊ, τ ἰθἢ 1οδ 8 ἰοὸ χαπυΐηο ἔδδγ οὗ 
Θοά, Ὀαὺ ἀοἸϊΐνοιβ ἔτομι 41} οὐμονῦ ἀγοδὰ : 1, ΤῊ ἔϑαγ 
οὗ ἀοδ])ξηρ [ῃΠ6 δὶ ματτηθηί, οὗὨ ἰοβίπηρ 186 τίηρ, οὗἉ 
Βεΐῃρ ὁσοϊυάοα ἔγοτα {μ6 τρδστίαρε ἔβαβί. 2. ΤῊ Ϊβ Ἰοδὰβ 
ἴο ἔσο ἴδαγ οἵ αοὰ: ἢ6 ἷχοβ αοἂ ΘΥ̓ΟΡΥ ΜΝ ΟΓΘ 
ούθ ἰπ (ῃ6 τΐάβιὶ οὗὨ ἰοπηρίδιίοι : μ6 ἰά68. ἰῃ ὈΓδΥυ- 
Γ΄ υπᾶον [86 Βῃδαον οὗ ἴἢ6 ΑἸτιϊ ΠΥ ; ͵8 Ιονο οαδίδ 
ουί ἔραν.--- θ σοῦγαρο δα Ὀοϊάμιοϑϑ οὗ ΟἸγῖϑι᾿Β 80]- 
ἀΐογβ βρυΐῃρδ ἔγοτὰ (μοὶν ἔδαν οὗ ἰουιηϊδίίου. ᾿ἰυβδὺ 88 ἴῃ 
θαι 16 [Π6 οουγαρο ὙΔΪοΪ ἴσοῃι ἃ 
ο81πὶ γἱοῦν οὗ ὑπ6 ἀδη σοῦ 8 οδϑί- 

οἱ ουὐ ζδαγ.-----" 1 οἰευον ᾿ὁ 7γοηὶ ουμ."΄--- ΑἸΟῺ ΡΣ ὙΠ} 
16 δοἰἱοϊραϊίου οὐὗὁἨ ἴΠ6 ἰδδί δββαυϊῖ, (6 Ὀοϊΐονο τῇ] 
αἶδο οὐίδίῃ δηϊοἰραιϊΐου οὗ ὅπαὶ ἀθ! ἑν θγδποο.---οῖν- 
ὁζδῆοο ἴῃ ἐϊβ (πτοοίοϊὰ ἔοστω :---αδἱ (16 σομλσηθῶοο- 
τηρπὶ, ἴῃ 186 πιὰ ά]6, ἀπα δὲ [6 οπμᾶ οὗ ΟἿΡ ᾿ΟΌΓΙΘΥ ἰο - 
δοδγυοιι.---- οϊϊνοῦ 8 ἴσοι ΟΥἹ]: 1. ΕΤομι δἰμ ΠΟ δηὰ 
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Βογθαῖϊου , 2, ἔγοπι ουΐἱ βθγα δηὰ Πουθδῦιοσ.-- - 6 Ἰαδβὶ 
Ροιοι ἐμ σοτωμπηθποοιηθῃί οὗὨἨ ἰγἰυ τ ρἢ.--- ΤῊ ἰπίο- 
οαϑβίοα οὗἨ ἴθ ἄγ [οὐ 00] ἰδδϑὲ ρθί 1 0}8.---ΟΓ 
σΟὨἤάρηοο ἰῃ ὈΓΔΥΘΡ ἀογνοα ἔγομπι [6 ἀββύγδηοο ἰμδὲ 
ἀοὰ ἰ8 4016 διὰ υἱ]ηρ; ἴο Β6ῚΡ υ8.--- δ οἸϊππαχ οὗ 
ΟἿΓ ὈΓΔΥ͂ΘΡ 8 ργαΐβο: “ Τλίηπ ἐδ ἔλα ξιπράοηι,," οἱο.-- 
ΤΏ ζίπσάοηι οὗ αοἂ ἴῃ 15 {Πγοοο]ὰ ἔοστω : ἰῃ6 ἰΐπρ- 
ἄοιῃ οὗ πδίυγο, οὗ στο, δπὰ οὗ ρίοτγ.--- ΤΠ ἰδγθο- 
ζο]ὰ τηδηϊξοδιδἴοῃ οὗ (6 οἵ ἀοα : οτοαίίοῃ, τὸ- 
ἀοταρὅοη (186 τοβυτγτοοίίοη οἵ ΟὨγῖ8ι), δα Βμ8] ἰυαρ- 
τοθῃΐ δηᾶ ρἱοτγ.--- ΤὨγοοίο] ἃ τηδη δβίδιϊοη οἱ 186 
σίονν οἵ ἀοὰ: 1. ΤΏ ἱπλαρσα οἵ αοά ρ᾽οτβοα ; 2. [890 
Οδυγοῦ αἱ Θοἂ ρἱοτβοα : 8. 6 οὐἱγ οὗ ἀοὰ μου βοὰ 
(Θοά κ4]] 'ῃ 811).--- Αηιθη,,) οὐ ΔΙ ΠΠΏΘ88 δηα δβϑϑ0γ- 
806 [186 ἔτυϊϊ οΓ ῥγδγοσ.---Ἴηθ ΗΟΪΥῪ ϑρίτῖϊ δ'οῃθ 
ἄτδηΐβ ὑπ6 ἰσυθ͵ ἄτησα, ἰῃ Ῥγορμοίΐο δηι οἰ ρϑιίίου οὗ 
{86 ΔΠΒΥΓΟΓ ἴῃ ρ6806.--- 6 ““ ΑἸΊΘῈ ᾽ 8ἃ8 Θομλἰπἰπρ (Ὠ6 
Ῥτομηἶδο οὗ αοα απὰ {μ6 νον οὗ πιδῃ.---ΟἸσῖβὲ οὐγ θὰ 
δῃὰ Ατηρῃ.---Ηον ἴῃ {μϊ8 ργάγοῦ ΟἸγὶδὶ, 1. ΗΔ]ΟΥΒ 
[86 πδσηθ οὗ ἀοὰ : 2. Ὀτΐηρβ [Π6 Κίηράομι οὗὨ ΒΘδΥΘΏ : 
8. τοῦθ 88 δῃὰ {0]6]8 ΠΡΟῺ ϑαγῖἢ τῃ6 Ὑ111] οὗ ἈρΑΥΘΩ : 
4. ΔΡΡΘΑΓΒ Οϑ [Π6 ἸΏΔΠ:8 ἔγοπιη ἤθδύρῃ ; ὅ. ἰηἰγοάυοο8 
ῥϑγάοῃ δῃὰ ρϑᾶοθ : 6. τωδηϊξοβίβ Ηἰτλβο] 88 ἴ86 85Π6ρ- 
δοιὰ δῃὰ Θυδτάΐδῃ οἵ Ηΐβ ρϑορὶϑ; 7. δ8 ροσέβοι βδνυ- 
ἰοὰ δῃὰ Πεαϊΐνογου : δῃὰ ἤθη66 88 ἴμ86 Βαγάρῃ οὗἩ [δς 
ὩΘΙ͂᾽ βοᾷ οὗ ἰδς ουϊμοίηρ οὗ 
ἔδιι ἢ, ἰῃτουρῃ ( ὉΡ 
ΘδΟΏΨΟΙΒΟ τ 1} αοά, ἰ5 ΠΟΙΥ Ιογ6.---Ὧ6 πρὶ τοϊδιοῦ- 
ΒῃΐΡ οἵ ΟἸ τἰϑιίδηβ ἰοπαγά ὑμοὶς ποῖρῃθοτθ, ἰοταγὰ 
αοά, δῃὰ ἰοπδγὰ ἐμϑιηβοῖνϑθ.--- - Τὸ χῖνο---ο σῖνο Ο86- 
Β6 1, δὰ [0 βυγγοηάογ"--ἰθ, ἴῃ ἃ βρί γί [18] ΒΘΏ86, ἰὸ 
Ἰεμά, ἰο τϑοοῖνθ, δῃὰ [0 θη ͵ου. 

. Αἴαγζε.---ὁΔ΄οθὺΒ ἴ[ῃ6 Ῥαΐγοῃ, 6 Αἀγνοοδίο, δηὰ 
186 Ῥτουΐάοῦ οὗ ἴῃ6 ροοτ, Φοδῃ χχὶ. ὅ.---Οοἀ Ἰονοὶὶ ἃ 
ΟἸΘΟΡ Ὸ] ρΐνον, δηὰ Ηἰβ στἰ ἢ ξθουβηθβθ Θμαπγοί ἐὸν 
ανοσ, 2 Οογ. ἶχ. 7, 9; Ργου. χχὶϊ. 9.---ἶἰὶ ἴθ ῥγοοῦ οἵ 
{86 011} οἴταρῃ, ἐμαὶ ἸΘῪ ΒΘ ΒΟΒΟΥ οὗὨ οδ οὶ ΟἰδοΣῦ, 
Φοόβδη χὶϊ. 48: δῃὰ ποῖ σϑίδορ ἰμδὶ {πο Υ ΣΩΔῪ Ηπά δο- 
οορίδποο πὶ αοά, ῬΒ. χχχὶ. 8.---Ουῦγ δοδὺ νοῦ [6- 
ΘΟΠ16 δβἷῃ, ἱ ἀπο ΟὨΪΥῪ ἴον {86 Βα Κα οὗ ΒΡΡΘΒΓΔΏΟΘ. --- 
ΟἿΣ ΔΙπὴ8 ἔοστη ρασί οἵ ΟἿἿν ἰγσθαβυγα ; ἢδ6 ὙΠῸ ἀ068 
μοί 16 ἱΐ, ΒΟΟΙΔΒ ᾿ἶἶϊτ6 οὴ9 δῃχίουβ ἰὸ μαγα ἰΐ βίο θη, 
Μαικ χὶϊ, 42.-44---Ῥτδγ πιίδουΐ οοαδίηρ, 1 ΤΉΘ6Β8. νυ. 
17.-τδο Ἀγϑγον οὗ ἴμ6 τἱίοουβ δυδιϑί ἃ ταῦθ, 1 
6 οατηοβῖ, Ρβ. οχὶν. 18, Φαδιωϑθ υ. 16: αὶ ἱπμαΐ οὗ 
ἴπο Ἀγροοτγέῖο ἀυδι]οὶ ἢ} ποιίηρ, [ΚῸ χυἱϊ. 10, 14.-- 
ὁ ΣΩΔΥ͂ ΘΥ̓ΟΓΥΉΏΟΓΟ Ηπὰ ἃ ρἶδ66 [ὉΣ ῥγβγχοῦ, 1 Τίμι. 
1, 8; Φομδὰ ἱἰ. 2, 8: Ὀυὺ [86 ῬΓΆΥΟΡ οὗ {μ6 Βγροοτλίο 
ἷβ ἃ 16 πιβογονοῦ ἰδ 6 οδογοα, ῥβ. 1. 16, 17.-ϑίηταὶ 
ἰπιοπίϊουβ ἰπ ἰῃ0 Προδρὺ ἸΩΔΥ ἀρδΙΓΟΥ͂ (86 τηοϑὶ ὨΟ]Υ 
ουϊνγατὰ δοίβ, [κὸ χυ]ὶ, 10, 14.---Ρ ΤΆ Ὸ ῬΓοβυρ- 
ῬΟΒΟΒ βΒο 6, δἱ ἰοαϑὶ οὗ [86 Βοδγί,----ἰῆ τηοϑί 86- 
οτγοῦ ρἷδοο ἱπ ἴμ6 πόυβο οὗ αοα ἩΒΙοὶ ἰ8 τη, τ Ὦ6ΓῈ 
νὰ ΒὨουϊὰ οἶοδο ἰῃ6 ἄοοῦ ὈΘμϊπὰ 8, οσθῃ ἰμουχα ἰΐ 
θὰ ἴὰ Ῥυθ)ῖς ὈΥΑΥΘΓ, ΟΥ ἰῃ [80 ἰαγχζοθὺ δββϑι Υ, 2 
Κίηρβ ἷν. 4; Ῥβ. ᾿χχυϊὶ, 8.--- Ομδδπεῖ ; ῬΥΘΥ͂ΘΡ ΤΟ υΪΓΟΒ 
Ὠοαγὶ γαίμον ἴδῃ τοηραθ, ϑὲρΐηρ ταῖρον πῃ ΟΓΒ, 
ἔαὶτἢ τδῖπον ἴμδῃ γθϑβοῃ, Μδτκ χὶ. 23.--- ἡ γίσηιδενς 
Βιδίο: ΤΏοθο Ὀτγίοῦ οὐδουαίουυ ὑγατ γε δος ὉΡ ἴὸ 
Βοδύθῃ ἴῃ ἔδυ τόγάβ, δηὰ ΜΟΙ ΙΏΔῪ 6 υἱίογοα ΟΥ̓ΘΏ 
πῃ 16 οηχαροα ᾿π ΟἿΣ ΑΔ ΪΥ ἰΔΌΟΓ, δτὰ Υ ἴδ (86 τί οἱ» 
οδὺ δπὰ δοϑι, οἢ. χν. 2ὅ.---- Ομοδηοί: ῬΊΘΥΟΥ ἰ8 ποὶ ἰῃ- 
ἰοπάρα ἴο ἱπέοιτη ἀοά, Ὀαὶ ἰο βοὺ Ὀδίοτο σοδῃ ἰδ 
τηΐβογυ, ἴ0 ΒυμηὉ]6 ἷ8 Ὠθαγί, ἰὸ δύγακοη [18 ἀββίγοβθ, 
ἰο Κίπα]6 ἷ8 ἔδιῖι, ἴὸ δῃοούγασο ᾿ἷβ ΒΟΡΘ, ἴ0 σαὶδϑ 
εἶθ βου] ἱοτγαγὰ βϑάύθῃ, δα ἴ0 γουχὶπαὰ εἶπ ἰπδὲ 8 
Εδίμογ, εἶδ ΒοΙαθ, δῃὰ δ 15 δἰεσῃδὶ ἱπη θυ ἰδῆοθ ὅσο 
δΔῦογο, ῬΒὶ]. 111. 20, Ι 

Φ.Ἂη σογδη: Οδοη, Σπηροδοη, Αἰϑυοῦον. 
1 [πο ἀ Ὁ 1,αἴδοσ : Αζωγθό γε Αρυττ τὸ ῤεμμακν, 



1380 ΤῊΕΒ ΟΟΗ͂ΡΕΙ, ἈΟΟΟΒΟΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ΤῊο Σ,οτὰἾ 6 Ῥχαγοι.--- Ομδεη οὶ :----Α Κὶτιρ τΐῸ 
ἰγηβϑο ἄταν ὑὉρ ἰῃ6 ρεϊίου ὙΔΐοΒ 8 ἰο Ὀ6 Ῥγο- 
δβοηϊοά, τηυδὶ ΘατοΪΥ ἰδῖκθ Ὁ Ρ]ΘΑΒΌΓΟ ἰῃ ἱ 
ἰϊ, 188. Ιχν. 24. Φόβη χυΐ. 28.---ἶὶ ἴθ ποῖ πτοηρ [ὉΓ 
ΔῈ υπ]οϊίογοὰ ΟἸγίβιίδη ἴὸ τοαῖζο υ86 οὗἨ δ ἔοστη οὗ 
Ῥτάγοῦ. Ὀασΐ ἱἰ ἰθ. ὙἘ6Ὶ1 ἴο δοσυβίοταῃ οὐγβοῖνϑα ἴο Ὀτὶηνς 
ΟἿΡ ᾿Ἠδηΐβ Ὀσίογο αοὰ ἴῃ ον οὐ ποτὰβ.---ΟΌΥ Βοαγ- 
ΘῺΪΥ ΕΔΊΠοΓ δοῃθ ἰ8 ἴ0 Ὀ6 τοτβῃϊρρϑα, δηα πὸ ογϑᾶ- 
ἴωγο, οἷ. ἰν. 10.--- Μ͵ἱα). αγηι. : Το κίηράοπι οὗἨ αοὰ 
ΘΟΙΩ6Β ἔγοσὰ ὨΘΑΥΘΏ ἰο0 οαΓί, ἰῃ ΟΥΟΡ (μδὶ οαγί ἢ ΤΔῪ 
Ὀοοοῖθ Βοάνοῦ, ΝΟΠΘ Οὗ 18 ὁΔῃ δδοδηὰ ἔτΌσ θϑγ ἢ 
ἴ0 ὨΘΑΤΟΠ, ὉΠ]688 1π6 Κίπσαάοτῃ οὗ αοἂ Βαγο ἢγδίὶ 
ἀοθοοπάθα ὁη τι ἔτοτα Βοάνθῃ ἴο οδγίῃ, [06 Υἱῖ, 20, 
21.--Ρ ΟΥ ΒΙ ΠΥ] τηδὴ [----Ὑὁ ΘΔ ΓΘ, 80 ἴο Βροδκ, αἰίοι.- 
οα συ (ἢ βρί γι) ἩΠΡΟΙΕΗΕα Β0 ἐπᾶὶ γὸ σδῃμῃοῖ ΘΟΠ16 
ἴο ἴδ6 Ἰπηράοτῃ οὗ αοά, Ραὶ ἴμ6 Κίηράοτῃ οὗ σοὰ 
τοῦδβί ΘΟΙ16 ἴο0 ὑ8, ὅοδη νἱ. 44.---ΤῊο Ὑ1}} οὗ Οοὐ οδῃ- 
ποῖ Ὀ0 ἀΟ0Π60 ὕ}|688 τό ΔΙῸ ὙΠ] ηρσ, 80 πο 88 ᾿Ι6 (ἢ 
ἴῃ 8, ἰο ἀθὴγ ὑδ6 5}}} οὗἩ οὖν Βεβῃ, οὗ βαίδῃ, δῃὰ οὗ 
δ ΟΥἹ] ποιὶὰ, Εοτλ. χὶϊ, 21.---ΟἿγ ἀΔῚΥ Ὀτοδα Θοσλοδ 
ἔγοτα Οοα, δῃὰ πο ὮΥ ὈΪ πὰ ἐοτίππο, οΓ ὉΥ [βἴο, Ηο- 
868 ἰΐ, 8.---Ἰοῦ υ8 Ὀ6 Βα 5866 πῖτἢ τδαῦ 18 ΔὈΒΟ] αἰ οἷ 
ἘΘΟΘΘΒΔΓΥ͂, δηα ποὶ δϑὶς οὐ [Ὁ τότ ἰἤδη ἰδαΐ, 1 
τίη. νἱ. 8; ῬΓΟΥ͂. χχσ. 8.-- Τὸ ὈΠρΌΔΙΪΥ τϑοσῖνο ἰποἷγ 
Ὀγοδὰᾶ ὈΥῪ ἴδ 6 ἰπιογοοββίοῃ οὗὨ (86 εαἰπίβ, αϑῃ. χ]ΐ. δ4. 
--ασ͵Ἴ 89 ΡΟῸΣ ΘαΌΔΙΙΥ ῬΓΑΥ͂ τὸς ἰδ6 το, δῃὰ ἴ.6 τ Οὗ 
ἴον (6 Ροογ.---Ἴ τὸ Δ ΓΘ Ὡοὶ ΤΟΥ ἰ0 ζογρῖνα, γγϑ ΟἿΪΥῪ 
ῬΓΔΥ δραΐηβί ΟὕΓΒΟΪνΕΘ, ΟΥ ἰηγοῖο τταῖἢ δηα υρῃ- 
ἔθδμοο, 16} αοα Μ|1}} ὀὁχϑοιΐθ ὈΡΟῚ 18, ΟΥΘἢ 88 ΜΘ 
ΤΟΒΟΙΥ͂Θ ταξοεπος ἰπβὺ ΟἿΣ πορηθον, ἴσο ἢ 
Σχγίΐ. 14.---ΤῊο 16 οἵ [6 ΟἸ τ ϑιίδη ἃ σομίϊηυδὶ σ0Ὡ- 
Πἰοὶ.---Μὰα). αγηι. : ΟἿΣ οοιμξοτί ὑπᾶθν 4]] ἰοσηρίδ- 
οτβ ͵8 τιῖ8, ἰδὲ ἀοὰ ἰβ τὴ α8, ἱἰμαὺ Ηρ βαϊβ 

. θουπάβ, δπὰ Ὑ111 τα 81} ΠΕ ΤΟΙΣ ἰοχοῖμον ζῸΓ 
ουν βαϊνδίίοῃ, 1 Οὐγ. χ. 18: 2 Τ. ἱν. 17.--- Ο,0αὺα 6 θη- 
ἄἀυγα ὑπᾶον ἰορταρίδιίοι, ποὺ ἴῃ ουν ΟὟ βισοηρσία, Ὀυὶ 
ἷπ ἐμαὶ οὗ αοά, 1 Οον. χ. 18; 2 Ῥοῦ, 1ϊ. 9; 18. χ];. 

. 10-14.---οΓΟΑΦκοδποῖ. ΑὮὨ ΠΟῪ ΤΩΔῺΥ ΒΏΔΓΘΒ ΔΙῸ {δ 6ΓΟ, 
ΒΟῪ ΣΩΔΏΥ ὨἰΠΟΓΆΏΟΘΒ ἴ0 ὙΜδὺ 18 μοοα, ΠΟῪ ΤΩΔΗΥ͂ 00- 
ΟΆΒΙΟΙΒ ἰο Εἶπ, ΠΟῪ ΤΩΔΗΥ͂ ΘΠΟΙΪ68 οὗ βαϊνδίίοῃ, ΠΟῪ 
ΤῊ ΒΟΙΤΟῪ δηὰ τηΐϊβρυγΐ Ῥβ. ονἱὶ.----Ἰῆου 80 
τριηρίοβι οἰβοῦθ ἰοὸ βίη, γὙἤο δχροβοδὲὶ ἰγβο] δ τδῃ- 
ΤΟΩΪΥ ἴο ἱοιαρίδομ, ΟΥἨ ὙΠΟ ἱῃ ἰοτηρίδίίοη Βρθίοδὶ 
γοῖ ποὺ τὰ [86 δῖτηον οὗ αοά, ΤΏ τ} ἱμοὺ τοοῖκ 
αὐοά ὈΥ ρῥτγαγίηρ, “ 1,δδὰ υ8 ποῖ ἱπίο ἰατιριδίίοη 3 1 
Ρεῖ. ν. θ; Ερῃ. νἱ, 11.- -ΟὙδηδὶ ἰδοὺ Ὀ6 δἴγαϊὰ οἵ 
ἀοδίι, δηὰ γοῖ ὑγαυ, “" Ῥοῖΐνοῦ ὺ8 ἔγσπι οΥἹ] ῦ"-- Ηθ 
Ὧι αἰτοδὰυ αἰ νογοὰ τ8 ἔγομα οὐἱἹ, Η6 ἀοδβ ἀ οἶνον 
8, ἃηα Ηρ π|ὶ'}} ρου θουν ἀοΙ ἵν Ὁ υ8, 2 Τίπι. ἷν. 18. 2 
Οον. 1. 10.--Τὴῆο. ΒοποΣ οὗ Θοἂ βμου]ὰ Ὀ6 186 ὅγϑί 
δὰ ἰῃ6 ͵Δδὲ ομ]θοὶ οὗὐἨ ΟὟΡ ῥγγογβ (ΤῊΥ πδτηο, οἰα. ; 
ἴον ΤΊ ΠΘ ἰβ, αἰδ.), Ῥβ. ᾿χίχ.ἕ 81, οσχν. 1.---ρι τι) 
ἔλϑιϊηρ ΘΟὨ ἰδία ἱῃ οοδδίηρ, ΤΟΊ ΟἹ], 188. ᾿νἱϊἱ, 6, 7 : 
δηα ἴπ ὑδιαρογϑ 0 ἰὴ 4]}} (δ ηρΒ, 1ἱκ6 χχὶ, 84.--- ΤΠ} 
ῬΟΡΙΒῈ ἔλδϑδίβ δγὸ ἃ οοῃβίγαϊηὐ οὗ σοῃβοΐίθῃοο, 8 τηοοΪς- 
ΕΥΎ, ἃ ὨΥΡΟΟΙ͂ΒΥ, δηὰ ἃ βυρογβι ἴοι, 1 Τίμα. ἶν. 8.-- 
ΤῊΘ ΤΏΟΓΘ 8 ΒΙΠΏΘΡ Β66 ΚΒ ἰ0 δἰϊγαοὶ 1Π6 αἰϊοῃίΐοη οὗ 
ΤΩΘΏ, [86 ἔτ μου ἀ068 ἀοά ἴυτη Ηΐ8 ΘΟΙΩΡαΒβίοη ἔγοση 

. ἴτα, Αοἱβ χἰϊ, 21, 238.--ἴὰ ογάου ὁ Ὀ6 8 βίποογο 
Οείβιάδη, ἰὰ 18 ποὺ ποοοβΒασΎ ἰὸ δηρ ον Ὠσδά ᾿1Κθ 

ἃ ὈυϊταβΒ, 188. Ἰνϊ. ὅ.--- ΤῊ Πδ οἵὨ Βεϊϊονοσα ἰδ μἰὰ 
αὶ ἢ ΟἸγδί ἰη ἀοὰ: Ὀυὺ πο ΟἸτίβί, πρὸ ἷἰα. {πον 

παρ | ἴδ, 8.411 ἄρρϑανγ, ὑ8ν 8180 8}}8}} δρροδαν νὰ Ηΐτα ἴῃ 
Εἰοτυ, ΟΟ]. 111. 8, 4; 2 Ὅον. νἱ. 9, 10.--ὅὐἦ ρμοοά 
ποῦ, ἰβουσῇ ἀοη6 ἰῃ δοογοῖ, δγὸ ποῦ Ιοβί, 

800 "--- Ἴ τας στρ ὐΘΟυΒΏΘΒΒ : 1 οομβίβίβ ποὲ ἱξ 
ΔΌΡΘΆΓΔΠΟΘ, Ὀαπὺ ἰῃ ΓΘΔΙ ΠΥ δηὰ ἰσαϊδ ; ἐΐβ ΟὈ͵]θοῖΒ δΓῸ 
ποὺ ΘαυίΒ]γ, δαϊ ΠΘΔΥΘΏΪΥ ; Ὁ ὯΔ8 τεβρϑοὺ ἰοὸ 186 [υὰρ- 
τηρηΐ οὗ ἀοά, ποΐ ἴο ἱπαὺ οὗἩ τη. “" Ἀοίδγεῃοα "" ἴὸ 
ἀοά ἰδθ 8ο]6 τηϑίϊνο οἵ ἰγῸ} 7 ροοα πότ. 

Οενίαοὶ :---ολ οοταρασίβοη οὐὗἨὨ {(ΠβΒ ῥραβᾶασο σὰ 
οἢ. ν. 16 βονβ [αὶ ἰῃ 118 ἱπβίδῃσθ 8180 ουὖῦρ [στὰ 
ἰδδοῖ 68 ΕΥ̓͂ οοῃίγαϑία, Ηθ ΠΤ ΔΒΙκ5 Β6 βῆ 688 ἴῃ 8]]} 
ἰν5 ἕοστηβ, Ὀοΐὰ ὙΠ ΘΏ 1ΐ ΘΟΠ66818 Ὁ ο]ϊοῦ ἀπάθν [86 
βαγὺ οὗ Βυση  δηα το γεμπηοηί, ἀπὰ πδῃ Σὺ ὀχ Ὁ- 
118 [5 ἑδηοίοα ἰτοδβυγοβ ἰὸ {86 νἱοῖν οὗ Ἰϑθπ. [Ὁ ΧὩΔΥ͂ 
6 ΘαΌΔΙΙΥ ττοῖρ ἰπ ἰμ6 εἰριὺ οΥἩ αοὐ ἴο ἰἀάα ΟΌΓ 
ξοοὰ ποῖ (γοσ. 4) ὧδ ἰὼ αϊβρίδυ {δ 61).---Ἰ γουὺ 
που μβανο γὙΟῸ τηοϑὺ δγάθηϊ ἀδβϑῖγο δοοοίιρ  }8]ιοὰ, 
ῬΓΔΥ, “ ΤῊΥ 5}} Ὀ6 ἀ0ῃ6."---Τηο οὐ]θοί οὗἉ ἔαβύηρ ἰβ 
ἴο Βοῖ υ8 ἔγοα ἴοι 86 ῬότοΣ οὗ ἰδ Η6βὴ δῃηὰ οὗ 106 
ποῦ]: αὶ ἢ τ ΘΩΡΙΟΥ͂ ἰδ τ0 ἔσσῃ. οὖν που] αϊγ 
γίο 8, ἰὑ γ1}} ΟὨΪῪ ΒΈσΥο ὶρ ἵπόοῦθδβθ (86 κυ ϊ Ὀοίποοι.. 
Οοά δπὰ Ὁυΐ Ββουβ. 

Βγαῶπε :--- ΤῊ δά άγοββ, ᾿έλον, ἰβ 8180 Τουμα [δὶ 
Ἰχι, 16: “ Του, Ο Ἰμορὰ, τὶ ουὺν Εδίμοῦ, οὐῦ ΒῸ- 
ἀρομον δ) ΤὨθ 8 ἃ ἰοΙΏΡΟΓΔΓῪ δηϊοὶραϊδζοῃῃ!. οὗ 
{πΠ6 ἴσον 116 οὗ [86 ργὶῦ οἵ Ομ γβί ἰὰ 186 Ῥγορμοῖ 
(1 Ῥεῖ, ἱ. 11) ΤΒΘπαμιο, Ψζλεν, αἸσαἸκΘῊΒ ἴῃ ὰΒ (ἢ 6 
ΒΘΏ86 Οὗἁ ΟἿΣ τοἰ δι ομβἷρ ἰο αἀοἀ, [86 [δοϊϊηρ οὗἨ Ε]1α] 
ἴονα απὰ ἰγυβὶ. γε μᾶγνο τϑοοϊγρα {π6 βρίτὶϊ οὗ βάοῃ- 
οι, Βοπα. τἱϊ!. 1ὅ ; (14]. ἰν. 6. 

Ἡειδηεν :-- Ολυνβοείοηι : 1 γοῦ αν οὶ Ὠοατὰ 
ΥΟῸΓ ΟΥ̓͂Σ ΡΓΆΥΟΓΒ, ΠΟῪ ΟΔῃ γοῦ Ἔσροοὶ ἴῃδἱ (οἀ 5841} 
ἢθᾶγ ἴμοτι ἢ---Τηὸ π|}} οὗ αοἀ ἰδ ἰῃ 186 ἢγβὶ ρἷδος ΗΪ8 
ὙΠ τ ῖτ} τοίογοῃοθ ἰὸ υ.8,  ἰοἢ τὸ τὸ ἰο ἀο. ΤῆΘ 
Ῥοιϊ οπ ἱπο ΓΘ ΌΓΟ ΣΘΆΠΒ: ΤΆΚΘ ΔΥΤΔΡ ΟΡ οὐπτὶ π]]}, 
δα 1οἱ ΤῊΥ ἩΠ]1 Ὀ6 ΤΑΥ͂ τυὶο. Βαυΐ, ἔασον, [86 πὶ]]} 
οὗἨ Οοάὰ εἷβο ἱπιρ!εβ Ηΐβ8 ρυτροδοθ δοποθγηίηρ 18. 
Ηρφποο δα ρΡοιἰ ἴοῃ ΘΔ }8: Οἶνγθ υ6 ΒΟ ἢ ἃ, τηἰηὰ 88 
ἴο Ὀ6 βει 88 ἃ νῖϊῃ τβδίοτον ΤΠου βοπάδβί, απ ΠΟΥ͂ΟΡ 
[0 ΣΑυΤΤΩΏΓ.---͵᾿ἱ) ΟΠ τ βύδῃ ταυϑὶ ἰθα τ αἶβο ὑὸ πανα ἀο- 
τηϊηΐοπ ΟΥΟΣ Ὠὶβ ὈΟΑΥ. 

ἀαίοναΐμγε.--- Ἐπ. ΑἈΝΡῚ [οὗ Β6111}]: Ζελη Τγο. 
αἰσίοα δεν ἀαδ Οἰεδοί ἀεε ενγη, 1886. ΝΙΕΜΑΝΝ: 
Ζελπ Ῥγοαϊσέοη, δον ἀα6 Ῥαίεν ὕύιδεν, 1844.---ἰ ΑἸδὸ 
ΤΈΒΤΌΙΙΑΝ : 06 ογαίδοπθ (0 08}}8 ἴπ6. Γοτὰ Β 
Ῥταγοῦ : Βγευϊαγίωπι ευαπροῖνῖ); ΟὟΡΕΒΙΑΝ: 726 ογα- 
ἕο Πονεϊπίοα; ΑΥὐΟΥΒΤΙΝΕ: 226 δέγηι. Α͂. ἰὶ. 4--8: 
βέγηι. δθ--ὅ8: ΟΒΙΟΚΝ: Περὶ εὐχῆτ: ΟΕΕΞΘΟΟΕΥ͂ ΟΥ 
ΝΎΒΒΑ : 122) ογαδοηδ Ζοπιϊπῖοα ; ΟὟΒΠ, ΟΡ ὅκευδβα- 
1ῈΜ: Οἰαἰεοῖ. χχὶϊ!, ΒΡ, ΑΝΡΕΚΎΧΒ (Απρίϊοδη, π8Ὸ 
08116 ()6 ον ΒΒ ῬΓΘΥΘΡ “ ἃ οοιιροηάΐυπ οὗ ζδιι ἢ}: 
Ἡρονῖξ, Οχῖ,, 1841 βαᾳ., νοὶ. ν., 860-476): [86 6χ- 
ῬΙδηδίίουβ οὗ (18 ῬΓΆΥΟΡ ἰπ {Π6 Ἰοδαϊηρ (δ δα ιίβσωβ 
οὗ Πυὺὐτηξβ, ΟΑΙΥΙΝ, ἨΕΙΌΧΙΒΕΒΟ, ὙΕΒΊΜΙΝΒΤΕΕ, οὗ 
ΤΕΕΝΤ, οἷο. ; [ὅδε (δγα. 1..1}}.}: ϑεγπιοσδ οἡὶ ἐλδ 
Τονῶβ Ῥγανον; κ. ΒΕ. πμιαμα (Βαρί(ε:): Ζ.ω0» 
5] οπ ἐλ Σοταφ γανψον, Νὰ Ὑοσῖ, 18ὅ0.-- 
Ρ. Β. 



ΟΠΑΡ. ΥἹ. 19--84, 18] 

4. ϑρωνίον τοογζαϊέηιεια 67 (λα Ῥλατίδοοι ὧν ἐδοῖτ' τι φλιδοιιδιαδε; οΥ, ἐλο Ῥλανίμεοδ᾽ δλαγίπς ὁ (δε οαγδε ο7 (δδ 
- ᾿δαίλοπ, 

ΟἼΑΡΤΕΕ ΥἹ]. 1θ-84. 

(7 ῦνα. 234-84 ἐλο Ῥοτίοορο ζον ἰδ δι, ϑωνιάαν αγῦον Τρίπέν.) 

19 ΤΑΥ͂ ποῖ ἃρ ἴοσ γουγβοὶνόϑ ἰγθαθυγοα ὌΡΟῺ Θασί, ΠΘΓΟ τχοῦῃ δια συϑὺ. ἀοίἢ οοστὰρῦ 
20 [οοηϑαμιθ], ἃπΠαὰ ΘγΘ ἰπθνο8 Ὀγθαὶς ἐπγουρῇ δπα βίθα]: Βυΐ ἸδΥ ἊΡ [Ὁ γουγβοὶνοϑβ 

᾿ ἐγθαϑΌΓ68 1 ὨδανΘΏ, ὙΓΏ6ΙΘ ὩΘΙΠΘΓΥ τη ὐ ἢ ΠΟΥ τυβὺ ἀοίἢ οοτγαρύ [οοηδυπιθί], δμα ΏΘΓΘ 
21 Ὠιίονοθ ἀο ποὺ Ὀγθὰκ ἰῃγουρὶ, ΠΟΥ βίθαὶ : ΕὉτ γῇΘγΘ γουγ᾽ ὑγθάϑασθ 18, {6.6 ν}}}} ὙΟῸΓ 

Βοατὺ Ὀ6 αἷϑοβ. Τδθ ἸΙρμύ οὗ ὑπ ῬΟΑΥ 18 86 δγϑ: 17 Ὁμϑγϑίογθ ἰῖμθ οὺϑ 6 βίπρὶθ, [ὨΥ 
23 “8016 ὈοὰνΥ 8}14}} Ὀ6 [Ὁ]] οὗ ᾿Ισ. Βαΐ 18 {π|πὸ ογθ Ὅ6 ον, (ΠΥ “]1016 ὈΟΟῪ 88.8}} 6 

[11}} οὗ ἀατίχηθβϑϑ. [1 ἐμογοίοσα ὑπ6 ρας ἐῃδὺ 16. 1 {ῃ66 06 ἀδηίζηθ85, ον ρτοαὺ ἐς (δὲ 
ἀδυκηθαϑὶ ΝῸ χηλῇ Θδὴ ΒΟΥΚΘ ἔνχὸ πηδϑίθτϑ: [ῸΓ ΘΙ ΠΘΥ 6 57}}} Ὠδίο {ῃὴ6 ομθ, 8ηᾷ Ἰονθ 
[86 οἴμθὺ; οἵ δἶβθ ἢθ Ὑ1}} βοϊᾷ ἰο {μ6 οπβϑ, απᾶ: ἀβϑρίβα ὑπ οἴμσ. Ὑ σαπποῦ βασν αοᾶ 
δηἃ τδιηηοη. ΤΘΙΘΙΟΥΘ 1 88Υ υπηίο γοιι, Τά πὸ [δηχίουβ] ἱμουρῶΐ ἰοσ γουΣ 116, 
ὙΠὺ γ6 5}8]] οαὖ, ΟΥ γδὺ γ8 8}18}} ἀὐηᾷκ ; ̓ ΠΟΥ γοϑῦ [ὉΓ γοὺγ Ὀοᾶγ, δῦ γ8 888}} ρυΐ 
οἢ. [5 ποῦ ἰδ ΠΠ|{8 τάοσο ὑμδὴ τηθδί, δπᾶ {π6 Ῥοαν ἐῃ8ῃ ταιηθαὶ ἢ Β6}}0]4 {86 [ον] οὗ 
[Π6 δῦ: Ὁγ (ΠΘΥ͂ ΒΟῪ ποῖ, ποι ΠΟ. ἀο ΠΥ ΓΕΔΡ, ΠΟΙ ρδίμοσ ἴο ὈΔΥΠ5; γαῦ ὙΟῸΣ ἤθδν- 
ΘΩΪΥ͂ ΕΑ ΠΟΥ ἰβθάθίῃ ἰμθ. Αὐτὸ γα ποὺ χῃηυοῦ ρίζα ὑμβὰη πΠογῦ ὙΠΟ ἢ οὗ γοὰ 
ὈΥ ἰαἰκίησ ὑπουρηῦδ δὴ δα ομθ οαδὶῦ ἀηΐο ἢ18 βίδίασο [Ὧρ6}]7 Απᾶ ΨΥ ἰδκθ γ9 
ἰπουρῃῦ ἴοσ σαϊταθηῦ ἡ ΟὐὈηΒιἀ6Υ ἴμ6 11}1168 οὗ {16 β6]4, μον {Π6Ὺ στὸν ; ὑΠ6γΥ [01] ποῦ, 
πϑιίμοσ ἀο {Π6Υ βρῖπ: Απᾶ γοῦ 1 88Ὺ υπίο γου, Τμδΐ ὄσθη ϑο]οσηοη ἴῃ 8}1 ἢ18 βΊοΟΥΥ "γ88 
ποὺ δυσαυϑά ᾿|Κα ὁπ6 οὗ [μο86. ὙΥ̓ϑγοίοσο, 17 οα 8ο οἱοίῃϑ ἰῃ8 ρτδβ8 οὔ {86 Β6]4, στ] ἢ 
το. δΥ 15, 8): ἰο-ΠΊΟΥΤΟῪ 18 οαϑὺ ἰῃΐο ὑμ6 οὐϑῃ, δλαϊ λδ ἢοῦ ταποὴὶ πλοτα οἰοέδα γου, Ο 

31 γο οὗ {16 ἔα ἢ ΤΠογθίοσθ ἰδκ πὸ ἱβουρῃί, βαυίηρ, ΥΥ Παῦ 8}8}} νγθ δαῦ ὗ οἵ, ὟΥ Βδΐ 
8[8}} νγὸ αὐ] ἢ οτ, ΝΥ Βογθσ μ4] 8}}8}} σσο θ6 οἰοίμοα ὑἡ (ΕῸΓ δῇσ 4}} {1686 ὑμ]πρθ ἀο 
{88 Οἰθη 1] 68 βθοὶς :) ἴον γοιγ μθδυθηὶν ΒΔΙμοΥ Κηουγθίἢ {]Πᾶῦ γα ἢν πϑοᾶ οὗ 4}1] (8.686 
ἰδῖηρθ. Βαΐ 866 γϑ ἤγβί {π6 ἰππράοιῃ οὗ (οὐ, δηα ἢ18 στρ] θοῦ ϑη 688 ; ὃ δπα 811 680 
{ΠΏ Ρ5 588}} Ὀ6 δα ἀ6α υπίο [0] γοῦ. Ταϊζο ὑμδσθίοσθ πὸ ὑπουρὶ [ῸΣ [86 ΤΩΟΙΤΟΥ͂Σ : ἔοσ [86 
ΤΑΟΙΤΟῪ 58118}} ἴα]ςα ὑπουρθῦ ἔοσ {Π|0 {π]ὴρ8 οὗ ἰἴ861. ϑβυβιοϊδηῦ πηΐο (86 ἀαΥ ὦ {16 6υ]]} 
{πογοοῦ, 

, 1ΥΓ, 91.--- Κεοορέα: ὑμῶν. 
ἐὰν ἰτοδϑυτο.---. 8.] 

3 γεν. 25.--Ἰ λοδιηδηι ἥ, ζ]ονίης Ουάᾶ, Β., εἴο., ἢ τί πίητε. 
δηὰἃ Τι δε βαηάοτ, 

2 Υ ον. 88.---[Ὁοά, Β.: τ. δικαιοσύνην κι τὴν βασιλείαν αὐτοῦ.) 

[Σδολτθδηπ, Τιδομβεηάοτί, ἘτΙ ἴΖϑοῖο, Μογον, δὰ ΑἸυγὰ κἶνϑ ἰλ9 ῥγοίθτθῃοο ἴὸ σου, 

ΤῈΘ δἀλι οι [6 ουαϊ εἰθὰ ὉΥ ἔμὸ γοῦπ ον δι Βου 68 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΙΟΑΙ, 

Οοπηεοδοη.----ΟΟΠ 5: ἀογα Ὁ]9 ἱπηρογίδησο αἰΐδοῖ 68 
(ὁ ἐπα αποϑιΐοῃ 88 ἰὸ {86 οοῃῃθοίΐου Ὀοίνγθοα [818 
δὰ ἰἢ6 φγεοοαΐηρ βοοϊΐοη. Αοσογαϊηρ (0 Ξίγαυδβα 
Δοὰ οἰ οτβ, ἴΠ6 ὑπῸ ΓΘ ὙΠΟΙΙΥ πποοπηθοίθα. 6 
ἵεἴϊο τορι: “ ΗΪ Βοτῖο (86 ἀΐδοουτθο ρτοσοοθάθὰ 
ὍΡΟΙ; ἃ ἀοβπηίῖθ ρίδη ; Ὀπὶ ΠΟΥ [86 δοπμηθοίΐοη ΒΘΟΓΩΒ 
ἰοοϑο, δῃηὰ ἸΟΏΡΟΡ δηὰ βῃουίοσ βδυϊΏρθ [ὉΠΟῪ ΘΟ 
οἰδον." νοι ΝΑ οΡ τοραυὰβ [ἢ 6 σθῦβο8 ὑπάθγ Θο1- 
οἰ ἀοσδαῖϊΐοη 85 δὴ ἱπιοτροϊδιίοη οἵ Μαίμον. Μογοῦ 
τἾ8865 ΟἿΪΥ 1{π6 Θοηποσίίηρ ἰηἰς πεῖ 1.6 ἱηρ 860- 
οη, Ὀαϊ τηδί ἰδίῃ, πὐρίῃ { ἀὁ Ὑ εἴϊθ, [86 σοπηθοῖοι 
οἵ πἢδὶ οἰΐονσθ, του, Βόσγονογ, ἰγδοίηρ ἰΐ ουί. 
[ΗΠ δἀάκ6, Ρ. 164, ἰμαὺ νγγθ ταυβὶ πού δοπίουμα ἰδ 
σηΐ οὔ [86 βούηοη οἡ ἰῃ6 Μουηὶ Ἡΐ [ἢ6 Ὁ  Ὑ οὗ 
8 τηοογ ΒΟΣΙΩΟΏ.---. 5.] ὙΠΟΙΌΟΘΚ τηαϊπίαίηβ, ἰμαΐ 
πῊ 16 'π 411 ρτοθαὈ ΠΥ ἰηἷ8 βοοϊΐουῃ Ὀοϊοησβ ἰ0 {δ6 
οοπίοχὶ 845 αίσοῃ ἴῃ [μαἶκο χὶϊ. 22--84. ἴξ 6. ᾿πιρο5510]9 
ἰο ἄδην ἐδαΐ [15 ροαϊοι ἱπ [86 ἀρεῖ ὈΥ̓͂ Μαϊζηον ἴδ 
(86 δοττοσῖ ὁ586ὲ. “ΤῈο ἰταπαί ὕσῃ νγγὰβ παίαγαὶ ἔγοτῃ 

[80 ἰάρα (δὶ ὙΟΓΚΒ Βῃου ]ὰ Ὀ6 ἀοπ6 ΟὨΪΥ τι 
γοΐδγοηοο ἰὸ Ηϊπὶ ἯὮΟ 18 ἰηυβ᾽ Ὁ1]6, (0 186 οοποϊυβίοι 
ΘΧΡΓΘΟΕΘΘΘα ἴῃ τοῦ. 88, ἰμδὲ ἴῃ 41} ΟΌΡ δἰἴτὴβ δηὰ ὑπάϑγ- 
ἰδ κίπρϑ [Π6 τυϊη βῃουϊὰ ὍὈ6 δοὺ ἀροῃ ἴ86 ὑπίηρβ οὗ 
οὐθγηἶτγ.᾽ [Ιη οὖν ορίἰηΐοῃ (88 Οχργοβϑθα ργου  ουβὶν ἴῃ 
(86 Ζοδδη «ἴαπι, ᾿ῖ. ἢ, 619), 186 Αραδ ἢ Θοῃηθοίΐοη 
Ὀοΐνοοη {Π|0 ὑτγοὸ βοοοηβ Δρρϑδσβ ἔγοιῃ Μαίϊ, σχὶϊ. 
14: “Ὑ7οΘ υπίο γου, βου θε8 δῃὰ Ῥ}δυίβθοβ, Ὦγρο- 
οτ 681 0 γθ ἀδνοῦν σ᾽ ονβ᾽ Βουβ68, δηα ζῸΓ ἃ ῥγθ- 
ἴθῃ 0 ΤΏΔΙΚΘ ἸΟΩΩ ὈΓΑγΟν." 7726 ζαΐδ6 δριγιἑμαϊν οἵ 
1656 ΒΥρΟΟΥΙ(68 ἀῦοθο ἔτοτλ πὸ φογίαϊψ- πιά δάνι688 
ΜΓ τ οἢ ΠΟΥ͂ ΔΥΘ ΒρΘΟΙΔΙΥ ομαυροὰ ἱπ 2η9 ἱοσί, 
ΤῊ6 σχίογπαί οοπηθροίίοη πὶϊὰ ΤΠ ῥσονίουβ βϑοϊΐσει 
1168 ἴῃ {Π6 τοϊδδου Ὀοίνοοθῃ (86 μὴ θησαυρίζετε, διὰ 
Π9 ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν οὗὁὨ γ6ῖ5. 3, ὅ, 16. 
Ἠανίης βονγῃ ποῦν ἴα ῬΠΑΥΪΒΘ65 ὈΥ ἰμοῖν [8186 βρὶ τί α- 
ΔΙῸ δουσὶξ ἰο ἰὰὶ ἃρ ἔθου ἐμοιηβοῖνοθ ἰγθαϑθΌγοϑ ἴῃ ἃ 
Βχυγαίίγο βδθη86, ἰῃ6 οτὰ ποχὺ δχῃἱὶ 18 ὑμοὶν Βγροο- 
ΤίϑΥ δηὰ που] ] 688 ἴῃ Βοοκίηρ ἰο σαίμοῦ ἰγοδϑαγοβ ἱπ 
186 ᾿ἰῦοΓὉ] βθαηβθ6. Τυβ ἴδν ΤΏΟΙυΟΙς ἰδ τρῶς ἴῃ βδγ- 
ἱπρ παῖ (μ0 ϑατωομιίοη ἰὸ ᾿ΑΥ͂ ὕρ [ὉΓ ὑποιηβοῖνοθ 
ἰΓΟΑΒΌΓΕΒ ἰὼ ὨΘΑΥΘΏ ἰ8 ΟἰΟΒΟΙΥ͂ ὀοπηθοίθα πὴ πδδὲ 
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ΓΔΒ [ΟΤΤΩΘΙΪΥ 8] δρουΐ ἀοΐπρ ροοά τ ΟΥΚΒ ἴῃ βϑοτγοῖ, 
ἩΙΟἢ ἰὴ6 ἘΔΙΠοΡ που ὰ τοσασὰ ὌρΘγ. Βυῖϊ {πδὶ 
οὖν Ἰ,ογὰ τοίογβ ἰοὸ του! αἾγ- τα Πα Ώ658 ἴῃ ἴΠ6 ραγῸ οὗ 
ΒΥΡΟΟΣϑΥ, δπαὰ ποὺ ἴ0 ΟΥ̓ ΠΑΓῪ ποΥ]Ἰγ- τη ἀρ Ώ 688, 
ἈΡΡΟΘΔΓΒ ἔγοσα ἴῃ 8 δχργοββίοη, “" Ὑ6 οδηποῦ βοῦν σὰ 
Δ ΣΠΔΙΏΤΉΟΙ .᾽) δΔη6, δρδίη, ἤγοση ὑπαὶ τοδὶ προτ- 
1ληΐ ἀοοϊδγαίίοη, “ 1 ὑἱμογοίοτο ἴ86 ᾿ἰρπῖ ὑπδῖ ἷ5 ἰὴ 166 

- 88 ἀαΥ Κη 688,7) οἷο6. ΤῊΘ ὨἰΒΌΟΓΥ οὗἁὨ ὑπ ἈΠ4416 Αμρθ8, 
ΟΥ̓ τηοῃδβϑίοἴϑτη, δηὰ οὗἁὨ ἰῃ6 ἘὨΙΘΓΑΓΟΒΥ͂, 88 ΒΙΩΡΙΥ͂ 
Ῥτονϑὰ ἰμδὶ [4186 βρὶ γἰ ΠΥ 18 ΟἸΟΒ Ι Υ σοηποοιρα τὴ 
σε Γ] ]γ-τηϊ πάἀθάποβα, ᾿ἰοηρ ΡΥΔΎΘΤΒ τὶ ἢ σΌνΘ ΟΌΒΠΘΕΒ 
δηἃ δι Ὀἰτίοη, δἰπηβσί νἱπρ τὶ 18 ἀναγίοο, δπαὰ ἴβϑίη 
ὙΠ ἰδδϑιίησ. Ιπάρρά, τῃΐ8 ἸΙονο οὗἉ {π6 που], τ 8116 
ὈΡΡΑΓΘΗΟΥ βοοΐηρ σοι 1ἰ, 18 [06 Οατδοίο β110 ἔοδίυ σα 
οὗ τηοῃαϑίϊοίβτα. 

ει. 19. Θησανρούς, ἴΥΘΑΒΌΪΣΘΑ.--- ΤΓΟΔΒΌΓΟΒ 
οὗἨ ΔῺΥ Κίηα, Ὀαΐ τλογο ΟἸΟΒΟΙΥ ἀοδηρα ὈΥ͂ ἴῃ6 δα άϊίοη 
ΟΓΥΓ ἴπ6 ἴοττο ὌΡΟΣ θασῖδι, ἀπ ὈΥ {86 μΌΒΘΙ ὈΠΠΥ οὗ 
ἐμοῖς Ὀοΐηρ σοττυρίθα ὈΥ το δηὰ συϑῖ, οὐ σαττὶρα 
ΔΊΔΥ ὉΥ͂ ἰῃΐονοϑ. Ὑῃα τοοίῃ δἰΐδομοβ 1186} ᾿τὶποὶ- 
ῬΔΙῪ ἰο χδιυτηθηῖβ ἡ ΒΙΟὮ δγὸ ποὶ ὑβοά, Θβρθοῖ8}}γ {( 
ΓϑοΪουΒ ΓΟΌΘ68 οὗ ΟΠο6.---ΟΟἸδυσχαρίίοι, βρῶσι!' 
ἧμὸ γυϊχαὶθ δῃὰ ον δυιῃοῦΖοὰ νογβίοη τϑῆᾶοῦ ἷ 
γιδί, ΦΔΙΩΘΒ Υ. 2, ὃ; Κυϊποοὶ δηὰ Βαυτηραγίθη- σὰ 
δ'υ8 τοίου ἰὑ ἴο 8 βρϑοῖθβ οὗἤἨ ἸΟΥΤΩΒ; ΟὀβδῸ ΟΠ δῆς 
ΟἾΠΟΙΓΒ Βρθδὶς οὗ ἃ ἐν διὰ δνοῖν, 666 φὴς βρώσκονσαλ):; 
8 ΒΈΠΟΓΑΙ χργοϑαίοῃ, Ὀὰὺ ροϊηΐθ ὈΥΪΓΩΔΙΊΥ ἴο0 ῥτονὶ- 
ΒΙ0Ώ8, ἰο δοουπηϊαἰΐοη5 οὗ Τοοα δπα οοτῃ : πῃ 116 {86 
Ῥγϑακίηρ ὑμτουρὴ οὗὨ (πίονοβ γοίογθ ἰο ἴμ6 ροββϑββϑίοῃ 
οὗ μο]ὰ δηὰ βἷϊνοσ, ΤῈ6 τοοδπίηρ ΒΘΟΙῚΒ ἴοὸ Ὀ6, {πδὶ 
ουθγυΐηρ ἩΠΟὮ 18 ῬΑΒΘΙἢρΡ᾽ ΔΎΥΔΥ 88 118 ΟὟ ὈΥΪποί- 
ὈΪο οἵὗἨ ἀοδιγυοίίου, βυϊίοα ἰο 118 βροοΐδὶ παίυγο, ΜὮΘ. 
ἴπον γορσοίϑὈ]6, δηϊτηδὶ, ΟΥ ΤΩΟΓΆ]. [Ι͂ἢ μαπογαὶ, ἰΐ 6 Χ- 
ΙΌΙ18. (Π6 ὙΔΕΙΥ͂ οὗἁἨ 811 Θδγί ΠΥ ΡΟΒΒΟΒΘΙΟΏΒ, δηα τΠ6 
ὨΠΗΔ ἰδ δΔοίΟΥΎ Ομασδοίου οὗ ἰῃ6 Θη] σταθῆ Μ᾿ ὩΪΟΣ ἸΏΘΥ 
γἱαἸα, Ἱττοβροοῦνο οὐ ἐμοῦ 86, [8680 ΡΟΒΒΟΒΒΙΟῚΒ 
δτΘ ἀοδα, οχροβϑὰ ἰοὸ 6 τηοίῃ, ἴο σοπβυμαρίίϊοῃ, δηὰ 
ἴο ἰῃίονεβ,---ἴο ἴΠ6 ΟΥ̓ΔῺΒ οὗὨ ῬΠΥΒ108] δ α ΤΠΟΓᾺΪ Δῃ- 
ἰΒΙ]αἰΐοσ. 11 ΒΟΔΓΟΘΙΥ τϑαυΐγοβ ἴο δ6 δα 64, (Πδὺ (Π68 
»ίαςο οὗ ἴ᾿οδ6 ἰγοδβαγοα, ἴμ6 ἀἰπα οὐὨ ἰγϑδβυγοθ, δηὰ 
ἴθ πιαπηθῦ ἴῃ ὙΠ Οἢ ΠΟΥ͂ ΔΓ οΟ]]οοιοα, ἀγα ἰπ ἰμΐ8 
ἰηβίδποο ΘαΌΔΙΪΥ οὗὨ [Π6 δαγίῃ, ϑαγίῃγ. 

γον. 20. Τυϑαδυσοα ἰῃ Ἀθανθαι.---ΟΌν δἰὐθη τοι 
ἷ8. θγϑὶ ἀἰγθοίθα ἰο 186 ρίαοο τ θγο ρϑηυΐπα ὑγοδβιγθβ 
8Ὸ ἰο Ὀ6 Τουπά, νἱΖ,, ἤϑθδύθη, νογο Οοα τουθα]β Ηΐτ- 
Βο ἢ, ἀμ ΠΡΟ 41} 18 ϑίοτθαὶ, 186 ἀϊπα οὗὨ ἰΓοΑΒΌΓΟΒ 
8 ἐπ δοοοσάδηοθ ὙΠ {ποὶν »ίαος, οὐ πὶ ἤδδνϑῃ. 
ΒΙΓΉ ΠΥ, [0686 ἰσοδϑυγοϑ ταυδὺ Ὀ6 ραιμογοὰ ἴῃ 8 πθ8- 
ΥΘΗΪΥ ῬηαΉ 67 ---Υ Κίπάποβ8, ΕΥ̓͂ δρ᾿ γί 4] [8] ]ουϑῃρ 
πὶ ἀοα, ΌΥ 586} “ἀϑηΐδὶ ; ἴῃ διογί, ΌΥ ἃ ΒΌΓΡΟΠΟΟΘΥ ἴ0 
οἷν ΒΑΙΠ6Υ ὙΠ ἰ8 πῃ Ὠοανοη, [1 18 ἱπογοίοσγο ααϊΐΐα οττοὸ- 
ὩΘΟΌΒ (τὴ ΟΠ γγϑοβίοσῃ δπὰ οἰ ογ8) ὕ0 ΡΥ ἰξ ἴο 
ΔΙτηβρί νίηρ,, ἴῃ 16 ἀχροοίδίίοη οὗ ἃ ΠΟΔΥΘΗΪΥ τοτγαγα, 
ιΟἡ [6 οΟἶδον μαπά, ἰδ Σύ ὍΘ ΠΘΟΟΒΒΑΓῪ [0 τοτηϊπα 
1ῃο86 το, ἐκ Μϑυϑν, βϑόζῃ ἴὸ τοραγὰ {16 κίηραομη 
οὗ Βοδύθἢ 85 βοιηθίηΐησ' Θχίοσηαὶ δηὰ ἔαΐατο, {μπδὶ 0818 
ΒΟΔΥΘΏΪΥ 1ἴ6 Ὀορίη8 Ὅροι θαυ ὈΥ͂ ζΑ]1}.---ΤῊ6 Ποὰ- 
ΥΘΏΪΥ ῬΟΒΒΟΒΕΙΟΠΒ ἃΓῸ οπδτβοίογζοὰ δοοογάΐηρ ἴο ἱδΠοῖν 
πορδιῖνο δαἀνυδηΐδροδ, ΠΟΓΘ ὯῸ τηοὶλ ἀοίἢ οοττυρΐῖ, 
οἷο. ; οορ. 1 οί. ἱ. 4.--- 086 πογὰβ ἃτὸ δ8βὸ αἱ- 
τοοὶθα δρδίμπδὶ ἐΠ6 σΔΓΏΔΙ δη οἱραϊζοηβ οὗ {86 ὅδονγα, 
οΒρϑοΐδ!]γ οὗ ἴἰῃ6 ῬΠαγίβοοθ δηὰ βου 68. 

γε. 21. ΕΣ τοχθ ΨΟῸΣ ἰσϑαβοσο ἰ8.--- ΟΌΥ 
ἘΡΟΑΒΌΓΟ, ΟΥ ἀρδγοϑὶ ροβϑοβϑίοῃ, ἴοστῃβ ἴθ 468] οἢ 
ὙΠΟ οὐ αἴἴϑοιοηϑ δγὸ δοῖ, πα ἴῃ δοοογάδῃςα πὴ 
ὙΠΐοἢ Οὐ ἔθ πρβ ἀπὰ ἀοπίγοῦ αβδιιπηθ βδρθ. Ηθῃος, 
1Ἶ ΟἿὟΡ ἰγϑαϑυγτο 18 οὐ φαγίῃ, ον ἤοατγὶ 11} 8180 Ὀθ 
Ἐπογα, οὐὖν ἰπο δύ οηΒ δπὰ ἀθαΐῖγοθ ὙΠ] δ εαγίῃγ : 
δια, βίποθ {Π|8 18 ΘΟΠΙΡΆΓΥ ἴοὼ ΟΡ ΠΟΔΥΘΗΪῪ ἀοβιηΥ, 
[0:8 σΟὨΒΘΟΌΘΠΟΘ τηυβὲ ὍΘ οἴσγῃδὶ ΒΟΙΤΟῪ δηἀ Β.)ΔΠ|Ί6. 
Βυὶ ἢ 186 μοατὶ [88 118 ἰγϑάϑυγθ ἰπ ἤθδυθῃ, 118 δῇἴδο- 

ΤῊΕ ΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝΟῸ ἸῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ. 

ὈοΏΒ ΜΠ} αἶβο Ὀδ ἀϊγοοϊθα {6 τ, δηα ἰξ Ἡ 1] Ὀ6 ἰσὰῦν 
ζοιτηϑα ἴῃ δοοογάδηοθ {που σῃ. 

γεν. 22. ΤΏ Ἰίρηϊ οὗ ἔμο Ῥοάᾶν.---Οοπποοίοη, 
Νοὶ: ἱπ ογάδὺ ἰὸ Δ11Η] 818 ἀυῖγ, γοὺ ταυδὶ “ ῬτΌΒΟσΥθ 
ΥΟῸΓ ἵπηοῦ Ἰρῃϊ ΟΥ γεδδοὴ ((γγϑβοβίοῃ : ὅ γοῦς) ὑυῃ- 
αἀἰτητηθα ; 7 Ὀυΐϊ: γ6 Τησδῖ ὈΓΘΒΟΓΥΘ ὙΟΌΣ ΤΙ ΘΔ] 6Υ6 
αηαϊνϊἀοα ἰη (8 ρᾶ26θ.ἁ. Τμὸ 1,οτὰ δου θη ἰ]ῦ δ᾽] 68 
Βογθ ἴο {π6 ῬΒαγίβοοθ, ὙΠ 086 δἰϊθη ώοῃ δηὰ δϑδοιϊοηβ 
γΉΓ6 αν ἀοὰ Ὀοίπθθη δὶ 88 ἰθιωροῦαὶ δὰ πρδὶ 
88 Βρίγίἰυ81, ἸΤΠοὶγ δίδιθ οὐ τηϊηὰ 8 ᾿]]υβίγαϊθ ἃ ὉΥῪ 
ἴῃ0 ογθὺ. ΤῊ 6γ6 18. {π6 ᾿ἰρμὶ οὗ (86 Ὀοαγ (11 ἔτοτῃ 

ΒΕ} ϊο ἸΙρδὶ οἵ π6 βι}). Ἐνοσγιηρ, ποῦν ἀορομάβ οἢ 
ἃ τί νὐ οοπαϊίίοη οὗἩἨ [Π6 ογ6. [1 τωυϑὺ Ὀ6 ἁπλοῦς, 
ἐ. 6.) διριρίε, ἴῃ Ορροβι(ἰοη ἰο 60 πονηρός, ΟΥ δαά, . 
δροιϊοα αγο. [1{{ιὴ6 οοπ ταδὶ θοίνγθοη ἃ Ἀθα Ὦν δηὰ ἃ 
αἀἰβθαϑθὰ θύθ ποσὰ Ἰηἰοηάθὰ (ἰπ ἴΠ6 8656 οὗἨ ΔΗΥ͂ δ]]- 
τηρηὺ δῇδοιηρ 10), 1 που] Ὦανο ὈΘ6π ΟἸ ΠΟ 86 6χ- 
Ργεββθὰ. Ἧὐ 6 οοβοίυάο, ὑπογείοσο, δαὶ ἴἰ σοίοσϑ ἰο ἴδ 6 
ὁοηὐγδϑὶ ὈΟΙΘΘῚ ὈΓΟΡΟΡ βῖρῃὶ δηὰ ἀδοθρίϊνα ΟΣ 
ἄλμ]6 οἷσθε. (ΠΟ πον] 8 ΠΘΥΘΡ υϑοὰ ἰο ἰπαϊοδία 

[δ ἀστοὸ πιῇ ΕἾΒΆΟΡ δηὰ 
ἱ 88 απ ἐν υὐλϊοἢ ἄοεε ποί δὲέ 
ἰης 8 αἶβοαβο; δπᾶ, πὴ 
νην, ἰδὲ ἰὃ ΚΠΟΝΒ ΟἾΪΥ ΟἿ6 

νιν υὐ υνυτ-τνντ υὐἱς. Βυε ἰ πὸ ἰπαυΐτθ ψ8δὲ 

Ἡδῦτονν πογὰ οοστοθρομαρα ἴο (86 αὕοοὶς ἰοστη, 6 
βΒηὰ παὶ Ααυα ἀπὰ (6 ϑερί. ἰγδῃβίαία ἁπλοῦς [ῸΓ 
186 Ηθῦτεν ἘΦ, “25 Ξξ ὁλόκληρος, π.Ὲ οἷ Ἰαίθας, ΠΚ6 

ἃ ἰο ἁπλοῦς. ΤῇυΒ ΤΒΟΟΡὮΥ]Δοὶ 6 χ- 
πα πονηρός ὈΥ͂ ὑγιής ἃῃᾺ νοσώδης." 
γῸ ΟὈ͵δοῖ ἴο δηγ ἰγσδηβ δἴίοη οὗ ἀθῆηϊθ 
) ΣΩΟΙΪῸ β,ὍΠΟΙΆΙ ἰοστη8, ἰῃ ΟΥΘΣ {8 ἴο 
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οοηίοχί. ΤΏ ἀρβῖγθ οὗἨ βοσυΐϊπο δὲ ἰῃ6 βδζὴθδ {1π|0 
(ὐοὰ δῃἀ ΣλΔΙΏΠΠΟῺ ΤΩΔΥ Ὀ6 ΟὨδτγδοίογβοαὰ ἃ8 ἃ τηογαὶ 
ἀουθ!]α αἰραῖ, ἃ8. δὴ 6]] ουο, τ ΒΙΟ ἰ8 ΓΙΡΒΕΥ ἀδϑὶρ- 
ῃϑίρα ΟΥ̓ πονηρός, ἴῃ αἰτοοὶ οοηΐταβί 0 ἁπλοῦς. Βιυϊ 
1Π6 6Υ6 8 ἁπλοῦς, ὙὮ6Ώ ἐδ ἩΒΟΙΥ, ΘΟμϑοϊουλγ, δηὰ 
ΟΔΙΠΩΪΥ δρτοοβ τὶ {π6 βίδα οὗ [86 τηἰπὰ δηὰ ἰιοατὶ, 
-- πη ὁ ἰθ ποὶ πϑηθοιίηρ, δὰ ἰδογοίοσο ἠοὶ 
ἀου ]ο- αἰ σϊοὰ ποῦ υπίτυθ, δμὰ ἤοῆοθ ποτϑο ἰμ δὴ 
Ὀ]Ϊμὰ, Οη {δα οἴδμον μδηὰ, (6 γα ἰ8 ουὐἷ! 17 ἰδ Ἰοβα 
115 ΡΟ ΣΡ οἷὗἁὨ Ρογοοι νη, ΟΥ ἈΈΡΙ ἴο Ναπάον δηὰ 
ῬΩΪ88 [16 οὈ͵οοῖ θεοὶ Ὀεΐοτο ἃ, Τρ [Π6 γΠ0]9 ὈΟάΥ, 
Μ}}} Β6 [Ὁ]}} οὗὁἨ ἀδυκπθβα, ΟΡ δηνϑὶορθα πῃ πἷρῃῖ, Βυϊ 
116 ἀδτκοηΐηρ οὗ ὑΠ6 τι Π88ἸΆΟΓΟ ΒΔ ΘΟΠΒΘΟΌΘΙΟΘΒ 
1πδη ἰμαὶ οὗἨ [86 Ὀοάγ. 177 ἐλεγεζοτο---ἃ οοποίμδὶο α 
᾽"πογὲ αὐ πια)ύ8---ἰὰς ἰϊρλέ ἰλαί ἐξ ἐπ ἐλθέ ((λ6 ἰηασὰ 
᾿χἢ}) Ὀ6 ἀδΡΚΏ 688, οἷο. 

γεν. 238. ΤῊΘ αυοϑίζοῃ 88 ἴο ἰδ6 τηρδηΐηρ οὗ ἴδ 9 
καῖ ταὶ 5 ἐπ ἰμθ66, ἰΒ οὗ ἱπηροτίδηοθ. ΟὨγυ- 
βοβίοϊαη : ὁ νοῦς. Οδὶνὶη : Ζαρηθη υοοαὶ Ολγίείιιδ ταὰ- 
ἑΐοπηι, χα λοριϊπίδιδ γείδψμα πιαηπεί 
ἰαρει Αἀα. ΒΒοζα, ΟΠεσηηϊϊσ, Θενπαγα, Οδίου: 
“ ΤῊ6 ογθ σοὶ 8 ΘΠ] ϊθηθα Ὁ ἰ86 πογὰ δηὰ 
Βρίγι! οὗ σοἀ."---Τποϊυοῖς : ΤΣ τ οὮ ἰδ Ἰοῖ οὗἩ [88 
Ὀἰνίῃα ἴτηᾶχα ἴῃ τωϑῃ, δος Φοθῃ ΥἹ]δ. 47; χυὶ!ὶ, 87: 
ΟΥ, 88 Θογμαγὰ μ88 ἰἱἱ, ἐμηγιθη παίωτα, [86 Ἰραϊ οὗ Ὠδ- 
(γ6.---Μό γον : Βράβοῦ, ΘΒρΘοίδ! ν Ὀγϑοίῖοδὶ τορβοῃ.--- 
ΤῊ ΘΆΡΔΟΙῪ οὗ [06 ᾿ἰμῆδγ ογ6 οὗἨ γϑᾶβοῃ ἴ0 Ὀθοοζωῶῳ 
{86 ογζαῃ οὗ Κπον]οάρα ἰ8 ΟΥ̓ ὈΘΓΘ Δ] οὰ ἰο, 
ΔΙ μουρ [86 χρυ ββίοη 88 ἃ ἸΏΟΓΘ Βρθοίδὶ πποδηἰἢν’, 
1ι 8 ποὺ ἐμ πον οὐ ἰἴβο δ (Π6 νοῦς, "αϊ (86 ᾿ἰφ}ι οἱ 
106 ἴπῆοῦ 6γ6, οὐ ἴπ6 ΟἸὰ Τοβίασηθπι γονοϊαϊοη δῸ 
νοὶ! ἱκηονγῃ ὈΥ̓͂ [Π6 ῬΒΑΙΒΟΟΒ δα βου ρ68, ἡ Ι ἢ δι], 
ὉΥ τμοὶν ΘΔΓΏΔ] τἱθτβ, ὈΘΘὴ Ῥεγνογίοα ἱμίο οστογ.-- 
1ἢ τ6 ὈΟΟΙΥ 6γ6 18 Ὀϊϊπὰ, ἰῃ6 ἀδΏΡΘΓ 8 1688, θοοδυβο 
Ρτοοδυϊΐου νἢ}} ὕὑ6 υδοά. ΤΏΘ τα] Ῥ6γ] 1108 ἴπ ἰ88 
ΑΥ̓͂Θ δοοίῃρ, [Α]86}γ οὐ ἀουῦ]6, Ὀθοδυδο ἴῃ (μαΐϊ σα56 [116 
Ἰιρὴξ οἵ [89 βὺῃλ 1} ΟὨ βοῦν ἴὸ υἱϊμά, νι λο} ἰδ 
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ἬΟΙΒΟ ἰδδπ αὐδοῦ ἀσκποθ5. ΤΏ Βδη6 ΠΟ] 8 ἔσο οὗ 
[86 ἱπῆοὺ ογὺθ θη ἰὑ οοηνοσγίβ {86 ἸΙρῃΐ οὗἨ τουοὶδ- 
ἴοι ἰηίο ἃ ὈΪπαϊῃρ δηὰ πιϊϑ᾽οααϊηρ ρας, ΤῊ5 τγδϑ 
106 ο186 πὰ ἴῃ6 Ῥασίβθοϑ δηῃα βοῦῖθεβ. ε ΤΏΘΥ 
ὙΟᾺ]ὰ μᾶνο μδὰ αοα πὰ 8 οϑγθδὶ Μοβδδὶ,-- 86 
ποιῦ]ὰ βοσνο ἴΠ6 Ἰμοτὰ δηα ΣΠΔΙΏΤΏΟΙ. 

Α58 ἴδο ογζδῃ οὗ ᾿ἱρῃξ, 6 ογϑ οὗ (86 ὈΟΑΥ ἰβ, 80 
ἴο ΒρΡοδΚ, οὐν ᾿ἰσῃϊ; ΟΟΟΌΡΥΪΩΡ, 80 [ᾺΓ 858 ἯΘ δἴῸ 60}- 
οοτιθα, [6 ρἷδδα οὗ ἰδ βι, δὰ ἰῃ ἰῃδὺ τοϑρϑοῖ τϑ- 
Ῥσοδοιτίηρ ὑπ6 ὙἘΟΪ6 ὈΟΑΥ, 88 1 8 τῇ 016 ὈΟΑΥ͂ το Ὶ0 
δ αγ6. ἮΤΪ8 στη 68 10 8150 ἰῃ6 ΟΥζϑῃ δῃηὰ Βυτη 0] οὗ 
[86 'ΠΠῸΡ 6Υ6, ΟΥ̓ Οἵ τρΆ80ῃ, ὈΥ͂ το (ἢ Ἰρεὶ οὗ [6 
βρ᾽ τῖζα 8] Βυη 18 οοχαημγυπί οαιθα ἴ0 (6 ἱπποῦ 116, δπὰ 
Ἡοἢ, 1 Ποα νυ, οομνονίβ [Π6 Ὑ016 ἱπΠ6Ρ 116 ἰηΐο 
8, σΑρδοΙὶ οὗ βρι γἰζαδὶ ροσοορίοη. Βυΐ }υδὲ ἃ8 ὙΒΘῺ 
[Π6 οχύουτΆ} οΥ6 8 Ὡοΐ βί πρὶ οὐ ἀουδ]α ἰῃ 18 δίσὶ, 
ἴδο ουϊτγαγαὰ ᾿ἰσξ ΟΠ]Ὺ δεῦθθβ ἴὸ 4422]6, 80 8180 ἴῃ 
Τοίδιθβοα ἰ0 (16 ἰὩΠΟΡ 6Υ6 δηὰ 186 Ἰἱρῃγὺ οὗ του οἰδύώοῃ., 
Ἡῶοτῦ κτοαὶ ἰκ ἴπαὶ ἀδυίζιθῆβὶ ΤὨ6 ὨἰβίΟΥΥ οὗ 
ῬΒδτῖξαὶ 41 Δυαδίϑιῃ ᾿.88 ΒΙΏΡΙΥ οοστοδοταιθα (86 ἔγυϊὰ 
οὗ (}18 βίδἰοπιδηί. 

ΤῊ ἰηπαγὰ ογο ἰβ ἱπίοηοα ἰο 6 1Π6 6γ6 οὗ (86 
Βοατ. ΕΡΆὮ. ἱ. 18. Τα βίδίο οὗ ἱπ6 Ὠδαγὶ δὰ (6 
βίδία οὗ ἐδ ογο ἰβθυοηοο οδοὺ οἴμβοσ, [1 Π6 Ὠοαγὶ 18 
βοῖ ΟΠ ἨΟΔΥΘΙΗΪ ἰτοαδυγοβ, ἰῃ6 ΟΥ6 τηυδὺ Ὀ6 αἰγοοιρα 
Ἰοπατγὰ 86 ᾿ἰρϊ. Οοτηρ. [86 ὈΪΌ 1641] ὈΒγοθ ον οὗἁ 
Βροκ, δπὰ οὶ ἔζθοῖι. 

γεν, 324. ΝΟ τϑδῃὶ οἂὰδ Βοσυθ ἔτσζο Σρδηΐοση.--- 
Ῥόου]6 βίραὶ οὗἨ [86 βρίγίι8] ογο 18 Ὀοΐἢ ὑπ6 σαυδ6 
διὰ (η)6 σΟΠΒΟαΌΘηΟΘ οὗ ἀρ ΟΥ̓ ἴῃ γοΐίογοηοο ἰὼ 

᾿[Π6 ἀσβῖγεβ οὗ ἴῃ Ποατὶ ( απ68 ἱ. 8, ἀνὴρ δίψυ χος). 
Βαὺ [6 Ῥμαγίβεοβ, ἰῃ ἰμ οἷν 8196 Βρὶ γἱ Δ] γ, τοαπορὰ 
ἢ ἴ΄ο ἃ ϑυβίϑι, δῃὰ ἀδοιηθα ὑποιβοῖν 8 ὉΔΡΔΌΪ6 οὗἁ 
ΘΟΙὈἰησ ὑμ6 βογυΐοο οὗ Ηδανοῃ ὙΠῸ} (Ποὲν ΘΑΓΙΉ]Υ 
᾿ἱποϊϊπαιίουϑ. ΤῊ Τωογὰ ἀΐβρο]β ἰπ (86 ἰοχὲ {πϊ6 ἀ6]- 
δῖον. [5 υΪδη ἰῃδὺ ὯΟ Τηδη 68} δὖ ἴδ6 βαιμθ {1π|6 
ἐΓΌΪΥ βοῦν {ῸΥῸ Ὸ τηδϑίοσθ, Ο16 οὗἩ (86 {νόος ΒοΥΥΪοοΒ 
Ἰηυδὶ ΠΟΟΟΒΒΑΓΙΥ Ὀ6 ΤΩΘΓΟΙΥ͂ Οαὐπαγα,. οὐ, Ὑδδὶ 18 
ὍΓΟΥΒΟ, 006 οὗ [86 τη 8.6 18 τηυδὺ Ὀ6 μαϊοὰ οὐ ἀδδρίβοα, 
---Ὀοσαιδο ἰγ6 ΒΟΓΥΪΟΘ ὈΓΟΒΌΡΡΟΒΟΘ ἸοΥΘ διὰ αἰϊδοὶ- 
τσ. Βυΐ ΜὮΥ {πνὺ ΘΧΘΙΏΡΙΟΒ ἢ᾽ Μογοῦ: “Ηο κσ]}} 
οἰἴποῦ μδία ἰῃ6 086 δπηὰ ἴογθ ἰῃ6 οὐδοῦ, οὕ οἶβθ μο]ὰ 
ἴο [6 ὁπ6 δηὰ ἀοϑρῖβα (6 οἴον.,) ΤῊΪ8. δοιμηθῶϊδ- 
ὍΟΥ ΘΟΓΓΘΟΊΪΥ ΤΟΙ ΪΠΔΒ 08 ἰδαΐ, 85 ἰῃ ΟἿΠΘΡ Ὁ] 4668, 80 

᾿ΠὮΘΓΟ, μισεῖν πὰ ἀγαπᾶν τηυδὶ Βανα ὑμοὶν [Ὁ}1 τηθδῃ- 
ἴδσ, δῃὰ ποὺ Ὀ6 ἰηἰοτργοίθα ὉΥ ροείλαδεγε ἀπὰ ργω- 
7εγτα, 88 ἀθ Ὑ οἰΐα δῃὰ οἰμϑῖβ ῬΙΌΡΟΒΘ. 
ΤΠόγα τηυδὲ ἤδγθ ὈΘΘΏ ΒΟΙΩ6 Βραοὶδὶ «Ὀ͵θοὺ ἴον σὶρ 
ἵπο ἱπβίδηοοϑ, ῬοτθαΡρΒ {86 αἰ ἤδγοηοο Ὀδύνγθθῃ (ἢ 61 
ΤΩΑΣΥ͂ Ἰΐο ἴῃ (818, ἰῃδὺ (16 ΓΔ] τηδϑίθρ οδῃηοί Ὀδ 66- 
βρίβοα, Ὀυὺ τηΑΥ Ὀδ λαίδα, δἷποα Ὧ6 τηυδὺ Ὀ6 τγοβρϑοῦ- 
οὐ, δῃὰ ἰὐ 8 ἱπιροββὶ Ὁ]6 ἰὸ ψοῦ ΔΑΥ ἔγοτα πη. Βυΐ 
1{ (6 Σ6Δ] πιαβίον 18 ἰονϑά, ῃ6 βουγυδηΐ ν}} Βοϊὰ ἴοὸ 
Ηἶπὶ απα ἀοβρίθα ἴῃ 6 Ὀθυτροῦ, ὙΠΟ 845. ΠΟ γϑαὶ οἰδίῃπι, 
δ ἔγοτη ὙΏΟΒ6 ῬΡΟΥ͂ΤΟΥ ἰξ 15. ῬΟΒδ᾽0]6 δῇ ΘΑΒῪ ἰὸ ψιὶ- 
ἄταν. ΤῊΘ δρρὶ)οαίΐοη οἵ {18 ἰο βρίγι ἴθ] 116 18 

᾿ μ]αίη, Μδῃ ὁδὴ ΒΑΥ͂Θ ΟΠΪΥ͂ Ο06 Τηδϑίογ, ΟΣ ΟὨΪΥ͂ Ο᾽6 
διρηιοθὶ ροοά δηὰ ῥτϊποίρ]α οὗ ἴθ. Βα ἢ 6 οἤοοβο 
6 τουϊὰ δ8 εἶθ. ἰριιοδὶ χοοὰ, δηὰ, δἱοὴρ πὶ ἢν τὴ 6 
ἩΓΟΓΘὮΪ οὗ 186 ἴγὰς Οσἄ, διϊοτηρὶ {πὸ βοσυΐοθθ οὗ δ 
ἴα], π6 τυυδβὺ ἀθοϊάθ ἴῸΓ ἰτηβο, ΕἾσβι, μόσσονοσ, Ἰδὲ 
πη ΟἸΘΑΣΙΥ ὑπαογβίδηα ἐπαΐ ἢδ6 σδῃηοῦ δὲ ἰῃ6 8616 
τη βόγγο {πῸ τηδβίοσε, δηὰ δαὶ, ἴῃ οἰἰοιράπρ 1818 
ἀου]ο βοσνΐοθ, ἢὮ6 σᾶ ΟὨΪΥ ὉΘ ἃ ἰγαῖδονῦ ἃπὰ ἃ Ὦγρο- 
οτία. ᾿ 

Διυᾶ ἸΜ Ατοτλο .--- ΡΓΟΌΔΌΪΥ ΤΑ. ο γ͵88 οτίρὶ- 
ὨΔΙΪΥ ποὺ ἰδ6 Ὠδπιδ Οὗ ἃ ΥἱΒο]ομίοαὶ ἀοἰῖγ, Ὀυῦ τγγὰ8 

ὉΔ}}γ ἱτπηροτγίρα ἱπίο ΤΥ  ΠΟΪΟΡῪ ἔγοσα δογηγηοη 1ϊο, 
. ἢ 8 ΤΊΔΏΠΘΡ ΒΙ ΠΛ1]ΔΡ ἴ0 Κηδὺ ἴῃ ἩΙΟΝ [86 ἴσστα 18. 51}}}} 
εἰαρονοὰ. Βνθιβοβπδίἀθν : “ Μαμων ἃς, Ηοῦν. ἩἸΩῸ, 

,)ονίαξεο δἰσπί οαὶ ἑά, εἰ οοτυ παίων, ιὲ Αορί, ΓΝ ΌΝ, 
Πα. χαπὶὶὶ, 6, θησαυρούς, δ. χχευϊὲ, 8) πλοῦτον, 
γοὐάιάεγμηξ, υεἷ εδέ, τἱὐ πιιϊὲ πὸ, ποηῖοη, 71ἰοἷὲ ϑ'ν- 
γόγμηι εἰ Ῥαποτγιρη, ἃ. φ. ἴιοβ αταοουμοι." Αὐυ- 
Ξυθ 6 ΓΟΙΏΔΙΓΚΒ ΟἹ [ΠΒ ῥαββαρο: “Οὐπσγυΐί εἰ Ρὲ 
πίοσμηι ποηιθη, πάρι ἰμογάη, ρμεπίος Μαριηιοπ αἰοὶδι»." 
“ ΜΌΠΘΥ͂, ἰῃ ορροβίτοη ἰο αοά, ἰβΒ ρογβοηϊ θα δπὰ στϑ- 
ξαγαθα 88 δῃ ἰά0], βουβθνῃδί ᾿ἰἶχζα Ρ]αἴαΒ, ΔΙΒΟυρΡἪ ἰΐ 
οδῃποὺ Ὀ6 ΒΒονῃ ὑμαὺ δι οἢ δὴ 1ὰ0] ψγὰ8 ψογβϊρροά." 
--  ΟἸβδδυβθῃ. 

Γαμοῦ: ΤῸ ΠᾶΥΘ ΠΠΟΠΘΥ͂ 8 ΡΓΟΡΟΙῚΥ ἰ8 ποὺ βἷἢ»- 
ἔα], ργονϊ θὰ ἰὺ Ὀδοοόσῶθ ποῖ ἰΔγῪ πιαδίθν, θὰϊ γοιηδίη 
ΤᾺΥ βογσναῃΐ δπὰ μου 8 ταδβίον, 

γον. 2ὅ. ΤάΪΚΘ πο ἱπουρὩὶ.1---Οὐπηοοίίοη. ΑὩσ- 
ἰοῖγ, τ οι 8 ἀἰδίγυδβι οὗἨ Οοά, ἰβ ἴῃ6 βουγοθ οὗ δγα- 
τῖοθ. ἈδοοναϊηρὶΥ, ἰμ6 ΤΟ] ον πρ βἰη8 [Ὸ]]ΟὟ δδοῖ 
ΟἴΠΟΓ ἴῃ ΤΟΡΌΪΑΡ ζΟΏΘΔΙΟΩΥ : 1. Αῃχίουβ σατο, ἀἰβίσυδι 
οὗ ἀοἂᾶ, οομμπηθποοπηοηΐ ΟὗὨἨ ΔΡΟΒίδαβΥ ; 2. δυδγίοθ, δῃὰ 
Βοῦυΐ 6 οὗ πηδτησηοι, ΔΙΟΠρ 1ΓῺ ΒΡΟΓΙΟΒ δῃα ΤΩ ΟΓΟΙΪΥ͂ 
ΘΧίΘΓΏΔΙ Βοσνίος οὗ αοἀ ; 8. ΠΥΡΟΟΓῖβΥ, δηὰ ἔασι ΠῸ 
ἀονθὶορτηθηὶ οὗ οχίογῃαὶ βουνΐοα ἰπίο σγοϊϊσίουβ ραγβὰθ 
Ὀοίογθ τηθῃ.---Ααραΐη, δι χὶ ουδ οᾶγα 1.86} ΒρτίηρΒ ἔγοπὶ 
6Υ]1 ἱπο]πδίοηυ δπα υϑηἱγ, ἔγοτλ που] ἀ] ποβ8 ("Κγαέ 
δλαϊΐ οὐ φαΐ, οἰο. 3),--- ΠΟ. τηλ 8. 186 Ὀορίπηίηρ᾽ οὗ 
ΔΡΟΒίαβΥ ἔγοιραΒ αοά. Τὴ πογὰ μεριμνᾷν, ἐο ἑαζα 
ἐλουσλί, ἀδῃμοίθβ ποὺ τρογοὶγ “Ἢ ἀπαίονιδ ΟΆτα " (40 
ὟΝ οὐδ), το ποῦ] Ὀ6 ἃ ἰδαϊοϊοσν, θα ἱπογάϊπδὶθ 
ΟΥ ΒΟ] οἰϊουβ Θοποοση οὐ στίοῦ Ὀαγομα ΟἿΡ ἱτηνλοαϊδίθ 
ΔΕΒ, ΟΑἸ]ΠἸηρ, ΟΥ ἀαὶ ἢν οοοαραιίοη . θησο ἰξ ἰ8 ἴῃ γθ- 
ΔΙΣΥ ἰοῸ ἬΘΔΚΟῚ ΟὨΘ᾽ Β μβδηὰϑ ἴῃ ργοβρϑοὶ οὔ ἰπθ πους 
Ὀοίογο υὑ8, οὗ ἐδδ αἰγοοί ορροδβὲδε οΥ σαγεζμῖποεθ. Ἐτοτα 
118 παίῃγθ, σαγθ δχίθηβ εἰς τὴν αὔριον, ὙΟΓ, 84.---Βγ 
118 βοϊοἰνπἀθ τῃ6 Ποαγί Ὀθοοιθοβ αἰνϊἀθαὰ, πιο ἰ8 
Βἰηϊοὰ ἰῃ 86 πογὰ μεριμνᾷν (ΤΟΙ ΟΚ).---Τ ἢ ψυχῇ, 
ἴῃ ΣΟογομοθ ἴ0 ἴδ Βοιὶ 858 {86 ὑτίῃοιρ]6 οὗἉἩ μι γαίοϑὶ 
118.--ὴῦ ποὺ 180 ἐξ τλοτο ῦ--ΗΕΗς 80 88 ρίνϑη [86 
Βτοαῖος ΜῚ} 4180 ρίνϑ {1μ6 1ε88.---ο] οἰταάθ 8 ομ τον 
δὲ ἔδυ]! ; ΟἸγῖϑο ἰθϑ 68 υ8. ἴ0 τοαβόῃ,---Ο ὦ ΚΑ Υ6 τλ6 
116, τ οἢ ἰ8 [(Π6 ρτοαῖθν : ἱμογοίοσα 8180, εἴθ. 

γον. 26. ΤΏΘ ἔοτυὶβ οὗ δ αἱχσ [ΠΙ[6γΆ}}ν: ἐδ 9 
ΒΕ οὐ θαυ Ὼ].--- Ὁ ὩῚΡ, πο ΒΥ δἱοης 
{86 ἈΘΑΥΘΏΒ, ---ί, δ.) ΡΌΘΔΓΡ βοραγαιθα ἔγοιῃ θα διιὰ 
115 ργουβίοῃϑ, δἀπὰ γοὺ Βγ 80 ΟΠ ΘΟΥΙΪΥ ; Πκὸ 186 ἐν, 

Ὁ ΓΤ δαπιὸ ἰἄθα ἰδ Θχργοββοὰ ὉγῪ δι, δογοιηθ ἐπὶ ἴοσ.: 
Ὁ Νοὴ αἰχὶἑ (Ποπιίπυ), φαΐ λαδεέ ἀϊνὶ 118, βοὰ φα! δα»οἐξ ἀϊν]- 
Εἰἰ6 : φαὶ αἰ ν] Παγιτλ ΔΟΥΥῸΒ οδὲ ὁ ἐξ αἱ δογΌμϑι, αυἱ 56Γ- 
νἱϊας 8 ὁσχοῦδαὶ ἰυχυπι, αἐδέγἐδιωξξ ἐδ αἱ ἀοηιίπια."---Ρ, Β.} 

1 [Μὴ μεριμνᾶτα: Τιιζα ποὲ ἱλοισλί, δὃ6 ποῖ οοη» 
οογηθα αδομΐ, σαν ά ποΐ 0», δ6 ποὲ ϑοίφεξίοιια, ὃ6 ποῖ ἀέβ- 
ἐραοίδα (ἴτοτι μερίζω). Ἑπς 5} [Ὠἰογρτοΐοσα ΚΘΏΘΓΑΙΥ (ΔΚ 
80 ποτὰ ἐλουσὴξ οΥ̓ ἔπ Οοπ). Ἐ,. τα. ἰῃ (6 οά ἘπαΠ δἢ . 
86:86 ἴυτ βο[ οἰϊη ἀθ. ἀπ έομδ σατο (Βδοοη δηὰ ΞΏΔΚβροδγο; 
Φ. 0. “Οὔὐοθη Οδιμαγίθο Ῥασγ ἀἰοὰ οΥ' ἐλοιισλέ᾽. Ἡθῆοο 
Οδπιρῦ6}} αὐὰ οἰδογα ἰγδῃϑ]δίο: ".86 ποί αἀπαοέοι δ," Ἰαγίης 
1πὼ δίγοδα ὙΒΟΪΥ Οὐ [6 δ δ οὗ σῶγο οὗ βοϊ οἰ ἀθ. {08. 
ΔΡΌΡΙΒ. ΑἸΕΧΑΧΡΕΚ, σα λέαϊί. νἱ. 25: “ΤῊ 1468 Οὗ ΘΧΟΟΒδ ἰδ 
Βοῦο οβδδϑηϊίδὶ, 80 ἐμαΐ ογάϊποῦν Ἰποῦσϊ ΟΥ̓́ΣαΓΟ ἰ8 ποῖ ὁ Χχ- 
εἰυδοα," ΑΤΡΟΚΡΌ; “ἼΤδο Εαὶ Υ., " 7ωζ6 πὸ ἱλοισλὲ' ἄορϑ 
Ὧοΐ ΟΧΡΓΘΑ͂Ν [80 8680, διιῖ ΕΥ5 ΥΔΙΠΟΥ δὴ ΟΧαρρογαί οι οὗ 
[0:9 οοπιτηδη, ἀπὰ Π0δ ἸπΚὸδ ἢ ὉΠγοδὶ πὰ πυσδίογγ. [Ι͂ἢ 
ΤιΚο χἰ!. 29 τὸ βαυθ μὴ μετεωρίζεσθε." Βαϊ [λθ ῥγοξί- 
ὈΠΙΟῚ ἨΔ8 ΤΟίθγθηοθ ταίμοῦ ἰο ἴ6 “Διῦδμγδ (ςΟΣΡ. τότ. 84: 
ἐ Τάκο πὸ ἰδουμῆῦ 0» ἐλδ τιον γοιο Ἶ, δηα ἴο 8}} ἰδὲ ἀχοϑθοὰβ 
ΟΌΓ αοσέμαξ εοαπέϑ, ΔΒ ΟΧρτοβδοα ἴῃ ἴπὸ μοι οη: “ ΟΙγο α8 
ἐλέα ὅἀαν ουν ἀαίίῳ Ὀτορά." ἈΓΚΥ͂ΡΕ Βιγ8: "ΟἌΓΘ 18 Β6ΙΘ 
ΚΘΌΘΤΔΙΥ τποβοταίοοα ἸΒΡΒΘΊΜΒΕΣ οἴ ἀποίέοιϑ οδθ (νη ἰ6ἢ 
[Π6 ψοτχα ἄοοβ ποῖ ᾿ηθδὴ δύϑῃ ἴῃ δ᾽] γ. χχχίν. 1). Ὀπὶ τη 8 15 δὴ 
ΔΙΌΓΟΤΑΓΥ ἡδϑαπιρίίοη. Φ651::8 ῬγΟΒ ὈΓΠ8 ἴοὸ ἷ8. ἀ5είρ]68. αὐ 
ΣΟΠΟΟΤΏ δϑουϊ οὐτίης, ἄγ! ΠΕΚΙῊΚ, οἰς. (ἀπ Βοδογχίβείῃ ὥδ6,- 
Ἀσωρθ." Ὑοῖ βδοιὴθ ᾿ἰπι(ἐδι!οῦ ἰ86 οὈνίομπεὶΣ δυρμοδίοθα Ὁ 
ΨΟΥ, 88 ΔΙσοδῖν τοιηαγκοὰ, δηᾶ γτοαιγοὰ Ὦν [ὁ πδίαγο ὁ 
[86 880 88 Ὑ6}} 45 1}:6 σοπβίδβίϑπου οὔ βου ρίυγο το ΒΙης, 
ψ ΒΤ. ΟΙΔΙΠΙΥ 6η]|οἷπ8 το που χηξ δηα ὈγΟροῦ στο ἰη ἴθιη- 

ΤᾺ τα, πὲ σοπήθτπ δ ΟΠῚΥ παῖ στὸ ψῃίσἢ δρτίηρδ 
ὁτἢ ὉΠ δο ον πρ ἀουὺϊ δὶ ἀϊδίγαδι [η΄ Ῥχγονίάθησο ; θοιαρ. 

1 Τίηι. ν᾿ 8: 3 ΤΏοδϑ. ||, 10: ΦόΒὴ χίΐ, ὁ; χίὶ!, 99.---, 8. 



184 ΤῊΕ ΟΟΗἙΗ͂ΡΕΙ, ἈΟΟΟΒΌΙΧΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ἡδηῶ, πϑῖοῖ ἰῃ 118 βρὶπάϊὰ δρρδγεὶ βιδῃὰβ 'π ἰ86 
τοϊάϑὲ οὗ ἃ ἀθβοϊαίθ δῃὰ ἀυβίυ ρῥ]αΐη. 

γ εν. 21. Δβ9 [Ὁοπὶ. Υ ἀγβίου : Βίαϊτσθ), ἡλικία. 
-- ΤΠ ογὸ ὅγὸ ἔἴνο ἰπιογργοίδιίοῃβ οὗ (18 ἴθστῃ : Εἰγδβί, 
δίαίεγε οὔ ἴΠ6 ὈΟὰγ ;  υϊμαῖο, ΟΒτγϑοβίοσω, απο [οὗ 
δα οτσοα νογβίοῃ, 8150 ΕσὶΊΖβομο, Οοῃδη], ΞΘΟΟΒΟΪΥ, 
ἀωταΐξίοη ΟἿ ἰἰΐε, ασὲ; Ἠατητηομά, Ὗ οἰ ἢ, ΟἸβδυβαῃ, 
Ἐν αϊὰ, Μογον [ἀς ἮΝ εἰΐο, ἙΒοΙαοῖ, Β[ίον, ΑἸδογα, Ζ. Α. 
ΑἸοχδπάογ, θαν. Βγονγ]. Βοίῃ ἰγδῃβ] ἃ 0Π8 Δ ΓΘ ΜΑΓ- 
γδηίοὰ ὈΥ͂ [86 υ86 οὗἩ [π6 Ἰδησύαρο, Ὀαὺ [06 οοπίοχί 18 
ἀφο οα!]γ ἰη ἔανον οὗ “ ἀυγαίίοῃ οἵ [1{6.᾽ ΕΓ, 1. ΟἿ 
Τιοτὰ τοῖδγϑ ἴο ἴῃ 6 ργθβϑοσυδίοῃ οὐ {86 Ῥχοϊοησίηρ οὗ 
116; 2. (86 αὐάϊηρ οὗ ἃ οὐδὶξ ἰο 1Π6 Βίαίυγθ τοῦτο ποὺ 
δοιῃ οἰ Βἰ Πρ ὙΘΓΥ͂ ἸΠΟΟΏΒΙΘΓΘΌΪΟ, 88 18. ἱτηρ] θα ἴῃ (ἢ 6 
ἰοχὶ."---Α οὐδὶϊ (2 5ρδῃ8), δ βσυτγαῖνθ Ὄχργεββίοι, 
ἀοποίϊησ ὑπαὶ (86 ἀυγδίίοῃ οὗ 110 88 1ΐ8 ὅχοα τηθᾶ- 
ΒΌΓΟ. ΘΙΓΑΙ ΑΙ αἷἶδὸ ἰῃ6 ῥγΟΥ ΒΟ) [ῸὉΓ ΟἿΥ [16 18 
ἄχοά. 

γεν. 38, Οομδίαοσ [μ9 111ὲοα, καταμάθετε 
τὰ κρίνα.--- ΟΥΥ δ αἰβοδηῦ, 88 τι ἢ 88 : ἰδαγπ ἴο 
πησεογείαπα, δἰωαν ἴῃ6 Βγιηθο σα] ἰδηριαρο οὗ [ῃ6 
Ἰ1116 8. 

γον, 29. 1 411 ὲκ σίοσψῳ, δόξα, ἩΠΙΟΣ ΤΑΥ͂ Εἰ 6 Ὁ 
τηθδῇ ἢΐβ ΤΟγα] ροπρ, ΟΥ 6 ΡοΙαρ οἵ ἢΐΒ τουδὶ Ἄστωγ. 
ΤῊΘ ποτὰ περιεβάλετο, ἰοὮ [Ο]]ΟἾΒ, 8 ἴῃ ἴδυον οὗ 
18:6 ὅγϑβι οὗ {π686 οσρ δηδίίοηβ. βοϊομοα Ὰ8 ἰὼ ἴῃ6 
δεν ίβη τηϊηὰ {π6 Ὠἰρῃοβὲ γοργοβοηϊδῖνο οὗ Ὠυμδῃ 
ἔἴοτγ (2 Οἤτοπ. ἰχ. 1). 

γεν. 80. ΤῈ κταββ οὗ ἴδ 86], οὐ Ἔσο Κὶπὰ 
οἵ μογὺ,---ιλους ἔποῖι (86 11|168, τε Ι Οἢ ΔΓ δὰ ΔῈ 
συ ἀοτα πὶ ἰμοὰ, Ὠποα ρτα588 δηὰ [86 βί8}}8 οὗ 
βονοῦβ σοσὸ υδρὰ ἴον μου ῃρ' Οὐθη8. “Α ὨΌΓΩΌΘΓ οἵ 
Ὀοδυ ἃ] ἤοτγοσβ ΚΤ ῸΥ 11 οἱ {86 Β6] 5 ἀμ ἃ ΤΩΘΔΟῪΒ 
οὔτδο Ργοιϊηϊβοα [,Δπὰ,---δαιοηρ ἰἰοτὴ [Π6 ΒρΙΘπαϊὰ ρὰΓ- 
ῬΪ6 οὐ ᾿Ὀτίρας γοῖ]ον ΣΎ, ΟΥ̓ πῇ] οἢ. [86 δίθιῃ 8 ἰῆτθθ 
ἔδει ἰρὶ, ἀπὰ οὗ ἃ ἄδγκ γϑὰ οοϊον, 16. βονν ον Τοστηϊῃρ᾽ 
8 ΟΌΤΤῚ ὙΠὶοῆ 8 Βυττηουηιοα ΕΥ̓ ἃ ἰυδι οὗ Ιοαγοδ. 
ϑοηρ ἰν. δ; νἱ. 2; 1 Κίηρϑ υἱῖ. 10. [ἢ Ῥα]οβίίηθ, ἢ 6 
θταθθ ἩΠΊΠΘΙΒ ἰῃ ἴὴ6 ΘΟΌΓΒΘ οὗ ἱπὺ ἀδγβ υὑρᾶθῦ ἃ 
ΒΙΓΟΩΡ, οδϑὶ πίη . θη ἰΐ 8 ΟὨἹ]Ὺ Εὺ [ὉΣ ΠΑΥ͂ οὐ [16].᾽} 
Οοείδοι. (Οοιαρ. Βθαρμοῦ, Ρ. 90, οχ δχίγαυαραῃοο 
ἰῃ ἀγοβθβ 8δη4 δνδσῖοθ.) 

γον. 89, Δέοσ 411 ἴμοβο ζδίπηρα ἀο ἴδ Οα9:}- 
{168 ἘΘΘΙκ.--- Θ Οἢ 18 [λ}6 6586} 18] ἔδδίυγα οὗ Προ  Ποη- 
ἰϑια : δηά 113 που] α] 1 π685 16 ἴοὸ ὑπο ῖὶν δροβίδβυ, ρο]γ- 
1ῃοΐϑη), δὰ ἰἀο]αῖτγ. [1 ἀσβοῦνοβ ποίΐοθ, ἰπαὶ ΟἸτϑὺ 
ἈΘΓῸ τοίοσβ ἔοὸν (6 ἰἰτὰ ὥταθ τὸ [86 Οομ 1168, δἰῃο6 
(Π6 ῬΠΑτΙίβ668 τηδᾶο ἰὺ ὑποῖὶνς δρϑοῖδὶ Ὀοδϑὺ ὑπαὶ ΠΟΥ͂ 
ΜΌΓΟ ἔγορ ἤτοι 8}1 βοαίῃθῃ οομ απ πδίϊοα. Βαΐ (Π6 
ΥΕΥΥ Οχίσγοιαθ οὗ (ποὶν ὑγϑα!]οπδ βαχ θὰ ἴποπὶ ἰῃῖο 
Ὠοαίμοῃ νἱονγ8 8 ὈγδοίΙ 68. 

γον. 88. οὶ γὸ ὅχεϊ.--- Μ τοῦ : “ Πρῶτον, γί, 
Ὀοέογο γὸ βοοὶς δηυ ηρ ΕἾ86 ; γΟῸΡ Μγεί βϑοκίηρ. 
ΤΏΘΓΟ 8 ΠΟ ΓΟΟΙῊ ἰῃ6Ὼ [ὉΓ ΔΩΥ͂ ΟἿΒΘΓ ΒΟΟΣ Ὠρ,, 88 {μον 
φαϊΐϊησ, ατϊπκίηρ, οἷς., προστεθήσεται. Νοὶί 
βοοίηρ 1818 ἰΌΓΘΠΟ6, ἃ ΓΘ δυϊβου 168 ἤανο Ομ θα 
[6 ἩΟΡὰ πρῶτον, 8Δ8 ἴῃ [μὑἱτο χὶϊ, 81. Ὧὸ Νοιία ἰ5 
τηϊβία κοι ἰῃ Βυρροβὶηρ ἰμδὶ πρῶτον δἰ Ἰοαδῖ “Ἰηαϊγοοιὶν ἢ 
᾿ἱγα ]168 ἐπ6 ἸαΝ 1] 658 οὗ Β ογἀμδίοὶυ βοοκίηρ Οἵ μοῦ 

Ξ[ΤῊο ΟἹἿΥ οὈ]οοῖοη ἴο {π6 τοταίοη αρό, 5. ἐν αὲ σμδέξ 18 
ἃ τηζάϑιιτο οὔ ερᾶςζο, απᾶ ποῖ οὗ {{π|6. ἴδυῖ [1}|8 οΟὈΪΘΟΙΠοΠ 18 
ΘΆΔΙΥ τοπγχονρὰ ἰζ7 νγα ΓΟΠΊΘΤΩ ΘΓ [06 Τγυσαθηῖϊ ΓΟ ΡΓεβΟ ΑΓ ΙΟη 
οἴ Βππιδπ Πρ δ ἃ }οιόγιεν, καὰ ἴ8Π6 (δι } Πῦρ ιγαϑο; δεη σίλ 
οὗ ἰἴο, “" Τιοδοηβίάησεα" Οὐτρ. Ῥβ. χχχῖν. δ: 2 Τίμ. ἰν, ἴ, 
οἷς, ΜεΕΥκκπ: " 2ὲ6 τοῦ Οοἵέ σεοναπδὶς Δα επδαάσαιεν ιοὶνα 
ἐπι ΒΗ εἰνιόα Ῥουζίνητηΐοι Δαπσοηηιαι δε σε ασλί." ΤῺ 
ΡΤΙΠΠΔΤΥ͂ τπραηίης οὗὨ ἡλικία ἰδ ἀρ ἀπὰ σοττοβρομάβ θοίΓΟΥ 
Ὑε [ἢ} {1|ὸ ΡΏΓ4110] Ῥαδδασο. ζμυκο χῇ!. 96: “1 γὸ πο Ὅ6 ηοὲ 
δΌϊο ἴο ἀυ ταὶ τὐλίολ ἐθ ἰδιιδί, ὙΓὩγ ἴλκὸ γα ἔπους ἴοσ ἴπο 
τοοῖ Ὁ) Εοτῖο δή ἃ σεδίλ, ὁ. ἃ. οἰκο λόση ἱποῆ δ οὐ ἃ ἴυοΐ 
δηὰ αὶ ΠΔΙζ, ἴ0 Πιδῃ 5 δία γ σουἱὰ ὕὼ ἀοΐπα Βοιμοῖίης Υὸγν 
εἴοοί.--". 8.) - 

(ΐηρθ. Α} οἷο ὺ βϑοϊκίηρ, τβοῖθοῦ 86 πρῶτον ὉΘ 
τοϊδί πο οὐ ποῖ, 18 ὁχοϊ θα ὈΥ̓͂ τοῦ. 82 (πάντα γ. ταῦ. 
τα τὰ ἔθνη ἐπιζητ.) Διὰ ὮΥ καὶ---προστεθήσεται."---Βυὶ 
ἴα 118 ο886 {Π6 τογὰ πρῶτον τηυδὲ Πγη681ι ὨΟΐ ΤΩΟΓΟΪΥ͂ 
βγτϑί ἴῃ ογάον οὗἁὨ σηβ, Ὀυὺ τοίϑγϑ ἰο (μ6 ὑσὶ ποῖρὶο πϊοῦ 
δοίυδίοβ τ18 ἴπ δοόζίπρ, ο ΜΓ ΪΟΪΝ ΟἿΓΡ ΘΑΓΠΏΘΒΙΠ688 ἰἢ 
ΟἿΣ ἸΘΙΏΡΟΓΑΙ ΟΔ]]Πηρ᾿,͵ δηα ἰ86 Ὀ]οϑϑίηρ ὉΡΟΩ {Πα 68}}- 
ἴηρ;, ἀδροηᾶ. ΤῊ Ϊ8 ῥυηοῖρ]ο οὗ ουοῦ βοι πρ ὈΟΙΌΓΟ 08, 
Ἕουύϑῃ ἴῸ ἰθ ροΓᾺ] τηδίίοσβ, [6 σταπα δβρίγι ὑπ] ΟὈ͵ οὶ, 
1οδ 5 οηγαγὰ δηα ρα, υ80}} ἰμαὺ ]ΟὮ 18 Βοοομά- 
ΔΙῪ δ 80 ογΪπαὶθ 18 ΠΟΙ ΪΥ͂ Βν ]οννοὰ ὉΡ ἰπ ἐμαὶ 
ὙΓ2Οἢ ἰ5 βρὶ γίϊι).-- -ἜΠπΠο αἰ δθσθηοο θοῦ [Π6 ΕἸ1)- 
ΡΪ6 (ηγτεῖτε ἀῃὰ 118 οΘοηρουπα ἐπιζητοῦσιν ἀοβοῖγεδ 
τηδῃϊοῦ. Τη6 [ΌΤΤΠΘΓ ΓΟΟΥΘ (0 ἃ βοοκὶπηρ ΠΟ ἴῃ 
156} 18 ὨΘΑΙΓΩΥ ; [86 οἴδοῦ, ἰο ἰμδὶ τ ΟΣ 18 ὈΠΏΘΑΙὮΥ 
δι Θχοοββίνο, 

ΤὨΘ οσῃ οὗ δοἂ ΙΝ χὶρθῖθουβ. 
ὯΘΗ5.---ΤΠ) κἰηράοπι οὐὗὁἨ Πραυθ ἰθ ὨΟΓΟ 0Δ110 ἰμῃδί. 
οὗ Οοά, Ὀοσδβυβα [}6 ΌΓΙΠΟΡ ὙΟΓΒΟΘ ΓοΐῸΡ ἰὼ σοα 85 
186 ἰρῃιοθὺ ροοᾶ. ΤῸ Β6οῖκ ἴδθ Κίησάοπι οὗ ἀοά, ͵Β 
ἴο βοοὶς {8οβθ Ὁ] βϑῖ ΡΒ ἩΟὮ ΔΙῸ ΘΧρΓοβϑοα ἴῃ ἰἢ9 
1μογ δ Ῥγδγοσ, δπὰ οὗ πηΐοῃ ἴῃ6 οοττοβροπάϊεησ στρ» 
ΘΟΙΒΠΘΒΒ ͵8 ἀο]ποαϊρα ἰῃ ἴἰμ6 βοστος οἡ ἴπ6 Μουπῖ, 

γεν. 84. Τ::6 τρηοττοῦν, ἡ αὔριον, 156 ῬοΟΓΒΟΏΣΒοά. 
ΕΟΓΥ ἀΔΥ ὈτΐηρΒ 118 οὔσῃ ον ]]---κακία, ταλαιπωρία, 
κακότη----τοτὴ δὴ οΥἹἱ] τοῦ, Ὀὰΐ 8180 118 οὐσῃ 6 
δηὰ ἀοΙνΟΓΆΠ06 ἔγοι ΟἿΣ ὨΘΔΥΘΏΪΥ ΕΔΙΒΟΓ ἢ 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ, 

1. ΤΩ τοὰὶ παιύσγο οὗ ξ81536 βρί γὶ πυ}} }} ΔΡΡΟΔΓΒ ἴῃ 
[186 ἀυα θυ ὁ τ οὶ ἰὑ ἸοΔάβ, ἴῃ ἴῃς αἰϊοτηρὶ νἱο]οηΐ- 
ἸΥ ἴο βεύϑὺῦ θοϊποοῃ αοα δῃὰ {Π6 ποι] ; δῃὰ ἴῃ 1Π6 
ἔλ]βΒα του  ] 688 τ ΠΙοἢ 10 ΟΠ ΓΙ 8.165, ἴῃ Ογάδγ ἰ0 τᾶ κα 
ἋΡ ἴον {π8 ἀοἤοίρῃογ. Ησποο, ζαπιηι δὰ 2707 α- 
φϑεῖγ---- 0] 1ἀΔῪ δα ΟΡ Κ- ΑΥ ; ̓σίθδὺ δηα ἰϑυτδῃ : ο]οἶδ- 
ἐθ; διά [λ6 που] ; βρί γα] δη ἃ ἰθιηροτΓαὶ σδΓΟ : Βρὶ τς 
0.4] δῃὰ ἰοτρογαὶ ρότοῦ (186 ὕνγγο ΒΤΟΣΒ, 88 ἰΠ6Υ͂ ΔΓ 
08}16 4) ; δρί γίϊιαὶ δῃα ἰθιρογαὶ μαὶῃ ; βρὶ ἰδ] δηά 
ΤοΙΏΡΟΣαὶ ροββοββίοῃβ : βρί γἰϊ.8] δῃὰ θη ροΓαὶ Θηἑογ-ς 
τησηΐ (Οδγηΐναὶ δα 1.6). ΟΥ̓ τίμιο, ἸΏΟΓΘ Θοστοοῖ- 
Ἰγ, Ὁ 18 ποὺ βρὶ γἱϊααὶ ἀρὰ το ροσαὶ, Ὀυΐ ἰΘΙΏΡΟΓΑΙ δὰ 
Βρίσ 0.8]. : 

Ττυς ΟἸ τι γ, οα π6 Οἶμοῦ Βαμῃά, οοσα ποθ 
Βρ᾿γι 8] πὶ ἰοιρογαὶ ἰϊἴ6, ὈΥ νἱονίης (μ6 που]ὰ ἱϊ- 
ΒΕΓ 88 [06 Βγ1100] οὗἨ Οὐ, πα ὮΥ βδῃοιγίηρ ουρσγ- 
τοῖησ ἴῃ ἐΐ ἴον (86 βοσνίοθ οὗ ἰὩ6 Ηοὶγ Ομ6. 

ἢ, οιῃβ, οομβυμηρίίοῃ, δηὰ ἰμίονοθ οοστυρί ἰδ6 
ῬΟΒΒΘΒΒ:0Ὼ5 δηὰ 80 ΘηΪουτθηΐβ οἱ ἴῃ σοῦ], 1 τ 
τοραγὰ ἱῃ6 πουϊὰ α8 οὐζ ὑΉΒΑ: Βα ϊαιϊοη. ὅ66 ἴῃ 
118 τοβρθοὺ ἴμ6 πΏΟΙ]6 Βοος οὗ Ἐοοϊαβίδϑίθθ, οὐ 186 
Ῥτοδοβίηρ οὗ Βοϊοιηθῃ. 

8. δοίθῃσο, Βαανα] ὈὨΣἸΟΒΟΡὮΥ, δῃὰ σοὶ ἴμ6 μἰρἢ- 
οϑὺ Ῥοθίσυ, δύ ΟὨΪΥ τγοοορηιζοαὰ δὺ ἃ φοιηρδγαί γε ῦ 
Ἰαϊα ρογοά 86 80 8-.}1κ6 πίττα οὗ ἰμ6 δυο, ὙἘ116 ἢθγΘ 
10 ἰΒ ραϊηϊθα ἃ9 ὙΠ} ἃ βδυῃθδαιη. ΤῸ δδοὺ οὗ υ8, (ὴ8 
ΟΥ6 8. 118 δι, ργονϊ ἀβθὰ ἐδ Ὀ6 ολ]π δῃὰ βίησὶθ Τὰ 

5 μῦν. αν. ΒΕΟΥ͂Ν, ἐη ἴρο. “ διιϑήςσίοπξ πο λ6 ὅαὖν ἐθ 
ἔλο ετὸϊ ἰλόγεοῦ δὴ δατη γα! σοῖο} τραχίτη, δὴ Ὀθῖῖον 
τοηἄογρα ἰ ΟἿ γογϑίοπ {Π|8ὴ [ἢ δ᾽ηλοϑξ ΔΩΥ͂ Οἴδοῦ, ποῖ οχ-. 
οσϑρτίης 116 Ῥτοοοάϊης ΕΠ ΚΙ ΒΗ οπο8. ΕΥΟΥΤΥ ἀαΥ̓ Ὀτίημα 118 
ΟΜ σγεδὶ δηὰ ἴ0 δηϊ εἰρδῖθ 5. ΠΥ ἴο ἀοιι Ὁ} ΕἸ. ὯὉγτ. 
Δ ΟΒΡΒΊΎΟΚΤΕ, ἐν ἔσσ, ᾿ Ν" ΤῊ 8 δήςγο 8 Τοιια ἰῃ τ Ταϊὰ 
Βογδοδοῖ, [0]. 9, 3. γογεὶ, 36 Αὐασ. λ΄. 7... ».ὄ 800, Η τὸ 
{ΠΕῚ Ὅὸ οδεογνοί, δαὶ οἷν οτὰ δή ορὴδ ἀπ βρίσ τ ἢ Σὺβ βον- 
δαὶ ρου! δὶ βαυΐ Πρ ἰη δυ σαοαϑίοι, ὙΠ ἢ ΘΓ Κηονν ἢ ἴο 
186 Φονβ. [ἢ ἔπὺ δδπὁ ΓΔ ΠῸΡ ἃ5 ἰὴ ἴὸ 1υτα 5 ὕγαγον Ηὁ 
δὐορίοα δηᾶ δργὶ τὰ} Σοὶ μοτ! 008 τοῖα (}νὸ6 76 ν 188 1.ὈΤΡΎ. 
Ἧο ἴδυλ χορ οὶ ΗΒ οστη ἔέσειι ΠΟΠΟΕΓηΪηΩ πὸν τὶ 
δηὰ 50 ὑοΐτ165 (ΜΔδιῖ. ἰχ. 16. 11}, μὰ οπ τι χίπρ οὐ οὗ [89 
δ᾽οσομοιδο ἐπ ηπ5 ποῖ δηὰ υἹὰ (χΧἐ ἢ. 83), [ἢ 81} 1058 σδδο8 
Ηϑ ᾿νϑὰ 1.6 οἰὰ ἰοἰξοῦ τὰ 1Ὲ9 ποὺν δρισῖς οΥ 1ἰ5 ον," 

8. 
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ΟΌΓΡ υἱβίοῃ ἀϑρουὰβ οα ἴτσο ΘΟΒ αἰ  0Ώ8,---[Ὠ6 οαἰπατα 
βυῃ ἴῃ (6 Ὠϑάνθῃϑ, δηὰ ἰδ6 ἰσγαγὰ βὰὰ οὗ {πὸ τηϊηά. 
Αμπὰ ἰδὺ8β ἰμ0 ουϊνγασα 6γ60 18 δὖ [8:6 ΒΆπ16 {ἶἰπλ6 ἃ, Βγτη- 
ὍΟΪ ἀπά ἃ ταράϊυτ οὗ ἴῃ6 ἰητγαγὰ 6γ6, ΟΥ οὗὨ ἰπ06}}}- 
ἔεῃοα, ἴ86 νοῦς. Οὐ ἰΠ Θ]Πσ 66 ΒΘΓΥΘΒ 88 [86 ΟΥζϑι 
Οὗ [ὴ6 βυῃ οὗἁ τουοἰδίίοη, δὰ Ὀθοοπηθδ ᾿ἰσῃὶ, 1 ἰὺ τὸ- 
Βοοὺ ποὺ ΤΑΘΓΘΙΥ Οὐ οὔτι δη1 10 υηαογβιδηϊηρ, Ὀαὶ 
ΟἿΣ ἰχθοῦ τθϑβοῦ, δηὰ ἰγδηβιαϊ αἀἰνὶῃο του θἰδίάοη ἰό 
186 ἱπιηοδὲ 8001, ΟἸοσῖ86 [.9 Ἰρ ν ἐἰΒ6}  ὈΘΟΟΤΩΘΒ 
ἀδυκηοβα. Απὰ βίοι πἰρηὺ 18 186 τηοϑὲ ἀ6}80,---ἸΏ ΓΘ 
80 ἰδδῃ ΟΥΪΠΑΓΡῪ πἰσαΐ, τ ΒΙΟὮ 18. ΟΕ δίασξ, ἱπρΙ γίησ 
186 ΔΌβοῃοο οὗ Ἰ᾿ίρῃῦ, οὐ ὑρπογαῆσθ. 1,658 συὶὶ δἷ- 
(ΔΟΠ65 ἰ(8617 το 118 ἰΠδὴ ἴο 186 σγόν οὗὨ ταΐϑι---ἰῆθ ἰῃ- 
τοττυρτίοι οὗὨ ᾿ἰχῆ! ὈΥ ΓΟ] οὐ ρῥγολυάΐοθ. Βαΐῖ πγοτγϑὶ 
οὗ ]}} 18 ἰδδὶ βρίοπμάον οὗ ἴδ]βο ᾿'ρῃῖ, πἢθῃ ἰδ6 Ἰέρὶ 
οὗ τονοϊδιζοῃ 18 ροσγυογίϑα ὈΥ͂ ἴῃ 6 που] αν ταϊπα ἰηΐο 
οἴτοῦ, δὰ ὑγυὮ ἐι86}} οομγογίθα ἰῃΐο ἃ 116. 
. 4. Ομ γῖβι ὈπηλΑΒ 8 [86 που] ] 688 ποῖ 1468 
ἀον (86 ρδν} οὗἨ [180 βρ γἰ Δ] γ, ἀπμα ἴγβοθβ ἰΐ ἰὸ 
ἦϊδ υἱάπμηαία, βουγοθ: Ἀγροοτίθυ, δναγίοο, βο] οἰτυάο, 
δὰ στ ΟΣ] Ϊγ ἰαδὲ. Ηδ ποχὺ ἰηγ Κ68, ασαϊηϑὺ [Π19 βρὶ τὶν 
οὗ βοϊϊοϊϊααο ἰῃ ἰϊ8 βρί γι] σχαγρ, (6 ᾿ΘΘΠΔΟΏΥ οὗ {Π6 
ϑρὶτίι οὗἩ ἀοἄ ἴῃ παΐασο, ποῖ [Π6 ῬΠΑΡίβο 68, ἰὼ (μοῖν 
ἰϊτα-ἱοιΥ, μδὰ ονυουοοκοὰ. ΤὨγουσδουῖ, Ὠδίυγθ 
ἀἰβοϊοβοϑ 09 βυτ 0159 ἴο ὑ86 Ποτὰ ; δηὰ [ΠΟΥ 81} βοῦνθ 
88 ΒΥτη 08 ἴον 86 (Δ 0] 688 οὗ αοἀ δηὰ (86 ἰγιιδὺ- 
ξαϊποββ οὗ τλδῃ. 

ὅ. ΟἸμγῖβὶ ΗΪ)861Γ Βθτβὶ βουρῃὶ {μ6 Κἰησάοτῃ οὗἁ 
αοὰ απὰ ΗἴΒ τἰ χη ϊθουβηθβα, ἰῃ 6 Ε]1ο8ὲ δὰ ποδί 

δοῦ 5860Ώ86 ; δηα ονοτυ τ ΐηρ᾽ 6186 [88 Ὀθ6ῃ δ ἀρα ἰοὸ 
184. 11, Κο 8}4}} ἰξ 4150 6 πὶ Η8 Ῥβϑορὶα 

(οι. γ]}1.}. 

ἩἨΟΜΙΠΙΔΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΙΟΑΙ,. 

Ηον ἔα]580 βρ τ] ΠΥ ΔἸ σαγθ ἢ859 118 τοοῖ ἴῃ 
ψου] ] 1688 : 1. 108 ΒΟΌΓΟΟ 18 ΒΟΟΓΘΕΪΥ ὁ τίη ρα ποτὶ α- 
Ἰ1Π688; 2. 1ΐ 8 6856} {1 8}}} ἃ πρδηϊ οδίδιίοη οὐὗἉἩ [9 οδϑι- 
ὯΔ] ταϊηὰ, ἀπ ἤθπο8 του] ἀ 1 π688 ((ο]. ἰ1. 18); 8. ἰΐ 
866 Κ8 ἴῃ Ὑδΐῃ ἴο ΘΟΠΟΘΑΙ. ἴ86 που] 658 τ ἰοὮ ἰΐ 
ΘΥΟΓΥΤ ΘΓ ὈΘΙΓΑΥΘ. Οὐ, 1. Ῥγοοῦ ἔγοιῃ ἐδ6 πδίυγο 
οὗ ἴ86 ἐπίησ ; 2. ἔγομα Ηἰβίουυ ; 8. ἔτοτα βχρογίθῃοο οὗ 
ἴπο ὑποῦο ἃ ἰοταρίδοηβ π]ἢ πο οΥΘΡῪ ΟἸ τ βιΐδῃ 
8 ἔδυλ!]} δ Γ.----ΤΟΙΆΡΟΓΆΙ ροββοββίοθ: 1. Βα {ἘΠ 67 
ΔΙῸ ἴῃ ὑμΘΙΆΒΟΙΥ68; 2. ψμδὺ ΠΟΥ Ὀθοοϊηθ ὈΥ͂ ἔδίτ ; 8. 
ἡ δδὲ ἸΏΘΥ ὈοοοΙηθ ἴο {π6 ΘΑΓΠΔΙ τηϊπὰ.----- 7 δαΒῈ7 08 
προη οαγίἢ." ΑΔ οοπίτασϊοἰίοι, το νἱοπθὰ ἴῃ ΘοΏ- 
ποοίΐοι τ οὐγ πονογ- ἀγίηρς Βου]8: 1. Α8 Ὀοΐπρ οὐ 
ΔΓ ἰΓΟΆΒΌΓΟΘ; 2. 88 Ὀδίηρ ἰγϑηβίοηϊ ; 8. 88 1180]6 10 
1088.---Ἴ ΓΟΑΒΌΓΟΒ ὈΡΟῚ ΘΑΓΙ,---80 υῃϑυθπίδηι), δηὰ 
γοΐ 80 ἀδλῃρογοιυθβ: 1. Βϑολα86 ΒΟΥ ἅτ βροϊϊθαὰ ὉΥ 
τ οῖ8, σοηδαμηρίίοι, δὰ ἰπίονοϑθ; 2. Ὀδοδυβα [ΠΟῪ 
Ὁτῖησ τιοίβ, οΘοηϑυταρίίοη, δηὰ ἰμΐονοϑ ἴηϊο ἴπ6 πραγ. 
--Ἴ ὲ πόστὴ οὗ ἀθϑίῃ ἴῃ ἰϊ8 {πγϑοίοἹα σαναραβ: 1. ἴῃ 
ἰμδηϊτηδίθ Ὡδίιτο ; 2. ἴῃ ΡΠΥΒΙοα] 118. 8, ἰῃ Βυσπλδη 
ΒΟΟΪΘΙΥ, Οὐ ἴῃ [0:9 ΤἸΔΟΓᾺ] ΤΟΓ]ά.--- ἡ (πἰ οὗ, οὐ ἃ ἀοοεὶν- 
6Γ, ἴπ6 τηοίῃ δῃὰ οοπϑυτηρίίοῃ οὗἉὨ [86 τηογα] ογάογ οὗ 
τι ϊη,5.--- Τὴ ἰγθαβμγοβ ἐπ ᾿δαυση.--- ΤῊ 6 ἸΓθαβαγοϑ ἴῃ 
Βοάνθ, ἴῃ {μοῖρ ὈΠΟΠΘΏΡΘΑΡΙ6 ομδγαοίοῦ : 1, ΤΟΥ 
οδηῃποὶ Ὀ6 ΘοΙτυρίοα ἔτοπι τὶ ἢ : 2, [ΠΟΥ ὁδηηόϊ Ὀ6 
οσοπϑαυπιοὰ ἴτοπι ἩΠΒουΐ 8, (ΠΟΥ οδηποὶ Ὀ6 (Δ 6 ἢ 
ΔΎΓΔΥ ἴγοτα ἐδεθαίκ παίειν ἰγοδϑΌΓοΒ οὗ ϑδύῖῃ δηὰ ἰῃθ 
ἰγοαϑιγο8 οὗἨ ὨΘΔΥΘΏ.---ΔΙ Πουίηρ ἴῃ ΔρΡΡοάγδῃσο δηὰ 
ξαϊπογΐησ ἴῃ τα ἴγ.----ΕᾺ]56 πα μετεὶς ὲ 8. ἃ οαϑίϊης 
ΔΓΑΥ͂, ὉΠΟΥ͂ [1.6 ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ Οὗ ρΒ]η.---- δι βοσίηρ 
8. ραΐῃ, ὑπᾶθγ 1088 ἀρρθάγβηοο οὐ [088.---τὰθ δηὰ 
ἴαϊ30 χαΐη.---Ὗ οπάτουβ σμδγαοίοσ οὗἩ [86 ροβϑοβϑίοῃβ 
οὔ ποάύθῃ: 1. ΤΉΘΥ τὸ πἰάάθῃ, γοῦ πιδηϊίοϑι . 2, ἴῃ- 
βηϊτοῖγ Ἀγ, γοῖ ἱπδηϊνοὶν ἤρα; 8, ὁη6 ἰγϑϑβαγα, γοῖ 
ἱπηυτη ΓΔ 016 ἐγθΆ5811Γ63.--- ΟἹ] ἰη οοπηθοξίοη πὴ ἢθ8- 
γο σδὴ Ὅ6 διζαίῃ δοαυΐγα θαυ ἢ ἃ8 Οο(᾽8 φδριὴ.--- 

Δ]. 

« Ἰν΄δγε ἫΝ ΟΜ ἰγδαδιγα ἐδ, ἕλον οὶ νΟῸΡ ἀραγί δ6 
1. Το ὑπιὶ οὗἁἨ [18 βαγίηρ ([88 Βοαγὶ ουδὲ 

᾿ἴνοϑ πῃ 118 ἰρῃοδὺ ζοοὰ). 2. Ιπίργομοοβ ἔγοτα ἰδ18 
ΒΑΥΪΩΚ : (α) Α8 (86 ἰγϑδϑυγο 18, ΒΟ 8841} {π6 Ὠϑδατὲ 
ὈΘΟΟΙΩΘ: ὑπ μοατῖ Μ111 ὈΘΟΟΙῺΘ ὨΘΑΨΘΏΪΥ ΟΥ ΘΑΥΒΪΥ, 
ΔΟΟΟΡΙΪΏΡ 85 118 ἰγθαϑΌγο ἰβ ; () ΒΙΓΙΟΕΥ Βροα κί, ΟΣ 
Βοαρὶ οδῃποῦ Ὀθοοθ ΘΑΓΙΠΙΥ,--οἰϊ ταῖθοῦ ῬΘΟΟΙΏΘΒ 
ἀον 8}, ἃ ῬΓΟΥ ἰῸ 186 μαβϑίοῃηβ οὔ Ἠ6]]} ; (6) ουγ πραγ 
8 οὗ ἈΘΑΥΘΏΪΥ οτἱρίη, δηἃ οδηηοί βπα τοϑί οὐ βαιἰβίλο- 
(ἰοὰ ἰπ ΘΑΥ ΙΥ ῬΟΒΒΟΒΒΙΟΉ3.---- 7Ὺ: ἐγ6 ἐδ ἐλο ἰἰσλέο 
ἐλε δον" 1. ΤΏα σὰ τἢ : 2. [Π6 Βγτη00].---ΤῊ6 ὈΟΟΥῪ 
ἴῃ 18 το δύϊοη ἴο (86 ταϊηὰ : 1. 10 18 δὴ ἰηβίγυτηρηῖ οὗ 
{πο ταἰηά, ὈΥ τ ϊοἢ πηδὴ 18 ἰ0 Βοσῦνο δῃὰ ρου αοὰ ; 
ὥ. ἃ Β.ταῦ0] οὗὨ 86 τηϊηα, ὈΥ πίοι αοἂ δαπιοῃίβθ68 
ΤΏΔη.--θ ογο δηὰ ἰδ6 ᾿ἰσϊ, ἴῃ ᾿μοἷν Ῥῃγβὶοδὶ δηὰ 
Βρί γ.8] ἱροτὶ : 1. ΤῊΘ 6γ6 ἰ8 4180 οὗ ἴδ ᾿ἰχῃϊ, δὰ 
ΒίδΓΟΒ 6 πδίαγθ οὗἉ Ἰἰσῃϊ , 2. 186 6γο 066} ὈΘοΟΙλο8 
Πἰρμ ΌΥ τοοοίνίης ᾿ἰσῃϊ; 8. 1019 6Υ6 ρίνϑβ ᾿ίρῃί ἴὸ [86 
. οἷ6 Ὀοάγ.---ΤῊὴθ 6γ6 δηὰ {86 βὰῃ: 1. 76 ογ ἰ8 
ΒΌΠΙΙΚΟ; 2. (80 βὺῃ ἰ8 ἰ6 6ὁγ8 οὗὨ δροαυθῃ : 8. [86 
ΘΥ6 πα (Π6 80} ΘΟΙὈἾπ6 ρῖνο Ἰἰσῃϊ ἰο ἴ86 ὈΟαγ.--- 
Α βἰηρὶο ογ6 δῃὰ δὴ 60]} 6γ6, ἴῃ (μοῖρ γοβροσοξνο θθδῖ- 
ἴῃς Οἱ ἰπ0 ἱπηοῦ ||: 1. ΤῊΘ 6γ6, 1 βίῃρ!α, Β48 88 
υπαϊνἀϑὰ, δ ἤθηοα ἴσα νἱβίοῃ ; 1 ὈΘὮΟ] 48 τ μδὶ ἷ8 
τὶρμΐ, Ὀθόδυβα ἰΐ τρη  ὈΘ 0118. 2. ΤΊ ογο ἰδμδὶ 8 
ΟΥ̓ 8 δὴ ἐσπή8 ζαΐωμδ.: ἰἰ8 νἱβίουῃι 18 αἰν θὰ, δῃὰ 
Β6Ω66 ἴα186 ; ἰξ Ὀ6Π0]48 Ὑἢδὺ 18 [8]86, θοσδ.86 ἰἰ [Ἀ]86- 
ΙΥ ὈΘΒΟΙά8.---ΤῊο ἀἰδδγοηοο Ὀοίνθοη ἃ ἀλβοαβϑα 6Υγ6 
δηα δὴ 601] ογθ, ΟΥ δἷηλ ᾺΟ ἰ8. ΓΟΔΠῪ ὈΪΓ ἃ δηα Ὠἰπὰ 
ὙΠῸ 19 ὉΠ πα οα.---Νοῖῦ (η6 ὈΠ πᾶ, αὶ 186 ὈΠ παρὰ, [8]]} : 
ἴον, 1. ἰὰ (ῃοῖγ σαγοϊοββηθβα, [ΠΟΥ ἀο ποίΐ 866: 2. ἴῃ 
ἰμεἰγ οχοϊἰοτλθηΐ, [Π6Υ ἀο ποῖ Ὀ6ΒΟΪ (86 ῥγϊποῖραὶ οὔ- 
ἦοοῖ, 8. ἴῃ {μοὶν σοῃἤιβίοπ, {Πι|6 7 866 ΟΥ̓ΟΥΥΓΐπρ ἷἰπ 8 
ἀΐ δηὰ αἀἰβογάθγοα συ ΏΠΟΓ.---ΤῊ πα γὰ 6Υγ6 δηα 118 
οὈ᾽οοῦ: 1. 108 παίαγθ : ἴο ρογοοῖγο (μδὲ ὙΔΙΟΣ 8 οίου- 

ὦ, 118 Ἰἰρϊ : [Π6 τονοϊδιίοῃ οὗ αοα ἴῃ ἰΐ8 πίιάδϑὶ 
Β6η88. 8. [118 ρἰ νίηρ οὗἉ ἰσδὶ: ὑγυμ 1] ΔρΡΡΙΙοδ οι οὗ 
(868 ᾿ἰσθϊ τὶ ἢ ἰδ ἢ88 τοοοϊνϑα.--- ἢ 60]} ογο ἱπ οὺν 
ἨΘΑΓΙΒ, ΟΥ Ῥογνογίθα γθϑβοῃ, ΓΔΥ͂ ἱυΓ ΟΥΘὴ {86 ᾿ἰχῃ! 
οὗ τουρϊαϊϊοη ἱπὶο ἀδυῖζη688.--- 6 ταοϑὲ ἄθηβο ἀατ- 
Ὠ6Ά8 ἰ6 ἰδ πΒΙΟὮ 106 ὨΥΡΟοτγίϊθ τρλῖκοβ ἴο ᾿ὐτηβοὶῖ 
ἔρουα ἔμ ᾿ἰσῃ οὗἨ τουθδιίοῃ.-- - ηο {Πγοοίο] εἰρῦ : 
1. ΤῊ ὈΙδοῖζη 688 οὗἁ ηἰσιξ: πϑπὶ οὗὨ Ἰίρῆϊ, ἱχπόγδηοα. 
ὦ, ΤῊ ΤΟΥ Οὗ τηϊβὲ : οὐϑίγυςοη οὗ Ἰἰρὶχ, ργο)ααΐοθ. 
8. ΤῊ Ὀϊϊηάϊηρ ᾿ἰρης," οὐ ἀὔυδοὸ δῃᾶ ρογυθγβίοῃ οὗ 
Ἰρῆϊ, βυρογϑοαμ αηὰ ΠΥΡΟΟΙΙΒΥ.--- ἂμ ΟΥἹ] ᾿θδτὲ 
ομδηρίηρς [86 ἱππαγὰ Ἰρμς ἰμΐο ἀδυῖίπ688: 1. ΒΥ ἰδ 
δρί γί] ῥγίὰα; 2. ὈΥ̓͂ 118 ΘΑΓΏΔΙ ΒΟΟΌΓΙΥ; 8. ὈΥ (8 
ἰγοαϊίησ (86 Βοβῇ δϑ 1 ἰὰ 6Γ θρὶγῖϊ, δηὰ ρογυοῦὶὶ 
86 βρίγὶὺ ἰηϊο Β.68}.---ἰς οι σγεαξ ἰδ ἐλαί ἀαγζηεδδ !. 
1. ὙΥΒΘη ἴῃ6 ἴΏΠΟΙ 6Υ̓6 8 ηοῦ ΟὨΪῪ Ὁ]1η4, Ὀυὶ Ὀ]ϊηα- 
δὰ. 2. θθη ἴἰῃ6 ἴηποῦ ᾿ἰρηΐ ἰ8 ποὺ ΟὨΪΥ Οὐϑουγοῦ, 
δυὺ το] δ8: 8, πο (Π6 ἀΔΥ οὗἁὨ Βα  νδίϊοη 18 ομδης- 
ο ἰηΐο ἴδ6 εἰχὶ οὐ ἀοβίσιοιίοη.---- Δο ηιαη σαπ 
δεγὺθ ἔιοο Ἠιαδίογ δ . 1, ΤῊο σαι οὗ (μ)18 βἰδιθπιθῃὶ : 
Ὡ, ἰἴι8 ἱπηροτὶ δπα ποῖρῃϊ.---ΕΔΓΊΏ Ϊἴοῃὴ8 88 
ΤΩΒΙΏΤΩΟΏ.----ΜαΙΏτηοΣ ἰἢ6 στοδίοϑι οὗ 8] ἰά018: 1. ΤῊΘ 
ἴάΔοἱ οὗἨ 84}1 ἰἰπλ68 . 3. ἰ86 ἰάο]ἱ οὗὨ 411] παι! οῃβ; 8. ἰῃ9 
ἰάοἱ οΥἁ 411 υποοηνοτίοα μοαγὶϑ. 4. [86 οτἱσὶῃ οἵὨ Αἱ] 
ἰαοϊαῖτγ ; ὅ. ἰπ6ὸ Βτϑὺ δῃὰ ἴδ ἰαϑὶ διβοὴρ 8}} {16 
ἰάθη ἰάοὶβ οὗἨ αοἀἶβ ρῬϑορῖὶς, ὈοίΒ υὑπάονΡ ἴῃ6 ΟἸὰ 
δηὰ {μ6 ΝΟΥ Τοβίδιηθηϊ.---Τ 6. Βουυΐοθ ΟὗἨὨ Τρδπιπ 0} 
οουγογὶβ ἴΠ6 δουνίοο οὗ οὐ ἰηΐϊο 8 116.--- τὰ βουνὶοθ 
οὗ Θοά οχοϊυᾶοβ ἴπὸ βουυΐοα οὗ τῃδιωτηοῦ.---1ἴ ἰ8. ἱτ.» 
ῬΟΒ5Ι016 ἰο αἀἰϑονῃ 186 βογυΐο οὗἩἨ ουῦ οτὰ δῃὰ Μ88- 
ἴ6γ, ΌΥ βοσνίπς ΗΠ ΐπὶ ὑπ έδ ΓΠΥ: 0 ΤΑΥ͂ δία, Ὀὰὶ 
Ὅ"ὸ σδῃηηοὶ οὐϑὶ οὔ" ΗΪ58 δι μοῦ !γ.:--Π τὸ ἀσδρίὶβα ηἷτὰ 

Φ [Ὁ γ, Τλησο 68}}8. (86 ἰδγοθ πἰχμίδ: 2ίαοχ πἰρῖ, σγν 
ΤῊ ἀδ5 «οὐὐέθ εἰσιῖ, ος Φέομμηεαπσοῖ, ἑο λδηληνμῆσ 
:, γηοέδωη0.--Ῥ. Ἀ.} 
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ὁ νοαβοδαίου οὗ {86 ἰκϊησάοιι οὗἨ μΒοδυθῃ.---ΑἸχι οι 
ον ἔδια ἰεϊησάοτῃ οὗἨ Οο(α πηδῖκο8 σΐοῖ, βἰποθ ἰὸ ὈΘΒιΟΥΤΒ 
αοὰ Ηἰπιδ6} δπὰ 4}1 ΗΪ8 Ὀ]οαδϑίηρβ, Ρβ. ἰχχχίν. 123, 
Ἰχχίδὶ 2ὅ.--- ΤῊ δυΐαγα ὈΘΙΟΏΡΒ ἴο ΔΙσΠΘ. 

Οοεβπεν :- -- οὐ. 21. δῦ τηδη ἰονυϑδ διἰίγαοὶβ ἢ 18 
δοαγί ᾿Κὸ 186 τηλαποὺ ἴπ6 ἴτοῦ. [7 γοῸ ἰγοδβϑαγο ἰδ 
ἴῃ 1.6 οασίδ, γὙοῸ μοδγὺ 8 ἰῃ (ἢ6 Θασί αἷ80 ; ἱζ γΟῸΣ 
ἔγοδϑυγο 8 ἰὴ ἀοα δηὰ ἰῃ μοδύοη, γοῦν ποᾶτί ἰδ ἰη ἀοα 
διὰ ἴῃ οᾶσοπ, βγαιΉ6 .:---ΕΥΟΥΥ͂ τΩ8ὴ 848 ἃ ΤηΔΒίΟΣ. 
Βεΐηρ ἔγοοα ἔγοπι [86 Βοινίοο οὗ δίῃ, τγχὸ ὈΘΟΟΣΩΘ Βοτν- 
δηΐ8 οὗ τἱρὐθΟΌΞΠΟΒΕ, 

Ἴδεοο :--- ΟἿ οπο ἀϊγοοοῃ οὗἩἨ ἰδθ Βοατγὶ ἰ8 τὶ ρῃῦ: 
᾿ [0 Β661Κ ΘΑ ΡΝ Ὀοίγαυ ἱηπτασὰ ἀσῇ]οιηοηϊ.-- 
70 δεογύδ, ΤΑ ΘΔῺΒ ἰο ἀϑάϊοσαϊα 8}} ἰμδὺ ΜῊΉα ΔΓΘ δηα ΒΑΘ 
ἴο διηοίδοῦ: ἰπ (818 βοῆδθ πὸ οὐρὰς ἰῸὸ ϑεστθ αοὰἂ 
8ΙΟΠΟ.--- ΓΡΑῸΣ δηὰ ᾿8 00 Υ.----Θοοἰϊ 6 ἰ8 ἔοο 8, Ὀ6- 
ἱπρ .5961688. 
ο ΑἸδγίαοὶ :--οὺν τηϊπβ δηὰ μοαγίϑ τηυβὺ Ὀ6 ΠΥ 
ἀϊτοοίοα ἰοναρὰ σά, 80 ἐμαὶ δνογγί τσ οἶδα ΤΏΔΥῪ 
06 Βυθοτγαϊηδίο.--- Γοτὰ, Του αδὺ ογοδίθα ὕ8 ἢ 
Ταΐηθ λρο, δηὰ ουν ἢδαγὶ ἰἱβ πὶ μουν τοϑὲ Ε}}} ἰὐ 
δηαβ τοβϑὺὶ ἰὴ Το.) (Αὐυρυβίηο.).---ἴὰ 0Π|8 δπὰ [Π0 
ζΟ]]ονεῖπρ ραβϑϑαρθ, 6816 ΤΏΘΔΗΒ δχίουβ δη αἰδίγαοί- 
ἴηρ Βο] οἰπιάθ; ποῖ [μδὲ ΘἈΓΟ ]Π688 τ ἰοῖ ουἷν οΔ] τσ 
ἀφιμδπαβ (ΡὨ]]. ἰν. 6 ; 1 Ῥοῖ. ν. 7; Η60. χἰϊὶ, δὅ).--Ρ Βα. 
οἷν. 27; οχῖὶν. 1ὅ. Τμο οαἰγουτηδίδηοο, ὑπαὶ ΤΩΔΩΥ 
Ὀἱτὰβ απμὰ ΟΥΒΟΡ δηΐτμ8}8 ἀ16 οὗ οοἰὰ δῃὰ υπρον, ἀ068 
ποὶ αὔδοι [06 δγρυτησοὶ, βίθοθ ἐπὶβ 18 Ὡοὺ ὑμ}0 ΘΟΏ86- 
αυσποα οὗ ἱμοὶνρ τδῃὺ οἵἉ βοϊοἰ 6. 

Ἡεωδηον :---Ἴὖ 186 Ἰθασγὶ δὰ ἱποι  πλ 8 ΔΘ δὐ 
ἔδλυϊι, (π6 τοῖο 6 δἢ).4}} Ὀθ αὐ ἔδυ} 1.---Βυὶ ἰἢ ἰδ6 π|}} 
8 ἀϊγοοιοὰ ἑοπαγὰ ἰμαὺ σοὶ ἰβ χοροῦ, ονογυιΐης 
ὙΠ ΘΔΡ τοίθγθηοο ἴ0 ἰπδὺ οὴθ μταμὰ ϑο᾽θοῖ: {πο γθ 
ὙΠ] ὍΘ ΒΑΙΤΩΟΩΥ͂ διὰ ᾿ἰσηὺ νἰϊ πη δηὰ πίἰϊθουΐ ; τη8ῃ 

ὙΠῚ υπἀογείδη ᾿ΐβ τδηΐα, δὰ ἩΠΟΙΘ ἸΔΟῪ ΤΩΔῪ ὈΘ6᾽ 
Βαϊ ββοῇ.---αοα ἀοτηδη δ ΟΌΣ 016 Ποατί.---ΤῊ6 δ6ῖ- 
Υἱοο οὗ {86 ποιὰ 18 βΒΙδυοῦυ δηὰ ἰάοίδιγυ, ἰμαὶ οὗ 
Ομ εὶδὶ, ἰθοσὶγ.- -- 6 ἰομάθ ΠΟΥ οὗἁὨ τηδίογίδ] δτη ἰο- 
παρὰ ΠΟΔΙΒ ΘΗ ΪΔΏ:.--- ὨΙθτοηοα Ὀοίνγθοι (6 ΔΌΒΟΠΟΘ 
οὗ βοϊϊοϊϊαἀδ ἴῃ ἃ ΟἸιτίβῦδη δηὰ ἴῃ ἃ σου αν χηδη: 1. 
Ιῃ, 186 ἔοττηον, ἰΐ βρυίηρδ ἔγοτι δι θη 688 [ῸΣ [9 
βτοδὺ ΘΟΠΟΘΙΏ ; 2. ἴῃ [86 ἰατίον, του ἱμοΌρ ΕΠ] ΘΒΘΘΏΘΕΒ. 
-- "δὶ ἰβ 86 τἰρῃῦ βίδϊο 80 ἴδ δ 5 ὄϑγα 18 Θοπορῃθα: 
1. Νοὺῦ ἰο ῥἶδοθ δὶ 18 ΒΘΔΥΘΏΪ ΟἹ {86 Βδσῃβ ἰονοὶ 
πὶϊ ἢ ταὶ 18 ΘΓ ὨΪῪ (νον. 24): 2. ποὺ ἴο δϑϑίψι [89 
δνδὶ υἷδοθ ἰὸ τμδὶ 18 Υ (νοσβ. 2ὅ--82); Ὀυῖ, 8. 
᾽ο αδϑίσιι ἴῃ6 βγϑὺ ὑἷδοθ ἰοὸ ψγδὺ 18 ΠΘαΨΘΠΥ (Υ 8. 
88, 84).---Ἦ τοϊομοα Ζ0}1Υ οὗ ΘΑΥ ΠΥ ΘΆΓ68.--- Το στοαὶ 
οδᾶτο οὗ 86 ΟΠ γβύδῃ.-- -Τὴο ἀρδοίθῖνο αυοδοη : ΤῊΘ 
ψουῦϊὰ ον ΟἸγίδι -- - ον 968ὺ8 Ἰοδὰβ ἰὸ ἱσιιθ ἔγϑοοάοσῃ 
ἴγοτῃ οδο 

ΒΟΓΙΏΟΠΒ ΟἹ ἰδ86 Ῥοτίοορο, γοσβ. 24-84. ὉΥ Θολίο 
εἐγγπαολεν, νάπιαππ, 7λοῦπον, εϊπλανά, γάφοεζε, 
Αιεὶεπιόψον, δὰ Οἴαμε Ηαγηιδ. 

Φ ὙΟΒΡΟΘΎΟΚΤΕΗ: “Οὐ ογὰ ἄροθβ ποὶ ἤογ! ἃ Ῥγονίἀϑης 
οτοιδουσδὶ (οορ. 1 Τίμπι, γ. 8), Δ 86 ἱτηδρίηοα ὮΥ ἴδ 
Ἐπομ το (" σμέ οοἱεδαηὲξ δόπιρό" εὔχεσϑαι εἰ πιιφιαηι ἴα» 
δογαγδ᾽, δἀκαϊηδὶ οι 5[. Αὐκυδίηθ Ἡτοῖϑ δί6 Ὀοοϊκ: ".2.6 
019 φιοπασλογπι." Βαϊ Ἠὸ (τ 8 δη Χίου, τοϑὶ]688, δπὰ 
ΤΌ Ὁ] βο! οἰϊπὰθ δου ΘΑΡ ΒΥ ΒΠηρσα, δὰ [18 Ηο ἀοοδ 

ὉΥ βούϑῃ σοπαοίἀονβ]οηκ: 1. ΤΠῸ σδγθ ἘΠΉ1Οἢ αοἀ δῆονγθ ἴθ᾽ 
ΟἿΣ ἴδ δπὰ Ὀοά 68: 2. ὅογτ ἴδ ἰπΐοτὶ οΥ σγθαί σοῦ ΠΟ} Οχίδὲ 
ῸΓ ΟἿΚ δᾶκο: 8. ὈΘΟΔΏΒΘ 81} ΟἿΓ σοδῦθ ἰ8 νδὶη ΐδουι αοὰ : 
4. ἴγοτα ἃ δσοπδίἀογδίίοπ οὗ ἴ)6 δοννοῖα δηὰ σπου Θοά 
οἰοίποδ δηὰ δβίοσῃϑ: ὅ. ὑθοϑῦδο δι οἢ δο  οἰτπἀθ 18 ὉΠ τ δ Δ ἢ 
δηὰ ποδί μη δὴ ; 6. θοσδιδο αοὐ δά ἀβ Θυ συ ἐΒΙ ΠΡ ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ͂ 
ἴο ποῖαι το δοὸκ ,γϑέ ἢ 8 Κ᾽ πχκάοπι ; ἴ. Ὀοοδτδο δυδοίοπῖ 
88:0 Πρ, Ἐκ (6 Ἐδ9 οΥἱ] ὑβοσϑοῦδ Οομρ. ἈΠ. 1γ. ὃ: 1 Ῥοῖ. 
Υ͂, ἰ. τ. Φ 

ὅ, ζεει6 απὦ ολάγαοίονίδο πιαη οείαίδονς 07 Ῥλανέραίεηι, αϑ «οἱοκοῦ λαγεΐποει απὰ ἀδωδο οΥὙ λαΐ ἐς λοῖψ. 
(ιφυβίδοπε απὰ Τπμϊσεποεεξ.) 

᾿ ΟΠΑΡΤΕΒ ΥΙ]. 1--θ. 

1,,ω. ΦΔαυᾶρα ποῖ, {πὲ γα Ὀ6 πο Ἰυαάρεᾷ, ἘΕδον σι τ μδὲ Ἰυᾶρτηθηξ γ6 Ἰυᾶρο, γ8 8.1.8}} Ὁθ 
38 Ἰυᾶροᾶ : δηὰ σῖῖ τ μαῦ τηθαϑυγθ γ6 ταθίθ, 1Ὁ β8}8}} ὍΘ τηβδϑυγοα ἰο γοὺ ἀρϑίη. Απὰ 
ὙΠῪ ὈΘμο]ἀοβὶ ἰμοὰ [86 πιοίθ {πδύ 18 ἴῃ (ΠΥ Ὀτοί μου Β θυθ, Ὀυῦ σοῃδίἀθγθϑὺ ποὺ {Π6 Ὀθϑτι 

4 ἰμαΐ 8 ἴπ ἐμίπθ οσσῃ 6γϑ7 ΟΥ δον ὙΠ ἰθοι ΒΑΥ͂ (0 {ΠΥ Ὀτοίμον, [,δὕ τηθ ρὰ}} ουὖῦ [89 
5. τηοίό οαὖ οὗ ἰΒίηδ 6γ6; δῃηᾷᾶ, θθῇῃο]ᾶ, ἃ Ὀδϑιλ ἐβ ἴῃ ὑ81Πη6 οὐγῃ ογϑῦ ὍΤποὰ Πγροογίθ, ᾿γδὲ 

οαϑὲ ουαὐ ὑπ6 θθδ8πὶ οἂὐ οὗὨ ἐμῖη8 οὐσῃ 6Υ6; δῃᾷᾶ ὑῃθη βιιδ]ῦ ἔμοαὰ 8866 οΟἰΘαυΥ ἰο σαϑὶ οαὖ ὑῃ9 
6 πιοίϑ ουΐ οὗὨ [ΠΥ Ὀτοί 61,8 6Υ6. αἴνο ποῦ ἐμεῦ τυ] ἢ 18. ΠΟΥ υμΐο (86 ἀορϑ, θυ 6. οδϑὺ 

γα γουγ ρϑαυῖὶβ Ὀοΐοστο [{}6] ἢ βνσιῃθ, 1θϑὺ [Β6Ύ ὑχαπῖρ]θ ὑμθπὶ ἀπάθγ [γ1}, αὙ. ἐν] ὉΠΘῚΣ 
ἔδοῦ, δια ὕαχῃ ἀραὶῃ δηᾶὰ σθηὰ γου. 

1 γον. 3.-- ΓΤῊ6 Ἐ᾿ Ὗ. τοδβ τί [86 ἐδαέμ κα. ἃ ν τι μετρηϑήσεται: 
Ουά, Β. ον γειίοδηυδ (88 ΡῈ] δ πο ὈΥ͂ ΑἸχοῖο Μαΐ, δῃηἃ ὉΥ Βαϊ), δὐὰ 

Ἐθποο σσαέπ. Βαὲ ἴὯο οάδεὶ ΜΗ, ᾿ποϊπάϊης 
411 [86 τηοάθτῃ στ 66] οὐ οτβ (ΟΥο8Ὁ.. Β6Β0]2, 

ἴδοδι., Τἰϑοιοηὰᾶ.. Ὑτορε 65, ΑἸΖ,  ογάθνν.) τοδὰ μετρηϑήσεται. 8.0 εἴδο Ὁγτ. ;δηρὸ ὙΠῸ οὔ] 8 ἀραΐπ ἴῃ Ἀ[4 Ο. γϑγβίος, 

Το τοδάϊπς ἀντι μέτρ. ψσ88 Ὧο ἀουὺῦι ἰηδοτίοα ὕροπι 1Κο Υἱ. 88.--Ρ, Β.] 
2 Υες, 6.-- [110 ἀεδηϊίο δυίίοἷς 1 ἐμ ΟἿ., 86 Ὀδίογο ὦορϑ.} 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

Οοπηδοίδονι.----) 6 οι δὰ ΤΒΟΪυοἷς---88 ἴον- 
αιοτῖγ λα] νη δηὰ Βυοει---τοΐβδ ἴῃ σοπηδοίΐοη ὈοΟΎΘΘΏ 
ἐἷ5 διὰ {π6 ρτοοθάϊβα βοοίίΐοῃ. Οἰδμδύβοη βυρροδίδ, 

ἐδιαὺ ἰὲ 1ῖοα ἴῃ ἴδ ἰὰοα ἐμαὶ [86 ομαγδοίον οὗ ἰμ6 ἀἰδοὶ» 
ὈΪ68 ἰβ ἴῃ ἀἰτοοὶ ορροαϊοη ἰο ργδυδιηρ νἱονγβ. ϑεοῦ: 
ΤΡρηδβίιοη ἔγοιι ἃ υἱον οὗἁἨ [86 ἴπηοῦ τη ἴο Ἡδδὶ γὰ9 
διουπᾶ, Ἐπὶ : ον (μ6 ΟὨ γι βύδη οὐρῃὺ ἰοὸ ἀθ6] 
Κίπα]γ δηὰ ομδυί δου ἱονασγὰ ὑἰμοθθ ὙΠΟ ἃζὸ πὶ» 
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ουἱ. ΗδΌθῃοΓ: ΗΟΎΘΥΘΙ ΘΔΓΠΟΒΙΥ δηα ΣΕΔΙΟΌΒΙΥ γοιιϊ 
δβισῖνα δέον ρογίδοϊΐοῃ, Ὀ6 βϑηΐ] δηὰ σὰ ἰοπαγὰ 
οἴδιοτα. Οὐ οὐπὶ δχρίδηδίϊΐοη ἢ88 Ὀθθὰ ρίνϑῃ ἴῃ 
ΒΠΟΙΒ6Ρ οΪδοθ, ἃπὰ 18 δι δι} 1 4}}} ἰ18, ΤῺΘ βρ τὶν 
οὗ δῃχίουϑ, σοττοάϊπα οδγο, ἰῃ Ὄρροβίτἴοη ἰο οὨοογέυ 
οομδάρσῃορ ἰῃ αοά, τηᾶτὶς8 [86 814] βίαρο οὗ σεϊϊρίουβ 
Ῥογυογείοι, ποῖ ταδη οδὶ8 ἰἰβο ῦ, οα 186 ὁ.6 ᾿ιδπα, 
ὉΥ ἐδηδι οἶδα δη ἃ ΒάΆσΒἢ σοπαοιηπδίϊου οὗὨ Οὐν ποὶἢ- 
θοῦ, δῃὰ οἱ ἰδ6 οἴδοσγ, ὈΥ̓͂ ΟΔΓΠ8] δηὰ οδ]ουβ ἰγἰβίηρ 
ψῖἢ ταῦ ἰ8 ΠΟΪγ. ΕῸγ, (686 ἵν δχίγθηϑϑ οὗ [δηδί- 
ἰαίβτα δα ὈγΟΙΔΏΥ σηθοῦ, ᾿υδϑὺ 858 δΒρυτγίοιβ δϑοθιϊ οἶβιι 
8. ΚΘΏΘΓΆΙΥ σοηηροίοα πὶ Ἰονα οὗ ἴμ6 ποῦὶα (Ζεδέη 
«ἴεδιι, ᾿''. 2, 628). Α Ῥαββαᾶσο δῃδίορουβ ἴ0 ἰμδὺ πάθον 
ΘΟΠΒι ἀογδ ἰ0ἢ. ΤΑΥ͂ ΒΟΥ ἰ0 ἱΠΓΟῊ ᾿ἰσῆς ὈΟΪῈ οα ἐπ6 
οομηροίίου δηὰ {86 τηοϑδηΐηρ οὗ Ὑμαῖ οἰ μογΐβο που ]α 
Ῥτοβοῃϊ βοῦηο ἀ Ποῦ γ. Ιη Μαῖϊ. χχὶν. 48 πὸ τοδά, 
“ Βυΐ δηὰ ἰἢ ἰμαὺ ΕΥἱ] βουυδηὺ 8Β}}8}} δδὺ ἴῃ 8 ποσί, 
Μγ Ἰογὰ ἀοίαυθ ἢ ̓ΐ8 ροτηΐηρ (που! ἀἰγ- τ ἀθά μ6 88 
δηἃ που] 68Γ6); δηα Β8}} Ὀαχὶπ ἰ0 Βιχὶΐα ἢἷ8 [6]- 
Ἰον-βοσυδηῖθ (Δηδ6α] Ἰυάρίηρ), δΔηὰ ἴο δαὶ δηὰ ἀγίηὶς 
τὶ [00 ἀταμκοη (τιϊββροηαΐησ δπὰ ῥγοίαηϊηρ οὗ 
ἩΠδὶ ἴ8 ΏΟ]Υ), οἱ." οί ἰμ686 ῥαββᾶρθδθ ΟΥΪ ΘΗ 
ὍΘΑΓ τοίδγοποθ ἰὸ ἴ86 ἰυάρτηθηὺ ἰο σοῖηθ. Αοοογα- 
ἱηρῖγ, τὸ μαναὰ ἴπ6 [Ὁ] τίς δη 6818: ΒῸ ποὺ Β0- 
οδαγροὰ Ὑ1ΠῚ|Ὲ πΟΣ]ΙΥ σατοῦ ἴῸΓ ὑῃ6 ΤΠΟΙΤΟΉ, Ὀυΐ τὰ- 
θοῦ "6 Β]]οὰ τὶ βρὶ για] δηχίοιῦ ἴὸσ (086 ἀδγ οὗ 
ἡαάρστηοηῖ. ΦΔυάρα ποῖ, ἰμαὶ γα Ὀ6 πὸὶ )υάροά. 

6γ. 1, δυᾶρο ποῖ.---ΤῊο πογὰ κρίνειν Ποῦ υῃ- 
ἀουθίθ αν ἱτηρ] 168 ὑπο πα, σοηἀοτη παι ο ἰυαρταοπὶ 
(ΤὨΘΟΡγ]δοῖ, Κυΐποοὶ, ΤΠΟΙΪμοἶΚ, ἀπά Οἰμ6γ8), 88 δρ- 
᾿ἀλμν ἴγοτη (86 Ορροϑβϑίία οἴδυβθ, ἵνα μὴ κριθῆτε. 

ΟΥ̓́ΟΣ ἀφῃΐοβ (818 ψ τ μαμὺ ΓΟΔΒΟΏ, δἰ ΒουρὮ ἰδ 6 βἰτα1]6 
δρουΐ ἰῃ6 τοὶ δῃηὰ {16 Ὀθᾶσῃ, ρουοβ ἰθὺ ἰμ6 οχ- 
ῬΓοβϑδίοι σδηηοὶ ΒΤ ΪΥ τρθδῃ ΘΟΠἀριηπδίϊου, [ὺ 18 
θηογαὶ. Μογον ἰ8 στίχας ἴῃ σοπίγονογίίης ἴπ0 ἰάθδ, 
1δαὶ (Π6 ποιὰ κριθῆτε Τοΐουβ δχοϊυβίυοὶυ ἴὸ {6 )υδρ- 
ταρηΐ οὗ οἴοῦ τηρῃ (Εγαβιαυβ, οἴς.). Ηδ δρρ]ῖ68 ἱΐ ἰο 
186 ἡυαστηρηῦ ἴο σομθ ; Ὀὰὺ τοῦ. ὁ ῥσουοβ ἰδὲ [αὰρ- 
τηθηῦ ΟἿ ΘΑΓὮ ῥγοδοαοθβ ἴῃ6 ῥυάστηοηὶ οὗὨ (86 ᾿αδὶ ἀΔΥ. 
Ὁποδιαγ δ 0]6 Ἰυἀρτησηΐ σοορῖνοβ ἰ18 τηοοὰ ΠΟΓΘ 88 
61} 85 ἴοσο, ΟὈἸῺΏΡ. νυ. 22; υἱ. 14: [86 ρδγΆ]6 ἴῃ 
ΧΡ, 28; ΦΆΠΛΘ6Β 1Ϊ. 18, Ηουρποῦ: “ ὕζμαάσα ποί, ΤῊ 5 
ΒΟΙΊΒΟΣ τοΐογβ (Ὡ ποο αἰ 1 0}}170) ἴο ΟΌΡ ῥγίναϊ ᾿υαρ- 
Ἰωθῃΐ, ΠΟΥ ἴο {86 οΠοἶ4] οχργοββίοῃ οὗ οὺγ ορὶῃΐοη 
ὙΠΟὮ 6 ΤΩΔῪ Ὀ6 Ὀουπὰ ἴῃ ἀὐἱγ ἰο ρὶνο (τ πολ, μον- 

᾿ς ΘΥ̓ΘΓ, ΓΏΔῪ ΤΌ ἰηΐο {86 βἰηἴι οαχίγοτηθ μόγο οομάριω- 
ποα). [μοαϑὶ οὗἙ 811] ἀο68 ἰδ ΔΡΡΙῪ ἴο 18 Βομίβθῃοα ῥτὸ- 
πουπορα ὮΥΓ ἃ ὑιῦξο (το βῃου]ὰ αἰτναγβ Ὀδδᾶν ἴῃ τηϊπὰ 
1δαὺ 6 1Β υπάοῦ [86 ΒΟΙΥ ἰδ οὗ Οοἀ), Ὀθυϊ ἴο (086 
ὉΠ ΟΔΙ]οα-ἴοῦ ὑπ ρτησηίβ ἩΒΙΟὮ ἀγα ποῖίμοῦ ἀϊοίϊδιθα ὈΥῪ 
ἀυΐϊγ, ποῦ ῥγοιηρίοθα ὈΥ ἰοσθὺ. Κρίνειν ἰμογοίογθ 18 
.ογο δαυϊναϊοηΐ ἰο κατακρίνειν.᾽" ΟΟἸΩΡ. υκαὶ 

γεγ. 2. ΕῸΣ τὲ ταὶ πἀρτηοοῖ γὸ πο; 
ἐφ.) ἴδ βιυϊοῦ τηθᾶβυγο οὗ γοὺγ }υἀρτηρῃὶ ν}}} θ6 τηδὰ 6 
86 Βίδπαδγα δοοογάϊηρ ἴο τ ΒΙΟὮ ΥὙ6 888]} "6 )υάροα ([86 

 [Ὁγ. θαυ. ΒΕΟΎΝ, ἴῃ Β]8. σοπι. οἢ ἐδο 6057} 615 (6]68- 
ξονν, 1568), αὦ ἴοο.: “Τὸ ")υάφο᾽ Βοτὸ (κρίνειν) ἄοοδ ποῖ 
ΘΧΘΟΓΙΥ τη 8ὴ ἴο ΡΓΤΟΠΟΏΏ6Ο ΠΟὨ ΘΙ ΠΟΑΙΟΤΥ ἡπαρτηθηῖ (κατα- 

ΚρΙνΕΙν ἢ ΠΟΥ ἄοορδ ἰξ τοῖο ἴο βτηρὶο ἡπάσίης δὲ 811, ὙΠ 6 
Γδνοταῦϊα οὗ [89 τούϑῦβὺ, Τ17ὴὸ δσοπίοχὲ πῖῖκ65 [{ οἱοάν τἰμιῖ 
16 ΤῊΣ ἈδΓΟ σοπάοτηποα [6 ἴδϊ ἀἰδροδὶ 0 ἴο 0 Κ πἰπίϑν- 
ΟΥ̓ΔΌΪΥ οὐ ἴ80 Τοὐδγδοῖον δὰ δοιϊΐοηβ οὔ οἴδογα, νν ὨΙοἢ Ἰοϑὶϑ 
ἰΥΒΥΪΔΌΪ ἴὸ [0 Ρτοπουποίης οὐἨ ΓΆ5ἢ, υηλι5ὲ, δηὰ ΠΏ]ΟΝΟΙΥ 
Ἰυάιππιοπῖβ ὌΡοΟΠπ ἴδοτη.... Βαϊ 186 1,οΓγὰ δἰπ) αἱ ἰδ ἰῃς 
δρίγίς οἵἱἍ οὗἨὨ ἩΙΘῺ [ΠῸῪ δρτγίης. Ῥιον θα τὸ ὀβολὸν 1 8 
ὨΠΙΟΤΟΙΥ δβρ τὶ τ, τ 8.6 ποΐ ΟὨΪΥ ναττδηϊοα ἴο δῖ ἰη ἡπάστηροῖ 
ὌΡΟΣ 8 ὈΓΟΙΠΟΓ ΒΒ ΟἼΔΙΔΟΙΟΥ δηὰ δοίίοηβ, θα, ἰῃ [η6 αχϑγοὶδθ 
οὗ δ ΠΟΘΟΘΔΆΡΥ ἀἰδογί ἰδ τίοη, ἃγὸ ΟΘῚ σΟΠαίγϑ πο ἴο ἀο δὸ 
ἤυτ οὔτ οὐ χιιίάδποο. [11 ἰδ π6 ν]οϊδιίοη οὗ ἴδ ἸαῪ οὗὨ Ἰονθ 
ἱπνοῖϊνοι ἰὼ ἴ80 ΘΧχογεῖδο οὗ δ σἐθηβοσίυι δ ἀἰθρορι ἢ τ ΒΟ ἢ 
δ'οηθ [5 οτθ σοπάοιμηπεῖ, Απὰ 1.)}6 διχιιηθηῖ δχαΐϊπεὶ ἰζ--- 
ἸΠαϊ γὸ Ὅο υΐῖ πὐροά ᾿-οσοπῆγιδ {Π||5: "πᾶ γΟΙΓ οσ ἢ 
ΘΒΣΑΟῖΟΓ δπὴ δοί[οη8 Ὁ9 ποῖ ὈΤΟπΠοῦ ποοὶ ὈΡΟῸΠ τἱτὰ 186 ᾿κ6 
Θου εἰν 1) (μδὲ ἰΔ, δὶ ἰὴ μτοδὶ ἀδγ."-- Ὁ. ἜΝ 

ΤῊΕ ΟΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 
ἄρνας, δαπηφωζε. 

ἐν 1Β υϑοα ἱπϑι Γυτ θη Δ}} 7). 4.8 ργοΐβθβϑα!υ γοῦ ΘΟΏ. 
δον ἰὑ γίσλ(, γου 5881} ὀχρογΐοποα ἴῃ ὙΟῸΣ ΟὟ 6888 
ΜΠΘΊΠΟΡ γοὺγ βίδμάδσαὰ Ὀδθ ἔγιθ ΟΥ ἔμ]56. “οἀ ἱπ 
Ηἰδ τ ρ ὐθουβηο88 ὀχογοῖβοθ (06 2:5 ἑαϊοπὶδ. Ττυϊὰ 
δηα ΘΟΟΪΥ δΓΘ, Β0 ἰο βρϑδὶς, δἰ δϑίῖο; δηὰ ἴῃ 10:6 σζογαὶ 
ογάον οὗ ἰῖηρΒ, δὰ ὑπ’ δὲ ὈΪΟΥ π|ι}} τθσο] οὨ ΐτὴ 
ὙΠΟ [ιΔ5 ἀθαὶὶ ἰϊ.---Αὐᾶὰ τὴ ταδὶ πιϑαδῦσο γ8 
ταθῖο.--- Μέτρον, ΘΟΙΏΡ. [0Κο νἱ, 88..--Μετρήσεται, 
δοοουϊησ ἰο ἴπΐπθ ΤΩΒΙΟΓΙΥ͂ οὗ ἩΏΘΒΒΕΒ, ἰπ [λικο, 
ἀντιμετρηθήσεται. Α ὙΠ1ΔΘΓ Δρρ)Ἰολίου οὗ ἰδο ἰά68 
οὗ ουν τοϊδιίϊοη ἰοναιὰ οὰὐῦ ποίσῦογ. ΤὨΘ Ββίτ}}]9 ὃ χ 
ῬΓΟΒ868 {Π6 ΖΘΏΘΓΑΙ ῥγποῖρ!ο, ἰμδὶ δοοογάϊηρ ἴο ΟὟ 
οοπαυοῦ ἰοαΓαὰ ΟΡ ποῖ ὈΟΓΒ Β8}8}} τὸ γοοοῖνο δἱ 186 
δαηὰ οὗ αοἀ, τ ΒΘΙΒΟΓ αἰΓΘΟΌΥ οὗ ἰγουρὶι [μ6 ἰῃβίτα 
τοι δ} οὗὁἨ τηθ. [ἢ ροποσγαὶ, (6 ἔσυτο, ΠΟΊΓΘΥΕΣ, 
ΔΡΡΙΪ68 ἰο ΒΑΓΒΆ δηὰ αὐἰεαπινεῖς )ααρτηρῃϊῖ. 

γεν. 8. ΤΏ σοοῖο, ἰἰἸο Βρ᾿ληίον, κάρφος, ζεκίμορα, 
ΤῊ ἴῃ ἃ Τδιτου οι] ργοόνοῦρ, (86 ποτὰ Ὁ ΌἽ9, ἴοσ ὃ 
Β8108}} ἔα: (Βυχίοτί, Ζεαίοοη Ταΐηι. Ὁ. 2080). Δο- 

κός, ἐγαδδ, ΤΥ, ἈΥΡΟΥΒΟΙ ΟΔΙΥ ἴον 6 ρστοδὶ ἔδυϊξ. 
“ΑΒ ἴῃ οἷ. νἱ., [86 γα οὗ 6 ὈΟΟΥ͂ ΠΟΓΘ ΓΟΡγοβοηίβ ἰδ δὶ 
οὗ 186 τυ - ΟἿΓ ΟΥτῃ ΒΙΠ[Ὁ]Π 688 ἀορτν 68 8 οὗὨ (6 08» 
Ῥϑοὶίγ ἴὸ πάρα ἢ τηοτγαὶ ρογνογβίοη οὗ οἴμεσβ." 86 
ει δηὰ Μογοῦ ἀθὴν {818 τοΐεγομοθ. Βαὶ δ μουν 
τς 18 σὰ ἱμαὶ (6 ΡΟΓΒΟῚ ὙΠΟ 88 {6 ὈφάχΩ ᾿π ὨΪ8 
ΕΥ̓́Ο 8 Ἄομδγδοίογίζοα 88, ἰπ ἃ οουίδίῃ Β6Ώ80, ΒΘ 61 δ᾽ 
οἰοασῖγν, γοὶ ᾿ἷ8 υἱβίοῃῃ 18 σου, 10 4180 ἀδβογυοθ 
ποίϊοο, ἰμδὺ ἴῃ ἰοχί τ δ ΓΒ ἰο ἔλα} 18 Ἡ ὨΟὮ ἀγο Οὐ ΤᾺ ΪΥ 
ΔΡραγοηΐ, Εδηδιοἴϑτη 18 βρθοίδ!ν Ὀθαΐ οἢ αἰβοονοῦ- 
ἱῃρ' δῃὰ οοῃαάθηηΐπρ οἸτουβ οὗ ἀποιοίοσο, οὐ λεγεδὶεβ. 
ψιονορὰ πὶ (μΐ8 ᾿ἰσμῖ, (86 ποῖα ἴῃ ἴῃς ογ6 ταϊρὶ ἱπαϊ- 
οδῖθ ἃ σοιῃρδιαιί ον {ἰδίην ἀορτηαῖῖοα] οττοσ, ἩΠ119 
1826 Ὀοᾶτὰ του] τοῖογ ἰο (86 ἀοδβίσογίηρ οὗ [88 ὙΒΟῚΘ 
βγβίομι δῃὰ θδυΐηρ οἵ ἰγυῖ. 

γον. 4. Τιοῖ τὴϑ 01} οἂὧἱ ἴδο τωοῖθ. ἔαλφες, 
ἐκβάλω (16 οοπὐυποιΐνα οὗ ἐβποουγαροίωθηῖ). ΗΪ8 
ΒΥΡΟΟΣΙΒΥ Ομ βὶβίβ ποῖ ΠΊΘΡΟΙΥ͂ ἰῃ δ8 τοξυβίηρ (0 860 
186 τοοίϑ ἴῃ δ Οη Ογ6, Ὀὰϊ 4180 ἰπ 8 ἀἰθρυΐβίησ 
μἷβ νυδηὶ οὗ σθαι ἔοσ 8 Ὀγοῖμοῦ μά ογ [86 σχατῦ οἱ 
οοτηραβδίομδίθ 268]. 

γον. ὅ. Του Ὦ 10.--Ης 8 ἃ Βγροοτίίθ 
ποῖ ΙΠΟΓΕΙΥ ἴῃ ἴ86 Ἰυάρτηοηὶ οἵὗἨ ΟΔἀ, Ὀυϊ 4180 'π 8 
ΒΌ δ᾽ οἰἶνο 86Π86, Βίηοο Ὧδ ΔΡΡΙ6Β ποὶ υπῖο αἰμηδβο 
{86 τηραδυγα ὈΥ͂ τὶ οἢ 6 ἡσάροβ ἰδ ὈγοίΒοΊγ.---ῷ ια» 
βλέψεις. ͵εο τουδὶ ποὶ ογοιοοὶς (Π6 τιοδηΐπρ' οὗἁ 
186 οοτηρουπὰ γοῦῦ. ΤΒοιρδμδὶῦ ἰποὰ 6 8Δ0]6 ἰο Ἰοοὶς 
ἰηΐο ἐξ (ρτορ 7), δηὰ σρα!]ν ἴο αἰὰ (δγ Ὀτοΐδον. Βαϊ 
80 Ἰοηρ ἃ8 18:6 Ὀδδτω ΓΟ δἰ ἰῃ ἰμὶπ οτπῃ ἐγ6, ἴποὰ 
τὶ 11 Βιϊοὰ ἰο ρογίοστω (86 οροσϑδίοη ροὴ ἰῃ6 6γ6 
οὗ δποίδογ. 

γεν. 6. Οἶνο οὶ ἐμαὶ το ἐβ ὨΟΙ͂ν.---}Άα)- 
ἀοπδίιβ, ἀ6 Ἢ οἰϊα, ΤβοΙυοῖς, ἀθῦν ἰθὺ (ποτ 'β ΔῺΥ 
οοπηροίίοι Ὀαίτγθοῃ {18 ἀπ πὸ ἐὐβοδημε σοῃίοχῖ, 
Κυΐποο!, Νοδπάον, Βοηροῖ, δὰ ΟἸβμδύβοη τηδίπἰδΐῃ 
{παϊ νογβ. θ6--11 δγὸ ποί ἰῃ ἰποὶγ ὑσοροῦ ρ͵δοθ. ὅδ: 1ογ 
βυρποδβίϑ ἱμαὺ ΟἸγῖβὺ πον Ῥγοσοθοβ ἰ0 ὀθΏβαγο (89 ΟΡ» 
Ροϑίϊα οχίγοηθ οὗ δχοεβδῖνε ἰαχὶγ. Ἐσβεσωῖβ δῃά 
Μογοῦ Βοϊὰ ἐμὲ [86 ἐχργοβδβίοῃ, δια βλέψ εἰς, Ἰοδ 8 
ἴο 8 ἰάρα, μαὶ ᾿ξ τηυδὶ βι}}} θ6 ΟἿΣ Θπάθδυοῦ ἴὸ ἱῃὰ- 
Ργοῦα οὺῦ ποίρμθον, ἀπὰ ποὶ ἴὸ ρὶνθ ἰμαὶ στ ὶοὶ 8 
ΠΟΙΥ ἰο 86 ἀορβ. Βαϊ, 88 ἴῃ ἴόστωοσ δ868, 86 ἐπέεγ- 
παΐ οοπποοίίοη θοίτγορη (18 δηὰ {86 ργθοθαϊῃρ' Ρ885- 
Βᾶρα ἷβ, ΘΥΙἀΘὨ1]Υ, (μαὺ ἴΠ|0 ΟχίγοπιοΒ οὗ δχοθββίνθ 
ΒΑΓΒΏΠ655 ἀπ οὗὨ τρογὰ] Ἰαχὶ τ ΖΟΏΘΓΑΙΙΥ͂ τηοοὶ. ΤῊΘ 
ομωσατα σοπποοίίοι 1168 ἴῃ {1|6ὸ σοπίγαβι Ὀοίνοθη [86 
Ῥτοῖδοῦ 056 ὈΘμοὺ '8 ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ (6 οΟὈ]οοὶ οὗ [86 
ΒΑΓΒᾺ ᾿παρτηοπὶθ ργοηουποοὰ ἰηβὲ Εἶτα, ἀπά 186 
ἄορ δῃηὰ βπίῃθ, ἰο που {μδὶ τ] 0}} 18 ΒΟΙΥ ἰ8 δ 1.6 
ΒΔΙῺΘ ἔπη ῥγοϑιαϊοὰ, Ιπάοεὰ, δυο οοπαυοὶ []18 
ὑπάον ἰδο ἰηϊυποιίοῃ, μὴ κρίνετε, δἴποθ ἰλ6 ἡμαρταθῃί 
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οἵ εἴπποτα ἷβ ϑϑίοηθα δηὰ ἱποτοαβϑὰ τ θθη Ἡδαΐ 18 
ΒΟΙΥ 18 οαβί Ὀδθίογο, οὐ ουὐϑῃ [Ὀγοθὰ ὑροὸὰ ἴμοπὶ (Μαίϊ, 
χἱ, 10). Ηοποο ἰὸ τὴ Π0]ὰ ἐμαὶ σ ΠΟ ἰδ ΒΟΙΥ ἔγοσαὰ 
{πο ἀορβ, δῃ!ὰ Ῥϑαγὶβ ἔγοτῃ ΒΤ μο, 18 (86. Ορροδὶίθ οὗ 
ἱαάρίπηρ ἰπ θαι, δα ΟἿΪΥ Ὑμαὺ 8 τίσ δηὰ ῬΓΟΡΟΣ ἴῃ 
ἴθ οἰγουτηβίλπορβ.---Τ αὶ το 15 ΠΟΙ͂, τὸ 
ἅγιον.--- οὴ ἀον Πατγάϊ, Ραυ]υβ, δὰ ΤΠο] οἷς ΓΟΙῸ 
ἷξ ἴο 186 Βδου βοΐδὶ τηϑϑῖ, οὐ ἰ0 106 ῥγονιβίοῃ οὗὨ ἰἢ9 
Ῥ»τίοϑίϑβ. δίοθγος οουῃιγογογίβ (819 νίϑν πίϊουϊ δὰθ- 
ᾳυδία στουμα8, Τῇ αἰδδγομσο Ὀοΐγθοθῃ δῶτε δηὰ 
(0 βάλητε, ἩδΙΟΣ ΓΟ]]ΟΥ8, ἀθβϑοσνοβ ποϊϊοο. ΤῈ6 
ποτὰ διδόναι ΒΘΟΙΩΒ 0 ἱτλρ]γ---Πόοῦονοῦ Βοντ]6 ἰΐ 
ΤΏΔΥ Β6ΟΙ---ἰπαὶ (6 ἀορβ γϑοοῖγθ ἰξ. ΤῺ Ὄσργθθ- 
βίοι ἰβ ου ΠΥ Βυτα 0116] ποὺ ΟὨΪΥ οὗ ἀο8ρ6ὶ ἐγτίλ 
186 ῥτγονυϊβίοη οὗ (86 ῥγίεβίβ), θὰ} δ'8οὸ οὗ Ομ τβιίδῃ 
ΘΠ] ΟτΒὮΪρ, δηὰ [86 ῥΥἑν]]ορσο8 οὗ (86 ΟΒυΓΟΏ, ΒΌ 0} 83 
[86 Βασγϑιηθηίβ. Βυι 1 (18 διδόναι Ὀο ΟἸΚΘηΘα ἃ τχαοβίὶ 
ἰπἰαυϊϊουβ Ἰαχὶίγ, [πο βάλλειν οὗ ροδγ]8 Ὀδίοτθ 5 10 
ἷβ 106 ΤοΒυ]Σ οὗ ἃ ἰαχὶ ιν τ ὨΪΘὮ δἰπηοϑὶ διηουπίβ ἰ0 
τοδάποϑβ. βαοὶ, ἰμοη, ἰ8 [86 ἀρβισὶ οὗὨ ῬΠΑγίβα  β1--τ- 
Ῥτοΐηπδιίου οὗ πῆηδὶ 18 ΠΟΙΥ͂ δῃὰ χοοὰ Ὀθγοηα σϑι οὶ 
Ὀ61161.---Τὴὸ Ῥϑασὶδ, δῇ ἰτῆασο οὗ τῇῶρβδὶ ἰ8 πηοϑὲ ῥτο- 
εἷἶουβ. Αοοογαϊηρ ἰο Οφϑθηΐυϑ (ἴῃ Ἐοβθητη 116 ΓΒ 
Ἰερεγίογίμηι, ἱ. 128), 89 ἤριιγα 18. δρρ θὰ ὈΥ 186 
ΑΥΔΌ5 ἴἰἴο Ἡ6]1-ΟΠΟΘΘη ὙΟΓῸΒ ΟΥ δρὶ βαγίηρβ. 86 
Ὑ εἰθ: Α βχιγο οὗ ρυγα σοηγϊοἰΐοι, δηὰ οὗἉ [Π:6 Ὠ0- 
ὈΪ]οϑὺ αἰδβροβίϊίοη. Βυὶ ἰἔ ὈΥ τ μδὺ 18 λον τὸ υπάθι- 
βἰδπὰ 86 Ηἰρμοβὶ τοϊϊσίουβ Ροββοββίομϑ, ἴῃ 6 ἰϑστα, 
»δεαγίδ, ΤΑ Ὀ6 δΔρρὶἰοἃ ἴο ἰδ6 Εἰρῇιοϑὺ τῃογᾺ] ΡΟβ868- 
Βίουβ, ΜΉΘ ΓΟ βροοΙΠΪγ ργοϑαἱοα ὈΥ 80 ῬΒατὶ- 
Β065. [ μδϑ Ὀ66ῃ βυρροϑίοα, ἱμαὶ {π6 ρυτο 8]}}06 68 
ἴο 1.6 τοϑοσ ὈΪδησο οἵ Ῥ687]8 τὶ Ρ684 δῃα δΟΟΓΏΒ. 
Οοσγίδίη ἰΐ ἰβ, ἰῃδιὶ [6 βιυυΐηθ ἰουοἢ τ 0} ἰμοῖν Βησυίβ 
Θνουγ ἱηρ γοϑοι] Ὡσ 00. ΑΒ 18 σαϑιϊηρ οὗ ρ6αγ]8 
Ὀσίοτο 5. {Π6---Π ΟΎΘΥΘΓ 100] 15}}---ἰιηυδὺ δ Υ 6 Πδα ΒΟΠ.6 
ΒΏΟΥ Οἵ ΓΘΘΘΟΗ, ᾿ΐ ΓΊΔΥῪ ῬΟΓΏΔΡΘ γοργοϑοηΐ δὴ δἰϊοτηρὶ 
οὗ βαιἰβίγίηρ τ᾿ οἷν ογανίηρθ. Απαὰ βυοὶ ἱπάθοα ἷ8 1Π6 
ἔσο οδαγδοίον οὗ Ἰαχῖτυ: ὃ Ργοβιιϊο5 τιμαὶ ἰ8 Εἰρῃ- 
οϑὲ δπὰ πο] οβῖ, ὑο Βα ΕΥ̓͂ {[πΠ6 δηΐταδὶ δῃὰ [6 ἀ6Υ1}15ἢ 
ῬΓΟΡΘὨβὲ 168 ἰπ τὰ. Βοίδ ἀορ8 δῃὰ βυσίῃηθ ΓΘ υη- 
οἷθδῃ δῃΐπ)815, δοοογαάϊηρ ἴο (πο Δ οὗὁἨ Μοβοβ (866 
Βεορῖ. 1 Κίποϑ χχὶ. 19; χχὶϊ. 88: 2 ἥδῃ. 111. 8: ἰχ, 8 ; 
49 Κίποϑ τἱῖ!, 18. Μαιῖ. χυ. 26; Βονυ. χχίὶΐ, 1δ, οἷο.) : 
δὰ, ἱπάδοα, ἱβσουρδουΐ δια βΌΠΟΓΔΙΥ (Ηογαῖ. 
ριδι. ἰ. ἢ, 22: υἱχίκκεί οσαπὲΣ ἐπιηνμηάαδ υεἰ αγιΐορα 
ἱμίο δι). Τὴ ΟΧρυοβϑίοη ΓΟΐογΒ ἰὼ τμαὺ 18 ἱτωρὰγο 
δὰ π|11ἃ ἰῃ ΟΌΡ Ὠδίυγα; τηογο ΔΓ ΟΡ, {86 ποτὰ 
ἄορ, δ] υ68 ἰ0 τμαὶ ΒΟ ἰ8Β ον, ὑποίοδῃ, Ἠογθίϊοαὶ ; 
διὰ βιυσίμο, ἴο 116 ΠοΒ[116 οἰογτηθηΐ, δῃὰ ἰο βίυὈΟτα 
τοδίβίδῃοο Αὐυρυδιϊπο τοσαγθα (Π6 ἀοκδ 88 ορρμσ- 
φαίογεδ, ΟΥὍἩ ὩὨΟΘΌΪ6 ρογϑαουΐογβ, δῃὰ (ἢ 9 βιϑίῃ8 88 005- 
ἰδηιζογεα υογιξαἰἑδ, ΟΥ ὙΠΏΟΪΥ ΡΟΓΒΟΩΒ ὙΠῸ ὝΘΓΘ ἰηθα- 
Ῥδϑϊο οὗ θεΐϊῃρ ᾿ταργοϑϑθὰ ὈΥ Ἡδδῦ νπὰ8 βρί τυ]. Βυὶ 
ἐδο σοπίοχὶ ἀο68 ποὶ Ὀ6ΔΓ οὐ (8 ἀἰϑι! οί ΟΠ, ΔΆ. [86 
ΒΉΎΪΗ6 ΔΓ γοργοϑοηϊθα 89 Οἱ ἰσηδίοϊν [86 ορρωρηπαίογοδ. 
“Ἀ, Βογμαν τὰ8 οί ἰ0 ααοὺθ [818 σογβο, ἰῃ ΟΥΔΟΣ 
το ἰποῖξα ἴὴ6 ΟἸ γϑεϊαη Κηϊρηβ ἰο 186 Οτυδδάδβ. 
Βοδγδοϊῃ, Ολωγοὶ Ηἶπιε,. χχν. 114.) Ηρυρηον. 

Τιοπὶ ἴπον ἴσα ρ]9 ἰμϑτλ τυ [οἷν ἐοοῖ, οἱο. 
«Οὐ οοῦγδο ἴπ6 ῥΡοαγ]8 οουἹὰ ποὶ θ6 Ὀγοΐκοη, Ὀὰϊ ΟὨ]Υ͂ 
Ἐγδιρ θα ἰῃ (6 τηΐγο.-τϑ {Π18 τοίοσβ ΟὨἹΥ ἴ0 1ῃ8 
δπΐπο, ΤἈΘΟΡΒΥΪδοί, Ἠδιωσηοπα, ἀμ ΟἴΒΟΓΒ, ΔΡΡΙΥ ἴ86 
στραφέντες ῥήξωσιν ἴὸ ἴδο ἀορβΒ. Βυὶ ἱξ ὃρ- 
Ρ ϊο5 Ἰκονίβοα ἴο 186 5πῖπθ. ΑἸ: Βουσῇ ποι μην ἰ8 βαϊα 
δῦουϊ ἴ[πΠ6 σοπάυοϊ οὗἩ ἴῃ6 ἀοσϑ, [8 Βοττί Ὁ] βίη οὗ 

ανίηρ ἰμαὶ ποἢ 13 ΠΟΙΥ ἰο ἴμ6 ἀορ8 Ββυβὶ οἱ ΘΠΕ]Υ Ο0Ώ- 
ελδβς [96 1, ονυθῃ πὶϊουῖ τηϑητοηΐπρ Ὁ] ΓΟγῖου ΘΟ 86- 
απεηοοβ8, Βοβί 69, [16 ἀορβ Οἱ ίθ Υ Ὀθοοτῃο δῖ: 6, 
ἦπδι δ9 ἰμαὲὶ πρηϊοῖ 18. ΒΟΙΥ 8. ζατίμος ἀοδισιαιοα 88 
Ῥοδιΐβ, δῃὰ {86 ἱπίαυ!γ οἵ [86 8τβὲ δοίΐουι Ρ88868 ἰπὶο 
πο τωδμοδϑ οὗ ἰμ6 βοοοῃά. Αἱ ᾿ἰδϑὲ ἰδο 8.1} οοηϑὸ- 

ΔΆΘΏΘΟΒ ΔΡΡϑδΡ, ὙΠ θη ἐδ6 διγίπθ ΤΌ ἕγουι ἴμ6 οἰ ἴο 
186 ρίνον, δὰ τοηᾶ [6 Ῥγοίδῃθ βίπθγβ. [10 ἰ8 ποϑά- 
1068 ἰο ἱπαυΐγο ὙμοῖΠΟΣ Βυηθ οαἢ Ἰἰ ΘΓΆΙΥ σϑπα : δὲ 
811 ὁνοῃίβ, {ΠΟΥ͂ ΤΠΔῪ ἴθδν ΟἹ ἴῃ 688}, (Βοβίάθβ, (ἢ 9 
ποσὰ ῥήξωσιν, ἰκΚ 86 αὐγμηιρενγδ ἴῃ ἴῃ6 Ὑυϊραῖο, 
ΤΩΔΥῪ ΔΙΙυἀθ6 ἰο [86 αἰδτυρίίοη δηα ἀφἀϊιοιίοη οἵ ἰἢ9 
δοσατηυηΐοι οἵ (Π6 αἰδοὶρ]68.)ὺ Στραφέντε «-, [ΣΩ» 
ἐπα [1π6 ασαὶπ οὗ ἰ86 Εἰ. Υ. 15 Βυρεγβυουβ)], ον. 
ἀδποῖοβ ἐπ6 ϑηγ ἐγ (ΟΠ γγβοϑίοσῃ) δὰ ἰμ 6 ΤΟΥΣῪ οὗἉ ἰῃ9 
ΒΩ 6, ΟΝ δοοουπὺ οὗ 6 ἀοοορίίοῃ ῥταοιϊβοα ὩΡΟΏ 
16. ΚΟ, ἰπθῃ, ἀτὸ ἴπ6 ὑποίοϊ ἃ ΘΟΠΒΘΑΙΘΏΟΘΒ : 
ἰδλαὶ τ ἢ 8 ΒΟΙΥ, τὶν 411 118 ὑγοαβυσοβ, ἰ5 Ἰοδὺ ἴῃ ἰῃ- 
ἰαυΐίγ δῃὰ τηἶγο ; συ δ 16 1ϊ5 ἀπέ! 7] δηὰ υἱ]ο δαμιὶῃ» 
ΒΓΔ ΊΟΓΒ 8180 ῬΟΡΙΒῺ ἴῃ ἐποὶρ βἴῃ, : 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΥ̓ΠΊΟΑΙ, 

1. Τὴ Ῥαββαρα, 18 οὐ ἀθη  ἱπιοηἀοᾶ ἴο ἀοϑβοσὶ 6 
(86 ἡυάρστηρηῦ ἀνγαϊ ἰησ {Π6 [8186 Βρ᾿ γἰτ8}183π| ΟὗἨὨ {1086 
ψ Υ] ἀ]γ-τηϊπἀοα ῬΠαγίβθο8 δηὰ ϑογῖρθβ. Ηρποθ ἰ80 
Ρᾶββθασο οοηἑδὶηΒ ΠΟ ταΐθγοηςα ἰοὸ ἴῃ 6 ΡΓΌΡΟΡ οοπάυοὶ 
οὗἩ τὰ ἀΐβοῖρ]ο8, ἰῃ Τορροβί(ΐοπ ἰὸ ἐπαὶ οὗ [1:6 βγῃδ- 
θδοσυθ. ΤΏΘΥ ΔΓΘ ΤΊΘΓΟΙΥ Ναγηθαὰ ἀσαΐηδϑὶ ἰμ)} αἰ ην 
1086 ΒΙΠΠΟΙΒ: [Π6 [μοτὰ ἴῃ ΗΪ8 ΤΩΟΓΟΥ͂ ΘΟΠΟΘΔ]ηρ᾽ ὉὩ- 
ἀδΡ ἃ βίταἱ!θ [ἢ 6 ἔϑαγ] ᾿υἀστηρηὶ ἰῃαῦ ἀνναὶ 8. 8}} 80 
δΓ6 ΖΌΠΕΥ οὗὨ βυοἢ. ῥσοίδηϊΥ. 

2. 10 8 ἃ Εἰβίογϊ δὶ ἔοι, τησοϊῃσ υ8 Ὀοΐἢ ἀυτγίης 
{86 ΟἹά Τοβιατηθηὶ ἀἰβροηβαίίοι (αἱ [Π16 ἀσπίσι 0. οὗ 
Ψοτυ88] 611) δηὰ ἴῃ ἴῃ 6 ΔΠ54}58 οὗ ἔπ ΟΠυτο,, (μοῦ σδΓ- 
ΠΔ] Ζραϊοίβ, γγ 8116 Ῥγοπουπῃοῖηρ᾽ παγβἢ ἡπαστησηὺ ἀραϊηϑὺ 
ὑμοὶν Ὀγοί τη, σαγο ἴπαὺ ἩΠΙΟὮ. 18 ΒΟΙΥ ἰο ἴῃ6 ἀορϑ. 
Ἐδῃδι οίϑιη δηὰ ἰηὰὶ δουοη 5 τ γα σου ἰποα ἴῃ ἢ θ 
ΠΥΡΟΟΣΙ͂ΘΥ οὗ (Π6 Ῥαγίϑοοϑ, δηα πὸ τηθοὶ ἰπθπὶ Ὀυΐ 
ἴ00 ΓΓΘαΌΘΩΠΥ αὖ Ἰαΐον ῬουϊοάΒ; 88, 0 Ἔχ ΤΏΡ ]6, ἴῃ 
186, Ιπαυϊϑ᾽ ἰοη δηὰ {6 ἰγαῆῖσ ἴῃ ἰηαυ σοηοοβ, δπὰ 
ὉΠΟΘΡ ΤΩΔΩΥ Οἰδοῦ, ἱμουσὰ ΡΟΓΠΔΡΒ τοσο βυι]6, 
[ΌΓΙΩΒ. ᾿ 

8. ὁ ΤΩΔῪ σοηποοὺ τῖ (Πἷβ Ῥαβϑασο ἴπ6 ῬτορΡΒΘ- 
ΟΥ̓ ἰη Βογνοϊαιίοη, ποῖ τοργοβοηῖϑ ἴΠ6 Ὀοαϑὲ ουἱϊ οὗ 
[88 868 88 υἱἰγαδίου Ὀοδγίπρ τὰ] ΟΥ̓ ἐμ6 Θχίογῃδὶ 
ΒΔποίυΔΥ (Βαν. χἱϊὶ, 14). 

4, Ετομλ {8 ἀβοϊοσυτο οὗἨ (ῃς Ἰονγοσὶ ἀσρί ἴο 
ὙΓΙΟΝ 86 τἰ ῃϊθουβῆοβ8 οὐὗἁἨ ἴῃ6 ῬΒαγίβοθ8 ἀΘβοθἋ, 
ἯΘ ΠΔῪ ὈΓΟΠΙΔΌΪ Ἰοοὶς ἰο {16 ορροϑὶίθ ραϑῖδ, ὉΥ͂ 
ΜΒΙΘΙ [86 αἰδοῖ 168 οὗἉ 68..8 δϑδοοηὰ ἰηΐο [Π6 Κἰ σά ο1 
οὗ ορᾶσθῃ. ΤΏΙ ΓΒ 8 8 08] Ῥγόρτοβ8 ἱβγουρὰ βυ- 
ζοσίησ ἴο ἴπ6 ρ]οτίουϑ μοῖρ οὗἁἨ Ρυτ Υ δηὰ οὔ Ιονο, ἴο 
[6]]οϑῃῖρ τι [86 Ῥτορμοίβ, δμα ἰο ἰμδὺ ἢπ8] τοπσαγὰ 
ἩὨΟὮ δνταὶἐ8 ἸΏ θη ἰῃ ἰμ6 Κίησάοτῃ οὗ Θοᾶ ; Ὑ8116 186 
ῬΒαγίβοοϑ, τι Ἰμοἱγ βρυτγίουϑ βαποιϊ τ οη  ΟΌΒΠ653, ΔΓῸ 
δὶ ἰαϑὲ ἀοστααθα ἰο ἴῃ6 Ἰδνεὶ οὗ ἰῇοβθ ψἘΟ ΓΘ Ὁοπὰ- 
ΡῬδγοά ἴο ἵρυτο Ὀθδβίβ, πὰ πῆ Ὀσοοτὰθ {86 ἰῃδίγυ- 
τηθὶβ οὗ Ἱαάρσταοηῦ ὩΡΟῚ {ἢ 6Π}. 

ἨΟΜΙΤΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΔΟΤΊΟΛΔΙ,. 

«ὑμάρο ἧοί, ἰλαί γο δὲ ποί )μάσοά," Ἐοτ, 1. σῖτα 
γοὰν οὐ ᾿πάρτηοηΐ (δοοονάϊης ἰο γουν οὐ υάϊοἰαὶ 
Ρτοδοϑάυγο) 8181} γο θ6 Ἰυάροα; 2. Ὑἱὴῖῃ ὙΟῸΓ ΤηΘ88- 
τὸ ἴοῦ ῥα ἰβῃσηοη) 884}} ἰΐ ὍΘ τηδαϑυγοά ὑὸ γου; δ. 
ὉὈΥ͂ γοῦγ οὐγὰ ἡαρστηθηῦ ἔΠ6 Ὀθδπλ 0}}} Ὁ6 ἔουπὰ ἴῃ 
ἐλβοὶ ΟΥ̓ 6γ6---ἰ 6 στοδίον μα }}} Μ1}} αἰἰδοΐ ἴο γου.--α 
Υ δηιοἱραίίης [π6 Ἰυάρστηοηπὶ οὗ ἀοα ὮὈΥ Οὐν οὐ 

Ἰυάρστιιοηῖ, τὸ 681}} ἀοτγῃ ᾿πἀστηοῶϊ ὉροΩ ΟΓΒΟΙγ68. 
ον, 1. τὸ ἰδκα 88 ρΐδοα οὗ ἐμ Φυθσα (μι οὶραὶθ 
ΤΡ} 2, οὗ {80 ἰαϑὲ ἀΔγ (δΔιιἰοἰραίθ 11); 8. οὗὨ ἰπδχ- 
ΟΥΒΌΪΘ ῥιδίϊοο (δηςοἰραῦο 11).-τ-τῷ ἰδ ΏοΥ ἴο ᾿υᾶσθ 
ΟἴΠΟΙΒ 18. Ἰορα] θὰ ἰῃ 18 ἀονθιορπλθης 88 ὮγροΟ 
τί γ.---Ἴ ὁ ἴᾶκοὸ ρῥθαϑυτο ἱπὰ ἰυάσίηρ, 15 0 ἴδκ6 τὸ 
Ρ]οᾶϑυσο ἰῃ βανίηρ. Βθῃοθ ἰὑ 35 Ορροβοα, 1. ἴο 189 
(οδροὶ ; 2. ἴοὸ ἔμ ϑρίσγὶς οὐ Ομγῖϑι, 8. ἴο [06 ἸΏΘΓΟΥ͂ 
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οὗ αοἄ:; 4. ἰο οὖν οΑΠΠἸπρ 88 ΟΠ τ  Βι14}8.--- ΓΘ ΟΘ 
Ὀούνοοη ἱπαρστηρηΐ ἴῃ 106 ὙΔΥ͂ οὗ ἀυΐγ, δπὰ ἴῃ δοηίτα- 
νορίίοη οὗ ἀυ{γ : 1. ΤῊΘ ζΌΓΣΤΩΘΡ 18 ἀ0π6 ἰῃ 86 Ὀτοβο- 
ουὔΐου οὗὨἨ Οὔ οΔ]]ϊηρ,, δῃ ἃ δοοοιαρδηϊθα ὉΥ ΡΪΧΥ͂ : 3, 
ἀπ ἰαίίος ἱβ ἀοπμθ ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἰ0Ὸ ΟΌΓ ΟΔΙΠΪπρ 88 ΟἿ σὶ8- 
ἰδηΒ, δπὰ δοοοιαρδηϊθαά ὈΥ Ῥ]θάβυγα ἰΏ ΘΟΠαΘΙΔΠΣῊρ,-- 
ὙΥΒογοίη ὑμοῖῖ ᾿παροβὲ δηοίῃογ, (μου δοπάοιηποβὺ [8 γ- 
861 Ποτῃ. ἰΐ. 1.--- Ν᾿ ά]θ88 ἰυάρτηρῃί: 1. 18 οτἱ βίῃ 
(56 τὶ σιυὐδουβηοβ8 δά πδηΐ οὗ ἴονϑ, βο χα! δίϊοη 
δηὰ ῥγίάθ, βο βαϊ δίδβο ἢ δῃὰ ὨΥροοσΙβΥ); 2. 118 
ναγίουβ ουτῃ8 (βροδκίηρ ουἹ]Ἱ, σαϑιϊησ βυβρίοϊοη, ἀ6-' 
ἐγαοιίΐηρ, ρυϊιηρ [Π6 ποτϑὲ δοπαίγυ σίου ΡΟΠ τηδίίοτβ, 
οΔἰυτηπἰαἰἰπρ, δοσυδίηρ' οὗ ΠΟΓΟΒΥ) ; ὃ. [8 ρΡοΪΒΟΏΟΙΙΒ 
ἔγαϊξ (π͵γΥ οὗὨ δυδῃρθ!οδὶ ὑγαϊῃ, ἸΏ] ΌΓΥ ἴο οὖν ποὶρἢ- 
ὍοΡ ὙΒοτὰ Ἧ͵ο ᾿υάρα, ἸΠΪΌΓΥ ἴο ΟἸΓΒ6]γ68).---Ηὸ τῆ 0 
ἡυάμοβ πίιουΐ ΤΩΘΓΟΥ, σοηνοτὶδ ὈΟΐΒ ποθὴ δηὰ 
οαγίῃ ἰηΐο ἃ ρἶδοθ οὗ Ἰυάρτηοηῖ. Τὸ Ἰοοῖκ ὕροὸῃ {Π6 
ποῖα τὴ ἰῃ6 6γ6 οὗ ἃ Ἰυᾶρα, 18 ἴο 866 ἰὲ φηνοϊορθὰ 
ἴη ἰ6 Πδπηλ68 οἵ ἡυάρτηοηῖ. ΤῊΘ οομβοαύθῃοα ἷβ, ἰμαὺ 
Ὅ6 1086, 1. ον δ: ; 2. ον ἸΟΥ6 : 8. ΟὟ ΠΟΡΘ.--- ΑΒ 
ΘΟ ΙΩΘΘΒΌΓΟ ἴ0 ΟἿΣ ὩΟΙρΏ ΟΣ, τὸ τηϑίθ οὐὖὐ ἴ0 ουῦ- 
ΒΕΙΥ68.--- 8 ἯΤΟ ΠΘΑΒΌΓΕ ἰ0 ΟΌΓ ΠοΙρΉΡΟΓΥ, ἰῦ 8.}4}} Ὀδ 
Τοσαϑιγοὰ ἰο κυ, 1. Ὁ αοἂ; 2. ὈΥ τηΔη.--- Ποῃ 
ἰοιιρίοα ἰο ὑπᾶσο, ἰοῦ .8 τοιμοοῦ ἰμδὺ οὐ συ ηρ 
ΒΙΓΟΟΠΑ ΙΩΔΥ͂ σὶδθ ὉΡ ἷπ )υάρτηοηΐ ἀραϊπβὶ ὑ8.---ΤΊο 
τοοΐα δῃὰ ὑμ6 θᾶ. ΤῈ ἠυαρτησηὶ ἀρουΐ (6 ποῖα, 
βίηδι,, 1. Ὀφοδῦβα ἰΐ 8 Δῃ δϑϑυμηρίΐοη οα ἴἰῃ6 ρασγὺ οὗ 
ΟἿὯΘ 0 ὨἰπηΒ61} πΘοα8 ἴοῸ θ6 ουγρα ; 2. ὈδοδιΒο ἰὺ 18 
8 ὨγΡΟΟΣ Ἶσ4] ΟΡ οὗὨ αἱὰ, οἢ (1:86 ρατγὶ οὗἠἨ οὔθ ΝὮῺΟ ἰβ 
ἀοδζυαϊα οὗϊονο; 8. Ὀοοδυβο ἰδ ἰ8 ἃ ᾿Ὑἱὴρ ργοίθῃοθ 
οὗ ΔΌΣ ἴο Β6]Ρ, οὨ Π6 ρΡαγὶ οὗἨ ομδ ὴο Εἰ πιβο] 18 
Ὠ6]Ρ1688.---Τὴο Ὠγροογῖέθ ἀογῖνοβ ἢἷβ οὐσῃ θρί γί τι8] 
Ετοδίποββ ἔγοιῃ ἀοιγαοίίοῃ οὗὨ Ὠἷ8 Ὀγοΐμοῦ, 1. ΗΪβ ἀρ- 
Ετδηαϊβοιηθηΐ ΒΡ ΡΒ ἔγοῦλ ἰδ 6 ΣΕ Π|6 688 οὗ ἷ8 Ὀγοίἢ- 
ΘΓ: 2. μἰ8. βίου ἔγομι ἱδτηβηΐηρ Ὠἷπὶ; 8. [η18 ΔΟΓΏ- 
ἴῃς ἔγομι βίσιρρίηρ δἰπι; 4. δῖ νἱπάϊοδί:ου ἔτοτῃ 
οοπαοπηπίηρ, ὨἷΠ1.---Π οὐ 105 δοδίίου ον ἔγοσι ]00]ς- 
ἷηρ ἴο ΘΟ γίβύ, νγο 8}48}} 6 ονὐπρὰ δῃὰ δχαϊοὰ : αὶ 1] 
ἔοσα δ ὉΠΟΠ ΣΙ [8016 Δ ὨΑΙΒῺ οϑιϊσηαίο οὗ ουν ποὶρσἢ 
Ὀοτ, ὅὙα 8}8}} ΟὨΪΥ ἀοβοομα ἰοτοῦ δῃὰ ἸΟΥΤοσ.---α Ῥ]ιδΣ 
ἰϑε6 πὶ (Π6 Ὀδδτὰ ἴπ Ν18 γα αὐζορπρ ἴ0 γοϊΐονα {μ6 
6Υγ6 οὗἁὨ κιἰβ πεσῇ ρογ, [86 τηοϑὶ τἱα οι] ου8, ΤΘΓα ἰὸ μοί 
ῃ6 βαδάθδὺ βιρῃϊ.---ἰς Ηρ 88}8}} ἢν Ἰυὰρτηρηῦ τὶν ἢ- 
Οὐ ΤΠΘΓΟΥ͂ ΤΟ 885 ΒΟΥ ΠΟ ΠΟΙΟΥ͂ ᾽, (}8Π|68 ἰ,. 18). 
--' Οῖυα ποὲ ἰλαΐ τολιοὶ (8 τοῖν ἰο ἐδ ἄορ, ποι ἐλὸν οαδέ 

ΨΟΏΣ Ῥεαγὶδ ὅϑογῈ διοῖγι ,᾽" οὗ, [Π6 5'η οὗἉ ρτοβιζιαῖ- 
Ἰὴρ ἩΔδὲ 18 ΒΟΙΥ ἴῃ ἔΑΣ δπὰ 118: 1. ον ἰΐ 18 ἀ086 : 
ὦ. ΠΟΥ͂ 1 Ὀτίηρδ 118 οσσῃ σοπαἀριμηπδίϊοι.--- ΗΓΒ ἡαὰρ- 
τηρηΐ δηὰ βἰ [0] ργοβυϊαοη οὗ Ἡμαὺ ἰΒ ΠΟΙῪ Βρυϊηρσὶηρσ 
ἔροτα ὑπ6 βδιηθ τοοῖ : 1. 88 ϑχυϑιρ  δροα ὉΥ ἴδ6 δβρὶγὶϊ 
οὗ ἰυδα Ομ ] ἴβτὰ ; 8. ἔγοτῃ ἰΒίουυ (ῬΑ Γβαϊβπι, Μ6α]- 
ΘοΥ Δ ἴβτη, βου θη οΟΠΌΓΥ); 4. 48 Δρραγοηὺ τόση 
[86 ἰοιηρίδίοπ5 ΟΥ̓ ΟΟΓ ἱπποῦ 116.-- -τ, 6 οηα οὗὨ 8186 
δρὶ εἰ τυδ ἐγ ἴῃ ρτοδίρϑοΥ.----ΤῊς ῬΏΔΥΙΒ668 αὖ Ἰαϑὲ (86 
ὈΓΟΥ͂ οὗ ἀομβ δῃὰ βυίῃε.---Ἴ 6 ροα] οὗἉ ἰδ αἰδοῖ ρ!65 οὗ 
ὅοβυβ, δῃὰ (δὲ οἵ Ζ68]οίβ ἔον ἰγϑα  ἴοη. 

ϑίαγζε :--οὐσπᾶσχα ποῖ ἔτοπι ραγ δ! γ, ϑάτη 68 ἱϊ. 1 : 
ὯΟΓΡ ἔτομη δυβρί οἰ ΟΌΒΏ688 ΟΥ Ῥδηῦ Οὗ Ἰἰονϑ, 1 Οον. χὶϊὶ. 
7. ὯΟΥ ἔτομλ 80 ]ονθ ΟΥ ΟΘΏΒΟΤΙΟΌΒΏΘΒ8, ΥΟΓΒ. 8, 4: 
“ΒΟΥ ἔγοϊα ΘΉΥΥ δηὰ ἴ88]166, Φ00 χχχὶ, 29 ; σου. χιὶν. 
11. Βῖν. νἱ!, 6.-- Ταῦ γα Ὀ6 ποὺ ᾿υάρσοά, οΥ ἱποὺν Ὠΐ- 
υἷμο Ἰυάρταρηΐ, Εομλ. χὶν. 10.---ἴὸ ἡυάρο 1β (6 ῥτο- 
τοραῖνο οὗ αοα, Ηδποο, 0 δβϑυμηθ (18 υποίίοῃ 

ὶπουΐ βροοΐδὶ δι μουν, τ γο ἰὸ ἀορεῖνο αοὰ οὗὨ Ηἰδ 
ἸἼΟΓΥ, ΟΣ ἰ0 βαῦο (86 Ὀρᾶχῃ ἰῇ ΟΡ ΟΠ 6Υ6.---ΤῊθ 
οΥα ΒΟΙΘ ὙΔΓΠΒ γΟυρ᾽ ΘΟΠΥΕΣΙΒ Οὗ ἃ ἀΔΏΡΟΣ ἰο ΤΙ ΟὮ 

ΤΠ6Υ ΔΓΘ ΘΟ Δεν 1180]6 : (Πδὺ οὗ ἡαάσίηρ οἴμογα, ἀδπὰ 
ἰουχοιϊηρ {ποπβοῖνοβ. ΤΏρθη Ηβδ δαγνογίβ ἰῸ ἀδηροῦδ 
(0 το} ΗΒ αἰβοῖρ]6β ΕΝ ΔΥῸ ᾿14016, ᾿μΌΚο ἰχ. 48. 
ΒΟ ῬαββαροΒ 88 2 Τίη). 111. 6-10.; 1 Τίμι. νυ. 1, 18, 
19: ἋδΔ!. νἱ. 1 : οπι. χῖν. 4, τοίδυν ἴο {18 σϑαὶ πιϊῃηουΐ 
Κηον]οαρο.---ἀοα μα8 τγοβοσυθα ἰὸ Ηϊτηβο 810 πὸ ἴο 
ἡυάρο τ᾽ΆΔ6 Βυτηδᾶη ἤρατὶ. 1ρατ ἰὼ ΚΠΟΝ {μγρβοϊζ, 
6]. νἱ. 1; [υκα χνἱ!, 11.--- [6 Ὀθδὶ ΓΟΤΩΘΑΥ͂ ἀρδίτβιὶ 
ΒρΟΔ εΐηρ' 601] οὗ οἴ ΓΒ, ἰ8 ἴο Ἰοοὶς αἰϊοηϊίν εν δὶ οὐ ῦ 
οὐ θατ δῃηὰ οοπάποὺ Ὀοΐοτο σοηβυτίηρ οἰ 6 .Β.---Ηθ 
0 ἷἰβΒ υῃδρί ἰίυΔ), Ὀοΐηρ ὑπάον [86 ρόνοῦ οὗ στοαὶ 
Βἴῃ8, ἰ8 ἰποδρα 6 οὗ βμονπίηρς ἰο οἰδοτβ ὑμεὶσ ὑἰγα8- 
ιοββίοηβ, Ηοηι. ἰ,, 19 ; Φόοδη υἱϊϊ. 4-9.---Εδ πῆ ΟἿ] 
ἀοἰρη δ ἴῃ 86} ἀμ Ἰοο ΚΒ ἀονσῃ ὑροὴ ΟἴμοΣΒ, ἰ8 ὈΪ πά- 
ρα δηᾶ οοπαριηηαά.---Μαά)08: Εομλ. χῖν. 1 : Ῥσονυ. ν. 
21, 22.---- οἰ δὲοϊϊηιιδ εδί, ρΥαδίαγο, ἐχίσογο, πκοίδεξ 
ἐχεπιρίο ἀἄοοσεγε, χμαηι αἰοίδ, ἩϊϊατὶιΒ ἰῃ ἢ. 1. Ηδϑ. 
1. 1δ.--1μοὺ ΟΣ τοϊοττηδιίϊοῃ οοστυσηθηοα ὙΣΐη, ῬΒ. ]. 
19.-[ρορβ, βιννῖίῃο:; τον. ἰχ. 8; 1 ον. σχ. 31 : ΡὨ]} 
'. 2. βαμποῦιυ οὗ ἴῃς ᾿μοτα ΒΒ ἰ8 0], Βον. χχὶίϊ. 1ὅ: 2 
Ρρί, ᾿;. 20--22, 

(ὐοδϑηον :---- 6 1 ΠΊονα τηαῖζο8 Ὀἰϊπὰ ὑονγατὰ ουγβοῖνοδ, 
τὴς Βμδιρ-ϑἰσιοὰ ἰοπαγὰ ἴΠ6 δοίίοηβ οὗ οὔὐσ πεῖρἢ»- 

Ρ. 
Οογϊαοὶ :---- θ᾽ Ραββαρα γχοΐογβ ἰο ἴ86 ἀϊβροπὶ ο. 

ἴο υᾶρο, δῃὰ 6 δϑϑυτωρίίοῃ οὗ ΒυρουϊοΥ Ὑ ΟΥ̓ΘΣ ΟἿΣ 
ποὶρΏθοΣ. 

14800 :---Ἴι ἰδ ἃ Τα ἀατηθηα] ῥτϊποῖρὶο οὗ ὑπὸ Κίηρ- 
ἄοτῃ οὗ Οοὐ, ἐπαὶ 0 ἱπάυ]ροησα 884}} 6 ββονπ ἰὸ 
ἴμοβο νὰο δνθ βῃονῃ ΠῸ ἱπάυϊροηοθ ἴο οΟἴμογα (οἢ, 
ΧΥ!. 28), θαῦ (μαὶ δβίτϊοὶ γεισὶ Βα οπ 81.811 θ6 ἀπαγάθὰ 
1λ6ηλ.---ΑΟΑΒρῖτο ποὺ ἴο Ὀ6 [86 βρίτγίϊ.4] δανίβοῦ οὗ 
δηοίδον, ἢ πο οὐ οομϑοίθηοθο 8 ποὺ οἶθαγ, 00 
ΥἹ. 41. 423.---Βυΐ, οα [86 οἶα δηὰ, ργπιάθηοο δπὰ 8 

; ΟὗἨὨ ΟἸΒΟΙΒ δΓῸ ἱπα!βροΏβδΌ]ο, ἰδ ΟἋΡ 
ἷ8 ποὺ ἰο Ὀ6 ΤΘΟΚΙΘΒΘΙΥ οσχροβοὰ ἴὸ 

Β Οὗ σοτασαιπίοδίίηρ (ἢ 6 στδοῖουβ 6χ- 
ΡΟΥΘ 668 οὗἩ γοῸΡ Βρδασγὶ (0 ἀδτίηρ, Υἱοΐοιβ, οὐ βαγάθηρα 
ῬΘΙΒΟΙΒ.---Βυίεῦ ποῖθϑ: Τα ποτὰ οὗ ἀοὰ ἰβ (86 
ΒΒΠΟΙΠΔΓΥ ὈΥ ΜὮΪΟΙ 411 ΟΥΒΟΡ ἐδπὶῃρθ δ δαϊϊονοά, 
ΤῊο ἀομβ δ ἴμοβθ γὙἢο0 Ῥογβοουΐα ἰῃ6 πογᾶ, ὕὑροῃ 
ἩΠΟΙΩ 6 ΤΩΔῪ ποί ἔοτοθ Ἡμδὺ 19 ΠΟΙΥ: {Π6 ΒυΪ6, 
ἴἢ8οΒο 80 ἀδβρὶβα ἴ6 ποτὰ, βαυϊηρ' βυσττεπάρδγοα (Βοτ- 
Β6Ιν 6 ἰο σΆΓΠΔ] [υ818, 

Ἠεμδηεν .---ΟἋν οοπάποὶ ἰοπαγὰ οἰδοτβ ὙΠὴῚ Ὁθ 
186 τηρᾶβυγο ὈΥ ἩΔίοη οὐ Μῖ}} Ἰυᾶρα υ8.---Οαδὶ ουΐ, 
ΟΣ ΡῸ]] ουὐ ; ὦ, 6., ἀο ποῦ Βρᾶγο ἰμγβοὶῖ, Βοσσοῦον ρδίῃ- 
[0] ἴῦ την 6 ; δϊον δῖ, βεα ον [Βοὺ οδῃβὺ ἴδϊζα [ῃ60 
τηοίο, οἷο., ἐ. 6.,), 468] ΨΘΏΠΥ δηᾶὰ οδαιϊουβὶν τὶ (ὮΥ 
ποῖρθον.-Ἰἰν 8. ἃ νοῦν αἰδῆο οι ἀπὰ ἀο)ϊοδία τηδίϊον 
ἦο ἱἸΏΡΙΟΥΘ ΟἴΒΟΓΒ, δηὰ γϑαυΐγοβ στοαὶ ΘΔΓΟΙ[ΪΏ6Β8.--- 
Υου ἀο ποὺ οαϑὲ ΔΉΎΒΥ ΥΟῸΓ Ρ6ΔΓΪΒ ἴο Ὀς6 ἰτοάάρη ἀνα 
ὈΥ Ὀρδδὶβ.: ὩΘΙΠΘΡ ΓΘ γοὺ ἴο ρῥγοβίϊ το ὑ0 ὉΠΒΟΙΪΥ͂ 
ΡΘΙΒΟΙΒ [δαὶ τ Ἐ]ΟὮ 18. ΒΟΙΪΥ,---ἰὰ6 ρ]ογίοιβ ἱγαϊὴβ οὗ 
ΟὨ τ ϑιϊδηϊζγ, ἰῃ6 βδογαπιθηΐβ, δημὰ γοὺΓΣ δβρ᾽ ἰϊαα] οχρθ- 
ΤΊ ΘΏΟ68.---Τ 8, ΠουΤΟοῦ, 068 ποὺ ἱΣΩΡΙΥ (μαὶ Ἧὸ ΔΙῸ 
ποῖ ἴο Βοοὶς (86 βρἱτῖϊαὶ ροοά Ἵὐδθὰ οὗ διιοῖ υἢ- 
ΒΟΙΥ ΡΕΘΓΒΟΏΒ.---ΟἸ ΙΒ 18} 17 τιυβὺ τασδὶ 8 τηΥΒιοτΥ 
ἤτοι 186 ργοΐδῃθ που] ά---ηὰ γεοῦ Ὅ6 ΡΟ ΙΟΙΥ ῥτὸ- 
οἰαἰτηοα, 
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ΠῚ. 

Ῥἰσοοϊομβ μον 10 διυνοΐϊὰ [Π6 ΟἸΤΌΓΒ δηὰ δβ'η8 οὗ ἐδ6 ῬΏΔΙΪΒΘΟΒ δηὰ βου 68, δῃ ἃ ἰο δηΐοῦ ροη (86 ὙᾺΥ πδϊοἢ 
Ἰοαάβ ἱπίο ἐμ6 κἰηρσάοιῃ οὗ βράση. Ῥγδοίϊοδὶ οὔθ οὗ ψτδοβ.---- Οὐποϊμδίοα οὗ ἐδ6 ϑογηιοη, ὁπ ἰδε 
Μουρί. 

ΟΒΑΡΤΕΒ ΥἹΙ. 7-99. 
} 

(ον. 1ὅ--28 ἐλ6 Οοδροῖ ον ἐλε δίλ Θωπάαν αὔίον Τγέπἷν.) 

γ ΑΚ, δῃὰ 10 8881} 06 ρίνβη, γοι; 8866Κ, δη4 γα 5}14}} Βπᾶ ;, Κποοῖς, ἀπα 1 8}}8}} Ὁ 
8 Ορομϑα υμπΐο γοὰ: ΕἾΤ ΘΥ̓ΘΤΥ ΟὯ6 ἰῃδὺ 8ϑ5ἰζϑίἢ τϑοθισϑίῃ , δηα πα {πδὺ βθϑϊκθίῃ πάθῃ ; 
9 πᾶ ἴο μἷπι ἐμδὺ Κποοϊκϑίϊ ᾿ῦ. 58.481} 6 ορθηβᾶ ' [π᾿ 15 ορθῃθά]. ΟΥ στ ῆδῦ τωδῃ 18 ἴποτα οὗ 
0 γου,᾽ Ποιὰ ὃ [οὗ τ Βοτη] 1 18. 800. αϑὶς Ὀγϑδᾶ, ν7}}} μ6 ρίνθ ἢ]πὶ ἃ βίοῃθ 7 ΟΥ 1 ἢ δ8Κ 
1 4 ἤ5}, ψ ἢ} 6 ρίνθ ἔα ἃ βορθηὺ ἡ 1 γα {}6η, Ὀθίηρ Ὁ], Κπονν μον ἰο ρῖνο σοοᾶ 
σὶϑ απίο γοὺγ ἢ] άγθη, ΠΟΥ τα 0}} ΠΔΟΤΘ 88.811] γοὰγ ΕΔΙΠΘΓ ῃοἢ [80] 18. 1ῃ μθᾶνθῃ 

12 σῖγα ροοα {π1πρ8 ἰο ἴμθτα (μδὺ 881 αἰπιῦ ΤΠΘΙΘίοτο 4}1 ὑβίηρ8 ᾿ν Ββαίβοθν ον γ σου] ἐμαὶ 
τηΘ ἢ 5Π00}8. ἅο ἴο γοι, ἀο γ6 βύϑθῃ 80 ἴο (ἢ6ῃ1: [ὉΥ {1118 185 [Π6 ἰδὺν δῃᾶ {μ6 ῥσορ!θίϑ. 

13 Ἐπίοῦ γα ἰὴ δὖ [[πτουρῆῇ,, διά] {Π8 βύταϊ! ρσαίθ: [ὉΓ ψ]46 ἐσ ῃ8 ραΐθ, δῃὰ Ὀτγοβᾶ ἐθ {ῃ9 
ὙΆΥ, (πδὺ Ἰοδάβίῃ ἰο ἀδβίχιοίοη, 8Ππ ἃ ΤΔΩΥ ἔμοτθ Ὀ6 [76 ὑπ6ν} ὙΒΙΟἢ ἡμῶν δο ἴῃ 

14 ἐμδγοδῖ : Βϑοβαβα [[0γ] ὁ βῖγαιυ ἐσ [ἢ ραίβ, δῃ!ἃ ὨΔΙΤΟῪ 18. 6 ΨΑΥ͂, Ὑ81ο. ἰοδάθί υπίο 
Ἰιΐρ, δῃηᾷ ἔδυ ἔπθσθ "6 [τὲ {πΠ6 0} ὑπαὺ πα 10, 

15 Βϑύσαγα οὗἉ [8186 ρσορ θίβ, τυ βοὴ [780] οομλθ ἰο γοῦ ἴῃ 886 6ρ᾽ 8 οουίπρ, Ὀὰΐ Ἰηνγαγᾶ- 
16 Ἰγ 1ΠΘΥ͂ ἃτθ σταύθῃϊηρ ον θ8. ΥΘ 8}8}}] ΚηοΥ ἰΠθτὰ ὉΥ͂ {Π161γ ἔγαϊῖ8, 0 τηθ}} σϑίμοῦ 
11 στδρθβϑ οἵ {πόυῦη8, οὐ ρ8 οὗ {ῃ|8ι1.6587 ἘΕὔγθὴ 80 ΘΥΘΙῪ ροοα ἔσθ Ὀγηροῖι ἰοτῦ σοοα 

ἔπη; Ὀαΐ ἃ [[Π64,ῳ τό] οογγαρὺ ὕγϑθ ὈΠΏΉρδί ἔοσί ἢ δ ν}] ἔτ. Αἰ ροοᾶ ἰσχθθ οδῃηποῦ ὈΠΠΡ' 
19 ἔοσιἢ ου!ὶ ἔτιμῦ, Πϑι Ποὺ [ποῦ] σαπὶ ἃ σογγυρῦ ἴγθθ Ὀσὶπρ ἔοσι ἢ} ροοᾶ ἔγαϊδ. ΕἸΘΙΥ͂ ἰγ66 {μιδῦ 
20 Ὀσροίι ποὺ ἔουίἢ ροοα ἔγυϊῦ 15 ϑσῃ ἀν, δπα οαϑὺ ἰηΐο ὑμ6 ὅτθ. Υ̓ μογοίοσ ὈΥ͂ {π6}Ὁ 

ἔτ 8. γ6 8}8}} ΚΏΟΥ ὑπο. 
2] Νοὺ ΘΥΘΣΥ͂ ὁπ ἐμαὶ βδὶ [ἢ υὑπίο τη6, [μοτᾶ, Τωογᾶ, 5}8]} δηΐθσ ᾿ηΐο {π6 Κίῃράοιῃ οὗ 
22 ἤρᾶνϑῃ; Ὀαῦ Βα ἰμπαὺ ἀοοίῃ {π6 ψ1}} οὗ τ Εαίμοσ στ Ίοἢ μων 18 ἴὰ θᾶνσθῃ. ΜδηΥ 

Ὑ711} 887 [0 116 ἴῃ ὑπαὺ ἀαγν, [μογὰ, Πιογὰ, πᾶν τγὸ ποὺ Ῥγορῃθϑιθα ἴῃ (ΠΥ ΠΆΙΩὴ8 ἡ 8ηα 1Ἰῃ 
23 [ἰὮΥ πᾶηλθ ἤδγθ οαϑῦ ουῦ ἀ6 7118 δηῃά 1 [ΠΥ Ὡδῖὴ8 0.6 ΙΩΔΏΥ͂ ΟΠαΘΙἑῺ] Τοσ ΚΒ ἢ Απὰ 

ἔμθῃ Ὑ{1 Ε1 ῥχοΐθϑϑ υηΐο ἰθθιη, 1 ΠΕΥΘΥ ΚΩΘῪ γοῦ: αἀθρατῦ ἔἴτοτῃ π16, γθ [μᾶῦ στ οσ 
11 γ. 

24 ΤῊ τοῖοτο ὙΥΒΟΒΟΘΥ͂ΟΙ ὨΘαγΘί ἢ {8686 ΒΑυΪηρΒ Οὐ τηἷμθ, δα ἀοοίῃ ἴἤθ, 1 Μ“}}} Κα 
25 Βῖτη υηΐο ἃ γηῖ586 τηδῃ, ΒΟ. ὈᾺ}}0 8 ἤουβθ ΡΟα ἃ τοοὶς ὃ: Απα ἰῃ8 ταῖῃ ἀθβοθηαθα, 

δπα {89 Βοοαβ οδπι6, Δηἀ ὑμ6 νη 8 Ὀ]θνν, πα Ὀθαῦ Ὅροη ὑλιαὺ Βουβθ; δηα 1 ἴδ]Ϊ ποῦ: 
26 ἴον 10 νψγα8 ἐουπαθα προη ἃ τοοῖς δ Απά ΘΥΘΙΥ͂ ὁπ6 {μδὺ μοδγοίᾳ ὑμ686 βαυ!ηρβ οὗἨ Ι,]Π6, 

δηἃ ἄορι [Βθτὰ ποῖ, 8181} Ὀ6 ᾿κοηθα αηΐο ἃ ἔοο δὴ τηδη, 1 οἢ [80] ὈαΔ]ῦ 118. Ὠουβ6 
21 ὍΡοη ἰδ9 88ηἀ δ: Απα [ῃ6 σϑὶμῃ ἀθβοθμαθα, δα ἰῃ6 βοοᾶβ οδῖηθ, δὰ {μ6 ϑυὶπά8. ὈΪθνν, 

διὰ Ὀθαὺ Ὅροι ὑπδῦὺ Ὠουβο; δῃᾶ 1ἰ ἔ8}}: δῃᾶ ρτϑαΐ νγὰ8 [16 [4]1 οὗ 10, 
28 Απά 1ζ οδλθ (0 ρ888, θη Ψ06808 δα Θοηᾶθα {1|686 ΒΥ ΡΒ, [Π6 Ῥ6ΟΡ]6 ὙΘΙΘ δϑίοῃ" 
29 ᾿ΙΒη6α δὖ 8Ϊ8 ἀοοίσίπθ: ΕἿΣ 6 ἰδαρῦ ὑμθηὶ 88 πα Πδυϊηρ δ ΒΟΥ, δα ποῦ 88 (ἢ6 

[[861}] Ἶ βου] 068. Φ 

1 ψο τ, 8.--ι|:1} ὁλαῖδ Ὅο ορεπϑὰ βοοογάϊηρ ἴο ἐδ ἐδαΐ "66. ἀνοιγήσετα.. Βαϊ Βοῃηθ οὗ ἴπο οἱἀοδὲ δαϊμοσ 68, Ιλ 
τ ϑίοἢ [5 ἰ86 γαιοδλη Οοά, Β. (946 ἰδ οἄ. οὗἨἩ Αῃχοῖὶο Μαὶ, δηὰ Βυϊπηδηη), 8180 1Δομιηδηη, Ττοκο]ο8, δηἃ Οομδηΐ, τοδὰ 
ἀνοϊγεται, ἐξέ ἐδ οροποᾶ, ὙΒ  οἢ. δοοπη8 0 σοττοδροηὰ Ὀοΐίον ἴο 186 ργοοδάϊηρ γεςεοείδ, δορὰ ἡπαείδ. Ὅτ. Οοπδηῖ 8 τοιηδεῖκ 
ἰδ ποῖ τίΒουῦῖϊ στοῦ : " Το ὈΘΔΌΓΩ] δας ἢ τηβὰο ὈΥ [86 Τπΐτο δὰ ὑσγοϑοηΐ ἔθηδοδ ἴῃ ὑοσβ. ἴ δηὰ 8, [5 τηδτγοϑὰ δὶ [Ὧ9 
εἶοδο Ὁγ 186 γϑϊζογη ἴο ἴ8Π0 ζυΐυτο, ἰῃ [80 (ΒΏΠῸῪ ἴοττα οὔ ἰδ0 Βοοοίνοάα Τοχί, πὰ πη 186 Υ οτυΐοηδ [μδὲ 9011ὁνν "ἢ, 1π νον. τ [89 
ἐππρογαῖνε [5 ΡΥΟΡΟΣΙΥ (Ο] ονσοὰ ν [86 {πίῃτο ἔθῆδο, Ὀθοδῦθθ ἐμ σΟΙΔΡΙ Δμ66 δηὰ [8 γονυδγὰ δγὸ Ὀοΐῃ ἴῃ [86 υζαγο {της ; 
Βαϊ ἰπ τόσ. 8, [86 ργοβοηΐ (λό αεκοΐλ) ἰδ ῬΓΟΡΘΥΙΥ [Ὁ] οτσοὰ ὉΥ 1806 βΆτη0 (γ δοφέταίλ), δῃὰά δὸ οὔ [09 οἴδμιοῦ ὅνο οἾΔ11568. 
ὙΠῸ Ῥτορτγίοιν δπά ρμοίπὶι οἵ ὀχρσοδδίοη, ἩἘΠΟΝ Δ’Θ 50 δι ΚΙ 8 οπδγδοίογ δι ο οὔ οὔτ 1ογὰ Β ΤΩΔΏΏΘΥ ἴῃ 841} Η 5 ἀἰβοοῦγδοα, 
ἐὐδα ἃ ποῖ 6 ᾿ἰυδῖ ΟΥ̓ τιαττοά [ἢ [δὼ γοσδίο οὗ ἴΠ 61.) ΤΊδοδβοηδοτί, ΑἸυτα, Ἡ οτάδσογίι, δηὰ [ὲΔηροὸ ἰπ δἷ8 Ο.. νογδίοῃ, 
δάδιοτο ἰὼ ἔπ Βοοοϊγο Τοχῖ. Δίογοῦ, ΟἸΒΘΥ 56 80 ΔΟΘΌΓΣΔΙΘ ἰῃ 811} [μδὲ μοσγίδι 8 ἴο γοσθὰ] οχϑζοδίβ, δορὰ 1Δηψὸ ἴδ Κὸ Π0 ο΄ 
τίοο οἵ ἐπι ἀΙ δότοποο.---. Η, 

3 γ:. 9.-- [Ττοθ}198 οἀϊίδ: ἣ τίς ἐξ ὑμῶν ἄνϑρωπος, οταιἐεΐης ἐστιν, οἡ, (Ὧ9 διΐβου!γ οἵ σοᾶ, Ὑαϊίσδη δ δ ϑόπι. 
Ρασοὰ Ὁγ Βίγοῦ, Βυΐ θοϊδ Απχοῖο Μαὶ βηὰ Βαυϊξιηγδηπ ἰπ ἐμοῖς οα 005 οὗὨ [86 Υ διΐίσδῃ σοᾶεσ ρίνο ἐστιν. Ὑ86 ἀΐβουθρδῃς- 

67 [5 δοϊγεὰ ὉΥ ἴ8ο ἴβοῖ ἔπδὲ ἐστιν ἰδ 6 τηδηαί δὶ τοδάϊης, θαΐ ποῖ ὦ σον δοίο 6, κΒ ΒΙΣΟΣ δυρροθοᾶ, ναὶ ὦ »γέηνα πιάση, 
86 ὙΟΣΟΘ 056 ἰη [Ώ6 δοοοῃὰ οὐ, οὗ [86 νη ϊδιεὰ Ἰοχῖ, πὰ Βυϊίσηδηη οσ  δίη.---. 3.1 
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8 6. 9.--Ὅν [π΄ σοάά, Β. Ο., οἴο. ΤΌδ Ποοορία δὰ ὰβ ἐάν, 4“ [Ὁ γ. Οοπδηΐ: “" Ο7 τολοῖν; ἴυτ τολοηι, ἩΠΙΟΝ 8 ΠΠ- 

ἤρεπου οἵ δσὶ δῃὰ γ]6, τ ἱ ἢ ἰδ ἴπ6 Ροϑου δε 
. Β.] 

τοδιῖςαὶ. ... Το οοπείϊγυοίίοη οὗ [Π6 βοηΐθηοο [6 ποῖ, ἰηἀοθα, τ οιοτί δ ὁχαοῖ: πὶ [{ ὈΦΙΟΏΡᾺ ἴο (Παὶ 
εἰδτα οὗ ἴΠ6 οΟἸ]οα δὶ δῖ γ]6, δὰ 16 ὯΟ 1688 50 ἴῃ ἸῺ ρ ἢ 1μδὴ ἴῃ Ογτοοκ."-- 

ἴα] ποὸχ- 

4 γος. 14.---ΟὉτι [7Χ0γ}. ΤῊ δ δου]ὰ δδδὶὶγ δ6 οδβαδηροὰ ἰπῖο τί (λοῖο βἰγα!), τ ϑ ον 16 δαρροσίδὰ ὉΥ ΠΔΥ δοϊποτο8 
δὰ δδορίοὰ Ὀγ Οτίοδῦδεῖ, Τδοδτήδηη, βομ ΟἿΣ. 

δ αγ, 84---[1τ που]ὰ Ὅ6 ὈοδεΐοΥ ἤοτὸ δηὰ [πη γοτα. 35, 26 ἰο Ἰοᾶῦο οὔϊ [6 αγὲ. 1 Ἐπ δηὰ ἴο ἰσδηδὶδῖθ “" ὩΟΆ " 
δὰ "τ ροη δϑαπα," ἰηκίεδλαὰ οΥ̓͂ “α τοοῖ " (νοι τ Κΐ ΤποΔὴ δΒΌ}6 Ῥδγί οι δῖ τοςκλ), δηὰ “ ἐλ ϑαπα." ὙὍΠῸ Οτοοῖ 86 [ἢ 
ῬΟΐΏ σα865 [86 ἀοδηϊο ατί, (τ ἣν πέτραν διὰ τὴν ἄμμον), τ  οἢ Βοτο ἀθδί σιδίθδ οἴαδβο οὗἨ δα Ὀδίαποοα, βόπιδ 601}- 
ταθηΐδίοτβ γον ἰπο γο σά; ἰο ΟἸγΙθῇ, δϑ Οὐγπ6). ἃ Τρ] ἄο : κ᾿ Μ νβίϊσδό 
4ᾳπὶ απο δηάξ δῷ [11οὸ ἐβοῖ 1. 8ὸ δἱευ ΑἸίωτὰ δηὰ Ὑ ογάδν σι, 
ΦΌΡΟΙ δδηὰδ,"--, 8.] 

εἰγαὶ οδἱ ΟἩτίβδιυδ: ἀπᾶρδ ΟἸοκδα " Π11ὁ τα δε [ἢ ΟὨμτίδῖο 
Ὁ [016 οδδὸ τὸ οὐυφσὰξ ἰο ἰσϑῃβὶδίθ “" ὍΡΟΣ ἐλ6 σϑοὶς," δοά 

4 ψοτ. 99.--[ΤῊιο πογὰ ον [8 ἰὩδοσίϑα ὉΥ 1}ι6 ε Υ. δπὰ σαΐμοῦ σθδκϑηδ [86 ἴοσοο οὔ 86 ὀχργοδείοῃ ὡς ἐξουσίαν ἔχων. 
8. ᾿δηβο ἰσδηδὶδίϑα: τοέϑ ἐπὶ Βεοδίίο ἀον Αἴαολι.--Ῥ. 

Ἶ γον. 39.---ἰ[ΤῊὁ οτίεἰοαὶ οἀϊίοπα τεδὰ αὐτῶν. διὰ 1.δηρὸ ἰγαπεὶδίοδ δϑοοσάϊηκὶγ. βοῖμθ δάἀὰ: καὶ οἷ φαρισαῖοι.--- 
Ῥ. Β.) : 

ἘΧΕΘΕΈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ς Οὐπηπροαίοπ πιῇ 1.6 οοπίεοχὶ.---θ 6 ΤΥ οἰϊα αηὰ Μογ- 
6 ἄθηγ 86 οοπηῃδοίίοη πίζὰ (6 ῥτθοθαϊησ βϑοιΐοῃ.-- 
ΠΌΠΟΙ ΘΟΥΤΘΟΙΥ: [π οτάοῦ ἴο δἰἰδίη ἰἢ6 ΟΠ γ βίη 
ψεϊβάουα ζοστω ον τιοηϊοποί, ἰὐ ἰβ Δ Ὀ50] αἰθ ὨθΟοββ8- 
ΤΎ ἰο Βραοὶς 1 ΌΥ ὈΓΑΥ͂ΘΓ, 

Τὸ οὔὖν τηϊηᾶ, ἰῃ6 ἰγδηβί οη 18 Ρ]αΐη, [Ι͂ἢ (86 ἔον- 
τὴ6᾽ δεοίίΐοῃ, ἰῃ6 αι} ἀδηροῦ οὗἨ ἰμ6 ἱπάρτηοηΐ ἴο 
ΘΟΙΉ6 γγὸλΒ βοὺ Ὀοΐοτα ἴ86 ἀθοὶρ].8β. Ὑ ϑαῖ,, μ 6] 1688, 
διὰ οσοπβοΐουβ οὗὨ ἱμοῖν ἸΏΔ ΟΣ ΠΥ 10 οΒοΆρο τη ἷ8 Ἰπὰρ- 
ταρῃῦ ἴῃ ἐδμοῖν οὐ βίγοηρίι, οὐ ἰο δἰϊδίῃ ἴΠ6 τ᾽ ιθουβ- 
Ὧ6588 οὗ [Π6 Κίηράοιῃ οὗἨ Ὠδαγθῃ, [86 δῃσουγαρΊηρ᾽ 04]] 
ταθοίβ ἰβοτη, “ Α6ζ, απὰ ἐξ ἐελαῖΐ δὲ σίυεπ ψοιι,," εἴς. 
βοαῖς ἃ τοῖυρσο ἰη 186 Νον Ὀἱβροηβδίίοῃ, βίηο {πο ΟἹ4 
'ἴ8 ἴο Ῥοτβῃ δυιλϊὰ βυσἢ ἰυάρστηοπίθ, Βαὲὶ ἴΠ6 φΌΠΘΓΑΙ 
ΘΟὨποοιΐοη 18 ΟΥ̓ΘΏ τοῦτα ἀσβηΐϊϊθ. [Ι͂ἢ (86 βουτηοη ΟΠ 
[86 Μουπῖ, ΡΓΟΡΟΙΙΥ 50 ο8]16 4, ἰῃ6 Ἰμογὰ μαά ἀοβοσ οὰ 
(86 τἱρῃϊδουβηο88 οὗ (86 ἰπράοιι οὗ μϑάνθ ; σὙἘ]]6 
ἴῃ 1[(8 ΔΡΡΙΪοδίίοη, οὐ ἰῃ (6 Ὀγδοίΐοδὶ δά άγοββ τῇ] ἢ 
[ο] νοὰ ἱτ, Ηὸ παᾶὰ οχροββά ἰδ, ἴδ]βα τ ἢ θουβη 688 
οὗ [089 ῬΒΑΓίβαοβ δηὰ βογίεθ, ὈοΪἢ ἴῃ ἀϑοιγίρο δηὰ ἴῃ 
11}6. [Ιῃ 186 ρϑϑϑαρὸ Ὀοίογο υϑ, ΗΘ ΠΟῪ ἴδδομθ8 ἰπ όσα 
ΒΟῪ ἴο αγοϊᾷ {86 ΜΑΥ͂ οὗ ἀεσϑβίσγυοίίου, δὰ ὑὸ οῃίοῦ 
ὉΡΟῺ ἰδ οὗἉ 116, ΜοιΠΟΔΟΙΟΡΥ οὐ οσάδσ οὗ δυοοθββίοῃ 
ἴᾳ ἰῃ6 Κίηράοτῃ οὗἩ Βοάνοη: 1.  Βαὺ (ο ΒοοΚκ, γϑυβ. 7-- 
14. 3. σα ἰο ἀνοϊὰ, γϑῦβ. 18--238.. 8. (06 ονἹάθῃοθ 
οὗ ροῃυΐηα σοϊϊρίομ, 88 ὀχ ἰἱἰθὰ ἴῃ (86 Ῥαγϑῦ]6 οὗ 
ιδε ψπάξταθαι, Υο 18. 24--27, 

6, 7. Αδῖε, δπὰ ἐξ 5411 Ὀ6 χίνϑι νου.--- ΤῊ 
{δγϑο ἰοστη8, Δ5ΙΚ, Βθοϑῖς, πὰ ἸσΏΟΟΣ, αἰτεῖτε, (ζητεῖτε, 
κρούετε, ἰηἀϊοαϊο ἃ σταδαϊΐοη, βοιηθ οὐδ, 88 ἀ6 
Ὑ οὐα δὰ Μογον, μο]ὰ ἰμαὶ 411} (86 ἴὮγϑα ἰθυύτηδ τοῖον 
ἴο ὈΓΆΥΘΥ, ἴῃ δοοογάδῃοα πὶ ἢ 106 σοσρδῦκ οὗ [ὙΠ ῸΣ: 
“ἘΒγ (})}159 (η6 Πυοτὰ Ἔχμογίβ ὺ8 (ἢ 6 Ἰηοτὰ δἰσομθ  ΥΒΥ ἰοὸ 
ΡΓΆγον." ϑοιρον αὶ ἀἰ δΌΓΘΠΙγ, ΒΟΉ οὶ ΒΘΟΣΩΒ ἴ0 ΓΟΙῸΓ 
(86 τοΙΤῺΒ ἰο ἀἰβογοηῦ δοὶβ: “1, Οοηέγα ἐπα  σεπέϊανι 
οεδίγαηι ἄοπα »εξίε; 2. γιανγὶΐε για απιϊδὶείΐδ οοσμζία, 
γεοὶριοτζδὲ υο8 ἐζ ἜΥ̓ΤΟΥ͂Ο ; 8. » φιὰ γογὶδ οδέϊδ, υἱὲ 
ἐπέγοπιϊαπιπὶ." βὶς ἴον ρὶἣβ ἰο τηθοῦ γΟῸ ΠΟΘΩΒ ; 
Βο}κ {μ6 μάθῃ {διησβ τ ΒΙΟἢ γοὺ μάνα Ἰοβί, δῃηὰ το- 
ἴυΓη ἔγοσα ὙΟῸΣ ΘΓΡῸΓ ; Κηοοῖς γα γΠῸ τὸ Ὑἱίδοιΐ, (δαὶ 
76 ΤΙΩΔῪ Ὀ6 δαιηξι θα πὶιμ]η.}] Βαϊ Βρηροὶ ον] οπ 
οομηροίδ ἰδ6 Ἰάρα οὗὨ ργάγοῦ τ] [86 Ββοοοηῃά δῃὰ ἰμϊτα 
ἄοστθο 88 γ)6}} ἃ8 ὙΠ 186 βγϑὺ; δηὰ 1ψυΐ μον ποαπὶ ἰο 
ΒΑΥ͂ (παὺ ἰδ Ὀυγάοθῃ δηᾶ [1186 οὐ͵δθοὶ οὗὁἨ ΟἿΓ ὈΓΔΥΘΙΒ 
ὝΘΙΘ ἱΠΟΡΟΑΒΙΠΡῚΥ ἴ0 Αβϑυτηα ἃ τροσῸ ἀοβηϊ!α ΒὮδρα. 
ΤΒΟΙΪΌΟΚ : “ἸῺ ῥγαοίΐοδὶ ἀρ οδιίίου, [δ 6 ἴδστη αἰτεῖτε ἰΒ 
ΕΟΏΘΓΑΙΙΥ τοίογγοα (0 ργάγογ, ζγτεῖτε 0 ΟΡ ΘΠ ἀθαυ ΓΒ, 
δηά κρούετε ἴοὸ ἴδ ἰηγνοδιϊ αιίοη οὗἨ [6 ΒογὶρίαΓοβ." 
6 τοραγὰ (86 ῥδβϑᾶσθ 88 τρδσκίηρ ἃ οἰϊτηδκ,---ἰῃ6 
ποτὰ ζητεῖτε, {ἰκ6 ΤΣ ἰῃ 56 ν᾽. χχῖχ. 18, 14, ἱπάϊοαῦ- 
ἴῃ οαττιοϑὺ ἀοβῖτο ; δηῃα κρούειν ῬΟΥΒΟΥΘΓΆΠΟΟ, ΘΥ̓ΘΏ 
Ποῦ ΔῺ ΔΏΒΙΤΟΡ βοοιηθὰ ἀρηϊοά, ΤῸ αδζ, ἱμαϊοαῖθβ 

(μι ταηί οὗ αἢ οὐ οοί, νμΐοἢ οδὴ Ομ] Ὅ6 οδίαἰποὰ ὈΥ 
ἴτοο ρὶδ ; (0 δεῖ, (μαι 10 ἢ65 ὈδΘοη ἴοδί ; ἴο ἀποοῖ, τμδὶ 
0 μ88 Ὀδ6η διέ μρ---Ἴθῆσα [Π18 Ῥταγον τ ΒΘ ἰδ Ὀοὰ 
186 ποῦς οὗ 116 δὰ ἰμ6 ονυΐάοποο οὗ 116. 

γον. 8. ἘῸΌΣ ΘΥ̓ΘΥ͂Ψ οδϑ ἰδπδὲ χϑοϑὲν- 
οἱ δ.---ϑυοι, ἱπάϑορά, 8 [86 ἱπναγίδο]ο στὰϊθ. Ῥόϑγβο- 
ΨΘΓΔΏΟ6 ἰῃ ργοβθουζηρ [μδὺ ἰ0 τ Οἢ γ76 ΤΩΔΥ͂ αἰ ΣΙ ἸΔῪ 
οἰαίτη, 18 ζΘΏΘΓΆΙΥ οτονηθα ἘΠῚ} δυο 688 ΟΥΘΣ ὩΣΠΟΏΝ 
τηθῆ. ΗΟΝ τυοἢ τροτο, ἰμθ, ἱν οὖν οὈ͵οοὶ θ6 189 
κΚίηράοτι οὗὨ μοδύθη, πὰ οὺν οογίϑ 1ῃοβα οὗ ργαγοῦῖ 
(ΤῊ 6 οοῃάϊιΐοῃβ οὗἁ 1ὕῦ ρον ἔγτοτα ἰμ6 σοπίοχί.) ΤΆ]8 
ΔΡΡΙΐ6Β, ἰπ 186 ἔγθί ῥἷδοο, ἰο ὑπμ6 δμδ)οοίέυα Ὀσδτίησ 
οὗ οὖ βρίγίτυλ] οἴδοτίβ. ΤῊΘ ΓΟ] ΟΣ σΟγβο 8. ΒΒΟΥ 
ἰπαὺ 1ϊ 18. Θα 8}}} ἰγὰθ οδ)εοίἐυεῖν,͵ οΥ Ὑὶτἢ τοίογθῃοο ἴο 9. ᾿ 
Ηΐπι ἤοτα ῬΒοτα ἢ Ὀ]οδβίηρ ἰ8 βουσῃί. 

γεγ8. 9 απὰ 10. ΟΣ ττϑδὲ Ἰηδη 7--- Π6 πογὰ ον 
ἀοοβ8 ποῖ στρδῖκ (πὸ δη 0} 6818,---ἰΓ ἰὺ ποτ ποί 80,--- 
θυ τϑίοσγβ [0 (6 οοπίγαδὶ θοίπσθοῃ (ῃ6 οὈ᾽οοϊϊνο δηὰ 
[Π6 Βυι]οοίνα οσογϊαο οὗὨ ργαγογ.--- 6 κυδάσδῃ τυΓῃ 
ἴῃ ἴ.6 δΔαάτοιβ 18 ὀχοθοαϊηρὶν β σι κίηρσ: ΚΟΥ πΉΘΓΘ ἰδ 
(Π6Γ6 ἃ τοδῃ οὗ γοὺ τ ΟΣ. δ Ϊ8 Βο0η 8}18}} αδὶς ἔον Ὀσοδὰ 
(δὰ πῆ 8}8]]----πὸ 1).--τῇθ τῇ} βυγοὶΥ ποῖ ρίνο Βὶμῃ 
ἃ βίου ἢ ΤὮΘ τηρδηΐῃρ 19: ΗόποΥοῦ τ] οκοα ΔΩΥ 
οὗ γοῦ ΙηΔΥ Ὁ, ᾿ἴ 8 ΒΟ γγογο ἰὸ 88} Ὠΐπὶ ΠΡ ἜΡΟΝ 
ΒΌΓΟΙΥ ὃὯ6 που] ποὶ ρὶνο ῃἷπὶ ἃ βίοῃο, οἷα. 
διῃὰ πῖοσιθ, 5κὮ δηὰ βοσρϑῃῖ, Ποσου ον βίτοἑϊαν ἰπ ουΐ- 
ΑΓ ΔΡΡΟΆΓΔΏΟΘ, ΓΘ γΑΒΕῪ Οἰδγομί ἴῃ τοΐδγθησθ ἴὸ 
186 που βῃσηθηὶ ἰπΠοΥ δὔογτά, ἸΠοΓο ἷἰβ οὐ ον ἃ 
αιδάδίΐοῃ ἰἱπ {πῃ 6 δχργαββίομα. ΤῈ τηοδὺ ματἀθηρὰ 
ΡῬδγϑηὴὶ που ὰ ποῦ χηθοὺ {Π6 οηἰτοδίυ οὗἉὨ 8 οἱ] ὉΥ͂ 
ΒΌΘΙ οτυοὶ ἀδοοροῃ. ἴξ 'β ποιΐσθα]ο ἰμδὲ ἰμ6 ἰοχὲ 
ἀοα8 ποῖ τοῖν ἴο ἰμ6 Ῥοβδὶ ὉΠΠΠῪ οὗἩ ποὶ θείης Ὠοασὰ, 
Ῥυΐ ἐδαὶ ἰὺ Βοῖβ Ὀρίοτο υ8 ἴΠ6 ΔΙ ογηδίΐνα οὗ ἃ βοπυΐῃθ 
δὰ ἃ ἀδοθριΐϊνθ ΒΟΥ, ΤῊΪ8 ἱπαϊοαίοβ ἐμαὶ, 1 αοὰ 
ΠΌΟΓΟ ΠΟΙ [0 ΠΘΑΓ ΟἿΣ ὈΓΔΥΘΓ, ΟΣ δβίαίϊο σου] οὶ Εἰ ΪΥ͂ 
οοῃπαυθ πλδὶ 10 δα ῬΟΘη Ὀρίοτο, θὰϊ (δαὶ ἰῃ6 Βοατί 
που]ὰ Ὀοροταα ἃ βίο, δηᾶ τηϑδὶ ἴοσ ἱπ6 βεγρϑῃὶ, 

ψεν. 11. Βοος ονἱ!.---Μόγοῦ : ΑἸΒουρἢ, οοτὰ- 
Ῥαγοὰ ψὶτ} αοά, γα ΓΘ ΤΩΟΓΆΪΪΥ 60]] (πρὸς ἀντιδιαστο- 
λὴν τῆς ἐγαθότητος τοῦ Θεοῦ, Ευςηγτηΐϊυβ Ζίραθθ- 
πι.8). Βυὺ (18 “ οοπιραγίδοπ ὙΪῺ Οοα ᾽ τασβὶ μοὶ Ὀ6 
Ριοβϑοᾶ, Ὑγῦἅὲε Παὰ γεῖΐῃον οχρίδίη ἴ : Βοίογο αοὰ, 
τηραδιυτοά ονοη δοοογάϊηρ ἴο ἴ1πΠ6 Ὠυχηδῃ βίδπάδγα, γ6 
ΔΙῸ 60], Τῇ βἰδίοσηοηῦ υῃἀδουθίοαϊγ ἱτ}}168 186 βΒἰη- 
ἔ]μο85 οὗ ταδ, Ὀοΐἢ ἴῃ 118 ὉΠΙΥΘΓΒΆΙΥ δηὰ ἴῃ 18 Επλ- 
ἰδίου ὈΥ ὑγαὶίβ οὗ ΒυπηδηΥ δηὰ εἰμ 688.᾽") 5 

Ἑποτσ μουν ἴο κχίνο κοοῦ ρμίξια--- ποῖ, δοἰείΐδ ἀγα 
(Μαϊάομπαίυ8). ΤΏΘ τοΐογομοα Ποτα ἰβ μοί το {86 80}}- 
ἐγ οὗὨ τλδῃ, ἴῃ Ορροϑίϊϊοῃ ἰο ἷ8 δοίιδ] ρογίοττωδῃοθο,, 
Ὀυὶ ἴο 186 ρον ΓΙ] δπὰ ἱπογδαϊ δ] ᾿μβιϊποὶ οὗ ραΐο- 
ὯΔ] αοοίίοη, ν οἢ, ἴῃ ἃ οογιαΐη 86 η86, δΔηα [ὉΓ οογ δ ἢ 

ΙΝοῖ: “ἐὼν {8 ἐπδόραγαδῖ οοππεοίίοι «ἰδ λιηπαη 
φιδιι76., 8)2ὲὲ ἴη0 ἘΠ ΠΌ. γα]. σα δα πο γε ηἦδ [6 οΥἰμί πα! : 
“ΒεῪεσέξηρίλείξ αἰγοὶ αἰ Ζῶρσο ἀον Πωπιαπίίαξ͵ ἀν λίεηδολ» 
δέολκεί(.".--- Ὁ, 8.] 
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δαὶ οὗ ἃ ἰμουτχὶο ομδγδοίος (τῷ σῷ, ποῖ ἐν τῷ σῷ), 
ἴογ ῬΌτΡοΒοΒ οὗ βεϊ οχαϊιδίίοη, δῃὰ ἴῃ (86 πρὶ τὶ οὗ 
ὈοΔϑι λοδ5, πο ΓαΠ6 Ὁ ροϊηΐβ ουὐ ὈΥ̓͂ τοροαίίηρ, 
ἴῃ δΐ8 γογβίοη, ἐμ6 δχργοδϑίοῃ, “ λαυδ τοὲ ποί," ἰΒτϑο 
ἔπιο8. Βυΐ, ἀοϑρὶϊα μοῖρ ψουῖβ, [6 ἔσο ἰουπάδ- 
ἴοῃ 8 απϑηίτηρ,--- ΟὨγίϑδη ἴον Ὠδυΐϊηρ ΠΟΥΘΡ 
ὈΘΘῺ 68]16ἀ ἰπΐο Οχογοῖβο: 1 Οὐοσ, χἱϊ,  ΦΌΒ χὶϊὶ, 

8. 
Ἔ γεν. 28. Απὰ ἴπϑη τὶ! 1 Ῥ»χοΐθββ ππῖο ἵμθσω. 
--ῆ ἘΧΡΥΘββΙΟΥ. ΤΩΔΥ͂ τηθδ, ὀχρίαϊη ; ΑἸ πουσῇ ἴἰ 
81.468, πο ἀουθδί, ἴο ἱποῖ ῥτοίθβϑιο, 88 1 1η6 Φυᾶρα 
ΗϊπΒο ποτ ρστίονοα ἰῃ Πανΐηρ ἴ0 Θχρ] δίῃ ἰΐ ἴο ἴῃοβ6 
Βο  .ἀο]υάοα Ῥουβοῦβ. Αἱ ΔῊΥ σαΐβϑ, ἰδ ᾿παϊοδὲθβ ὑπαὶ 
6 ΠΟΙΙΟΥΤΠΘΒΒ οΟὗὁὨ ΤΩΔΗΥ͂ 8 ἔδὶν ΔΡΡΘΆΓΔΏΟΘΘ ὙΠ] ΟὨ]Υ 
Ὀ6 ἀχροβοὰ οῃ {δαὶ ἀδγ. , 

ΣΙ ϑνοσ Κηοὺ γου.--Ἰἶ (86 ἔγαϊ οὗὨ ον ἀοθβ 
ποὺ δρροαγ, π6 ἱῃπιοβὺ ἱπαϊ νι ἀυ}}ν οὗἨ τηϑη, ἰμδὶ 
πρΐοη σοηδε υϊοθ ὨΪβ ῬΟΓΒΟΏΔῚ Τμαγϑοῖοσ, 18 ποΐ 
Ὀγουρῆὺ οὐ. ΕῸΓ ῥγδοῖϊοδὶ ρΌΣΡΟΒΟΒ γ7ϑ ΤΩΔῪΥ Θχρίαΐη 
ἴξ: 1 ὩονοΡ ΚΗΘῪ γοὺ ἃ8 ΜΥ͂ ΡΘΟρΪ6. 

ἔἴχοια Ν6---Β. νἱ. 9: Μαιΐ, χχν. 41--- 
Ψψο ἰδδὶ τσοχκ ἰπίαυϊεν.--- ΝΟΥ ΤΊΘΓΟΙΥ ΟἹ δοοουηὶ 
οὗ τδδὺ 8 αὐννδηϊηρ ἴῃ ἴθ πηι, θαὺ αΑ8 πανὶπρ ἀδοοϊνοα 
ἐδοϊηβοῖνοθ δηα Οἰμουα, δ ὈΠΝΔΥΓΔΗΙΔΌΪ υδροὰ [86 
816 οὗ {6 οτα [ὉΣ [86 ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ δαναποίηρ ὑπ οὶγ 
ΟΥ̓́Τ ὨΟΠΟΣ. ᾿ 

γ 8. 234-21. ΤὨοχοίοχο, τυ ΒΟΘΟΘΨῸΣ ᾿ϑαχοῖδ. 
- ΤῸ 18. δῃ ἰπίδγθμοθ ἔροτα (86 ργϑοοαϊηρ πδγηίΐην, 
Ργοδοηηρ ὑπ τοὺ [ΟΙΤῚ 16 ἕοστη οὗ Ἱυπαρτηοηῦ---(Ὠδὶ 
ΜΒΪΟΒ ἰθ [0 ονογίδκθ {π086 ὙΠῸ ζαΐρε ἴπ688 οὗ 
ζαϊιδ, οὐ ἰρὶι αρίτί Δ] δἀνδηοοιηθηῖ, Αἱ [116 Βδση 6 
πιο, δ ΤΌΓΤΩΒ 8180 ἃ πηοϑὺ βοϊοῖηη δηᾶὰ βικίηρ οοι- 
οἸαβίοι! ἴο [8 ψ8Ο]6 βίοστηοι οἢ ἰΐθ Μουμῃί. 

“Ομοιώσω.---ΤῊ6 πλοδηζηρ οὗ (Π6 δοῦνο τηοοᾶ 
8 οχρίαἰποα ὈΥ {86 ραββῖγθ τοδαΐηρ ὁμοιωθήσεται, 
Ὑ ἱοἢ 18 ϑαρροτίθα ὈΥ̓͂ ΤΩΔΗΥ͂ δοϊουοβ. ΤῊ Ἰδιῖον 
ΟΥΔΘΠΕΥ δἰ χη 68, “ Ὠ6 8}8}} Ὀ6 οϑἰθοιηθα, οὐ ἰγοδϊδα 
Ἰ|κ6.᾽ Δοοογάϊηρ)]ν, 16 δοῖνο τηοοά μοσθ τηυδὺ 6 
τοηαογοα : 1 88}4}} οϑύθοζω, οὐ ἰγεδί, Εἷτπὰ ἴῃ 86 ᾿πάρ- 
τηρπῖ (Ἰ ΒΟΪ οἷς ἀπά Μογοῦ). Τ86 εἰτσυτηδίαποο, ἰδ δὶ 
ἀπ νοῦ ἰπ ἐλ6 δοϊϊνο τηοοὰ ψζΘΏΘΓΑΙΙΥ͂ εἰμι ῆο68, “0 
ἔχεν (χὶ. 16; [λικὸ χὶϊὶ, 18--21), πουἹὰ ΔΡΡΘΆΣ ἴο 
ἴαυον (886 ρϑϑβῖνϑ γτοδαϊης, 

Ὅρου ὁ [1110] τχοοῖκ.--- ΤΠ ΟΡ Ὠγ]δοὶ, Φογοόσαο, Ο]5- 
βδύβο [ΑἸέογά,  ογάβιπτοσί], τοῖος [818 ἴο ΟἸσίβὲ : 
ΟΟΓΒ ἰδῖκα ἰξ ἴῃ ἃ πιοῦθ βΌΠΟΓΒΙ βοη86." Βυΐ 180 
θοαγίησ ΟΥἨ [80 ὙὙ0]6 ῬΆΒΘαἕΨΘ ἱπιρ0}168 ἐμαὶ ΟἸτὶδὲ 15 
[6 βρι στ ]81 Βοοῖς ὑροὴ ἩΒΙΟΒ τὸ Ῥυϊὰ ἐπ Πουβα. 
Ηετα ἰὼ 15 {χ πιοῖα ἐπιρζεοίίς ἢ ἠξεροίνρο 

ΤΏΘ δδπᾶ.---Αοοογάΐϊης ἰο ΟἸβδδυβοη, δ δη 
ΟΡ᾿ὨΪΟΏΒ ; Ὀσΐ ΤΟΓΘ ῬΓΟΡΟΥΥ, δοοουαϊηρ ἰο ἴπ6 ὁ0ῃ- 
ποοϊΐοι, 411 {παῖ ὙὩΪΟΒ 18. ἰγδηδβὶοσγ---ἰθ Τοδοδίην 
δηἃ ποτ 8 οὗ ΤηΔῃ. ' 

Το τοὶπ ἀη.---Βοηροὶ : τΤοιηρία  οη8:; Μογοῦ: τ[86 
ἀοίογες λίεδδια. Ὑαε ἴακο ᾿ῦ ΠΟΥ ΠΙΘΠΟΓΑΙΥ, 88. 1868 
ττῖαἱβ ἱηϊοσυθηΐηρ Ὀοΐνθθη (18 δα {86 ἱπαρστοσῃηΐ, 

1 611 το Ἱ.---ΡΊ γἱὴρ ποὺ Τρ τοὶ 116, Ὀαΐ ἐἰτί- 
ἘΠΙΡῈ ; ἰπδὺ 88 ἐῃ6 ἌΝ ἰγοϊνε8 ποῖ ΙΩΘΓΟΙΥ͂ ἀπώ- 
λεια, Ὀαὶ 86 Βῆδλιηθ οὗ τοὐοοϊοα. 

αΣ8. 238 δῃὰ 29, Οὐποίμοίοτ, οΥἨὨΎ ἐλ6 παγταδυο.---- 

Φ Ὁ. Βτονση : κ'΄ἴδο τοοῖ οἵ ἔγυο ἀ 80 ΡΟ ΡῈ, οὐ φυπα! 9 
βυδ)οοιίοη ἰο ΟὨτίδῖ."--} 

(Ὁ. Βτεοντ : "Ἤον [τ 6}Υ ταδὶ {818 ἰΠΔ ΟΣΥ πδνὸ ὈΘΘη 
ἴο κῃ βυδῇἭῇεηοθ δοουβίοιηϑθα ἴο ἴὴ9 ἤδύοθμοδδ οὔ δὴ Εββϑίοζη 
ἰοιπροβῖ, δηὰ [826 δυι]άθηη 685 δηἃ σοπ] οἴθηϑδδ τε ἢ πο ἢ 
0 δισθδρα ουϑσυτὶηα τππδίϑδῦ Ὀοΐοτο {1 ΟἸἈ γγδοδῖουι: 
“Τῆς γναΐη, ἀοδοοπάρά, οἷο. Α ῬΣΟΡΒΘΟΥ͂ νογ θὰ 1 ἰδο ῥτί- 
Σο τ ὁπ ατοῦ, Ὀδδυίης δ᾽} ἰὴ ὈὉγαηΐ οὗ [8:9 ψϑνοδ δηὰ βίοτχηβ 
οὔ ἴδ6 ποι], οὔ Ρϑορῖΐο, οἵ ̓ γτδηϊα, οὐἵὨ ὕγίοπαβ, οἵ δίγβη χοσδ, οἵ 
ἦηο ἀδν}} ἃ] ἴ Ῥογβθοῦ πο ΒοΥ, δηᾶ νϑητίης 81} τὴ αγτί- 
68η9 οὗ Ηἷδ ζχο Ὁροὴ 6τ. δ. δίοοά ἤγπι, Ὀθολῆδθ 886 Ὑ8Δ 
ῬΠ προη ἃ τοοῖ, 80 ἔδτ ἤγοτῃ δι οηνς Ἰυτοά, ΒῈᾺ6 Ὑ88 τηδἀ9 
ἴζοσο σἸοτου5 Ὁ7 ἴδε 5380}ϊ,"--Ὁὶ 8. ᾿ 

10 

Ἦν διδάσκων.----Τὴ6 γογὉ εἶναι ἰ86 δἀἀοὰ ἴο (86 
Ρδγιοὶρ!ο ὈΥ ΑΥ οὗὨ ἱπογοδδίηρ 115 ἔοσοθ [{ γοαθοῃ» 
ἰγ ἀφηοίεβ ἀυγαίίοη, οομπυλποο: ΕΓ τῦᾶ ἴϑαοϊ» 

Δ Βανίηρ δαυϊποσίεν, νυἱζ., ἰο ἐοαοὶ ; τοοστίτρ 
ποῦ ΤΏΘΓΕΙΪΥ ἰὼ Βυπιδὴ δ ΠΟΥ Υ, ΠΟΓ ἴ0 σδρϑοΟΙ 
(Ετϊίσβοβο : ἀσοοπαϊξ οορὶα), ΠΟΥ ονθὰ ἴὸ Ὠὐνὶπ6 τηΐβ- 
βίο, Ὀὰὺ ἰο 106 [11] ρΟΥΟΓ οὗ ἰδ6 πογὰ ὙΒΙΟἢ ἰ8 δὲ 
ἐδ δ81:η6 {ἰπι6 ἴῃ [1 δι ΒΟΥ Υ οὗἩ [πΠ6 ποσὰ, 

Οἱ γραμματεῖςκ.-- οί οοὐά. δα ὰ. αὐτῶν. 
Αϑοίμοσ τγοδαϊηρ, 5.}}} 1688 δρργουϑά, δ ἀβ, οἱ φαρι- 
σαῖοι. Νοὶ ἰδαΐ ἴδ βΒοῦῖθο8 δρρϑαχϑά, ἴῃ ΘΟ ΓΪΒΟ0Ὰ 
ὙΠ Φοθυβ, “85 μαυηρ διτορμαιθα ἰο ἐπογλβοῖνοθ {16 
οἴἶοο οὗἨὨ ἰθβο ον" (ἀ6 Ὑ οἰ.6); Ὀυϊ 88 πδῃιτὶπρ 1860 
868] οὗ 86 ϑρ᾽ τ, δρὰ θῆρα οὗ ἱμοὶν ὈΙΥ]Π6 Τα 8810} 
86 Δ ΟΥΥ. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΑΙ, 

1. Το Μοββίδηϊο ομδγαοῖοῦ δηὰ οἰδίταβ οὐ ΟΠ ἰδὲ δ Ρ» 
ΡΘΆΓ τοροδίθα!Υ ἱπγουρῃουΐ ἴΠ6 ϑέδστηοι οἡ ἴῃ6 Μουηί, 
Νοῦ [δαὶ Ηδ ονγογβίορρϑα {86 Ἰδῃάτλδατκϑ οὗ Ηΐ8 ἢἷ8- 
τοτῖσαὶ Ῥγορτθ88 ὈΥ αβϑϑογίΐηρ ΗΪ8 αἰ ν 'π Β0 ΤΩΔΗΥ͂ 
ποάβ, θυΐ ἰμδὺ ἰῃὴ6 δυϊπουν οὗ ΙΗ Ἰοδοδὶηρ δηὰᾶ 
ῬΟΥΒΟῚ τηυϑὲ ἤαΥο Ὀ6Θη ζο6]0 ὈΥ 411. Ενθη ἴῃς Ὀοϑι- 
ἰυο68 που] δῇοΟΝ μα Ηθ σὴῸ υἱϊογοὰ [Π6 1} ΜἯΔ8 ἃ 
Ῥίνίπο ρογβοῦδσο. ἴῃ οἱ. νυ. 11, Ομ τῖϑὲ 08}19 ἐποϑῖὰ 
Ὀ]οββοά σὯο δγὸ ρογβοουϊδά ἴον ΗΪ8 πδτηθ---8ῃ ΘΧΡΓΟΘ- 
βίου ὙΒΙΟῺ 18 οχρίδἰηθα ἴῃ γον. 10 88 ραυϊναϊθηΐ ἰὸ 
Βυοτίηρ ἴον γι σλέθοιιδηδδδ᾽ ΒλκΚ6. Ηΐβ Ὀἰνίπθ δυΐῃοσ- 
ἴ ΤΟΣ ΔΡΌΟΔΥΒ τ Ώοη Ηδ ἀρδίρηδὶοθ ΗΪ8 αἰδοῖ ρ]60 
ἐδ 8811 οὔ {π6 οδυίῃ δὰ {86 ᾿ἰσῃῦ οὗἨ [86 πουὶὰ, δπὰ 
811}} τηοτο ἰπ ἰῃ6 ἀροϊαγαίίου ὑπαὶ Ηθ ὁδπια ἴὸ 118] 
{π6 ἰδ (ν. 11). [πὰ 006 οοὔτβα οὗ ΒΪβ ϑβϑεγῶοπ, Ηθ 
οἰαΐτηβ 186 τίσι οί οὗἁὨ ἰηϊοσργούίηρ ἴπ6 ἰᾶτν, δπὰ οὗ 
δηὐοϊηΐτηρ (8 ΟὈἸ χα 008 ἀροὶ Ηἰ8 αἰβοὶρ]68: “Βαϊ 7 
ΒΔΥ πίο γου." Ηἱἰ8 Πὲνίπθ δῦ ΒΟΥ Υ ΔΡΡΟΔΥΒ 811} 
υγίδοῦ ἰῃ (6 ἀδηυποίδίίουι οὗἨ ἐπ 6 Σοργοθοηΐδινοβ οὗ 
8 ΒΡυτΐΟΥΒ 8 ΟΔΙ1Π8] ΤΟΣΒἷΪρΡ. Α11 Ηϊΐδ δατηοῃϊιοοβ 
ἸΤΑΡΙΥ͂ ἴὴ6 αχϊβίθηοο οὗ 8 οομῃίγαϑὶ ὈθύΘΘη ΙΘΏ, 
ὙΏΟ86 Ὠδίθγα 8 ΟΥ̓], δηὰ Ηΐπβο ἢ, ὙῈῸ 15. ἰπ6 ΗΟΙΪΥ 
Ομ6. Εἴηαῖγ, Ηΐβ Μοββίδηϊο αἰ κτλ δηὰ οἴδοθ ἃγθ 
ΟἸΘΑΣΙΥ Ὀτουραὶ ουὐ ἰῃ (8.6 σοποϊυαΐηρ ρᾶτὶ, υογβ. 2]-- 
28. ΤῈ ρῥϑορΐὶο, αἷ8ο, στϑάυ δ} βθοῖὰ ἴ0 ἤᾶγθ ὈΘΘΏ 
ΤΉΟΤΘ ΖΌΪΥ ἱτηῤγοββοά σὰ ἰμ6 ἔδοὺ ἐμαὶ Ηρ τγὰβ βοηΐ 
ἔγοσα οὐ εἰμῖν, δῃὰ (Παὺ 811 ΡΟΊΤΟΥ 8η6 δυν ! Υ ΕΥ̓ ὝΤΟΓΘ 
Ἑσοτωτϊ ρα ἰο Ηΐπὰ ; Δ᾽ ΠΟΌΡὮ, 88 γαῖ, [Π6 ζ6 6] Πρ᾽ ΤΩΔΥῪ 
ἰο 8 σου βί ἀοσϑ Ὁ] 6 οσίθαϊ δδυο ὈΘΟΩ γαροθ δηᾶ 1}} ἀ6- 
Βηοὰ. 

ὦ. ΟἸγίδὶ σΟΏΥΘΟΥΒ ἃ ὑπο ο ἃ ΘΟΘΌΓΔΙΟΟ οὗ ἐδ)6 βαῖο- 
{γ οὗ {π6 ὙΔΥ οὐ πιθοῦ Ηθ6 που]ὰ μα Υ 8 Θηΐοῦ. Ηθ 
Ὡοῦ ΟἿΪΥ ρῖνοβ Ηΐδ οπτῃ 6111] δῃμὰ ῬΘΓΒΟΠΔῚ συδιδηΐθο, 
Ῥυΐ δ ᾿ἰϊἸυδιταίοβ δῃ οπίογοοβ πθδὶ Ηδ γοοοχῃτη Ἡ 
ὉΥ φτουπὰβ ἀογίνοα ἔγοτα 116, ἔτοσα πδίυσθ, δὰ ἔγοτη 
οχρϑυΐθηοθ Ασποὴρ ἰδοαι, Ηθ δαάποοϑ, 1. 6 βυο- 
(688 ΟὗὁἨ οδυποδὺ Βυμηδη Ομ ἀθΆτοσβ (Υοῦ. 8); 2. ἐδ! 
Δι΄δοιϊομδίθ οᾶῦο οὗ δι Ῥασοπίβ, δ μουχῃ ἰμοπι- 
ΒΟΙνο8 δΥἱἱ (νοσ. 9: ΘΌΙΩΡ. 8180 188. χ]ῖχ, 1ῦ ; ἘΡὮ. 
1}, 14): δ. (8 τηοτγα] ἀπὶγν ᾿τπαρ] θὰ πα 16 ΟΥΑΙ ΠΑΡῪ 
ἀοπιαπὰβ τ ἢ Ὑ76 ΤΔΙ6 ὉΡΟῚ ΟἿΌΓΡ πείσῃ Ὑ8 (ΟΣ. 
12); 4. ἴ)6 οοπίγαϑθ δοίπθοῃ ἴπθ Εἰ ἢΥΔΥ δ ους 
Μ Ὠϊοἢ 1Π6 τηυ] πιά ο ἰγαυοἶβ, δὰ (06 ὩΔΓΓΟῪ Ῥδίῃ οἱ 
ἩΔΟὮ (ἢ 6 οἰοσὶ νὰῖὶκ (νοσ, 18): ὅ. [86 παίαγαὶ Ἰδιν, 
δοοοσάϊηρς ἰὸ νος 16 ἔγοΣι8 οοστεβροπὰ ἴο 186 ἰσθα, 
δηὰ {86 οοπίγαδὲ Ὀοίνθοη δηα Ὀαα ἐγθ68 (το γ. 
16); 6. ἐδ τεῦ ἀπά ῥσορον αἰβροαιϊίοι οὗ ἰδίηρβ: 
186 6]] σθθ 18 οαδὲ ἰηΐο 1ἴπ9 ἔσθ (τεσ. 19); Ἴ. [86 
ἰοδοδίπρ οὗ Ἔσχροσίοποθ, 88 ᾿Ἰυδβίγα θά ὈΥ ὑπὸ Βοιδθ 
τοδροὰ Ὀροὴ ἴδ6 τοοῖ, δῃὰ ἔδδιὶ οσϑοιθα ὉΡΟῚ ἃ 1001» 
ἀδίίοῃ οὗ δαμὰ (νος. 24). 



146 ΤῊΣ ΟΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

8. ΤΏ [0]ονίηρ, δ ἴδο Ἰοδάϊησ οδαγδοίοσίβιλοθ 
οὗ 106 ΤΑΥ͂ οὗ δαϊναίΐοι : ίο ὡλαὲ ὧδ 
ἄγ ἴο δοεζ͵---(α) Ἐεϊϊσίουβ Κκίηρ, βΒ6εῖ- 

, Κποοκίηρ (ἰ86 ονάθῃοο οἵἩἉ ἐγ δδκίηρ ἰ8, [Παὶ 1ὐ 8 
ἴο οποὰ ὉΥ͂ ἐπ ΌΠΕΙ 7.βὶ δϑ ποςκίηρ ἰβ (πὸ ονυϊάθῃοθ 
οὔ : 6 Θχργοββίοῃ, ἰὸ δεοῖ;, 811υἀθ58 ἰο ἰδ6 
Ἠϊάάδῃ ῥϑὶἢ ἐἰρυας {86 τοῦ: ἬΘΏοΘ ἴδ ἰδ βαϊὰ, " ὸν 
ἴδογα Ὀ6 ἰπδὲ δηὰ 11). (ὁ) Μοταὶ ΔΒΡ γα ἶ 008 Βρτίῃηξ- 
ἴῃρ ἔγομλ ἱηπαγὰ δἰ Γ  δηᾶὰ δαγτηθβίμοθθ (6) ΑΘ- 
[Δ] ἀφοϊβίοη : ΜῪαΤΚ 86 ἴ0 ἰοδῦα {86 οἱτγ οὗἩ ἀοδβισυοίίοπ, 
δὰ ὑο δῃίον ἐμαὶ οὗ βαϊγαϊίοῃ, ΤῊΪΒ ἤουτηβ α ἰσαπεῖ- 
ὥσπ, Π. ἐο υλαὲ τὲ αγὲ ἰο ΤῊΝ (1) 1 τοΐδγομοο 
ἴο [δαὶ προ 8 πίουῖ, (α) Ἧ᾽ 8 ἃγθ Ὡοὺ ἰο Ὀ6 οδι- 
το ΔἸἾΤΑΥ ὮΥ ἰδ9 πιοϊθασιαο δυοϊὰ ἰῃδὶ πηΐϊοἢ ἷβ 
ΘΔΘΥ͂, ΤΏΘΤΟ ῥδβϑίγοηθθθ. (δὃὲὲ 76 δἃγὸ ποῖ ἴο Ὀὸ ἰοὰ 
ΔΒΙΓΑΥ ὈΥ 8156 ργοροίβ, ΤΟ δῃὰ (ΥὙ Ὀογομὰ {86 
ουὐνγατὰ Δρρθασβηοθ (μοὶ ἃ8 ἷΐ ΤΩΔΥ ἈΡρθαΡ αὖ [86 
το, Ὀαΐ ναὶ ἴον (86 δυΐυϊηη δηά ἰἢ6 ἔτι δ .) (2) 
Ὑ 1 τοΐογοηοα ἰοὸ ταὶ προ 8 τη. (α) 76 τὸ 
ἴο ὈΟΤαΓΟ σῇ ἃ ἀοδὰ οὐ μμυμα Δ Πα ΤΩΘΓΟΙΥ ποτηΐῃδὶ 
ἘΠ ΘΑΠΙΎΙ νι τ ἡ Ῥζονθ ΘαΌΔΙΪΥ ἀἰθοογάδης τ] 
αοά, πὶ ΗΪΐβ π|}}, δηὰ π|ῖῖ} ΟἸ στ βῦδη ἀυΐγ 0 οΟὐγ 
πείρμρον. (ὁ) ΑἸονθ 411, γ δῦ (0 Βῦγαγα οὗἩ οο- 
ἑοππάϊησ οὨἰ μυβίαϑτο οὐ οχοϊοτηθηὺ τὶ βρ᾽ ταδὶ] 116, 
ἰονα ἰο 189 βανίουν, δπὰ ]οτθὶρ τὶ Ηΐ. Π]. 
ΤΆΣ ἔσιιο ἐξαί. ἸᾺ6 ῬὈτγοβροοῖ ἰπίο [86 διΐαγο, πθϊοῃ 
δὲ ἰμ6 Βαπι6 {ὴΠππὴ6 ἱτα ] 68 8 Θχδσηϊπαίίουι ἰπΐο 86 
ζουπάδθοῃ οὗ ουγ ρῥγοβθῃὶ βίδϊο: ὧν Απθοϊραοι οἵ 
[80 βίοσια ἩΠΙΟῚ ἰ8 ἰ0 Ὀυγβὶ: οὗ ἴθ βυμβῃΐῃο 
ἩΠΙΟἷ ἰ8 ἐο ]ον, δηὰ τὸ βῃρὰ νοὶ δ οἰ Π 6. ὉΡΟῚ ἃ 
τυΐη, ΟΓ ΟὮ 8 ξαρτῖς ἐμδὲ 88 βίοοά ἴῃ ταηροϑὶ; (ς) 
δηιοἱραϊίου οὗἨ [Π6 τενεϊδίΐοῃ οἵ Ὁ γίβί 88 Ζυάρο, ΌΥ 
τοοοϊνίηρ Ηΐπι ἰηΐο οὐγ ἱπτοοϑὶ ποασίβ 88 (6 ἔουπάδ- 
ἐΐοῃ οὗὁἩ οὖσ ἔδ ἢ δηὰ 11, ' 

4. ἩΦΡΟΒΥ ; ἀοδὰ οσίβοάοχυ, οὐ δά βϑσθῃοθ ἰὸ ἴδ 6 
Ἰοΐθον . δηὰ το! σίουβ ἰδπδίϊοἴβτη πιϊπουΐ Ββρὶγι8] 6χ- 
Ῥοτγίθῃμοο : τβδὺ δὴ 8 'Ν 71] ΟἸπιαχ ἃ 

ὅ. το ὑχυάδηοα οοηβίδίβ ἰπ βρ γι 8] τ ἰβάοσω. 
ἴῃ Ὀυϊ]άϊησ ον μοῦβ6, Ἧὸ τηυϑὲ ἸΟΟΚ ἰογπδγὰ ἰὸ {86 
υἱ τηδίο οδἰβδίσορῃθ δηὰ ἰο οἱοστίῖγ. Ἧ Βαὺ δΡ0]}168 
ἴο {86 ἱπάϊνί πα], 8. Θαυδ}}Υ ἐσθ οὗἨ [86 οοτησηυπίίγ. 
ΤΏ εἰμιῖ]ο Βογο υδοα δ88 τοοϑοΐϊνοα 18 στδηὰ Ὁ] Β]ταοπί 
ἷπ ἰδ6 σοῃίγαδὶ ργοβοηθα Ὀοίνγθοη ὑ86 προ] ονίηρ; 
δὰ ἰδ6 ΘΙ ονηρ ρογίίΐοη οὗ 186 ΒΥΩΔρΌρτι δἱ (6 
ταο οὗἩ [86 ἀοαίσυοίίοη οὗὨ Φοτγύδβαίοω. (Οοιρ. Βύχῃ. 
ἰχ,-χὶ, Ζοῦδη «ἴεδω ἢ, 2, 68 ; 11], 88.} 

6. βρεοΐαδὶ τοΙΔΑΓΚ8.--- (1) ΔΑε ἰο μγαγεν. Τὶθ 
ποτὰβ οὗ {π6 οτὰ ᾿ΌΡῚΥ μα ΟΥ̓ΘΓΎῪ ὈΓΑΥΟΡ Ὑ11 Θοῖ- 
ἰδίην Ὀ6 ποατὰ δῃὰ δηβπογοὰ, ΟὗὨ οοῦγβα, {818 το- 
ΤΑΙ ΟὨΪΥ ΠΟ] 48 ὑτὰθ οὗ ροπυΐῃθ ὈΓΑΥΘΓ,---ὙΠ]Οἢ ΡΓθ- 

ἰ αὐ εὺν (ἔγοτα σα θοῦ (δ) ἃ τῖρμε 
ἜΟΧΡΓΘΒ- 

ίγεθδη ἴῃ 
ΟΥΥ͂ οὗ 

οπ). Βουῦποῦ: 76 οδπποῦ ὈΘ νοὶ ον οεσίδίῃ 
πϑπὶ ΟἿΣ ὈΣΑΥΘΓΒ 5.81} Ὀ6 ποδιά, ΠΏ]668 {ἈΠ ΕΥ̓͂ ΘΟποαστι 

οπὶ οἵ Θοὰ οἵ ΟἿΣ ΟΥ̓́Τ. βαϊγαίίουι. ἘῸΣ ἰδτω- 
Ὁ] ΟΒΘΙΏ ΘΒ γ76 ΟδΠι ΟἸ]Υ ὈΓΑΥ͂ οΟπἀϊ ἤοπα!]γ (ΒΟ Ὰ 

ΙΝ δὲ ΔΩΥ͂ ταί, Ὅ6 186 6886 ἴῃ ΘΥ̓ΟΤΥ βΕΠΌΪΠΘ Ὀγδγ- 
ΘΓ); 5ῸΥ ͵8 [ῃ9 Ῥτοσοΐβο οὗ Δ} ΔΏΒΥΡΟΓ ΔΌΒΟΪαἰο ἰῃ βυσἢ 
αἰγουχηβίδμοοθ. 85.611, νγὸ ἃγὸ οὶ ραοιτοϊ θὰ δὰ 6ῃ- 
οουσαρσοα ἴἰο ΤΩΔΪΚΘ ΚηοΤΩ 811 ους τοαυοδίβ ; δῃά ἰ86 
ΤΩΟΥΘ ὨΘΟΘΒΒΑΓΡΥ [Π6 Οὐ͵δοοὶ ἰ8 ἩϊοὮ ΜΘ ΒΘ} Κ, [89 ΤΟΓΤῸ 
ΟΠ ΔΘΠΠΥ͂ ΤΩΔῪ 1 ΒΟΡΘ [ὉΓ 81 δηδνγεσ.-- -Ἴ 6 Ποτὰ 
Ὀοδίοντ ἰθΏρΟΓΑὶ σ᾽ δ οσθῃ τὶ πουΐ ΟΣ ΒΌΡΡ]σϑ 08 ; 
Ὀαὺ δρί τί [.8] ὈΪΘΕΒΙ ΡΒ ΔΣΘ ἰραὰ ΟὨΪΥ͂ ἷπ ΔΏΒΥΤΟΓ ἴ0 
Ῥγάγεσ. (ΟὐπΡ. ἴ86 ἷπ 186 Αροΐογ. οὗ Τοῖ- 

᾿ ΒΜ }Π1Π18ῃ δΡοιΐ ῬΓΆΥ͂ΘΓ, 88 186 ΟὨ]Ὺ Κὶπὰ οἵὨ υἱοΐθῃοθ ]- 
Ἰαποὰ ἰοὸ --Ὑ απο υἱς 7).ο γγναία εεἰ.}-- 
410 ἰδ τοῦλδγκ }]6 ἰπδὶ, ἀοδρὶ δ ̓18}}} δ᾽ ΠέΌΪ ΠΘΆΒ, δυο 
Ἰοτο ἔον ἐμοῖς οὔβρσίησ τειηδίπβ ἰῃ [00 μοατὶ οὗ δίὶ- 

ΟΥΒ δῃηἃ τη οσα. Α ρϊοσγίουβ βυτροὶ ει οὗ ἴδ ἰδ- 
βηῖτο Ἰονα οὗὨ ουσ ἈΘΔΥΘΗΪΥ Βδίμοσ."--(2) Κωΐε ἔον οὔ 
οοπάυοί ἰονγατὰ ΟἿἿ πείρῃθον---ποραύνοϊυ : 8ὸ ποῖ 
ππίο ΟἰμοῖΒ πιμδὶ γοὺ που] ποὶ μδῦθ ἱβεῖῃ ἀ0 ὑπίο 
γουτβοῖ, (Ἰορὶ ἱν. 16. Το βαπίθηοα οὗ δι νίδηυΒ 
ἴο (δῖα ῬαΒΒΑρῸ, 866 ἰη ΗΘΌΠοτ ̓  Οομ).. ἢ. 101.) 1 
(μΐ8, Καη 8 οοἰοτδαῖθα τοογαὶ ῥτϊμοίρὶ8 ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΘΟΙ.- 
Ῥαγρᾶ: Ασὶ ἴῃ δυο ἃ ΙΔ ΠΠΘΡ (Πα΄ γοὺΓ σΟπαιτοῖ ΤΠΔΥ 
6 οΔρΘΌΪο οὗ Ὀεΐηρ εἰοναϊοα ἴηἴο ἃ τπηχὶπι ΔΡΡ 6800 
ἰο 811, ΟΥ ἃ υὐΐγογβαὶ ὑγίποίρ]θ. ΤῺΘ τῦ]6 Βοτο Ἰἰδἱὰ 
ἄονπι ΟΥ̓ ἐμ6 ποτὰ βηβ 85: θοῦ ἴῃ ΟΥ̓ΟΙΥ͂ Ὀγεαδὲ. Βυὲ 
ἰς ἀοβοσνοβ ποῦσο, ἱμαὲ στ 116 ΟἿ ΟΣΒ ΤῊΔΥ ΠΑΥ͂Θ ΟΧ- 
Ργϑββοὰ ἰἱ ἴῃ δὴ ἱπηρεγίεοί δπὰ πορϑεγθ τηδηπεγ, [86 88- 
γἱοῦν 4] οηθ ἀϊβοϊοβοα ἰΐ ἴῃ 41} 118 τί σμ μ688 δηὰ ἐΪπ 688. 
--ἰ(Ἕ(8) Το παγγοιῖο ιοᾶν δῃὰ {}6 δίγαὶξ σαΐδ, ἴμ6 δγοαᾶ 
ταῦ ἀπὰ [86 τοίάδ σαί6. ὙΥ ἃ ταυδί ποὺ ογϑεϊοοὶς (88 
ἰδίοτῖ 81 δρρ]οδίῖοι οὗὨ (818 βί τα} ]θ: ΠΟΡ γοὶ 118 ρ6:.» 
6ΓΔ] ᾿τηροτῖ, 88 τοὶ διηρ ὑο ῬΡΘὨϊ ΘΠ 00 πὰ ΠΡΟ. 6868, 
ἴο ἴδ! δηὰ υδοϊϊοῖ, ἰο βαῃο βοδίίΐοη δηὰ ἀδβίστο- 
ἄοῃ. Ηδαρπον: “ ΟἈ! ΒΟΥ ΤΩΔΩΥ͂ Ὸ Οὐ ἐπα Ὀτοδά 
πα ΤΉυΒ ἰδ ΤῊ] ΔΊΟΥ οὗἁἨ το Βαδίθῃ ἰο γυΐῃ, δηᾶ 
ΜΠ}}} Ὁ] ἰτοδίογ Ὀ6 οοπαοτχποὰ,." Βυὶ Ηδαῦπον ἢ6ΤΘ 
ΘΟ ΐηθ8 ἵνο ΜΟΥ αἰδεγοηὶ δἰδίοτησηΐβ, ἩΔῚΟὮ ἀΣΘ 
ποῦ ὨΘΟΘΑΒΑΤΙΪΥ͂ οοηποοίϊθα. ΠόοοΒ ποὶ ζτδο8θ σοδϑοῦθ 
ΤΏΔΏΥ 8 Βοὺ] τοι ἴΠμ6 ῥδίῃ οὗ ἀοβίσισοι ονοα δὺ (80 
Ιαβὶ ουγ ἢ Βιυῖ, ἀραγί ἔτοτῃ 818, ἴΐ 18 τ }]} ἴο ς8}} δὶ. 
τολου ἰο ἴ.6 ἀν] ῥγοβροοὺ βοὺ Ὀοδίοσο τοδῃ ἴῃ (μΐθ 

66 [6 βεῃΐοποοθ οὗ Αὐρτδβίϊπο, Γυΐμοσ, 
δα οΟἴμοτδ, ΟἹ ἴ86 ῥδββαρθ, αυοϊρα ὮΥ ΒΘΌΡΠΟΥ, Ὁ. 
102. ---- Βειοαγε, οἰο., νοῦ. 1ὅ.---6 ἰπγθο κἰηὰβ οὗ 8160 
Βρὶ 18 Δ ΠΟ ᾿σμτίβιίδηβ ἀγα βθγο ἀοβουίδοὰ πῦξῃ τοδν. 
ΨΟΙ]ΟῸΒ ΔΟΟΌΓΔΟΥ δπὰ ἀο]ἸοΔοΥ οὗ ἰουοῦ: (1) ἘΔ]86 
ῬΓΟΡΒοΙδβ, τα  ΒΕΥ τοξοστίηρ ἐο Πογθςβ ; (2) 8189 
ῬΓΟΐδαβΟΙΒ (8) βρυτίουβ δι υβίαδίθ. ΟἹ δὸ αἰδοτ. 
οπὶ ΘΧΡΙΔηΔ ΟτΒ οὗ δ ηδέε, δεοὸ Ἡφυθηοῦ, Ρ. 106. 

“ΑΚ ἴ86 ἴΠΟΥΠ8 δηᾶ {ἢ} 181166 τηυβὺ μα ΒΏΟΥΤΩ, δὲ 
Βτβὶ βἰρῃηῖ, ἐμαΐ {π6 ἴγ8θ οἢ ὙΠ]ΟΝ {ΠΟΥ͂ ΚΥΘῚῊ Μγ88. ΘΙ» 
τυρὶ, ἰδ 8 ΟΥΙΘΠΕΥ ἃ ταϊβίδίκα ἰὸ τοῖον ἐμαὶ εἰσ ϊο ἴὸ 
ἴτϑϑβ ἩΒΙΟΝ πόνον ὈᾶσΘ ἔγοϊϊ, ΟΣ 10 βυοῃ 88 δγὸ ΒδΠ 
ἀφοαγοά, Ὀυΐ τ ΐοἢ, 88. 18. τ }} Κπότη, οὔάπιεΒ γιοϊὰ 
βοιὴθ δχϑθ δας ἔγυϊέ, Ὁπάουθίεαϊν, ἰξ τουδὶ ΔΡΡΙΥ͂ 
ἴο ἀεσεηογαῖθ ἰγθϑ. Ασοοσα!ησὶγ, [Π6 ΘΧΡτδββίου, 18 
Ββίρηϊποιηῖ, δα ἱπαϊοαῖθβ ἐμαὶ ουν [μοστὰ δοκηοπ]θαμ- 
δἃ ἃ ρτδάυαὶ ἀδργανδίίοῃ οὗἨ πϑίαγθ οοσσοβροπάϊΐηρ ἴ9 
186 ῬΓΌΡΤΕΒΒ Οὗ ΤΟΓᾺ] 6Υ]] ἴῃ [Π6 που], οὗ τ ]οἷι ἰμ9 
ὑποτη 8 δηὰ [18.168 ἀγα ἐμ 6 βγῇ}. (ΘΟ, ἐϊ,. 2. 
δεπ εδι, ἰὶ. 2, 64.) 

ἴῃ 186 δοποϊαἀίηρ; δἰ πλ}16, [86 οομίσαϑὶ Ὀοΐγθο δ Ὁ 
οὗ ἰσὰρ δἰ δηὰ ππθσο ῃγοίοβϑίοῃ 8 δαὶ Ὀδίοσθ 08, ᾿υδὲ 
88 ἴ|6 ἔρτγο οὗ [86 ἱποίοϊα Ὀυ]αϊπρ' ΓΟΡΥΘΘΘΏΊΔ, οἱ [86 
οπ6 βαπά, (86 Ομυγοῖ δ8 186 τ βίγυσίυγα τοασοὰ 
ὈΥ͂ ΟἈτΐδὶ, διὰ, ὁ [86 οἶβαν, ἰὩ8. Ὀυϊαϊπρ ταϊδοὰ ὮὉΥ 
186 ΒίΘΡΑΤΟΏΥ. 

ἨΟΜΙΙΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸῺ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ὀἰνοοῦοῃβ οὗ [6 ᾿ογὰ ΠΟΥ͂ ἴο δϑοῖς [πὸ Κίηρδομη 
οὗἨ Βοδυθῃ.--- Εβϑθοη δὶ οὐ 165 οὗὨ ἰῃ8 ΨΥ 0 Ἀδανεῖ : 
1. Τυτηΐηρ ἰο σά (0 δβὶς, ἰο βϑεῖκ, ἰο ποῖ). 3. 
Τυγηΐηρ ΔΎΔΥ ἔτοπ ἰδ6 που], ΝΑ ἴο ρίνγα ἰῃ ̓ ς 
ἰμβίραᾷ οὗ ἰαἰκίηρ ἴῃ Βα ββῆποββ. ( ἴο ΘΩ͂ ὐκόρρλίρν. ᾿ 
(ὴ) ποῦ ἴο ὍΠΟΥ, [86 τουϊεταᾶο. 9 τουδὶ θοπατο οἱ 
Ὁ]Πονήπρ (μ 6 Ἔχδιαρ]θ οὐ ἰπ6 τωυϊτιαο, [μ6 
οὗ ἔλ1]86 ὑγορῃοίβ, [86 ἀθ] υβίουβ οὗ ἀοδὰ Ὀγοΐοββοσα, 
δαηὰ (Π6 ἀ6οο. Ὁ]Π688 ΟΥὗἨ Δρρδαγοῃὶ δοριθνοθηΐίβ. 8. 
ΠΡΡΠΡΕ ΟἿΣ ἈΘΘΥΘΏΪΥ Βουδ6 ΡΟΣ (Π6 Ὠἰνῖπο Βοοῖς. 

--Ἴθ ὑποοη 058] Ῥγοσηΐβ οὗ δῆβνον ἰῃ 
ΘΟΥ̓́ΟΣΥ ΓΟΔ] τδηΐ, ΟΥ ἰμβθηΐϊθ δῃὰ ργουθηΐῃρ ἴον: 1. 
ππρ ϑνίονν Ἐ 16 ΠΕ ΔΙΤΑΏΘΙΘΗΐ : 88}.---866}(--- 
ἱΚκηοοῖς ; 2, ᾿Πυδπίγαιοὰ ὉΥ δ ρἜΠΘΓΡΑΙ Ὀγίποίῃ]ο, 8 
ΘΘὈ]6 ἠο ἑδιαροια μα8 πὸ} 88 βρίγιθιδὶ ἰδίηρ : Ἔα 



 ΟἽΑΡ, Υἱ]. 1-29. 147 

ΟΥ̓ΘΥΥ͂ 0π6 ἰδδαὺ δαϊκοι ἢ," οἷο; 8. δυο ϊζοὰ δηὰ 
Ργονοὰ ὮΥ [86 αἴδοιίοη οὗ δαυι ΒΥ Ῥδγομία.---ΕΤΟΥῪ 
ξοηυΐηο βρί σι 18] δβρίταϊΐοῃ 8}}4}} θ6 βδι 88:64: “[ῸΓ 
ΟΥΟΤῪ Ο0Π6 ἰἰιδὶ ΔΚ ί ἢ," οἱο.-- -)ὸ ομαγδοίοσίβοβ οὗ 
{πὸ ὈΣΑΥ͂ΟΡ. [ὑ ἰ8,1. ψομυϊη6 δδιεῖηρ ; δῃἃ ὈΘΟΟΓΊΘΒ, 
2. οαγιοδὲ βοοπσηρ ; δηὰ 8. υγροπὺ ἱτποοϊκηρ,---Οταά- 
8] ὈΓΟΩΤΘΒΒ ἴῃ βροκίησ δῖος [86 ἰκϊπρσάοτῃ οὗ αοὰ. 
ΤῊΘ Βοατο ὈΘΟΟΙΏΘΒ,---1, ἱπογθαβίηρὶγ ἀοβηΐϊο ἰῃ τοῖς 
Θγθῆος ἰο 118 ΟὈ͵οοῖ (α) [86 εἷδ οἵ ὅσα; (δ) βρ γί ϊι δὶ 
ἰτοδϑαγο; (6) ἴΠ6 ἄοον οὗ μοαγϑῃ: 2. 1οϑὰβ ἰοὸ δὴ ἰῃ- 
Ογοαϑοα Β6η86 οὗ ΟἿὮΓ ΟΥ̓) ΡΟΨΟΓΙΥ πὰ τυΐῃ (πϑηῖ ; 
ΒΟΏΒ6 οὗὨἨ πανὶ ᾿Ιοβῖ ; βοῆβα οὗ βίδηάϊησ πὶϊμοαυΐ, οὗ 
Ὀεΐηρ Ἰοβὶ); 8. ἱπογθδβί ρῚΥ ὑγροηὺ ἴῃ 118 τηδηἑ οϑία- 
θη ; δπὰ ἤθῃοθ, 4. Γεβι 18 ἰῃ ἱποτοδϑίηρ ἀθροπμάθῃοθ 
ὌΡΟΣ αοἄ (ΗΕς ταυδὶ ρἶνο, ἀἴβοϊοβα, δῃμὰ ορϑῃ)[).--- Τὴ 
Ἰονϑ οὗ δὴ ϑαγί]γ (δι Πο. ἃ ἀΐτη γοργοβοηϊδίίοῃ οὐὗὨ [ἢ6 
Ἰοτθ οὗὨ ον ΠΘΑΥΘΏΪΥ ἘΔΙΒΟΥ : (α) ΕΤοτα 8 οδαγδοίου : 
(δ) ἔγοται (86 οομβάθῃηοε ἴῃ Ηΐ8 αἰβροδίἰΐοι πο γ0 
ΟΠ ΒΕ : (2) ἔγοτῃ ΟἿΣ δχρογίθποο οὗ ραβὺ Ὀ6η6Βι8.--- 
ΤΙ τυΐῃβ οὗ ὑγσυ πυχηδηῖ ιν Ἰοδν ἰῃ ΟἿΓ βίη αι] πδίαγα, 
8 πα ϊσαίίοη ἀπ ῥσγοοῦ οὗ ουν Ὀἰνίηο οτίρσίη.---ΟἸγῖβι 
ΡΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ ἴππ0 οοὐτυρίίου οὗὨ τηδῃ, 1. ἴ0 Β ἢ δὴ 6χ- 
ἰοηΐ, 88 ἰο δροαὶς οὗἉ ἰΐ ΟὨ]Υ ἴῃ δοπηροϊΐοι τι ῥγοσω- 
868 οὗὁἨ δΒαϊναϊίοη; 2. 80 ἼΪΥ, δΔ8 ἰ0ὸ οχοθρί ΠΟη6 : 8. 
80 κἰ πᾶν, ἰπαἰ Ηθ τηϑηΐϊίουϑ δ ἱ86 βϑιηδ Ὁἰὴ6 ΔῺΥ ἴθα- 
ἴαγοα οὗ βεμυΐῃο Βυτηδηΐ Υ 81}}} Ἰοῖν. 

Τλονείονε αἷΐ ἐλίπρε (γον. 12). --τίμ6 αν δὰ ἐμ 
Ῥτορβοίδβ, 88 ἱποϊυάθὰ ἴπ [86 ῥγϊποὶρ]θ Ἰαϊὰ ἀοίσῃ ὮΥ 
ἴδο ᾿μοτὰ : “τ:ιογοίογο 411 {πΐηρα, οἷς. : 1. Ῥχοοῦ οὗ 
ἰς ; 23, ἰπέρσθησο ἔγοτη ἰὑ.--- ΤῊ 5 ῥυϊῃοῖρ]6, 88 ἀθβοῦῖ- 
ἴηρ 186 οοπαποὶ οὗἩἨ ΟἸτίεὺ Η]πιβ6 1} (6. ν. 17, 18); 
88 Θχρϊασιῖνρ [6 παίαυγο οὗ ἵγαο ον, Βοτη. σἰϊὶ. 10 ; 88 
Ὀοὶὰ ἰδ ρἱλ ἀπὰ πο τοχυϊγοτηθηῖ οὗ Η]8 Βρίγὶι.--- ΤῊ 9 
οἰδΐπιδ οὗὨ οἴοσθ ὍΡΟῚ 8 8γὰ ρ]οὰ Ὀγ ἴῃ νοΐοθ ἰῃ Οὔ 
ΟΥ̓́Π) ἘΠ ΟΣ ἀοτιδπάβ ἐδ6 τηράδαγο οὗ Οὐὐ ἈὈ6- 
δβιοτίης ὉΡοη οἴδοτα. 

πίον γο ἱπ.---Ἐπίνδυιοο ἰηο ᾿ξ τοηἀοτοὰ ἀἰ βῆ 6]: : 
Ἰ. Ῥγοῖὰ οογίδίῃ θοῦ Αγ [68 το ἀοίον : (α) ΤῺΘ 
εἰν ἷ8 αἰταῖξ ; (δ) [6 ἨΔΥ ἰβ ὩΔΙΤΟῊ : (ο) αἰδίουϊς ἰο 

Σ (α) {λδγθ δγθ ἴδτν οοσῃρδῃΐοηβ οἢ ἰξ, 2. ΒΥ {86 
διιγδοουβ οὗ (86 Οἶδε Γ τοδὰ : (α) 1116 ζαΐο ἱβ σἱὰθ ([86 
τὶ μοῖραι οπίγβῃοθ) ; (6) [6 ψΔΥ Ὀτοδὰ (δἰ ρα Αγ) : 
6) ΤΩΔΩΥ͂ πΑ}]ὶς οὐ ἴξ ; δῃηὰ ἀὸ Ὡοΐ Ἰροροῖὶν πὰ], Ὀὰυΐ 
ἰπιαὰ δηὰ οχρϑοὶ ἰ0 ρῸ ἰπίο {86 οἷν ὉΥἰ᾿ (εἰσεὺ- 
χόμενοι δι᾽ αὐτῇ:λ.----ΜαΣκΒ οὗἩ [86 ἰσυ Μῶγ.---Μ Αγ Κ8 
οὗ (86 Ζ186 τῶγ.--- 8 ἀγὸ ποῖον ἰο (Ὁ]Οτ ὑπὸ τωυ]- 
ἰαάο πώς ὅτευ ΙΗ ΔΥΘΒ, ΠΟΡ ἔμ]β6 ῥγορ μοὶ ἰηΐο 
ὈΥΘΊΤΑΥΒ.--- ΒΟΎΔΙΟ οΟὗἁἨ 156 Ῥγορμοίβ: 1. ν Βο- 
6Δ0989 {867 δῖε 7αἶδ6 ὑτορδοίβ, (α) ἰμ βιιθαρ᾽β οἱοι μίηρ 
- ΤΟΙ ἀοοορῦγνο; (δ) ἱμναταϊγ, τανοηϊὴσ τοῖν θ--- 
ΥΟΥῪ ἀοδίτοῦνο. 3. ΒΥ πῇδὺ τρατκα 884}} τὸ ΚΠΟΥ 
ἐποση 5 (α) ΒΥ ἰδεῖν ἔτιϊϊδ. ΕΥΟΤὰ ῥσορμοίὶθ τὸ 

κι τρέωοι 88 ἢρ8 δῃὰ ὕταροβ: Ὀαΐ [Π686 
να ΟὨΪγ ἴὯ6 ἔσπυϊίβΒ οὗ ἰμ6 ἩΠ]ᾺΘΙΠ6Β6---- ΠΟ ΓῺ 5. δηὰ 
(μΐσι1ε5. (δ) Ετοπι {μ6 ἱαάρτηοπὶ πίοι αὐἱοἰκ]γ ονοῖ- 
ἰαἶκ65 {Π|612.----λ186 οοτηΐοτίὶ βοπίηρ ἕγοπι ἱστιδὶ ἴῃ αὶ 
ἀοδὰ ῥτοίοδεΐου.---Ποδιὰ ῥτοίοβδίου ἰ8 ποὶ γοπὰογοὰ 
δοῖεν ὉΥ͂ ΟΟΓ δυγτοηάδοτίηρ 86 ΟἸγβιΐδη πδηιο, ναὶ 

ἃ Βρίτι[8] ΓΟΠΘΊΙ.---ἾὟ 0 58.841} διὸ ἰαΐο (86 
τῶς πὰ οὗ μβοδυθῃ ἢ 1. Ηθ ΟἿΪΥ ὙΏΟ σοῃΐδβδθοβ (89 
Ἰωτά ; 32. ποὺ δύο Ομ ἯΠῸ Οὐ ΆΓΑΪΥ σοηΐδδβαοθ 
Ἠϊΐτπὰ ; 8. 6 Ὅᾷὸ ὕγσόνοθ ἰδ ἰσυτἢ οὗ μί8. ῥγοξοβαίοῃ 
ὉΥ 4 ΒΟΪΥ οὈοαϊφηοθ.---1}6 ἴῃ ΟὨτῖδι, {86 ὙΠ[ΠΦοΓ (ἢ 6 
Ἐδύλεν ΘΟΠΟΟΥ πο 18.---Ἴῦ ἰΒ 006 ἰΐηρ ἰοὸ ὧο ΤΙΔῊΥ 
ποῦῖκϑ ὃν (6 ἤδπι6 οὗ Ογῖβὲ, δη ἃ δποίμοσ ἴὸ ἀ0 ἐμοτα 
ἐπ ἴἰλ6 Ὥᾶσῖο οὗ Ομ γῖβι.-- -Εσοα δηἰυδίαστη δηὰ ουΐ- 
ποχὰ σιοοορδῦ ΔΙῸ ποὶ βιποίοηϊς ουὐϊάθηςβ οὗ ον ἀἰδβοί- 

ἡαρδγῆα, ----ὶ ΘὨἰδυιδίαβπι ΚΘΏΘΓΑΙΙ Ὀοίσαγθ ἐν 
δγ τ -- 80} τγῆο ἀρρϑᾶγ στοαὶ ἰῃ 

Οδυτοῖ απᾶ βιίδια, τ] ἰπ ἰμδὺ ἀαγ 06 ἀεορτίνοά οὗὨ 
ἐπεὶς δεϑυσηθὰ , διὰ οὗ ἰδοῖγ οἱαίτηᾳ ἰ0 Τὸ- 

Βρθοί.--ΤῊο {το οίο ἃ ἡυἀσταοηῦ ἀροῦ ἔδ]86 ὑσορμοίδ, 
ἀρδά ῥγοΐδδββοσβ, δηὰ ζϑαϊοίβ δῃᾷὰ βε] 888: διῃξμυβίαδιβ. 
--Ἴὸ 7υάρστηρηςξ ἱπιρ] 16 ἰπ ἰδ6 ποτά, “7 πδυεν ζῆθι 
νοι.) ΤὨΐ6 τηθδῃβ: 1. Υ9 δδύθ ΠΟΥΘΣ ἱσπόσῃ ΜΘ: 
ὦ. ὨΘΥ͂ΘΡ ΚΠΟΥΓΏ γΟΌΓΒΟΙΥΟΘ; ὃ. δηὰ ἱδογοίογο οδῃποὶ 
6 Κπονῃ οὗ Μο.---Τὸ Κηον, ἰο ἴον, δῃὰ ἰοὺ ργαίβϑ, βῸ 
δὰ ἴῃ μαῃά. 

ΤΙ πουβο 0} ὩΡΟοη {πΠ6 τοοῖὶς, δῃὰ ἐμαὶ τοραγοὰ 
ὍΡΟΣ ἰδ Βαηὰ.---ΤῊο τοοὶς δηὰ {116 βαπὰ : οὐ ἴδ Εἴοσηδὶ 
ὟΝ ογὰ ἴῃ 18 δοσηρδοίῃϑϑβ δῃὰ ἤστηῃ δα, δηὰ ἴΠ6 ποιὰ, 
ΤΟΒΟΙΏὈ] ὴρσ ρᾶγο᾽]68 οὗ βαπᾶ, πίϊοιν οομοβίοῃ.-- 
ΕΥΘΓΥῪ Βρ᾿Γ 8] β γι οίαγο 8881} ὈῸ ὑσοά, 1. Το συ 
Οὗ 818 βἰδιθιηθηΐ : (4) ΑΒ ρῥγογϑὰ ὮὈΥ͂ ἀχρϑγίοποσ : (δ) 
ονϑὴ 86 Κιηράομῃ οἵ ἀοάα, οὐ {π6 ἵππον 116, 88 18 
ἰθηρθδίβ. 2. [ὨέΓΘΠΟΟ68 : (6) ΜΔΗΥ ἃ ζα]80 στο, 
25 ΔΙΣΟδὰΥ ὈΘ6Ὶ δγαρύ ΔΎΓΔΥ ; (6) ΠΟῪ οδγοῖι] βῃου] 
ἯΘ Ὧ6 ἴῃ τϑαυΐπρ ΟἿΣ ΟΥ̓́. δἰταοίυΓΟ [---Ἴ 86 πογὰ οὗ 
Ομ τδὶ ἃ πογὰ οὗ βΡογοῦ : 1. Οἵ γϑαὰὶ ρον (οἵ ἰτυΐδ, 
οὗ ἰονα, οὗ ᾿᾿ξ6, οἵ 1.0 ϑ'ρ τὶ); 2. οὗ ρογίδοί ρβόῦσοῦ 
(οὗ Δ] δυϊβουῖ δπὰ οὐμηϊροίθῃς6).---Τ}6 ἑοδομίη 
οὗἩ 186 βογίθε8 δπὰ 186 ἰϑδομίηρ οὗ ΟἸτγίθι. ΤὨΘ ἕου- 
ΙΔΟΡ ΡΟΊΤΟΣΪΘΘΒ, ἀοδρὶΐα ὑποὶρ Δρρθάγαηοα οὗ ΡΟΥ͂ΤΟΣ, 
δΔυϊδοτίςγ, βοίθησθ, δηα ϑηϊιυδίαδβια [86 ]Ἰαἰίον 81} 
Ροποτγία!, ἱπ 186 τοϊάδὺ οἵ ἀθοροδὶ ουϊπαγὰ ρονυοσῖῦ 
δηὰ οοπίοιηρί. 
ϑίανκο :--ο εκ: Ῥβ. 1. 1δ. 188. Ἰν. ὃ ; Ῥβ. χχὶ. 3, 

8; Ζοοἢ. χ. 1; Φαχηοθ8ὶ. ὅ. ὅϑϑεζ ; 6... χχῖχ, 18,14: 
[κὸ χν. ὅ-9. Αμοοξ: Το χἰϊ!, 24. Ασίϑβ χὶϊ. 18-- 
16 ; Βον. ἰἰϊ. 20; ὅοῃ. χχχὶϊ. 26--99.---ὠυρυδίϊπο : 
Ἰἄδο ποὺ υἱἷὝἅ οἶίο ἄαγε, ἐἑ ἐμ αἴδοας αγαάεπίξειδ ΟΥ̓αΓ6.--- 
Ηδ πἢο που]ὰ Βῃοῦν οἴβοῦβ (ῃ:6 ψΑΥ, τηυδὺ Εἰτηθοὶ 
Βοος ονοιγι πα τοι (ἀοα ἴῃ ὈΓΑΥ͂ΘΣ : 2 Οὐγ, 11]. ὅ, 6 ς 
ΑοίΒ ΣΧ. 9.--- ΤῸ ῬΥΑΥΟΣ ἰδ ΘΟΏΨΟΣΒΟ τ]ὰ αοα : ΡΒ. 
Χίσ. 1ὕ.---ὴἡνοεποῖ. Ο 1 οτὰ, τὸ οἴμλο5. δδὶς ἴοῦ (ἢ 6 
βίοῃϑ οὗὨ ὑδιωροσγαὶ ροββθββίοῃβ, Ὑδιοἷ πουϊὰ τη ῖκο ΟΌΡ 
οᾶτί ἃ βίοῃθ Ὀαΐ, ἰμηβιοδα οἵ ἰϊ, Του μαδὶ σίνθῃ υ8 
10 Ὀτοδὰ οὗἩ ΤῊΥ βτδοῦθ, οὐ ΤῊΥ πογὰ, δῃὰ οὐ ΤῊΥ 508 : 
Ῥχγον. χχχ. ἢ.--- σΟ Βἢ οὨὐ] ἄσθη ἰδδὶ τὸ δ Γ6, ΠΟΥ͂Ν οἷ- 
ἰθῃ ἀο τὸ τοραγὰ δἃ8 ἃ βίοῃο ψμδὶ ἷἰβ Ὀϑίίοσς ἕοσ βου] 
δη Ὀοὰγ ἴδῃ ἰδ 6 δηοδὶ Ὀγοδά, δπα 88 (μ6 ροίΐϑουῃ οὗ 
βουροπίὶβ, Ἡπαὶ ἤσοῦοβ [06 τηοδὲ Ὁ]6856α τηραϊοῖῃθ [ῸΓ 
ΟἿ Ὠοασὶβ 1 ῬΓΟΥ. ΧΣ, 14.---ΕΟΓΥ ΘΔΡΙΒ]Υ δυο ΐ ΣΊΔΥ͂ 
ΒοΙρ ἰο σϑυγπμὰ υ8 οὗ [86 Ἰονο δῃὰ ζαϊ πἴυϊηοδ5 οὗ ἀοὰ 
ἰοπαρὰ Ηἶἷβ οπῃ: [88. ᾿χἱϊ, Ἴ, χὶῖχ. 1ὅ.-- νοι ἴὉ 1 
ΟΓΘ ΡΟΒδΙΌΪ6 1Π6ὲ 41} Θαγί] ραγθηίδ ββουϊὰ ἔογχοι 
(οἷν ἀυὶγ, γοὶ νι}} αΟοὰ ὑγοῦθ ἃ Εδίδον: 188. ᾿σΐν. 
16.--- Τὸ αἰὐδοίίοι οὐ ραγοπίβ ἰοπαγὰ ὑμοὶν οὨϊάγοα, 
ἃ Βγιηδοὶ οὗ 86 ΒοΑΐπρ' οὗἨ ὈΓΆΥΘΣ.---ἰς ΤὨοΓοίογο, 8}} 
{πΐηρβ τμδίβοουθν γο νου." 2.1 ἴθι ραγαζὶ- 

ἐογίμπι. Φοτοπι.--- δον οὴθ Οὗ υ8 Οδιτίοθ 'π Ηἷα 
Ὀγϑαβὺ δὴ δανίβοσς, [υάσο, δα ταοηΐοΣ οὗ ἢἷ8 οομπάποὶ 
ὑονγασὰ ἢΐβ ποίου : ῬΒ. χνυ. 8 ; Μαίι. χχίϊ. 89 ; Ερἢ. 
ἷν. 9ὅ : 1 Τίπι. ἱ. δ : 68]. ν. 14. Βόυα, χἰϊὶ, 10.--- το 
γοῦ ἢᾶγο {δ6 ἰε5ὶ οὗ τῇῆδὲ γου ΟἾὟΘ ὑο ΥΟῸΣ πο ὨΡΟΥΒ 
--ὰὸ βρεΐῃρ οὗἩἨἁ οαυΐίγ δπὰ (πθ Ὀομπά οὗ τουΐυΔ] ἔοτ- 
ὈΘΘΓΆΏΟΟ.--- 6 Πβῆποββ ΜΠ ἰγαγθ βπὰ ἃ ΤοΔαῪ 6χ- 
σπδ6: 1 Ὅογ. ἷν. 7: [ΚῸ χυὶΐ, 1]1.- το γδν ψό ἵῃ, αἱ 
ἐλα εἰναΐϊξ σαί. ΤΏΘΓΟ ἃ’Ὸ ΟὨΪΥ τὸ τοδὰβ πῃ ΐοὰ 
Ιοαὰ ἰο οἰοτηϊ γ,----ἰπδὶ οὗἩἨ 1ὴ6 ποιὰ ἀπά οὗἉ ἰμ0 Β688, 
ἩἜΪΟῺ Ιοδ 8 1ἰο Π6Ὶ] δῃηὰ οομάοσημδίίου ; δπὰ ἰδμδὶ οὗ 
ἐδ6 δρὶτίϊ, πο οἢ Ἰοδὰβ ἰὼ μοαυθὴ πὰ οἰδσηδὶ 116. 
ΤὨοτγοίογο Ὀ6 βυτθ πο ἢ οὗὨ [8666 ὑπὸ ἴμοὰ ᾿ιαϑὺ οἢ0- 
86Π.---ϑιτίνο ὑο δηΐοῦ ἴῃ δὲ ἰ89 βίχαϊξ μαΐθ: [Κὸ χὶϊὶ, 
24. ῬΆΪ], ἰϊ, 24.----ΟἸ τ  Β[ 1818 ἈΓΘ Οἱ στίτη8 : ΡΒ. χχχὶχ. 
14. Ηδφὴ. χὶϊί, 24.---ἰ ἰΐ5. 9011γ. 186 ποσὶ ἃ ̓ιδβίθῃβ 
Δοὴρ ἰδ6 Ὀτοδὰ γΥ ἴο 86}}, ἰο 186 βουῃά οὗἁ τηυπὶο 
δ ἃ ΓΟΥΟΪΓΥ.---ΤῊ6 δυδογίηρα οὗ [18 ρῬγοϑοηὶ {π|6 δσῸ 
ποὶ πογέδγ ἴο Ὀ6 σοαραγοὰ πιτἢ [Π6 ΦΊΟΓΥ ἴο ὈΘ ΓΟΥΘΔ)- 
οὐ: 23 Ὅον. ἰν. 17: Βοχη, υἱϊἹ. 18.---ἰ ποῦ :-τὴὰιΊ ἰ8 
ποῖ ἴδο μογτὰ Φεβδὺ8 ΠΟ Τρ 68 180 τοϑβὰ [0 Ὠθδύθῃ 80 
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βιγαὶϊ! δη ἃ πδιτον, Ὀυὶ τοῖον [86 ἀοΥΣ, (86 ποιϊὰ, δῃὰ 
ΟΣ ΟὟ ἤρβῃ: οὗ. χὶχ, 21, 22. Ῥτονυ. χχνὶ. 18.-- 
ὙΓῺΥ ἰδ ἰδ ἐπαὶ 8βὸ ἔδτν πὰ 16 ψΔῪΥ ἰὸ βοαυθὴ ἢ Β6- 
6880 οὗ ὑμοῖὶν περὶ σοῦοθ ἰῃ βοοκίησ, ἐμοῖν δ] οὐ ἢ ἴῃ 
δἰτὶ νην, {πον ἀδυίηρ ἱῃ τοβίδιϊηρ αοα, δηὰ ἐποὶγ τη Δ]- 
68 πῃ βἰπηΐησ. Ηρῃςο ἰδοῖγ οΘοπαοιηῃδιίοῃ γοϑίϑ ἘΡΟῺ 
(Ποἷγ οὐ ποδβ: 2 Ῥεῖ, ἰ, 8: Αοἰβ χῖν. 16: Φόδμη 
ΥΝΙ. 12: Αοἰβ χὶν. 22 : ον. υἱῖ. 14.---ἴ,δἱ ὰ8 ποὺ Ὀθ 
οἤἴξἘπαοα δἱ 18} β1}8}} πυροῦ οὗἁὨ ΠΟ] αν ογβ, [88. ἱ. 8 : 
Ζορὶι. 11}. 12: ΟΣ δὲ [Ώ6Ἷγ ΤΏΔΩΥ͂ δ οἰἱρη8 : θὰ σοτὰ- 
ἔοτε Οοὐγβοῖνοβ ἰῃ υἱὸν οὗ (μεἷγ Ὀ]οββθὰ οηὰ, Ζϑρῇ. 1]. 
11: Βον. 11. 20. --- Βειοαν6---ῬῺ}}. 1,18 . 1 Φοδη ἶν. 
1-- -οἹἹἍ ζαΐδε ργορλείδ, ὅον. χὶν. 14. χχὶϊὶ, 26. Μίο. 11]. 
ὅ-12., Ζοῥὶ. 11}. 4: 2 οι, 1.1: Βν. χνΐ. 18.-- 
ΡῈ εἰοίλίπσ, ΦοΒῃ σ᾿ ὅ ; 23 Ὅον. χὶ. 18-1ὅ : 26ν. 

ἱϊ, 2]1.---ΦΜπανεπὶπρ ιοοΐνεδ, Φοθη χ. 8--12 , Αοἰϑ χχ. 
29: 2 Τίχτι. ἰἰ. 17, 18; ΕζΖεῖς, χχὶ, 29. Μαῖίί, χ, 16 : 
2 Οον. χὶ. 18, 14.--- ὡσπαπι διιπί δία ρεῖϊεε ουΐωμηι, 
πιλδὲ ποριὲπὶ8 Ολγι απὶ ἐσίγίπδεσι ζαοσίει ἤ (Τοτγὶα}- 
᾿ϊαη.}.-- ΗΠ γοξοὶ δωπέ λαδίδις οὐδ, απίμ υμΐρεε, ασίι εἰ 

ἑίαίε ΤΩΣ (Βεσγημαγὰ.)--- συθί ποὶ ΘΥΈΓῪ βρί τϊ, 
ὯΟΥΡ ΟΥ̓́ΘΓΥ ἰΔΊΚΟΓ ΟΥ Βρα 060.---Ἴ Ὁ ΒρΡΘαΪς Εἰ δὴ δηροὶ, 
ἴο Ῥᾶροῦ ἐμ6 ἤδδι, ἴο ραὶῃ {86 Εἰ ρ]6 ὉΥ ουϊπατγὰ 
ἀογοίίομ, ΟΥ̓ Δ ΠΟΥ, ὈΥ δα, ΟΥ̓ ἰ6Ά ΓΒ ΟΥ ΚΤΌΔΩΒ, 
ἴο ρξῖνο οῃθ᾿Β ΠΟΥ ἰο Ὀ6 Ὀυγηρά, 0 ἀ0 τηΐϊγ80168,--- Δ Γ6 
Ὠοΐ ἐπ β' χῃ8 οὗ ἃ ἰτι ὑγορμοῖ: ἰὴ9 πογβί ἀδοοΐνογδ 
ἢδγο ὀχ ϊ οἰ θα 411 [ἢ 686, οἢ. χχὶν. 4--11 ; 2 ΤΏΘ88. ἰϊ, 
9, 10.---βουπα ἀοοίτηθ δηᾶ {πὸ γυϊί8 οὗἨ βαποιῆοδ- 
ὥοπῃ ἰῃ6 ονϊάθῃοθ οὗ ἃ ἴσια ργορδοῖ: 2 Τίτμ, ἷν, 8, 4: 
σαὶ. χἱϊὶ, 18 : Φ6:. χχἱ!, 2δ, 26, 82. Ηοϑ. χίΐ, 1.--- 
λέα)ιι :--- Εν τ ΟἸγδδη δῃου)ὰ ἔγγ 86 δβρ τὶ, δπὰ 
τϑοορπίζθ ἴΠ6 ἐγ : ΑοἸ χνυϊϊ. 11, [86 τηθὴ οὗ Βοτρᾶ. 
--Α γο Ἰοδὰ 8 ΔΒίΣΔΥ ἔγοι ἰῃ6 ΠΔΓΓΟῪ ὙΔΥ ΔΙῸ 
ἴα]βα ὑθδοῦουβ, 6 Γ. ν. 81; Ηοβ. χὶ. 1, 2.----ἰμοῦ πὸ ὁπ 
ἱπιαρσίηο ἰδὲ ὑπΠ6Γ6 8. ΔΩΥ ΟἸΌΓΟΙΝ πη γ οὶ Ὺ ἔγθο ἔγοσαῃ 
Βογθῖίοβ, ϑβθοίΑ ΔΉ, ΟΥ {8186 ἰθδοῦ 1Β.--- Βν ἐλεὶν 
ϑυὶ, ΖΤλμλεν :-ττὰ 8 16 16 που]ὰ β8γ,---ΤῊΘ ΔρΡϑδγ- 
ΔΏΟΘΘ οὗ ζ8|86 ὈΓΟΡΠΟΙΒ ΤΩΔΥ Ὧ6 ἔαϊν, 88 ἱ{ ἴξ τοτΘ 8 
ῬΓθοΐουβ ἰδίηρ: Ὀυϊ παὶϊ ἃ πὴ 116, υη}}} 1ν 18 ἐἶπλθ ἴο 
ξαῖλ ον δὰ ἰο οο]]θοὶ ἴ86 ἔτυλιβ, δηὰ 806 δαὶ γου ψ}}]} 
1Π6η Κπᾶὰ ροῃ ἰΠ6Π).---ΒοΟΠοΪὰ ὑμ6 ροοάποθβ δηὰ 
ἴΠο0 βονοῦιν οὗ αοἀ ἴῃ [86 ἔγ1}}8 οὗ (86 οασιῃ!. Βγ 
ΡΟΆΒΟΙ ΟὗἨ δβἷη ἰὑὺ ὈΘΔΤΒ ἱΠΟΓΏΒ δηὰ ἰμϊϑὶ]ο8, Ὀαὶ ἰϊ 
ΑἶδῸ Ὀτΐηρ8 χταρ68 δηὰ 808.---Ὰ}866 ἸοδΟΏ ΘΟ ΓΒ. ἀγο ᾿ἰκο 
ὑποσῖβ δηὰ [Πϊ811.05ϑ. Τμοῖν ἰὴ αῇἴοναβ πὸ ὁ0ῃ- 
Βοϊδίίοῃ, δῃὰ ΟἿΪΥ πουπαὰβ ὑπὸ Ὠδαγὶ δηᾶὰ δοῃβοίθῃσθ. 
ϑοηρ. ν. 7.--- 6 τρασκβ οὐ ἔδ]βα ἰθδοῦοῦβ ΡΡΘΑΓΡ ἴῃ 
(6 ὙΔΥ (ΠΟΥ͂ Δατηϊηϊδίον ἰμεοὶν οΠοα, ἴὰ (οἷν ἀοοίτίηο, 
116, δη ἃ σοηνουβδί ον" ἴῃ ὑμοὶγ τοοῦνοβ, δηᾶὰ ἴῃ (Π6 
οοπάυοὶ οὗ ἰμοὶν ἀἰθοῖρ]68, Φοῦπ χυ. 206. Ζείρέια.--- 
ΤῸ Βἰγοὶηρ δηὰ {μ6 ἴδ]86 Ῥγορῃοί.--τἶτς 8 {πη6 ἀν 
οὗ ΘΟ γβιϊδη8 ἴο ὕτοῦα 4}1} ἰΐηρβ, δπὰ ἰὸ μοϊὰ ζδϑὶ (}6 
ποτὰ οὗ ἀοά, 1 ΤΏΕΒΒ. τ. 21 ; Εἶχ. χυἱἹἱ, 1 ὅ..--- Ο μο- 
“οἱ; Ἰ,(ΟΥΘ, ΟΥ̓ ΓΑΙΒΟΡ ἤδὶ τ, ἰ8 (6 τοοὶ οὗ (86 ροοὰ 
ἴγο6. ΚῸὸ ἸοῃΡ 85. {118 τοοῦ σριῃηδὶῃβ ἨΘΘΙ ΠΥ, (Π6 ἰγθ0 
ἯΙ ποῖ υἱοϊὰ ἰπ6 οογτιρὶ ἔγυϊε οὗ δίῃ; Ὀυΐ ἰΓ ἰξ ͵8 
δΥδηϊην, γοὺ Ὑ111 ἴῃ ναΐη ἸΟΟΚ ἔον [86 ἔτυϊιδ οὗ τἱζυῦ- 
ΘΟΒΏ6ΘΒ, 1 Τίῃ. ἱ. ὅ.---]1}α7)μ8: ΑἜ πιοκοὰ ῬΘΓΒΟῚ 
ΤΑΔΥ͂ 6 ἰγαηδίοττηρα ἰηΐο ἃ στ ηϊθουβ ; Ὀυὶ, 80 Ἰοηρ 
ΔΒ Ὧ6 ΓΟΙΏΔΙΏΒ ὙΠΟΙΚΟα, Β6 οδπηοί ἀ0 δ γι ίηρ ἐμαὶ ἰδ 
δοοά, Μαιῖ, χὶϊ. 84: ῬὨΣ]οτη. 11, 12.--- νοῦν ἔγθθ 
ωλίολ, δγίπσοίλ ποί ζογίλ σοοά 7γωΐί, ΦοΒη χνυ. 3- : 
2 Τίμα. ἢϊ. 9 ; 188. Υἱῖ. 20 ; ον. χὶχ. 20 : 6]. ν. 12 : 
Μαῖι. χἰϊὶ, 80 ; Ῥβ. εἶχ. 2.---Αὐοὲ εὐογν ὁπ «οἦο δαϊ ἢ. 
1 Φοδῃ ν. 12. 1 ΤΏΘΒΒ, ἷν. 8.1 Ῥοῖ, ἱ. 1δ : Μαίϊ. ν. 
19: Φοδῃ ἱν. 28 : ἔοι. ἰΐ. 18: ὕδιμθβδ ἱ, 232, Φοθη 
δ, 16--86..---Ομοδπεὶ : Τὸ 68}} ἀοἀ οὖν οτὰ, δπὰ γοὶ 
ΒΟΟΣ ἴο ΒΟΠΟΣ Ηΐηλ ὮΥ͂ Οὐῦ σοΥΚΒ, 8 ἰο σοπάοιηῃ 
Οὐυγβοῖνοδ, 2 Οὐ. Υυ. 1ὅ : [υϊ χ, 28.--- ἢ ΚηΟΝ]- 

σπὶιποῦϊ οΟΣτοϑρομαϊηρ ῥγασίίοα, δηίδὶϊβ ἰδ 6 
μοανίον ἡαἀρτηοηξ ; ἀ0 υἱιαῦ τοὺ Κηοποβι, ᾿ἰεάϊησεν. 

Φοἢη χΥ. 14.--- 186 ΟἿ δ ηΣ ἐγ τηλῖτοα 118 Ὀοδδὲ ἴῃ 
πογάβ, ἴῃ Κηοπίοάρο, ἀπὰ δρροϑδγαποο---οἢ. χσχὶϊὶ, 
21; 2 Τίμα. 11], ὅ,--οθαῖ ἴσας το σοι. οομδίβὶβ ἴῃ ἀδοὰ, 
διά ἷἰθ8 βρίγὶὶ δῃὰ 1186. ΤῊ6 ἴΌσΣΤΩΟΓ σηΔῪ 6 ᾿Καποὰ 
ἴο Δ Ραϊηϊθὰ βἤρυγο:; ἐπ Ἰαϊύοσ, ἰο ἃ ᾿ἰνὶπρ' τδη, οἷ. 
γ. 16.---Μίασην ιοἱΪΐ δαν ἰο }7ε ἴπ ἰλαί ἄαν. Μαῖϊ. χχὶν. 
86. 1 ΟοΥ. χὶϊ!. 1,2; ῬὨΠ, ἱ, 16; Αοἰβ χὶχ. 18:1 
Οον. χὶ. 18; 2 ΤΏ ββ. 1, 9: Βαν. χἱϊὶ, 18.----ϑο ἀθορὶγ 
τοοίοα ͵ἰβ ἴα]86 οοῃοοὶ ἴῃ Οὐ ταϊπάβ, ὑμαὺ ουϑη ἴῃ 180 
ἀδγ οὗ ἡυάρτηθηῦ ταθὴ Ὑ11}] ποὶ θ6 40]6 ὑο δοτηργθμοηά 
ΒΟΥ ὑπο ἰησυγτοα οοπάομηπδίίοῃ, οἷ. χχυ, 44.--- 

: ΗΟῪ ΤΩΔΗΩΥ͂ ὈΓΟΔΟΔΟΓΒ ΔΓῸ ἴθογο, 80 ἴπ (Π6 
Ῥυ]ρὶῦ βϑοπὶ ἴο Ὀ6 ῬΓΟΡὮΘΙΒβ ; δῃὰ ΠΟΙ͂ ΤΙΔΗΥ͂ τα ηἶδ- 
ἴογβ ὙΠΟΒΘ ΒυΘΟΟΒΒ 8 δατηϊγοῦ, Ὀαΐ πῆ, ἴῃ ἴδπ6 βἰρεὶ 
οὗ Οοἀὰ, δγὸ ποιμβίηρ, θθοδυβθ ΤΠΕῪ πορίοοὺ Ηἰΐθ ὙΠ} 
10Κα χίϊ!, 26.---- Τάεη τοἱἱ! 7 ργόεδδ μπίο ἑΐεπι,---οροι- 
Ἰγ ο ἰπαὶ ἄγ. ΦόΒη χ. 14. 2 Τίμι. ᾿ϊ. 19. 1 (ον. 
Υἱ. 8; Μαίΐ. χχυν. 12; ϑοδη σχ' 97; Ρβ. ἱ. 6.-- οὶ 
ἀρη βοῦς δογυαῦγό ὁδί; 1) δὶ ἀρποβοῦῦθ σμδίοαῖγα ἐδ; 
πΟΉ ἀσποβοέῦο ἀαπιπαῦο 6δίέ. Αὐχυβίϊηο.---ΤῊ6 χτδοο 
οὗ ἀοὰ βανββ ἃ 800], δῃὰ ποὶ ρἱῆδ.--- Τλεγεζονε, ολο- 
δοευον πεαγείλ ἐλεδε δαψίπρδ Ο ἈΑἥίπε, οἴο. Φοδα ἰ}. 
11.- -ΤῊὴο ΒΟΟΚ 8. Ομτίδι, Μαις, χυὶΐ, 18. 1 Οὐον. ἐϊ. 
11: χ, 4: Ζ26Γ. χυ]!, 7: Ῥβ. οχνἱ!. 22... 158. χχυϊὶὶ, 
16: Αοἰβ ἷν. 11, 12 ; Βογω. ἰσ. 88 : 1 Ῥοί, ἱἰ, ὅ--Ἴ.-- 
Το Ὀυ]ὰ ου Ηΐπω, ἰβ το Ὀοῖονα οα Ηΐτση.---αῖὖ ἰμ6 οἷοξα 
οὗ 8 βούτωοῃ, τὸ Βῃου] ἃ βαἀτηοηϊβἢ ον ὮΘΔΓΟΓΒ ἰ0 Οὔο- 
ἀΐἴδθῃσθ ἀπὰ δαγηοβὺ δρρ]ϊοδιίοη οὗ [Π6 ποτγὰ.--- Ομεδηεὶ: 
ΤῸ ΘἸΏΡΙΟΥ͂ ΟὐΓΒΟΙΥΘΒ ἰπ {189 Ὀυϊ]άϊηρ, 18 ἴο ὈΘθ {πῸ}} 
ὙΪΒ86, 186. 1ν]1}. 11, 12.---ΤῊ6 τϊβάοτῃ οὗ ἰδα ͵π8ὲ δρ- 
ῬΘΑΓΒ ἴῃ ἐμοῖς βῃονπίηρ ὑποὶν ζαὶι ἢ ΟΥ̓ ὑποῖν ΤΟΥ ΚΆ.-- 
«πη ἐδλὸ ταϊῃ ἀεδεεπαεά. ῬΒ. οχχῖν. ὅ . χυἱἱὶ, ὅ :- Βον. 
ΧΙ, 1δ; Ζ26ν. ᾿ὲ. 1; Ἐρῆ. ἰν. 14. Ῥβμ. χὶνὶ, 6, 188. 
ΧΧΥ, 4; χχχῖϊ, 2 : ομι. Υἱῖϊ. 88.---- Ομεδηοῖ :---Β 186 
Ῥγδοίΐοο οὗ ρἱ δι ἀὁ γγΗ τηδῖζα ΟὟν οδ]πρ δα ο]οοοη 
ΒιΓ6, 2. Ροῖ, ἱ. 10: 1 Τίτη, ἰν. 7, 8.---ὑαγῖον. ΤτοΘ 
ΟἸ τ βύβηβ ἃτὸ ἜἌχροβϑα ἰοὺ ΤΏΔΩΥ 8 ἰθιηροδὶ δῃ βίοστη, 
Ὀυὺ ὁ ΔΙῸ ΤΊΟΓΘ ΏΔῺ ΘΟΒΟΌΘΓΟΓΒ του Ηΐπ τ ῆῸ 
Ἰονοὰ 18.--ῬοΙβονοσαῶοα ἰὼ ἰΐ6 οπα ἴῆθ ογονγηϊηρ 
ΤΩ ΔῊ οβίδιϊοι οὗ ἔαι 8] δἰϊορίδποο ἰο ΟἸσὶϑι, 2 Τίμ), 
ἷν. 7, 8; ον, ἰϊ. 10.---.4 κα ἀοείλ ἰΐλδηι ποί. Φατασβ ὶ, 
22-.-.24.----λίαλια: ΗΥΡΟΟΣΙΘΥ ὈδΑΥβ ἴὸ (πΠ6 ποσὰ ἰδ6 
δβροοῦ οὗ ἃ μτοδὶ θυ] αΐηρ, θυ 1 8.88 ΔῸ ἐουπαδίίοῃ, 
δηὰ Ὑ1}} [8}1, Κα χυι, 11--14.--- (πα (δε ταὶπ ἀε- 
ϑοοηιἰοα ; ἧ, 6.) ΔΑΥΟΥΒΙΟΥ δηαὰ Ββίγοηρ, ἰοτηρίαι ἢ Ὀ6- 
61} Ὠἶτα, Ῥε. χχχὶϊ. 6; Ῥτου. χυὶ. 4. ὕπμπαος βυςὴ 
ἐγ1418. ἃ ἸΏΘΓΟΙΥ οχίογηδὶ ΟἸυ β δἰ ΒΡΟΘΟΙΥ ζ81]2.--- 
ΤῊΪΒ τοίογϑ ἴο (η6 88] Ἰαάρτηοηϊ, τ ἤθη ὈΟΑΥῪ δῃὰ βου 
Β.}} θ6 ἀδϑίσογϑα ἴῃ μ6}1, θη. υἱῖ, 21 : Εχ. σχὶῖν. 27, 
28 : Φοῦ νἱΐϊ. 14. Ῥβ. ἐ, ὅ; χχχῖν. 22 ; ̓χχῆϊ!, 19.-- 
Ομεεηεὶ ; ΤὙμαὶ [4}1] οδπποὺὶ ΡῈ τοραϊγοὰ ἀρϑίη. 

Ἡειυιδηεν :--- δὲ στᾶοο δὰ {86 Του ίν 688 οἵἉ βἴῃ. 
ϑδοῖ, ΘΔΥΠ ΘΒ δἰ αἴϊογ, ρογίοϊΐοη. ἀΐποοζ δἱ ἴῃ 6 
ἄρον οὗὨἩἨ μβοϑνϑῃ, δηὰ ᾿ἰΐ β88}} Ὀ6 οροπρά.---Ἶ Ππαΐονοσ 
8. ὨΘΘΟΟΙῸΪ [ῸΓ ΟἿΓ βαϊγαϊϊου βΒ.4}} Ὀ6 τοα ἴῃ δῃ- 
ΒΊΘΓ ἴ0 ΟἿΓ ὈΓΑΥΘΓΒ.---Αβὶς ἰῇ ἃ οὨ] ἢ Π|κ6 βρὶγὶὶ ἴον 
Μηδὲ γοὺ ΤΩΏΔῪ Βίδπα ἰῃ 88 δβοϊυίθ ἡθοὰ οὗ δ8 οὗ 
Ὀτγοδὰ, δῃὰ ἀοὰ νὑ|}} ρἶνθ ἰν γου.--- ΤὨργοίοτο, 8]] 
τηΐπρχβ τ βαίβοουορ,,"" εἰο, 1 γουγ ἀοδ]ΐηρβ, ραϊ γουγ- 
86} τηθῃΐδ!υ ἰὼ [π6 Ρ]δοα οὗ γοῦν ποεῖ δον.---ΤῊΘ 
βίσγαὶϊὶ σαί: ὑἱγὰ ΓΟΡΘὨΪΔΠΟΟ.---- ΚΕΓΑΙ. ἢ τοίογβ ἰὸ 186 
ΔΗΧΙΘΟΥ οὗἩ ἰδ μοατὶ ἴῃ {16 τηδίίου.- --ἼἴΒς τἱὰθ ραίθ: 
ἐπ ρΘὨὑΟῈ06.--  ΡΡΘΑΓΔΏςΘ6Β ἀδοοῖνα.--- ΒΟΤΤΑΓΟ Οὗ ΤΏΘΓΘ 
ΒΡΡΘΆΓΔΏΟ6.---Ν μος ροοὰ πογκΒ. δίοῃθ, ΠΟ βοιπά 
ἀοοίτγίηθ δἰοηθ, οομβίϊιαἱοθ ζοοα ἔγυλβ ; (88 ἸαιίοΓ ἀγα 
186 τοθυ 8 οὗ Ὀοιὰ 16 δὰ ἀοεοίη6.---Α ρσοοὰ ἴγο6 ἴ8 
(λδὶ το Ὧ88 66 Ὼ Θῃ ΒΟ Ϊοα, απ τοΐογβ ἴο ἃ Γοβ ἢ" 
Θγαίθ τηδῃ : ἃ οοιτυρὶ ἴγθ6 8 ἰμδὺ ἩΠιΣοἢ 68 ἀοροηοῦ- 
αἰοὰ, δῃὰ τρϑδῃβ ἴ(Π6 ὈΠΓΘΏ ΘΟ Θα ΟΥ ὨδίΓΑΙ τη 81.--- 6 
συϊζυγο οὗ γζτασθ δ'οὔθ οὐ ΘΠΏΟὈ]Θ ἃ ΤΉΔΗ.---α ΘΟ Σ- 
τυρὶ ἔγθθ μ88 ῃ0 ρμΐἷδοθ ἴῃ (86 καγάβῃ οὗ Οοά.--- Νοῖ 



ΟΠΑΡ. ὙΠ]. 1--18. 1490 

εὐενν οἈ6 ἰμαὺ βδῖ (ἢ, [οσὰ, μογά."-- θ τοδὶ δρίθῃ , ΤῊ ἀοδίγο ἰο Δρρϑδαῦ ζοοὰ: 1. 18 παΐυγθ: 2. 118 οἵ- 
ἀϊὰά ἰαϊοηΐβ τὸ οὗϊοηπιϑα οοιἰἠοα τὶϊ ἃ τὶϊοκοὰ.. ἱσίῃ ; 8. ἐϊβ τλογα] ομδγδοῖορ : 4. 18 Ὁπανοΐϊδ0]6 ἀΔῃ- 
μιοατὶ ; 106 πιοβὶ Βρ] μά ἀδοὰβ ἀγὸ οὔὐιηγ68 οὗἉ ἀιιῖ- 86τ8.---ἰεἰπλαγά :--- Ομ 116 ΟἿΪΥ οοτίδίη τηδιὶς οὗ ἃ 
Ου8 γν]ὰ6. Α ΙὨΔΠ ΙΠΔΥ͂ Ὀ6 {πΠ6 πιοβὺ δηιῃυδίαβες βίαίθ ρ]οδβίηρ ἰο αοἄ. [Τὶ οοῃβὶβίβ μοὶ, 1. ἰη οαϊπαγὰ 
ΒΡΟΘΈογ, {Π6 ΟρΡΡοηθηΐ οὗὁἨ ΟΥΘΡῪ ἰη]αΒιϊοο δηἀ ὙτΟΏΡ,  ἀΘΟΘΏΟΥ ; ποτ, 2. ἴῃ ἃ Ῥυ])}ς ῥγοξοββίοῃ οὗ ἴ86 608- 
δὰ {η6 ὈοϊΪὰ οὨδιαρίοι οὗὨ 8]} ὑμαὺ 18 σοοὰ δηὰ μοΌ]6, | ΡΕοΪ ; Ὡοῦ, 8. ἴῃ Ῥογβοδὶ δι ἰδο τηθηΐ ἰὸ 6888 (Ἶ ̓ ὭΟΥ, 
---οὙοὶ 8]} ἔγοτη 86 83} 688 δθβΒα ΠΟΥ ΠΥ δι ὈϊΙ0Η.--- 4. ἰῃ ΟΧΊΓΒΟΓΪ ΠΆΓΥ πΟΣΪΚΑ (Ὁ); Ὀαϊ, δ. ἴῃ δ: ἴῃ Φ6- 
ἘδΔΟΣ δἰῃ γοηάογθ 8 ΠΊΔἢ ΤΔΟΓΟ πίΓ.6 ἴο ὨΪπηΡ6].----  ΒΆ8, Δα ἴῃ ΔῺ ΘΠΟΘΑΥΟΡ ἰ0 αἰἰαίη ΠΟΙ 688 ὈΥ̓ ἐμαὶ 
ΤΏ ἔαΐαγο ἱαάστηθῃ! ΜΠ] οομβὶβὲ ἴῃ (16 τη}! οβίδ 0} ᾿ ΓἸ ΤΉ, τοὺ αἷτὰ Ὀοΐπρ ἀϊγοοίθὰ ἰοταγὰ {Π6 ΓϑδΙΥ, 
οὗ [86 βοογοίβ οἵ ουὖῦ ποασίβ. ΤΏΘΩ ἴδ6 6 ἷθ Ὁρ, ταῖμον ἰΒὰπ [86 δυϊπατγὰ ἴοττη.--- αγλείποζο :--- ΟΥ 
δηὰ ἴὰ ὙΠ}1 Ὀ6 βαϊὰ : Οὔ τ ἢ 86 ταϑϑῖκα, ΤῊ8 ΔρΡΡΙ 68. ἀο Ἧὸ ὕγΟΥ͂Θ ΟὕγβΟΙν 68 ἰο Ὀ6 ὑγ6 ρΓΟΐθβϑουΒ οὗ Ὁ" γῖβί ἢ 
Θβρϑοΐα!γ 0 Ὁ ΤΟΣΊΕΥ χαϊηϊβίογβ, 1. Νοὶ ὈΥ ουὐϊπαγα ΔΡρϑΆΓΔΠΟ6Β ΤΩ ΘΓΟΪΥ, Ὀαὺ Ὁγ [6 ρον- 

ΤΏο Ῥοσχίοορϑθ, νογα. 1ὅ--28.--- ατηΐηρ οὗὁἨ ἰδθ.. ογ δῃὰ 118 οὗὨ ἔαϊθ, 2. ΟΥ̓ ποτ ΚΒ οὗ ἰοτα; 8. ὉΥ 7ΟΥ, 
Τμοτὰ ἀσαϊηβὶ Ὀγογαυβ πο Ἰοδὰ ἰο ἀφβιγισίΐοπ : 1. [Ρθ806, δηὰ Βορθ. οδλ)ιέοςλ :---Τ 6 ἔσθ ναὶαθ οὗ ροοὰ 
Ἢ αὐγηΐπρ' ἀραϊπδὶ θοὶηρ Θὰ ΔΕ ΓΑΥ ὉΥ Οἴ6ΓΕ---ὈΥ [4186΄] πογκ8 (βΙΘΟΙΟΩΒ οὗἨ Ῥϑοιτωοῃβ ἷ., Ὁ. 12). Ζέριηιον- 
ῬιοροίΣ, ἐ, 6.. οὐἴ μον ΟΥ͂ ἔα᾽ἰ80 ὑθδοῦογα, ΟΥ ΟΥ̓ ΔΏΥ ἯὮΟ , πιαπηὶ .:--- 6 ἴγθθ δῇ ἱπηᾶσο οὗ τδῃ (τοοῖ, βίοπι, τχδῦ- 
ἩΟΌ]ὰ βούσοθ τ18 ἔγομλ 86 ἰγυι ; 2, ἀραΐηβὶ Ὀοίηρ᾽  ΓΟΥ͂, ὈΓΆΠΟΒΟΒ, θα γ68, ὈΪΟΒΒΟΙΒ, ἔτ). ΖΓ. Κγιωη- 
Ἰοὰ δβίγαυ ὮὉΥ ΟἿἿ οσγῃ θαγίβ, ὈῪ ὨΥΡΟΟΥΙΒΥ, δηὰ τηθγα ᾿ πιαολεν .---- ΠΟ δηΐοῦβ ἰπῖο ἴμ6 Κίηράοτῃ οὗὨἨ ὨδΑνΘα 
τοϊεββίοη.--- Εουτο]ὰ ἔοττῃ οὗ (86 68]} οὗ {μ6 [ωοτὰ : ()] οἷο65 οὗ [26 ΟΒυγοῦ, ϑησοηθοτα, 1852, Ρ. 4θ). ὅ6ν- 
4) ΑΒ ἃ Ὠἰνίῃο 68]}; (ὁ) 88 [86 παὐΐογδῃοο οὗἨ Ὀἰνίηθ πηοη8 οἱ ὕοΓ. 1ὅ, ΕΥ̓ Βαυϊοηθαγρ, βουσποι, ΑἸ] ]ὰ. 
ἔτ ; (6) 88 {πὶ οὗὨἉ [ῃ6 ρυγο δηὰ ΒΟΥ μοατὶ; (4) 88) Πρ ιεν :--- ΟΣ ΠΗΔΡΕ ΠΟΟΟΒΒΑΙΎῪ ἰ0 οοηϑίϊιϊθ 8 
(δαὶ οἵ ΗΪ8 ον δῃὰ οοποοσὰ ἴῸΣ ἰμ6 8βου}8 οὗ θη.  ΟἸἠγβϑάδη: 1. ΕἍΠ ἢ ρεαζεβ ἃ ΟἸ τ ϑιΐϊδη ; 2. 1186 ργουέδ ἃ 

ΤΈΏΘ Ῥοσίοορο, νοῖβ. 1ὅ-28. ) γαηιαηῆ .---Οο- | ΟἸγβύδη ; 8. (γα ϊβ οοπῆγηι ἃ Ομ γβύάδη : 4. ἀοδῖὰ 
δεσμίων ἱπ6 ἰσὰθ ωροτὶ οὗ Βυϊλη πΟΣΪκΆ.--- ργάδοζο : ̓ οΥοιοη8 ἃ ΟΠ τ βιΐδῃ, : 

, 

Β. ΟΒΕΙΞΊ ΜἈΝΙΕΈΞΤΙΝΧΟ ΗΠ ῬΕΟΡΗΕΤΙΟ ΟΕΕΙΟΕ ΒΥ ΜΙΒΑΟΙΕΙ ΜΉΙΟΗ ΑἸΤΕΗΙ͂Τ ΗΙΒ 
ὝΟΞΚΌ. ΒΌΤ ΙΝ ΗΙΒ ΜΙΒΛΟΙΕΝ, ΑΒ ΙΝ ΗΙΒ ΤΕΑΟΘΗΪΙΝΟ, ΗΕ ἘΧΡΕΒΙΕΝΟΕΒ ΤΕΝΚ ΟΟΝ.- 
ΤΕΑΡΙΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῈῈ ΡΗΑΛΒΙΒΕΕΗ͂ ΑΝῸ 15 ὈΙΠΤΙΜΑΤΕΙῪ ἘΒΕΥΠΓΕΡ." ΤΕΙΜΡΗ ΟΕ 
ΟΗΕΒΙΞΤ ΟΥ̓ΕΕ ΤῊΝ ΟΡΡΟΒΙΤΊΟΝ ΟΕ ΗΙΒ ἘΝΕΜΙΕΘ, ΒΥ ΡΒΕΡΑΚΒΙΝῸ ΤῸ ΒΈΝΌ ΕΟΚΤΗ 
ἯΙΒ ΤΕΙΨΕ ΑΡΟΞΤΊΕΗ͂.--ΟἩ. ὙΠ]. ΙΣ. 

ΟΟΠΤΕΝΤΕ :--- [9 τηΐτδοὶοϑ οὗ ἴδ 1ογὰ, 88 ἔλο ϑυϊἄάοῃοο οὔ ΗΪδ6 Ῥτορδείίο οὔἕοσ, ταϊδυα υἀδτδιοοα δηὰ τον ]οὰ ὉῚ 1μ6 ῬΒδτϑθδα 

δηὰ βῪαδάυοοοδ, 1. Μ|Ίτγδο]οδ οὗ 86 Ἰωογὰ Ὀογοηᾷ ἴδο ρ4]6 οὗ [0 δηςοϊδηϊ ᾿ἰΠΘΟΟΓΒΟΥ : [86 ΙΘρΟΡ δηά [86 μοδίμηιϑῃ. 23. Μ|ν- 

8165 οὗὁὨ [0 Τ,οτὰ ττοσοθάϊης ἤγοτῃ {86 οἰγοὶο οὗὁὨ [9 ὯΘΨ ὨΙΘΟΟΤΔΟΥ (ἴ06 ΒοΌ8ο οὗ Ῥοὶ67): (1:6 πιοῖδογ. «18 οΥ̓͂ ῬοΐοΣ, 

Ἰθοδο ὙΠῸ Ὑοτο μοϑϑοβϑϑὰ οὗ ΘΥΪ] βρί για. 8, ἈΓγδοΙο5 ἀυτίης Ηἰ5 τη βδίομετΥ Ἰοαγπον : [89 ἀἰποίρ]68, δ 6 βίοττη δὲ 868. 
4. ΜΙνγδουϊοῦϑ τγογῖκϑ, ἀοβρίο ἴμ9 ορροδίου οὗ ἔπ6 κί πράοπλ οὗ ἀδιίζηϑαθ: [ἰῃ6 Οδδγϑηϑδ, [Π6 τηδὴ δῇδιοϊθὰ 1 1 ἐδ 
Ῥδίδυ. ὅ. Μίγδλου)οῦϑ πόοτκα, ἀοαρίϊο ἔπ 6 οομπ γα οἰ οὴ οὗ Ἰοχα! δηλ: Μαδίϊμονν 1,6Υἱ (86 ΡῈ] οΔη, [86 ἔραδὶ 18 1} 6 

ΡΟ Θδη8, δορὰ 86 ὑπο] οὔοποο οὔ δηο ΒΑΣΙ 56086 δηὰ 86 ἀϊδοί ρ]68 οἵ δομη.᾿ 6. ἈΓΓΔΟΌ]ου 8 ἡγοτῖκα ἰ [06 ὅλοϑ οἵ αἰΐον 
ἀοαραῖν δηὰ οἵ ἀθδῖἢ : [89 ποτηδὴ τἱΐὰ 86 1460} οΥ̓͂ ὈΪοοὰ, δηὰ [86 ἀδιρη ον οὐ ψαΐττιθ. 1. ΜΙγδουϊοῦβ τοσῖκα οὗ ΟἸτίδὲ 
δῖ ἄδπτα οὗ Ηἰ8 ποτὶ οἵ τοἀοτωροη, ἰὼ ορροϑί(ίου ἴο [89 μαγάθηϊης δηὰ [86 σου! ης οἵ Ηἰ 5 Θη θη 68: [86 ἔνχο ὉΠ πᾶ 

τά ῃ, δ [86 Ῥϑγβοη ρμοεβοδδοὰ ΜΠ} δ στα ἀον}]. 8, ἘΟΥΔΙ ργϑρδσδίίοη ου [116 τιϊβδοίοῃ οὔὗὁἨ ΟἨγ δι ἀἰβοὶ υἾθ6, δι ὰ ἐγὶ- 

ὈΙΏΡῺ ΟΥ̓́ΘΣ ἴμο86 τῖὸ σου Ἱ]οὰ Ηΐ6 Ῥσορμοίίο οὔοθ. 

1 

ΤῊο ἱερον, διὰ 86 ἀδαίδοπ, οὐ ἰδ0 οομίαγίοη οὗ Οδροσθδυα. ἤγαοσμίοιδ ισογῖὲ οΥΓἿ Οὐτὶδὲ δεγοπα (δδ ραΐδ οἵ 

ΟἜΔΡΤΕΒ ΥΠΙῚ, 1-18. 

(ΤῊε Οοεροῖ ξὸν ἰδλε δά ϑιεπάαν αὔεν» Ἐρίρλαην.----ῬΑΥΑΊ ΕΑ :---ΤῊΘ Τορον: Ματὶς 1. 40-4δ; [1 τ. 12.-16. 
ΤΌΘ Οεμίυτίοι οὗ Οδροσγηδυτα : [υκο υἱΐ, 1-16.) 

1 ὝΒθὴ μ6 νψὰ8 [884] οοπηθ ἄονχα ἔγοτα {88 τηουπῃίδίη, σταδὲ το] 0469 [Ο]]ονγοα Ἠΐμι. 
2 Απᾶ, Ὀ68ο]ἃ, ἰμ6γθ σϑῖωθ 8 θρεὺ δηα Ὑγουβμιρραα δῖηι, βαγίηρ, Τοχὰ, 1[ ὕπο ψ]]ῦ, ἐμοὰ 
3. οδηδέ τη ῖκ6 τ19 οἸθδῃ. Αἀμπὰύ ΠΕ ΕΝ Ραὲΐ ἔογίἢ δὲ βαπά, δηα ἰουομθα Ὠΐπὶ, βαυίηρ, 1 
4 “111; ΡὈ6 ἰμοὰ οἰθαῃ. αἀπᾶ 1ηημ)θαιδίθ! Υ Ὦ18 ἸΘΡΓΟΒΥ͂ γἴ88 οἰθϑϑηβθᾶ, απ Ψ6βὺβ βδιίῃ 



160 ΤῊΕΒ ΟΘΟΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂Ι. 

τηΐο Ὠΐχη, 866 μου [6}} πο τηϑῃ; Ὀαΐ ρῸ [ΠΥ ΨΑΥ, βῆ {γβ6] ἢ ἴο (86 ῥγοϑί, δὰ ΟΣ 
[86 γῇ (μα ΜίοΒο8 οοιητηδηαβα, ἴὺΓ 8 ἰθβι τη ΟΥ̓ ἀπίο ὑμθπι. 

Απᾶὰ πβθὴ 9680ὺ5 [6] ψχὰ8 [Π84] ϑιΐθγθα ᾿πΐο Οδροσπϑῦσα, ὑπο σθ Ἴδα υπηΐο ἢϊπὶ 8 
οοπί οι, ὈΘΒθθομηρ Ἀἰπη, Απα βαυίηρ, [μοΥα, ΤΥ Βογνδηὺ 6 0ἢ αὖ Ποῖα βιοῖκ οἵ 1ῃ6 
ῬΔΙ5ΞΥ, ρτιθυουβὶΥ ἰοττηθηΐθα, Απα «6808 δβαι(ἢ ἀπίο ᾿ῖτα, 1 γ}}}} οοταθ δπὰ 68] Βῖῃ). 
ΤῊΘ σΘΘΏΡΆΓΙΟΠΙ ΘΗΒΘΥΘΙΘΩ δηα Β6]4, ωογὰ, 1 δὰ ποὺ στ σίμγ ἰπᾶὺ ποὺ Βῃουϊαθδὺ σοτὴθ 
ὉΠΑ͂ΘΓ ΤΩΥ τοοῦ: Ὀυῦ Βρθαὶς {πΠ6 ποσὰ ΟὨΪΥ͂ [ΟΠ]Υ ΒΔΥ͂ ἰῃ ἃ ψοτα],᾽ δπὰ τὴῦ βδοσνϑηΐ 8}8]] 
Ὀ6 Ὠθ8164. ΕὟΓ 1 81ὴ ἃ ζὭϑῃ ὉΠΟῪ Δ ΒΟΥ Υ͂, ὨΔΙΩΡ ΒΟ] ΑΙΘΥΒ ὉΠΟΘΓ 6: δηᾶ 1 Β4γ ἴο 
1818 σιαπ, αο, ἀμ μ6 ροϑίῃ; δῃᾷὰ ἰο δηοίμθγ, ὕὐτηθ, δπα ἢἣθ οοπηθίῃ ; δῃα ἴο ΤΑΥ͂ 861- 
γαηΐ, Πὸ [ἢϊ8, δὰ 6 ἀοοίῃ Δι ὙΠ θα Ψ 6808 μοαγα τί, ἢΘ τοϑγν6}16α, δῃηὰ βαϊα ἰοὸ ἱμϑτὰ 
ἴπαι (Ο]ονγοα, ΨΘΙΙΥ [ Β6Υ υπίο γου, 1 Βᾶγθ ποὺ ἰουπὰ 80 ρτϑαὺ ἔδι(ἢ, πο, πού 1ῃ 18:86] 
ΑἸα 1 887 υπίο γου, ΤῊδὺ ΤΔΩΥ 8}}8}} οοταθ ἔγομι ὑπ 6 δαβύ δηα τγϑϑῦ, δηα 8}18}} βιὺ ἄόνσῃ 

ΟΟὐ “1 ὅὺ ὃι 

Ω 

10 

11 

12 
13 Ὀ6 τοορίηρ πὰ ρηδϑηϊηρ οὗ ἰδίῃ. Απᾶ 
δ 88 που ἢαϑί ὑδ]ανρα, 8ὸ Ὀ6 10 ἀοηθ υπηΐο [ἢ66. 
Βα ἰβδηδ ΠΟῸΓ. 

οὐ θν τα αὖ [4016] τὴ} ΑΡταβδηι, ἀπ 8680, δμὰ «8δοοῦ, ἴῃ {π6 Κιησάρτῃ οὗ μθᾶυθῃ: 
αὖ {116 Ομ] άτθα οὗὨ [Π6 Κιπράοτῃ 888}} ῃ6 οαϑὺ οαὐ ἴηἴο [[86} Οὐδ ἀΔΥΚ 688: ὕλ6Γ6 Β8}8|} 

6805 8614 υπίο {Π6 σοηίασοι, ὅο (ΠΥ ᾶγ ; 
Αμὰ 18 βεαυνδῃὶ νγ88 μϑαϊϑα 1ὴ [8 

1 ψον. 8.--[ἰησοῦς ἰδ ὙΔΏΓΠΗρ ἴη Οοὐά. Β.. Ο. [Ὁοὰ. Βἴπ4}1.], οἵα, 
3 γον. 8.---Λλόγῳ (ἀδι.) «οὐδ, οπὸ «οονα, οὐ ἐπ α τρογαϊ, δυδιαίποὰ Ὦγ Οοἀὐᾷ, Β.. Ο, [Ὁοά, 81η411.] δπᾶὰ οἵμβον νεῖ! ἰεαι» 

τοοηΐοα, ἰππίοδα οὔ ἐπ λόγον (66επ8.), ἐλο τοογὰ, οἵ ἴ16 ἐαχέ. τοοορέμδ. 
δ γαῖ, 10.--- ἩΩΔ πὸ οη6 ἐπὶ γα οί." Οοἀά. Β. δηὰ οἴ ο τα. 

4γατ, 11.--᾿Ανακλιϑήσονται, εχρτοδδίης [06 ν8}} Κπόοτση δηοίϑηξ ουβίοσῃ οὗ γδοϊόηδησ οὔ οοῦυς δ 68 δὲ σγϑδὶθ διῃῃᾳᾷ δι. 
ᾳυοία. ΤῊ 8 οχρίαἰηβ, ΠΟῪ δι. ὅο11} οουἹὰ ἐδάπ ΟἿ᾽ οἷοδιιδ᾽ δοδοῆι δ (86 ΠΟΥ ΒΌΡΡΟΣ, ϑοδη χη], 33.--Ῥ, 8.} 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

γεν. 1. ΨΒδΩ ΕΠ τῦλϑ ὁόσῃθ ἀοἸν (ομηὶ αὺ»- 
ἐδηι (ἰδβοεπαἰδδοί. Ὑυ}ρ.).--- ΟἈγοποίοσίιοαϊ αἀγγαηπρό- 
ηιοηξ ΟΥΓ ἐδε παγγαξυο. 6 δοοοιηΐ ἴον [86 οἰγουχα- 
βίδῃσο, ἰπδὶ [Κα τϑοογὰβ ἰ86 μοδ]ηρ οὗὨ ἰδ Ἰοροῦ (Υ. | 
12) Ὀοίογθ 186 βοιτηοπ οὐ [16 Μουμπὶ (Υ]. 20), ου [ἢ 68 
διουμὰ (πὲ Π6 πὶβῃϑὰ ἰοὸ τοὶαίθ [86 Ἰδίνοσ ἴῃ σομμθο- 
ὥοῃ τ ἴῃ ταϊββίοῃ οὗ ἴμ6 ἔποῖνο Αροβίϊθβ. Ηρῃσθ, 
8818 ἀσταηροιηθηὶ 18. ποῦ ἴῃ ϑίσοὺ οὨτο οἰ οζῖο81 ογάθν. 
Βοϑίά65, μα ἱπίσοἀυσοῃ οὗ 6 ουτο οὗ ἐδθ Ἰδρδσ ἰῃ 

᾿1υΚ6 ὈΡΟΔΚΒ ὑΡ ἰΐ6 οομιϊηυου8 παιταϊΐνο οὗ ἰΠ}6 ΤΘ- 
ἴυγῃ οὗ Φοδυ8β ἴγογα 86 Μουηί οὗ Βοδϊυθ8 ἰο Οαρου- 
Ὠδῦμη. Μέα (ΠΟῪ ΘΧΡΓΘΕΒῚΥ βἰδίθϑ, ἰμδὺ 1Π6 σΌΓΟ οὗ [η6 
Ἰθροῦ γᾶ ρογίοιτωοά πῆϑῃ ΟἸσὶβὶ “ λαα οοπι ἀἄοιοπ 
ἔγοσα ἰἢθ τηουηϊαὶπ, Οηἡ ἰδ οἶμον μαηά, 1.6 τὸ- 
Ἰδίοβ, ἐμαὶ Ὁ" γίϑί, ον ΗΪ8 ΟΌΣΠΘΥ ἴὸ Οδρογδυτη, θἢ- 
ἰογθα ἰηΐο ἃ οἷν ; δῃὰ [Πδὶ ἰῃ6 οὔγο οὗ ἴῃ6 Ιεροῦ [86 
ΔΒ ἰῃ6 Οοοδβίοῃ οὗ Ηἰΐβ τον ηρ [ῸΣ ἃ ἰἴπμο ἰηΐο ἴῃ 6 
ἩΠΙΘΣΤΙΘΒΒ, ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ ἴῃ οομβίἀογαιίος οὗ (86 Ῥτγε͵ὺ- 
ἀἰοοβ οὔ 86 96 »)|8, ἃ8 [Π6 ἸΘργοιβ ρογϑοη πδά, οομὶ 
ἴο ἰ86 ἰηϊυποίίοη οὗ [6 ϑαγνίουν, ρυ] δηθὰ (6 ἔδοῖ, 
ἰδαὶ Φεδβὺ8 δὰ ἰουομοά, ἀμ 80 ποδὶ θὰ εἶπ, Αἴἶδν 
115 ΘΙ ΡΟΓΆΓΣΥ ἐδ γοσηθηῦ ἴο (6 ΜΙ ΔΟΙΓΏ6Β8, «6808 ΤΘ- 
ἱμτηοὰ ἰο ΟἀΡΘΟΤΏΔΌΙΩ. ᾿ 

γογ. 2. Α 1οροχ.---(οίαρ. οἡ 186 βἜΠΟΓΑΙ βυ ͵]οοὲ 
οὗἨ ἰεργοδν ΜΙΟμΔΟΙΪ8: Ζοδαϊδοἦοδ Πεολέ, τοὶ. ἵν. Ρ. 
221, ὙΥΠΟΥ διὼ νοσε, δμρὰ ΕΝ α]α : σαϊδεὴς Αἰοεγίλῶ- 
πλδῦ, Ὁ. 218.) Τώορχοδν, ΡΣ, λέπρα, 68 ἰὸ ἰ(8 
φόεπεγαΐ ολαγασίεν, ἰδ ἃ ἀἰβοαβο ρθουν ᾽ὸ ΕχΥρὶ, Ατα- 
δα, Ῥαϊοβύπο, διὰ ϑ'γτία, δ πουρῇ ἰδ ἢΔ8 ροποιγαϊοα 
88 ἴᾺΣ οδδὶ 88 Ῥογβὶδ δηὰ [πᾶΐα, δηὰ 88 Δ. νοδὺ 88 
1μα]γ. Α πιοβὶ ἔτρἢ Ὁ} οΔ] τη ἴγ, ΓΘβϑι} Ὁ] ηρ ἰπ ΒΟΠῚΘ 
ΤΟΒρϑοίβ (86 ροβιξίθμοθ : ΟἿΪΥ ἴπὰξ (86 ἰδίαν ΒΘ ΡΒ 
ΔΎΔΥ ἴἰ8 νἱοιἑτοβ πιὰ ὑ ταρίἀἰγ, τι ]6 ἸΘΡΓΟΒΥ͂ ἰ8 
ΔΙΟῪ ἴῃ 118 σᾶυδῦθβθ. ΤΏθθο ὑνΐῸ (ἰβθββθ8 [οστηϑά, 80 
ἴο Βροδῖκ, ὑἰ86 οεῃίτο οὗ 4}} οἰοσβ, δυο 88 ὈἸΣπά 688, 
Ῥαΐδυ, ἀραίΏ 688, ἔδυθσβ, ὈΪΟΟΑΥ ἥυχ, οἴοθ. Απαϊορουβ 
ἴο [8686 Ῥῃγαΐολὶ βυ θυ ρΒ γοῦο (ἢ γαγίουβ Κὶ πὰ 8 οὗ 
ἀοιιοηΐδοδὶ ροβδαβδίοῃα.--- Οἴσμϑεδ, ΤΙΟΡΤΟΒΥῪ ἰδ οδυϑοὰ 
ΌΥ Ὀδὰ οἷν, τδηὶ οὗὨ οἰοδὨ] 685, δα ἀΐοὶ, ἀγερορεαῖΐα, 

ΓΑΓῪ ᾿ φῃγοά, ΟΥ 6186 Βργοβὰβ ἱπτυδγὰ. 

ἰποοιίοη (οΒρϑοΐϑ!γ ὈΥ ΟΠ ΔΌΪ αἰζο1}), ΟΥ 8 Βογθ ΔΓῪ 
ἰδηϊ. 10 βοιηθγοθβ οοῃίϊηυο8 ἰ0 [86 ἔουτίἢ σόπογα- 
ἰίοη (2 ὅδμι. 1. 29), θυΐ 86 ἀΐβθββθ 10868 ἷπ ῬΙΘΟΕ 
88 1ΐ ἀοβοοθηάδβ, δηᾶ 'β σΌΠΘΓΑΙΪΥ σομβηρα ἰη 16 ἴο 
ἄορτοθα ἴἰο υρὶγ ἰοοίι, οὔοηβῖνο Ὀγθδίδ, δη ἃ βίοῖεν ἀρ- 
ΡΘΆΓΘΠΟ6.--ἰἸἰηαδ δὰ ἀεσγδεβ. 1 ΘΡΤΌΒΥ 18 ἃ ἴοττη οὗ 
βίῃ ἀΐβοαβθ, ΕὐυΣ Κίηβ οὗ ἐν τ στο κηον---ΟἸ Ρἢ 8.» 
(1.818 (Δ Ἐργρίίδῃ ἀΐβοαβδο, ἤθῆοα, ὠΐσμ Ζ Ὁ 
ὈΙΔοῖς ἸΘΡΤΌΒΥ͂, τ ΐ06 ἸΘΡΓΌΒΘΥ, δἀπὰ στοὰ Ἰθρτοβυ. Ἐ]ρ- 
Ροογδίβϑ οἰαβδίβοα ἰμο αἰδογθης Κἰπβ οὗὁἨ Που-πλδ]ῖρ- 
Ὡδηΐ ΟΥΌΡ(ΪΟΏΒ 88 ἀλφός, λειχήν, λεύκη, δηὰ λεπραί, 
ΤΙ βγβὶ οὗ [686 8 1:6 ὉΠ ΟΥ̓Ἶμον. χἱ. 89, π  ]οἷ 
18 αυϊΐα ὨδΣΤΏ]688 ἰπ ἰΐ8 Ομδγαοίοῦ, δα ἀἰβαρροδγα, 
Ἡϊϊ μου δαβιρ ΔΩΥ͂ Ραΐῃ, ἴῃ ἃ [ΟἿ ΤΩ ΟὨΪὮΒ ΟΥ ΥΘΔΓΒ. 
ὟΝ ὁ 8180 τοϑδὰ, ἴῃ [μον. χἹ, 4}, οὗ ἃ ἸΘΡΓΟΒΥ͂ αἰδο) ΐην 
1ο σἰοίδι68 (ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἔγοτη 51.811} ἰῃ560 18) ; ̓ δῃὰ ἴῃ χῖν. 
84, οὗ οη αἰϊδομίηρ ἰο ἤοῦβο8. ΤῊ βυτηρίοϊηβ οὗ 
ΜἨΐτ6 Ἰορτοβυ, ογγαδ, 6180 πον 88 ἰεργα λίοδαϊοα, 
-τιμο ἕοτπα οὐ ἰμ6 ἀΐξθαβο Ῥθου]δγ ἴο {π6 ΗΘΌΓΘΥΒ, --- 
ΔΙῸ ΒΌΒΙΟΙΘΏ ΠΥ ἀσβουϊ θα ἰη [μον. χ, ὙΏΘα {δα αἱ» 
6886 ἰ8 ἀφοϊἀοα ἱπ 118 οἰατγδοίον, ἰὺ 18 οἰ Π6Ρ ὙΑΡΙΑΪΥ͂ 

Τὼ ἰδ ΦΌΤΤΩΘΣ ΟοΆ886, 
ποτ 18. ἃ τἱοϊθηΐ ογυρίοη, 50 ἐμαὶ ἴδ6 ρῥαϊϊοπῦ ἰδ 
πὰ να ὕγοτηα ποδὰ ἰὸ ἴοοὶ (μϑν. χἰϊ. 12; 2 Κίηρβ ν. 
27); ἰῃ 6 Ἰαίζο᾽ 6886, [86 ἀἶδΒθᾶβ6 ρΓΟρΡΤΟΒ868 ΒΙΟΥΪΥ, 
δηὰ [Π6 ΒΥτηρίουΒ ἃγὰ ΘΟΌΔΙΥ αἀἰβίγοββίησ δηὰ ἔδίαὶ, 
ομαΐηρ ἰῃ σΟηδυτηρί!0Ώ, ἀτΌΡΒΥ, Βα οοδίίοῃ, δηὰ ἀθδι}}. 
Το οἴἴἑοίβ οὗ δἰθρ μη 18.318 ἀΓῸ ΟΥ̓ΘΠ ΙΩΟΓΟ 88. [ἱ 
οὨΐοθν αϑϑοίβ [86 ἰοττοσ ρϑσὶ οὔ {16 ὈοάΥ, δηᾷ 186 ρᾶ- 
ἰθηΐ ΤΩ ΔῪ ἴνο [Ὁ ΕΘΏΓΥ γοδῖβ. [10 β(1 6 8 [86 Δ Κ]6 
(πλδ εῖπρ ὑπ ἔοοί κα ἰμαἱ οὗὁἨ δῇ οἰ θρῃδηὶ, ἤθῆσο ἰ86 
εἰ μβοτα ΒίΡοΒοβ ἐῃ6 ΒΟΏΒ68, Ὀγοάποθβ τπϑἸδηοθοῖν, 
ΒΙΘΘΡΙΘΒΒΏ6ΒΒ, ἰοιτὶ Ὁ] 6 ἀγοδτηβ (900 Υἱῖ. 14), ἰηϑαιαὉ]6 
γογδοὶίγ, δὰ ομαβ ἴῃ ἴὍΡΟΡ ΟΣ βυδάρῃ Ββυ οδιίοῃ.-- 
Ἰασιδἰαίίοπ οὰ Ἰορσοδυ. Τὴ Μοβαὶο ἰδ ἰοοὸΚ βρϑοῖαὶ 
πΒοίΐοα οὗ Ἰθρσοθγ. Τ86 ῥγίθϑίβ οσο οοταμ)αϑομοα 
ΘΑΓΟΙΆΙΥ ἴο τδίοῃ 118 ἱησοδάβ. Τηο οδ͵]οςὶ ἴῃ Υἱοῖν 
88 ἰ0 ῥγοίδοϊ [16 ΠΟΔΊ ΩΥ ροασίΐοη οὗ (ἢ}6 ΘΟΣΙτ ΒΕ Υ, 
ἴο Ῥγοοῦμοα ΟἹ ἰ86 ΒΑΣΤΩ]665 ΟΠΔγδοίο οὗ ΔΩΥ͂ ἘΓΌΡ» 
οι τ ΪΘὮ στϑβϑι ] θὰ ἸΘρτΟΒΥ, δηὰ ἴο γοδατχηϊ ἰπὶο [ῃ9 
ΘΟΙΏΤΩΘΒΪΥ ἴμ086 ὙΠῸ δὰ Ὀθοη ουγτοα. ΝῸ ΓΟΙΔΘΑΥ͂ 
ΔΒ πο (ῸΓ ἰδ6 Αἶδο880 ἰ86 1: [8.0 ΙΘΡΟΣ ΜᾺΒ ἀ6» 



τυ ταν παρα, πὶ 
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οἰασοὰ πποΐϑαη, διὰ οχοϊυάοα ἔσγοτα ἰηἰθγοοῦσβο Ἡἱὰ 
811] οἰβοὺ ρβοίβοῦϑ. Ηθ διδὰ ἴο πϑᾶγ [86 ργοβοσὶ ροὰ 
τρουγηΐηρ, ψαστηθηῖΐ, [,ογΥ. χὶϊ!, 46, αὶ νγὰϑ ροττηϊιἰοὰ 
[0 δϑϑοοίδίο τὶ οὐδοῦ ἰθροῖβ. Ἰθοῖρ δροὰθθ ΜΓ 
ΘΟΙΩΙΊΟΙΪΥ Ουἱδῖἀ6 ἐῃ6 οἱἐγ τῦ8 118 (1μαν. χἱϊὶ, 46 - ΝΌμι. 
γ, 23): Ὀυὶ [ΠΟΥ τοτΘ δ οὐσοὰ ἰὸ ρὸ δϑουϊ ἔγϑαὶυ, ρτὸ- 
υἱάϊηρ (Π6 7 δνοϊἀϑα οοπῃίδοὶ τὴῖϊ ΟἾὮΟΓ ῬΘΙΒΟΏΒ ; ΠΟΥ 
ὝΟΙΟ ΠΥ ον οχοϊυθοὰ ἔγομι (86 Βουυοοθ οὗ [89 
Βγηλροχιο ([ἐκιυοοί, 862). ἴῃ ἰμἷ8 τεϑρϑοὶ γ6 ποθ 
8 τοδὶ ἀἰβδγοηοο Ὀθίθο ἰἢ6 Βγπδρορῖιθ δηὰ (ἢ6 
ται ρ]6θ. Ομ ΥΕΠΕΕ ἴτοτλ ᾿ἰΘΡΓΟΒΥ͂, ΒΟΥ ΓΆ] ᾿υδὲΓ8- 
ἤουβ δὰ ἰοὸ Ὀ6 ραγίοιτηοα, [,6γ. χὶν. ΤῊΘ τηδίη 
Ροΐμὶβ ἰπ [86 ργοβου θοα χἱΐο γοτο, 0 δρρϑὰγ Ὀϑίογθ 
[86 ῥγοϑδὶ, μὰ ἰο ΟΡ ἃ βδογίβοο ; [86 ἰαίίον Ὀοΐηρ 
Ῥτγοοοάρα ὉΥ τεϊϊρίουβ Ἰυδίγαίἑ οη8, δπὰ ἰηἰγοἀποοὰ ὉΥ 
8 ΒΥΓΩΌΟΪ ΘΑ, ΟΘΓΟΙΠΊΟΏΥ, ἰῃ Ὑϊοδ (Π6 ἔνσχο ἰυΓΕ]66. ΟΣ 
Ρἰχϑοῦθ ὈοΓΘ ἃ βἰγικίηρ ΔΏΔΙΟΧΥ ἰὼ ἰῃ6 βοαρο-βοδὶ 
διὰ (πὸ οἵμονῦ ροαὶ οἴἶοτοα ἴῃ βδουῖῆοθ οἡ ἴδ ἀδγ οὗὨ 
διοῃοιηθηὶ, [,ΕΥ̓β. χνὶ.---ἰπ σΘΏΘΓΑΙ, ἰΠ6 ΟΥ̓Δ ΟΟΒ 
οουποοίοα τι ἸΘΡΓΟΒΥ ΙΏΔῪ Ὧδ6 τοραγάθαὰ δ8 189 {γρ6 
οἵ 411 οἴδιον ἀἰγθοίουβ ἰῃ ἀθδ)ηρ χἸ ἢ ἐμαὶ το τα 8 
ΌὉΠ6]641.--- ἰοαΐ οἰσπίβοαποο. ΑΟΟΟΡΙΏΡΊΥ, 16Ρ- 
ΓΟΒῪ ΜἯΔ8 τορδγάθα 85 {Π)}6 ΒΥΠΩΌΟΪ οὗ δὲπ δπὰ οὗ 7μάσ- 
φοοηΐ (ΝύΌτη. χὶϊ, 10: 2 Κίηρβ νυ. 26; χυ. ὅ; 2 Οἤγοῃ. 
Χχτὶΐ. 20, 231-28): 4180 οὗ ἱμβογαῖδ]9 νἱβι δ ΐοηβ, 00 
11. 1. Οἱ [80 οἱδοῦ Βαμα, γεσουογν ἴτοτα ἸΘΡΓΟΒΥ '7188 
τοχαγάθ δΔ8 ἃ βγιθῦδοϊὶ οὗ φαϊυαίίονπ, ἃ8 ἴῃ [86 ο886 οἵ 
Νδοσθδι, 3 Κίησα ν. 2 ; οοῃρ. ΡΒ. 11. 9, πὶῖὰ [μογ. νἱ. 
Ἵ, Τῶι πηοϊοαπηθβδ, (86 ρτδάυαὶ ἀεδισισίου οὗἁ [89 
δγδὶοτα, ἴδπ6 ἀἰαυδίίηρ, ΔρΡΌΘΔΓΔΠΟΟ, δηὰ 186 ἀποσρθοῖ- 
δ ΣΘΟΟΥΘΙΥ ὉΥ͂ 8 [0}1 οαἰοτοδὶς οὗ [}6 ἀγυρὕοῃ,---ηά, 
ἡ Σ πῇ ἴα δοῦν Ὀυὲ ΒΌΓΟ ὈΓΌΡΤΟΒΒ οὗ 186 ἀΐβοαβο, [ἢ 
ἦδο οὗ ποθ το τότ αἰδβοιθα ὮὉΥ ἰΐ ἔγοτῃη ὑπ6 
βοοίοὶγ οὗἁ ἔα οἰθδῃ, [86 ἰηΐδοϊουϑ πδίατο οὗ {π6 ἰτου- 

. δῖα, [15 Ἰσὴρ ἀυταϊζοι. δ! ΠΟΡΘ]658}658,---Ὀτοβοηϊοα 8 
ψατὶοὶν οἵ υἱοῦ. ὑπᾶονῦ ἩΒΙΟΝ δἰ δηᾶὰ συ] πὶ ἰΐ8 
ΘΟΣΘΘαΌΘΠΟΟΒ δηἃ οἤξοίβ, ουθὴ ὩρΟ ἱπποοσρηὶ ἱηαϊνἹά- 
Ὁδῖδ, τιϊσοςξ Ὀ6 βυταθο] Ζοά. 

Ψοτ. 3. Ἰσοσβῃϊρρϑὰ ΕΠτ)--- Ὁ} ἀοσῃ Ὀο- 
ἔοτο Ἠΐτὰ (οα ἷ9 ἴδ00). “Α.8 ἴῃ οἷ. 11, 2; χν. 2ὅ, ἃ 
εἶχτι οὗ Ρτοίοππα τονόγεποθ ΤῈ6 ἸΘρον τορδγα θα 6808 
δὶ Ἰἰοαδὶ 83 ἃ χζγοδὶ ργορῇῃσοί, ἱβουρἢ 10 ἰ8 ἀϊ ου]ῦ δοοσυ- 
ξαίοὶν ἰο ἀσῆηο {86 τωϑϑβυγὰ οὗ κηον]οᾶσο ροβϑοββοὰ 
ὉΥ πυσὰ ὈΘΙΘΥΘΓΒ (σΟΙΡ. γοτβ. 8--10). Ηρησο ἴΠ6 ἰἷπὰ- 
υρᾶς δε πα ποτϑιΐρ, δὰ οὗἨἩ 86 ἀοβίρσηαιίοη, " Ἰοτὰ," 

πον νατίουδ οἰγουτηβίβ 68, ϑοιηθ τοζαγάοὰ 
στοῦ ἴΠ6 Ὀτοτηΐϊϑοα Μοββίϑἢ 835 ἃ ΤΏοΓΘ τηδῃ (ἢ), Ὑ 116 
οἴδοσβ ΜῈ ΠῚ δνγᾶτο οὗ Ηΐ6 Ὀἱνίπο ἌἽμαβοίοτ." 

Ψ ον. 8. ἘΠῚ ἸΘρυοδν ὑσὰβ οἱϑαῃδοᾶ, ἐκαϑα- 
(σϑη.---Β) δῖ8. Ὀεΐπσ Ὀτουβαν ἰηΐο οοπίδοὶ πιὰ 

ΜΠ ὮΟ τὋϑ δϑοϊυϊο ρυτγὶγ. 
γον. 4. Τ611} Ὡο σϑβδῃ: Μανὶς ἰ. 44. Τἶὸ ν. 14 ; 

ϑοΐωρ. Μίαιι. ἰχ. 80: χὶϊ. 16: Ματὶκ 1, 12: ν᾿ 48 ; νἱϊ, 
86: υἱῖϊ, 26-80 : Μαῖιὶ, χυὶ. 20; χυϊΐ. 9.-- - ὁ ἰπ͵αηο- 
ἴοι οὗὨ β᾽]θποθ ὕὑροὸῖ ἰδ6 ῬΘΙΒΟΙ5 συγοα δτοβ6, ἴῃ 8]]} 
ζηβίδηοοθ, ἔγοση (06 βΒδ1ὴ6 ρϑηθγαὶ τηοῦνοθ. [1ΐ γγὯ8 

Ἴ Ῥυήταασὶ!γ ἀἰοίαιοὰ ὈΥ 8 τορατὰ ἴον {π6 βρίτίξααὶ δηὰ 
Ῥἢγβῖ δὶ πε! λγο οὗ βυοῖὶ βθγβοῦῶβ. Βοβίθβ, ὕο ῥγο- 
γεηΐ Ῥορυΐαῦ οχοϊϊζοτηθηΐ, πὰ ποὺ ἰ0 Θπδηρσοῦ [ἢ 
τοϊηἰβίτγ οἵ ΘΟ τίδὶ, ἰὑ τᾶϑ Ὀοίΐοῦ ἰοὸ 66 Ρ βί]θῃοθ οἡ 
ἐδο86 τηδιίίοσθ. Βαΐ, ἴῃ δοο βρϑοΐδὶ οδ86, ἔῃ 66 τῦῶϑ 
δἷδο ἃ ρδιάσυϊδ τοοῦνο. Μαϊἀοπδίυβ, ἀτοίαβ, ΒΘ6η- 
[" δηὰ οἴθοΓΆ, δύρΡοβο ἰῃαϊ, ἱπ [86 ργοβοηὶ ἰπβίδῃσο, 

ἯΆΒ Θη͵οϊποα ἴῃ ογάον [δὶ πὸ ῥγολυΐοθ ταὶρην ὈΘ 
᾿αϊδοὰ ἴἰὰ (16 ταὶπὰ οἵ τὴ0 οβιοϊαιϊϊης Ὀτθϑὶ δραίηβὶ 
(6 τοοόυοσγ. ΕΕὙζϑοῦθ δηὰ Βδυιηραγίθη- Οτυβίυϑ 
Βοϊὰ ιμδὶ ἰΐ ἱπαϊοδιοα ἐμαὶ ἴμ6 γβϑὲ ἀυἱν οὗἉ [86 Ι6ρ6ῈΓῚ 
ἯΔΔ ἰ0 ΒΟΥ ἰτηβοὶ [0 (π6 ῥτἱοϑὶ, Ὀοογ ῥγοοϊδίτοιπν 
δυτοδὰ ἰδ τοΐγαοϊθ, ΟἸβδιιϑθὴ : 9688 ἰδβδιιϑαὰ {818 
ἰηϊπαποϊξοιι ἘρδΐΠΥ ἴ0 Ραγβοσϑ ἯΏΟ ὙΟΙΘ ἰῃ ἀδηρον οὗ 

Ὀεΐῃρ οδιτὶ θὰ ΔΝΑΥ; Ὑ8|16 ἷπ οἴδον 6856, ΘΒρΡΘΟΐΔΙΪγ 
ἭὮΘΓΟ ἴἰπ6 ἱπαϊνίἀυδὶ πα ὮὈΥ πδίυσο γο σης δηά 
ῬΓΟΒΘ ἴο βεϊ οοηἰοιαρ Δίου, ΗΘ δοτησηδηδοα δὲ Ορρο: 
δἷἴο οοῦΓΒο, Μαῦὶς νυν. 10. Βυὶ {16 ῥγἰποὶραὶ τηοῖζνο, 
88 το βοηθα ὈΥ Ἀΐογοῦ (Ὁ] τίς ΟἸὨγγβοβίοσῃ), νγδβ, 
ἐμδὶ ὅοδὺυβ πὶ βῃθὰ ἴὸ ργϑονῃὶ ἃ οϑομβοουσβθθ οὗ [6 060. 
ῬΙα, δηὰ θηιῃυδβίαβίίο οαὐθατδὶβ οὐ ὑποὶρ ρασί. Ταΐβ, 
ΒΟΎΘΥΘΓ, ἰ6 ποὺ ἱποοιηρδίῖ]6 τὶϊὰ ΔῺΥ οὗ 186 οἰδιοῖῦ 
ΤΑΟΪΥΘΒ ; 88, ἴῃ 106 Ὀτοθθῃὶ ᾿πιβίδηοο, {Ππ6 ροΣβοι σατο 
[δὰ ἰο υπάογίδϊζο ἃ ᾿Ου ΣΟΥ ἴο 86 ἰδ ρ}]9 δὲ Φογιβ8» 
Ιαὰα (Ἐπ ίζβοδο, Βαυταησαγίοη. Οτιβίαβ, Μόγγα). ΑΘ 
ὁογάϊηρ ἰο Μαϊτηοηϊά68, ἃ ὑοβοῃ: τοϑίογοα ἔγοσῃ ἴθ» 
ΤΟΒΥῪ διδᾶ, ἰπ ἰδ9 βιβὲὶ ᾿ἰπβίδποο, ὑ0 δα πιὶὶ Ὠἰπηθοὶ ἢ ἰὸ 
1:6 ἱπβροσοιυ οὗὨ [86 ῥγίοβὶ οὗἩ δἷν ἀϊδβίτὶοι, Ηο ἴπθῃ 
ὉΠΔοΓΗΝ πὶ ἃ δθοοῃὰ ἱμδρθοίίοη δῖζον (8.6 ἰαρ86 οὗ βον- 
ἢ ἀδγδ, αἵνος ὙἩΔΊΟΩ Ὧθ6 Ῥογίοσττωθα [86 συδίοπηιδσγ 
Ἰυϑίγαϊοη : διὰ ἰμθ ἰουτηογοὰ ἰὼ Φοχιβαίοσω, ἩΏΘΓΘ 
ὃς οἴὔδεγοαὰ (6 ῥγϑϑοσὶ θα βδοτίβοθ, δῃ ἃ γλὍθ ῬΓΟ;ΟΌΠΟ- 
Θα οἸοδῃ. 

γον. 4, δου ἔλγδ5ο61 ἴο ἴδ υχἱραϊ.--- ΟΡ. 
106 οταϊπδησοδ οὗ ρυτγβοδίϊοπ ἰῃ ἴ,ο6γ. χὶν. 

ΕῸΣ ἃ ἰοδσαοον ππΐο ἔθΘΣΩ.---Μ γον: ἐ, 6.) 
“πηῖο 186 ΡΘΌΡΪΘ, ἱπαὶ ἰδοὺ ἀεί μοδ]ϑα,᾽" Βαὶ τὸ τηυδὲ 
ποὺ οὐοσίοοὶς ἰδ ἔδοὶ, ἰπδὲ [6 ἴοροῦς δὰ Ὀθθῃ ἀ6- 
οἰδγϑὰ Ὁποίθδῃ ὉΥ ὑμ0 ῥγίοδίϑ ὙΠῸ γϑγθ ΠΟῪ [0 ΘΟΣΙΥ. 
ἴο ἷ8 τοοϊογϑοη, δηαὰ ἐμαὶ ἢἷ18 δμονίηρ ἰπιθοὶ 88 
186 ονἱάθῃοο οὗ {πἰ8βι ΤῊ τγοιηδτὶκ, “"' [ῸΓ ἃ ὑθϑ μι ΩΥ 
(δαὶ 1 ἀο ποὶ ἀδΒίζου ἐδ ἰδ ᾽" (Ὁ γγϑοβίοχωλ), 18. ἰῃ- 
δρὶ; 88 8180 ἐδὸ υἱϑοῖν οὗ ΟἸβῃῆδυβοῃ, ἰμαὶ 89 ἰοδ- 
ΤΩΟΩΥ͂ ΠΟΙ Γαΐου ἰοὸ τὰΒ δαὶ Οὗ ἐδ6 ῥτγίϑϑίβ. 

γαοτ.ὅ. 'Εκατόνταρχοτν, οδηξεγίο, 8 σδρίδί ἢ ΟΥ̓ 
100, ἰᾷ ἰμῳδβοσνίοθ οὗ Ηοσοὰ Απίρδβ.---οοοσάϊηρ ἴο 
ψογ. 10, 8 ἀθῃι]ο, Δ βου ρΡὮ ἰπν 811 ργο ΔΌΣ ΠΥ ἃ ῬΓοδ- 
οἰ τιῸ οὗ ἰδ0 μαΐθ. Οοιρ. ἰδὸ ἰηϊογοοδϑίοῃυ οἱ [19 

οεγ οὗ [6 εΥ̓ΏΒοραΘ οὨ ἷ8 ὈΘΏΔΙΣ, ἰῃ ἰδ6 Θοθροὶ 
δοοογαϊηρ ἴ0 [μικο.--- ΠΡ γοθοῖψέφδ, Ὅλ, προσήλντοι͵ 
Βορὶ. 1 Οἴου. χχὶϊ, 2; Μαϊξ, χχιϊ. 1δ., Αοἱϑ ἱἰϊ. 10 ; 
---κ͵ἰθοβο Οδη 165 τδο δἀορίοα Φυάείαχῃ ἴῃ ἃ ΤΟΓΘ ΟΥ 
1688 τοϑίσιοἰδὰ βθῆβο (βυϊὰδ8: ἐξ ἐθνῶν προσεληλυθό- 
τε). Αοοοραάϊηρ ἰο ἴθ ἀθλλγα δῃὰ (Π9 ΒΔΌΙ 8, τ 

ἀϊβεϊρυ!8},---Ἰ. Ῥγοδοίψίεε οΥ̓ 1ὁλ6 φψαίο, ΣΤ ὍΔ; 
ἃ, δ.) ΒΙΓΔΏΡΟΙΒ ὙΠῸ νοα πὶ ΐη (6 ραίοβ οὗἁὨ [5.86], 
δὰ δἀορι ρα ἰδ6 τοὶ σίου οὗ 186 ΡδίγΔγοἢΒ, δὰ ὁ0ῃ»- 
ἴοττηϑὰ ἰὸ πμβαΐ γγογα οδ] θὰ ὑπ6 βουθὴ Νοδοῆϊο οοτὰ- 
τιδηπηθηί8, ΥὨἱοἢ ῥτ οὶ Ὀἱϊοά, (α) ὈΪΔΒΡΏΘΙΩΥ ; (δ) (86 
Ἡ ΓΒὨΐρ οἵ [86 ὨΟΑνΘΏΪΥ Ὀοαΐ68, οὐ ἸΔοἸΔίτΥ ; (6) τυ - 
ἄον, (() ἱποοϑὺ ; (6) τοῦ ΓΥ ; (7,) τε 6 ]Ποα ; (σ) οδ- 
ἱπρ οὗ Ὀ]οοὰ δῃά οὗ ὑδπΐηρβ 5 Ἰεὰ (Αοἷδ χυ. 20). 
ΤΏΘΥ ΓΘ 8180 οΔ]]6ἃ οἱ σεβόμενοι (τὸν Θεόν), ΦοΒορΙι. 
Απῆρ. χὶν. Ἴ, ὃ, Αοἱβ χἱ!, 48, δ0 ; χτὶ, 14; χνὶϊ, 4, 
οἷο.---ἰπβίλῃοοϑ: Οὐγμθῖυβ, 1,γἀϊα, [86 Ετπϊορίδῃ 
δαμυοὶ, οἰο. 11. Ῥνοδοί γέρε ΟΥ̓ τἱσλίδομδηειδ, ΕΓ ΛΝ, 
Ὅ80 δὰ βυδεὶιιοὰ ἰο οἰγουπηοϊδίου, δὰ (8 Ὀθοοπιθ 
πϑίυταϊζοὰ 6 γ8. ΤῊ ἀἰβιϊποοη Ὀοίνθοῃ [8686 0 
οἶδββοϑ γγἃ8 ἱκορὶ ὉΡ δἱ ἴπ ὕπηϑ οὗ ΟἸγίδί ; ἩΒΘΏ, ἱπ- 
ἀοοά, [86 υταροῦ οὗ Ῥγοβοϊγίθβ οὔ ἰδ8 ζαῖθ δὰ ργοδῖ. 
Ιγ ἱποροδβοὰ.-- - Τὴ ὑπὸῊ ΡΔΓΔΙ1οἱ] οδ868 οὗ [6 οσηΐα- 
τίου δὺ ἐδ οσοβϑ (Μαὶξ, χχνὶϊ, ὅ4) δῃηὰ οὗ Οοσποϊῖυϑ 
(Λε χ.), ὙΠ] δὶ οὔοα σον ἰο ἴΠ6 τϑβάθυ. 

γεν. 6. 'Μ'Ὺ βοσυδηῖ, ὁ παῖς μον .---ΤΊιο β'δυβ, οἵ 
ἀοχηοβίϊο βουνυδηὶ, 48 ἀἰβυϊησυϊ ϑηοα ἔργου 10:6 ΟΟΤΏΙΔΟΣΒ 
Βο]άΐοῦ, ἢ 88 ΟἿΪΥῪ ΟἸδ οἰ Δ}}γ ϑυ ̓ θοῖ το τη : Ὀυὲ 
τοὶ ἃ δου (Βίγδυββ, Βαυϊησαχίοη- τυδίυ8). Ετοιλ ἰδ0 
Ταοῦο ἀοίαἰ]οα Ὠδτγταϊνο ἰῃ [λιϊκ6, τὸ ἰδαᾶσε ἐμαὶ ΒΘ τἂῶἂδ 
μο]ὰ ἰπ ϑροοΐδὶ οϑίθοιω ὈΥ .ιὲβ τῆδϑίογ . πίοι, ᾿παἀοθὰ, 
ΤΩΔΥ͂ 6 ραϊμογοα ἔργου [δ 8 818ο. Τθο δοῖ- 
ταηὶ ἷ8 ἀἰραπκυϊειοά ἤτοτὰ ἰδ βοϊάϊοσβ. ΤΈΘ Ἰδίζον 
σοῖς διὰ 88 ἰδ ΘΟ ΓΘΟΏΔΙΗΪΟΔΙΥ, δοοογαϊηρ ἴὸ 
ἐδὸ ποτὰ οἵ οοτησηδηὰ, 110 ἴπ6 βογυδηὶ ἀοοὶ ἢ 89 
Ὠ6 ἰ8 ἰ01(---ἷ8 τηρδίος οδὲ ἱπίσυδὶ [0 [8 σδΓΘ (μ6 Ὀυδὶ, 



1562 ΤΗῊΕ ΟΟἙΡΕ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

Ὧ688 ἰῃ παπᾶ, Εν ΘΠ Εἶν [86 οοηίατίοι πϑἃ ΟὨΪΥ ἰδ 8 
ΟΠ6 Βογυδηὶ (γον, 9). 

Βίοῖς οὐ ἴ9 ῥδὶῖδν, παραλυτικό-κ."-- ΤΠ Γὸ ἰδ 
ταδηϊ δαὶ ΔΠΔΙΟΡΎῪ Ὀοίνγοθθη ἰδ6 δἱοὶς οὐὁἨ 1Π6 ῥα θυ δπὰ 
106 ἀοιηοπΐαοβ. ἸΤΏθ Ἰαιίον τόσο ἀορτίνοα οὐ {ποὶγ 
οοπβοϊουβτιοβθ, ΟΥ οὗ ὑπ6 ογβδη οὗ {μ6 βου]; Ὑ}116 {86 
Ῥδγα] γι ϊοβ τόσο ἀορτίνοὰ οὗ ἰμ6 υϑ6 οὗἉ ἱμεὶν Ὀσάΐ]γ οτ- 
ξϑῃμβ. ΤΠοδο δ οίθὰ τις ΘΡΙΘΡΒΥ͂ ἰοττηθὰ ἃ “πὰ οὗ 
ἰηὐοττηραϊ αἴθ ̓ ἰπῖς Ὀούγοθη ἐπ686 ὑντὸ δ] πο ηΐ8, Ὀοΐηρ 
ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙΙΥ ἀοργίνοα οὗ ὑπ6 υ86 Ὀοΐἢ οὗ (μοὲρ τηϑηίδὶ 
δὰ ὈΟΟΣΙΥ σαρδοϊ68, δηὰ, αὖ οἰμοῦ υἰπηθθ, οὗ οἰ 
1Π6 0Π6 ΟΥ ἦπ6 οἴμοσ. Τῇ παραλυτικοί ΔΓ6 88 ἴξ ΤΟΓΟ 
ΡΒγϑίοδ!ν ἀἰββοϊνοα (παραλελυμένοι), δὰ Ὀτγοβίγαϊρα 
οη Ὀ669 (Μαίι, ἰχ. 2 : Μανκ 1], 8, οἴο.). [86 ὑΓ8Π8- 
Ἰαίθβ σίολιγὰολέσ, Ἡποἢ αἰρτι οβ ΟἾΪΥ 86 Ῥδυίσυϊαν 
Κκἰπὰ οὗ {Π8 σοηοΓΆ)] ἀΐβοαβο οὗ βαγα γβὶβ. “Μοάογῃ 
ῬἈΥΒἱ οἶδ 8 ΔΡΡΙΥ {86 ἴόττὴ ᾿αγαΐνπὶδ ἴο 1888 1088 Οὗ γΟ]- 
ὈΒΙΑΓΥ πιούΐοη, οὐ οὗ βοηβδίίοῃ ἴῃ βοὴθ ρατγί οὗ ἱπ6 
Ὀοάγ, {πὸ τυ 50165 Ὀοΐηρ ΘΠ ΓΟΙΥ τοϊαχοὰ, ΤὨΐδ σοη- 
βταϊοβ {86 ἀἰ δόγοηοο ὈθίΘ ἢ ραγα] γϑὶβ δη ἃ σαίαϊογδὶδ 
δὰ [ἢ γαγίουδ κίπαβ οὗ ἐσξίαππα, ἴῃ νυ οἢ {ΠῸ πλυ 5068 
δ οχοϊϊρα δηῃὰ τὶρί ἃ, [ἴῃ Ῥδγϑὶ γβίβ, ἰῃ 6 αἰγουϊαί οι 
οὗ [86 Ὀ]οοά, δῃΐπιαὶ Ποδὶ, δῃὰ {86 ογαάϊ ΠΑΡ Βρθογο- 
Ἰοῃθ οοῃθηιθ. ΤΏ ἀΐβοδϑθα γθα ΠΥ ΟΟΠΊ68Β. ΟἿ 
ΒυάΟὨ]Υ (αἶνον ὁ βίγοκθ οὗ δΔρορίχυ), δὖὺ οἴδὺ {ΠΠπ|68 
ΒΊΟΥ δηα ἱπβοΏ ΔΙ ὈΪγ, Ὀυὺ ἴῃ ΘΥΟΤῪ ἰηδίδησο 8 αἰΒΈου]ς 
ἴο τοτηουθ.) ὙΊΠΟΥ. 

γον.9. ἘῸΥ Σ τὰ ἃ Τ28η ὑπὸ ἐξουσίαν.---ἶῃ 
βοσνίοοθ.--- Μόνον: ΚΗ δάάυοοβ ἃ ἱποίο] ἃ ΘΗΔΙΟΡΥ : 
16 οὐοάϊδηςα π οἢ Ὠ6 ἰΒ Ὀουπὰ ἰο ρίνο, δῃὰ ἰῃδὶ 
ὙΠ ΟὮ Πα οἷαΐΒ ἔγομη ἢὶβ βυ ον ϊπαίθϑ.᾽" Βυὶ 186 
ἔοστηοῦ σδῃποὶ ὄν Ὀδθ τηθϑηϊ, 85 ἰΐ πϑυ]ὰ ἱΤΩΡΪΥ͂ 
ἐπδὶ ΘΟ γδὶ νγ88 8180 ἃ βυ δογάϊπαιὶο ἰῃ βρί γἰτυλ] ταδύϊουβ. 
ΤΏ Θοποϊυβίοῃ ἰ8, πότονον, Ὡοὺ ΒΙΏΡΙΥ α ηιϊποτὶ αὐ 
“πα, ἴὰ ἴ΄6 Βοῆβα ἰῃδί ΟΠ γῖβὲ συ ]οα ἴῃ βρὶ γα], 88 
186 οσῃυτίοη ἴῃ ΤΟΙΏΡΟΓΆΙ τηδίύοτβ Ὀὰὺ 4180 ἴπ {18 
Βαη86, (δαὶ ἱ{ Πο6, ἃ βυιδογάϊπδίο, οσουἹὰ ἰβϑαθ ἢ ΐ8 οομι- 
ΤΩΔη 8, τη οἢ τότ οου]ἱὰ ΟἸιγίβι, {Π6 ΔΌβο]αΐθ μογὰ. 
Ψατγίουβ ορί πίοῃβ τὸ οῃηὐοσίαἰποὰ δνουΐ ἰῃ6 τηϑδηΐηρ 
ὙΪΟ. (16 Ομ ΓΟ. αἰϊδοῃοα ἴο 186 ΒιΡΓΟβοΥ οὗ 
ΟἸτγίδί, Ἐνγίζβομα Ὁπάογβία 8 1ὺ ΔΒ ΔΡρΙ γίηρ ἰο ΗΪβ 
δου ΓΤ οὐον {Π6 ἀσηιοπδ 88 ἴῃ 6 Βυρροβϑὰ δι ΠΟ Γ8 
οὗ ἀΐβθαββϑ ὟΝ οἰδβιοΐη, ΟἸβδδυβθη, δῃὰ Ενδὶ ἃ, ον ον 
απσεῖδ ; Βαυταραγίοῃ- Οὐ δι, ΟΥ̓ΟΡ ηεϊπὐδίογης δρὶγὶδ, 
Μογον, οὐοῦ αἰδοαδεβ, ἃ8 Βυθ]οοὺ ἰο ΟἸγίβί, Βυν [Π6 
οϑπίυτίου τηυδὺ ΠΔΥ͂Θ γοΐοστοα [0 ΒΥΓΑΥ ΟΥ̓ΟΥ Β ογάϊῃ- 
ἰδ ῬΟΓΒΟΏΔΟΌΒ, Δῃἃ ποὺ ΙΏΘΓΟΙΥ ΟΥ̓́ΘΔΡ αἰΒΟΆΒ6Β ; ΠΟΥ 
οου]ὰ ᾿ξ ΠΟΙ τοῖον ἴο ἀρ 8, 88 ἢΪ8 βοσυδηὶ νγὰ8 ποὺ 
Ῥοδβοαϑοὰ ὈΥ ἰβο. οπ (89 οὔδιοῦ μδῃᾶ, γὸ οδῃ 
ΤΟΙ γ οοησοῖνα ΠΟῪ ἃ Εοιθδῃ, ὯΟ νγδ8 ϑΐ ραβδὶπρ 
ἔγοση μοδί μῃοηΐϑπι ἰοὸ υάδίδτια, που] ΘαΒΙΪΥ οοπίουπαὰ 
Ηἷβ οϊηδῃ ὩΟΪΟΏΒ δρουὺ σεπὲξ π] ἢ {πΠ6 ἰάοα οὗὨ δ8ῃ- 
ξεοῖ6. Βεηρεὶ: “ δαριοηέα Πα εἰὶδ ἐς γωσδαίε πεϊἰἑαγὶ 

ἦγε οἰμοοηδ.," Βαὺ μίνοβ βυοδ οὔδιτη ἴὸ ἴ86 
υδίγαϊ 0. 8, ὑπαὶ ὑπ6 σρητυτίη. ἜΥΟΡ Αραὶτ ΓΟΟΌΓΒ ἴο 

ἢΐβ ῬΟΟΥ ἤαὶμ] βοσυδηῖ. βοπιθ ΖΔ Π}} 18 ϑοσνδηῦ οὗ 
186 Ἰιοτὰ Φοβυβ, ἢ (μη κ8, που] βυδῖσα ἴο Τοϑίουο 
Ἦΐ8 ΡΟΟΡ 5ἷδνυαβ.---Ἴ ἼΟΓῈ γ88 Ὧ0 Ὡθ6α, ἢ τηθδῃηϊ 0 ΒΑΥ͂, 
ἴον Ηΐβ Ῥογβοῃδὶ αἰϊοπάδῃοο, βίῃοα ΘΟ ἢ 6 γ788 ποἱ Τὸ- 
αυϊγοὰ αἰ τ ΑΥ̓́Β ῬΟΓΒΟΠΔΙΥ͂ ἰο Βυρογίπιοηὰ (86 ἀχθουϊΐοη 
οὗ Ὠἷβ ογάοσβ. “"Ἡυσα Πν δηὰ ἴδ "ἢ αἰ πταγ8 ρῸ μαμὰ ᾿ῃ 
μδηα." Μογον. : 

γον. 11. Ἑχοτα ἴδ δαὶ διὰ τσεδῖ.--- Ποίουτησ 
τοὺ ΟὨΪΥ ἴο ασμῃι]68, Ὀπϊ-ἴο [86 τιοτὸ ἀϊδίδηὶ οὗὨ ἔμοση, 

Φ[ΤΙο Πα δ ραΐεν ἰδ οὐ ἀθηῖν ἀοτίνεα ὉΥ͂ οοπ γβοίίοη 
ἔχοτα ἴμ6 Θτοοῖς παράλυσις, Ὧ8 αἴτια τοι ἐλεημοσύνη, 
Κυσοῦκὰ ἴδὸ πιεάϊααι οὗ [Π6 1.Δ(ίη.--Ρ, 8.) 

πὶ βουὶ ἀϊβιποοη οὗἨ πιο ] γ, 188. χῖν. 6.---ΑὩὰ 
5..411 αἰϊ ἄουσει, οὐ γαῖ που τοῦ] η αὖ (Δ0͵6, δοοογαϊηρ 
ἰο Οτίοιίδὶ 5}: 0}.---Ἴη 16 ταπὰβ οὗὨ ἴΠπ6 Ῥγορδοίβ, 8 
ΒΥΤΩΌΟΪ σα] τιθδηΐησ αὐἰϊδομοὰ ἴο 118 ἔραϑβὶ οὗ Μοββίδῃ, 
88 ρογίγαυίηρ [ἢ 6 ὈΪοΒβθάμποβθ οη]ογοᾶ ἴῃ (6 Κίπσάοτῃ 

Ιῃ 1818 Β6ηΒ6 “6 8118 Π6ΓῸ 61. 
ὈΙΟΥΒ ἴῃ αἰτηῖ]ο, τ ϊοῦ Ηδ δἴοσιγασαὰ ἜΧρϑη 5, 88 ἴῃ 
1μκὸ χίν. 7; Μαῖν χχῖϊ 1; χχυὶ. 399ς Νὸ ἀουδὲ 
(Πο86 δσουπὰ Ηΐὰ που]ὰ υπάογβίδη ἃ (ἢ6 ἴσστη ἴῃ 
118 πιαπηοῦ. ΜΘΥΘΡ ΤΘΙΏΔΙΚΒ: “ Ασοοτγαϊηρ ἴο ὅδεν- 
8} ποίΐϊοῃϑ, βρ!οπαϊὰ Ὀαπαυοὶβ πὶ (86 ῬδιγΔγο ἢ 8 
ἑοττηοα ραγὶ οὗ ἴῃ 6 Παρρίμο8Β5 θηὐογοα ἴῃ Μοβϑδ ἢ 8 
Κίῃράοτη. ὅδ. Βεγίο]ὰ, Ολγιδέοίοσία, Ὁ. 196, ἀπά 
δοῃδιίροι, ον. αὐ ἰοοσ. ΤῊ Ἔχργοββίοῃ 'β εσηρογοὰ 
ἴῃ ἃ βριγαίνο βόπβο ὃν ἴη6 ᾿ογὰ (Δ πουρὴ Ηἰ8 26ν.- 
8} ὨΘΆΓΟΓΒ ἩΟΌΪ ἃ ὈΓΟΡΔΌΪ υπάογβίδηὰ ἰΐ 1Π16Γ8]1γ).}} 
ΤῊΪΐΒ Ἰαϑὺ οἴδυβα 18 βοιη ναὶ ἀουδία!, ἃ8 ἰξ πουϊὰ 
ΒΟΒΓΟΘΙΥ τοβοϑοῖ {Ἀν οσ ὈΥ ὕροη ΤΠ 6 τίδάογῃ οὗἉ ΟἸ τἶδί. 
ΜΟΥΟΡ ὙΘΓῪ ΡΓΟΡΟΓΙΥ͂ 08115 αἰὐοηϊίοη ἰὸ {6 οοπίγαδὲ 
οίπθθῃ [8 ῬγΌΪΒ6 οὗ ΨοδὺΒ δῃὰ (86 γὑγίὰθ οὗ ἰδ6 
δονδ, 88 Ἔβσργοϑβοὰ ἰπ ἴῃ6 [Ὁ] ορ ΓΔΌἑπἶοαὶ ἐδ γ- 
ἵπσ: “7π πιο ζμΐμενο (αἰχὶξ Ἰε08) πιοηδαηι ἱπισεη- 
ίετι υοδῖα δίεγπαπι, Οεηλδϊεβ υἱάἀοδιέ εἰ ρυάεοϊ- 
ὁπ.) ϑομποιίχοη, "ον. 

γεσ. 12. Ἐπὶ ἴδ9 ΟὨἑ] ἄσχοιῃ οὗ πο Ἰεἰηρσάοσα, 
--ἸἼῆο δον πότ οὨΠ]άγθη οὗ [86 ἐγρίοαὶ Κἰησάοτχη, 
ΟΥ οὗ ἴδ {ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂, Θπ ἃ τοϊρηῦ ΘΠ ΟΣΙΒΏ [Π6 Θχροϑοῖδ. 
ἰἰοπ οὗ Ὀδοομΐηρ' ΒΟΏΒ οὗὨ ἴπ6 το] Κίῃράοτη---ἰ αὶ οὗ 
μοάνϑὴ (οι. ἰχ, ὅ ; χὶ. 16). ΤῊς δσργοβδίοι, ζὲπο- 
ἄοηι, ταυβὺ ἤοσΘ Ὀ6 ἰδίζθη ΌΠΟΓΑΙΥ, 88 ΘΙ ὈΓΔΟΙΩ 
Ὀούδι ΘΟΟΠΟΙ}168----ἰ6 ῬΓΟΙἾβὸ δηὰ {86 Ῥοββοββίοῃ. 
ΤΏ ἰοστὰ υἱός, 13. ᾿παἸσαίθ8 τοὶ ΟΠΒΐἷΡ οἰἴβοῦ ἴῃ 8 
ῬὮΥΒΙΟΔΙ ΟΥ ΤΆΟΓᾺΪ Β6η86. [Ϊὰ ἴῃ6 ρῥγοϑοηὶ ᾿πδίβῃοο, 

οὗ ἤδανϑῃ (188. χχν. 6). 

ἰδ ν ΧΙ ὨΙΟΝ ὈοΪοηρ ἰο [86 ἰζϊηρσάοτω, 
88. τοι ἴδ Κἰηράοπι ὈΘΙΟΏΒ. 

γὸ σκότος τὸ ἐξώτερον.--- 
Τῆς δ ἀρ, ἰδ6 ἴοδβι ἰβ βοσυοὰ ἴῃ ἐϊο 
ΠΩ ΙΒ αἰἴοῦ ἀαγκποββ 0 ΨΔυάα8 
Ὅ6πν σὰ τ΄ βαρμον υὗ 16 Ποχὰ ἱπῖο ἐπα ἀδεὶκ πἰροί, 

ΨοῦΣ ἷβ ὨΘΥΘ 86Ἁ ἴῃ ἃ ΘΟΙΏΡΔ:- 
αἰϊνα αὐ ἰηῖο (ἀΕΕΡΕΥ͂, ἨΔΥ͂, ἰπῖο 
υξίεν' ἱΠ6 ἔραβί γοίοσγβ ἰ0 βδῖνα- 
οῃ πα θμ85 ἂὖὺ τη6 σοιπιης Οὗ {Π6 Ἰοτά, 80 1818 ῥἷο- 
ἴαγα οἱ Ιὰ ἐπ Βοστοῦβ οὗ 
λυάρτηι οὗ ἰδεῖν δυβεγίῃ 
ὁ κλα Ἢ 18 ομαϊτοα ἴῃ ἰἰι6 
ΕΠρ 5} 8. 186 πρ ]} Ἰτπονσι 
σγγοίοῆι σΟΙΏΡ. χἰϊ;, 42, δ : 
ΧΣΙ,. 15 ; ΧΧΙΥ͂. ΟΙ ; ΧΧΥ͂, ὅυ ; κα ΧΙ, 28." 

γεν. 18. ἴπ [89 δβοϊέγσδασηθ Ὠουτσ.--- ἘΠΩΡἢ δι Α]- 
Ἰγ-δ88 Β0ὺη 88 “968ὺ8 δὰ βροΐζϑῃ (Π6 ποσὰ : φυρ. 
Φοδη ἷν. 46. [ἢ {18 6480, 88 ἰῃ Φοθα ἷν., δῃὰ ἴῃ (86 
συγ ΟὗὨ ἱπ6 ἀδυρμίον οὗ ἴη6 Κι υτοροοηϊοῖδη οσηϑῃ, 
106 πιΐτϑοϊο ττὰ8 ρογίοιτηθα ὮΥ {Ππ6 [μοτὰ αἱ 8 ἀϊδίδῃοθ 
(τοι {Π6 Βυ ]οοὺ οὗ ἰ, βθυθγδὶ οὐ 1958 (βοιϊον, β οι - 
[Ἄτίῃ, Βίγδυεθ, ΥΥ εἶββο, αἰγόγον, Βαυταρδγίθῃ- Οὐ δι υϑ, 
ΒΔΓ) ΒανΘ οοπέουπάοα ἴμ6 ὨἰδίοτΥ οὗ (86 οοπίατίοα 
οὗ σαρογηδυῖ ἩΐῊ {Ππαὶ οὗὨἨ [8:6 ΓΟΥΔῚ σουγίΐον ὑπο τΘ 
(Φομη ἰν. 46). Βαϊΐ {π18 τοῦτα οοτῃ ρ] οἰ οἷ Υ (0 ταϊβίδ!κθ 
1η6 ἀϊβδδγοηὶ ομδγδοίοτβ. οὐ ἰῇ 86 ὑνχ ῬΘΓΒΟΏ5, δηἀ 
τοῖν ταδυκοα σροταὶ ῬΘΟΌ ΙΓ 68, 88 Ὀτουροῦ ουὐἱ ἴῃ 
1η6 αοβροὶβ. ΤὮΘ οουτγίϊοῦ νὰΒ πιρδὶς ἰῃ ἰμ6 ἔθ 1 ἢ 
ΜΠ116 [06 σΟΠ ΌΓΊΟΠ ΑΒ βίσουρ : π6 σου Ϊο ἀφοτιοά 
1Π6 Ῥγθβοηοθ οὗ ΟὨγίβὶ δΌΒΟ] αἰ θ᾽ Υ ΠΟΟΟΒΒΆΤΣΥ, δηὰ υγροὰ 
Ηΐμῃ ἴο σοπιο ον ἰο0 εἷβ ουδ6, 8116 (Π6 οοηἰατίοι 
τοραγἀοα [86 ποτὰ οὗ οοτημηᾶπὰ δβυδηοϊοηί. Βθποθ 
(ῃς αἰ ϑγοποα οὗ ἰγοδίσηθηΐ, οη ἐδθ ρματὶ οὗ ἰδ [μοχὰ, 
(Οοτρ. [μαπρ θ᾽ 8 ζΖρδεπ «δι, ἰϊ, 2, Ρ. 64ὅ.) 
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ΘΟΟΤΕΙΝΔΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1, Τῇδ πιΐγαοῖε.---ΤῊο μονα οοηϑιτηθα δηὰ βοδὶοα 
ΗΒ ταἰπίβιγΥ δὰ Ῥσορμοίΐο οδῆσα ὈΥ ταΐγσαοϊθβΌ ΤῊΘ 
τηἶτδ0]6 οὗ ΗΪ8. ΡΘγβοη ἰ8 γουθδὶ θὰ ἴῃ Ηἰ5 τηϊγδου]ου 
ῬΟΤΚΒ. [ ἰ8 ουἱάθοὶ ἰμαὶ (6 Ενδηρο δὶ ἤθτα στοὺρθ 
τοχοίθοῦ γψγίουβ γαΐγδοὶθβ οὗ ἰῃ6 Ιοσὰ, ἰῇ οσάογ [Βογο- 
ὉΥ ἴο οσχῃηϊοὶῦ Ηΐπὶ δ ἰμ6 ΤΥ μου σου κου. 

Οἱ τ86 οοποορίΐοῃ οὖ σοΐγβο 68 ΘΟ βυ]ῦ (6 ποῦ ΐτΒ 
οἢ {μ6 Εν! ἀδηοοθ οὗ ΟἸ γι Δ γ, δηα (ἢ 6 γϑίθιηβ οὗ 
ΒΊΡ]164] δὰ ϑγβίοιηδίϊο ΤὨΘΟΪΟΡΥ ; ΤᾺ .1.76 ο7 «εξιιδ, 
ὃ. 1, 2ὅ8 ; τ΄ λέϊοβ. ᾿οοσηιαΐιοδ, 461 . 4]. Μὺ]]6τ᾽ 8 
ἀἰβογιδείοη : 26 πιγασιζογιιι ότι; ΟἈγ δὶ παΐεγα, 
ἰ,, Μαγῦυγρ, 1889; ἰϊ., Η4116, 1841 ; δῃηὰ οὐδοῦ ποῦ 
αυοίρα ὈΥ Μαγοῦ, ᾿. 170. : 

[πὰ {86 τηοδὲ σΘΘΓΑΙ 86:86 οὗ π6 ἰοττη, ΟΥ̓ΟΓΥ͂ ΠΙ8}- 
ἰξοείδάοη οὗ ἀοὰ 18 ἃ μχΐγϑοϊο δηὰ Ηθ ἀσδδ ιοοπάδγε, 
Ὀθοδῦθ Ηδ ἐδ τοοπάονγμί. ΑΒ 116 Βοϊξοχίϑίθαι Ὅμα, 
81} Ηἰ5 ποσῖτβ ἃγὸ πιϊγασιίοιδ, ὙΒοΙΏοΥ ἴῃ σγοαιΐοη ΟΓ 
ἷῃ ῬΡΟΤοπκοι ἐ, ἐν ΤΑΘῺ 6818 ΗΪτΒ6 1} τῶ ΑΙ- 
τοὶσὶν ἴον, Ὀοιἢ ἱπ οΔΙ τσ ἔουὶ ἢ δηα ἔοττηΐηρ 
ἐλαέ τολιοὶ ἐδ ποῖ, ἀπ ἴῃ ἀοΒιγοΟΥρ, ΟΥ σαῖθοῦ ἰγϑη8- 
ἰοτταίηρ, ἐδλαέ ιολτολ δ. ἨΗΐ8 ποπάγουβϑ ἀθθὰβ δἃγὸ ἀθ- 
βου θοὰ ἰῃ Ῥβ. χσχίὶϊὶ, 9 (8. οχ]ν ϊ, ὅδ; οχυ. 8) :;--- 
“δ βρϑδῖϑ, δῃηὰ ἴὰ ἰβ ἄοπο; Ηδ οοτησηδηάβ, δηὰ ἱΐ 
βιδιιὰβ ἔαϑὶ ᾿ δηὰ δραΐη, ἱπ Βοῃι, ἷν. 17: “Ὑ780Ὸ 
αὐἱοκοηοθία ἰῃ6 ἀρδὰ, διὰ οδ]]ο ἢ ἰΒ086 {πίη ρσϑ ὑπαὶ Ὀ6 
ποῦ 85 ἰβουρὮ {Π6Υ ποτο."---τ ογεαξίοη ἰδ ἃ πομάον, 
Ῥβ. Ἤχχχυῖ. 4: 1534, χὶ, 26. Ἂἱἶἢϊ Ηδϊε αὐηπιξπἐδίγαξίοπ ἰδ 
πΟΠογΩ], ΡΒ. Ἰχχχίσ, 6; 400 γ΄. 9, εἰσ. 172 γμάρ- 
πιοπζε γον" ἐλ ἀεί υέγαηοε ο77 δ ΔΙῸ ΟΠ ΟΓΒ, 
Ἔχ χν. 6: Ρβ. ᾿χσχυΐϊϊ, 1ὅ.: ἰχ, 2, ἃ δὴ ἰδαά- 
ἐπρε 7 Ἰδταεῖ͵ ῬΒ. ον. 2 βα6ᾳ. ϑ'0οἢ) αἰβὸ ἱ8β 37 αὐ- 
ψεμέ αϑ ϑαυίουν, ῬΒ. χοΥ ]ϊ.----ὟΤ 6 μα γο Δἰγοδὰγ δανοσγί- 
οἷ ἰο 1:6 βοοοπὰ ΟΥ ἵππον οἷγοΐθ οὗ τοπάργα, τὶ ΐη 
ἴῃς ἢγβέ, ΟΥ τοῦθ βὍΏΟΓαΙ. [Ιἢ 1.6 ΟΥ̓ ΠΑΓΥΥ͂ ΘΟΤΒΘ οὗἁ 
παΐυγο δηὰ οὗ "ἰβίοσυ, αοα ρογίοττηβ δρεοὶαϊ πιὲγαοῖδε, 
ἴον ἴ)6 Ρύγροϑο οὗ γεδίογίησ, οὗ ἡμασίπρ, διὰ οὗ ἀεϊὲυ- 
ογίπσ, Ἐχ. χχυχῖν. 10: Ρβ. ον. ὅ: ζβα. χσν. 1. θδη. 
ΥἹἱ. 27: Αοἱβ ἰϊ. 106. Βυὶΐ 086 ΠΟῪ τηΐγαοΐθθ ΔΓῸ ἰη- 
Ὁταδίοῖυ οοηποοίϊοα πὶϊ Ηΐβ σΟΏΘΓΑΪ τυ 6]]008 ἀθα]- 
ἷηρθΒ. ΑΒ 186 ΑἸτΪ ΠΥ δηὰ ἰδ6 Ογοδίογ, Ηθ Ῥϑυοστη9 
[6 ΤΟΓΘ ΘΡΈΌΠΕΓΑΙ ΤΣ ΙΡΔΟ]68 ΟΥὗἨ ΗΪ6 ρογγοῦ. Βαὺ Ηἰ8 
ΒΡΟΟΥΔ4] ταΐγαοΐθβ ΔῈ (Π6 τηδηϊ οβίδιίίοη Οὗ [8086 ΠΟῚ 
διὰ ΠΙΡΉΘΓ Ὀεποῖρ 66 το Ὀγοαῖς ἐπτουρ ἢ απ ονοῖ- 
βίορ ἴῃ 6 ΒΡΏΘΓα οὗ Θοτήσλοη 118, διὰ ἰπίγοάοθ ἃ ΠΟῪ 
διὰ Βἰρθον ογάον οὗ ἰμΐηρβ, οὐ, ἰῃ ΟἴΠΟΡ ᾿ΟΓᾺΒ, (ἢ 6 
κιϊσάοτη οὗ αοα, ΤΏθθο Εἰρίονῦ τοΐγϑοΐοθθ ΔΡΡΘΆΓ 
δου ρϑίάο οὗ Ηΐ58 σογὰά. Ηρησο πὸ ἀϊ5 ἢ ἴῃ ἐδ 18 
τοῦρθοῖ Ὀούνγθο ταΐγαοὶθα οὗἨ 6 τοογα (ρτοάϊοιοηβ, 
ΡΤΟΡΒΟΟΐ68) δπὰ ταΐγδο 68 οὗ ἀδεά (188. χ]ῖν. Ἴ.: οορ. 
γοῦ. 26, οἰ5.). ΤῊΘ τηΐγβοίοθ οὗ ἀδοὰ Ἵοομῆστη ἰΠ 086 
οὗ (86 ποτὰ, δῃὰ αἰβηρσυ  βηῃ ἱποῖὰ ἥγοτα {δὲ ἀοὶυ- 
εἶνο ῥὑγοαϊοιϊζοῃϑ οὗὨ ζ81860 Ῥγορμῃοῖβ. ΚΥἰ πα  αυῖγ, Πον- 
αύοῦ, 86 ταΐγδοὶθβ οὗ ἴῃ6 πογὰ οοπῆττῃ ἰμο86 οὗ ἀδοά, 
δὰ ΠΕ ΙΡΕΣΕῚ ποτὰ ἔγοτῃ 186 ὑοἸζοηβ οὗ τηδρί οἶδ 8. 
--πάογ ἴ6 Νὸν Οονοηδηϊ, ἰῃ 6 ἀἰδποιίίοη Ὀοιτθοι 
τηΐτϑ 108 οὗ πογὰ δηὰ ἀϑεὰ ἐν) ἀρὰ ἴῃ 186 »ογδοΉ, οὗ 
Ολνδί, Βο ἴδ ἐλς Ἡϑοναάον γι (δα. ἰχ. 6),--͵τἢὯδ Ρο- 

4 [Ὁοτρ. αἷδο ΕΒ, Οπ. ἘκΈνοΗ: δοέθβ οπ ἴλ ΑΓ 
Ῥτο τ ΠΑΥΨ Εδθδγ, Ὁ. 9.81 (Αἴηον. οἄ,, 1856: ἰη Σηρίδη 
ἀδί5 π6οῖι} οτκΚ Ὧλ8 δίγοδὰν χοῦθ ἑπτοῦρἢ δόύδϑη οἰ οη8): 
οκλοβ Βύβην ει (οὗὨ Ἠδείϊοτά): λαέωγο απᾶ ἐλ ΡΣ 
μιΐεγαὶ 44. ἐοσείλον οοπεέϊξιξίπρ λα ονὸ δυϑίοηι 97) ασοὐ. 
Νον Ὑοτκ, 1858 νας ΟΥ̓ΓΑΓΘ ΡΟΟΙΣ δπὰ μοη 08). Θ6ΡΘ614]- 
'γ οἴ, χ ἀπά χὶ.; ἢν. ΤῊΞΒ. Η. Βκιννκε: λἤγασίδν, λα ῬροΟΣ 
οἵ Ολνϊεξαπέίν, Νὸν Ὑοτκ, 1368 (ἰὴ (δ Απλον. ῬΤΟΒΌΥ ΕΣ, δηή 
Τδοοὶ. δν. ἴυς 5." 1868, ἡ. 1711 ΣΎΝ Ρνοΐῦ, Α. Ηονξυ οἵ 
Νεπίοη δθηϊσο: 4 ΜΠ γαςίφε 07) Ολνἐφέ, Βοδίου, 1864: δπὰ 
δ ΠΕΙΠΌΘΥ οὗ τοοθηῖ ἀἰβϑοσίδείο "8 οἢ ΜΊτβς]66 616 ἕοτ ἢ ὉΥ͂ 
δε “Ξέβανα απαᾶ ουΐδιονθ᾽" ΘΟΠΙΊΓΟΥΟΓΩΥ͂, Θϑρθοί ἢ} οὔθ ὉΥ 
Ῥτοί Η. 1, Μλύβκι, Β. Ὁ. οὗ Οχίοτά, ἴῃ 189 “ Αἰα9 ἐο  αέίλ, 
Ἰρπᾷ. δυοὰ Νὸνν Ὕοσκ, 1θ62.--Ρ, Β.] 

ΒΟΏΔΙ, 86 ἰρηοδὶ, [86 ΔΌΒοΪ]υΐο ΟΠ ἄοΥ,---ὈΘΟΔΌΒΘ 
Ηϑ ἰ8 [89 δΌβο!ϊο Ῥυίποίρ!]α οὐἁὨ 41] 1.1 τηιδρδδιϑα, 
ἐλο Ἡγογαὰ ἐμβοῖ ἐπ οιδιοανγὰ ἀοεά, οὐ αοἂ ἱποαγῃαδία. 
ΑΒ ἴθ αδοοίι6 Ἡγοπάεν, ἀπὰ ἴ86 Ῥγίποίρ!ο οὗ ἐδιδὲ 
ΠΟῪ δηῃἀ βρίγι π6] θὰ τ ]ΟὮ 18 ἀοει πο ἴο ϑυθάπθ διὰ 
ΤΡΥΔΏΒΙΟΣΤΩ ΘΟΥΟΤΥ το ἰδ ΒΗ οὗὨἨ 6 ραβὶ, Ηθ οδῃῃοὲ 
δαὶ ρογέοστῃ σα ΐγϑο]68,---ὭΔΥ, 41} ΗΪ8 ἀοίηρβ διὸ τοῖν. 
δοῦ]ουΒ. ἨἩΪπ18617 (Π6 Ὠοτν Οτοδου, Ηθ ρουϊοτωβ [μ6 
Βἰρσηοθὶ οὗ 811 τηΐγδο ]θ8---ἰἢ6 ποηᾶογβ οὗ Θγϑίοῃ. 
ΤΏ οθ6 γοτο ἰηἰτοἀυποοα δηὰ διίοδιϑα ὉΥ ἰὴθ τηϊγαου- 
Ἰοὰ8 συτοβ, ἰπ ἩΒΙΟἢ Ηθ τγοαιογοὰ [88 πιϑπίδὶ δηὰ ρὮγο- 
σαὶ οοπδεϊυοι, ἀοργοβϑοα ἱμγουρὴ δὴ Ὀοΐον (86 
ΟΥΪΠΑΡῪ ΠΟΑΙΏΥ Ἰονοὶ, ΌΥ͂ (8086 ΒΟΥ ἰηἰοτροαὶ- 
ἴοηβ οα Ηΐβ ραγί, πίοι τὰ ἀσβίσηαίο ταΐγβοὶθα ἰῃ (86 
δροοΐδ) ΒΘ6ΏΒΘ. 

ἴῃ ροθργαὶ, 8 τοΐταϑὶθ ἰ8 ἰμδὶ δα σὈΙΥ μὰ ογθλ- 
ἐἶνα δοίίοῃ οὗ αοἄ, ἱπ τ ηΐο ἢ Ηδ τοδηΐξοβιβ Η 86} 88 
186 οἰογηδὶ, 86 οχ βίη, δηα ποπάογί! Οη6. Οτρδ- 
οι 8 (8) ταΐγδοὶθ οὔΓ ἀδϑά, πὩ]Οἢ ἷβ ἰηϊογργοίθα ὉΥ 
186 ποσὰ, 

Βαϊ τἱτΐη (58. σϑῆθταὶ βρῆογο, (06 Τοΐγδοῖοα οὗ 
186 Κίησάοταῃ οὗ αοἀ πογο, 80 ἴο Βρϑδῖ, δηπουηῃορὰ 
δ ἃ Ῥγοραγοὰ ὈΥ 186 Βραοΐδὶ ταϊγδοῦϊουϑ ογοῖ68 ἰῃ 1Π9 
ΟΥΟΪΠΑΓΥ οουγρο οὗὁὨ πδίιγο, ἴῃ πος ἰδ 6 Βγιῃ 1168] 
Τηΐτ8 616 ΟὗἨ πδίυγθ δρρϑδᾶτβ. Ηδγο Θδοῦ δβίδρο οὗ πἃ- 
[ΓΘ »γόραγοϑ ἴου ἃ Βἰσθον ; ὙΓΪΟΙ ἴῃ ζΌΓΙ. ΤΏΔῪ ὉΘ ΓΘ- 
ξανθὰ 88 αδουό ὨδίῃτΓα, 88 οοπέγανῳ ἴ0 Ὠδΐατο, δηὰ γοὶ 
88 ΟἿΪΥ λέρλον πδίαγο, βίποο ᾿ὑ ἱπίγοάυοοθβ ἃ ὩΘῪ δηὰ 
ὲσθον ῥυϊμοῖρ]θ οὗ 16, ἰπῖο ἰδ6 οχίβϑίθηϊ διὰ πδίῃγαὶ 
ογὰογ οὗ ἐίηρα. 5 [ἰ ἰβ ποὺ ἰΠ6 ΔῊ οὗ παίυγο Ὑπϊοἢ 
οδυβ68 ἐδ ῥγϊμοῖρ]6 οὗ παίυγο, Ὀαὺ 86 ῥγίῃορ]ο οὗἁ 
Ὠδίαγο ὙΔΙΟΝ 1165 δὺ 186 Ὀα851]8 οὗὨἨ ἐπ ἸΔῪ οὗὁἨ παίῃγο. 
ἘΔΟΙ ἸΟΥΟΡ δίδρο ργέραγεδ ἴοτ ἃ ΤΟΥ͂Τ, ἴῃ Τ ἰΘὮ ἃ Ὠἰσῃ- 
οΡ' ῥτϊοῖρ]α οὗ 118 Δρρθδᾶσβ. ΤῊ8 ΕἰρσθοΓ ΒΡΠΘΓΘ ΤΠΔῪ 
ΔΙ ΤΔΥΒ Ὀ6 τεραγα θα 85 διρογπαίωτγαί, ὈδοδΔαδο ἰὑ ρΌΟ8 
Ὀογοπὰ ἴδμ6 ἔοτταοῦ βίαρο, δπὰ ουὐϑῇ 88 ἴῃ ἃ Β6ΏΒ6 005» 
ἔγαγν ἴο πδίαγο, ὈθΟδΌΒ6 ἰἢ6 [ΌΤΤΔΘΡ δίδρθ ὈΘΟΟΙΏΘΒ, 
80 ἰο 8 1116 Ῥδϑυϊαπὶ ἴοῦ 18 ΠΟῪ δηὰ δίρθον 
᾿9 ; ψὰ}]6 ἴῃ ΤΟΔΙΠῸῪ 10 18. ΟὨΪΥ ἃ λέσλόν ταδηϊίοβιδ. 
ὕοῃ οὗ ἡδίυτο Ἡμΐο ἢ υηΐο 145 ἱῃ δοοογάδῃοθ τὶς {0 
ΡΥΪποῖρ 68 οὗ ἀδνθϊορτηθηὶ ρθουν ἰο 1861. 

ΤὮυδ ἰῃ6 ΟὨΘΙΩΪΟΑΙ ῥτίηοῖρὶ 6 Δρροδαγοὰ 88 ἃ τοΐγϑοὶθ 
ἴῃ ἐπθ Θἰοπι Ὠ ΔΥῪ τΟΥ] ἃ, 48 ᾿ἰπιτοάυοίῃρ 8. ΠΟῪ δηὰ 
ὲρσθος 118 ; βἰτηλϊαγῖν, ὑθ Ὀγὶ ποῖ] 6 οὗὨἨ ογγβίδὶ ]!ζαοι 
Ϊ8. ἃ τηΐγδοὶθ τὴϊἢ τῇ εἰς ἰο [06 Ἰοττοῦ ῥυϊῃοὶρ]ο οὗ 
οΒοιηΐοαὶ θη γ ; [86 ῥ]αῃί, ἃ ταΐγδοὶθ δον [ἢ 6 ΟΥγ8- 
ἰΔ] ; 186 δηϊπηδΐ, ἃ ταΐταοϊθ ἴῃ σγϑίθγθησθ ἰ0ὸ 1ὴ6 μ]δηΐ: 
Δα τη8πι, ΟΥΘΡ 411 [86 δηΐτηδ] ποῦϊὰ, 1,6 βι]γ, ΟἩ γίβὲ, 
858 ἴΠ6 Βοοοηὰ τηδη, ἴἢ6 αοἀ- Δ δη, 18. ἃ τηΐτϑοϊο δῦονθ 
811 (6 ποι]ὰ οὗ (086 ἔσθ τυϑη, γπ0 ἰβ οὗ [86 οαγέδ, 
Θασίων (1 Οον. χυ.Ἱ.). 

Το Γοτὰ Ψοδὺβ που Βατθ Ὅδθη δὴ δοβοϊυῖθ 
Ταΐγδ 019 ουθὰ ἴῃ (6 ποοι]ὰ Ὀοίογθ {86 [81]}] οἵὗὁἨ Αάδχὰ . 
ΤΩΌΟΝ ΠΊΟΓΘ δἷποο, ἰπβίοδα οὗ δβοοηαϊηρ (0 βρί τὶ [8 ]1ἐγ, 
ΤΩΔῺ 888 ἰδτρου ἢ βίη Ὀθοοῖμθ [06 δῖαν οἵ (πο 68, 
διὰ ἐπ ἀορταάρα πδίυσο Ὀθίον 18 Ῥγοροῦ ἰσϑνοὶ, 
ΒΠθηθο ΟἸτὶβὲ ἱβ ἢοὺ ΟὨΪΥ ἃ ἸΏ ΕΓ δῃά ἃ ἰγδηβίοττηίησ 
Ῥυϊῃοΐρ]ο πῃ (6 ΒΡΠΟΓΘ Οὗ ΟΌΓ πδίυταὶ που]ὰ : Ὀυΐ, 8Ρ- 
Ῥοδσίῃρ᾽ ΔΙ ΟῺρ δἰ ῃ-Ἰδθῃ τηθη, ΗΘ 18 8180 {ἰμ6 Φαάρθ, 
186 Βοάθοσηοσ, δὰ ἰδς βανίουν. 

ΤΟ Νοὸν Τοδίδιηθηϊ τηΐγϑοϊο, [Β6η, ἰ8 {πδὶ ποῦῖκ- 
πᾳ οὗ Ομγίδὶ ΒῪ πογὰ δπὰ ἀθϑά πιο δρτίηρ ἔγοτῃ 
16 ὨΘῪ ῥγίποΐρ]α οὗ δβοϊυϊα ᾿ἴ8 διὰ. βαϊνγαϊΐοη, δπὰ 
Τ δἰ ἴοβίβ ἰἰ86 1} ἴῃ ἡπάρτηθηὶ ἀπά ἀο!ἑνογαποο, ἰῃ ΓΟ. 
ἀοτηρὕοῃ δηὰ ἰγαηβδίοττηδίίομ. 

ΊῚη αοτηδη: “ΠΡ τ [51 ἂκ8 πον ἀοτ τοολτοντηίἐξοζο 
ἐα, ὥὩδορπαξῶνϊίολα, ὁτηπαΐξῶρ ολο πὰ λδλονα πα ἸοῪθ 
ΤατοδΌταςἢ οἰῆθδ ποῦθη ὔδπογϑη Το ηδρτποίρα ἀστοὶ ἀΐο 
Ὀοτοίδ γουβοπάθμο κψοδοίζιη ἡ βείσο Οτγάηθηρ ἀοτ ἀρ ΡΝ 
ΤῊ 5 ἴδ ἃ ἴδ!τ δροοϊπηθη οὗ Ὦγ. 1,δῃ θ᾽ 5 δἰ γ]9 ἰὴ 186 ποτ ἀοο- 
Ἰσίη8] δῃιὰ ΡῬὨΠΘΟΡ 108] ρουίοῃβ οὗ 6 ΟΟΣΩΤΛΘΗ(ΑΓγ.--Ε. Β.) 
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88 ἰὴ δὐγοπὶ οὗ ἐμο ἔγβὶ τῶδῃ ν͵ὰ8 ργορασοὰ 
διὰ Ῥγοαϊοϊθα ὈΥ ἐδοθθ δυτωθο οι! ταΐγδοὶθϑ οὗ ἴΠ0 γἃ- 
τοῦδ βίδροβ οὗ πδίυγο ἰμδὲ στδι}}}}7 δδοοπαϑὰ ἰοτασὰ 
ΤΟΔῚ 88 ὑδοῖγ οἰΐἰτπηδσ, 80 Ἧ83 [80 τπιϊγαουϊουθ δἀνοηὶ οὗ 
16 δοοοηα τοδῃ ἔγοιῃ ἤθδνϑῃ ---οὗ Ομγίδι, [86 Εϑαάθοσω- 
ΟΡ δηα ΤΥΔΉΒίοσΙηοΡ οὗ ἰδ6 πορ(---ὈΓΟρΡ ΓΘ δηὰ ῥὑγο- 
αἰοϊοα Ὦγ 186 τιΐρϑοὶοβ οὗ ἰμ6 Ο]ὰ Τοβίδεηθας, τ Ὠϊοὶ 
ἰοοῖς Ρἰδοθ τ|ῖιΐη ἐμαὶ δρίθγο οὗἨ δυτηδῃ 116 διὰ η8- 
ἴπτο, το ἢ βίη μὰ ἀδικοηοὰ, ΤὭθ80 ΤΘΓΘ Θβϑϑῃίίδ]- 
ἸΥ τοίτϑοὶοβ οὗ Π6 οοηεὲπς τοχοποσδοι, οὐ οὗ ἰδ δὰ- 
γοηὶ οὗ ὑπο ἀοὐ-Μδῃ. 

ἴῃ [6 δυο. 168] Βρθογο οὗ Ὡδίυγο, (06 ταΐγβοὶθ 
ΔΡΡΟΔΓΙΒ, ἴῃ 86 3γεέ ἰμβίδησο, 88 ἃ ἰοαὶ ἀδοά ΟἹ 
ἔδο ρατί οὗ ἀοά, τ Ὡο ἢ ΟἿΪΥ ἴο0 [890 τοϊηὰ οὗἁ ἶτη τῇ 0 
ἷβ οπ]ϊϊσμιοησθὰ ὈΥ ἰ86 ϑρίγὶὶ οὐ αοἂ Ὀδοοπιθβ ἰγδῃβ- 
ἔοτταϑα ἰμίο ἃ σα ΓΟ ]ουΒ τοογά. 11 18 Οἰβογηίδο 1 0}- 

(1) σημεῖον, τεκμήριον. (2) δύναμις. 
δἰσημηι. νὶγίμ, Ῥοίοηζον ζαοίμηι. 

Ὁ), Ὠΐπ, ΒΩ, ΓΡΣΣ, ὨΤΛΣΖ, 
Ῥγερανοὰά εἰρη, οὗ ἰ8 δρ- ϑμρεγπαίωγαϊ οἴοοῖ οἵ 

ρΓΟΘΟΒίη ΠΟῪ ῥγίῃοὶ- [ἰ ἰδ ῥγϊμοίρ] οἱ 18 δρ- 
ΡΙΘ ἴῃ ἰδ ἰπσάομι οὗ] ΡΘΆΓΔΠΟΘ. 
σοά. 

ΤοβηϊοΉ, οὗ 
Αυκυδῖΐϊπο: ΤΒοσδα Ασυίΐηδε: 

Ῥοτίθηϊυτα ποη δὲ οοίτα [ Μίγαουϊυτα, ᾳυοὰ δὲ ;»γῶ- 
πδίσταῃη, βοὰ δοηΐα {ὲΡ Ογϊΐποῖα ἰοἰΐυβ ᾿δ- 
θδι οϑὺ ποίξ Ὡδίπγα. [ ἴυτγθ ογοαία. (ϑινυα ἷ, 
(})ὲ εἰυϊαίε )οὶ, χχὶ. αυφδῖ. 110, ἃγί. 4.) 
8.) 

(Ρτογυδὶϊϊπρ νον ἰθ ἐὴ6 6086.  (ῬΙουδ] ηρ νον ἴα [8 6ο8- 
Ῥ6] Ὁγ Μαίδμον.) Ῥοὶ ὉΥ 1μ0Κ6.} 

ΑΒ ἴΠ6 ρυγποΐρ]ο οὗ 811] ρῥγϊποΐρ]οβ, ΟἾγίβε 'β. [86 
ΔΌΒοϊυϊο ἴα οὗ 41} ἰδτγβ οὗ παΐυγο δπὰ 116. Βθπος, 
(1) Το νγὰβ ρύδραγαίίΐου ἴον Ηΐπβ. Α8 411] παίυγο 
τομἀοὰ ἰοπαγα, δηὰ γγ88 ἃ ῃσχοθϊοϊΐοη οὗὨ τδῃ, 80 α]] 
Βυτηδηΐ τοπἀρα ἰοναρὰ ΟἸτῖϑὶ δηὰ ἷ8 18]16ὰ δηὰ 
ρῬοτγίοοιοα ὮΥ Ηΐτ.. (2 Ηδθ ναβ βυρογηδίθγδὶ ἴῃ τοῖ- 
ΘΥΌΩΘ6 (0 ἴδ6 οἷά τοτ]ὰ δῃὰ ἰο τϑϑῃ Β ΟΥΪΏΔΓΡΥ Π8- 
ἴπτ6---ἰ6 ΠΟῪ Βρ τί [8] τῆδη ἴγοτλῃ μβϑᾶύθη. (8) Ηθ 
Ὑ8 σοηϊγα-ΠδίοΓΑ] : Ο]8 Αὐδτὰ τηυδὶ αἷο, ἀηα ἐπα οἹὰ 
ποῦ ὰ ρογίϑῃ. Βυὺ (18 οἷά παδίυγδὶ Ἰὴΐδ ϑδοοπμββ ἴῃ 
τυση (6 Βυρβίγαϊαμι δηὰ ἰῃ6 δἰθαθηὶ [ὉΓ ἃ ὩὨΘῪ Βρ11- 
ἦϊι8] 116. (4) Ηθ ἱβ πδίυγαὶ ἴῃ [86 ἰριοβὲ Β6ΏΒ6. 
Ἐρν ἴῃ Ηΐπιὶ 18 81} Ὡδίυγο γϑϑ] 126, γτοἀθοσηθα, δπὰ δα- 
τοϊτιοα ἴο Βῆδτο ἴῃ (86 ρίοτίουβ ΕἸ θΟΓΥ οὗὨ 86 ΟὨ]ἀγΘ 
οὗ Θοα.---Ὗ ὁ ποῖῦϊοο ἰἕῃ6 βϑιηθ ἔδδίαγοϑ πῃ ΗΪδ8 στηΐτδ- 
6168. (1) ΤΏΘΓο ἴθ 0η6 ῥταραγαίΐοῃ οὗἉ ἔβι ἢ οα ὅπ ρασί 
οὗ ἴοβα ψγὴ0 Γϑοοῖνο, ΟΥ 686 ὉΥ {ἰῃ6 δδοιίοη οὗὨ ἴῃ056 
ὮΟ ἰηϊδγοθᾶθ [ῸΓ ΟἰΠΟΥΒ. ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ, 4180, Ὀοϊΐον- 
ἵῃρ δηϊϊοἰραϊΐοι, 88 ἰπ 106 ἀοτηοηΐδοϑ; ΟΓ ἃ γα ηρ᾽ 
ἴον {π6 [μοσὰ, 88 ἰη ἴδ 6886 οὗἨ ἰῆοδβο ταϊβοὰ ἤτοι [6 
ἀρδα ; τ ὐ]6 ὯΟ Ταΐγ8 0168 ΔΓ ρογοστηθα δι οῃ ν᾽ ὉΠΌ6- 

Α. Μίγδοϊοβ οὗ ἴδ ποσγὰ δπὰ οἵ δ] Β] της, 

(1) Μίιγδσυϊουβ υἱγῖι οἵἨ Ομ τϑὲ ἰο ἃ βρί γι] Βυπιδη 
}18 ἰὰ ἰδ0 τουϊὰ, Ηο ἐς οὗ (86 ΒΟΙΪΥ ἀδοβῖ, 

(2) ΟἸσίϑὲ το ]Ου ΙῪ δἰίαῖηβ ἴο ἔ}} ΘομβοϊουΒ 658 
οὗ ΗΪ8 οδἹἕηρς 645 ἰ6 Βϑάθϑιμθρ δὶ ΗΪ8 Ὀδρεδβηι 
ἷπ Φοτάδη, δηὰ ἱβ ρἰογβοὰ ἴτοῃη δρουσθ Ηρ λας 
ἐιο ΗΟΙΥ ρίγὶξ 88 ἃ βρί γί [8] βοῦν οσ. 

ΤῊΞ ΟΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΥ. 

ἷπ [86 δρδογο οὗ ὑπο δῃοίθηὶ {Πποογϑογ. Ηστγα ἰὰς 
ὙΟΠΓΟῸΒ ἀὐοδα ο7 Οοά, πὰ ἴδ6 λιώπαπ, θαι ἰπδρίγοὶ 
τοογὰ οὗ ν ὙΙΟΌ ἰῃ 8 Βγτηθο] ὁ ἱπηροτῖ 
ΘνΟΚο8 (06 ποράγουβ ἀδθά, ΡῸ μιδηὰ ἴῃ μαμὰ (τ 
τηΐρσὶ δἰπιοδὶ 88Υ, ἰῇ ἃ λαγηιοηία ἡ 2α). 1,88 
Ἰγ, τιτὶπ ἴ.6 Βρῆοτθ οἵ ΟὨτἠδι δ" Υ, [6 Τηΐγαοὶο, 88 
ἀοοά, βοτα ἤτοι ἰδ ὑποδηιγορίο ποτὰ οὗ [Ὡς ἰποδῦ- 
πδῖο ογά. ἴῃ ρϑῆοσαὶ, βρ᾽ λυ] γορθῃογαίίοη 18 6)» 
ὝΟΥΒ ἴΠ6 τί, ἘΣ αἰογπδγὰ [Ὁ] ον οα ὉΥ το γαου]οῦβ 
συΓα, ΟΥ ἰγδῃβίοστηδίίοῃ οὗ πδίυγο, ἱμουρσὰ ἴῃ ἱπαϊν]ά» 
ὯΔ] οΆ868 ἰμδὶ ΟΥΔΘΥ ΓΊΔῪ β66Πὶ ὈΔΓΙΪΥ τουογβοα. 

ΘΟ ΤΩΔΥ Βἴκοί οι, ἰπ 186 [0] οντὶπρ ἰ80]6, (86 ταΐγδοῖθ 
ἰπ ἰϊ8 ἀονοὶορημθπὶ δηὰ ναγὶϑὰ στηδη  οϑίδιϊουβϑ (βεποσαὶ 
ΟΧΡΓΟΒΒίΟΩ [ὉΣ Ιηΐγβοὶοβ: θαύματα, θαυμάσια, π 

δοξα, νιγασμία ; Ἀ5, ΤΙΝΘΕῸ,, ὨΊΒ583}. 

(3) τέρας. | (4) ἔργο». 
οεἰοηζιση, Ῥογίεπδωηι. ͵7)ααωρι, ορια. 

ὑΣιων ΠΡ Ὁ 7) εἶδ. 
Οοπίγα-παίμγαϊ οἰεοὶ οὗ ᾿ Ηΐρθον, οὐ γαῖμος δἰρμοϑὶ 

ἷς, 89 οοἴηρδατοὰ ἩΠῸ πδίυγαὶ ποθ, Μδηϊοθ» 
186 ἔοττηονς βίδρϑ, εβρθ- [ἰ ἰδιΐοη οὗ {|ὸ ἤθῦν, 868» 
οἰδιγ ἴῃ 86 ἔΔ]]6ὴ οΘου-  ὙΘΏΪΥ, δηὰ βρίσί Δ] 8» 
ἀϊίοη. ἴωγο. 

ΤΏ 170 οοηϊ. : 
Ουσμπειοὰϊξ: 

Μίτδουϊα, 4.80 Θομίγα Υἱτὰ 
ὙΘΌυ8 πδίυγα υ8 8 ἀθ0 
παύω συγβυτηαθ Ὧδ- 
τΌΓΔΙ ΘΙ: οδιοϊυηϊγ. [ παῖυστο. (ϑνδέσπι ΟΡ 
(ϑυεί. Τλοοῖ. Ὁ. 411.) Ολγίδιὶ. Ζεΐτε, ν. 8.) 

ἘΡΡΎΑΙΙΒΕ γον ἴῃ [86 608» (Ῥτογαι ες νον ἴῃ [86 Θο0» 
Ροὶ Ὁ Μαγκ.) Ροὶ ὈΥῪ Φοδη.) 

ἸΝΕΣΒΟΣ : 

ΜΙΓΘΟΙΟΒ διὸ ρδατὶ οὗ δ΄ 
ὈὐσΒοΡ ογὰον οὗ τι] 
νι] οἢ, ΒοποΎογ, ἰ8 

Πόσο γθ, Μαϊς, χὶϊ. ὅδ, (2) ΤΏΘΥ το βὈΡοΓηβίυΓΑΙ.--Ὁ 
186 τηδηϊοδβίδίοη οὗ ἴθ δἰπιίρὮ Υ δπα δαυΐηρ ΡΟΤΤΟΣ 
οὗ ἴ1ὴο ἀοα-Μάῃ. (8) [Ὼ ἃ δΒ6ῆ86 οοῃίγδι πδίαγαὶ, 82 
Ρυϊώηρ δὴ οῃὰ ἰο [δ οχἰδίλης βίδὶθ ; 88, 0. δχδιωρῖίθ, 
ἴπ (86 ἰδίογγ οὗἨ [6 ἀδάδγθηρβ, ἰπὰ ἰδ ἀοοχὶ οὗὨ [δ6 
Ὀδύτθὴ ἤρ-ἶγοο, οἷο. (4) Ναΐυγα) πὰ [86 ὲσμοβὲ Β6. 89 
(σταάυδι ποθ οὗ ἰῃ6 οὔζθ οὗ ἰῃ6 ὈΠπὰ τῇδ αἱ Βεῖἢ- 
Βαϊάδ, υδ6 οὗ πδίυχαὶ ΤΩ68}8): ῥγοβϑοηίδίίος, ἢ ᾿ὯΏ 
ουϊπατγα ἴδοῖ, οὗ 86 τουΐνδὶ οἵ ἱπηοῦ 118. 

ΤΏ βογῖθβ οἵ ΟἹα Τοβιασηθηὶ τοΐγαοὶθβ οροπϑα, ἴῃ 
ἴα Ὠϊδίουυ οὗ Αὔγϑμδπι, ὈΥ΄ 1.6 ταϊγϑεῖο οὗ ποτὰ δῃηὰ 
οὗ ἰμἰδ] {01 Π]τθαὶ (086 ποηάογῆι! Οἱ οὗ [58880), 
Ἰοῃρ θεοῦ {16 ΟΡΑΪΏΒΓΥ τιΐτϑο εθ οὗ ἀοθα οοτηπιομορὰ 
τὰ (μα 16 οὗ Μοβοβ. ΤΏ Ἰαύϊον ΤΟ ΓῈ ἴῃ (Π6 Βτεὶ 
ῬΪδοθ ΒΥ ὈΟ]16Ά1 σηΐτϑο 168: ΠΟΥ παχὺ ὈΘΟΆΙΩΘ ταΐγ» 
6165 οὗ Ἰυάᾳτιηοηὶ δηὰ ἀοἸἑνογδηοθ, δηὰ στον ἰηΐο τηΐ- 
ΤΆΟΘΪΟΒ. ἀμ ὨραΙϊηρ, ὑπῸ}}, ἴῃ [06 ῥγοαϊοι 8 οὗἩὨ 6 
ΡΙῸΡΒΘΙΒ, ἔθ6Υ Ροϊηἰοα ἔογσγπναγὰ ἰὸ ἰδ6 ρμογίοα οὗ 

ὉΓΙΏΔΊΙΟΗ. 
ΑΙΙ [λ686 Θ᾽ εμθηΐβ ἃρροῶν ἔμ} γ ἀοδηθὰ δηὰ Ῥοῖ- 

[δοἰοα ἰῃ ἰδο 116 οὗ 86 μοτὰ. 

Ἢ Β. Μίτδοϊοβ οὗ ἀοοά, 

(1) Το τοϊγδουϊουβ Ὀἰσὶ οὗἨ ΟἸγιϑὺ 18 1ῃ6 γοζθῦοτα» 
ἄοηῃ οὗὨ δυτϊηδηϊίγ. Ηρηοθ ἴΐ 8 ἰῃ6 ΡΟΥΤΟΓ οὗ τθ» 
ποηῃογδιίίηρ, οὗ αἱσαζοπίηρ ἰδὲ ἀδαά, δῃὰ γεδίογίπρ 
ἐλα εἰοζ. Φα6Βὺ8 τδικίηρ οἢ [86 Βοᾶ. Ῥοποῦ οὗ 
[86 Βρ᾽ τὶ ΟΥ̓ΣΣ ὨδίοΓΟ. 

(2) ΟἸέγυρβθ ἰπὶο ἤθάνθῃ. [Ιηἴο 86 μοαγὶβ (Ν ῖῃ8. 
Ὠ86]); ἰηΐο ἴ86 ἀορίῃ8 (10 ἰτίδαϊα ΡοημΥ, ἴῃ8 
ἀτγαυραῦ οἵ β8}68); ἰηῖο ἴδ διΐαγο ((1)6 6011). 
Μίγβοὶοβ οὗ ἡπαστηοηὶ δηὰ ἀοϊἑνοσαθοθ. ἢ οϊϊνοιν- 
ΒΩΟΘΒ ἰῃ ἰΠ8 ΒΡΠΘΓΘ οὗ τη ἃηὰ οὗ Βαίγο. Οὐη» 
ϑογδίοηδ, οαείδπς ομξ ο7 εὐὶ δρίγδ. ϑγταθο] οδὶ 
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(8) ΤτδηΞῆχυταίίου οὗ ἴῃ Τ᾿οτὰ οὐ ἰδ9 Μουπί. Ηδ 
ες φφυθαΐβ ἰὩ6 ΗΟΙΪΥ ΟΠοδῖὶ, δῃηἃ βῃΐηοθθ ἰπ ἐδμ6 ᾿ἰρινὲ 

οὗ [06 ϑρί ῖϊ, 

(4) ΤΕ τοβυττοοίίουῃ οὗ ἴμ6 1οτὰ, ἸΤτδηβί οι ἴὸ (86 
βοοοῃὰ δηὰ ΠΟΔΥΘΏΙΪΥ [16 οὗ τδη, ΟἾ τὶδὶ ἷ8 
εἰοτβοὰ δηὰ γεὶρηδ ἴὴ [6 ΒΟΙΥ αδΒοβὶ, 

(δ) Αβοθηῖὶ οὗ ΟἸσίβι ἰπύο ἢθᾶνθῃ: ΟἸσίβὶ τυ ]ο8 [ἊΣ 
8." ΠΘΆΓ. 

(δ) ΤῊ ουἱρουτίηρ οὗ 6 ΗΟΙΥ αποϑὲ ὕροῦ Ηἱΐβ ἀΐ8- 
ΟἰΡΙ68: Ηδ δοπάβ ἰ8ο ΗΟΪΥ Ομδοβί. 

(1) Βοίασῃ οὗἉ Οἰμείδι ἴο ἡπάρτηοηΐ, 

1μἈ 5}, τὰ τοιρδιῖ, ὑπαὶ ΟἾγΒδηῖϊίν ἐἰβ6 1 βἤδτοα 
1.666 ομαγϑοίονιβιῖοϑ οὗἩ {86 τηϊγδου]οῦβ 16 δὰ ποῦς 
ἵηρ οὗ 6 οτὰ, Ἐογ; 1. Βοΐηρ πο γοϊ σίου οὗ λέδίο- 
φῳ (89 ,μῤῥίηιοηξ οὗ ἴῃ6 Ο]Ἱὰ Τοϑίδιηθηὶ διὰ οὗ δ]} 
ἰἠβίογυ, ἴμογο ὯΔ8 Ὀθθὴ ἀυθ ργεραγαΐξίοπ ἴον ἰΐ ἴῃ ἰῃ6 
Θοῦγθο οἵ Ὠἰἰβίοσγ. 2. 10 18 βιρογηδίυγαὶ  Ὀοίηρ αἰ- 
ΤΟΟΌΥ ἴγοτα ποάνθῃ, δηὰ ΘΠ ΓΟΪΥ 607. 8. Ι{ ἰβΒ ὁοη- 
ἔγδ- δίῃ χα] ; ἀοοτηΐπρ δ δὰ {πὸ τον] ἰοὸ ἀοδίῃ ἰῃ 
18 Ρ δΔηα τη κίηο υδ6 οὗ παίυγαὶ 110 ΟὨΪΥ 88 
[80 οἰοπλοπί οὗ 4 ἷξον 16, 4, Ὑοὶ {18 τηΐγϑοὶθ ἰβ 
ΟἿΪΥ ἴ86 ἰρθοδί πδίαγαϊ ποθ. Ὀοΐησ [86 τοὶ σίου οὗ 
[9 Βρ᾽ στιν] 1186, τ ΒΙοἢ Ἰοδ8 ἰο ὑπ6 ἰγαπβίοττοδίίοῃ 
οὗ ἴ.6 νγοῦϊ. Οἱ ἴμ6 οἶμον πδηά, 411] (86 οἴἴεαοϊθ οὗ 
ΟἸ τ  ΔῈ ΓΠΥ͂ ΤΥ ὍΘ διτδηχοα ἰπίο τα ΐγβ 165. οὗ ζογηγια» 
δου (το ζοπθγα 00}, δημα τηϊγδοὶθϑ οἵ ἀδοώ (6 ᾿Ποδϊϊηνσ 
οὗ [86 Θοπτηο8), 0811] ἰΠ6 ρο8] 8}18}} Ὀ6 τοδοβιϑα ἴῃ ἐδ 
τγδησίοστηοϊοη οὗἩ ἰδ6 τοτὶά, 

Ιῃ (86 βουῃοῃ οὔ ἐμ Μουπὶ, ἰῃ0 Ποτὰ μδα ἀϊδ8- 
Ρἰαγοὰ (86 1.}} τίοϊιοθ οὗ βρί τυ] 116, Ηθ ργοδομϑὰ 
85 006 ὙΠΟ δὰ δυϊμουῖν, δπὰ ποὺ 88 ἰῃ6 βου 68. 
ΤῺ Ὀδοδσηο οὐἱάθηΐ ἱπητηθαϊδίθὶ οἡ ΗΪ8 ἀθβοθῃὶ 
ἔτοια ἴμ6 Ηἰσῆ ρΡυϊρὶϊ, ὈΥ (86 ταΐταοϊοθ τοῦ Ηδ ροῖ- 
ἔοτταϑὰ. 1Τη {π6 τιϊπά οὗ {π6 Εἰσδηροὶδίϑ, ἐπ 666 τηΐτ- 
δ0ῖοβ, βου νοῦ αἰ ογοηΐ, ἀγὸ σοπηθοίθα, δηὰ ἔστη ἃ 
ὐσθον ππΐτγ, ΔἸΠουρἢ τΠοῖν Πἰβίοτί 8] βιαοοθββίοῃ ἰ8 
ποΥοῦ ον ]οοκοα. Βυῖ ἰδ6 συτο οὗ Ῥοΐον 8 τρρῖπου- 
ἰδ Ἰανν, πὰ οὗἩἨ (6 τοδὶ τυ] ϊυἀθ ΟΥ̓ β' οἷς ῬΘΥΓΒΟΙΒ, 
Θϑρϑοΐδ! ἀοτηοηΐδοθ, ὈΘΙΟΉ 8 ἰὼ 8 ἴοστοοῦ ροσοα, 85 
ἢλ8 δἰγοδυ Ὀδθθὴ βίδίθα. Α11 (00 οἵδμϑὺ τηΐγδο]θβ 
ὝΘΓΟ Ροτίοτιηθα δἱ 86 ἰἶτωθ οὗὁἨἁ ΟὨτβὶ᾽ Β Βθοοηα ΒίδΥ 
ἴῃ Οδροσθδατω. Τη6 ἰηἰοτταριθα ἰΟΥΣΠΘΥ [0 ἀδάδγα 
ἷ6 ποὖν δοπῖγο. 

Βαυὶ [πὲ 63 1:0 υἱϊογϑῆοοθ οἡ ἴ80 Μουπὶ τοτο Ὁ]- 
γἷπο ἀοοάβ, 80 ἐμ686 ἀϑϑάβ ὈΥ͂ πιῇιϊοῦ 86 ατοαὶ Ῥτο- 
Ῥδοὶ οομῆντηϑ Ηἰ5 νοτὰ δῖὸ αἶβϑὸ οτϑοὶοβ οὗ (οα,--- 
ὁ ε.,. θινίπα ἀοοὰβ ποῖ ΒΟΓΥΘ 88 ΒΥΤΩθΟΪ8 οὗὨ ἰδ6 ἰῃ- 
δηϊο ἴτῦϊἢ δηα ὕτδοο, δηὰ οὗ {π6 ρόυγοῦ οὗ ἰῃ6 (Ἰο8- 
Ροὶ ἰο βαᾶνϑ. 

Ιν 19 δἰ συ ϊ βοδηὶ ἐμαὶ (Ὧ σταϊγδουϊουβ σατο5 οὗ 979- 
δ08 Ὀορδῃ ἩΠῚῺ ὑπδὶ οὗὨ ἰδργοθυ. ΤῊ ουγθ τρδτὶτα 
[6 Ὡδῖν ογὰ ἴῃ 116, 88 {16 βοστωοῃῃ οὐ ἴδ6 Μουηὶ 
τηλτκοα ἰῃδὲ ἴῃ ἀοοίσῖπθ. Ασοοτγαϊηρ ἴο {89 ΟἸὰ 769- 
ἰδιηθηΐ, ἢ6 ὙΠΟ ἰουσῃθα ἃ ᾿ἰορϑῦ Ὀδοᾶσωθ τῃοϊθθη. 
δοδὰδ του 65 {π6 ᾿ΘρΡ6Ρ, δῃὰ ποὺ ΟὨΪΥ τϑιγδίῃβ οδδῃ 
Ηϊπαβοὶῖ, Ὀὰϊ ὈΥ Βἰδβ ἰουοῖ Οἴθδηθ68. [Π6 ΙΘΡΘΣ.---ϑ.}}} 
ΤΏΟΤΟ ΓΟΙΊΔΙΚΔΌΪΘ ἰβΒ ἴῃ 6 Βοοοπα τηΐγαοῖθ. [{ σΟΠΒΙΒ(8 
ἷμ Βοῖρ ρίνϑη ἰοὸ ἃ (ὐδθῃί!]6, πὰ ἐμαὶ οἡ {88 
οἵ ἃ [αἰἢ τπϊ ἢ 18 ἀροϊασθαὰ 0 ϑυγραββ δαὶ οὗὨ ἐδθ 
ὅονθ, 1 ἴῃ [86 ΤΌΓΙΩΘΡ ο886 ἐδ6 ΘΌΓΘ ν͵ὰ8 οβδβοίθα 
ὈΥ ἰοιοῖ, ἰ0 ΠΟΥ ἰδ κ68β ρἷδοθ δὲ ἃ αἰδβίβῃηοθ: ἰῃ08 
Βγιθο]  σηρ δὲ (0 ᾿ἰπἤποηοο οὗ [δ ὈϊοΒθοα βαυϊοῦν 

Τηϊτ 0165 ΟὗἨ πκίοτο, ὈΟΪΔ ἴῃ ἰυάρταθπὶ δη ἃ ἀ6]1γ. 
Θσβηοθ. (“ῬΆΓΑ]16] ταῖγαοὶοβ. Ὁ) ΤᾺΘ οδὶμαΐησ οἵ 
[Π6 Βίοστῃ. 

(8) Μίνραοὶθβ οὗ ἱγδηββσυγαύοη. ΤῈ ἀἰβοίρ!]θθ βμδγ- 
ἴηρ [86 ἈΘΔΥΘΏΪΥ σαρίυσο. ΤῈ6 τοδτιτίαρο δὲ 
ὅδηα. ΤῊΘ πιϊγδουϊουβ ἐδοαϊηρ οὗ [86 ταυϊἰταάο, 
Βγοαά απὰ ιοἷηδ ἐπι ἐλε ξἰησάοπι οΥ λδαύθη. 

(4) Ομ γίδιὶ γαϊβίηρ ἴῃ ἀοδὰ, Νον βρί για] 116. ΤῺΘ 
ΓΑΔ οἢ. ΠΡ ἀεαίδιδοά. ΤῊΘ γουηρ τοδὴ 'π ἰδ6 
οοὔπθ. [ΙΔΖΑτυὰΒ ἴῃ ἰμ6 σγαῦθ. Μογνοιμθηὺ ἷῃ 
[η6 ποι]ὰ οὗ βρίγὶ 8 δἱ Ηὶβ τοβυστθούοη. (Μαὶ 
1865.) 

(6) Μιγδουϊοῦβ οὔυγββ δὲ ἃ ἀΐβίβδῃοα. 

(6) Αποϊπηρ οὗ Ηΐ ρϑορῖο; οὗ Ὀοϊϊουϊῃρ Βυταβηῖγ. 
ϑροδιησ τὴ πον ἰοηρσυοθ. ρτοαὰ οἵ Ηἱΐδ 
ὙΟΠΟΤΟῸΒ ΡΟΣ ἰη ἰδο 116 οὗἉ ΟΠ τ βιδηἱ γ. 

(1) 186 πιιμογοὰ Βρ-σοο. ΤὮΘ ΑΡροβίὶοϑ βοαὶ ἰπίο 81} 
ἴδιο που]ά. 

οχίοπἀθα ποὶ ΟὨ]Υ ὑο (080 ὙΏΟ ΘΓ ποϑν, Ὀυΐϊ 8150 
ἴο 186 αφμ(]68 δὲ ἃ ἀϊβίδῃσο.---Νοχὶ, τὸ μβᾶνρ [86 
ΤαΑΪΓΔΟΌΪΟυΒ στο οὗ Ῥοίογ᾽Β τηοΐμογ-η-]ν----ἰ ἢ ΘΟΠΈΓΆ» 
αἰβιποϊίζοι ἴο 860 ἰοῦξ οδιἰτηδῖθ οὗ ποιῆδῃ ἴῃ (πο οἱὰ 
πο. Ηθ ἰδκοβ ἢθῦ ὈΥ ὑμ6 Παηῃά, δμὰ, Ὀοϊῃρ' ΓΘ- 
διογοα, 8810 βοῦνϑβθ ΗΪ"Ὲ.---͵ἰδδὺδβ [88 πο 0 ΘΟΡ6 τὶν 
ἴδ σ11010 ποσὶ οὗἨ ἀοτηοηΐδοι! δυβοτῖης ἴῃ δηὰᾶ 
δεουῃὰ Οδροσπδυσα ; Ὀπυὺ ΗΘ ΡΓΌΥΟΒ θα08] ἰο 186 Ἰοδά, 
ΔΗ ΤΘΙΏΟΥΘΒ ἰἰ.---ΗΠθγο ἯΘ ΤΟδΟἢ ἴπ6 ροτϊοα οὗ ΗΪΐ 
ἸΟΥΓΏΘΥ ἰο ἀδάδγα, ἀυτίηρ πο (86 Ἰωογὰ, ὈΥ ἃ αἱΐ- 
Θγθηὺ τηο66 οὗ ἰγοαίϊπηθηῖ, τοβίογθα ἱπὸ οὗ Ηἰβ8 ῥτο- 
ἰοβείηρσ αἰδοῖ θα ἔγοσα ἐμὶν βρὶ γἰ[υ8] αἀΪβ6156---δηϊῃυ- 
βίδϑῃι ἱπ ἰῃ6 ΟὯΘ 6886, δηἀ ΒΙΟΥΤΠ6Θ8 οὗ ζλιι ἴῃ 186 
οἶλιον.--- Το ᾿ΟΡὰ ποχὶ ἀρρθᾶδοβ ἰδ δβἰοστη δἰ 868, 
δηα, τὶϊῃ ἰῦ, [86 βίοττω οὗ δῃχίοιυ ἴῃ ἴ86 βοι]8 οἵ ΗΪβ 
ἀἸβοίρ 68 :-τοὴ 86 θαϑίθσῃ βῆοσο, πῃ 86 ἰδῃὰ οὗ ἰ88 
ἀδάδγθηοθ, Ηδ ρογέοστωβ ἰμ6 ουγο οὗἩ ἵτο ἀοιηοηΐδοβ 
ὙἘ0 δὰ ὈδΘπ ἴμ6 ἰοιτὸῦ οὗ [πΠ6 σῆ0]6 αἰβιτο, Βυῖ 
1815 τηίγδοϊο αἰ δυβοὰ σγϑαίον ἴθττοῦ διηοης 86 Οαἀδ- 
ΤΘΏΘΒ ἰθδῃ (80 ἀδπιοηΐδοβ δὰ ουὐοῦ ἀοηθ. Τ}6 Ὀδῃ- 
Βῃτηθηΐ οὗὨ 6808 ἔγοιη ἰμαὺ ὑδστίτοΥΥ, οοηβοαπθηὶ ΟἹ 
1018 συ ΓΘ, ΠΙΔῪ Ὀ6 δα 48 186 βγβὶ οττηδὶ γο͵θς- 
ἴοι οὗ ἴ6 οτὰ. Οτγιδοάοχ ἴβγαϑὶ χροὶ ]οἂ Ψ6βϑὺβ 
ἕο ἴῃ6 84Κ6 οὗ ἃ μογὰ οἵ βδυπθ. ΝῸ δοῖεν [δῖθ 
δ αἰΐ8 Ηΐπὰ οἢ ἴ86 τγοβίοσῃ Βῆοσο οὗ πὸ ἰ'8Κ6. ΤΏ 
Βοδιϊησ οὗ οὔθ αἰ(οἰοα ψὶῖ (6 ῥρδῖβυ, 086 ἴδ ἢ 
Βδα ΤΟὐθγοοϊηθ 81} οὈδβίβ.]9β ἱπίογυοηΐηρ ὈΘΙΘΘΩ 
Ομ τὺ δπὰ ἢἷπὶ, βουνὰ 88 ἰὴ)6 οσοδβίοῃ οὗ βιϊγτίηρ ἃὉ 
86 ΘῃταἑΥ οἵ [86 ΒΟΥ 068, Ὑ8Ὸ ἀθπουπορᾶ ἃ8 Ὀ]αΒρΒθ- 
ΤΥ ΗΐβΒ ἴογχίνίηρ οὗἨ βίῃ. Αὐμοηρ ἴπ686. Τηΐγδο}68, 
ΜαιμοΥ ἱπίγοάμποοβ ἷ8 οὔτι ΟΔ]]ρ. Α σοπάογ οὗ 
πταοθ {Π]18, ῃοὶ 1688 ἰπαπ (δ 6 ΟἾΣΘ, ἰδὲ ἃ Ρυ] οΔ, 
ΟὨ6 Θχοοϊημηϊοαίοα, Βῃου]ὰ Ὀ6 68]]6α ἴο ὑ88 ἃροΒι]6- 
Βρ. [1 ἰδὸ ῬΠανΐβοοϑ ἐουπὰ ἔλυε Ὀδοαυδβα Ηδ αἷθ 
πιὰ [6 Ῥυ] 168 η8 δηα Βἴ ΠΟ ΓΒ, 86 αἰ8ο: 0105 οὗ ΦοΒῃ 
οδ]οοίοα οἢ 86 στουπὰ ἰμαὶ Ηἰβ αἀἰβοῖρ]68 ζαϑίϑα πἠοὶ, 
88 ἰΠ0Υ πα 86 Ρ]αΓΒ668 ἀἰὰ, ΤΠ ἔοστη ον ΟΑΥΪ] 1110 
Ποτὰ σγορυϊοα ὈΥ τουλϊμαϊηρ ἴμ6 Ῥμαιίβθοβ οὗὨἨ (89 
οοπίταϑὺ θυ ἢ ΒΔ Οῦθ06 ἀηα ΤΘΓΟΥ͂ ; ἴδ 6 Ἰαἰίοτ, ὈΥ͂ 
Ροϊπίίπα οαὐ ἰμαὺ Ὀοίτοοη [ῃ6 πιαττίαρο ἀπ [αβϑηρν, 
6 ὨΘΙ͂Ρ τίημθ απὰ ἰπ6 Ο]ὰ Ὀοι]68. ΤΏρη ἕο (Πα 
βγδὶ ἄπιθ 186 μοτὰ ταϊβοα ἰῃ6 ἀθδα, τοϑίοτην (ἢ 6 
ἀσυρηύον οὗ Φαίΐγιιθ ἔγοτα ἰδ6 ἀφθαίῃ- θα ἰο ᾿ἰξα ; (86 
οὐτα οὗ (06 ποτϊηδῃ α[ι)οίοα τΣ ἢ ἂη ἰβθυὺθ οὗἨ Ὀ]οοὰ 
Ὀοΐπρ ἰῃἰγοάυσρα ὈΥ 86 πᾶγ. Ναοχί, ὑπὸ Ὁ] πὰ τθ 
τοοονογοα {πο ὶν δἰσαῦ, οα {Π6 ἀἰδιϊποι ῥγοίδββίοη οὗἁ 
τοῖν ἔα} ὑΔᾶὲ Φοδϑὺ5 γὰ8 (6 Μοβδῖδὰ (186 βοη οὗ 
Βανὶαλ).--τ ῊὟ͵ ὁ τοχαγὰ ἰὺ 85 ἃ ζυγίμοῦ ὑγορτοβθδ 'ῃ {689 
Τηΐγ8 9168 ὙΠ Θη Ηθ Ἀ6818 ἴ6 ἀπτὰ} ἀοιηοπῖΐδο : δπα Ὧν 
06 ποιὰ οὗ Ηἰἱβ ροῦγοσ δ {86 βδηδ {ἰπη6 γουθδ}8 ἀπὰ 
ΤΘΙΏΟΥ͂ΘΒ ἰλ6 οδυ86 οὗἁἨ 8 ΔΗϊ᾽σώοῃ. Αἴἶοῦ 4}} [689 
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Ταίγδοϊοβ, (6 ῬὨαγίβοο δορί ἰο του Ηΐμ, δῃὰ ἴο 
ΒΔΥ͂, ἰμαΐ “Ηδ6 οὐδὲ ουδ ἀ6ν1}8 ὈΥ͂ {Ππ6 ὑγίποθ οὗ ἰδ 
ἄ6ν}}9.) ΤΏΘθ6 τοῦθ 106 ὙΟΓΥ ποδὶ αἀον}β τὶ 
ὙὨοτα ΟἸτίδὶ δὰ ἰὸ οοηέοηᾶ. Τῆ6 Ὀ]Ϊηἃ τοοοῖνο 
τοῖν εἰρμῦ, θαϊ (ΠΟΥ͂ πο 566 Ὀθοομλ6 Ὀ]Ϊπὰ ; [ἢ 6 Ρροθ- 
Βεββοα τοοοϑογ, Ὀὰὺ {056 ῆῸ δαπηηϊβίογθαὰ ρα] πρ 
ἴῃ Ιβγδ6] ἃγὸ οδϑὺ ἰηἴο {μ6 ἰπηράοιῃ οὗ ξαίΐδη. ΟἸἾ στῖβϑι 
ὩΟῪ Ρ658658 ὙἱΟΪΟΤΙΟΌΒΙΥ ἔγοιη Ηΐδ6 ργορβοίίς ἰο Ηΐβ 
ΤΟΥ͂ δαπηϊπηἰβίτα 0, Ἡὶοἢ Οοτηηθηοοβ τ (ἢ6 
τηϊβϑίοῃ οἵ ΗΪβ ΑΡροβί]θβ. 

2. ἍὙὸὰῪ Βαᾶνα γον ρμοϊηἰοα ουξ ΠΟῪ δὶ στ βοδΕΥ 
[86 βογίοβ οὗ σχαΐγβοϊθβ ἴῃ ΜαϊΘῪ ΟΡΘῺΒ ψ10} [86 τοὸ- 
ΘΟΥΘΓΥ͂ Οὗ ἰθροτ. Αμοίποῦ ροὶπὶ ἀρβοσνθβ ποῖοο. ΤῈ 
ΟΙὰ Τοβίδπιθην ργουϊάθα ΠΟ ΣΟΙ ΘαΥ [ὉΓ [86 ΙΘΡΘΓ, ΠΟΡ 
ν8 ᾽6 ἰοἸ]ογαίθα ἷῃ {06 οοηστοραίίΐοη. Ηἱΐβ αἶβθαβθ 
ἯᾺ5 ἰγοδίοα Π|κ6 βἷῃ : ἢἣ6 ττὰ8 θα ηἰΒηρα ἔγοσα ἴΠ 6 σι : 
δηἃ ὙὙΠΟΒΟΘΥΘΥ ἰουσῃοα Ἠΐτη, Βῃαγρᾶ [ὉΓ ἃ {{π|0 (δὶ 
Ὀαπἰϑῃ τη. [μου] 4] ἱπηρυν 168, θυ Οἢ 88 ὑουομίηρ, 
(86 ἀοαᾶ, οθαϑοὰ δῇογ ἃ οουίδίη ρογίοά μιδὰ οἰδρβϑά : 
Ὀαὺ (6 ἸΟΡΟΡ γχὰβ ὀχοϊυαθα ἔθου δὴ ἰηδοβηΐία {{π|6--- 
ῬΟΥὮΔΡΒ ἴον ουοῦ. ΤΉ ΟἿΪΥῪ ΒΟΡΘ οὗἉ τοβίογδαιϊου ἰὸ 
[86 ΘΕυΓΟΣ ἸΔῪ ἰῃ ὑποὶτ σοοουοσυ. Μοδηιίτηο (86 ἸΘΡῸΡ 
ὙΩ8 Ἰο ἰο ἰἢ6 ΤΊΘΤΟΥ͂ οὗ ἀοα, [1 818 τοβροσί (86 
ΔΙΤΑΠΡΟΙΏΘηΐ8 ΟὗἨ (86 ΒΥΠΑΖΟρΡΙΘ ὙΟΓΟ, 88 ΤῸ ἴδ 6 
ΒΏΟΥΤΙ, 1689 δ τοῦ (δὴ ἱποβοὸ οὗ 186 ἰδιαρ]θ. [π 186 
ΟἸὰ Οδυγοΐ, ἴο ἰἸουοῖ 8δῃ ὉΠΟΙΘΔἢ ῬΟγΒοι, το ἀογϑὰ υῃ- 
οἴθδῃ ; Ογίϑί, ὑπ Εουπᾶον οὗ ἐδὸ Νὰ Οδυτγοῦ, 
οἰοαημβοὰ [89 Ἰερϑὺ ὈΥ ἱουποπίηρ Εἰ. ΤΏΘΓΘ ἰ8 ἃ ἴου- 
ΤῊ] ἰβδηηυ] την οὗ {6 οἱά δυταηροιηθηΐ ἱπ (8 
βιγοίοδίπς ἔοσί οὗ ἐμ Βαπά δρᾶ ἰουομίηρ 186 ἰσροσ, 
ἃπὰ ἰπ ἴἰδ6 πονάϑ8----1 ψ|}}, θ6. το οἰθδῃ 1" Απὰ 
γοῦ ὑπ6 ὕπο ἱπβιλ 008 ἀρτθθ ἴῃ βρίγὶϊ, ἴον Ὁ ἰ8 [ὴ6 
ΟὈ]δοὶ οὗ Ὀοϊῃ ἴο ὀχ ἶἱϊ ἐπ ΟΠ υΓΟ ρυτα ἀπά ἀηδροῦ- 

Βαυΐ τῇαῦ {πΠ6 ΟἸἹὰ σονοηδηὶ οουἹὰ ποῖ ὈΘΒΙΟΥ, 
186 Ποτὰ γουσῃβαῖοα, Τῇ Ο]α Οογοηδηὺ οου]ὰ ΟΗΪΥ 
ἀἰβσυϊβη, Ὀπὶ ποὺ δαραγαΐθ, Ὀοϊγθοη β᾽ἢ δηὰ τηΐβ- 
ΟΓΥ. ἼΗΙΒ {86 Ιμοτὰ ΔΟσΟΙΏΡ Βῃοα. Ἐτοιὰ ἐμ6 τηο0- 
τηθηῦ Ηθ ἰουοῃοὰ {Π6 ἸΘροΣ τὶ ΗΒ ἥπρον, βυδογιηρ, 
Ῥδοδτηα ΒΑ] ονοᾷ, δπὰ {6 μοτὰ δηϊογοὰ ἱπίο (11 ζο]- 
Ιου ὐτὰ 1, Ετοπὶ ἐπαὺ ταουηθηΐ ὑμ1}} ΗἸΒ ἀραὶῃ 
ΟΣ [8 οἴΌΒΒ, ΟἸτὶϑὺ τοπηδϊηθαὰ ἴῃ σομπυουβ ἐο]]ονν- 
ΒΕΐρ πῖτῃ ἰδ βυδοτίηρ οὗἨ ΤΠ 6 που], Τταρ, δ Βθθπιβ 
88 1 Ηἰἴβ οοπίδοί πὶϊῃ ὑπὸ ἰοροῦ μα ποὶ Ἰθὰ ἰο 8γΥ 
τη ϊαίο βυδογίηρ : Ὀχυλ ἔγοπι [Π6 πδτταϊνο ἰῃ Γλαϊκθ 
ὍΘ βδίΠον (Πδὺ βυσῇ τῦαϑ {16 0.886. Τὴ6 ἸΟΡΟΓ τοϊδιϑὰ 
αὐ 796808 Πδα ἀοπο ἴον ᾿ἷπι, ἀπᾶ ἰγαά υοπ Δ] 9 Τὴ ΤΑ Ὺ 
Βανθ ῥτοπουπορᾶ {86 1,οτὰ ἀποίθαα, Οἱ ἐμ18 δοοουπὶ 
Ηδ τοιϊγοα ἴον ἃ ἔπι ἰηΐο {π6 τϊ]άθγηθββ, ἱμθπσα ἴὸ 
ἰβ8ι16 ἰο ξγοϑἢ τη} 1 6β δ. ] 0}}8 οὗἩἨ ΗΘ. τηϊτδουϊουβ ρονγ- 
6γ. {186 Βγβὺ τηΐγδο] ργοδρηϊθα ἃ βιγ κίπρ' σοηίγαβὶ 
{0 ἰδ οἱὰ ογάον οὗ ἰμΐησθ, [πη 6 Βοσοῃαὰ τγαϑ 81}}} Ἰογ 
ΓΟΙΠΔΙΚΔΡ]0 88 θοΐηρ ροτέοστηοα οὰ [6 ΒοδίΠ η ΑΔ ΥΘ 
οὗ ἃ μοδίμοῃ δουβομοϊὰ, Ττυθ, ἴ106 αἰϊδοϊτηθηὶ οὗ 
16 οοπίατίου ἰο {ππ ΒΥπΔρΡΌρτιΘ ἔοττηθα ἃ κἰπὰ οὗἉ ἰῃ- 
ἰογτηθάϊαία ᾿πὶς οὗὁἨ οομποοῦοῃ , δυὶ ΜδίοΥ ῬαΒ868 
ονοῦ {819 οἰγουτηβίδηοα 85 ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ΒΟΘΟΠΔΓΙΥ, ἴῃ 
γίονν οὗ [6 ρταπὰ τηοίΐνο ἱπῆποποίηρ {86 1,οτά---ἰ6 
ἔαϊιἢ οὗ [86 οοπιατίοπ. Ὑ]ονοα ἰπ (μοὶ Θοχα ἰπαίζοῃ, 
ἐ8μ6 ὕπο Τηΐτ8 0168 ΒΠΟῪ {Π|4ὲ ἰπδηΐῦ6 ΤΩΘΡΟΥ͂ ΤΟΘΟΠ6Β ἴο 
ἐδο Ἰοτγοβὲ ἀθρίῃβ οὗἁ τΐβοσυ, δηὰ οὀχίθηβ ἰὸ ἰδο υὐ- 
τηοϑὶ Ὀουπάβ οὗ 186 ΘΑ ἢ---ἰῦβ ΟὨΪΥ οομαϊ θυ Ὀοΐης 
Ῥογβοηλὶ ποοᾶ δηὰ Ὀοϊϊονίηρ ἐγτιβύ, 

8. ΤΏ δοϊκηονίοαρστηοηΐ οὗὨ ργοβοίγίοθ οὗ [86 ραΐθ 
ΤΩΔΥῪ Ὁο τοραγαρα 88 ἃ υΥἱοίοσυ οὗ ἰ6 ροιυΐπα ἰπ60- 
ογαῖϊο δρὶτὶῦ οὐοῦ Ῥματγβαΐβτη, τὶ ἢ δὺ 8) οδυ] 6 Ρ6- 
τὶοα δὰ Ὀθϑῃ ἱγρ᾽ βοα ἴῃ [86 οοπβίτιοίίου οὗ ἃ “' οουτὶ 
οὗ [186 ἀφμιῖ]68 ᾽ ἴῃ (86 Βοοοπὰ ἴθτωρ]θ. [Ὁ γ28 ποῖ ἃ 
ὩΘῊῪ οὐῤφὰ ἀταφος Ὀυΐὺ 8 τοσύττοηοο ἴο ἴῃ6 ἔαὶ ἢ δῃὰ 
Ῥτγδοίΐοο οὗ (86 ραϊγίδγοβ, ἰῃ γοοῖὰ οὗ ἰμ6 τίρον οἵ 16- 
ξαϊίβτη, ΤῊΘ ΒΥΠΑΡΌρΡΙΘ δηὰ {μ6 οουτί οὗὨ ἴπ6 ἀπ. 1168 
ΘΙ [16 ραῖοϑ ὉῚ ὙὨΙΟΒ 186 Ὠοαίδμος ταὐρσμὶ οαΐος ἴθ 6 

ΤΗΕ ΘΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΧΟ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ. 

Φεονίβ ΘὈμυτγοῖ . 1η6 ῥγοβεϊγίοβ οὗ (Π6 ρδαΐθ ἔοιτηϑᾶ 
(86 ἱπιοττηοάϊαϊο ᾿ηκ Ὀούνθοη Ἰιοδί θηΐβτη δηὰ ἰἢ6 
ἰβοοότδου. ΤῆυΒ (Π6 ὙΔΥ ἯΔ28 ὑροποὰ ἔον (8 ο8- 
Ῥ6]. ΑΒ ἰπβίδποοβ οὗ [86 τοὶ σίουβ πλονθσηθηὶ δια 
ΒΟ] ἀἶ6ΥΒ δ᾽ (μ8ἱ 106, τὸ τι θῃιίοη ἢοΐ ΤΘΓΟΙΥ ἴῃ 6 ἰὮΓΘ6 
ὀραϊυν οΩ 8 ἴῃ ἰἰ6ὸ 08.618 ἀπ [6 ΒοΟΙς οὗ Αοῖδ, Ὀυὶ 
Α͵80 ἴῃς Βο] 16 γΒ τ ὴο τοϑογίθά ἴὸ Φοϊη ἴμ6 Βαρι δι, 
ζ0Κα ἱ. 14. 

4. Το Ἰυάρταοηὺ οὗ ουἵον ἀΔυΪκ 688 τοξοττεὰ ἰο 16 
Βονθγοβὶ ἀἰβροηβαίζοιϑ ὈΡΟῺ οαγίἢ, δηᾶ ἴῃ Ηδά68 : ἃ]- 
βουὴ {πογθ 18 Βοπμθ αἰβΈσγοηοο Ὀοί οι ἰξ δὰ (ἢ 
ἤηΑ) ἡιἀστηοηὶ οὗ μ6}1-ῆτο, Μαϊι. χχν. ᾿ 

͵ .“ 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ τοΐγδο]68 οὗ ἴδε 1,οτ, 88 σομῆτγτηϊηρ' ΗΪΒ ῬγῸ- 
Ῥμοιοαὶ πογὰ.---ΟἸγῖϑε (86 ατγεαὶ Ῥτγορμοὶ ἱπ ποσγὰ 
δηά ἀδοα.---ΤῊ ποτὰβ οὗ ἴπ6 1οτὰ Βδοίυ 8] 88 Οἱνίπα 
ἀοοάβ : δῃηὰ {Πς ἀσράβ οὗ ἰμ6 Πογὰ 8180 ἃ ποιὰ ἔτΌΤὰ 
ΒοΔΥγΘΏ.--- ΤῈ ΤῊΙΓΆΟ]68 οὗἩ “6818 ἴῃ {πο ῖγ Ὀ]6βδϑα ἱσω- 
Ροτί: 1. 48 νυἱ μϑβϑδίηρ ἰο Ηΐβ ἀοκροὶ ; 2. 88 του κβ 
Οὗ]Ἱονα; 8. 88 868]8 οἱ ΗΪ8 ΡΟΤΟΓ; 4. 8ἃ8 το δ  δ8- 
ἰουβ οὗὨ (Π6 ἸΟῪ οὗ ἴῃ6 Νοὺτν Οονθηδῃΐ:; ὅ. 48 σὰ 
οὗ Ηἶβ Ὀϊνίηθ ρ]οτγ.---Τὴς6 πορὰ οἵ (6 μονὰ ἴἱπδρ 
ἵπρ᾽ ΡΟΟΥ ζΔΠ|6Ὲ ΤηΔῈ ΤῈ ἔγοϑἢ οουγαρα: 1. Εν (88 
Ιθρδῦ ΤΩΔΥ͂ ΠΟῪ ΟΡ ἴον ἀοἸ]ἑγογαποο; 2. ἢ6 Ῥγθβθϑδ 
ζογνυδγὰ διροῶρ, ἰ.6 ΡΘ6ΟΡ]6 : 8. ἢ6 οϑδίβ δἰ π|86} δ ιΠ6 
ἴοοὶ οἵ 186 μογὰ, δ8 ἰζ 6 ϑηϊογοᾷ ἰμῖο [6 τησβὲ ΒΟΪΥ͂ 
ῬΪἶδοο : 4. ἰδ ὈΓΑΥΟΡ ᾿ΏΡ]168 {π6 σομνίοἰΐοι {μαι ἴΠ 6 Γὸ 
Ὑ85 6 ]Ρ ουθ ἤοσ ἷπη.--- ΤΠ Ποαπρ' οὗ ἰῃ6 ἸΟΡΟΣ 8 
βῖρτι οὗ Ὠορ6 ἴο {86 σου]: 1. ΤΊ μογὰ οϑῃ τοϑίοσο 
ΟΥ̓́Θ ὙἘΟΓΟ 8 ο886 Β66ΙῺ8 ἀσδρογαίε: 2. Ηδ 18 πὶ] ἶπρ᾽ 
ἴο ἀο ἰϊ; 8. ΗΘ ἀοοβ ἰὺ ὉΥ οῃἰοιΐης ἱπίο [6] ΟσΒ Ὁ 
ἢ (6 Βυ τ ΡΒ οἵ [6 ποι] : 4. ὉΥ Ηΐδ βυβδετίηρ 
Ηδ ἰδίκοδ δ'ΎΑΥ οὐδ: ὅ. Ηδ Βεραγαίοθϑ Ὀοίνγοοι 51} 
δηὰ ἐΐβ οουπίοσρασί, συ ΐΒογΥ : (8 ἰδκίηρσ δυσαυ (86 
βίγοησίῃ οὗ βἷη.--Ἴὴοὸ [οσὰ ἰδ 80]6 αἷβὸ ἴο θα] ἐμὸ 
ἸΘΡΓΟΒΥ͂ οἵ ὑπ 6 ἵπῃὴδγ π)8}.--- Τὸ ρόττοῦ οὗἩἨ ἀδαϊ οοῦ- 
αυογοᾶ Ὀγ ἐμαὶ οἵ ̓ 1ἴ6.-ἨἸῊΘ ΡΤ οὗἉ ον στϑιουΐς 
1Π6 ᾿ΡΟΥ Υ οΥἁ τηΐβοῦγ.---ἼῊο Ἰωοτὰ οὗὁὨ ρΡΊΟΡΥ πῃ σ01-᾿ 
ἰδοὶ τὶ {πὸ ἱπίδοϊουβ ἀἰϑαιβοβ οὗ ἴ86 που]ὰ,---ΤῊ0 
ΒΊΟΥΥ οὗ [λ6 [μοτὰ, 858 δρρϑατίῃρ 'ἴῃ ΗΒ τοοάδ οὗ στδηῦ 
ἴῃς ἀοἸίνογδῃσο: 1. Ηδ αὐἱοκ]ν ΠΟΔΡΒ. 2. δ Ὀγοθγ 
ΒΡΟΔΚΒ: “1 π|}}}} 8. ΗἨδ ΒΟΥΘΓΟΙΡΊΉΪΥ βίσοίομοβ [οσ ἢ 
ΗΪΒ Ὀδηὰ.---- ΤΟΙ πο τηδὰ, Ὀυὶ ΒΟΥ ἰΠγ86} ἴο (88 
Ρτγίοβίὶ." ὙὍΤτὰθ σοϊϊοομθοο δῃηὰ ῥῬγΌΡΟΡ ρῥυθ] οἱ γ οὗ 
ΟἿ ΓΟΟΘΟΥ͂ΘΓΥ. --- " ΒΒΟῪ ἱπυβοῖ (ὁ ἰδ9 ργχίοβϑι : ̓ 
ΟΥ, ΒΟῪ ἰμ6 Ιοτὰ ΒΟΠΟΙΒΕ ἰδ6 ΟἹά Ὀἰβροηβαίϊοη δὲ 
186 ΘΓΥ͂ τωοτηοηῦ ὙΏδΘη Ηδ ἰουμὰβ (6 ΝΟΩΥ,.--- δῖ, 
ἩΔοίμοΣ ΟὈίϊγυδῖνο ἴῃ 118 Θη(γοδίΐθθ, οὐ τοι γίηρ ἴῃ 
118 σοι ἰδίηἰβ δηἃ ῬΓΔΥΘΥ, 8. ΔΙΑΥ͂Β ἰῃ6 βαμ6 ἴῃ 
119 πδίιγο.--- Ὡς οοπίατίοη οὗἨ Οδρογηδῦσα ἃ τοῦς] οὗ 
Ὀο]ονίηρ οομβάρῃοο: 1. ἴῃ δὶβ δαγῃθδὶ θῃίγοαίυ ; 3. 
ἴῃ 15 οογαΐα] αβδοίίοι ; 8. ἴῃ 8 ὑπίοϊστιοα ΠΌΤ Υ ; 
4. ἴῃ (86 ρῥΘου αν Βῃαρο πὶ ἩΒΙΟ. μἷὶβ Ῥγοϊοββίοῃ οὗ 
Ομτῖβὶ δρρϑδαγοά.---- δι ἢ αἰσαγβ ρῸ6Β δαηᾶ ἴῃ μαμὰ 
ὙΠῸ ΘΟΙρΑΒβίοι.---- Εἰ} πὶ 118 ρότον οὗ ἱπίογορϑ- 
δβίοῃ.---Η τ 7 (86 ον οὗἁὨ δι : 1. 1 δργίηρβ 
ἔτοσα ἔδὶ ἢ : 3. 10 τοβϑίθ ὍΡΟΣ ζδι ἢ}, Ρυτγ γηρ δηὰ 
ἀρυρηθςραυ: ἴε; 8. [Ὁ τρδη 88 1086} ἴῃ 1Π 6 ΒΌΣΤΘΠΟΥ 
οὗ ΘΥ̓ΟΥῪ οἰδίτη, δηὰ ἰῃ ὅγτῃ οοηδάρθηοο τ Ὁ 116 ὑσγαγίῃσ. 
--ἸΤὸ ἀἰβθησυ ηϊηρ ΘΧΟΘ]]Θμο68 οὗ [0.6 σοητυγ 8 
ἔαλι : 1. ΗυταΣ γ, ΟΥ̓ τ οἢ 8 ΤΩΣ ΠΠΑΥῪ τὴς ἰῃ (ἢ 6 
γοῦὰ ρανθ ροἶδοθ ἴο δοῃϑοίουβ ΡΟΥΘ Ὀθδίοτο {86 
Τοτὰ; 2. {πιβί 1 .658,---ἷ8. ουϊπαταά οαἰγουτηδίδῃμοοβ 
δι ἃ ρΟΒἱ ΓΟ. ΒΟΥ 9 8 ἰΘΒΕ ΠΟΥ ἰο {16 ΕΊΟΥΥ οὗ 
(86 Ι,οτά,---ΤῊο. Ρΐουβ Βουβαῃο]ὰ.---ΤῊΝ [ἈΠ οὗ (86 
οοηίυτίοη δηὰ ἰμαὺ ἱπ [βγδο].-- -ΤῊ ἔα οὗ ἴΠ|6 6οἢ»- 
ἐατΐου ἐογοββάοσίηρ {πΠ6 Ὀτίησίηρ ἰπ οὗἉἩ [86 Οφη 1168. 
--Τὴο συοδίβ οὗ ἴδ6 Κίσσάομῃ οὗ δεδύρῃ, καϊπογοὰ 
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ΠΗ. 

ΤᾺ. ἄδοοαδα ἐπ ἐλο 7απιὶϊν ; ἰλα ἀἰδοαδεδ ἱπ ἐδλό εἰν. ϑαϊναίίοη βρτεδάϊησ ἔγοπα (86 μουβοβοὶὰ οὗἉ Ῥοΐδε, οὐ ἐδ 
᾿ ἀπο ης οὗ ἰλ6 Πογὰ ([λ6 ΟἸ ΓΟ Β), ἰμῖο ὑμ6 οὐἰγ. 

Ο,ἼΑΡΤΕΕ ΥἼΠΠ]. 14-17. 

14 Απᾶ σθθὴ {6810}5 νν88 [18] οοῖμθ ἴηΐο Ῥοίθγ᾽β ἢουβθ, ἢ ΒΑ [18 ὙΠῸ Β ταῦ Σ δα, 
15 δηὰ εκἰοῖς οὗ ἴϑουοσ.υ Απᾶ δ6 ἰουσῃθα ἢοὺ ἢδῃηά, δηᾶ {ῃὴ6 ἴδυϑ Ἰθν 6 .: δηᾷ 888 87Όβ6, 
18 διά στοϊηϊβίοσθα υπΐο ἔμϑτὰ [μἰπι].} ὙΥ̓́Βοη {π6 θνθπ [Θυϑῖη»} γγ88 οοπλ6, {Π6Υ Ὀτουρὰῃς 

πηῖο ἶσα ΤΩΘΏΥ ἰμδὺ ΓΟΙῸ Ροϑϑθ586α τ} ἀ6 γ115: δηα ἢ6 οαϑύ οαὐ [ἢ 3ρ1τι18 ὙΠ] λίς [4] 



168 ΤῊΕΞ ΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ. 

11 ποζά, δῃηᾷὰ ἢϑαδ]ϑὰ 41} {μὲ γϑῦο βιοἷς : Τὺ [Ὁ πριν Ὀ6 1816 4 ἩΠΙΟΝ τγ88 
Ἐϊ3αἰδ8 [15818}}] [86 Ῥσορμῃβδί, βαυιηρ, ἨἩΐτΩ8615 ἰοοὶς ΟἿΓ ᾿πβττη 168, ἀπ ὈΔΓῸ 
ΒΙΟἸκ65565. 

οκθῃ Ὁ 
[μοι] οὉ»Ρ 

γον. 1δ.--αὐτῷ ἰ6 Βεϊίον δαρροτίοα ἰμδὴ 186 τοδάϊης οἵ [0 ἐφαέ. σα. αὐτοῖς. 
8. σεσ, 16.--ἰΑ1}} το οἱάοτ Ε. Υ., αἰδο ἱμδὲ οὔ Ἐμβοίηιβ, Θοστϑοῦ Υ τϑηᾶοσς λόγῳ : «οἱδδλ α τον, Ὕ]1οε). δὲ υονᾶ.--Ῥ. Β.} 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Το δοσουῃίβ ἴῃ Ματγὶς δπὰ [υϊκα οοπῆτίη (6 Βίαἰθ- 
τηοῆϊ, (μαῦ ου ἰδ ογπίηρ οὗὨ (6 ἀδγ ψῆθῃ ἴδ 6 Τοτὰ 
Τοβίογοα 86 τοὶ που η-ἰν οὗἨ Ῥοῦδγ, ἃ ἰδγρθ ὨΌΤΩ ΟΡ 
οὗ ἀοτοασηῖδοβ ἰπ Οδρογδυὰλ ποτῸ ᾿οαϊθὰ. Ομγοῦο- 
Ἰορίολ!ν ἴηκ, ἰῃ6 ουοῃΐ ἰοοὶς ρἶδοα ἀσγίηςς ἰἢ6 
τοβίἀθησο οὗὨἨ ἰδο Ἰμοτὰ δ Οδρογηδυτα, ρσουίΐοιβ ἰοὸ Ηἰβ 
Βτβὺ ᾿ΟΌΓΠΘΥ ἰπίο Ο4}1166, δηὰ ἴο [6 βοστθοι οἢ ἴδ 
Μουηι. Το Ββἰδιθιιοπὶ οὗ μυκο, (μαὺ ΟὨτίϑὺ γεδωζοα 
ἴδιο ἀἴδβοδϑο, ἱπιρ} 168 πὸ οοπίτδαϊοίίοη, ΤῊΣ οδὶϊην 
πογὰ οὐ ΘΟ τῖβι ἰβ οτοϊδὰ ὈΥῚ Μαΐου δῃὰ Μακ, 
ὙΓ8|16 Γ[αἶκο οπιῖίδ ἴο τοϑπύοῃ ἐμαὶ Β6 ἰοοὶς ὨΟΡ ὉΥ 
[6 πδηὰ δὰ ᾿ἰδοὰ ἤὸσ ὩὮρΡ. [,Δ80}γ, δοοουϊῃρ ἰὸ 
Μαῖὶς δὰ 1μυϊκο, {86 συγο νγγᾶ8 ρογίοστηθα ὁ) (86 ἴῃ- 
ἰδγοοβϑίοη οὗἨ [0:6 Τρ ΘΙ 6.8 ὁ ἰ(δ6 ἔδιΐῖϊγ,---ἰ 6 δβἷοῖκς 
ῬΟΓΒΟῺ ΒΟΙΒΟΪ Ὀοΐηρ ὑΠ80]6 0 οῃἰσοαὶ μ6]Ρ. ΕΤΟΣὰ 
186 οἰγσυμιβίδποο ἐμαὶ 968ὺ85 τορυκοα (ἢ 6 ἔδυ, 6 
δαῖμον ὑμαὺ Π6Γ ἀΐϑθα86 γῊὰϑ ΒΟΙΩΘΠΟῪ οοημηθοϊθα τ 
ἴπο βυβοτίηρβ γοϑυϊπσ ἔγοσα ἀοσιοηΐδοδὶ ῬΟΒΒΟββίο8 
ἰδθῖ Ῥγαυδι ησ ἴῃ ἐπ6 ἰΟΎΠΙ. 

γος. 14. ἱπῖο ἴμο Ὠοῦδο οὗ Ῥοίοσ.--ἀοοογὰ- 
ἵησ ἴὸ Φοδῃ ἱ, 44, Ῥοΐοῦ αὐὰ ΑῃάγοΎ, 88 γ6}} 88 
ῬὮΣΡ, τόσ πδαίζνοϑ οὗ Βοιμϑαϊάα. Αδογνασγα, Ροίοσ, 
διὰ ῬΓΟΌΔΌΪΥ πάγον (οἷ. ἦν. 18), μαὰ βοι(]ϑὰ ἰῃ Οδ- 
ῬΟΓΏΔυπι,--- ῬΑ, ΡΟΓΏΔΡΒ, οἢ δοοουπὶ οὗ [Π6 88}- 
οτἶθθ, δῃἃ ῬΑΡΟΪΥ ἔγοτα εἷ8 ΘΟπῃθοίοη. ΟΥ̓ ΤΛΔΓΤΪΔΡῸ 
πὶῖὰ ἴἰ86 ρμἷδοο, Τμο τηδιτίαρο οὗ Ῥείον 18 δἷβ0 σϑ- 
ξοστοὰ ἰὸ ἰῃ 1 σον. ἰχ. ὅ. 1ὺ 18 σι κδ ]6 ἐἰμδὺ ἢθ 
ὙΠΟ 8. βαϊὰ ἴἰὸ ἤν θθθὴ (86 δγϑὶ Ὀίβῃορ οὗ Βοπιθ 
ἯΔ3 ἃ ΤηΔιτὶοὰ τηδπ, Πμορομὰ [88 ἰδ ὑδβαὺ ΒΟΥ ΠδηΘ 
"88 Ῥοχροίιδ, οὐ Οοποοταΐα δπὰ ὑμδὺ Π6Ρ Ὠυβθαπά 
Δοσοιηρδηϊοα ΠῸΡ ΟἹ 6Ρ ὙΔΥ͂ ἰ0 τιατίγγάοσι ἴῃ ΒΟΙΏΘ. 
ΤΠοῖς ἀαυρῃίον νγδ8 οδ] θὰ Ῥεοίσομ οἶα. (ΟἸεπιοαὶ οὗ 
ΑΙοχδπάτγὶβ.) Ὁ 

γον. 1ὅ. Β8ο σταϊαϊκίοχοα ποῖο Ἐξτα, διηκό- 
γει.--- ΤῊ τοίοσβ ρδυιουϊασῖν ἰὸ σα πρ δὺ {8016 δηὰ 

, 88 Δ ΟΥ̓άση06 ΟὗὨ ΠΟΥ Ῥογίδοῦ ΓΘΟΟΥΘΤΥ. 
γον. 16. [τ 88 ἃ ἰἴτὴθ Ὑθμθη ὑπο ῦο ἯΔ5 ἴῃ Οδροτ- 

ὩΔΌΤΩ 8 ἄδορ βύσεϊπσ οὗὨἨ οὐ μυβίαβπν ἴῸν (86 [ωοτὰ--- 
186 σνοηίηρ οὗ 8 στοαὶ ἀδγ--- θη {818 ΖΘΠΘΓΆ] Ἰοτρ- 
ἷηρ Β66:)8 10 Βδνα βοϊζϑὰ [ἢ ἸΏΒ Ὁ ἴΔηἰ8 οὗ ([Π}6 ΡΪδοθ, 
διὰ ΠΟΥ Ὀτουρηῦ ὑπο Ηΐμ ὑμοὶν βίο, ϑβρθοΐδ!ν 
1886 80 τ τῸ ρΡοββοββοᾶ πὶ ἀονῖβ, δηα Ἰαϊὰ ἰπθτὴ 
ἄονσι αἱ 6 ἀοον οἵ Ηΐβ ουβθ6. Οἱ ἀοιημοῃίδοαςὶ ρΟ08- 
δοβδίοῃβ ΘΟσωρδσο ἴμ6 ΓΟΙΊΑΓΒ ἴο Μαίξ, ἷἱν. 24. 

γον. 11. Τδὶ ἐξ σοϊρῦ 6 “16]16ὰ.---α τοῖο- 
ΤΟΏΘΘ ἰο 1886, ᾿Σϊ, 4: Οὐν αἰδεαξδοε (555) λας Ἦς 

δογῆα (δι8)3), απ οἿν βογγοῖος ( 2 33} 412 λας 

. (8. Φογοιηθ, ᾿π ἔδο ἱπίογοδι οὐ τηοπαδίϊο οο] [ὍΔΟΥ, 1ΠΐΘΤα 
ἐδαὲ ἴδο τῖΐο οὗ Ῥοΐοσυ υγαῦ ἀδαὰ δὶ [89 {[π|6, ἴτοτα ἔδο ἴδοῖ 
Ἐδὲ ΠΟΥ σοῖο ν, θη ουγοά, νυ θὰ ὁπ 1.6 (8016, Ατοὶ- 
Ῥίδπορ Κοηγίοκ (Νοῖοδ ὁπ ιἰδο ἴοαν Ουδ0 615) δ. 6 Π)|8 ἴὼ δ8ῃ- 
τ οΥ̓͂ [18 ἰπηίογτοηοο. Βϊ 186 τηϊηἰδίογίησ οὗ ἴπ0 τοῦθ ο Σ 

δδγο ϑτ θην ταϑητ οηθὰ ἴὸ ΒΠΟΥ ΠΕΡ δσοιημίοίο ΓΘΟΟΥΘΤΣΥ͂ 
δὰ Ἰογο δηᾶὰ ατδιτὺἂθ ἴον ἢ, ἢ ἴΠ0 ὨδίΌΓΑΙ ΟΥΤΩΣ 8 
Ἰοῦᾷ σοηγαϊθϑοθῆοο 20]οὐγα ᾿ἰὴ9 ΘΌΓΘΟ οὗ ἃ ἴδυϑῦ Ὀϑίογο θα] ἢ 
ΣοΐυΓΩΒ. ΜΟΙδουοῦ ϑὲ. ῬΔῈΠ ΤΩΘΩΥ͂ ΥΘΔΓΒ δου ἐδΐδ ΟΟ60}Ὑ- 
Σοηο9 (Α. Ὁ. δ7) τοίοτβ ἴο Ῥοΐογ Β ψἱἕο δὲ ἱνίηρ δηαὰ δοῦοση- 
Ὀβηγίης ῸΓ Βυδθδπα οἷ ἷ8 ΤΣλ1 58 ΟΠΒΙΥ ΟΌΓΩΘΥΒ, 1 Οὐτ. ἱχ. 
ὕ. Το Ρτοῖ. Υ͂. δογτοοὶγ ἱταποϑδίοα ἀδελφὴν γυναῖκα ̓  
4, βδίοῦ 6 τοῦ" (ΤΥπά. δῃᾷ ΟΥΔΏτΊΟΥ: “4 εἰδβίϑσ ἰο τοῦ; 
Θοῃ.: “6 τοί Ὀοίηω ἃ εἰδίοσ ἢ; 8110 [9 ΒΕ. Ο Υ. μ88: "8 
φοολιαιι ἃ εἰοῖος."".-Ε. Β.} 

ἰαξον ὁπ. Ηϊπιρεῖῦ (530. Ιπ ἰμ Βερέ. τιοτθ ἔτεθ-: 
Ἰγ: τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει, καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται. 
- Τὸ Ἐνδηροὶ δὶ αποίοβ ἴτοπι ἰδ οὐἱρίηαὶ; αὶ ἴδ 
βίσοῦ δοοογάβῃσοα τὶ ἐϊβ ταϑδπίηρ, δ8 Οἰβῆδυβοσ δυὰ 
ΟἰΟΓΒ Γἰ ὈΕΙΥ τοπηδῦῖς, τουρῖ Μογοῦ ἀσηΐοθδ ᾿ς, 1ἰ ἰδ 
γι ὑδαὺ ἴῃ 1π6 οτρίμα] ΗἩΘΌγον, ἴμ6 Μοβαΐδὴ 18 τορ- 
Γοβοηϊθα 88 Ὀθαυΐηρ δηὰ οχρίδιΐηρ ΟΌΓ β'η8. Βαϊ ΟὉΡ 
ἀἴβοδϑθθ δγὰὸ ὑπαουθ ραν οοππροίοα τὶῖἢ δἰ ο (89 
ΟΠ6, δῃὰ ἀσαί οἡ δ6 οἶδοὺ δηὰ; π}116 ἴἰ6 Βυβθτ. 
ἵὴρ οὗ ΟἸγβὶ ἀσροηαβ οη Ηΐβ ἰακίηρ; ου. ΗΪΤΩΒΟΗ ον 
ΒΓ ρΒ, το ἢ ἰβ οοπηοοίοα τὶς ΗΑ 6811γ- 
ἵηρ ἴθοῖὰ ΔΥΤΑΥ. 6 πυυδὺ ποῖ, ΠΟΎΘΥΟΣ, 5Ὸ Β0 ἔδε 
88 ΟἸβιδυδβοη, δη ἃ Βρθὰκ οὗ βρί γἰϊαλὶ οχμδυβίΐοι οἱ 
[06 ναγὶ οἵ Ομγίδί. 
ογουϊοοκοὰ ἰδ ἔδοὺ ἰμδῖ, πβθ Ὠοδ]ηρ ἰΠο86 τπῖδοὸ 
ὝΟΓΟ αἰβοαβοα, ΟἸ δὲ δαἰογθὰ ἱπίο δῃὰ βιδγοὰ ἱποὶγ 
Βυ οτίη ρα,---α οἰΓουχτηβίδηοο ονἱἀθηΐ ἔγοση ἰἢ6 πδστϑ» 
ἄνα ἴῃ Μασὶς ν. 80 (βονείῃρ ἐμαὶ Ηθ ζεϊὶ [86 ροΐηρ 
ουϊ οὗ τἱγίῃοθ ἔζοτῃ Ηΐπ}), 88 αἷβὸ ἔγοτα (16 σοθαγσϑο- 
[ἴοῃ οὗἉ [ἀζασιβ. Βαϊ, ἰπ {86 ῥγοβοπὶ ἰπβίδποθ, [.9 
Πογὰ μδὰ ἰοὸ οοπϊθηὰ πὶ 86 οοποδηϊτγαι θα ΒΟΙΤΟῪ 
Δηα βἰοκποδβ οὗ 16 ὙΠΟ] οἰΐγ, δηὰ {πὶ οἷ ἰμ0 676. 
ΠΕ οὗ ἃ Ἰαθοτγίουβ ἀδγ. Ἐν {μὶ5 ἰδῦον δῃ!ᾷὰ οοῃίθθς 
οὗ ἴδ Ιοτὰ, [86 Ενδηρο δὶ οἂπ δηὰ ΠΟ τηοτο δρὶ ἀθ- 
βου ρου ἰθδῃ ὈΥ αὐυούπηρ [δ0 ἔγοιι Ιβαΐδῃ, 
ΟὨἸγίβυ ἰδ κο8 ΔὟΔΥ αἴβοαβο, ἴῃ ὑοίζθῃ οὗ Ηΐβ τοιηουΐις 
118 τοοὶ, βίῃ, ὮὉΥ ταιεῖησ Ὁροη ΗΐπιβοΙ ἀοαῖ δὲ τὴθ 
7.11 τταροθ δπὰ {μ6 Ὧ}}} Ὀπγάθῃ οἵἉ κἷῃ. 

«- 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. ΤΏ αϑίοιοα ἔλσαῖγ δηὰ ὑπὸ αϑ]οιοὰ οἱγ, ὈοΙἃ 
ὨρΙγ ρῥτϊ νι! ρσοαά ὈΥ ὑπ ργοβθῆοα δηὰ χτδοο οὗ ΟἸ τβὲ, 
δἰχηϊ δοδηὺ ᾿οομηθοϊΐοῃ Ὀσίνγοοῃ ἰδοῖὰ : βαϊνδοῃ 
βργοδάϊπρ ἤοσα ἴῃ 6 πουβα ἴο (Π6 οἰ(γ. 

2, ΤῊο Ενδηροῖβε οἶνοβ τ8 ἤοτα (06 ΚΟΥ ἴῸ (86 
ΤΩΥΒίΟΓΥ οὗ ΟἸτῖβ. 8 διοπὶπρ ἀθαίῃ. ΒΥ Ηἰἷ8 23611οὁτ- 
ΒΌ οτίηρσ πὶ} οὐ ἀΐβοαβοβ, Η6. στδάϊ}}γ ἀοβοοπάθὰ 
ἰπίο (86 υμέδι βοιι 0} ]6 ἀθριὰ οὗ Ηΐβ 511 βυτωρδίῃγ 
πὶ οὐν ἀθαῖ. Ηρηρο ΗΪ8 τηΐγδο]98 οὗἩ μρδὶϊηρ ὑδ- 
ἰοοῖκ οὗ (λ6 παΐαγα οὗ δἰοηίῃρ βυδετίηρ, δηὰ ρσγοραγοὰ 
ἴον ἰ, ΑοοογαϊηρΥ, 88 Ηο βυδεγοα ἴῃ }} Ηδ αἰὰ, 8ο 
ΗΪΐβ βυδεγίπρσ δηὰ ἀθδίἢ ογονιθὰ ἀπ οοιϊηρ]οὶοὰ Δ} 
Β6 δαὰ ἄοῃθ. Ηΐβ δοίϊνο διὰ ραδβδδῖνγα οὐϑαΐθηοθ δ.Θ 
τηοϑί ΟἸΟΒΟΙΥ οοπποοίθα, Βιὶ 88 ἰη Ηΐα [6] ον-δυῖδος- 
ἱπρ Ηδ ἰοοῖὶς δια {86 βίΐηρς οὗ βυδονίηρ ὈΥ ἰδικίησς 
ΔΎΔΥ δ'ῃ; δη δὐγδκθηΐησ αὶ ἢ, 80 δἰ8ὸ 88 Ηθ βυγ8}- 
Ἰονοὰ ἃρ ἀθβϑ ἰῃ υἱοίοσγ ὈΥ αἰβομαγρίηρ [86 ἀθδὲ οἵ 
βἷη ἴῃ Ηἱβ υἱοδτγίουβ ἀθαίῃ, βη18 186 πνοῖκ οὗ τϑ- 
ἀοταρίίοα, δηὰ ἱπιγοἀυοίηρσ ᾿ιδιγιης ἴα, Βαςὶ, 
[6 Ώ, τγα8 ΟἿ ΤΘοομοἰ ἰαἰΐοη. [Ιἢ τἱἰγίαο οὗὁἩ Ηΐβ μοσ- 
ἔδοὺ 6 ]]ον-δυβ τηρ, Η δυθτηϊ 6 ἰο 186 ἀδαῖῃ ἀὰθ 
ἴου8; ὉΥ ΗΪ8. ρογίοοϊ βυττοηάον ἰο αοὰ, Ης Ὀθοδσοθ 
ΟἿΓΡ τϑοο οὐ Δ θη, οὐθ 88 ὈΥ Ηἰἷἱβ οοτητηυπϊοδίίοη οὗ 
ἔτδοο Ηθ πτουρῃϊξ ἰῃ 8 ζδὶ.ἢ ἴῃ {Π6 Δ ΓΟΥ οὗ ἀοά, 
δηὰ ἰῃ 186 ἱτηρυϊαιίοι ἴο υ8 οὗἩ ΗΐΒ βαουγιβοΐδὶ βοσυΐςϑ. 
ΗΪ8 τηΐγδοϊθβ ἔοστη ὑμ6 ἱπίγοἀπσοῃ δὰ ἐμ οομ» 
ΠΡΒΡΤΡΕΙ οὗ Ηἰΐδ8 τοοοποὶ δύο, Οοιαρ. 1 Ῥοί, ἰὶ 

ΗΠΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

ΤΏ οἵοβα ἴῃ ἐδο ἤμεἶ]γ.--- 6 ΤΔΙΩΪ δηὰ [89 

ΜοΥΟΡ δῃὰ γοὴ Ασα! ΠαΥ͂Θ᾽ 
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.- [ον τ, 459 ἃ πουδοϊοϊὰ δηὰ ἃ οἷν οὗ ἴδ [,οτὰ.--ΗΟν 
ΘΟ εβδηϊΥ οἰοναιοα τοιλδῃ.---ΟἸτῖδὲ δηὰ ΗΪβ8 ῬΘΟΡ]ΘῸ 
ΟΥ͂ ἵἌΤΠΒ οδηραροα ἰπ ἰδ6 Βογνυΐοθ οὗ ἰουθ. 1. Ἦοθ [9.7 
ΒΟΙΤΟΒ ἱδποῖὴ; 2. ἸΠΩΥ βοῦν Ηϊ.---Εαρὶὰ οἴδηρθ 
Ρτοδυσοα ἴῃ ὑπ Βοῦδ6 ὉΥ [Π6 ἱπίοτροαϊ οι οὗ ΟὨσίδι: 
1. Οηο Ἰδαίὰ ἀότη ὉΥ ἔρυτο, 8 δοῦν γε Βοδίθϑβ: 2. δῇ 
ΒΔΩΧΙΟῸΒ [ἈΤΩΪΥ, ἃ ζοαίνο οἶγοῖθ; 8. 1π6 οτὰ ἃ ρῥξιγεῖ- 
οἶδι, [89 Ποτὰ ἃ κίπρ; 4. [6 ὨΒοῦΒ6 δὴ ποβρίϊδὶ, (86 
δοτδ6 8 σλῦτοι.---ΤῊο τἰχῆς τοῦθ οὗἁ σοἰοσδιϊηρ᾽ ΟἿΣ 
ἀμ ῥοβ χα εἰμεν ἐδο σδυγοῖ, Βα υδοη βργοδὰβ ἴὸ 86 
εὐϊγ.---ΑΑὙἹογίουβ ονθηΐηρ οὗἨ ὑοῦ δῃὰ ρτδοθ.---Τ}0 
ΤΟΥ ἱ ἃ ΒΥΤΟΑΡΔΊΩΥ Οὗ ταδη, δηὰ ἰπ6 ΒΟ τσ ΒΥΤΩΡΑ ΠΥ 
οὗ 86 Ιοτὰ, 1. ΙΝ τοΐίθγοποθ ἰὸ {86 ἔοστῃον,--- 
ἃ. ἀΐδβοαϑο ἰἰ86}} φρρθᾶγβ ἴῃ τροῦυϊὰ δηὰ ἰγγοβὶ Βα 0]6 
ΒΥΓΩΡΘΙΒΥ ; ὅδ. ΤΔΟΓΌΪ ΒγταρίὮΥ ἱπογθαβοδ ἀΐθθαδθ δηὰ 
ῬΟΒΌΪΘΠΟΘ ; 6. δ Ὀαδί, ἰὑ Ἰοδβ ἰο Ἔχοϊϊθιηθῃΐ δῃὰ σῦῃ- 
Εἷηρσ ἰο πὸ μοτὰ, πΔΪ6 ποῖ 8 ἔδοτε ἃτὸ ὈΠρτορδιϑὰ 
Δηὰ πηροϑαγ. 2. ΤΏ6 ΒΥΤΩΡΘΙΥ οὗ ΟἸ τὶ : α. [ἰδ 
Θίνίηα ῬΡΟΥΤΟΣ γοαὶϑὶβ 8]} βἰ δὰ} ἰῃβυσπ σα, οβρϑοὶβ 

Δ τοιοῦ οθ ἰδ 6 ἵπρδ οὗ τη8}.---7}Ὺλὲ ἜΡΟΝ 
ΟΥ̓ Ολτίαέ ἴὰ Ηΐβ ταὶ οὐδ συγεθ, ροϊπεϊη ἰο ἰἢθ 

οαΐ τιϊγασωζοιιδ σε ὉΥ ΗΪ8 διιογίπρε ὁπ (ἦι6 ογοδδ, 
--“οσυθ μιὰ ἴδοι ὑροὴ Ηΐπὶ ἰδ ἀἴθοαβθθ ΟὗὨἨ Τηδυ, 
8160.--- Τὴ παρὰβ τ θοσο [8086 τη }}} αϑή]οιθα ατς 
οοδησά, Ὀοϊοησ δἷδο ἰο ἴπ6 [οτὰ.---ΤῊ6 βοορίγα οὗ 
ΟΠ τυ β ἰσϊυτορὴ οχίομαβ ουϑη οὐοῦ (6 ουγβοα γραττ 
οὗ ἀριρομε.---ὸ Δρραγοηὶ βίγθηρίη οὗὁἨ ἀοβραίγ, δπα 
80 Ὀἱνίπο 8 οὗ νοσίοοϊ οομδβάρηοο.---ο θη 
εἰρη δοαϑοηθ: 1. ΤῈ πίρῃιϊ οἵ συβοτίπρ. ἃ. [Π6 πίρῃςξ 
οὗ τοροῃίβδῃοθ; 8. 186 πἰριὶ οὗὨ ἀρδίι, 

8:-- 1 τὶ ὙΘΟΟΥΟΣ ἔγομι αἴΐδοαβο, ὁ ἰβ ΟὟΓ 
ἀυΐν ἰο ἰδαμὶς ἀοά, δπᾶὰ 411 {86 Τοῦ Ζϑδ] οι Βὶγ ἰο 
Βοῦτο ΟἸεσίϑε δηὰ οὐἊ ποίρῃρον.-- μοῦ δ ἢ ὮΘΔΡ δ)» 
οἰδοτβ Ὀυτάρη, Ο]. νἱ, 2.---Ζείδίκε.:---ΑὈονο 8]}, 
Ἰοαγὰ ἰλιδὶ δἷῃ 8 {8:6 τοοί οὗ 4]} ἀἴδοββθ, δηὰ ἱμδὲὶ ὉΥῪ 
ἔστιθ σορϑηΐδποο ἰμοὰ ταϑγυοϑὶ 6 θοὺ ἔγοϑ ἔγοχι ἰἴ.-- 
Τὸ γτἱβί(, ἰο οοτηξοτί, ἴο διὰ ἰο βοῖνο ἰῃοβθα 
ἭΟ ΔΙῸ ἰαἰἃ οἡὐ Ὀσὰδ οὗ δβἱοἰζμθββ, 188. χχχυῇὍ[ 1, 4, 

σοπναρΐϊοο δηὰ ἀδβραῖν: ὁ. ἰξ ροποίταϊοα ἰηΐο, διηὰ ὅ. Ἐροοϊοαϊαδί, νἱὶ. 84.---- Οὐεεηον :--- ὁ ΘΟμ6, 10 806, 
Ἰιροϊθ ὑρ, ἴδιο Ἰονγοϑῦ ἀορίδ8 οὗὨ Βυΐβουγ : 6. ἐξ ΘΟΠαΌΘΓΒ ᾿ δά ὑο μ68] ἰδ βθγ9 018. 

ΠΙ. 4Φ 

ΜΙγδοῦϊουδ ποσῖχ οὗ 3εδὺδ οἱ ΗΠΒ το ϊββί ΠΔΓΥ ΟΌΓΠΟΥ : ΤῊ ἱγου]οὰ αἰδοῖ ρ168.--δο ἰσου δ] 866, 

ΟἜΑΡΊΕΕ ΥἼΠΙ|Ι. 18-27. 

(Οἢ, οὐδὲ, 258-27, ἐλ Οοεροῖ 70» ἐδε 4 ϑωπάαν αἴἴεν Ερίρλαηῳ.---Ῥ σα} 1618: Μαρὶς ἱν. 8ὅ-4] ; 1Κοὸ γἱΐ, 
ῶ5.ϑῦ; ἰχ, δ1-60.) 

18 Νον,, θη 96 8ὺ5 βαὺν ρζοδαῦ τη] 4681 δρουῦ τη, μ6 σᾷῦθ οοτητηδηαταθηΐ ἴο ἄἀθ- 
19 ραγὺ υὑπΐο [6 Οἰδοσ 81:86. Απάὰ ἃ οοσίδι ῃ βου 6 ὍδΔτλΘ, Δπα 8814 ὑηΐο ἔϊπ, Μαδβίοσ, 1 νσ}}} 
20 ἔὈἸΪον ἰθ66 τι Πουβουον ἰμοὰ ροθϑὺῦ. Απᾶ 6808 βαῖ ἢ απο πη, ΤῊΘ ἔοχϑθθ ἤδΥθ 

Βο168, δηα ἰῃ6 Ὀἰγὰβ οὗ [86 δἱἷῦ ἔαυε Ὠθδϑἰ8:7 δαΐ ὑμ6 Ξοηῃ οὗὨ τιϑδὴ πίῃ ποὺ ΠΘΓΘ ἴο ἸΑΥ͂ 
21 λὲ ἢθδα. Απᾶ βδῃοίδοσ οὗ Ϊ8. ἀϊβο1}]68 βαϊὰ αηΐο Ἀλι, μοχὰ, ΒΒ} σ τὴ ἢσϑί ἴο ρῸ δϑά 
22 ἠμδ ΤΩΥ͂ ἰαίμοσ. Βυΐ “ΨΦ6808 5814 υπίο ᾿ϊδι, ΕΌΪΟΥ τω6; δὰ Ἰοὺ (89 ἀθδὰ ὈυΥ (ΒΘ ῚΣ 

23 Απὰ ψῆθα μ6 ψὰβ [88] διίθσθα ἱηΐο δ᾽ βῃὴρ, 18. ἀ18010168 Ὁ] οσσοά ἢἶπι. 
24 Απᾶά, ὈδΠο]ᾶ, {Δ 76 διΌβθ ἃ ρτϑαὶ ἰθιηρθϑὺ ἴῃ {86 868, ᾿πϑουλαοῖ [80] [μαὺ {μ6 8010 νγδβ 
25. οοΥοσθά τ] (ῃ6 Ὑγαῦ 68: θαΐ ἨΘ νγ88 88]66Ρ [8]θθρίηρ)]. πὰ ἈΪ8 ἀϊβοῖρ]68 [{8 60] ὀϑιωθ 
20 ἴο λέπι, δηᾷ ϑσοῖζο ᾿ἰπὶ, βαυϊηρ, [ιοτα, Βα Ὺ8 18 [δαγ6: ἢ σγ1ὸ Ρδυιβῃ. Απᾶ Πο βδι (ἢ ὑπῖο 

ἰμθπη, ὙᾺΥ δῖ γ9 ξδαγέυϊ, ὁ γο οὗ 1016 1} 7 ὙΏΘπ 6 87Ό86, δπα σϑρυϊζθα [89 
21 τϊπα59 [τϊ8 4] δηὰ [ῃ6 βθῶ; δηὰ 0670 7828 ἃ ρα οαΐπι. Βαῦ 06 Τηθῃ τηδυΥ 6 ]] 6, 

ΒΑΥΏΡ, ὟΝ δδὺ ΤΆ ΠΏΘΓ Οὗ τη 18 {μ18, ὑμαῦ θυθὴ (86 τ ]η 45 δπὰ {Π|6 Βθὼ ΟΌΘΥ Ἀπ! 

1 οτ, 18.---Ἰδοδτδπη ψ] ἢ Β. οἷν: ὄχλον ὧς ὄχλους. (Οοὰ. 5 ποι οτδ δυιδίδί πὸ ἔμθ Ρ]ατΑ].---. 8.} 
3 γογν. 30.-- {Ὁ τ. Ιδηρὸ ἰγαηϑίδιθ: Ἡγοληβϑοίδν, Ζοῖέα, Πονϑέο, ἀιοοϊζέηρ ρζασοξ, ἐσπιέδ, νυ ϊο ἢ [6 τροσο ᾿ἰΐοσαὶ ἴος κατα» 

σκηνώσεις, Ὀπϊ ποῖ δ0 ΡΟρῃ]Ατ 88 πϑϑέ}.--Ρ. Β] .. τ κν «! 
ας. 33.--[Ἰδηρο ἘΓΔηδ δία "ἐλ δι,» τὸ πλοῖον, δατδδῖπρ Βοτὸ ὙΠῸ [86 Βοοοίνοᾶ Τάχι διὰ σι} ΤΊ δου δου Ὁ 

οἀϊίοπ, Βπς Οοάά. Β., Ο. δά οἴιον διοίθηςξ δας ποσί 168, δα ἴπ9 οὐ οη8 οὗ 1,Δολιτοδηπ, το 61168, δηὰ ΑἸοτά οὐῖ ἴδ9 
δειίοϊο.---, β.} 

ΦΎετ. 2ὅ.---Ποοορία: οἷ μαϑδηταὶ αὐτοῦ. Ὑατίουδ δαυῖβογ 66 [δπὰ Ὅτ. 1.66] ὁπ αὐτοῦ. [1Δοδδδη, Τίο- 
6116, Εν 81, δ ἃ Οοπδπξ ομἱὲ αΑ]δο οὗ μαϑηταί. 8 ἄοοθ σοὰ. Βἰπαϊ!.--Ρ, Β.] 
δ ον. 25.---- σε, ἡμᾶς 16 οτη!εϊοὰ πὰ Οοάᾷ, Β.. Ο. 4]. [Οοά. ΒΙπα|1.} ΤῊΘ δρϑϑοὶ 1ϑ Ἰῶοσο ΠΥΘῚΥ απὰ ἀσδτηβέϊο σἱιποας 

ἡμᾶς. (Τιοοπουάοτί, [δοδιθδηη, Ττορο 168, [δηφξα, Οσπδῃξ, Αἱ] οσαῖὶ ἡμᾶε.] 
4 γος. 96.--[Οοὰ. Β[ποιε, τοδάβ ἴμο βίησηϊον τῷ ἀνέμῳ ἴον τοῖς ἀνέμοις.--Ῥ. Β.} 
ΤΟΣ, 21.--ἰ[ΟὉοπδηῖ: “Ἰσλαΐ τοαηπον 7 πιά ὈθϊοηρΒ ἴο [86 Ὀεδὲ ἘΠαΙ δ} ,. Ἰῇλαὲ κέπα οὔηιαη, οὐ “ολαξ δορῆ 

Ψ' ταν, 15 ποὶ δ δι! 8019 ἐχρτθβδίοῃ Βογα." Α, Νοσχίοη (Ἰσαδαπδίδέίοῃ το ὀοθροὶο ψὶῖ Νοίοδ, Βοκῖ,, 1858) ἰΓδπδίδίθας 
᾽ν ἰδ τι..." Βυὶ ποταπός ἰδ ποῖ δἴτορ!γ τίς, αὶ [26 ἰαἰοστοζδίῖγο οὗὨ ἀϊδροδι θη, ομαγδοῖοσ, 4υ}}γ, ἐ, 4. ποῖσΞ.--- 



160 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

γεν. 18. Νοῦν, θη ὕοδυδ βαὺ δτοαῖ χ10}]- 
εἰϊυᾶθ8.---Ἴ (818 ἰπβίδησ66 ἃ τιοῦνο ἴον τ αγανΐηρ, 
88 ἰη οὗ. τ. 1; Φόδη νἱ. 8, 1δ.-- ὩὩΟΓῸ ὙΘΓΘ ΒΘΑΒΟΙΒ 
γθο [86 τυ τυδδ πουἹὰ πᾶνο ῃτγοοϊαϊπιοὰ Ηΐτη 
Κίπρ: βυάδάρηῃ ουϊθυγβίβ οὗἨ οδγηδὶ δχοϊϊοσωθπὶ, ἔγουα 
ὙΠ] Οἢ (η6 Ικοτὰ πιάτο. ΤὨδὺ βοὴ 88 [Π6 οὁ886 
ἴῃ {18 ᾿πβίδῃσθ, τγὸ ζαῖ6. ἔγοση ἰὴ Ῥτοΐδαβίοῃ τηδα 
ὮὈΥ {86 δοιῖθθ ἱπ υϑῦ, 19. 

Εἰς τὸ πέραν, ἴο [86 ορροβίϊθ 546 οὗὨ ἐπο 1δῖκο. 
γεν. 19. Απὰ οὔθ, ἃ ΟἾΣΩΘ.--Τ6 εἷς 

ΤΟΙΟΙΒ (0 (Π}09 ἕτερος ἴῃ γοῦ, 21 : ἔγοιι ἩΔϊοἢ γοσθα 
ἯΟ 8130 βίον ἰῃαῦ {18 ΒΟΙΘ ῬἯΔΒ δγοδαῦ ΟὯ6 οὗἁ 
ΘΟ τῖβι 8 ἀἰδβοΐρ]ο8, ἰπ [06 πὶάθὺ 86ῆβο οὗ (Π6 ἴθστῃ, διὰ 
ἀμδὺ ἢΘ ὩΟῪ ὈΓοροβοα Βοπορίογι ἢ ἰὸ [0]1017 6808 οοἢ- 
ἱπαουδὶγ. ὙΒΘα ἰδ6 Εγδηρο] β(8 τηθηομ {π1686 08118 
ἴο ον, [86 Ιμογὰ ἰῃ ἃ ραγίουϊαν βθῆβο οὗ {6 ἴδστη, 
ΠΟΥ͂ Βθθη Αἰ ΔΥΒ ἴ0 Γοΐος ὑο [16 δροβίο]ὶο οβῆοα, ποὶ 
ἴο αἰδοῖ] βῃρ. Βαυὶ Δ8 Απάσον, ϑόδῃ, Ῥοίδν, Φδσηθδ 
1πη6 ΕἸάον, Ναίΐμδῃδοὶ οὐ Βαυγιμβοϊομον, δῃηὰ ῬΆΪ}Ρ, 
δὰ Ὀδθοὴ ῬγΟΟΟΒΙῪ ο8116, ἀπ 88 106 ῬΘΓΒΟῚΒ Π6ΓΘ 
δαἀγοϑβοα οουἹὰ ποὺ δύ ὈΘΟῚ ΔΗΥ͂ οὗ (μ6 Ὀτοίμο σα 
οὗ [86 Τμογὰ (8π|68 (ῃ6 Ὑουηρον, Φόβορὶ, 5 πᾶλ58 [οὺ- 
Ὀθὰ8Β ογ Τμδάάδιβ, ἀηα Κἰτηο}), γγα οοποϊαάο ἰπαὺ [ΒΟΥ 
Τωυδὲ δαῦτο Ὀ66η οἰἐΠ6 5 Φυἀλ8 Ιβοιτγίοῖ, Μαιίμον, οὗ 
ΤΒΟΙΊΔΒ. τὰ ἴΠ6 ρῥΘΟυ ΑΓ ΟμΑυβοί τ ΙΒ 08. τ ΟὮ 
ΔΡΡΘΑΡ ἴῃ ἴῃ6 ὨΔΙΤΑΙΥΘ, 6 νϑηΐυτο ἴο βυρροθί, ἐμαὶ 
180 ἢγϑι οὗ 80 ὑγο βου 68 τγὰβ δυΐάα8ϑ Ιβοατὶοί, [86 
βοοοῃᾶ ΤΠοπιαΒ, δηὰ ἴα ὑἱτὰ ᾿ηαϊνίυΔ] (το 18 ΟΕὨ]Υ 
ταθηϊϊοηθα ὮὈΥ̓͂ [0Κ6) Μαίίμον, ΤὨΪΒ 18, ΒΟΊΤΘΥΟΣ, 
ΤΩΘΓΕΙΥ 8 ὨΥΡΟΙΒΘΒΙΒ. ΤΩ 0 ΤΔΟΓΟ ΟΣ 1688 ῬΤΟΌΔΌ]6 ὮΥ͂ 
186 ποχὺβ οὗ μἰβίογυ (οορ. ζεδεη “όπω, ᾿. 2, Ρ. 661). 
--Ἰὶ ἴ86 ἀο8ρεὶ οὗἩ [μΚα, 1.18 ἀνθαὶ ἰβ ἰηἰτοαμορά αἱ 
8 ᾿ἰαΐον ροτοα, ὙΠΟ 6808 Ῥγοραγθὰ ἴορῦ Ηἰβ 1δβὲ 
)ούγΠοΥ ἰο Ψοτγυβαθι (οἢ. ἰχ. δ1--62). Α βυρογῆοίδὶ 
ἱηνοβίραίου «111 βαῦσο ὕο σοηνΠο0 π8 ἰδὲ [06 ἰΓΔΏ8- 
δοίΐοῃ. Ὀοίνγθοι 6808 δῃὰ 86 Βοῃ8 οὗ ἰμπυπάθγ, σθ- 
οογαρὰ ἴῃ 1υΚο, δα 16 ἴο {πὸ ἱπίσοἀποίζοη οὗἅὨ 18 
ἘΒΊΟΓΡΥ ἴῃ μαὲ οομηθοίΐοη, [ξὲ Βϑϑῖῃβ || ἃ ββγοδο- 
Ἰοχίοδὶ οοτα δ παίίοῃ ἀοδίρτιοα (0 Ἔχ ἱν ΟἿ 508 ταδ8- 
ΟΡΥ ἰπ ἀθαὶίηρ πιὰ αἰἴδγθαὺ αἰβροβί(ἰοηβ (βαν τἰῃ6 
ἔοι ἰθπιρθγαιηθηΐ8), ἢ] οἱ θστηδοθοσ, ΞΟΠ ΏΘΟΚΘῊ- 
Ὀυσρον, Οἰγότον, ἀμ ΟἸβμδυβθη, δάορὲ ἴΠ 6 ΟὨΤΟΠΟΙΟΩΥ 
ΗΝ ὑκο: οι, Μογοῦ, δῃὰ οἴμοσβ, {μαὶ οὗ Μαῖ- 

ΟΥ̓, 
γεν. 20. Κατασκηνώσεις, " ὩΟΙ]η5- 

ῬίαροΣ, Ὡοῦ πεδίδ, 88 ὈΪΣὰ8 ἀο ποῦ Ἰἴνθ ἴῃ {86 ῖν Ὠθϑί8.᾽ 
Ὑγεο." 
ΤῊΘ βου οὗ τδῃ,---οδι8 δἀορίοά ἰδ6 πδιιθ 

ὁ νΐὸς: τοῦ ἀνδρώπον ΤΟ ἀουδὲ 1 βρθοΐδὶ τοῖ- 
ΘΤΈΏΟΘ [0 ἰῃ6 ΡτΟΡοίΐο γἱβίοη ἰῃ Ὀδῃ, νἱΐ, 18, τΒΟσῸ 
,λέθδβδίδῃ 18 βοὴ οοϊηΐηρ ἴῃ (ἢ6 οἰουὰβ οὗἩ Ποδυθα, 
Οὐϑὲξ 29. (Οοταρ. Ηδνθγηοϊκῖβ Σαηὲοὶ.) Ηἰιζὶρ 
ἱπλαρῖμ 68 ἰμδὺ (Πη6 βοη οὗὨ τῇϑδῃ βοϑὴ ὮΥ Πδῃηΐοὶ ἴῃ ἴδ 
οἰοιαβ νγγαβ ποὺ 16 Μοββίβδῃ, θυΐ 106 Ὑ016 Ῥθορῖα οὗ 
Ιβτ8 0] :---δὴ δοβυγὰ ΠγΥροί 6βῖβ, σούυϊοα ὉΥ Επνα]ὰ (ἰ 
δἷ5. “ ψαλγδῶοελεγ᾽" ἴον 1860). Ῥδηΐο] ΒΔῊ ΟὨΪΥ ἴδ 6 
ἱτηΔΡῸ ΟΥ ἸΙΚΘΠ688 οὗ (Π6 βοῃ οὗὨ τδη, ἯΒΟ δρροαγοὰ 
ἴῃ (Π6 [11] 8686 ἴῃ 6808 οὗ ΝΑζαγοίῃ. [Ι͂ἢ 48]] ῥγοὈ- 
ΔΌΪΙγ, Φοβυβ οἤοβο (18 ρΡαγίίουϊας ΟἹὰ Τοβίασηθης 
ἀυδί σπιδιίοη οὗ τὰ6 Μαρϑϑίδῃ, - Ὀθοδῦβϑα, ὑ κα (ἢ6 
Οἰδογϑ, ἢὉὺ δὰ ποὺ ὈΘΘῚ ΟΓΟΒΒΙΥ ρογγογίθα ἰοὸ ἔοβίος 
11ὲ σΔΓΏ] οχροοίδι 8 οἵ [86 ὅοντβ, ΤὨυδ οὐν [οτὰ 
πιοῖ 106 τοοῦ ἃ δηὰ ἔδηϊδδιὶς Ἴὀχρθοϊδίίοσβ οὗ Ἠΐβ 
ΘΟ ΘΙΏΡΟΓΑΣ 65---ηα ΔΙΛΟΠρ ἰμο τ, ΒΡΡΘΙΓΘΩΪΥ, ἰΠ 0860 

ΓΜ ότ οτ ἴο 86 δλπὶ0 οἴὔδδοοϊ : “" Ῥίροοϑ οὗ κνϑοδθ ψὮΘΤο ἐδ 6 
ὈΙΡα Ἀγο τιβϑά ἴο Πγὸ, ἴο 866 }») οὔθ. σοπηρ, χῇ!, 89. ποῖ δρδοὶ- 
ἤσαν πδείω."--)} ΄ 

ΤΗΕΕ ΟΘΟἙΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂.. 

αἰδοὸ οὗ 1Π8 βουῖθα ἐπ {86 ἰοχὺ---γ Ἰαγίπρ οτορῃδβίβ σα 
ΗΪΒ σοηυΐῃα δηὰ ἰγὰθ ὨυΤΩΔΏΪΥ 88 δ Μεββίδῃ. Ηΐϊδ 
τοδὶ αἴϊὰ τγαβ, ἰμαὺ (86 Ρϑορία ββουϊὰ νἱον Ηΐτὰ 88 

] ἔτ Ι,ΔῺῊ----ἰὰ {.1}0 ἸΟΤ]Π688 οὗ Ηΐβ ουϊναρὰ ΔΡ 
806, Ὀὰϊ 4180 δὲ {86 βδῖὴδ ἔἶΐτηθ ἰῃ Ηΐ8 μρἢ ομᾶσδο- 
6, 88 ἐλ6 δοῃ οὗἁ τωϑῃ, ἧ. 6..ὄ [μ6 ἰάθαὶ τχδῃ, ἰΠ6 5866. 
οπὰ Αἀδιὰ ἔγομπμ ἤθᾶνϑα (1 ον. χυ). Τὴ Ὀοϊὰ βυρ- 
Ῥοβί οι οὗ ΥΥ εἶββα, ἐμαὶ 86 ἴδστω, “" ϑὸπ ὁ πιαπ,᾽ ἴδ 
δρᾶ ἴῃ ΟρΡροβί(ἀοῃ ἴο (0}9 πᾶτὴθ οὗ Ζεεδίαλ, ἀσβοσυοβ 
Ὧ0 γοδιίδίίου. [18 τουηδυῖς Ὁ]6 {μαὶ Φομη Παὰ β'τη- 
Πατὶν δνυοϊἀρὰ ἐπ 1016 οὗ ΑΕ ἰζαλ, υνάον ποθὴ Μ4]8- 
σι δα γγοαϊοιθα ᾿ἷβ δἀνοηῖ, τ 116 ἢ6 οἤοβο ἰδ 
ἀφαϊσηδίίου αἰνθη Ηἷπὶ ὈΥ̓ Ιδαῖδἢ : “7 λ6 υοἱεα ο77 οπε 
ογνίησ ἐπ ἰδ6 τοὐϊάογηεδ8..) ἸΤἸὨδ τϑδϑοὺ οὐ 18 ν88, 
ὑμμδὲ ΟΑΥΤ 4] ΠΟΙ ΟΏΒ ΘΟΠΟΘΙΏὩρ {Π6 Μεδβίδηϊο κἰησάοσῃ 
ὙΟΙΘ ΘΟπηθοίρα ἘΠῚ (86 ἔοττηοσ, θυῦ ποὶ τὶ (86 
Ἰαϊζοσ Ἔσργοββίοῃ (Φόη ἱ. 19, οἱθ.).. Μδυοὺ οοποοῖνϑα 
[μδὺ ἴΠόγο 8 δὴ Δ} Π|6518 ᾿ταρ θα ἰπ ἰὴ6 “ον 
ΟΥ̓ πιαπ,,) 88 ὀρροβϑὰ ἰο “ ὅοπ οὔ Οοα,,"" δῃᾷὰ ἀδθηΐθβ 

6 σοῃποορίοῃ οὗ ἰά68] δυτηδηϊί (ρ. 82). Αοοοτά- 
ἷῃρ ἰο Αὐυρυδβίϊηα, ἰδ ἷἰ8β ἃ δῦ δ᾽] υδίοη ἰοὸ [}6 
δοαδίξιίπεδδ οὗ ἴἰῃ6 βογίθα ἴπ ἴ86 δχργοβϑίοῃ, “" δἰγὰβ 
οὗ 106 εἰν.) Βυΐ {Π|]8 ΒΘ6ΘΙῺΒ Ββίγαϊῃηρὰ : πὰ τὸ πουϊὰ 
ΤΑΙΠΟΡ ΔΡΡΙΥ ἰδ ἴδττὴ ἴὸ {Π6 ὉΏΓΟΙ 8016 δηὰ {υρὶ εἶν 
οὨδυβοῖοσ οὗ 8 δι υβίαδτα, τ 8116 [86 ποσὰ, “ΤῸΌχΧρ8,᾽" 
τοῖογβ ἴο ουπηΐϊηρ. 

ὟΝ ΒΘΣΘ ἴἰο ἴαν Ηἰ θδὰ.---α ρμῥἱοίυτο οὗ 8 
ὨΟΤΩ6]688 ὈΣ] στη : ἤθῆοο, ἢοὐ οὗ πδῃΐὶ ἴῃ 186 οτγαϊΐῃδ- 
ΤΥ 8686, Ὀαὶ οὗἨ γοΪυπίδυΥ ρονοσίγ. ΤΏΘ δῆβτοῦ οὗ 
ΘΟ σίβὺ ἱγαρ θὰ, ποῖ ἃ ρΡοβι εἶν τοΐυβαὶ οὗ ἰ6 ονοσίυτο 
οὗ 186 βοτῖθε, Ὀὰϊ ἃ βο]ϑίωηη τασπίπρ. Ηδ ὙΠῸ 580 
Ποὺ 88 Ιη6} 40, Ρογοαῖνοα, ππάθν (Βαὶ δχοοϑβῖσο ὕτῸ- 
ξββίοι οὗ [815 τδῃ, δῇ διρουμΐ οἵ Ὁῃγο Δ Ὁ] ἢ 658 δηὰ 
᾿πβί που Ὑ ἩΒ]ΟὮ 608116α ἔὸΣ βυςσὶ συ οη. 

γεν. 21. Δποῖδμοσ οὗ ἯΙ ἀἰΐβοὶρ168.--- Τὰ {6 
βισϊοίοῦ [τϑῖμος ἴῃ 186 τί 60] Β6:86 οὗ 18π6 οττη---ϑ0 ἢ 
88 186 “Βοῖῖθ6᾽ δὰ θθθῃ. ΟἸοιθηῖ οὗ Α]οχδηάτία 
(ϑίγοηιαΐ. ᾿ϊ. 4) βυρρεδίβ ἐμαὶ {818 ἀϊβοῖρ]θ νγὰ8 ῬΈΪΗΡ : 
Ὀυὺῦ ἢ αὰ θη οδ]]οὰ δὖ δὴ ϑδυ] θοῦ ροτοα, 

ΒΌΤΣΥ ΤᾺΥ ἔαϊμοσ.--ΤῊ 6 ἔδίμον μδὰ αἰθα, Αο 
οογαϊηρ ἴο ΒοΙλ6 οΥ 168, 15 ο]1ἃ ἔδίηον τνγὰϑ 81}}} δῆνο, 
δηὰ (Π6 Θσχργθδβίοῃ, ἕο δωγψ, ταϑδηῦ ἴοὸ ἰδ Κθ Ἴᾶγο οὗ 
τὰ {1}} 1.18 σηὰ, δηὰ 6 ἰο σοιαγοῖὺ Ὠΐτη ἴο ὨΐΒ ἰδβὶ 
γαϑίϊησ-ὈΪΔοΘ. Βαϊ (6 68]} ἰο {0]ονν ΟἸτἶδὲ ἱπηπηραϊ- 
δἰοὶγ, ἀ ἴθ)6 ἔχηθ (6 ἔδι μοῦ 
ΔΒ ὦ ΚΔ8 ἴῃ6 τηοβί δποὶοεὶ 
τηοᾶθ οὗὨ ἀϊδροδίηρ οὗ ἰδ ἀφραᾷ ((1ο. Ζεσσ. ἰἰ. 22 ; Ῥ] ἸῺ, 
Υἱὶ. ὅδ), ἀπ νγὰβ ΔΙΑ ΥΒ Ὀγδοίἰβοα ὮΥ ἰμ6 68, ἴῃ ὁρ- 
Ροβιιίοῃ ἰο ἴ0 ατθοῖκ συβίοπι οὗἨ Ὀυγηΐησ ἰῃ6 ἀοδὰ, 
ὙΒΊῸΝ τὰϑ αὐὐὶὸ Θχοθρίϊομδὶ διηοησ [Π6 918. [1 
8.8 ΟΟὨΒΙἀογοα [116 Δ Υ οὗὨ ΒΟΠΒ ἴο ὈΌΓΥ {Ποῦ ραγο δ 8, 
ἄδφῃ. χχν. 9: χχυχυ. 29, οἷο. ΤΟ ἷν. 8. ΟΟΡ. 
πον δυὸ υοοέ: Βεργαδεπ, ϑομδιιροηΒ ἥογα [Υ. 
Βρΐ : Διδί, 1)1εί. Βὰ Βωγίαϊ, νο]. 1. 288]. 

γον. 22. οῖ ἴ80 ἀοαᾶὰ Ῥυσν ἐμοὶν ἅοεᾶἃ.-- 
Ατιβοὶδὶ οχρδηδίϊομβ 866 ἱῃ Μουγογ 8 ΟὈΤΩΤΑ ΘΕ ΔΓΥ͂. 
ΤΏ βοηίθῃοθ '8. ἂῃ Οσγιθότοη, ὈΥ̓͂ τ ίοἢ ἰμ6 Ὀυτγίαὶ 
οὗ [16 ἀρβδα ἰ8Β δβϑίζηδα ἰο ἴο86 Ὑ1Ὸ ἅτ Βρὶ τ [}8}}} 
ἀρδα Τὰ δσργοββίοῃ ΘΟ ΥΒ ἰὸ 86 ᾿ΟΒ δι ῃ 
ἀἰβεῖρὶ6 ἐμαὶ ἔμθσο ἜΣΘ τθοστο ὑγροὶ ἀυ 168 ἰῃ 1ἢ0 
κἰηρσάομι οὗὁἨἁ Ὠθάγοη (88 ἱμδὶ οὗ Ὀαυγγὶηρ ἰμ6 ἀοδὰ, 

ΞΊΝοΣ, πουσουοτ, ἰ8 ἃ τοι δ ἰδέα δοῆβο, ὈῸξ δ5 ΘΟ. ἐγϑδῖ- 
οἁ σῖϊὰ ἨΪ8 ἔοτιπορ δόξαυ ΜΟΥΘΣ ΓΞΟΤΤΟΟΙΥ͂ 8065 ἴῃ ἴῃ9 
ἴοττα : ἐλ 6 δοπ ῳ' πιώπ δὰ ὀχρτοδδίοη οὔ ἴ)6 κένωσις, τολέολ 
ἐγιρίέ68 ἰδλ6 σοπϑοϊουδηδκα οὕ ἃ ρυτεῖν αἰοίπο απα εἰονπαὶ 
»»γοοα ϑίδησο (ἐπ, ἀόνοη Πεογργωπαᾶθ ἀαϑ Βειοιιουίϑεδη, ἀφο» 
φοίη, σδέϊέολοπ νοαϊδέεηο ἰἰσοῦ)---Ῥ. Β.] 

1 {71}: Καν ἴο 1018 ἀπά δ} (π6 οἴου ραγαζοχίολὶ βοὴ ϑῆοοθ 
οἵ ΟἸγδῖ [6 ἴῆο ἀἰ δογοηὶ βοῆβοβ---ὦ Εἰ ΠΟΥ δη δ ἰΟΌΡ ΟΣ, 6 Βρ γ. 
1{πΔ| διῃηὰ δ ΠΠ|0γδ]---ἰ πο 16 δαῖὴθ Ὑγογὰ [8 Ὠδοὰ, ι 
ἴηοϑο 0 τὸ ἀοδα [ἢ δρίτγίς ([π ΡΕΓΤΡΕΙΝ διὰ εἶπ δὴ) ὈΌΣΥ 
ἰδοὶς Κἰ μάγοι δηδ ἤθη δ ν᾿ Βο ἀγὸ ἀδδά ἴῃ Ὀοὰγ.--", Β,} 
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δοιὰ Ῥδγι  Ό ]τῖν, οὗ κχοΐϊῃρ ἰθτουρὴ 81} ἐδ ογθπιο- 
ἶο8 σΘοπηροϊοα τι ἃ σον ἢ Ὀθγ4]. Αἱ (86 Ββδηδ 
εἶπα, ἰδ 4140 δ! πὰο65 ἰο 1μ6 ρα] δῃὰ δπὰ οἵ ἴῃοβθ ὙΠῸ 
δΙῸ βρί τ τ.Δ}1}7 ἀοδά---ἰΒοἷν δδὶ δα Ὠἰρσμοϑὺ ἴῃ ὮδΓΘ 
β ἴο ὈΌΓΥ ομδ δῃροίμοσ. δὰ οὗ 86 δου] ἰΒ οοῃηθοῖ- 
οἂ πὶϊὰ ἀοαιὰ οὗ [86 Ὀοάγ.---Οοἶδυβ (δοοογαϊηρ ἰοὸ 
Οτίζθη) Τουπάοά ὁπ {π|8 ρϑβϑβδρὸ 86 οὈὐ͵οοίοι, ὑπαὶ 
106 βανίουῦ ἀοιηδηδοὰ τδὺ 88 ἱποοηβίβίθης τ] 
ἀυτγ ἴοὸ ραγοίβ. Βαυὶ Ηθ ΟὨΪΥ βυδογάϊπαίθβ ἰδ ἀυ 
οὗ ἃ Ο γιϑιΐδη ἰοπασὰ δἷ8 οὐσσῃ Ὠουβοο] ἃ δπὰ ζδτηγ, 
οϑρϑοίδ!γ τ ΒΘΏ δμοίμοῦ οουϊὰ ἰδ κα 818 ὈΪδοθ, ἴο 8 
Ἰήρμοϑὺ οὗὨ 811 ἀπί268---ἰΒοδ80 οὗἨ Ηὶβ βρί γί [08] ο8ΠΠ[Ππ ν΄ 
δηὰ ἰο εἷ8 Μαβίον. ὃ 10ΔΔΕΥ, Μὲ ἱπίοσ ἔγουα {}}18 ὑγαϊῖ, 
κδὶ [818 δηὰ (16 ΖΌΓΙΩΘΥ ΤΟΡΙΥ ὍΟΓ6 δαἀαγεβϑϑα (0 αΪ8- 
αἶρ]68 ἰῃ 186 ΠΑΙΤΟΊΤΟΙ 86Ώ86 Οὗ [Π6 δττη. 

Ψον. 28. ΤΏ9 δΒϊρ, τὸ πλοῖο»ν.---ὙἍ10} [(}6 δγ- 
ἐδοῖο, ταϑδηΐηρσ 8 ἀοβηϊΐθ. δ ῖρ, νοῦ ναϊ θὰ ἴο ἰδ κθ 
τποῖ ΔΟΙΌΒ5 [8618 Κα: [06 τογὰβ οὗἩἉ “6808 Βανὶπρ ἴῃ- 
ἀπροῦ Ηἴ8 ἀϊθοεῖρ᾽68 (1 [0.6 ΠΔΥΤΟΊΤΟΓ 8605) ἱρ [Ὁ]]ΟΥ 
Ηΐτὰ προ. Ε1γ. 

γεν. 4. Σεισμόες,---ἰπαϊοληρ ἰδ6 οβέεοί, οὗ 
ἩΠΟΝ (Ὧ6 οδυδο (6 ιτοἱπαδ, γοσ, 26) ἰ8 δδοσπαγὰ 
τοθη!οποᾶ---α υἱοϊθηΐ οοτημλοίοπ οὗ ἰ86 βοαᾶ. Οἡ (6 
βιάάοῃ δβίοσιηϑ οσοδδίοποά ὮὈΥ {86 βἰἰυδοῃ οὗ [ῃ6 
1,ΔΚα οὗ 618}1166, οοιιρ. βοδυθοσγὶ 11, 287 ; ΒοΡίῃϑοη 
ἕ, 416. 

γεν. 9ὕ. Βανοὶ τσ Ῥοσίνῃ! Σῶσον, ἀπολ- 
λύμεθα.--- Αβγπαοιίο (ἀϊδοοπποοίθα) Ἰδυρσυδρο οὗ ἰη- 
6:86 δηχί οί. ᾿ 

Ψον. 986. ΨῈΝ ατὸ ἔϑασα] 2--- 6 ποτὰ 
“αὐγαὶ " που]ὰ Ὀ6 ἴοο νι ΔΚ, δηὰ “ ὀοισαγαϊΐν " ἴοο 
δίγοησ. Αἰ ΔΩΥ γδΐο, ἰὑ Ὑγ88 ἃ δῦ} ] 685 ἩΠΙΟΘΒ (16 
Τιοτὰ οαπδυτοά. [ἐ ἰβ πΟΥΓΙὮΥ οὗ βρϑοΐδὶ ποῖοο, ἱδαῖ, 
δοοογαϊηρ ἰο Μαιίμον, ἰδ6 Ιογὰ βτβὶ τουκοαὰ {πὸ 
αἰβαῖρ!68, δηὰ αἷλον ὑπδὶ (86 βοᾶ. βο6 "θὰ, ΒΒ. οὐἱΐ. 
9. (Μαιῖς δηὰ [κα γόνοτβο [86 ΟΥ̓ ον.) 

ογ. 27. ΤΘ τχϑῃ, οἱ ἄνθρωποι .--- Το τηθῃ 
ἴπ ἰμοὶν Βυτηδῃ Ὠδίυγα,---ἸΏΟΓΟ ΡΔΓΟΌΪΑΓΪΥ, ἰῃ ἰδεῖν 
ταρίαὰ ἰΥΓβΏΒ᾽ ἐἰοη ἴτοτα δχίγοιηθ δηχίοιυ (0 Ὀουπα]6885 
δαιϊταου. Ηρησο γ͵ὸ πίον ἐπαὺ ἰδ δρρ]οὰ ἰο 86 
ἀϊβοῖρ!θβ, διὰ ποῖ, 88 Μουδῦ ΒΌρροβοδ, ἴο οἶμον ρδ:- ΒΤ 
ἐἰ68 Δοσοτωρδηγῖηρ 6808. Ασοογαάϊης ἴο {86 δοσουπὶ 
Εἰνοῃ ὉΥ͂ Μαεῖς, σιμὸν γ6856}8 τγϑηὶ δοπρ πὶ ἰμδὶ 
ὙὮ1Ο} Ὀογο {86 Πογὰ ; δο ἰδδὶ Ηο τηυδὲ ᾶνο Ὀ66Ὼ [0]- 
ἰογγοα ὮὉΓ ἃ Πυχλοτοῖιϑ ΘΟΙΏΡΔΗΥ͂ οὗ αἰδοῖ ]68. 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΑΙ, 

1. Τη ἀοδ]πρ πῖῖὰ ἰδὸ ἀἰδογοηὶ ΘΒ δγαοίογβ οὗ [86 
ἀϊποῖρ!65, δηὰ δἀδρίηρ Ηϊγβοὶῇ ἴο ἐδοῖν παΐυγαὶ ἀΪ8- 
ροϑἰτίομβ, 86 1μοτὰ βῃονθά ΒΟῪ ΟἰΟΒΟΙΥ Ηθ τοδά, δὰ 

σι : αὶ δοδὺδ ὥτθαδδο δἰπὶ [0 δῸ, ἴῃ ΟΓΔΘΣ ἴο 
δον ἰδδὲ ποϊμΐης, ποῖ ούϑ ἴπθ8 πιοβὲ ἱπιροτίδης Ὑτοσῖ οὗ 
πδίητδὶ ἀν δηὰ 8 ἔ[δοι 0, ἰ8. 80 τηοτηθηίοῦ δ 85 ΟΔΓΘ [Ὁ 1860 
κιηράοιμι οὗὁ ἈΘΑΥρα ; δὰ ἐμαὶ ΒΟ Ωρ, ΒΟΥΘΥῸ Ὀτροηῖ, 
δου] οαΏ56 ὯΔ ἴο ὯὉθ ἘΠ ὉΓᾺ τροσθῃ Ὁ ἀΘΙΑΥ ἰἢ μλναργαν, 
τοὶ ἴον ἴδε. ὙΔδδὶ δυχίλὲμ δοθοογη δου ἃ ὍΘ ΣΏΟΣΘ ὩθΟΘδ- 
ΒΟΙῪ ἴδῃ ἴο ὈΌΤΥ 84 Δ[Π6Γ7 8 τΟΥΚ, ὙΠΠΟῊ της Ὅθ 
ἄοπο δρῦν. Απὰ γοῖ ἴ80 ΔΗΒΎΓΟΘΓΥ ἰ8: "θὲ τὸ ἀοδα ὈΌΥΥ 
ἀλοῖ; ἡδεῖ, ΕοΊον ἴδουα πιο. [ζ ἴθ, ἐξ [6 ποῖ βαίο ἴὸ 
δροπὰ οὐϑῃ δὸ 1110 ἔστηθ 858 [8 γσϑαυίβιίθ ἴογ 16 Ὀητία! οἵ δ 
Ῥαζουὶ, ἴο ἴδ6 πορίοοϊ οὗ ἘΡΠΤΡΑΙ 1Ιημδ, ΒΟῪ ση γ 841} 
“χὸ ὕο {7 πὸ αἰΐονν βι χἢξ δα {γἰ να] πιδίϊοσο ἴο ὙΠΒΑΓΒῪ ὯΔ, 
ἪὯΟ δὸ ΟἾ σέο 'β ἀἰϑοΐ 168. ἤγοπιὶ ΗΠ βογυϊοοὶ Βεῖ σαί 
εξ ;τ8 οπᾶοδνοῦ, τὶ ΟἸ τίσι 5 αἰὰ, ἴο ναίδο ἰμοθα ῬΟ δ.θ 
ΠΌΔΙ ἀοδὰ δπὰ Ὀατγὶοὰ, ἔγοπλ 16 ἀοδί οἵ βίῃ ἴο 4 1Ηἶ{Ὁ οὗ 

τ β γοκαιε ζϑὴ 85 Ἦο τοἰδεο 1,ΔΖΆΤΤΙΘ ἴγζοτα ἴδ ἰοταῦ, ΓΘ τ θ 
8881} "ὸ ΗΪ5 ἀϊδεῖ »᾽65 Ἰπἀοοά.""--Ρ. 8.) 
4 ΓΠΝΜογάϑυγοσι ἢ Πκονείθθ Ῥγθθδοδ ἴ86 ἀσΐ, δὲ, τό, δυὰ 

Ἱ ἴζοτι Βδσκο]: “' οδιι πδροῦδῖὶ δολοζαθα ατεδυΐαπ- 
᾿ μο 8668 ἰη [5 ΒΒ δὴ δι Ό]θγα οἵ 186 σθασοι, Βαϊ, 

ποσί πδίοϑὶγ ἴυτ τ 8 ἰηϊογρταίο!Ιοη, 16 τέ οἷο [6 οὗὨ ΤΟΣ 
Δουθια] τ πεζόπεγ; 866 ουζ οΥἰϊ, ποῖο δῦογο.--Ῥ", 8. 
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ΠΟῪ τίδοὶυ Ηοὸ ἀϊτοοῖθα, ἐπ6 Βοαγίδ οὗ τωϑπ, (ζῦφη 
ἴφει,, Ὦ, ἢ, 661 1, 422.) 

2. ΤΑε 0" οὗΓὨἩὌ ιαη. πὸ ἀοθοτὶ ρου ἤυτηβηοὰ 
ὈΥ Βδηΐοὶ οὗ ἴ6 δρρϑᾶσβῃοο οὗ Μοαββίδη, υπᾶθρ (0 
ἴοσττο οὗ [86 οπ οὗ τοδῃη, ἱπαϊοδίθθ 8 γουῪ δἀναποοὰ 
βίδρο οἵ 16 Ῥγορμοῖίο ἀοοίτίηα οὗ ἰῃ0 Μοδβίδῃ, Βαὶ, 
ἴῃ ογάθν οἰ αν ἴο ῥογοοῖγο 1 ἱπηροτῖ, γγὰᾶ τηυδί σοι» 
ΡΆΣΟ ἰἷ8 ἰθστω, 88 υϑοὰ ὉΥ Παπηὶοὶ, τὶ [Π 6 Ῥαββαρθ 
δρουὺ {Π6 ΒΕΥΘΉΓΥ 6618 (Ώ δ. ἷχ.). [1 16 εἰχῖγ- 
ὑπϊνὰ θεῖ, ὑπ Δ φροία τοἦο 1σα8 ποί α Ῥγίποε, 88 10 
6 Βοὺ 83146 ὈΥ̓͂ ἐπ δὐνοπί οὗ [6 ρϑορὶθ οὗ ἐλ Ῥγέποα 
τολο ιοα8 ποί Ἀλίεδείαλ.) Αἶνον βϑύθῃ Ὑ ΘΑ, ἑ. 6.,) δὲ 
ἐδ οἷοθθ οὗ 1Π6 ΒΟΥ ΠΥ Ἰγραἰκϑ- --οοιηϑίῃ ἐλ Μεδοιαΐ, 
ιοἦο, αἱ ἐλ6 βαπιλδ ἐΐγιο, ἐδ αἶδο α Ῥγὴποο. Ἠφρποα 189 

οὗ ἴδ6 βοη οὗἨ ᾿δῇ δοπιίμθθ ὑπ6 ἔπνο ἰά688 οὗ 
16 βυδοτίηρ δπὰ {δ6 ρ᾽οτδοα Μοδβαῖδῃ. ΑΒ ἰμθ βοι 
οὗ Βαμηδηϊ ἴο τ οὮ (ἢ οὐδ δἰίδοδϑα, Ηθ 18 ἢπ τ» 
ὈΙοαὰ δηὰ τσαοϊθοϊθᾶ; Ὑ8116, 856. {πὸ βοῃ οὗ Ὠυτοδη εν 
οἢ ὙΓΒΙΟῺ (Π6 Ὀϊοθδίησ 18 θοϑίονρα, ΗΘ ἷβ ϑσχα! θα δῃὰ 
ἀδοϊαγοὰ Ἰοσὰ οὗ δῃ οὔ. (ΟὐἰοΥἸΔ ἢ : 
“7}}0 Βγϑί τηδῃ γΧῸ8 δἰ τυρὶ] ΟΔΙ]οὰ 4 ἀαην---ἶ, 6... ΤΑΔΗ,, 
δΔηἃ ΟΥ̓ΟΓῪ ἀοδοοπάδηὶϊ οὗ 8 18 (4119 α 60 οὗ τηδῃ : 
Ὀαὺ ΟἸγδὺ ἰ8 οΔ|1οὰ ἐλ βοη οὗὨ τηδῃ, 88 Ὀοΐῃρ' ἀοτ νοά 
ἔτγοζω ἀπδα δηὰ γοῖ {86 Ηφδὰ οὗ 8 ΠΟῪ τϑοῦ, 1 Οὐσ. 
ΧΣΥ. 47. 

τς 8. 1786 προτὶ οὗ {86 χαϊγϑοὶο οὗ ἐἰππὰ- ἴδ ἰετηραδὶ 
888 Γγοαυθηγ Ὀ66. τοϊϑυπαοτγαίοοά. Ῥαυΐυδ(οῦ Ηοιἀ οὶ» 
ΘΓ) ΓΟΒΟΪΥ 68 ἰῦ ἰηἰο ἃ παέμγαἦ ῬΠΒΘΠΟΙΏΘΠΟΣ ; ΑΤΩΤΊΟΏ 
ΓΟΡΖΆΡῸΒ ἰξ 68 δὴ αἰΐόσονν οἵ δυηιδοῖ ; ὙπἸι|116 δίτδυ88 ἰγοδῖδ 
ἢν 88 ἃ ρινίλ. 5 Τὺ ΤΩΔῪ 8180 Ὀ6 τυτποδὰ ἱπίο πιασίο, ἡ ἰΐ, 
πὶ ΜΟΥΟΥ, γὸ ῸΤΘ 0 οὐφυϊοοῖς ἴλ0 ΘΟΠΘΟΌΟΙ ἈΘ- 
ὕπθοη ἰδ ἰετηροϑὶ ἰη 186 Βοδτὶβ οὗἨ [86 ἀϊβοὶρ]θ6 δηὰ 
ἐμαὶ οἱ ἴ..6 ]αἸκ0---Ὀοίτ ας βίῃ ἴῃ τρδη, δηα “ὁ ἘΠ 6 601- 
γα δ 0.8 δῃηα ἰῃγοΘ8 οὗ πδίαγο ᾿" (ΟἸΒμδυ86}}.---ηὰ Το- 
ξυτὰ (υὲ5 ΒΙΒΙΟΣΥ 88 ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ αὐγοσί οὶ οὗἩ ΡΟΥΤΟΣ 6Χ- 
ογοϊβοὰ προ ἴΠ6 οἰοιηρηίθ, δὰ ποϊμΐπρ 6156. [}ἢ (μἷ8 
τοδρθϑοῖ, ἰἰ 8 Βυδιοίοηςξ ἰ0 τοταϊπὰ (ῃ6 τοδᾶοῦ οὗ Βοτα. 
Υἱ. 20. Νοὲ ἰδὲ το (ΒΟΡΟΌΥ οχρ δΐῃ {16 τηΐτϑοὶο, 
δυὺ (μδὶ πὸ Ῥγοβοῃὶ 1.8 ΟἸ γἰβιΐδη δδροοῖ, ΤΠ Ἰογὰ 
ῬΟΌΌΪο6 ἔδιο ϑίοττῃ ἷπ ἴῃ6 τπυϊηαβ οὗ Η8 αἰδοῖρ]68 ; ἰῃυ8 

Ρδιΐησ ἴῸὉ (86 ἰεηραϑὲ οὐ {6 868.---Η9 
[Δ κ68 ΔΎΔΥ (00 δβἷῃ οἵ ὑπ6 τοϊοσοοόβσω, ἰὰ ογάὰον ἰΠ 68 
ἴο ΤΟΥ (86 ΟΥἹ]8 οὗἨ [86 τηβλοτοοοθθ. Ηδθηοθ ἰδὶδ 
οὐδηΐ ᾿88 Ττϑαυθη ιν Ὀθοι τοραγάθα 48 δ Βγταθο] οὗ 
186 διδεῖ οὗ (80 Ομυτοῦ οὗ ΟἸτδὲ {γουρὴ 1809 
σοῦ, ΤἬΏΘΓΟ 18 ΠΟΙ͂ΟΣ δδρϑοὺ οὗ ἰζ πο ἀθϑοῦνοδ 
αἰϊοητοῃ. [1π {18 τηΐγβοῖο, (Π6 οροτϑίζοη οὗ (86 β0ἢ 

ἃ οὗ ἴ80 ΕΔΙΒαΡ οοἰποίάο, 88 ἴῃ0 Νοὸν Τοβίδιηθηὺ 
ομαρ οἴου οὗ [86 Ο]ὰ Τοδβιδιηϑθηΐ τοΐγδοὶθδ ὩΡΟΏ π8- 

ἴατο, ἰδ 18 δὲ 86 Βαῦλθ ἐἶγηθ ἃ Ῥγοαϊοϊΐου δπὰ ἃ τηΐγ- 
8016, δῃιὰ {π8 ἃ κἷρη ἰμδὺ ἰδ9 οι μδὴ, ἰπ 86 πιδη}θ 
οὗ τς Ἑαΐδοῦ, σηἰοσοὰ ἀροὰ ἐπ ρογογηηθηὶ οὗ (86 
ΟΣ 

4. Ουκ τηούοτη ἀοροηοσαὶθ δηὰ [8156 ὈἈΠΔη ΠσΟ- 
ΤΥ [118 ἴο ρῬογοοῖγο ἰ0 αἰδθγθοηοθ Ὀθίνθθη ἃ 8080] 
ἰδδὶ 8 πιομγπέησ δὰ οὔθ ἩΔΙοΝ ἰ8 7ζδαγ μὲ ΟΥ αἀδ- 

ἴπς. [0 18 ΔΙορ Ὁ ΘΥΤΟΏΘΟυΒ, δηὰ τηυδὲ ἔα] 
οὗ 5 ἀρείτοα οἰθοί, [ἢ τὸ δατηϊηΐβίου ἰὸ ἐδ ἔθαγδιὶ 
[δ οοῃιξοτὶ ἢ] ἢ 18 ΟὨΪΥῪ ἀρρτορτίδίθ ἰοὸ {80 δῆϊοῖ- 
οἂ, Το Ιαἰύοσ, Ομ γῖδὲ αὐτοῦ Ὁρμοὶὰ τὶ πογὰβ οὗ 
Ἰκεἰπσιθ88 ; Ὑ8116 Ηδ γοθυκοὰ ἴδο ἔδθδγῆμ), ὉῚ 
Ὀδίοτο ἴμοπὶ ἰὴ6 ἰΘΙτΤῸτΒ οὗ ΗΐβΒ ψγοτὰ, δῃὰ ἰδυ8 
Ἰΐῃσ ἔμοτλ ἰοὸ ἃ Ὀοίίες βίδίθ οὗ τυϊηὰ. ΤῊ 88 Ηρ τϑθυϊκ. 
οἀ ἴζοβο ῺΟ Ὑ6Γ6 ροββοϑϑϑα, ῶο ὉΥ ἱδμοὶν οογασά- 

-«[]}Ὼὴ Θοτπιδα: “οι Ῥδυϊηδ παῤμραέδίγέ, νοῦ Ατασος 
ΦΙΟΟΓΙΓΕ τοῦ βίγδυδϑθ ριχέλιίφίγ τ" (Ὀοτῖοῦ - τιγέλίἠοὶγἐ).-- 

ΤΙΝΟΣ: “ ῥγοδοηιθὰ ἰπ ἃ τπαέξορἑαξ ἱέσλέ," 886 [9 Τρ ηἢ. 
ἐνὶ, 825 ἰΐ, πλϊδίοὰ ὉΥ δ δ μὰ θυ ΟΙΤΟΓΙ οἵὗ ἐδο Ἄχοὶ οἀϊίου, 
ΤῊο {μἰγτὰ 684, τοβᾶβ: “"᾿ ᾿θδ Κβῃῆπ ὕγϑὶ ἰθ ἢ δῦσα 89- 
τηδοὺΐ (οἵ: »ιμαξερἐαὐ έϑίγ ἢ) πογάθῃ,᾽" οἷο.---Ρ. Β.} 



1602 ΤῊΝ ΟΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ἶοϑ δὰ Ὀδοοσὴθ (8 ὈΓΟΥ͂ οΟὗἨἁ ἧυποϊοϑθῃ δρίσὶϊδ : δηὰ 
δἷ το ΑΥγ Ηθ σου κοα ἐπα ἀἰβαΐρ]οβ, θη ἔγοιη τδηὶ 
οὗ δῖ ἢ ἰθ6Υ πόσο ἀσδροιάϊηρ οὐ ἔασι]. ΤηυΒβ δἰβὸ 
Ηθ τορυκοὰ πὸ ἔδτον σι ϊσ πεῖρμοὰ ἀοντα ἰδ6 
τροίπον.ἰ η-ἰδν οὗ Ῥοίογ : δῃὰ, ἰῃ (06 ρῥγοβοῃὺ ἰῃμβίδηοο, 
1πΠ6 868 διὰ ἰῃο πίῃπάβ. Κυοη ἃ γοΌΚΘ τουβί, οὗ 
ΘΟΌΓΒΟ, Ὀ6 τοραγ θα Δ8 βυταθοῖΐραὶ, βίῃοθ ποῖ 868 
ΠΟΡ ἰδιηροβὺ [δα ῬΟΥΙΒΟΏΔῚ οομβοϊουθηοθθ. 186 .}- 
εἰγαδί χτουπὰ οὗὨ {8 του κα Ιδν ἰπ ἰδ6 ἴδοι, ἐμαὶ 
116 αἰδίυγ θα ΠΟΟ8 οὗ πδίαγο ΤΌ ΓΘ οδυδβοὰ ὈΥ Ὁποΐοδῃ 
Βρίγ8β. ΟἸἾγίθὶ ΔΡΡΑΓΘΏΠΥ τοραγάθὰ ἴμο806 δυάάρῃ 
ουἱϊθυγδίβ ἰπ Ὡδίαυγο ποὺ 88 τηδηϊβίδίοη8 οὗὨ ΠΟΘΙ ὮΥ͂ 
δηὰ σοζυϊαν ἴογοθ, Ὀὰὺ 85 τηδηϊοβίδίίουβ οὗ γθ δ 
Π6ΒΒ; ἰυδὺ 248 ἰῃ0 Ζὦ6ΥῸ Ὁ ὙᾺΒ {ῃ6 ΘΟΏΒΘΑΌΘΠΟΘ Οὗ ἴῃ 
Πογοαξ ἩΘΔΙΚΠΘΒ3, ΟΓ Οὗ ἃ ρμοσὼ οὗ ἀθδῖῃ, δραΐῃβ. 
τ οἢ πδίατο ΘρΙογοᾶ Β6ῦ αυἱχοοδὶ οἤΐοτίδ ἰἱῃ οοηνα]- 
εἶτα βίσυρρίο. 

ΠΟΝΜΙΞΕΤΙΘΑΤΑΝΟ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

δοϑ08 5668 ἰῃ6 του υὰθ ἀμ δρργοδοδθβ ἐμ θῖι ; 
εϑιβ 8668 6 τυ] τυ δπὰ τγοϊγοβ ἔστοσα βοὴ. 1. 
Τ8ὸ ἰδοὶ ἰἰβοὶΐ,---(α) ἱπ (6 Οοδροὶ ἰδίου ; (δ) ἰῃ 
ἐμδὺ οὗ (86 ΟΒυτοῖ ; (6) ἰῃ ἱπαϊνίάυδὶ ΟἩγβύδη οοτὰ- 
τυ ἱ 68. 2. Ἐπχριδηδέσοη οὗἩ πὸ ἔδεϊ : (α) Β6 δἃρ- 
ῬΓΟΘΟΒΟΘ 6 Ηθ 8068 σου ϊπἀ68 Ἰοηρσίηρ ἔον Ηἰβ 
βαϊ ναίζοῃ δπὰ ναϊηρ ὑροι Ηΐβ πογὰ : () ἥς ΤΟΙΪΓοΘ 
δὶ ἴῃ6 Βτβὲ ΔρΡρθδγαποθ οὗ ἔδηδίϊοίκτη, το που]Ἱὰ 
Βανθ οοπβιτηθα (ἢ ολτιδὶ οχρϑοίδίξομβ οὗἩ τηδη, δὰ 
ποῖ ἴΠ6 πογὰ οὗ ἀοἂ.---Τὴο 1 ογὰ ΘβοΒ 8 86 εἰμί] 
οὈἰσυβίου. οὗὁἨ που] γ ταθη, ἴῃ ογάοῦ ἰὸ βϑοῖς ουαὐ (86 
ῬΟΟΣ δηὰ ὑπ6 ὨΘΘΩΥ, δία οἵϊ-- -Ἴὴ6. παϊοη ποσὰ οὗἁ 
Ομγῖϑὶ: 70 ἐδλδ οὐδεν εἰάδ.) 1. Α ὑαϊοδπογά οὗ 
ζαλτῃ, Ὀγοακίηρ ἐπγουρἢ 411 πΑΥτΤΟ ΟΠ ἀΔΓΙΟΒ; 23. ἃ 
ψοϊομπογὰ οὗ ἰονθ, ουδγοοσωϊηρ 811 βο ββῆποβ; 8. ἃ 
ποϊοιπογὰ οὗ οουγᾶζο, οὐδγοοιηΐϊηρ 811] ἀδηροτΓα.--- 
ΤῊ βανϊουν δηὰ {86 δρίτίϊι4] ἀἰβίοιαρον οἵ Ηΐβ αἀἰδβοὶ- 
Ρ]68: 1. βϑρατγίουβ οηἰυβίαδτη ἴῃ οὐν οὐσῃ βίσοηρί (7 
«οἶδ, 2. Βρυγουβ ΒΟΙΌΡΙ68 δῃὰ βρίγιϊι8] ᾿ιοβὶ ἰδίῃ 
(ϑι εν πι6).---ὐ δ ἰμ6 στοδῦ τηοαο] οὗ ραβίογαὶ ττοσῖς. 

Θθι18 ἩΔΙΏΪΙρ᾽ ΒῈρΟΥβ οἶα] Θη μυδίαβιβ ἰὸ οοισέ ἐΐδ 
οὐδέ οὗ ΤΟ] ονίης Ηΐπι.---ἼΓ τὸ δγὸ ὙΠ] τσ ἴο ΓΟἸ]ῸΝ 
ἴ86 1μογα, γγὸ τηυδὺ ὈΘΟΟπΘ ΒΟΙΆΘΙ688 δηάθΓογθ, ἀπὰ 
6 ΓΤΟΒΑΥ ἰο τοποῦποσ 8}1} ΟἿΓΡ δοτηΐογίβ.--- Το ὅθ οὗ 
ΤΩΔῚ 1188 ποὺ ΠΘΓΘ ἰο ἰΔΥ ΗΪβ Ὠοδ. 1, ΤῺ ἴδοεὶ : αἱ 
(06 οοτμτηθηορηθῃΐ, {86 ΙηΔΏρΡΟΓ; δ᾽ ἰμ6 οἷοβθ, ἰδ 
ΟΓΌΒΒ; ἀυγίηρ Ηἷδβ Ὀἱϊστίπιαρο, 8 ὈΘΩΟὮ οἱ ἰῃ6 Βιΐρ. 
2. [8 ἱπιροσγί,---(α) 80 ἴδ δ8 Μἶε 'ἴ8 οοποοστιϑα : (Ὁ) βὸ 
ἴδ 88 :ὴὉδ ΔΘ ΘΟΠΟΘΙΠΘΙ.---Τ6 τποδὶβ δὰ οᾶνοβ οὗ 
Ῥτοΐοββίηρ ἀἰβοῖρ]68 ὯΟ τὸ ποῖ γοδαγ ἴὸ γἱοϊὰ {πον 
811 ἰο ΟἸγῖθι, ΤΟΥ ΒΘοῖς,---(ἀ) λίσλ ρίαοεδ (Ἀ 6818) ἰῃ 
τπι6 οὗὁἨ ὈΓΟΒΡΟΙΙΙΥ ; (6) ΟΥ̓͂ οὐπὸ (οανοδ 
ἰη 1806 ΒοΌΡ οὗ δάνοσεὶιγ.---δθὰβ ἰοθοῦθ8 Η]8 {αὶ Π Ὁ 
ἀἰβοῖρ 68 ἰο χοὶ αυἱξ οὗ ἐμοὶν ΒοτΌρ 165 ἀηὰ μοδἰδοη 
ὈΥ σοπβίἀοτίηρ (86 818] δἰ οὗὨ ἰ16.---- σὲ ἐδλ6 ἀεαά 
δωνν ἰλοὶνγ ἀφαά ; 1. Οοτηρατγοὰ σι} ΓΟ] ΟὨτῖβι, 
γον ᾽6 Δα ἀπάοτίδιχοη, {18 88 86 [6886 ἀυγ : 
2. οἴδοῖβ τ γθ 8010 ἴο ἰ8Κ6 Π΄8 μἷδοο: 8. {Π0 ἀϊβοὶρ]6 
δοοσηθά ἰο Βοδίϊδί Ὀδίσοοῃ ἔτο ἀυίο8, τ 1]6 γοῦ ἢ 
μιὰ ἰδθη ὉρΟᾺ Εἴτα ἰΠ6 γοκο οὗ ΟὨτὶδι.----18. 8. ο0}}}- 
βίοι οὗ ἀυϊίο8 Ῥοββὶ Ὁ] 90 ἢ} Α8. ᾿ἰε16 Δ8,---(α) Ὀοΐπτοθη 
186 οοτμητηλθάτηρηίδ οὗ αοὰ ; (6) Ὀοίττθοη 
οἵ ἀοἀ; (6) Ὀοίνθοι (6 γᾶγ8 οὗ αοα; ἴον βυσὶ, ἰπ- 
ἀορϑά, δΓῸ 811 ἀυϊί68, 80 [Ὧγ 88 Ὑὸ ΔΓΘ ὁρῃοοΓηθα.---ἶῦ 
ἷθ ομαγδοίογιβιὶς οὗ 86 δρ᾽ τ 04}}}0 ἀοδά, (δαὶ 86} 
ὈΘΒΥ ἰμοίλΒο  γ 68 τ ἢ βροοὶαὶ αἴδοιΐοη δρουΐ ἴῃ 6 σοτ- 
ΘΟ ἶαΪ5 οὗ Ἰ1[8.---Τ)0 ἀοαα ὈΌΓΥ (μοῖρ ἀρὰ : βυσῇὴ 15 
[86 οπὰ οἵἉ 4}1 πο] Ἰονίησ ᾿ἴνο68.----Θγτη 0] 168] ἱπηροτί 
οὗ (09 ραββαρο οὗ ΟἸτίβυ τὶ Ηΐ8 αἰδοΐρ 168 δογοββ (ἢ 6 
86... [ἰ 8 8 ἤρσιινο οὗ 811 Ηἰἶδ Ἰοδάϊηρ8,---(α) οὗ 186 

6. δηβεῖβ | ρ᾽ ἱηρ 

ῬΘΟΡΪΘ οἵ αοὰἂ (6 δικ, οἰς.); (δ) ἰᾷ 86 Εἱδίοσγ οἵ 
189 ΟδΒυγοῖ ; (6) ἰπ {16 Ἔχρογίαποο οἵ Ὀθ] ου γΒ.---ΤῊ9 
Ὀποχροοίρα ἰδιηροβῖ: 1. ΑΠἾΘΓΡ 80 βμἰοτγίουβ ἃ ἀΔγΥ, δηὰ 
ΟὨ ἰδ6 Ὀοδυια!, ἰγαπαῦ] Ἰαῖχο; 2. ἴῃ ΘΟΙΏΡΘΩΥ πὰ 
186 [ωοτὰ Βἰτηβοὶἢ.---Ὗ 6 τοδαὰ ΟὨ]Υ ομοο οὗ ἰῃς [,οτὰ 
Βοίπρ' 4516 6Ρ,---ἃ 8166} 711 οὗὨἨ πη) ΒΥ : (α) ἃ βαῦραν- 
ἷς τοϑὺ δἴϑν ΗΪβ ἰδοῦ δὶ Οδρογῶδυμ ; (ὃ) ἃ ἰρτ οὗ 
ἄθδρ σαἰπὶ ἴῃ {Π6 τηϊάδβὶ οὗὨ {116 ἀτοδ δι} ἰοιηροδὶ ; (ς 
ἃ ῬΓΘΡδγαιΐοη [Ὁ ὑπ τιοδὲ οἰοσίουβ διδοηΐπρ: ( 
8 ἰγρθ οὗ ΗΪ8 τοβὺ 'ἰπ ἰῃ6 σταγνο.--- 6 οτγ ΟΥὮἨ ἀοδραΐν 
ὈΘΟΟΠΊ68 ἃ ῬΓΆΥΤΟΙ ΘΠ ἷἱπ ὈΓΟΧΙ ΠΥ ἴο ἴππ0 1,οτά.--- 
Ηοπτ ἰδ [μογὰ Ὀυτίβο8 ουθὰ [86 ΒΡΡΙἰοαι οὴ5 οὗἁἨἁ {86 

ΑΓΌΪΠΟ58 ΟΥ ἀΘΒΡΟΠΘΘΏΟΥ ἴῃ [18 
ιῃΐ οὗἉ ἔμ: ἢ.---ΤῊ6 ἐπα ζαϊ δ οὗ [89 

ἀκού μευν. ἀν ὰν δηὺ οὗ (1 ἰὴ ψ Πδὺ 1ὑ Τογροὶ (ΟἸ τ δι Β 
ῬΓοβΘΏ66 ἴῃ [86 Βῃΐρ; ἰμ6 ΠΟΡΘ6 οἵ Ἰβσϑοὶ, ἰ86 βαϊτα- 
ἰἰοπ οὗ [μ6 Γ806) ; 2. 5[}}} (αἱ (ἢ ἰπ (αὶ ΠΥ ἴοοῖς τοῖα ρθ 
ἰο Ομ γῖβι.---τοὖὐῦ 6808 ΟΔΙ τὴ ΟΥ̓ΟΥΎ βίοστα.--- 7 λαΐ πιαππΓ 
ΟΥ̓ πιαπ ἐδ ἐλιὰ |--ΤΊο δἀπιϊγαιοη οὗἨ δεδιβ ἃ ἰγβῃβὶ- 
ΠΟ. ἴο ῥταἶβο δηὰ δἀογδαίίοῃ. Οὐν ρται ιὰθ ἴον ἀ6- 
᾿Ἰἰγογδῆοα δηα βαϊγαίΐοῃ βουϊὰ θυοῦ οηὰ ἦπ ὑγαῖβθ. 

ϑίαγκο.:-- ἃ βιιου ἃ ΟΟΟΑΒΙ ΟΏΔΙΪΥ σοιγο ἱπίο 80]}- 
τπά6, 1αἶτα νἱ. 12; ν. 16.---Μυο ἢ. ργαδοθϊηρ τθδῦῖθβ 
ἴμ6 Ὀοάγ, Ἐοο]οΒ. χὶϊ. 12; Ματὶς νἱ. 81.--- δα ἀάδη ἔδι- 
ΟΣ δηὰ ργοοὰ ἱποϊϊπαίΐουϑ ἃγὸ ποὶ δαυϊναϊοπὶ ἰο 70]- 
Ἰοπίηρ ΟὨ τ βι.--- λίγ πουὰ [1 ἴο Ὀ6 ρῥίουβ, Ὀὰὲ δὲ 
116 Βδηὴθ ἄσωθ ἴο γοίδίῃ {μοῖρ ποβὶβ, βΟῦΒοδ, το θδ, 
ΒΟΠΟΡ, δηὰ οοτιΐογίβ, οἷ. χυὶ. 24.--- ὁ τηυδὲ ποΐ τυ 
Ὀαΐοστα αοα 6815, Εοτα. χ. 1ὅ.---Οτῖβὶ το θοῖϑ ΠΟΠΘ 
ΜῈ0 σοχηθ ἴο Ηΐπ, Φοδπ τἱ. 87; Ὀυδ ἢ6 τῶο ἀοδῖγεθ 
ΟὨΪΥ͂ ΘΑΓΒ]Υ ΓὨΐηρΒ ἔγοτῃ ΗΠ), Γοοοῖν δ ἃ ΒΟ] οτΩμ ὙΓΑΣΤΙ» 
ἴηρ. Ογαπιοῦ.---ΟἸ τβι, (86 Πωοτὰ οὗἩ οανθη δηὰ ϑδγίδ, 
ὈδΟδΙλ6 ῬΟΟΓῸΡ ἰμ8 {πὰ Ὀοαβίβ {παὶ ῬουΒἢ ; γοὶ Ηΐβ 
ῬΟΥΟΣΥ͂ 18. ΟΌΡ τίσ 68, 2 Οὐογ, Υἱῖῖ, 9.--Τ ΤῸ ΡΟΟΥ, τΒΟ 
ἤδαγνα ποίμίηρ οὗἩἨ ἰδεῖν οὐτι, ΤΏΔΥ γα] ἀοτῖνο οοπιΐοσε 
ἔτοιι 6 νοϊυπίϑυΥ ΡΟΥΘ οὗ Φ6β08. Ομσδηοὶ.----3 
Οον. χὶ, 37.--- δὴ ἰβ δἰ σᾶγβ ὁρροβοὰ ἰὸ {86 ΜῈδΠΠρ οὗ 
αοά: 8 οἰν6γ Ἰαρβ Ὀσ ἰπα, ΟΥ̓ 18 ἀοίοττηϊηθὰ ἴὸ τη 
οίοσγο ΤῊ τἰρῃϊ ἨΑῪ ἴβ, ἰοὸ παὶϊ {11} αοὰ βρϑδαῖαε, 
δηὰ Πθ6η ποὺ ἰὸ ἀοἴαΥ ἃ βἰῃρίθ τηοσηθηὶ [Ὁ] ον ς 
Ηΐπι, ἴ58. ἵν. 8.- 6 βρί τ }}}}γ ἀφδὰ, Ηδφ. χὶ 6: 
δον, νυ. 8.-- ΠῈ } Ὑ0 ΔΟσΟΙΏΡΔῺΥ {86 ἀρδά, δΓΘ 
ΒΕΙν68 βιιθθοὶ ἰο ἀραδίῃ.---- Α βοδίασίηρ |}ῖὃ Αθ γα ἴῃ 
δι τίη βἷρτιβ οὗ αοὐ᾽δ νβαάοτω δῃᾷὰ ρόνοσ (δ. οὐἱὲ. 
28), Ὀυΐ υδρα 0Γ τ ΓΟ 8688} ρυγΡοδοβ. Ζ ἰδὲ 
Εαοά Ιοδἀβ ΗΪ59 οἴῃ ποπμάτγουβ]ν, θυὶ τγ16}}, ῬΑ. χ]ἱ 4.--- 
ΤὨτουρΡἢ ἤγο ἀπά πδῖοσ, ΡΒ. χοὶ. 14 ; 188. χἹ, 2 : χὶῖξ, 
16.---παΐπο ΟὨτίβιδηβ (ο]ον {μοὶν βανίους ἱβγουρὮ 
βίοσττα δηὰ ἰοιηροϑί, οὐδ ὑπὸ ἀρδαίδ, ὃ ὕον, ντἱ. 4: 
Ῥβ, ᾿χχ]ἱ, 28.---Τ Ομ τῖϑὶ ἀο ποὶ ἱπητηοαϊδίθὶΥ οοσὰθ ἴο 
ΟΌΓΡ ΠΟΙ͂Ρ, ἯῈ 8Γ6 ῬΤΌΏΘ ἴο ἱππλρῖηο ἐμαὶ Ηθ 18 δβίθθῃ : 
Ὀαῖ Ηδ πόνοῦ ΟΥ̓ΘΡΒΙΘΘΡΒ ἰῃ6 ΠΟῸΡ οὗἨ ον ἀο] σοσᾶῃοθ. 
---ἰϊοὰ Ῥγαγοῦ 8 86 πιοδὺ οδδοίιδὶ,---- ΓΑ ον [ἢ 0 
Βοδὲ δΏΘΌΟΡ ἰπ ἀδηροΓ.---οὐ ΟἸγίϑι8πηθ Ὀότσασο οὗ 
φοναγαΐοθ: ΗΪ8 Ομυτοἢ Μ11}1} οΘομἴυθ 50 ἰός 85 Ηθ 
δῃράυτοβ. Βιδί, Ἡδγίοπιδ.---ἶτι βοάβομβ οὔ δχίγοσηθ 
ἀδηρον, [6 οτηπὶ ρούίθῃοθ δὰ ΤΔΘΓΟΥ οὗ [116 ΞΑΥΪΟΌΓΣ 18 
τοοβί {ὉΠ} δῃηὰ ρον ουβὶΥ αἰβρίαγεοά, 2 ΟἸσου. χχ. 12: 
88. χχσχὶ, 10: 2 Οοσ, ;. 8.--Ὸ-ὖ οαΚ ἔδὶ [ἢ 15 πανογίδο- 
1658 αὶ τ, ΟὨΪΥ ἰδ τηυδὺ ἰπογθδΒ6.---Αἰἴον [86 ἰοτηροδῖ, 
ΒΌΠΒΉΪΏ6.---Τ)ὸ στ ορκ8 οὗ αοα, δηὰ Ηΐ8 πλᾶγυθιουβ 
ῬονοΡ ἴῃ Οὐν ἀοἸ νθσϑῃοα, 68]] ἐον Ῥτγαΐβο δπὰ {}}8}}κ(8- 
ἱνίηρ.---( πον (86 ΟΥΟΒΒ Μ6 ἰδᾶττι δὶ ΟΠ οΓΒ ΟΡ 

Ἰμοστὰ πουϊοίῃ.---ἀγταιἰὰὰς, ΡΒ. χίν. ἢ. Βομι. χὶ, 20. 
Οοδδηεν :---ΟἸσῖβὶ ἰδυρηΐ ΗΪ8 ἀἰβοῖρ]68 ἱπ ἃ τι» 

ἀοτίηρ, Βοῦοο]. Ηρ Ηδ ἰορὰ ποτὶ ἰο ἰῃ6 ΒιοΓΊΗΥ 
δῖ ἴο ᾿οδοῦ ἰμοτλ ΘΑΡΙΘΒΒΏΘΒ8.--- ΕἸ ΑΙ] ΟΒΒη688 στοδὶ 
ὨΔΡΡΙΠΘΒ8. 

Ηευδηον :--- ΟΣ 8016 116 ΤΩΔῪ Ὀ6 Ἤοοτιρατοὰ ἰο ὦ 
8 Β68 τογαβο ἰῃ πος γα τοῖο [Ὁ (Π6 ΒΟΔΥΘΗΙΥ 88» 
γο.---“ Ολγιδίις λαδεί εμαδ λογαξ εἰ πιογαξ.,"---ΟἸγὶδὲ 



ΟΉΑΡ. ὙΠ. 48-84, ΙΧ. 1-8. 

εο [οτὰ οὗ πδίισο.--- 0 ῬαΒδαρῸ δογοαβθ {86 ἰδίκο, 8 
βρατο οὗ οὔγ Ἰ᾿ἷνοϑβ: 1. ΤΊιθ οοτωσαθποοιμθηὶ; 2. [86 
Ρ : 8. (86 οπὰ, 

ἰδ00 :--ἘἸλαῖῃοῦ : ΒΟ. τ κο ἃ ῥσχοίοσὶ οὗ ροοά 
ὙΌΣΚΒ [Ὁ τοὶ ΤΟ] οπίηρ ΟὨγῖδὶ; Ὀπὶ ἰῃ6 μογὰ ΒἤΟΥΒ 
{δὶ [686 τὸ ἀοδα γγοῦῖκϑ.--- ΑἸταϊσῃιγ μόνον οὗ ΟἩγίβῦ, 
Ὀγ Ὑΐο Ηθ ΟΥ̓ΘΓοο68 (86 πουῦϊα, δῃὰ σομθγ8 ου γΥ- 

ἱπσ δι Ὀϑοτυϊοης ἰο [86 κίησάοτῃ οὗ αοά. 
Ξ »εγίοορε, ἴῃ οδἰτιίην οὗ [86 ἰοτηροϑὲ, νον. 24-- 

νᾶἄεοζο :---ΤῊ 6 Ὁ 8ΒΟΙΌΒ8 {86 ἰδἴκθ, ἃ ἥχισα 
οὗ δρίτταδὶ οαϊτὰ : 1. ἴῃ τϑίδγθησο ἴοὸ ἰΐ8 ομαγδοῖου : 
2. ἰῃ τοίδγθῃοθ ἰοὺ (8 οτἰχίῃ : 8. ἰπ γοΐθγθμοθ ἴὸ ἰΐβ 
εἴδοίδ.--ίανλείπαζο :---Ηἶον νὰ ἡ νηβεὰς; υνθαρὸ 
τηθοΐ ΘΟΥ̓́ΟΤῪ ἀΔΏΡΟΥ, ὙΒΘῺ ΠΘΑΣ ἴὸ [86 μοΓὰ.--- αν: 
-- 18. παιταῖῖνο ἃ ῥἱοίοτίδὶ γοργοβοηϊδου οὗ ἰδ6 
Ομγβείδη 1: Τῆι νϑϑϑοὶ ποῦ οδυτῖοϑ ὈΘ᾽ἰΘν 6 1Β : 
106 868, οὐ 86 ποιὰ, τὶ ἰζ ἰοτηροδὶ δῃὰ παυθβ, 
δῃηὰ 186 βυδοτιίηρθ οὗ (6 ΟὨἰΠ] ἀγο οὗ Θοὰ. ΟἸ γϑὲ 
δδίθορ, οὐῦ ἀοϊαγίηρ Ηΐ δύσςουῦ ; ἰδθη ΖΟΪΙΟῪ Ῥγαυοῦ, 
Ηΐδ τορυκο, Ηἰΐ8 ποτὰ οὗ δοτωσαδηά, δπὰ ὑπ Ἵχοϊδυιδ- 

1608 

οι οὗὨ ΤΩΔΓΎΘΙ.--- -πσαυΐδε οὺν τοῖυρο ἱπ 
186 ἰοτηρεβιὶβ οἵ 116..---- Ογεϊϊ περ :---ἼῈ6 ἱπηον αἶμα οὗ 
[86 8οὰ] ἴῃ [86 τηϊἀϑὺ οὗ ἰδ ταρίπο ϑίοτι.--- Π 77) εἴ1.:-- 
αοὰ ἰ8 ΔΙ νΑΥ͂Β δηλ ΘΥΟΥΥΉΠΟΓΘ ΠΘΟΓ 8.--- Αγαιοοία : 
--ἰμογὰ βανοῖ πὸ Ρῥουθῃ } 1. Τὴ ἀϊβίγοβθ. 2. 89 
ΟΓῪ ἴον ΠΕΙΡ ; 8. ἐπ ἀοἰΐνογδῃοθ. 

[Αὐ7ονά :---- ὁ ΤΏΘ βυταθο]ϊο δρρ ἰοαἰΐοη οὗὁὨ 8 ο6- 
ΘσὌΣΤΟΙΟΘ ((86 οδΙηνΐηρ ΟὗὨ {μ6 τοι ρ68.) 8 ἴοο βυυϊκίησ 
ἰο πᾶνε δβοδροὰ σθῃοσγαὶ ποίϊοο. ΤΏ6 βαυΐουν πῖῖὰ 
[ΠῸ6 ΘΟΣΡΘΩΥ οὗ ΗΪΐβ ἀΐβοίρ]68 π᾿ {Π6 βῃΐρ ἰοβϑοὰ οἱ 
[80 πᾶνθβδ, βοοιηθὰ ἃ {Υρὶ68] γοργοἀυοίίοῃ οὗ [06 ασὶς 

ἴῃρ' τηδη κί πὰ οἡ (μ6 Βοοά, δηᾶ ἃ ξογοθῃδαουίηςς 
αὖ [06 ΟΒυτοῖὶ ἰοσβοὰ ὈΥ ἐ}|6 ἰδιηροδὶβ οὗ 18 ποιὰ, 
αὶ μανίηρ Ηΐπὶ πὶ μον δἴναγα. Απὰ {6 ρογβοῃδὶ 
ΔΡΡΙΙοδιίοη ἱβ ομο οὗἁἩ οοτηΐζοτί δηᾷᾶ βιγοησι οηΐϊηρ οὗἁ 
ἴδ ἰῃ ἀδῆρος δῃὰ ἀουθὶ."-- ἰἶανν : ---- ΤΏΟΘΘ 
ΘὈΌΣΟΝοΒ ΤΠΘΓΟ ἴπ6 Τοτα οὗ ἀαοα ἰβ ποὶ δύγαῖκθ, δ’Ὸ 
ἴῃ οὗ δβηϊρυγθοῖς, οὶ ὑμπαὺ ΟἸγβὲ δίθορθ, Ὀαὶ 
Ἡς ͵ἴ8 βἰατ θοτίηρ ἴῃ δ ὈΥ γοᾶβϑοῦ οὗ οὑν βίοερ. Βυΐ 
πΏΘΓΟ ἔδὶτἢ πγαίοθδ, (μθτὸ 18. η0 ἔθδὺ οὗ πεϑοὶς το 
[86 ΡΟΤΤΟΙΒ οὗ ἰδἷ8 ποι]ὰ.---, 5.] 

“͵ν. 

Ομτϊει Ἠρδϊίηρ ἐμ ἀοτηομίδοβ 8 ῥγοΐοδα ΗΪδ πδίηο; Ὀδηϊβμοὰ ἔτοτα Θδάδγα; Ηδ τοδίοσοδ (τ 6 ραγαϊγιία, 
διὰ 6 δοουδβοὰ οὗἨ ἈΪΔΒΡΠΟΠΙΥ,---οΥ, [16 Ὀϊοκδοὰ πονϊκίηρ οὗὨ ἰδ Ιοτὰ ἀοδρίϊο (86 οοπιγδαϊοσίίοι οἵὨ ἔδο ᾿ 
κίπράοτα οὗἁ ἀδυίκ 688, 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΥΠΙ|Ι. 398-84, ΙΧ, 1-8. 

((λ. ἐκ. 1-8 ἐλὲ Οοεροῖ 70᾽ ἰδὲ Ἰθ(ιἢ βμπάαν αὐἴον Τγὶπεζν.----ῬΆτΑ 165: Ματὶς τ. 1- 90; ΓΚ υἱἱ, 26-39. 
ἡ Μαριῖς ἢ. 1-12; [λικὸ γ. 11-96.) 

2. Απάνπθοῃ ἢδ ν88 [84] σοτηθ ἰο [89 Οἴ6Γ 5:46, ἱπίο {88 ΘΟ έγυ οὗ ὑμ6 αἴθυρρβθῃθβ 
. [Ὁ Δάδγθῃθ8],} ὑποσθ τπαθῦ ᾿ΐτὰ ὑσχο ροββθϑβϑα νγῖ ἢ ἀδν 18, οοπηηρ οὐδ οὗὨ [86 ἰοπιῦ8, 6ὁΧ- 
σΘΘαΙηρ' ἤδτοθ, 80 ἐπαῦ ἢο τηϑῃ [0η6] τηϊρ ιῦ [οου]α, ΟΥ τγα8 8016 ἰο, ὦστε μὴ ἰσχύειν] ρ688 
ΒΥ ἰμαῖ γᾶ. Αμα, θῇ] {Π6Υ οτϑᾶ ου, βαγίηρ, Ἦ ᾶὰῦ ανθ σὰ ἰο ἀο ψ ἢ (866, 
658,7 ἕπου ὅοῃ οὗ αοα ἢ δῦ ἴῃοὺ οοιηθ δἰ 6 Γ ἰοὸ ἰοσταθηῦ ἃ8 Ὀδέοτα (86 {Πππ62ῶ2 Απᾷ 
{Π810 τγ88 ἃ ροοά ΨΔ8Υ ΟΥ̓ ἴγοτα ἰἤθίη 8 μδγὰ οὗὨἨ ἸὭϑΩΥ δ η6 ἰθοαϊπρ. 5Ξ'ο (86 ἀον1]3 
Ὀοϑουραῦ πὶ, βαυίηρ, 1 ἰῃοὺ οαϑί υ8 οαΐ, Βι ΈΓ τι8 ὑο ρῸ ΔΘΥ [βθμὰ 8 ΔΤΔΥ] ἦ ἰπΐο 
186 Ποσαᾶ- οὗ βνμθ, Απαᾶ })0 βαιἃ υὑηΐο ἴἤθω, ὅο. Απὰ σῆθῃ ἰΒ6Υ͂ γοσθ οοτλθ οαΐ, 
{Π6Υ στυϑηΐ ἱπίο {ῃ6 πεγὰ οἔ βυσίπθ [Ἰπίο {86 8186]; δηὰ, Ὀθῃο]ὰ, {Π6 τ ο]6. Βοσὰ οὗ 
ΒΥΤΙΠΘ ΤΆ ὙἹΟΪΘΏΥ [τυ8}164] ἀονσῃ ἃ ϑέθϑρ ρδοθ ἱπίο ἰἢθ 868, δῃηα ρουιϑῃβα ἰπ {ῃ6 γγ8- 
ἴ6185. Ἀπ (Π6Υ {πδὺ Κορύ ἔποπὶ [τὴ6 Βογάβιηδῃ, οἱ βόσκοντες] Η|6ἅ, δῃμ!ᾷ νγεπὺ {6}, ΤΣ Υ8 
Ἰηΐο [Π6 ΟἸἿΥ, δηα ἰο]ἃ νυ σΥ δῖηρ, δηὰ τνμδί τὰ ὈΘ 8] πὰ ἰο [Πδα εξ] 6}} τ86 Ροβ8- " 
86886α οὗἨ[π|0}] [86 ἀ6ν}]8. Απᾶ, Ὀββο]ᾷ, (ὅν μοΐθ ΟΥ̓ σατιθ ουΐ ἰο ταθϑὺ «6888: δηά: 
θη (ΠΟΥ͂ ΒΔ 0 Ὠΐτη, ἰΠ6Υ θοβουραὺ λὲπν ὑμαῦ ἢ6 σου] ἀθραγὺ ουὐ οὗὨ ἐμεῖς οοαβίβ [θοΥ- 
ἀοχ:β]. 

: ἐν, ἈΑπα Β9 οῃίθσθα ἱπίο 8 8[]0, 8π4 ρβββθᾶ οὐϑσ, ἃπὰ οδιηθ ἰπίο 8. οὐγῇ οἰΐγ. 
2 Απᾶ, Ὀ6Βο]ά, {Π6 0 Ὀσουρηῦ ἴο Ὠἷτὰ ἃ τηδῃ βἰοἰς οὗ (86 μ4]8γ, ᾿Ἰσίῃρ οἡ ἃ μ68: δηὰ «6818, 

βαϑίηρ ὑμοὶν ἔΠΠ, Βαϊ ἃ απο [Π6 βιοὶς οὐ ὑμθ ρδῖβυ, ὅοῃ, θ6 οὗ ροοᾶ οἴθοσ; (ΠΥ βίῃβ Ὀ6 
8 [8160] ἰογρίνθη " ἴἢ66. Απᾶ, Ὀ6}ο]4, οογίδιπ οὗ {Π6 βογὶ Ὀ68 βαιἃ τι ῖπ ὑπϑιηβογοβ, ΤῊΒ 
4 πιαπ ὈΪΑΒρΡ Βοιηϑίῃ. Ἀπὰ “6805, ἱπουίηρ" ὑμοὶν (μουρ ΐβ, βα: 4, Υ μογϑίοσθ {υ]1η}ς γθ 60}} 
5. ἴῃ γοῦν μοατίβ Εοτ τ ϑίθογ [νυ Ἐ}]0}}} 18 ΘαΒ,6 1, [0 88 , Τ.ψ βῖῃβ Ὀ6 [816] ογρίγϑῃ [866 ; 
Ὁ οΥ ἴο Β8ΔΥ͂, ΑὙἾδβθ, δῃᾶ πα! κῦ Βα ἰῃδὺ γὃ ΤηΔΥ Κηον ἰῃαΐ ἐπ6 βοι οὐὗὨἩ τηϑὴ δι ΡΟΥΘ 

οἡ Θαγϊ ἰο ἴὈγρΊγΘ βη8, (θὲ 861 ἢ ἰο {86 51ο}κ οὗἩ [16 Ρ4157,} Ατίβα, ἰδ ἋΡ [8 
Ἱ Ὀοά, δἀμὰ ροῖ υπίο {μϊπ6 [ἰο 1}} 7} Βουβϑθ. Απᾶ μ8 δῖοβθ, δηὰ ἀδραγίϑα ἰο ἷἰβ βουβθ., 



164 ΤῊΕ ΟΘΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΔΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ. 

8 Βυΐ ψἜθη (86 πιυϊἰδυάθ8. βαὺν {2, [Π6Υ τρδυυο]οὰ [[θαγϑα]", δῃὰ ρὶοσιβθὰ αοα, ἡ οὶ 
, [πῤ}0] μιδὰ ρίνϑῃ Βυο ἢ} Ῥοῦγοῦ πηΐο πη. 

1 γον. 38,.--Γαδαρηνῶν δοοοτάϊης ἴἰο Β., Ο., Μ., αἱ, Οείοδῦδον, Βοδοῖσ, Τιδοϑηδοτῖ [Ὑτορ6}166, ΑἸοτὰ, Οοπδαι).-- 

Γεργεσηνῶν Ο. οοὐά, πιΐπιδο., νογβίοηβ, Οτζθη.--Γἐρασηνῶν, ἴμ6 τυ] ς ἰεοζέο δὲ 16 Εσωηθ οἵ ΟΥ̓ πη; δόυϑγαὶ διοίθης 
γοτγδίοιιδ, 1δοβτηδηη. [Ὁ τ. Τ᾿δηκο τοδὰδ Θσάσνοηθθ. Οὐοὰ, Βίπαὶς. : γα(ζαρηνῶν. 866 Οοαι.--Ἰ 

Ὁ Ὑ οΥ. 39.---᾿ Ἰησοῦ ἰδ οταϊἰοἀ ἰη Β.., Ο., 1.. [Οοἀ, Βίπαϊς.], οἴα. Βοττονοὰ ἤτοπι Μασ νυ. 7: 1.0Κ6 Υἱῖῖ, 28, 
3 οι. 81.--Απόστειλον ἡμᾶς, ἴὰ Οοά, Β.. [Ὁοᾶ. Βἰηδι1.}, τηοδὲ οὗὐἨ [89 νοσβίοπβ, Θγίϑδυδο, 1δοιταδηη, Τιδελοπάοτ 

{τ φο}1ε8, ΑἸΐοσά, Ουπδοῖ}. ὙὍῈο ἐδαδέο τἐσερία, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν, ἴδ6 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἔδκοι ἴτοπι 10Κ9 1}, 88, δι ιὰ ὁΧ- 
ῬΙδοδίουγ. 

4 Μετ. 82-- Εἰς τοὺς χοίρους, Β., Ο., [Ὁοἀ. ΒΙπαἰτ.}, 1Δοϊιπλδπη [ον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίμων). ῬΤΟΌΔΟΙΥ ἴακοῦ 
“οσα ἰ86 ῬΑΓΒΠ]6] μα δδδρ 68. 

8. ΟἹ. ἰχ., γεν. 3.--Αφέωνται 16 [89 ἰηἀϊοδέίνο, οἰἴμον [89 ὑτδϑϑηξ ἐδ6η89 διὰ δηυίνδιθηὶ ἰο ἀφῶνται (88 ἩΟΠΊΟΓ τιδὲθ 

ἀφέῃ ἴοι ἀφῇ), ΤΥ τῶοτϑ ῬγΟΌΔΌΙΥ [26 Ροτί. ὑδδδ. (Πογῖο ἴουτα) ἴου ἀφεῖνται, γεριέδϑα δυπΐ. ΟοτΡ. Ῥ ποτ, Ογανιηιαΐ,, οἷα. 
Θὲ αετγπι. οὰ., 185, ». 14. 1,Δοδσαδηη δὰ Ττοβο}1ο6 τοδὰ ἀφίενται, τορι δωνδεν, τὶ 1} Οοά, Β., Οοά. ΒΙπαῖς., δὰ 189 
δία Ὑυϊκεῖο.---Ρ, 8.] 

8 ψον, 4.--1Ἰ δοβτοδηη, Ὁ] ον Β.., Μ., τοδῦδ εἰδώς ἰησἰοδὰ οἵ ἰδών οἵ [86 Ἐδοοϊνοᾶ Τοχί, 
ἼΎοτ. 6.--ἰὉοὰ, Βίπαιί. τοδὰβ πορεύον ἴον ὕπαγε.--Ῥ. 8.} 
8 γοτ. 8.-- Ἐφοβήθησαν, λὲν 7εανοά, ἰ5 τοῦ Ὀοζίον βαρρογίϑα ἰμδη ἐθαύμασαν, λὲν τιαντο]ρα, [Τὶ 15 βυδιδί θᾶ 

" ἴον ὭΘΨΪΥ ἀϊδοονογοὰ (οί. δἰ πδί [65 δηὲ δορί δά ἰπ δ}} ἐδ πιοάϑσζγῃ οὐ 68] οἀϊ οδ, ὁχοορίὶ ἴδο Οἵ. Τεοῖ, οὗ Β[1οσ, δηὰ 
ΠΟΤ 80 δάμγο ἴο (6 Βοοοίγοά Τοχι.--Ρ, 8.] 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

γα. 28. Οκ ἴδο ἀϊδουδβδίοπ δουὶ [80 τοδάϊηρβ, 
Γεργεσηνῶν, Γαδαρηνῶν, Γερασηνῶν, οοἸΏΡ. 6 Οοτ- 
τλοηἰδτῖο8.---Β]οοῖς (οι γάσε σὰν Ἀναπροϊεπκνίζ, 
ἷ, 26): “τοι Οτίρ. (ἐπ ὅολ. Το. νἱ. 234), 7 ΤΏΔΥ 
ἰηΐον τὶ ΟἸΘΓΔΌΪΘ οογίαϊπέγ, ὑμαῦ, δῇ 106 πηθ οὗ 
[Πα Βαιος, Γεργεσηνῶν .τ88 οὶ ζουπα ἴῃ ΔΩΥ οὗἉ [Π8 
ΜΒ5, οὗ (86 ΟὐΒροβ ἰμθη συττοηὶ, Ηδ ΟἹΪΥ ταρη- 
08 1ὑ 88 ἃ δοῃὶ ἐμαὶ (0,18 ΤΩΔΥῪ αν Ὀδθ ΔῊ 
οἰάον γοδαΐηρ. τὰ ἰδαῖ (ἶτηο ἰὲ βθθσβ ἰ0Ὸ ἤδτα ὈΘΘΏ 
ἱπίγοἀυοοά ἰηΐο τωδηυδογρίδβ. Οτίχζοη ουπὰ ἰμπδὲ (ἢ 6 
ΘΟΙΆΠΊΟΠ Γοϑαϊηρ γὰ8 Γερασηνῶν, ἰμδὶ οὗ Γαδαρηνῶν 
450 οσουττίηρ. Τπὸ σἴδησο οὗ ὑμ6 ἔοσττωον ἰηΐο {86 
ἰδίϊοσ σογὰ 18 θδϑὶὶγ δοοοὐπίοα ἴον, Ὀὰΐ ποῖ ἐδ 
Γούοῖβο. Ἠρδηθο {π60 ἩτΤΙΟΡ 8849 αἰγαγε ὕθοπ οἵ 
ορίπΐοι, ἰδδὶ Γερασηνῶν, ὙΒΪΟΝ [ΔΟΠΤΒΘΠ) 6͵80 888 
δαορίοά, 5 {π0 οογγθοὶ γοδαάϊηρ ἴῃ 8}} 86 ἴσα 608- 

Βυῦ 88 86 ἴούπι οὗὐἠἨ Οἴγαδα, ἰῃ Αταρίδ, οουἹὰ 
ποῦ ΡΟΘΔΙΟΪΥ ὍΘ τηοϑηϊ, Ἧ6 ΒΌΡΡΟΒΟ ἰδὲ {Π8 ΠαΠ16 Ὑγ88 
ἰποΟΓτ  ο Υ πε θα ὈΥ {π6 ΕἰνδηροἸἰδι8, δῃὰ ἰμαὐ [ΔΘ Ὺ 
ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ τηϑϑηῖ {π6 ἰοῦσι οὗἩ Οελσεδα, ΔΒ Οτίζοη Ββαρ- 
Κεϑὶ8." Αοοοσαϊηρ]Υ, τ ἀτὸρ (86 τοδάϊΐϊησ Γεργεση- 
γῶν, Ἀπ ΟἿΪΥ τοϊδὶμ ἰδ8 τυροῦ, (μαὶ Οτίρσοη τγδ8 ἐζ- 
τἀ ν τῖρσας ἴῃ τηδϊ ἰδ ἶηρ ἱμαὶ 97968ι8 Ἰαπᾶρα ἴῃ 

6 αἰδιγίοι οὗὐἨ (0 Οογροβοηθθ, ποθΘ Ὡδιὴθ δἰ ἰθδβὶ 
(Γεργεσαῖοι͵ θη. χν. 21 ; Ὠρουΐ, νἱΐ. 1: Φοθῇ. χχίν. 
11) ἰΒ τηρηθοποὰ ὉΥ Φοθορδυβ (44πέ|. ἴ. 6, 2). Βυὶ 
186 ΜΗ5, ἀτὸ αἰνίἀοα Ὀοίνθθη ἰδ6 τοδάϊηρθ αδᾶδγα 
δῃὰ ἀθγαβα. Βρθποο, ἱιρσίηρ Ότω ἴπ6 οἰΓουτηδίδ 668 
οἴ (Π18 ὨΔιτδ ΕἾΤ 6, γα ἅτ Ἡδιτδηϊθα ἰπ ἄχίπρ ἸΡΟῚ [16 
διὐ]οϊπίηρ, ἀδάδτα, το 89 (86 οδρίϊα] οὗ Ῥέογθθβ, 
Ὑδίδον (ἤδΔη οὐ ἴδ6 ἀϊδίδης Οογαβα, τ Π]ΟὮ Δ Ὺ ΟὨ ἰῃ6 
Θαδίθτη ὈΟυΠΟΑΓΥ οὗ Ῥογεθα, δηὰ ἱπάθοά νγὰβ οοδῥὶά- 
ογϑαὰ ὈΥ̓͂ ΒΟγὴ6 ῬΏΌΟΘΣΒ ο δα Ὀδ6ΘῺ δἰ πιδία ἐπ 
Ατδρΐδ. 800 δἰδὸ ΥΥ ἴποῦ διὰ Μουοσ, Βοβίάἀθβ, (Π6 ὃχ- 
Ῥυϊβίοη οὗ [μ6 Ἰωμογὰ 18 τοργοβοηϊθα 88 δὴ οὐϑῃὸὶ οὗ 60}- 
Βίἀογ Ὁ]6 ἱτηροτίδησο, τ ἰο ἢ που] ποὺ μανα Ὀθθη [6 
6380 δαὰ Ηδ Ὀθοῃ Ὀαπίβηθα ἔγοια ὅθγδβα, δπὰ ποὶ 
ἕγοτῃ (86 οαρίίδ] οἵ Βογβθαᾶ. Ἐσχρυϊδίοη ἔγοπι ἃ ΥἱἹ]]αρθ 
ὈΥ ἴδ 5οα υϑῆονο που]ὰ ΟὨΪΥ͂ δνο ἱπάυοοα Ηΐπι᾿ ἰο ΡῸ 
ἔατί θοῦ ἰπ]απὰ : Ὀυὶ ὈΔηΪΒγηθηὶ ἔγοϊα ἴῃ 6 οδρίϊα] οὗ 
ἔδιο αἰδιτίοἱ τα ἀογϑὰ αὖ Ἰθαϑὶ ἃ οι ΡΟΓΑΓΥ ΓΟΙΊΟΥΑΙ ΔΌ- 
ΒΟΪΌΪΟΙΥ ὨΘΟΟβΒΑΡΥ. ΤῈ Ρδρδη Ομδγδοίοσ οὗ {Π6 ἀἷδ- 
τῦὶοὶ (σπίῃα, ταρίηρ ἀθΙΟΠΒ) ΙΔΔῪ αν ἰοὰ (0 [δ 
ΟΥ̓ΔΏ ΚΟ] 164] ἰγα ἰοη, ΟΥ̓ τ ΟὮ 186 δὅθηθ οὗἩἨ {18 πδὺ- 
ταῦνο γγἃ9 ὑγδηβίοστοα ἔσοτη ἀδάδγα ἰοὸ αθγαϑα, Οδὰ- 
δα, [86 οΔρὶϊΆ] οὗ Ῥοσγδ (Φόβορὶ. οἰ. ὅωά. ἵν. 8, 8), 

ἰιυαἰοὰ ἰο [6 ϑουϊμοδδὶ οὗ ἐΐὸ βουϊποτιβοηὰ οὗὨ ἰδ9 
[,κ6 οὗἨ Οὀμμοδδγοίῃ, βου οὗ ἴἰῃ6 τῖνος ΗΪθσοσηδσ, 
δἰχὶγ βίδαΐα ἔγοιῃ ΤΊ σογίδθ, ἘΡΟῚ ἃ τοουηίδίῃ, μηδ. 
οὐ ΤΠ ΘΗ ὈΥ Οδηΐ]68 (6600 ἴο ϑοοίζοῃ βδηὰ 
Βυγοκμαγαϊ). [0 8 βδυρροβοὰ ἴο ἴατθ Ὀδϑὴ ἰδ τηοά- 
Θστ Οριζεὶδ (Ὀυ οοτρ. Εγαγα, τὸ ρἰδοοβ ἀδάδσα 
ΟὨΪΥ ΟὯ6 ΒΟῸΣ οι ἴδ86 16). ὅθε ΠΟΥ δηθὰ (86 
ἘπΟγοῖΐορβ. δπὰ σοῦ Βδυσοθγ Β αϊεδίέα. ΟἹ (Π6 οδδί- 
ΘΓτ ΒΏΟΓΟ οὗἨ [86 ἰδῖκθ, οορ. Εἰτίοτ 5 Ταϊεείο. ἘΠ- 
ΓαΑΡὰ βυρροβίβ, ὑπαὶ ἰποσο πδὰ Ὀθθῶ ἃ Υἱ οΔ]1οἃ 
Οὐγδβα ἴῃ (π6 ποὶρῃθοτμοοὰ οὗ ἀδάδγα. Ευβοῦ. Ὅν ο- 
»ιαδίδοοπ, τοῖρυβ ἰὸ βυσῃ δ Ὑἱἶασο υπάον [86 δγίἑοὶθ 
Οενσόδα, πιϊλουΐὶ, μονονογ, ὑσομουποίησ ἀοοϊ θα ]γ οἱ 
ἐδ6 ροϊηϊ, 
το γμοπεοϑβοὰ υἱέ ἄον 8. --- Ματς πὰ 

116 ΒΡΟΔΙς ΘῺΪΥ οὗ οῃ6. ϑίγαῦββ δῃὰ ἀο Ὗ οἱΐβ μο]ὰ, 
{μδὺ [86 δοοουῃὶ οὗἨὨἁ ἧΜαι( 6 5 [16 δυϊῃοηίο Ὡδτῖτὰ- 
ἔνο; Ὁ εἶβθοὸ δῃὰ οἴδμοτβ ὑγεΐος δὲ οὗ Μαυῖκ δηὰ 
[κο, ἘΦ γαγὰ βυρχοβίβ, ἰμαὶ Μαϊίμον ἰοϊποὰ ἰδ6 δο- 
οουμὺ οὗ 6 Ροββοββθᾶ αἱ ἀδάδγα πὴϊ ἐμὲ ἰῃ Μασὶς 
ἱ, 28. οἰδογθ ἔδησυ, ἰμδὶ οὐν Ενδηρο δὶ 18. ἴῃ (ἢ 6 
ἩδΌΪ; οὗἁ Ββροακίηρ οἵ ὑνο ἱπαϊν! ἀυ8]8 Πα ἰπΠ6 ΓΘ γ͵88 
ΟὨΪΥ οὔθ. ΜδυοΡ ἰΘαν68 ἰἶπ6 αἰ Β] ΘΟΕ υπδοϊγοὰ : πη ῖ]θ 
Αὐυγυδίήπο, ΟαἸνΐη, δπα Ομγγβοβίομμ βΌρροθο ἱμαὶ οῃθ 
οὗ ἴδ ἀοιμουῖδοβ ἰβ ὀρθοί! τιθη οποα, 88 ἴῃ6 Ῥτίῃ- 
αἷραὶ ρῬογϑοῦδρε δῃὰ {6 ζτοδῖοῦ βυβογοσ, ΤῊ ἰάοδ 
8 σοῃβιτηοὰ ὉΥ ἴΠ6 οοῃδίἀογδίοη, ἰμαὶ ὕπο ἀοιμοηῖ- 
805 ποΟυ]ὰ Ὡοὶ ἤᾶγο δϑϑοοίδιθα, Ὁ}1688 (ἢ6 οὔθ πδὰ 
θϑϑ ἀοροπάσηϊ Ὁροὴ {86 οἵδοῦ. Εογ ἐμ6 ἀοίδὶ}β οὗ 
[86 παιταϊδνα, {πΠ6 ῬΔΓΆ]1οΪ ραββαρθδ ἰπ ἰδ οἰοῦ (ἀο8- 
Ῥ6 8 τουδὶ Ὀ6 σοπβυ θα. 

Οονίσς, ουἱ οὗ ἴ8ο ἴοσαθβ.---ΤῊ8 τὰ ἐμποὶγ 
δοοάο, 86 ΟὨΪΥ ομθ ἰοῖδ ἐΠθπὶ, δέον 860} δὰ σὶῖἢ- 
ἀγαάτῃ ἴγοη Ὠυτήδ Βυρογυϊβίου δὰ βοολοίγ. 9 
οοη͵οοίυγο (δαὺ ἸΠΕΥ͂ Οἤ086 ἰῃἷ8 Ὡδυμπί Ὡοΐὶ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ 
ἴτγοσα τ οἰ ΠΟΥ, θυ ΤΑΊ ἔγοτα ἃ στρογ] ογαυϊὩν, 
ἴον ἰῃ6 ἰοττίθ]6. ΤΊ686 ἰοση 8 γογο οἰϊπ6 ῦ παϊυταὶ 
ΟΥ δι βοῖδὶ σανοβ ἴῃ [86 τοσῖκβ, οὐ Ὀυϊὶ ἰπ (Π 6 στουμά, 
ΤῊΘ οδ᾽οδγθουβ τηουηίαίϊη οὐ υϑιοῆ αδάδγα Ὑγ88 
βἰἰυδ ρα, τ ΒρϑοΪδ] βυϊιοὰ [0ῸΓ βυοἢ ΒΟΡΌΪΟὮΓΟΒ. 
Ετοη ΕΡ᾿Ρῃδηΐυβ (αάν. Ηωγοϑ. ἱ. 181) τθης 08 [1689 
ΤΟΟΚΥ οαΥ68 ΠΟ δάδγα, Ἡμῖοἢ Τοῦ οΔΙ θὰ πολυ- 
ἀνδρια δῃὰ τύμβοι. 

γεν. 29. πδῖ ἤδνο νὸ ἴο ἀο υῖῦ τ ΤΏ69 7 
ΡΥ ΓΙῸ, 2 ἤδῃι, χυΐ, 10, οἱο Οτοιϊα8 σϑμδυῖκο 
αὐ Ἷοο. «ἶἼοο οἱ ες μον Γαϊἰρὶ δεγηνοπὶν ἑπίεν᾿ν σἰοτίε, 
οοπίοριδερη, υἱάσίων ἱκάμοεγε. 74α σπίηι Ζδηι αἱμηὲ: 
Οιυια ἐἰδὲ πιοοιρη 37 Αἱ Ηοδναΐδ αἰδωμά δ σαϊποαξ, 

' Φ 

.- 

- 
. 



ΟΗΑΡ. ΥἹΠΙ. 248-34, ΙΧ, 1-8. 1608 

“γένη σεν ηὲλὲ πιοϊδείξαπι ἐτλέδεε 5 ΤῊ οὐαϊπᾶ- 
ΤΥ ΘΟηΒΟϊΟυΒ: 688 οὗὨ [86 ἀδτηοῃίδ 685 γγ88 ΔΙ ΤΑΥ͂Θ αἰεοϊοα 
ὉΥ, δῃὰ τοῖχο ὺρ πίὶϊδ, ἐποὶγ του] ἃ οοΟηβοϊουδτιο 68. 
Ηρδῃοο ἰμοὲν ρόποῦ οὗ δορὰ ἹΟΥΡΊΟΙΥ 
νοϊοροὰ. ΒΥ νἱγίαϑ οὔ ἐἰ8 δου εὐ ΤΠΘΥ ΠΟῪ τϑοορ- 
ηἰζοὰ (ῃ6 ὨὈϊνίπθ ῬΟΤΟΡ δηᾶ τρδ θυ οὗ ἰμ6 οτὰ 
(οοΡ. Κ6 ἱγ. 84), Βσποθ ἴδ αυοϑίίοι, τΒϑίθοΣ 
πρὸ καιροῦ τα68}8: δοεζογείλε } οΟΥ ἰλε Αἴτ 
δἰαλ, 15 ἀο ΤΥ οἰία ἀπὰ ΜΟΥ Βυρροθθ. ῬΌσΏΔΡΒ 186. 
480 δι ϊοἰραιϊοὰ τμαὶ ὑπ6 ποῦκ οὗ Φοδυβ ἴῃ ὑμ6 αἰδίτίοί 
τουἹὰ 6 ἱπίοττυρίοα ὈΥ ἰμοηι, δηὰ ἰμδὺ ἰὰὺ ψγὰ8 ποί 
ΤΟΔΟΥ ἔογ {πὸ γοοορέου οὗ 86 Μοββίδῃ. 

Τὸ ἰοστηθεῖ 1.3.---ΤῊ6 ἀρρδγοηὶ οοπιγδαϊοσίΐοῃ ἴῃ 
[86 οοηάποὶ οὗ [86 ἀδτροηῖδοβ δἴογαάβ ἃ βί στρ Θ0Ώ- 
δττωδίΐοη οὗἩ 186 ἰγυϊ ι] 658 οὗὨ {818 παιτδνθ Οἡ 
[6 οὐδ δαηὰ, (Ώ6Υ δοοπὶ ἴ0 ἴδῦρ ἔδθ]Σ 106 ῬΟΥΤΡ οὗ 
ἴ)6 [,οτὰ . (ΠΟΥ ᾿ιαδίοῃοα ἰο τηοοὺ Ηΐτὰ : (Ποὶγ βοτοο- 
Ὧ688 γᾶ8 Κορὶ ἴῃ σἤθοῖς, δὰ πον ΠΟΤΊΌΙΥ δα τοαίθα. 
Βυὶ οπ ἐδο οὐδοῦ πδηᾶ, μου ἰἀθηἢοα {ποιηβοῖνο8 
ψὶτὰ [86 ἀοτωοηβ πη 6 Ὁ πἰοξδ σόπεὲ ΤΈῸΥ το . ἐὸν; 
ἱ ᾿ΒΡΡΟδγϑα 88 ἱμεὶγ γεργοβοηϊδίνθ, δπὰ ἴῃ 
δι σΒρδοῖ τυ οοτωρ αἰποὰ ἰπδὶ Φοδβὰβ τὰ8 δουὶ ἴὸ 
ἰοιτωοηῖ ἰβοῖὰ ὉΥ͂ Ὠοαϊΐηρ [6 ἀδτηοῃίδοβ,---ἰ. 6.., (μδὶ 
Ηο νγδϑ δρουὶ ἰο δοηὰ {π6 ἀδθιμομϑ 0 {πὸ ρἷδοα οὗ ἴοτ- 
τοί, 86 Ὑοίίο: “ Τοιτηρηί ι18,᾽" ὉΥ αἰπίαγ Ὀἷηρ ΟΣ 
ΒίΔΥ δηῃᾺὰ ττὶθ ἰῃ συΔῃ. 

γος. 80. Α πμοεὰ οὗ ΣΩΔΏΥ κΐῃ9.-- Τὴ 6.8 
ἼΟΤΘ ὈΣΟΒΙ ἱρά ἤγοτα ἰκοορίηρ βνίὶπο, τ οἢ ογ ὑπ- 
αἴοδῃ δπἰπιαῖϊα (Ἰὐμιηυύοοι, 816; Εἰδουταθηρον, πξ 
ἀεξίοε “ιὐοπέλιον, ἱ. 104). ΤΟ ποτὰ τησδὲ {μπογ Ο ΓΘ 
δαγο ὑσὶ ἴο ΟΥ οἶδ βᾶνα Ὀθϑ ἱκορί [ὉΓ 
ΡῬΌΓΡΟΒΟΒ οἵ ἰσαδῖο. ἴῃ ΔῺΥ 6886, ἰΐ τοὶρξ ΒΕΣΥ͂Θ 88 6Υ- 
ἑάοπσοα οὗὨ [Π6 ἰ6ρ.8] υποϊθδηποαβ οὗἉἩ [86 ΡΘορίθ, δῃὰ οὗ 
(δοἷν οαϑαδ δ! ἀσπε16 ἀἰδροδί ζοῃ. 

γον. 81. ῬΡΟΌΔΟΪ (6 γοαυοϑὲ γγ8 Ὄσργοβϑοὰ ἴῃ 
ΒᾺΟΘΝ ἸΘΙΤΩΒ 88 ὍΒ, ἀπόστειλον ἡμᾶς," Ὀαὺ ἴῃ6 
δϑδϑοπὶ οὗ ἐδ Τ,οτὰ τὰϑ οουοδοα ἰπ (ἢ 6 ἔοττα οὗ ἃ ροῖ- 
τοϊβαῖοη,, Οὗ ΟΥ̓ΘῈ οὗ 8 ϑοηίθῃοο οὗ Βα ηἰβητηθηὶ. Ηθποθ 
πα οἴδον τοδάϊηρ οὔμο Βοοοϊνοὰ Τεσχὶ, Τῇ τϑαποδὲ 
ΒΒΟΥΒ ἐμιαὲ τὐθρο ἀσυυοῦσ ποῦς δηϊποτηΐδη, μοὶ Ρῃδτί- [ ραγίϑα, 
Βαῖ6 8] : Ὦ ΟἿΣ 6 οὗ ἰδ6 επΐπθ. ΟΒΒΙΌ]Υ, 
[06 Ῥτδδ αἷδὸ ἐδ τηδ᾽οίουν ἀσδεῖίρτι ἰδίομὶ, ἴθ {18 
ΤΏΔΏΠΟΣ ἰὼ πὶ 85 πὰ (ἰο ἴδ6 ποῖῖς οὗ ἰμ6 ογὰ ἴῃ 
δο αἰδίσίοξ. Βαϊ ἰῃ 1 δὶ 6886, [πὸ Θοταρ]ΐδποο οὗὨ [86 
Ἰωτὰ ταῦδὲ Ὀ6 τοραγάθα 85 δὴ οὐδάθηοο ἰμδὲ δἱ ἐπαὶ 
πιο ἴθ6 δισαϊκουΐηρ οὗὨ ἴοῦτοῦ 'Μγδ ἃ βυβήοϊθηὶ οἴδεοί, 
ΓΑΒ, ἰλ6 τοχυοδὶ οὗ ἰῃ:6 ἀθτηοῃβ ᾿πιρ] 168 1Πδὲ ΠΟΥ 
ὝΕΙΘ ΙΩΔΏΥ (6γεῦ), πο ἰπάϑοα ͵ἰβ. ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ τηθἢ- 
Βοποὰ πῃ λέοντι δυὰ [λι|κο. 

γος. 83, ο, ὑπάγετε.--Το, οι δϑὶβ τοϑὶβ 
οἢ ἴδο ἕο σρο. βϑιτδῦδθ δηὰ οἰδοσθ ᾿αῦο 
ταϊδοὰ δ οδἠεοου, οὐ ἴἰδο ρτουπὰ ἰῃδὶ δοϑυβ Π6ΓΘ 
ἰηίογίετοἃ τὴ 86 ΒΓΟΡΟΓΙΥ οὗἨ οἴδοῖβ. ἴῃ τορὶνυ, 
Ἐθτασὰ δρρθδὶδ ἴὸ [86 ἀἰνί εἰν δηὰ (Π6 δοβοϊαΐο ρΟνγοῦ 
οἵ Οπγίοε. Ηδ αἷδο τοιηΐπὰβ ὺβ οὗἉ (86 σεϑηρ οὐἱ 
οὗ ἴοβα τῆ βοισδὲ απᾶ βο]ὰ ἴῃ {π6 ἰθτρ]δ, πϊοα, 
Βονουοῦ, ἷπ Ροϊηΐ, 88 ΟΥ̓ΟΣΥ ὅον 
τοῖὶσῃῖ οἱ τοργουίηρ δπὰ ορροβίηβ 
ΟΡΘΏ δαὰ ΣΡΟΌΔΌΪΥ 1.06 οοπάυοσὶ οὗ 
Ομτίβι, ἢ δηΐίοβυ ἃ σοηϊτανοη οι 
αἴ Μοὶ κὐ Ὀς νἱπαϊοαοα οἡ ἰδ6 
ΒΑΘ ΡΤΌΌΠα, δι5 ΒΡ τοῦ ὈΥΨΊ]ῈΡ6 οΟὗὁὨ ΘΥ̓ΘΓῪ Ζ68]- 
Οὐδ [βγοϊἱ6.1 Βαΐ (06 ἰοχὶ ἀοεδ ποῖ ΟὈΪΪ6 8 ἴο 

Φ [Ὁοτορ. σοπιτηοπξ, οα δοῖπ (1. 4, σβοσο Ομ τίβι πθὸ8 [818 
ῬΒτοδο [πὰ δροαϊκί φᾷ ἴο Ηἰ5 πιοίμοτ.--, Ά 

Ἐ[Ὁ ν. ἀιοτά ἴδυδβ ἀΐδροβοθ οὗ 116 ὦ Πα ΠΥ: ὁ ΤΊ ἀ6- 
οἰτηςσξίοη οὗὨ 186 δνΊυῖῃο 18 ηοΐ 707 8 πιοπιοπῖ ἴ0 ὃὉ6 ᾿ΠουρὮϊ οἴ 
ἴη ὅὸ τηδιίίοσ, 66 ἰΥ [πὶ ποτ δὴ δοῖ αὐ Ἢ ῬΤῊΣ ἴο [9 πιοΓοϊ- 
[Ὁ] ἐμαγβοίοσ οὔ οὖν 1.06 τηΐγδοϊοδ, 11 ἢπάδ [18 ΡΆΣ8116] ἴῃ 
4: σατείης οὗἩ ἴδ δρ-ἴγϑο (οἷ. χχί, 171-22) ; δπὰ γγϑ του γ:6}} 
4πκ ἰδαξ, 17 Θοά Ὧδδλθ δρροϊπίϑά 80 σηϑην δηΐπιδὶβ ἀ8|}γ [0 
θο εἰδυχμίετοα ἕοτ ἐμὸ βυδίθηδῃοο οὗὨ ᾿0 0} 8 Ὀοάΐεδ, Ηθ ΠΙΔΥ͂ 

ΒΌΡΡΟΒΕ ἰπαὺ Φ6908 ὕοοῖ ΔῺΥ ἰπίοτγέοσσομοο πὶ τῃ0 
μογὰ οὗ βυίῃθ. Ηςδ μοῖζηον δατηϊηϊβιογθὰ 7..81166, ΩΟΓ 
οπέοσγοθα ρο]ΐοθ σορυ αι οηδ, ΠΟΥ ἴοοῖς ονογϑισῃὶ οὗ 
186 πεγὰβ οὗ βυνίπο οὗ ἀδάδγτα. Ηΐβ ΟἹ] Οὐ ͵θοὺ γὯ8 
ἴο συγο 86 ἀδτηοπίαοθ, πο Ηδ ἀἰά ὈΥ οοτητηδῃᾶ- 
ἱπρ' 1).8 ἀΘΙΏΟΏΒ ΒἰΤΡ])Υ ἐο σο. ΟἾΒΟΣΡ ΟὈ᾽ ΘΟ 0}8---Βυο ἢ 
85, ἰδδὶ 18:6 ἀδηουβ που]ὰ δᾶνὸ δοιϊθὰ ζοο  ἰΒΉ]Υ ὮΥ͂ 

σία ἰηΐο [16 868---ΘΓῸ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ποῦ 
ΔΩΥ͂ Βι0 ἢ} αἰ δησυΥ πουἹὰ ατῖβο ἔτοπι 

Τῃ6 18186 Δαϑυμηρίΐοι ἐπὶ ἀοΙΏΟΠΒ δ ΠΟΥΘΡ Ὁ6 δίυ- 
Ρἰὰ. [Ιἐτυδὲ Ὀ6 δἀτηϊιϊοα ἰμδὲὶ οοτίδίη του Ὁ] βίδίθβ, 
ΒΌΘΙ 88 ἀογδηροιηθηὺ ΟὗἨ [ῃ6 ΠοσνοὰΒ Ββγβίοση, τηδά- 
πο88, ἰαΐοου, ταυΐηρ, οἷο, ἐοστωθὰ 86 παίαυγαὶ βυῦ- 
δβίσαϊυσῃη οὗἨ ἀοπιοπίδο ροββοββίοῃβ. Βθῃσθ ἴμθτο ἰβ ἃ 
τιλτῖοὰ αἰβότομοο Ὀδίνοθη ἴῃ 6 Ῥοβϑοβϑβϑά, δπᾶὰ ἴπ086 
Ὑ80, κὸ δυάδδ απὰ (6 Ῥδαγίβοοθ, νοϊυπδ  δὰγ- 
τοησογοα ἐδοχηβοῖνοα ἰὸ [Π6 ῬΟΤΤΟΡ οὗἉ οΥἹ], ἃ8 ἴπογο 8 
αἶδὸ Ὀοϊτγοθ μα ἀοτηοηβ ὑποιηδβοῖνρβ, αηὰ βαΐδῃ, Οὗ 
Ῥούτθοη 86 τοπυποἰαιίοη οὗὁἨ βαΐδῃ 1ῃ Ὁ τβύδη ὈδΡ- 
ἄτη, ἀπά δσχογοΐδτη,----α χἰΐο τ οἷ οὐ σ᾽ ΠΑ} ΜΔ ΟὨΪΥ͂ 
ΔΡΡΙ θὰ ἱπ 116 οα86 οὗἩ 1τῆ6 ροββοββϑᾶ, διὰ ΟἹ] ἱπίγο- 
ἀυςορά ἰηῖο [ἢ ΟΥΪΏΑΓΣΥ τἰϊι8] οὗἨ Ὀαρθδϑπι ἀπα ο0Ὲ- 
Βιτηαίΐοη οὗἨ οδίθοῃυτηθηΒ σΘΏΘΓΑΙΥ πο π Βρίγίτυδὶ 
Κηονοάρο τὰβ οὐβουγοα ἴῃ (Π6 Ομυγοῦ. ΤῆΘ ἀρτηο- 
πἷδοβ τόσο ἀορϊζαϊα οὗὨ ἔγοοάομι, ποὺ ΡΟ ΟἹ 80- 
οουπὶ οὗἩ [6 Ῥβγολιὶςαὶ δἰπιοηῦ ὑπάον Ἡἱοἢ ΠΟῪ [Δ- 
"Ῥοτοα, Ὀυὺ Ὀθδοδυβα, ψ 116 ἰδ8 βυδογίησ, (ΠΥ τ το 
Ροββοββθὰ ὈΥ͂ ὑποϊθδη βρίγὶ 8 (πνεύματα ἀκάθαρτα). 
ΤῊ ἰάθα οὗἩ δοώϊίξν ροββοβϑδίοῃ, οὐ {86 ἱπάνθ!ηρ οὗ 
1.6 ΘΥἹ] δρί τὶν ἴῃ ἐῃ6 ῬΗγαῖοδὶ ἔγαπηθ οὗ ἴῃ ἀΐδβοδβοὰ, 
ΓΕΒ ΤΊΘΓΟΪΥ (116 ρΡΟρυΪΐΪὰῦ ποϊΐοη. Το Τηδίῃ ροὶπὶ γ88, 
δὲ [867 στ γῈ ὑπ ον [6 ΟΤΓ οὗ ΒοΙη6 ΒρΘοΐ8] ἀ6- 
τηοπΐδο ἱπβθθῃοο, ΟΥ Οὗ ἃ πυτθοΓ οὗ βυ6}} ἱμθι θη δ8. 
σοι Ῥγοοοθοάρα ἔτγοτα τϑὰὶ ἀθιηοηβ, ἀπά σοῦ 80 
βίτοηρ, ᾿μδδὺ {16 ῬΟΙΒΟΠΒ ροββοββρά ἰἀθη θα ἰῃοπι- 
Βοῖνοα ἰη ἐμοῖς οσσῃ ταὐτά τὶς [16 ἀσιιομβ, Βυΐ ἱὶ 
18 ααΐϊὺθ Ῥοβδβί 816 ἐμδῖ βυοὴ ἱῃθυθῃοοβ ΤΩΔΥῪ Ὦανα ΡΓῸ- 
οοθαρα ποῦ ΤΠ ΓΕΙΥ ἔγοτῃ ἰ.6 Κίηρσάοτχα οὗ βαίδη, ἰῃ [ἢ 
ὨΔΙΤΟΥΟΒὺ Β6ΏΒ6, Ὀὰὺ 4150 ἔγοϊῃ {{π βρὶ τ (8 οὗ [86 ἀθ- 

ρμσδο Φοβορθυβ (2.6 Βεοῖϊο πα, νἱϊ. 6, 8) 
.ι614, ἰδαὶ [06 ἀδίποῃδ τοῦτο (Π6 Βρί τὶ 8 οὗἨ τιοἰςοα τη θῇ : 
ΔῊ ΟΡ᾿ηΐοῃ ψΐοἢ γδ8 βηδγοα ὈΥ βοιλο οὗ [86 οἸἀοϑὶ 
οὗ ἰδ0 Εδίμοσθ, βυοἢ 88 Ψυδβίίη Μαγὶγν δηὰ Αἰμοῆδρ- 
οἴδδ. Τογυ Πδη τγὰϑ {π6 βτδὶ ἴοὸ ἁπσῃ ὑμ6 ουγγοιὺ οὗ 
ΟΡ πίοῃ οα 86 βυδ᾽θοῖ, δῃὰ υ] πηδίοὶγ, οἡ (86 δὺ- 
ὑδου οὗ ΟΠ γγϑοβίοση, [86 οἱὰ ἰάθα οὗ ἰδ Βρὶτὴϊ8. οὗ 
ἀοραγίοα δηὰ ἰοβὶ ἤθη 8 αἰβοδγὰ θα, δμὰ ἰδμδὶ οὗ 
ἀνα δἀορίθα. Βυὺ 8 οἴοβοὺ ἱμαυΐγῃ ἱπὶο [86 ΟἤδΓ- 
δοίοσ οὗ βυγωρδίῃοῖο ἰηθυρηοο8 π|ὶ'ἢΒ} βῆον, ἱμαὺ π ἢ 116 
186 χαρδβίίοῃ, τ θηδ6 ἰμ686 ἀδιμοηΐδο ᾿ηθυθης68 ὑΓΤῸ- 
ςοοαοά, ἰβ οὗ ΒΟΘΟΒΘΔΓΥ ἱπηρογίδῃοθ, δα οἢ ἰμῆυ6}068---- 
Θ ΘΟ. ἰο ᾿ἰΐογαὶ ὈΟΑΙΥ ΡῬοββϑββίου.-- το αὐἱΐα ῬΟΒΒΊΌ]6, 
ΜΙ ΒΟΙΠοΡ [86 ἈΘΙΙΥ αἰδοίθ τὰ8 οοηβοίουϑ οὗ ἴθ πὶ 
ΟΓὗ ποῖ, το ἰμΐθ ἰὑ (Ὁ]]οττα, ὑμᾶὺ 84 ἀοιηοῃΐδο 
τοὶρῃὐ [66] Ὠἰτη86}[ ὑπάογ (86 ἱπβποηοο οὗἩ ἃ ὙΒΟΪ6 Ὰ 
ἔΐοῃ οἵ ἀποϊοδα Βρί τ[8, 88, ἴτοτο (86 δοοουμπὺ ἴῃ (ἢ 
Οἶμον αοβροῖβ, ΔρΡροδιβ ἴοὸ δύ 66 [6 6886 ἰπ (Π9 
Ῥγοβοηΐ ἱπβίδῃοο. Ηθηοθ Ἧ τηυδὺ ὈοαΓο οὗ [Π6 ΘΟΙ- 
ΤΩΟῈ τηΐϊϑίακο, οὗ ρυϊηρ (6 κυ οὗὨ [86 ἀοτποηΐδοβ οἢ 
[ὴ6 βαμιο ἰονοὶ 10} (ἢ οὗ τι Ὁ} βἰανοβ οὗ βαίδη, [π 
ουν νον, ἰ86 Ὀΐαπηθ δὐϊδοθδῦϊα ἰ0 βυο ἢ ῬΟΙΒΟΏΒ γἃ- 
το ἔγτοιι ἰδ6 τηξαϊμηυπι, ἰῃ ἴῃ 6 σᾶ86 οὗ ἰἀϊοίβ, ἰο ἃ 
τοδχίηυταΩ. ΤΏΘ ΘΟΠΠΟῺ ΤΠμαγδοίογβιὶος οὗ δ]} γᾶϑ 

4180 ὃ6 Ρ]οαδβϑὰ ἴο ἀθδέγου δηΐτη8] {0 πθ ΗἨδ δθ68 δί (τ 
(86 ἰθογδέϊοη οὐ ἐπϑέγποιϊίοη οὗ ὑπ οἷτ δοιῖιι8. Βϑδίάϑα, "ἢ 1816 
ΟΣ ΒΒΘΩΪΥ͂ ἴδ ν στοϑίου οΥὐἱ] οἵὗἠἨ [ἴ8)6 ροβϑοδδίοη οὗ τπηὴϑη ὉΥ οΥἱὶ 
δρί γα, πὰ 4}} 10 τί βοῦν ἱμβογϑυροη διϊθπάδηϊ, 85 ρο- 
τα οα ἴῃ οὐ ἰπβοσυ Δ Ὁ}]9 ΡΌτροϑοι, ΒΌΓΟΙΥ ΤΟ ἢ τοτο [815 
1οββδθῦ οὔθ. ὙΒΘΙΒΟΥ ἔπογθ ΣΌΔΥῪ ᾶγο Ὀθ6Πη δρϑοίδὶ σΘΆ5ΟΣΒ 
ἴῃ 118 σδ86. δ ἢ δὲ [86 οοπίθιηρί οὗἩ [Π9 Μοεκαίο ἰδ Ὁγ [ἢ 
Κϑθροῦ οὗ {86 δνσίπο, τ ΠΑΥΘ Ὧ0 168}8 οὗ πἀχίπρ; Ὀπὲ ἰξ 
ἴθ δὲ ἰολδὶ ροβεβὶὉ10."--θὶ 8.} 
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δονβιαΐοο,---ἃ ΘΟΥΤΔΡΟΪΥ ΒΌΤΤΟΠΟΘΥ οὗ το κοπο δηὰ 
Ἰονγοσοὰ οοπβοίουβηοθθ ἰὸ πὶοκοὰ ἰηβυοῆοεβ. ΤῈΘ 
ΒΔΙῺ6 ΓΟΙΏΔΙΪΝΒ ΒΡΡΙΥ ἰο [8:6 ΤΏΟΓΆΪ Αβροοὶ οὗ Τβμ 688 
θΠοΓΑΪΥ ; δὰ τὸ που]ὰ δάἀορὶ {πΠ6 ἰάθα, (Πα 81] τηδά- 
Ὧ6Β8 ΔΒ οΟμησοϊοα ΜΠ ἃ κἰπὰ οὗὨ ἀοιηοηΐδο ἰηϑυ- 
ΘὯ06, ΓΑΙΠΟΡ [ΠΔῃ {π6 νἱον, ἰδδὶ [86 ἀοιηοηΐδοθ οὗ 
Βογίρίαγο Ὑ6ΓΘ ΤΏΘΓΟΙΥ Ἰυπδιοβ, ΟΥ ὁσοη [ῃδὶ οὗ οἱάογ 
ογίμοάοχ ἱπίογργοίογα, πῆ τεραγάθα ἱἤοση 88 8 οἶδ 88 
οὗ ΡΟΓΒΟΏΒ Ὀοββοββοα ὈΥ̓͂ ἴ86 ἀ6ν1],---Οοἀ Δ] οπῖπς ἰΐ 
δὶ ἰῃ6 ἔπιθ οἵ ΟἸἩτῖβι, δηα ἔμθη ΟἾΪΥ, ἴον ἴθ ρυγροβα 
οὗ ρἰογι γίης ΗἨΐβ παηθ. 76 ἀο ποῖ, Βονγουον, θην, 
1αἱ αἱ {πδὶ ρογίοα, τ ΒΘη 41} πατηδη οοττυρίίου μδὰ 
ΤΟΔΟΠμοα ἰἰ8 ΟἸἰτηαχ, ἴΠ 686 ἀδιλοηΐδο Ῥοββοββίοβ 8180 
ΔρΡΡοδγοα ἰῃ ἃ ἵοτα Ν1}} δηὰ ρδίθηξ τηδπηθγ. Βαΐὶ 1 
ἯΘ ΘΟ 46 Γ ἰῃδὶ (6 601} ὈΥπι τ γ ἀοροηἀοὰ ὉροῺ 
ΤΩΟΓᾺΪ ΘΟΥΔΓαΐΪ 6 δηα ΠΟ.-Γοδίβιϑηοο ἰοὺ ΟἿ], ντγο 88}}4]} 
πηἀογβίδηά 8}} (ἢ 6 Ὀοίϊον 186 τηοι μοά οὗ ουτα βαορίοὰ 
ὈΥ {86 βοτὰ. ΤὨῊρ ἱμβυπάοτθοϊι οΥ̓ Ηἰδ ρονγοῦ δῃὰ ἀΐ- 
Υἱῇθ τορυκο που ᾶ οποθ τόσο ἰεἰηαϊ ἰἢ6 τὺ οὗ 119 
διὰ βἰγοηρίὰ ἰῃ (ἢ βου], 81} [π6 βρὲ γι 8 το ΡΟββ688- 
δα [86 ἀοτιοηΐδο τ} ἔδυ, δηὰ ὑππ8 γος [86 ζοϊζοσβ 
ὉΥ πμοΒ ὑπὸ γ Ποϊὰ ἱμοῖγ υἱοϊϊτηβ. 10 βπαρροὰ, 8δο ἰὸ 
ΒΡΟΔΚ, [6 Θοηποοοῃ Ὀδίνγθθη Π6 αἰβοδβϑὰ τηϊηὰ, ἀθ- 
Ῥτῖνϑα οὗ ἐϊ8 γθθάομι, δῃὰ ἰμ6 ἀθίηοῃ : πῇ ]6 δἱ 186 
ΒΔΓΩ6 ἴἰη6 1Π6 Βοὺ] νγὰ8 Ὀτουχῆΐ υπάδρ ἰδ 6 ἱπθυσησθ 

, οὗ (δε Ὀϊνίηο Βοίηρ. βοὴ ν88 ἴμ6 ἀθ] σογᾶῃοθ ἔγοσω 
ἴπ6 δαίμων, σο, ΔΙ που ρὴ ἃ ῬΟΓΒΟΙΔ] Ὀοίηρ, 8 ἀοβὶρ- 
πιαϊοα 88 δαιμόνιον, ἴΏ 8|1υβῖοῃ το 186 ᾿τρογβΟ δ ἰἰγ οὗ 
ἐΠ|6 το δ ϊοπβἢΐρ. 

ΤΟΥ τυϑαὶ ἑπῖο ἴδ μΒοχὰ οὗ εισὶπο.--- ΟΥ̓ Θουγδα 
1Ππ|ὸ ἀοιηοῃβ, μοὶ ἴἢ6 ἀοτηοηΐδοθ. Τἢ6 Θοϊμτηοίΐου ἴῃ 
[Πὸ Βοια, ὉῚ ποῖ ἴον ττδβοὰ ἀοτσῃ ἃ κῖθορ 
Ῥίαοθ ἑηΐο {ὁ 5θϑ, ἰ8 γθϑα νυ δοοουμίοα ΤῸΓ ἔγοσω 
186 το] ΚΠ ΟΤ ΒΥΤΩΡΔΙΌΥ Οχ βίη ΔΙΏΟΩςΣ ἸΟΌΒ 
ΔηΪΐΠ)818. 17 οὁη6 οὗἩ [Π6 Ὠογὰ τῶδ βοϊζϑα ὙΠ ἰΘΥΤΌΓ, 
1] [86 οἴποτβ πουἹὰ θὸ αὔδοιθα, ῬγοΟΌΔΟΙΥ 86 ἢΟΓΒ6 
ἷβ, οὗἁ 811 δῃπιδ]β, τηοϑὺ 4 0]6 ἴο βυάάοη ἔτεϊ, 6Βρο- 
ΟἾΔ ἴσοι ΒΡΘΟίγ] δρρδυ ἤοηβ : Ὀὰϊ δ ἀΓῸ αἶ8ο 
Βι] Θεοῦ ἰο Βυ0}} πιὰ ἔτσι 8 (σοτωρ. β΄ ο Ὁ} πα. Τλέεν. 
δοεϊεικιπάε, γο]. ᾿ὶ, 486). ῬοτῆδρΒ 19 τϑᾶβο ΜὮΥ 
ΒΎΪΩ6 ὍΘΓῸ [,ΘΥΙΠΟΔΙΪΥ πο ΐθϑῃ, ΤΑΥ͂ πατΘ Ὀ6οη τοὶ 
ΤΏΘΓΕΙΥ δοῖν οαϊπαγὰ σοπίοτγιηδίίοη, Ὀυὶ (μοἷτ Βυδοορ- 
ΑὈΣν ον ρυγο ὈΒΥ Ὠΐοδ] ἱταργοβϑβίουβ, ΤΏ εἰς- 
ουχηϑίδησο, ἰδὲ ἰῃ6 ἀοίηοῃβ ποὺ ἰηΐο (86 βΒυΐπο, 
ΒΘΘΙῺΒ ἱπάοοα τγβίοσγίουβ  Ὀΐὰὶ (86 ἔγίρῃς οἵ ἴῃ 650 δῃ- 
ἵτλδὶβ δύΌΒο ὈΓΟΌΔΌΪ ἤτοι ἰη6 ἰδϑὶ ἰουτί Ὁ]Ϊ9 ῥᾶγοχ- 
γα, Ὑ ΒΙΟΙ ΟΥΟΪΠΑΓΙ]Υ͂ Δοσοτηραηϊοα ὑπὸ μοδϊϊησ οὗ {86 
ες (Μαγκ ἱ, 26: [μκὸ ἱν, 8δ. Μαγὶκ ἰχ. 26, 
οἰο.). 

“Ορμᾷν, εὐπὶ ἐπιρείω ζεγγὶ, ἰγγώετνο, οἷ, χὶχ, 29..--- 
ΟἸδδυβοη βυροϑίβ, {πδὺ 186 ἀθτωοῃβ ἄγον ἀόπῃ [ἢ6 
ποτὰ ; Ηφπηοροῦρ, Νοδηάοῦ, δηὰ οἴπογθ, (πᾶς Π6Υ 
ὍΟΓΟ ἱπηρ6}16ὰ ὈΥ δὼ ὑπίκηονγῃ, Ὀυὺ δοοϊἀοηίαὶ οδυδα ; 
ὙΓ116 ΜΘΥΘΡ ΓΟΡΆΓὰΒ (818 88 ἃ τωγί οι] δά αἰ ρα. 76 
Ργοΐοσς ᾿οαυΐηρ 1ἢ ὉΠοΟΧΡρΙαἰ πο, 88 Ὀοϊοηρίης ἰὸ {86 
ΤΑΥ̓Βί τ οΒ οοπηθοίζοη Ὀούνγθοῃ ἴδ6 ποι]ὰ οὗἉ βρίσὶῦ 
δοιὰ πδίιγο. 

γεν, 84. ΤΌΘ τῦβοΐο οἱῖν.---ἔον (Π6 τοοτηθηΐ, 
πὸ ἴοττοῦ Ῥχοάδυσοα ὈΥ ἰμϊβ τηΐγδο]6 ργουοᾶὰ δὐθὰ 
ΒΊΓΟΩΣΟΓ ἴπδη {86 ἱπαϊσηδίίΐοη δχοϊοα ὈΥ 1.6 1088 
διιϑίδϊποα, ΑσδΟΟΓΟΪΏΡΙΥ, 88 [86 Βοδίμθη πογο σοηὶ 
ἴο [Ὸ ἰῃ 80] θη Ὀγοοδθββίοῃ ἰ0 ἴΠ6 δἰ ίαγβ οὗ ἴπ6 ροάϑ 
ἴῃ ΟΥ̓οΓ ἰο δνογὶ οδδιηΐ 168, 80 ἰπ6 Ῥϑορὶα οὗ αδάδσα 
νοὶ ουἱ ἴ0 τηοοὶ Ομ γὶϑί, ὨυΠ Ὀ]Υ Ὀοβοοσο ΐηρ Ηΐπὶ το 
ἀορατγί ἔγοια ἱμοῖν οοδβϑὶβ. ΤΏΘΥ ον ΘΠ ἔδαγοα, Ἰοβὶ, 
ἱ{ Ηδ τοτραἰπεά, [ΠΟῪ βῃου]ά βυβίδίπ γοὶ σγθδίοῦ ἀδπ)- 
δ,6. Τὸ οὐτο οὗὨἨ ὕτνο ζυτγίουβ ἀοτηοπίδοϑ, ἱηνοϊ ἱησ 
[8 1089 οἷα δοτὰ οἵ βυίῃθ, ΔΡΡΘΆΓΒ 8. ΟΒΙ ΔΓ ἰῃ 8 

(τοὶ ποτα βὶπο μάνα (Ποὶτ ϑορογβ, Ὀαΐ Ιλ ἢ 86 
αἿΝ υποαγοὰ ἴοτ. «Φεβὺ8 ἀδρδγίβ - Ὀυΐ (ἢο86 0 αγθ 
Ὀοοῦ τοβίογοα τὸ οἷν ὈΟὨΙη4---τῆοτα Θβρϑοὶδ!]γ Β6 180 

᾿ 

πουἹὰ ἕλη παγτο ΓΟ] νοὶ Ηΐτο---ἰο ὈΦΔΡ ἩϊΊΏ668 ἴῃ 
Ὀόοδρο 5 οὗ {86 ῬΟΥΤΟΡ δηὰ κχτδοο οὗ Ομσίδὶ, 

Ολαρίεν ἰχ. γοτϑ. 1--8.---Ἰ λυ (ν. 17) δὰ Μανὶς (ἔ, 
8) τοδί (Ὠϊ5 Ὠἰδίοτῃ ἱπιπιοαϊδιοὶγ δἷνος ἰδ συτο οὗ 
Ἰορογ. Βαυΐ ιΐ8 ρῥἷδοθ Ὀθιοῃρβ γβίμοῦ ἰο ἴμ9 οὐδηςὶ 
οοηποοίοα τπὴῖἢ (δ6 οοπίυ τοι δὺ Οδροσγπδύτῃ. Βοαίαθβ, 
(86 οἰγουτηδίδησο, ἰμδὲ (μ6 Βοῦῖθο8 οὗἨὨ Ἕ411}}166 ΠΟ 
Θοϊασηθηςοα ἐδμοῖγ δοῦν ορροκίτΐοῃ, ρσονοδ ἱμαὺ (Π6 
ΘὨροποϊορίοδὶ δυταηροιυθηΐ ἰῃ Μδί ΠΟΥ, 18 οοτσοοί, 

γεν. 1. Ιηῖο ΗΝ οὐσὰ οἱΐϊγ.--ἰὰ τῃ6 Οτοοῖ: 
εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. Οδρογμδυη Βαὰ 1ῃ9 
ΒΟΏΟΡ οὗὨ Ὀοδυίηρ ἰδδὺ πδσὴθ (ἷν. 18). 

γον. 2. Α παραλυτικός. 8,66. Οὐχα. οὉ οἷ. 
ἷν, 24. ᾿ 

δοδιδ βοοίπᾳ ᾿μοἱν ζα ἢ.--ΤῊ 8 ἴδ ἢ ἀρροδγοά 
ΤΆΟΓΟ ΡΔΙΓΟΌΪΔΡΪΥ ἴῃ (Π6 δο]ά ρ]δῃ το ἸΟῪ δάορι- 
οἄ ἴον Ὀγϊηρίηρ ἰῃ6 δυδογοσς ἰηΐο [ῃ6 ργοβϑθῆοο οὗ 186 
1μοτὰ, 88 σοϊδίθα Ὁγ Μασ διὰ [ϊκὸ. Βαϊ ΜὮ116 8]} 
Βηδτοά {μδὶ (δ 1}, ΝΑ ΡΟΟΣ Ββυ δος Εἰτηβο  ΡῬΘδΓΒ ἰὸ 
αν ρσίνθῃ ἰδ6 βρϑοίδὶ αϊγθοίίοηβ. Ῥαδσγαδαιγίΐο, Ὀυϊ 
ἈΘΑΙΩΥ ἴῃ βου],--τῷ ΠΘΙῸ ἐπ 8118 Ομ Ἢ εἰ οκυδοα. 
Μδιίδον ᾿πάϊολίοβ τῃ6 οχιγαογ πα γυ οπδελοίον οὗ [86 
Οἰγουταβίδῃοοβ ὈΥ ἴ06 ΘΟΧΡΓΟββίοι : καὶ ἰδού. 

Βο οὗ κοοὰ οἴϑοσ, θάρσει, τέκνον.--- Ὠ6 86 
ἔτ ταΐγβοὶοβ αὐγὰ δὴ ἰμβίσῃς ἰηΐο (86 νδγίουβ σροίἢ- 
οὐδ ὈΥ πο (86 1, οτὰ τοϑίοσοβ {πο086 ΒΟ ΓΘ οΟΥ̓- 
δαϊγ, δῃηὰ (μοθο [6 δῇ[ϊοιοα. 
ἴῃ 1Π6 Οὁπ6 0886,. 
ογὶ8.--Τ έκνον; 
Σ. 24: ἴλι|κο χυϊ. 

Ατὸ ἑοχαΐνοι το. ἀστανγται 

τὰ 180 
ΓΕΙΏΔΓΕΒ ΟἹ ΒΙΘΥΘΓ (ΠΟΙ Οπ ρΡ. 155} ΤπΟ, ΒΟΎΘΥΨΟΓ, 
Βῃουϊὰ ποῖ πᾶνο ἀρφηϊοα ἐμαὶ ἴῃ (6 ο856 Ὀοΐοσα υ8 (.9 
ἔογχίνθῃθδϑ οὗ βίῃ 'ννγᾶ8 Ὀοΐ {86 πιογαΐ δπὰ [8 μεν- 
ελέοαὶ σοπαϊ ες 0 18 δίγβηρο 
{μαὶ ἀο ὟΥ εἰΐς αἰοηλοηί οὗ 
Ηδδβα (ἷῃ δἷ8 ζρόθη “ψοδι, ἃ 18), ΤΟ ΓΕΖΆΓΑΒ [818 ᾿ἰΒίοσυ 
88 8 ΔΟΘΟΙΩΙΤΠΟΟΔΙΪΟ. ἰ0 ΡΟρυΐδῦ ῥγε) υαΐοαδβ. 

γεν. 8. Απᾷ, ῬοΒο]ά, οοτίδσι οὗ 86 ποχίθοδ. 
--Βείογα 15, ὑπὸ βοῦῖθεβ δὰ ποῖ οὐϑὴ ἴῃ ἰδοὶγ 
ἰδουρῆιθ ομαγροὰ (μ6 Ιοστὰ πῖῖ ὈΪΑΒΡΒοαγ. 768 
δ ῦο ΠΟΙ ἃ ἰἰγὰ ουἱάθησο ἰμαὶ Οἢσὶβὶ τοδα ἰΠ6 ἱμπυιοδὶ 
(δου 8. οὗ δῆ. Ἦδ ἱγαοοᾶ. 8 αὶ, οἰΐοι οὗἨ ἰλ8 
Ῥαϊβίϑα τωδῃ ἰο 118 Βοογοὶ οὐἱσὶῃ ἴῃ βἷῃ Ηδ τοδά (18 
ΤΑ ΒυΓοΒ δαορίοα ὮΥ {86 νεϊαιει Ι,8Δῃ, δη ἃ ΌΥ (Ποθ8 
γΠῸ ὈΟΓα Βἷπι, δηὰ ἰγβορὰ (Πότ ἰο ζΑ ἢ : δὰ Ηθ τοϑὰ 
{86 Βοτῖ 68, δῃὰ ἀοβογίοα ἰμοῖγ βοογοῖ ἂπα ὈΪσβρῃοω- 
Οὐδ ΟὈὐ᾽δοίοηβ, ἰδ ΗἨδθ τῶϑ συ οὐἠἨ ἁ ὈΪΆΒΡΒΘΠΙΥ, 
βίῃοθ ἀοἂ δίοῃο οου]ὰ ἔοσεῖνο βίῃ (υΚαρν. 21). Ῥει- 
᾿ᾶρ8 (1686 ἔδο ΡΒ ΤΆΔΥ ΠΔΥΘ Δρροδγοὰ ἰῃ ἰΒοῖνγ σου- 
ἰθηδηοοβ, 88 ἰῃ6 6.8 ὝΟΓΟ ὙΟΩΐ 0 ΟΣΡΓΘΒΒ ἰμοὶγ ΔῸ- 
Βοιτθῆσα οὗ Β]ΑΒΡΒΘΙΩΥ͂ ἴῃ ἴῃ ΒἰΓΟηοδί ΤΔΏΠΘΡ, Οὐ ἢ 
τοηάϊηρ (οἷν ζδιιηθη8 δὰ δρὶἰἰηρ π θη ΠΟΥ ἀδατα- 
οα 116 ὑτογοραϊϊνοβδ οὗ αοὰ ὀρϑῃ]γν ἱμνδαὰθα [Ιῃ 186 
Ῥγοδοηΐ ἰῃβίβηοο, θα ἸΏΔΥ ὮαΥΘ Σοβίσαϊ θὰ Β0} 8Ὲ 
ΟΡΘἢ δχργοδβίοη οὗ τπδὺ πδϑ πιαυκοὰ ἴῃ τῃοῖσ δος 
δὰ ροϑίυγοβ. Ηρσποα ἀς  εἰΐϊα 18 στοῦσ ἰῃ βυρχεοδῦ 

αὐ 80 ΘΧΡΓΘΑΒΙΟΣ ἰδών ἴῃ ΤΟΙ, 4 18 “ τ.}} 6 ΣΧ. 
Ρἰαϊμοά ὈΥ ἰΠ6 τοδαϊηῃρ εἰ δώ ς᾽" (αἴον Β., Μ.): Μαιϊξς 
ΘΓ ΘΟΥΤΘΟΌΥ δαᾶ8: τῷ πνεύματι. “Τὸ τοδὰ 189 
(δου ρμῖδ δηὰ ἀἰβροβί0}8 οὗ οὐ βου οοσρ. Φοδη ἰϊ. 24, 

--- 
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86), γγδϑ ἃ ομιδγδοίοσίβιϊο οὗ [πὸ αχρϑοίθα Μοββίδβ (864 
 οἰδίείη αὐ ἴος.). [ῃ τἰτίαθ οὗ θοΐὶπρ [86 ὅοὰ οὗ ἀοά, 

Ζεθαβ ροβδοββοά ἰδὶβ βρόντον, ὙΠΟ ΤΑΔῪ ὯΘ οοΟμδὶά- 

τθὰ δπδιοροῦθ ἰο ἐμαὶ οὗἨ πογκίηρ πηῖγβοὶθβ."-εγ- 

ο᾽. Βαῖ πὸ τουδὶ ποὶ ἔογρεὶ ἰδ ναϑὺ αἰδογθῃοθ Ὀθ- 

τποοὴ ἴδ ποίοῃ οὗἩἨ 8 πιασίοαΐ τοδαϊην οὗἨὨἁ ͵Ἀἱπουρἢ 8, 

“ἩΪΟΝ 186 Οἱ ἢ8 οπϊογίαἰποᾶ, δπὰ 86 Ὠ᾿ νθ΄. υτηδα 

[ηἰτοβροςῖ οὗὨἉ Ογίϑὶ, τυ ΐο ἴῃ ΘΥΘΤΎ ἰπβίδμιοθ Μ)Ὰ8 ΟΟ- 

οδδίομθα ὉΥ βοῖὰθ τρϑτὶς ουθ!οοκθά ὈΥ ΟἴΒοΓΒ, Ῥυϊ 

Ῥαϊοηῦ ἰοὸ {μ6 Μαβίογ. " 
γον. 4. Τοτοΐοσο ἰδΐῖς ψγὸ ΟἹ] 7---ΟἸβδυ- 

Βοη: πυὶϊ, Ὀοοδυδα ΠΕΣ ζαϊϊοὰ ἰὸ υπάοτβιδηὰ Ηΐ8 

Ἡϊνίηθ οδατγδοίοσ. 6 ἤεϊί6 : ΟὨ δοοουηὶ οὗ ἱποῖγ 

Βαβίυ, τωδ᾽ονοϊοπὶ, δηὰ Ἰσῃῦ Ἰαἀσταθαί, Οοπαρ. Μαίῦ, 

χί, 81. Τμοῖν ἰδουρνβ πόσο ον] ἰπ ἐΒΘΙ βου δ, Ὀ6- 

68086 (ἰΠ6Υ τοχαγάρα 186 εἰσμιοϑὶ 118 88 ἃ ὈΪΔΒΡΏΘΓΩΥ, 

δηὰ αἷβδο Ὀθοϑῦϑο ἰῃ6 Υ δχργαϑβοὰ ποὺ ΟΡΘΩΪΥ ἱμοὶν 

ΒΟΤΌΡΙο8. Ηδποθ ὑμεῖς, ἱπ Ορροβίου (ο (8086 ΜΠῸΟ 

οοπβαοά ἰη Ηΐπι. ῬΓΟΡΔΟΌΪ [Π6Υ Ομ ον οὐϊοοιοα ἴο 

58. τιδιὶ ΟὨτῖβὶ βοουλθὰ ἰο δ 8} 86 
οὗ {86 ἰοπιρῖο, ὈΥ πο [Δ 6 Ῥυὶοδὶ {γ] 

εἷπϑ οὐ οὔδσίηρ (86 βδοιῖθοθ δρροϊῃηίθωα "7 -ῶν κὰν 

Τι ἰἴ8 δυῦϑυτα ἰὸ ἰμίοσρτοι [68 δχργθβϑίου υϑοᾶ ὉΥ͂ ἴῃ 

Τιοτὰ 88 ἃ πιόγε αππομποεηιοηΐί οὗὁ [οταίγθηθβθ οὗἨ β'Π8 
(Καϊποοϊ). 

γεν. ὅ. ὙΨΕΪΟΒ ἐπ ϑαδκίου 7---ἰ. 6.,)ὄ [Δ ἰγα, 

ΟΪΆ δ δαυδ}}}7 αἰ δῆουϊ, δα ῥγοβυρροβο ὈΪΥ]Ὼ6 

Ῥότο δηὰ αὐϊμουῖγ. Βαΐ, 88 ἴπ6 Ὧ1}} οἴδεο οὗἨ ΗΪδ8 

δυβοϊαιοη οουἹὰ ποὺ Ὀ6 ραϊεπῖ ἴο {86 ουὐνγαγὰ βθηβθβ, 

ἫΘ δοοογὰβ ἃ υἱβὶ Ὁ]6 οοηβυτοσίΐοη οὗ ἰζ ΌΥ ἃ τοῖγ- 

. βοῖο." 
γον, 6. Βαϊ ἴἰδαῖ γὸ τᾶν κυοῦν, Ατίβο.--- ΤῊ 

ἘσδηροΙϑι ΡΌΓΡΟΒΕΙΥ ΟἸαἑί5 ἰο ἱπάϊοαῖο [Π6 σμδηρο οὗ 

ων δἀάτοββοά, Ὁ ἴῃ ογάὰδγ ἴὸ τοδκθ Ὁ ταῦ Ρἱ οἰ οταὶ. 

ι Τῇαξ γὲ πιαν ποὺ ἰδαΐ ροιδεν ἦα ἰδ6 ὅοπ οΥ απ 
(ρονον 'ἴβ ρὰϊ ὅγβί ὉΥ ὙΔΥ οὗἁἉ ϑταριδϑὶβ) ὁπ. ϑαγίλ (ἰὰ 

Ὀρροβίου ἰοὸ ἤθϑύθῃ) ἐο ζογσίυθ δἰπιδβ, ανβθ," οἷο. 

ἘῸνΡ οἰδοῦ ἀοίδὶϊβ, δὲ6 ἰ086 δοοουὴῦ ἴῃ Μανὶς δπᾶ 

ἴμιϊκο. 
γον. 8. ὍΟΣΘ δίσχαϊα (ἴῃ [06 δυϊμοτγίζοὰ 

ΥΟΙΒΊΟΏ, οα), ἐφοβήθησαν .--ἸΠο80. ὙδῸ 
πὶ νιοδϑοὰ ἴλ6 ΟΟΟΌΣΤΘΏΘΘ Θχρουϊοποοά ἃ βρί [8] Θ0η- 

Βίου---ἰιο Βρί ὶϊ οὗ ΟἸτῖβὶ οοῃϊοπάϊησ ἰὰ {πεῖν μοατγὶθ 
ποιὰ τ.6 ὑπο] ϊοῦ οὗὨ 116 βου 68. 1Π656 οἱγοῦτω- 

δβίδηοοβ, [6 τηΐτϑοὶο οὗἨ μου πρ' ργουθὰ 411} [Π6 ὕλοτα 
χαυϊοϊκοιῖησ, ταὶ ἴ[86 ρτδοίουβ πουϊίηρ οὐ ΟἸμσίϑι ἴῃ 

βαυϊησ 
ἐϊο 568] 
ΒΥ ἀοίης [δαὶ Ὑ ἴοι ἰδ δι Ὀτη  ἰθἃ το 186 ΟΥ̓́68 οὗ τηθῃ, ἴ ν]}] 

αἴϊοοι τὴν τίσις πὰ μόστοῦ ἴο ἦο ἴμδὲ σι Ἡοἢ,, [Δ [18 ΨΘΤῪ πδ- 
ἕατο, ᾿ἰοθ ουἱξ οὗὨ [δ τορίοι οὗὁἨ Ῥτοοῦ ΒΥ [689 ΥἱδίὉ]6 11Δ68 

οἴ Οοὐ δ Ι[σν{}]} χίνο γ0. ἴο Κον ἰῃ ψ δὲ ἀϊγοοι σὰ ἢ 9 

ἔτοαϊ υπάοτ- δ ττ 8 οὗ ἮΪ5 ἴον ὅτὸ δοί(ἰπρ. δα ἴλὶ [ἢ ο56 

δηὰ ἴῃ 666 δ΄ αἰκὸ οὐδοήϊοηϊ ἴο τΥ͂ ποτά, ἘνοτΩ [ἢ18 τ ΒΙΘ ἢ 

1 Ἅ{Ὶ ον ἄἀο ΟΡΘΕΪΥ δπιὶ Ὀοίογο γοῦ 8}}, γοῦ ΤΏΔΥ ΘΟὨοὶ ὧδ 

ἐμαὶ ἐν ἰ6 πὸ "ΤΟ ΘΥΥ (ΡΒ. 11, 6) ὍροΠ ΤΥ Ρατὶ ἴο οἶδ᾽ τὰ 

δ'κὸ 186 ρῬοόνοῦ οἵ ζοτρίνίπρ πιθὴ ἴμοὶτ 5᾽π85. 'ΓΒ πα, ἴ0 189 ἃ 

, δαυα αν Π1πϑέγαι οι οὗὐὁὨἨ ον [μογὰ δ δγρατωθηῖ, [ξ γοῦ]ά ὍΘ 

, φουϊὰ ἀϊδρτονθ 8.3 οἰαί τη 

ΦΆΟΣ ἴοτ 8 πηπῇ, ΘΑΟΔΙΪΥ͂ ἱσποτδηΐϊ οἵ ΕἼΘΠΟἾ δὰ ΟὨΙΠΟΕ6, 

το οἰδὶται ἴο ΠΟῪ 1} Ἰδὲ (δὴ ἴῃ9 ἤτγδι ; ποῖ 1ηδὲ ἴῃ ᾿δῃ- 
9 ἱβο Ὁ ἰΒ ϑαϑίοσγ, δὰ ἐπέ, 1 [0 ΟὯΘ 6886, Ἰη] {468 

. δηὰ ἴῃ [86 οΟἰΒΟΥ͂, ΒαΡΙγ 8 ΒΟΒΟΪΔΓ 
οἵ ἔτο ἰη [86 ᾿δηκ. “Ὁ. 81 

1 {Τ}8 ΟμδπβΡ ἰδ ἰπα!οοῖοὰ ὉΥ ἴδ6 Ῥδζϑηιῃθῖο πογὰδ οὗ 

ἐδο Ἐτβδηζοῖοῖ: τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ. Τὸ τορὰ- 

)κν οοποίττιεἰίοη τγουϊὰ τοφαΐτο οἰ μος εἰ δῦ σιν ἴος εἰδῆτε, 

οε λέγω ἴον τόνε λέγει.--Ρ. 8.} 

86 ἔδλοο οὗ {π19 ορροείϊίοι ἱπιρ]οὰ ἃ στοδῦος πιδηΐῖθ8.- 
ἰδίζοη οὗ ΡΟ. ς 

Βυοῦ ροτσοῦ απῖο τηθ:.---ατοιυ8 ἀπ Κυϊποεὶ 
ΔΡΡΙΥ (δ18 Εἰ ΩΡΙΥ ἴο Φεδυβ, τεραγάϊηρ ἀνθρώποις 88 
86 ῥίαται οὗ οαἴδρονυ. Βαυτηρατγίθῃ- ΟΣ ιβὶα8 ἜΧρ  δἢ8 
ἱξ : Βυ ἢ ΡΟνοΡ ἴ0 ταθῃ ἔον (μοῖν βαϊνδίίοῃ ἱμσουρὴ 

Ομ τίβι. Μογονῦ δῃὰ ἀθ ὕ οἴϊο : Α ποὺν ρἷδὶ οἵ ἀοἀ ἰο. 
Βυμιδηΐίγ. Βυΐ 86 οχργθββίοῃ σοῖ οθρϑοΐδ!]ν ἰο ́ 

186 ἐξουσία οἵ ἔογρίνίηρ, Βἰη8. Τ]Β ρόνγογ, ᾿μΐΟᾺ 
Εἰ μογίο μβαὰ Ὀδοὰ δες πγοηθὰ ἰῃ ἴμ6 ταοδὺ ΒΟΙΥ ῬΪ]δ0θ 
88 ἴδ6 ῥτογοζδίίνο οὗ Φϑβουδὴ, πον βίοοὰ οτωροάϊοα 
Ῥοΐογα ἰβοῖα, 88 ἰξ τοῦθ δὴ ἱποδυπιαΐίθ ΚΒθοπδἢ. 
Ἠδποα ἐμοὶγ ἰογουϑ δχργοδβδίοῃ : Ηθ 88 ρίνϑῃ ἰΐ ἰὼ 

ἴ6 βοη οἵ δῃ, διὰ ἱπογοίοτο ἰο τῶθῃ. ΤῺ Θχρίδῃδ. 

ἄομβ οὗ Κυΐϊποοὶ δὰ Μουον δὸ πο οοῃισβαϊοίοσυ. ἢ 

ΒῬΟΟΤΒΙΝΑΣ, ΑΝῸ ΕΤΒΙΟΑΙ, 

1. ὙΤΏ6Β6 ὕπο τοΐγδοὶθβ ἤαγο 1818 ἐπ οοτθσλοι, ἱπδὲ 
67 66 δοοοιιρ ἰϑμθὰ ιθάον Θχοθοϊ οὶ αἰβίουϊς 
ἐρουταβίδμοοβ. [ἃ ἴῃα ἤγβὶ ἰπβίδποο, (ἰμ6 οοὔρογδιοῃ 

οὗ τϑοορνα Γδ1} πὰ8 θη τοι Υ παπίηρ. ΤῈ6 ΟἿΪΥ 
δδῖτα ργεβθηΐ ἯΔ8 (μδὶ δ ὙΠ} πο [86 ἀοΙΏΟΠΒ 
ονγηθὰ [ἢ 6 ΡΟΥΤΟΡ μὰ ΒΌΡΓΟΓΙΊΔΟΥ οὗ ΟἸτἶβὶ ; π 16, ἢ 
186 οἴποι μαπά, [86 βανίουσ ῃδὰ ἰο οοπίθπα ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
αἰ ἰπ6 ἀοτηοηΐδοδὶ βρίτῖϊ, Ὀὰὺ τὶ 186 ἱταρυγο δὰ 
στον ]ΐηρ; ἀἰβροβιιίοι οὗἨ ἴπ6 Οδάδγομθβ. [πὶ (88 860- 
ομᾶ ταΐγδοὶο, (86 Ὁ 6] 16 οὗὨἩ [160 ῬὨΑΙΒ668 δὰ βΒουῖ 68 
οττηθὰ 6 οουπίογροϊθα ἰὸ {86 ἢ οὗὁἨ {π6 ραϊἰδβίϑὰ 
τηδῃ, δηὰ οἵ (μο88 πῆο Ὀτουρθὶ δἰπὶ ἔογπασὰ, αἀὰ 
το (8ΐῖ8, ἴῃαι ἴμ6 Εγβί συγθ νὰ8 ἔ0]ονσοὰ ὈΥ͂ Θχρυ βίο 
ἔτουὰ αδᾶδγα, ἀπά ἴῃ βοοομπὰ ὈΥ̓͂ ἃ ΒΟΟΡΘΕΪΥ Βαγθογοὰ 

τερτοδ ἢ οὗὨ ὈΪΔΒΡΏΘΙΩΥ οα [86 ρᾶτγὶ οὗὁἨ ἴμο βογίδϑ, 
ΜΈΣΟΩ 88 ΓΆΠΥ Θσργοββϑοὰ οἢ ἃ Ἰαίοσ οοοδβίου (ΝΜ αἱξ, 
ΣΧ; 24 

2, ΤΏ ὕπνο Ταΐγδ 68 86 8111} ΤΌσΊ 6 οοπηροίοα ὈΥ͂ 
[86 Ῥοου αν σἱον οὗ ΟἸγβὺ τοι ἸΒΘΥ ργοβθηῖ, ΜοτΘ 
1ηδὴ ἴπ ΔΩΥ οἶμον ἰπβϑίδῃοθ ἰῃ προ Ηθ Βοδϊοᾶ (9 
Ῥοβϑοβϑϑὰ, ἀοϑβ 86 ᾿ογὰ ἈΘΓΘ ΔΡΡΘΔΥ 88 (86 ΜΙΡΗΪ 
Οπο---ῶ8 ΘΟΒΑΌΘΓΡΟΣΙ ποὺ ΟὨΪΥ Οὗ ἀδθπλοηβ, Ὀαΐ 4180 οὗ 
{86 ἀατῖς διὰ Ὠοβίῖθ ρΡΟῦΤ ΓΒ οὗἩἨἉ ρδρϑπ᾿ ΟΣ Βθῃλῖ- 
οουμπίτία8 : ὙΔ1]16, ἴῃ [88 Βοοομὰ τοΐγβοϊβ, τὸ 8566 Ηΐτὰ 
Ροποίγαιῃρ ἴ0 186 τοοῦ οὗὨ Ἐ}]], ἴο βίῃ, δῃὰ τοπιουϊῃς: 
188 τιογαὶ ρΟῦΤΟΥ ΟὗὨ ΘΟὨΒΟΙΟΥΒΏ688 οὗ συ, ΗΪ8 βαυ- 
ἷἱῃρ στο οσίθηβ ἰὸ [86 Ἰονγεβϑὲ ὑβυοβοϊορίοδὶ δρὰ 
Τλογϑὶ ΔΌΥΒΒ ΟΥ̓ Πυμπηδὴ Τρΐβοσυ. Οομλῃἐἰπὶπρ ἰμ680 
γτο τοΐγϑοϊθϑ πὶῖ ἰδδἱὶ οὗἨ οαἰπηΐησ ἰῃ6 ἰθτιροδῖί, τὸ 
Ῥεοβοϊὰ ΟἸτβὺ δ8 (π6 Ἰωογὰ οὐοῦ πδίυσο, οὐδοῦ [86 ῬΟΥ- 
ΕΓ οὗὨἨ ἀδιίζῃ 689, διὰ ΟΥ̓ Σ ἐμ 6 ἀδρίδβ οὗἩ [86 δυχηδῃ 
Βθαγῖ, 

8. ΤΏ6 οὐτο οὗ ἴμε ἀοτηοηΐδοβ δἱ δα ΤαΔΥ ὯΘ 
τοραγάθα 85 ἐοστηΐηρ [86 οομ ὐ]-ροὶπῦ οὗἁἨ ὈΪΌ]104] ἀθ- 
ΤΑΟΠΟΪΟΡΎ. ᾿ 1 18 8180 Δῃ δχρ᾽απαίίομ απ ἀδίθῃοθ οὗ 
[86 ἰοραὶ ρσοβι δου οὗ βινίμθ ἤθ8}} ἀπᾶον 186 Ο]ὰ 
Οσονρηδηὶ. Βυῦ [860 δῃὰ Οουΐδοῦ ρῸ ἴοο [ἈΣ ἰῃ 
ταδί πίδἰίηρ παι [86 ἀοβίγυσίίοη οὗἨἁ {86 μειὰ νγὰϑ ἱπν 
ἰομπάρὰ 848 ἃ ρυμίβῃτηθηῖ, 6808 ΟὨ]Ὺ ;εγηηὶζδ ἷν δ (19 
τοαυοβὶ οὗ [86 ἀφῃῃοηίαςϑ, 180 ΒΑΥ6 ποΐ γαῖ Θοταρ] 60» 

Ἰγ τϑοογεγοά, μὰ ἤθῃοῦ ἃ 6 ποὺ αυἱίθ ἀπάθν ΗΪβ ρονν- 

ΦΙΓΑΕΟΕΡ: “ Τοῖς ἀνθρώποις, ο πιαπχίπα. ΤΒΟΥ τες 
αατάοα τδΐ5 ννοπᾶοτονοτκίπα 88 βοι ϑίθ!ος Ὁ Θοὰ ρσγδηίοᾶ 
ἴο τηοη--ἴο τ ϑηκιη : δὰ νου Βαρροδιηρ [παῖ μδὰ 

Ὀοίοτθ ἴμοῖ [80 ταὶ Ἰποδηϊης οὗἁ λον ψογάδ, ἰὩ080 ογὰδ 
ψ0γ0 ἴσο ἴῃ [6 ὙΥΤῪ ΒΕΝΕΗ 8680. 3646 Φοδῃ χυῇ!. 8."-- 

ΤΒΣτοη, ὁπ ναοί, ν. 209: “Κ ΤΏΘΥ ζδ]ξ ΣΙ ρΉ ΠΥ τΒδὲ τμδὲ 
“8 μίση ἴο ὁη9 πηδῃ, ἴο ἴΠ6 ἤδη Ὁ τίβὲ Φ6δῃ8, νὴ 88 αἰ ΥΘΏ 

ἴον ἴμ6 δακὸ οἵ 8]}}, δη ἃ ΟἹ Εἰ πιδύο]ν ἐο δἱϊ, αὶ 1ξ δ ἰρἀοοὰ 
κἰἴσοη "ὡπΐο πιῆ, ," ΤΠΥ ἐὰν δὲ Ηθ ροϑδοδδϑοὰ ἴδεθθ Ῥοῦγ- 
ΟΥΒ 85 (06 ἴγὰθ ἡοδὰ δηὰ δ νων σι με μαι οὗ τδ9 τβοο, δὰ 

ἐπογϑίοστο ἰδὲ ἴπ686 μβ ἴ0 Ἠΐπλ τγοτο 8 τί 5 ΒΕ] ϑυυΥδος οὗ 
ἰὰΣ Ν" δηὰ ᾿μαρκοαί υἱης ΤΥ ΘΥΟΣΥ ΣΘτ ΘΓ οἵ 1μδἱ τδρο.""--- 



108 ΤῊΞΒ ΘΟΗΡΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΟΙ͂ΝΘ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ. 

ΕΓ, ΝὸὼοΣ τουδὶ τὸ ζογμοὶ (δαὶ, ἀοδρίία ἰδοἷν οὐτὰ ἱπι- 
Ῥυγίίγ, 86 ἀφιηοπίϑοβ ΘΟΙΏΣΟΠΪΥ,ΡΟΒ ἱμ ἰῃ- 
Ογοδϑϑα τη θα δϑΌΓο ἃ ΟἶΘΔΓ Β6ΏΒ6 οἵ Ἡδδὺ ὙὙ88 ὈΠΒΘΟΙΏΪ 
(οοταρ. Αοἰϑ χίσ, 16). ΤῈ6 ἀθιμοῦβ ὁμοβα ἰ0 δηίος 
ἱπίο ἰ86 διυν]γίηθ. ΤῈ ἀοιμοηίδοβ 4180 οἰνοβο ἰὸ Ὀτὶπρ 
ΔῊ ἰγοη ἶσα] ρυπίϑηπηθαΐ οἱ ἐμοῖς ἀἰδίτγίοι, δὰ ἰδ ἴο 
σοοὶ ἱποὶν ἰαδὺ Ῥδγοχγατα ἴῃ ἃ αἱγοοίοῃ οΓῸ Ἡ8ΟΪ]6- 
ΒοΙη6 ἰ88ῃ ἰουτη ΕἾ Υ.---δϑίγν, {πὸ οτὰ ἩΐπηβοΙ τὸ- 

οα υΐἱ8 ᾿πἀρτηοηῦ 88 ὙΒΟΙΥ δβυ 8016, πιϊδοαῖ, 
οὕγονόῦ, μβανὶηρ αἰ ΓΘΟΙΥ βοηὺ ἱ. 

4. ΤΊιο αὐδοϊυοι οὗἁὨ (16 ρμα]βίοὰ τηδη, δῃ!ᾷἃ ἰαΐογ 
ἰπβίβῃοοβ οὗ [8.6 Β81η6 [κἰη, ΟΓΕ ἴῃ ΒΟΙΩΘ 18. ΔῊ 
δυιοἰραίΐου οὗ [λ6 τοσοῦ το ῃ ἰδ6 το] ἰπ 166 ἰθτι- 
ὈΪθ ναβϑ τεηὺ ἴῃ ὑνγαΐῃ. ΘῈ Οἢ ΒΘΟΙῺΒ 8180 ὕ0 ἢᾶγτα ὈΘΘΏ 
[86 υποοπδοίουβ ἔδοϊϊηρ οὗ Ἰποθ6 0 ποτὰ ῥγοδοηὶ δἱ 
[86 τὸ. ΤῊΪΒ ΒἰΒΙΟΥΥ͂ ΓΟΓΟΣΌΪΥ Ῥσγοϑοηΐβ [0 ΟΡ Υἱον 
ἴῃ. σοπποσίΐοῃ ὈοΘΘΏ ΒΒ δα ΤΩΙΒΟΓΥ͂, ὈΘύνγΘ οι [ῸΓ- 
Εἰγτλος Δ ΓΘΟΟΥΟΤΎ, δηἃ ΠΟΠΟΘ 8180 Ὀοίτθοῃ ᾿υδι- 
οαἰΐοη δηὰ (86 τοβυττοοοῃ. 

[ὅ. ΤῊ ρόοῦγεν οὗἨ ἔογρίνἱπρ δἰ 18. ἃ βί γι οἽ]γ Φὲ- 
οἷα ᾿γῖν ]ορο, 88 ἴῃ 6 δον τ ΠΥ βυρροβοά, δηὰ οουϊὰ 
Ὅ6 οἰαἰπλοὰ Ὀγ ΟἾτῖβὲ ΟὨΪΥ οἡ ἰδ στουηὰ οὗ ΗΒ]8 δ,- 
Υἱῇο πδίυγο, ΒοΙι66 Ἧ ΙΏΔΥ 086 [018 οἶαὶπὶ 88 81 
διρσυπιοηΐ Ὁ [86 Ὀίν εὐ οὗ (ἢ6 Βανίουν (48 Αὐδδπα- 
δἷυβ αἰὰ ἰπϑὲ ἰ86 Ατγίδῃβ). Υοὶ Ης οἰαἰταθὰ δπὰ 
Θχογοΐϊβοα ΛΑ ΡΟΣ 88 [06 ἑποαγπαΐίδ ϑοη οὗὨ ἀοα, οΥ 
88 ἰΐ6 ὅοῃ οὗ απ οὐ ὀαγίλ, Ἀανΐπρ Ὀτουρῃῦ ἴ0 τὰ 
Ηϊΐτὰ ἴγσσχω ἤρθδύθπ, 88 {8 6 ΟΠ6 ὙὮΟ 15 δὖ ὁποο |{κὸ ὑπῖο 
8, Δηἃ ΔΌΟΥΘ υβ 8]1} 88 [86 οἴοσπ δπα ρμοτγίοοϊίοι οὗ 
Βυτοδηϊγ. ὙΠ Ώ16 οἢ φασίμ, Ηδ δχογοίβοα [6 βοῦσοῦ 
αὐγθοῦΥ ἀπ ῬΘΥΒΟΏΔΙΪΥ ; δήϊον Ηἰβ8 οχαϊδίίου Ηθ ὁχ- 
ογοΐβοα ἰξ ἰῃ Ηἰἴβ ΟΠυΡΟ 88. ΗῚ8 ὀοσγζδῃ ἰπγουρὰ ἴῃ 6 
ἸΏΘΔΠΒ Οὗ ρτϑοι, ἀπα [Π6 ΤΠ βίγΥ οἵ ΓΘΟΟ ΟΠ ἴ 0... 
Ἠρηοο Ηδ ὁοηξεγτοα (8 ῬΟῦΤΟΡ, ΘΟΙΩΤΊΟΙΪΥ 68]16α {Π 6 
Ῥοιρον ο7 ἰδ6 ζουδ, ἑ. 6.) [6 Ροτγοῦ οἵ ἀἰβο ποθ ἴῃ τὸ- 
οοἰνίηρ δῃὰ οχοϊυάϊΐηρ ΤΟΙ ΟΓΒ, δηὰ ἰδ8 Ορομΐηρ 
διὰ βῃυϊεηρ (Π6 ραΐθβ οὗἨ ἰῃ6 Κίησάοτα οὗὨ Βοδνρῃ, 
ὍΡΟῺ ΗΪΐβ Δροβί]θ8 (Ναί. χυΐϊ. 19. χυἹἱ, 18), γο ἰῃ 
118. ο856 Βροαὶς δπὰ δοῖ ἴῃ ἴΠ6 ἤϑιὴθ δπὰ ὮΥ {86 δυ- 
ἐδουῖν οὗἩ ΟἸγίθι. Το ΟΒυγοῦ ἀοθ5 ἴμ6 ποσῖβ οὗ 
Ὠράνθη οἱ οασί (“" 7}αοἷξ ἐπ ἑεγτὶδ ορέγα οαἴογαπι "), 
διὰ Ὀἱπα5 δηὰ ἰοοβοδ, Ὀὰϊ ΟἿΪΥ ὈΥ ἃ οοριηιΐζεα, ποὶ 

, 8ὴ ἱπῆογοηΐ ΡΟΎΘΓ, μι ΟἿΪΥ͂ Δ58 186 οὔβδη οὗ Ὁ τἰϑὺ, 
Οοαρ. ΤΎΘποῖ, Δοέεα οα 2 ν., Ὁ. 207, δὰ Ὑ ογάβ- 
ποσί ἐπ (αἰ. ἰχ. 6 : “ ΟἩ τίει ἔογρῖνοβ β'πβ ποῖ ΟὨΪΥ 
88 ἀοὰ, ὮὈΥ ΗΪΐ8 οτηπὶροίοποο, Ὀὰΐ 88 ϑδὸπ οὐ απ; 
Ὀθοδυδβο Η 6 88 υῃῖϊοα τη Β πδίατο ἴὸ Ηἰβ οσσῃι, δῃὰ 
ἴῃ ἰμδὲ παίυσο μα8 {18]16 ὦ ὑπ 6 ΔῊ δπὰ ρογίβοιρα 
ΟὈοαΐοποο, δὰ 8ὸ τηοσί θα ἰο γϑοοῖνα 8}1 φοισὲρ οπ 
σατίλ (Μαῖι, χχνῖϊ, 18) ἴῃ τμδἱ παίυγα ; τὶ οἢ ΡΟΤΟΣ 
Ἠδ ἸΟῪ οσογοῖβοθ 88 Μοαϊδίοσ, δῃὰ “ὶ}} οοπίΐηαο ἰοὸ 
Θχθγοῖβο, {111 811 δῃοῦηΐθβ. . δῖῸ ρυὶ υπᾶον Ηἰβ ἔροί. 
ΑΒ δὸη ὦ ση, Ἠξ ονοὸῦ Ἵχϑγοῖβοβ {Π18 ροῦν οὗὨ ἔογ- 
Εἰνίῃρ; βίῃ οἱ δαγίδ, ὈΥ͂ τηθ8}8 οὗ ἱμ6 οτα δῃηὰ 8ο- 
ΤΙ ΘΙ ΐ8, δηα ὮΥ ἰΠ6 ΜΙηἰδίτΥ οἵ ΒΘοοπΟ Ἰδιίοι (2 σον. 
γ. 18, 19), ἀῃὰ ὉΥ ὙΒαίονΟΡ Δρρογίδι 8 0 ψδί ἷβ 
ΟΟἸ]οὰ “6 Ῥόποῦ οὗ (Π6 Κογβ.᾽.. . . Βοβίάοβ, ὮΥ 
βδυϊηρ ἰμαὐ Β' 5 ἅτ ογρίσθη ὁ ὌΡΟΣ ὁαγίλ,᾽ οὐν Ἰοτὰ 
τοὶ 8 ὺ8 ἰπαὶ ἃ ἴΠοΓῈ 8 ὯῸ ΤΊΟΓΘ 0ΪΔ66 
ἔοτ ἴδῃμοο 8: ζοσρίνθηοβθ, ἴος ἴθ (Π6 ἀΟ0Υ 18 
βδυι." ΑΔ ἐλῖθ6 ἱπίδβυθηοο. ΤῊ οοῃίγαϑὺ 8 ποὶ Ὁ6- 
ἔπϑοῃ σαγίλ δηὰ δίογηξέψ, Ὀὰ  Ὀοίτοοη δαγίδ, πὰ ὧδα- 
ψοη.---Ῥ 5.} 

ΒΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΕΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Ψεδι8 οηοουπηίοτγβ {π6 ΘΟὨ ΓΒ σοη διὰ φητοΐυ οὗ 
ἴη6 ποι], ποὺ ομἱγ ἱῃ Ηἱβ ἰοδομίηρ, Ὀὰΐ α͵8ο ἰῃ Ηἰ8 
ὝΟΥΝΒ οὗ ρτθθθ πὰ ροῦγοσ.-- -Τὴ ρίοσυ οὗ ΟἈτίβι Β 
Τηΐγϑοὶοβ ἀρροδΓΒ ἰπ ἰμῖβ, ἐπα [ΒΟΥ ΔΓ6 Ῥογίοστηϑα ἴῃ 
[6 τοϊάβὶ οὗὁἨἁ ὑπθοϊΐονοσβ, ὃ ΗἨδ ΟἿΪΥ ταθοῦ πὶ 8 
εταΐϊῃ οὗ ἰαϊ (ἢ ἰπ (086 τᾶο ΔΡΡΙΥ ἰο Ηΐπι ἔοσ Ἐς]ρ.--- 

Φο808 τημϑὶ ῥἷαοῖς 88 Ὀγδηᾶβ ἔοση {9 Ὁ (δοδο 
σὩοῖα Ηο γϑάθοτῃβ ἔγομι ἴ.6 πο] οὗ οὗἨ ἰῃ6 ποι] ὰ,--Ὁ- 
ΟὨγῖβυΒ οαδίίηρ ουὖ ἴ[Π6 ὉΠΟΙΘΔῃ Βρ᾽ γί 8, 88 οοπποοίδα 
ἢ Ηΐ8 ξουχίνθηθϑδ οἵ βίῃβ. 

Τὴε λὲ ΟἿ δε Οαααγοηε8.---ἰ 0608 Τορῖκ 8 ἃ 
ἍΔΥ ἴον Ηΐβ οσπὶ θοΐδ ὈΥ 868 δηά ὮΥ ᾿δηὰ.---Τ)ο ἴῃ» 
ΒΟΟΣ Υ οὗ δἰρῃ να γ8 δὴ ἱπαϊοδιίοη οὗ [86 βἰδία οὗ δ 
δου ΤΥ.---Οὐπποοοι Ὀούπνθοη Ὠυπιδη γαυΐῃρ' δ ἃ 180 
Βρί γἰὶβ οὐἠἨ ἀδυίκη688.----[Πύο ΣῊ 8] οοπἰγδαϊοίοα ὁπ 86 
Ῥδγὶ οἵ ἰῆοϑο ὙΠῸ ὙῸΓΘ : 1. ΤΏΟΥ Βαδβίοη 
ΤΟΥΘΤΟΒ(Υ ἰ0 τηϑοὺ {πΠ6 μοσὰ, δῃὰ γοὶ δορὶ δίῃ ἐμαὶ 
Ηδς πουϊ]ὰ ἰοτταοὶ ἤδη : 2. (ΒΟΥ Ὀοίδὶκο ὑποτηβοῖνοθ 
ἰο οῃ γοδίυ, δηὰ γοὺ αἰ ΒΡΙΔΥ͂ Τη8]106 : 8. (Π6Υ δ΄6 ἰῃοτα- 
Βοῖνοβ οσυγοὰ, απὰ γα Ὀθοοόσὴθ ὈυΓαἀρΏβοση 6 ἴ0 ΟἰΠΘΓΒ, 
--ΤῊο ροββοδδοὰ ζᾷγα 8 ἵῇοτα δ {8010 τοοθρίΐοι ἴο ἱ89 
Τιοτὰ μδὴ [86 ρϑορὶο οἵ ἀδάδι.----ἼΠ6 ῬΓΟΧΊΣ Υ οὗ ἢ 6 
ΗΟΙΪΥ Οπα τη ἀογῖπρ ὈΠΘΑΘῪ δηα ἰοτστθηϊτηρ ποΐ ΟὨΪΥ 
ΟΡΘΏ δηὰ τ Ὁ] δἰηπογα, Ὀαΐ αἷβδο ἰΠ060 ὙΠΟ ἃτὰ ἀ6- 
Ργνοὰ οὗἉ ἱμοῖν στρογ] ἔυθθάομῃ.----" 18 δα δῖον ἔογ ΟἸτίβὲ 
ἴ0 68] {86 ταυηρ Οὗ ᾿ραηἶδο8 πῃ ἴο ΓΘΙΏΟΥ͂Θ ΟΔΙΟ 
Ἰαϊϊηρ δπὰ γοῦ βιυρ᾽ ἃ 86 ββῃπο88.---ΤῊο ίνέπε }μασ- 
γηδπιΐ ΔΟσοΙ ραν ίηρ (μ6 ΟΌΓΟ: ἃ 18] οὗ 186 ΘΟ ΤΥ 
δηὰ Ρθορ]ὁ6.---ΤῊο οχρυϊβίοῃ οὗ ἰδ6 1,ογὰ, υπᾶον [80 
δυΐδα οὗ τϑύθσοῃσο, αμὰ ἴῃ ἰῃ6 ἔοστῃ οὗ δῇ οπίγοδίγυ, 
ποὺ Πβίδπαϊηρ [86 ΘΟΓΟΙΏΟΩΥ Οὗ ἃ ῬγΓοοθβδίοη Θοιθ 
ουϊ ἰο τηροὶ Ηΐπ,. 

Τῇὴδ εἰγε 97 ἰλὲ Ῥαταϊψέϊο, οἷ, ἰχ, 1--8.--- ΤῊ} Τοτὰ 
τοδαϊηρ (86 δΒοοτγοίβ οὗ (86 δοασί : 1. Ηθ ἀοβοτίθβ ἴῃ 
186 υτροιΐ οηάθδυουβ οἱ ζο]ῦ ποορᾶ, ἱμ6 ἔβὶι 8 τμίοΣ 
Ῥτγοταρίβ ὑπ 6πι, δηὰ ὈγΐΏΡΒ ἰὑ ἴο τηδιυσιιν»; 2. Ηδ ἀ69- 
οτίθβ ἴῃ (Π|6 Τΐβο τ {π6 συ π ]οἢ 88 118 οδῦβο, δπὰ 
ΤΟΙΏΟΥ͂ΘΒ ποὺ ΟὨΪΥ͂ [86 ΤοΐδβονΥ, Ὀπὶ 4180 1 τοοὶ ; 8. ΗΘ 
ἀοϑοσίοβ [86 Βοοσοὶ ὉΠὈο] οὗ οὗ ἐπ ποσὶ, δηὰ ον δίθθ 
18 νογηλοίουβ ἱηβυθηοοδ.--- 6 Ταϊγαοϊς οἡ {86 60ῃ- 
δβοΐθῃοο δῃὰ ἰῃθ σιΐγϑοϊα οὐ {Π6 βοῖς 116 γα δ΄ τσαγβ 
σοι ἰποα: 1. ΤΉ ἔοττηοῦ 18 {πΠ6 τοοῖ ; [86 Ἰδίίονγ, (ἢ 6 
τηδηϊ δίδου. 2. ΤῊ Ο0Π6 ΟΥ̓́Τ ΟἾΒΟΙ ΙΏΔΥ, ἱπάοοά, 
ὯΘ ΙὩΟΤ6 δρρδγοηῖ: δυΐ 8. [86 πιΐτϑοῖὶθ οἱ 186 11 
σδηποῖ ῥγούο Ἰδβύηρ πὶῖπουΐ [δὶ οἢ [868 ΘΟΠΒΟΐΘΏΟΘ, 
ΜΓ Π116 ἰμαὺ οἱ 86. οΘοῃδοίθηοο ἰβ τηϑηϊοοιθα Ὀγ ἴπδὶ 
οἱ ἴ(}6 116.--- ΤῊ 8 ταΐγαοϊα οα (6 Ῥα]βϑὰ τωϑῃ γϑυθδ]- 
ἴῃ [86 ἔ]16δὲ τωθαϑυσο οὗ στδύο οὗ 8]1 ἰ86 ουγοβ 80- 
σΟΙΩ ἰβηθὰ Ὀγ ΟἸγῖβί.---- ϑΌπ, δθ ὁ ἀλον εἴεον ; ἰὰᾷὰν 
δὶπδ δὲ 7ζογσίυοη, ἐλιοε.---- Το θη. ΟἿ λίαπ ἣαδ ΟΝ 
εαγίλ ἰο ἵΤογσίυδ δἰ..2.---ΟἸτὶδὶ Μ1}} τηδηϊοδὺ ἴῃ (8 
Ὀοαΐοβ οἵ Ηΐβ ρϑορὶθ νδδὶ Ηδ δ88 ἀοῃδ ἴογ {πεῖν βου]β. 
-- Τὴ ρβοεροὶ οὗ ἔγθα ζταοθ οοῃηθιτηθαὰ ὮΥ νἱβ' Ὁ1]6 βίρτιβ 
Ὀαΐοτο ἴῃ6 6Υ68 οὗ ΗΒ Ορροῃθῃίβ: 1. ΒΥ ἴ86 ΓΘΟΟΥΕΓΥ͂ 
οὔ παίΐοῃβ.: 3. ὈΥ (86 βουγίβείϊηρ οοπαϊιίομ οὗ οουῃ- 
ἰτΐοΒ; 8. ὈΥ ἰδ6 ΤΟἸκοΏ8 οὗ ἃ οοσηΐηρ τοβυστθοιοη 8]} 
ΟΥ̓́ΣΡ {π᾿ οΑτ}.--- 6 Βουῖθο8 δῃὰ ρῥγίοβδίβ οὗ ἰδ ἸΔῈ 
Τονρινίπρ βίμβ, δμὰ Ψ68ὺ5 ζογρί γἱἦρ' βἷηβ: 1, ΤῺΘ ἔοι- 
τοῦ οοπηροίοα ψῖῖ ουἱϊναταὰ ΟΥΟΪΏΔΠΟΟΒ, ΒΑΘ 68, 
ΔΠπα [86 βογυΐοθβ οὗ ἴῃ 6 ἰθῖηρ]6, ἰγρῖὶοαὶ ἴῃ 118 πδίυγθ 
διὰ Διγαησοηθηΐβ; 2, [86 Ἰδιῦου ὑγοοθοδϊησ ἤτοπὶ 
ἔγοθ ζγδσο, τοοοϊνοα ὈΥ ἔδἢ, δηα τηδῃ δια ἴῃ ἃ ΠΟΙ͂ 
᾿16.---Τὴο, ουαϊπναγάὰ ονϊάρθῃοο οὗἁὨ βϑογοῦ γτδοῦ.-- - 9 
δοβροὶ οὗἩἨ ἴῃ ἔογρίνθῃθβθ οὗ βὶπ8 ΟΥ̓ Ὁ γἶβὶ, (86 πηοβὲ 
Ἰοτίουβ οἰ οὗὐἠ Οοά ἰο τηδῃ.---Υ παὶ ἀρὰ γανὸ ἴὸ 
Ἡγὶβί, Ης ρᾷγϑ ἰτουρῇ Ηΐπ ἴο τηθῃ. 

Αίανκο:---ΤῊ6 ἀ6ν}}8 αἰβὸ Ὀοδονο δηᾶὰ ἔγοηῦ]ο, 
Δαχη68 ἰϊ. 19.---- Ζείδίμδ :---ἸΓ ἴἰΠ6 ἀ6Υ]] οσδπηοὶ μᾶνα ἷβ 
Μ}}}, ἴὉ 18 ἃ ἰοστηθηΐ ἴὸ Ηἶτῃ ; Β0 880 ψῖτ εἷβ ΟὨΣ] ἄγεπ, 
{86 ν᾽] ιοϊκοα.--- Οεί πεν :--- ΤΏ Ὑ ὮΟ ΟἿΪΥ 566 }ς ἴο ἀο 
ἤδττη 8Γ6 σον ΗἸΥ αἰ δη 8 ΘΠ] άτοι, ΦοὨ Υἱ, 44.--- 
Ἡεάϊνσεν :---Νον-ἂ ἀαγα, 8180, [86 ἀθνἹ! οηΐοσβ ἱπῖο 
86 Βπῖηο.---αοὐ Βοπγοιἑ πιο ἀσργῖνοβ υ8 οὗ οὖν ουὖὖὺ 
ΩΓ ῬΟΒΒΟΒΕΙΟΏΒ: 1. [ἢ οομηρδβδίοης 2. ἰῃ σρῃν 
δουβῃοβθ. ομεβηοΐ,--- Ἰησοῦ .--ὖν παῖ ἱηρτμαϊααθ 
ἰο τοἰδὶπ ἴδ6 βυίύμπο διὰ ἴὸ ὑδηΐβῃ ΟἸ γἰβὶ '---ἰὶ 8. ΟΏ6 
οὗ Βαϊδῃβ ἀονίοοδ ἰ0 Γορσοβοῶῖ [6 ζοθροὶ 88 οδυδίηρσ 
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1088.--- ΤΟΥ το ὈΔηΗΪΒὮἢ ΟΝ ταῦ ἱπ ΗΪΒ τ στη ΓΒ δΙῸ 
ἭΟΥΘΘ ἰθδΔη [86 αδάδίθῃ68.---Οἦ. ἴχ, 1-8. Ηράϊπρεν 
-Ἀ͵Π΄Λο 8. οὖν ἀπ ἰο ΒΌΘΟΟΥ Οὐγ ποῖρηθοῦ ἱπ 6 ἀΐδ- ᾿ 
ἐγ668.---ὙὙ οὴ Ἰαϊὰ οἢ ἃ Ὀ6α οὗὨ Βἰοπ685, τὸ οὐρὰ ἴ0 
6 ΤΙΔΟΤΘ ΔΗΣΙΟῦΒ [ὉΓ (6 ὨρΑΙΝ οὗ (η6 δου] ἰμδῃ ἴον 
τ0δὲ οἵ [0 Ὀοαγ.---  ππι6 δ! ἢ τοδαῖνοβ ἔγοστη ἴῃ 6 ἢδηὰ 
οὗ αοἂ πιδὶ ἰξ βοιρῖ.---Η6 80 ἔσοτα 86 Βοαγὺ τϑ- 
Ῥοπὶβ δηᾶ θοϊξονοθ οὰ ΟἸγίδὲ ᾽85 ζοσχίνοποθα, Αοίδ χ, 
43.----οϑ08 186 πουρδὶθ ἀπά ἰηὐδηΐβ οὗ ἐπ 
μιοαγί, Φοδη ἱϊ, 2ὅ.---ΙἼἰ| ἰθ ἱτηροαβὶθ]6 ἰο Ὀ6 ἩΔΡΡΥ͂ ΟΥ 
σοσα ογίδὉ]6 ἢ τὰ ἅτο ποὺ δϑϑυγοᾶ (μδὺ Ἧὸ 8.6 ἀὐὰπ 
ΟὈΣ]άΓθα.----ΕΔ ἢ ταΐγοὶθ ΟὗἨ ΡῬΟΥΤΟΡ ΟΣ οὗἁ ζτδοθ ἰδ6 
ϑαγιοδί οὗ δη οί 6 Γ.---ΕὈΥ ΘΠ 686 οὗ Β' 8 ΘΟ Ρ ΘΟ ΒΘΠΩΒ 
ΘΟΥ̓́ΟΓΎ Ὀ]οδαίηρ---Ομοθηεί :---- δὶ ἴ8 ἔοὶυ ἃ βία Ὁ] ηρ- 
δἱοοῖς Ὀγ 1809 πον! ϊγ- 86, 8 Δ οσσαδίομι ἰο {86 Βἷτω- 
Ῥίο ἴο ῥγαΐβο 6Θοἀ.---αἀπιϊταϊΐοη δῃα ῥγδῖβο τηυδὺ 2Ὸ 
τοροίδοτ, 

Οονϊαοὶ :---ο86 τὸ Βδίθ ΜῈ Ἰονο ἀθαΐίδ, Ῥζτου, 
γἶϊ. 8360.--- Αγ 0169 στὸ Ὀυΐ {86 δηϊ οἰραϊου πὰ οδυ- 
ποϑὶ οἵ ἃ εἶριιοσ οσον οὗ {πῆσβ. Ηδποθ, 88 ὑπερ [ἢ 9 
Οἰά, 8ο υπάον (89 Νοὸν αἰπροηβαιἑόμ, 9 6808 Οσοδδίοι- 
8}}γ τιδηϊοϑιοα Ηἰπιβοὶ τ ἴῃ ΗΪ58 ταίγβοὶθβ 88 6 ἔχ ΓῸ 
Φαάρο οἴ ἴλ:6 που]α.---Βυὺ {8158 γῶβ ποὺ 186 τηβίη ΟὐὉ- 
ἦοσὲ οἵὨἉ ΗΠ ταΐτβοϊθα, πίοι, ἰῃ ροηογαὶ, σογο [86 τηδῃ- 
ποσίδιίίου οὗ Ηἰ5 τότε αὶ ρῬογίοττηοὰ ὮὉΥ Ηΐτὰ 88 Εο- 
ἀδοσηοσ.-- Μἴτδοὶοθ οὗ ἰυάρτησηΐ : [88 ἱπβίαηοθ (;: 
16 ΤΩΟΏΟΥ » δὰ ἰΐοβο ψγοὸ Ὀουμμὺ δπὰ βοϊὰ 
ἴῃ 186 ἰατηρῖθ (7); ἰδ6 υπΐγυϊ ἃ] Ηρ ῖτθο ἢ ἰοῦτοῦ 
βισποκ ἰηΐο [86 ΘΔΟΙΏΡΔΠΗΥ Οὗ [8086 ἯὮΪΟ σϑῖὴθ ουὐ ἴὸ 
ἰακο Ηΐω. (Απαηΐδϑ δπὰ βαρ ΐτα, ΕἸ γτΩΔ8.).---ἴὰ (δ ΐ5 
ἰπαείδηοθ 8180, Ὀ]οββίπηρ δηὰ ᾿υάρτηοηΐ τγόγα σοη] οἰ ηοὰ : 
1, Βαίθι τοϑίογοὰ ἰὼ ἴμθ αἰδιτίοι ; 2. ἐπ ποῖρῃθον- 
μοοὰ ἀοϊϊνογοὰ ἔγοτα οὐἱἱ βρίγι 8, 8. 186 ροββοββοὰ 
συγοὰ; 4. Ἰὸ δἰϊσασίΐοῃ οὗ δ Ῥγοβὶ οἰ δα οηϊογτηοας 

τοασηογοᾶ.--- ΟἿ, ἰσ. 1-8, Α βρϑοΐδὶ δια ρμδϑὶβ τοϑὶδ σὰ 
[86 πδηλθ, “ 30η οΓ δαπ͵,," 88 εἰχεϊγίηρ ([ῃ6 Μοβαβίδῃ 
οὐ 186 αν ουν, 88 τη8Ὴ 8ΙΏΟΠΡ' ΠΊΘΏ.---ἰ0 808 μ85 Ὀ6- 
βίονγο ὕὑροὴ Ηἱΐβ βογναπίβ δυϊῃου ον (0 δηπούμοθ ἰὸ 
ΒἰΠΏΘΓΒ ἔογ Θ 688 οὗ βίῃ πὶ [88 πηι οὗὨ σοὰ. 

Ἡδιδηεν (οι οἷ, ἰχ. 1--8) :;---Εσυθὰ [86 [ἈΠ οἵ 
ΟἰΘΓΒ ΤΏΔῪ δἰὰ υβ ἰῃ οβθίαϊηίηρ ΟΊ ΎΘΠ668 ΟΥ̓ Β[Η.---- 
ΘΟ γι βύδη υ μ88, αἰγθσι Υ δὰ ἱπάϊγθσῦγ, αὶ Ὀοποβοῖαὶ 
ἰηθυθηοα οα ὈΟΩΣΙΥ αἰϊγηη8.---ΟὈἸδοίουδβηθδα οὗὨ βίῃ 
ἷβ [86 βώῃρ ἴῃ 411 ουν ὈΟΘΙΙΥ βυδογίηρϑ.---ΕΟΥίυ 688 
'8 (16 Ετϑὶ ὑδΐηρ π βίοι τδη τοαυΐγοβ ἴῃ ΗΪΒ ΤΩΪΒΘΓΥ.--- 
ΟὨτῖβι δἰτσαγβ δ άγοββ68 ἰὼ δι] οὐθὰ βοὰ]8 {16 τοτάϑ, 
6 ο}ῇ γοοα οἦδον.""--- [Ὧ6 σοτηγαο ῥγουογὺ, ἰμδὲ 
{πουρθα ἃΓ6 ἔγϑα, 18. δββϑῃ δ᾽} 7 Ὀπίτα6.----ΟΟἸ0 5 
᾿ΘΠ θυ ἰοὸ δυθρίοΐοη.---Τ0 ἀοἰἑνογαποο οὗ οὐμοῖβ 
Ββου]ὰ Ὀ6 τηδίϊον οὗ 7ΟΥ̓͂ ἰο υ8.---Τ) Βοδιηρ οὗ 186 
Ῥδγδὶγίίο: 1, ον ΨΦοδὺ8 Ὀορίηθ ἰδ: 3, ον Ηθ ἀθ- 
ἔδμαβ ἰΐ; 8. ΠΟῪ Ηθ σοτωρίοίοβ ἰἰ,-- 0 ῬΟΤΤΟΣ οὗ 
ΟἸγῖβὲ ἰο ζογχῖνο δβίῃβ : 1. Ὑ Βοσοΐῃ 10 φομδίδίβ, 3. ἰῷ 
οοπαϊοιι. 

εὶπλανά, 1802.---ΤῊα Τουζίνομϑϑϑ οὗἉ δίῃβ [85 ἴδ6 
ταοϑὺ θομοβοὶα] ἸηθΌσπΟΘ 8180 ΡΟ ἰ.6 ΘΟΠΒΟαΌΘΠΟΘΒ 
οὗ οὺν 0Ώ8.--Παγηιδ :---Τ δ οΘοπποσίοῃ Ὀ6- 
ἔπϑθη δίῃ δηὰ βυδβοιησ: 1. ΟΘΠΘΓΑΙῪ ρῥαίοπί: 3. 
βοιαλοίϊιοδ ἰάθη: 8. Δ᾽ ΤΑΥΒ οογίδίη,--- Ἠ 
67 :- 6 ῬόΟῦΤοΣ οὐ σεδυϑ ἰὸ ζογχίνο βίῃϑ οἢ δδγίἢ: 1. 
ΤΏ οοπῃγδαϊοι ἢ πδὺ ἴὃ : 2, 186 ἰοβιπη "68 0 
ἰδ ; 8. 118 σΊΟΥΥ ; 4. 18 ΘοὨαϊ 008. ϑ'αολδο :---- Ομ γὶδὲ 
[π6 ἰσὰο ῬὨαγείοίδηῃ οὗ ἴῃ 6 βου]. ἤσηζε :--- ΤῊο ρον- 
ον οὗ ΟἸγῖβὲ ἰο ἔουχῖνβ βὶ Π8.--- (, Βεοῖ :-- ΟἸ γῖβὺ κυ Ο78 
ἘΟΥ͂ ἰο Βα ὸ ἐγΌΪΥ : 1. Ηθ ἰοοῖκβ ὑο [86 στουπὰ ; 2. ΗΘ 
[6818 ἔσοτι ἰπ6 ρτουῃά.--- ΡΥ :---Ογῖδυ αὖ [86 
βἰ οἰς-Ὀ64,---ὐϊμολε :--- Το Ὀ]οσδίηρ οὗὨἨἁ β' οἴη 668.--- 11. 
ἈΪΡ :---Ὁἰ δ ονο ἰ86 ον ίν 688 οὗ ΒἴΠ8. 

Υ. 

ΤΠο πιΐτδοϊο οὗ ἰδθ 08] οὗ Μαιίπον ἰο [80 Αροβίοϊαίϑ ; {86 ζοαδὺ οὗὨἨ ἴδ Τιοτὰ τ ἐδ 6 ῬΌΠ6ΔΏ8 ; ὑποξοϊὰ 

18 

Ι4 
18 

16 

Δ 

βισ ὈΙ προ] οἷς οὗ ἐπ|6 ῬΏΔΙΒΟΟΘ ἀπὰ ἀϊδβοῖρ]68 οὐ Φόδη : ογ, ΟἿ τῖδι᾽ 5 στδοίουβ ουκίηρ ἀφδρίίς ἐδ οοπ» 
ἐγραύιίοδδοη, ΟἿ ἰοσαΐ ρἱείψ. 

ΟἼΑΡΤΕΒ ΙΧ. 9-1}7 Οἴδγκ 11. 18-99. Τρκο ν. 27--8θ). 

Ἀπᾶ 85 ϑϑβι ραϑβϑοὰ ἔοσι ἢ [00] ἔγοτι ἴμθῃοθ, ἢ6 βδν7 ἃ τη8η, πδιθᾶ Μαίίῃθν, δἰ 
{ἰπρ; δὖ {86 τϑοοὶρῦ οὗ συβίοτα [ουϑίοιῃ-οι86] : δπᾶ 6 58:08 ἀηΐο Βΐτω, ΕΌΪ]ΟΥΥ τηθ. ἀπὰ 
Ἦ6. δγΌβ6, 8πᾶ [Ὁ]ονγθα ᾿ἴπι. Απᾶ 1 οδιηθ ἰο ῥᾶϑ8, 88 9808 βαὺ δὖ σηθδὺ [γϑο]]ηθα δὖ 
(4167 ἴῃ (86 Βουι86, Ὀ6 8014, τι }Υ ρα] οαπβ᾽ δῃα 8 ΠΏ 618 οδπι6 πα βαὺ ἄοση [τθο]]η64] 
σὰ ἰτὶ δηᾶ 18 ἀϊβοὶρ]ο8. ἀπᾶὰ σψβθὰ (π6 ῬΒΔΙ 8608 βανγ ἐξ ὑΠ6 0 8814 ὑηΐο 8 α18- 
οἰρίθβ, ΤΥ δαΐθι ἢ Ὑοῦγ πηδϑίοσ τι ΡΟ] σδαθ πᾶ βιπποῖβῦ Βυΐ ψ θη 6818 Ὠθεατᾶ 
ἐκαΐ, μ6 βαϊὰ ἀπίο ἰμοπι, ΤΉΘΥ ἐμὲ Ὀ6 [416] 016 πθϑᾶ ποῦ ἃ Ῥιγβιοῖδη, Ὀὰΐ ὑΠ6Υ {μδὲ 
ΔΙΘ Β:6Κ, Βαυΐ ρὸ γ8 δπά ᾿ϑάσῃ ψμδὺ ἐλαΐ τηθδηθίϊ, 1 Ὑ71}} ἤδΥ͂Θ ΤΑΘΙΟΥ͂, δμα Ὡοὺ 580 1ῖ- 
βο6: ἔογ 1 δ ποῦ οοηθ ἰο 98]}] [86 στρα θουδβ᾽, Ὀὰὐ ΒΙΏΠΘΙΒ ἴο τθρεπίδῃσθ." 

ΤΊ ἢ οϑιὴθ ἰο ἷπὶ {Π|6 ἀ15010165 οὗἁ Φομη, βαυπρ, ὙΥ ΠΥ ἂο τγὸ δὰ [η9 ῬΒΔΣΙΒΘ68 δὶ 
οι [οξιθμ], θὰ {ΠΥ ἀἰβοῖρ]68 ἐβϑὺ ποῦ ΑἈπᾶ “6808 βαϊα πηΐο ἴμθια, δῃ ῃ9 ο] άσθα 
οὗ τὴ6 τ θομδι Σ ΤΩΟΌΓΗ, 88 ἰοπρ' 88. {8 Ὀτίἀθστγοουα 18 ὙΠ ἰμοι ἢ θὰ [86 ἀαγΒ᾽ 
“111 οοτηθ, θη ἰμ6 Ὀγάθρτοοπι 5888} θ6 ἰδίκθῃ ἔγοτῃ ἰμθιη, δῃα μθη 8}}8}} ὑπο Ὺ ἐδϑί, 
Νο τη8ῃ Ραυΐίθίἢ ἃ ρθ60 [Ραύοα} Οὗ πϑῦγ [απ τυσουρ 07 οἱοίδι απίο [08] δῃ οἱἃ ραγτηθηῦ; " 
ἴοσ ἰδαῦ τοι 18 ραΐ ἴῃ ἰο δ ὋΡ ἰαἰκοῦλι ἔτοτα [88 ρσατγτηθηΐ, πὰ {86 τϑηΐ 18 πιϑαᾶθ 
ψοῖ86. Νοίίμοῦ ἃο χχϑῃ ραΐ ΠΟῪ τῦῖμθ ἰηΐο οἱὰ [81η-] Ὀοί!]68: 6ἷ8βθ (89 Ὀοί!θ8β. Ὀγθαὶς 
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[016 βκίη8. Ῥυχβὶ]}, δῃὰ [Π. ψ]Π 6 Ταππθί οαΐ, απ [Π6 [5[1π.] οί. ]68 Ῥ δ βῃ :Ἶ Ῥαΐ {ΒΥ 
Ῥυὺ ΠΕῪ Ὑ1Π6 Ἰηΐο Ὠ6Ὺ [5Κῖη-] Ὀοί168, ἀπὰ ὈοΐᾺ τὸ ργθβογσνϑὰ [ἰοσϑί 61]. 5" 

1 γον. 10.-- ἰ  ιδιέοαηϑ ον τελῶναι ἰδ Ὀοϊίον ἴμδῃ ἐσασαέλόνοτϑ πτἰοὶ 868 Ὀ6οΩ δπρρεδίοα Υ͂ ΘΟΙΏΘ 88 ΤΟΥ 1η16}}χ,1Ὁ]6. 
ἘΟΥ, δ Ὅσ. Οοηδηξ ΘΟΓΙΓΘΟΙΪΥ ΤΟΓΊΔΓΚΒ, 8 ἐσο σαίλοιον' ἰδ ποῖ ὩΘΟΘΑΒΘΥΥ ἃ ρεδίέσαη, ἰοπρ ἃ ρμδίέσαπ, ἰΔ 8 ἐπα σωΐδονον. 
ΤΈΘ ἴογαι ροδέέοα 
δυσροβίβ ἴ 6 ΟΡΡυ δαὶ θ 
τ ὙΒῸ ἴαχοθ 66 δ0] 

τ ἰδ 88 τη] Οἢ ΟΘΙΔΌ] δ 6 ἴῃ Βογίρίδ] υϑασθ, 85 ἴῃ 6 ἰοτ8 λανἐ8θα, δα απτςεα, δου δα, Βαρέξδέ, ειο. ἵἴτ 
Βίδιι οὗ ἰδχδίίοῃ ἴῃ ἴπ6 οἱὰ Ἐοτηδὴ δυαρίγο δηὰ ἴῃ δι  ΓΤΟΤΥ ὀχδοῖοη ἂδπὰ γδαὰ οοπηδοῖδα τὶ ἢ 
ὮΥ ἴμο Ποτηδῃ βονυθγητηθοῖ ἴἰο 186 ὨἰρΠοδί Ὀϊἀοτα, πο κανο δος ΤὉΓ [Π6 δῦτω ἴο Ὀ6 μαϊὰ 10 

ῖ86 δἰδίο, δῃ ἃ γοτο δ ουνοὰ ἴο οοἰϊθοὶ ὕγοτα ἴὯ6 Ῥχουίῃοοδ 86 ΠΟ} Δ8 [6 Υ σου] ἃ Ὀογομά ἰΐ, ἴ0Σ 186 ΟὟΣ Ὀθποῆϊ δηὰ 1μ8ὲ 
ΟΥ̓́Τ ΠΟἷΓ ὨΠΠΘΤΟῸΒ δρζϑηῖδ δΔηἃ δ ὈΒρ6η8.---, Β.] 

8 γον. 12.-- Ἰησοῦς ἰδ οτηἰοὰ πῃ Οοά. Β. [4160 1 Οοά, Βίηα!ξ.] διὰ 1: δοΙΏ9 ἰγβῃδίδίίουβ, ἀοοογάϊης ἰο Μαγοῦ [ἔξ νδβ 
ἐποογίοα ἔγσοπι [6 ὈΔΙΔΙ161 ῬΆΒθ8ρ68, 

8 Υόοσ. 18.--Ὁγ. 1 δηρο οὐδ [ῃ6 δῖ! Ὀοίοτο γσ' ἡλμδοιδ, δοοοτάΐηρ ἴο (89 Οτοοῖ, ΤῺ δγί. σου] ϑϑότὰ ἴο ἱτηΡῚῪ 
18δὲ ἔῃ ΓῸ δύὸ ΣΘΘΙΙῪ τὶ θοῦ ΡΟΙΒΟῺΒ ὙΓ8 116 [Δ γ6 ἃσθ δσῃ ΟὨΙΥ͂ ἰὰ [ποἱγ οὟῃ οὐροοῖῖ, Ὧγσ. Οοηδηΐ οὔ (6 αζῖ., διὰ 
δ δ]αῖο : σίσλέοουδ πεΉ.--Ῥ. 8.} 

4Υτ. 183.--ΕΑἰς μετάνοιαν 18 σοπεης ἴω Οοά, Β.. Ὁ... 1., [Ὁοὰ, Βίηδί!.], 1π ϑούόσαὶ ἐγϑηϑίδιίουδ δὰ ἔδίρθτβ. Οὐοσαρ' 
ΤΚο νυ. 82. 

δον. 1δ.--{Φάαγψε, ἡμέραι, νϊϊμοπὲ [86 διξοῖθ. βο αἷδο ᾿δῆρο: 25 «οογάεη αὖον Ταρϑ ξοημπθη, Οοὰ. Βίπαϊξ, ομἱ 

(80 ψογὰδ: ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, ὅθαν ἀπαρθῇ ἀπ' αὐτῶν ὁ νυμφίος.---Ῥ. Β.} 
ΦΨΣ, 16,.--Ὁ 1. ΓδΔηκχο : οηπιαπα ἥίοζέ οἰπδη. 

φῳηοα δος τὰ απο 
1α 

σαγηιδηΐ, ν ἰοῖι 18 τλοτο ᾿Π ΘΟ Γαὶ. 
65 υοπ ὑπσοιοαϊχίδηι Ζουρ αὐ7 οὐη, αἴέεε ΧΙεία, ἐ. 6., α Ῥαζολ φ' 

ἸΥ͂οΣ. 11.---ἸΔοδτοδηι, 90]οπτίης Β. οπὰ οἶμον Οοὰὰ, [ποῦς τ Ἀ]οἢ τηπδὲ Ὀ6 τηϑπἰοηθὰ πον ἰλ6 Οοὰ. οἵ Μὲ. Β[πδ|] τοδάβ 
ἀπόλλυνται [πειοδὰ οὗ ἀπολοῦνται]. 

ὁ Υ͂ον. 11.-ἰὀ Ῥυεοογοοὰ ἑοσσίλον, συν τηροῦνται; απο: “ ουἱοίπαπαον οὐδ ῖομ."--Ῥ. Β.} 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ον. 9. Οη ἴδ6 ἰδομεγ Ὀοίποου Ναί ϑυ δπὰ 
ΤΟΥ ΤΟΟΠΡ [80 Ιηἰτοἀποίοι  Ματὶς 11. 14: [κΚὸ ν. 
ΦῚ, ᾿ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ Μαιίμονν Βδῇ αἰγοδάυ, δὺ 6 ΤΌΥΤΩΟΥ 

τὶοά, οπίοσοὰ ἱπίο οἴοβοῦ σοιδοηβαρ πὶ ἴδ6 
ογὰ, 
Ὲπὶ τὸ τελώνιον.--- 6 οἷδοθ ΒΟΓΘ ουβίοιῃ 

ἯΔ5 Ἰονἱοᾶ, ἐοϊολοιιδο, , οοἰϊεοίογ᾽ 5 οΠ)166. 
Ηΐθ τᾶν ἰοὰ Ηΐμι ρμαϑί {π6 τοοοΐρὶ οὗἨ ουδβίοτα (παρά- 

ων» 

᾿ Ἢ 10. Α5 ϑοκῦ βαῖ, Ὀοϊΐον : [ΔΨ οὐ ΣΘΟ Ὦ- 
οὰ, αἱ ἰ6 019 ἐπ [9 Πουβθ---δοοογϊηρ ἰο Εδδβίοστι 
οὐυβίοιῃμ, [ὁ τῶ ἰμ6 ῥγδοῖζοθ ἴο τϑοϊϊηθ ου ΑἸ ΔΏΒ, 
τοδίέης ὑροι {πὸ Ἰοῖς αῖτθ. Τὴ6 Βουβθ, τ ἢ ἰ8 ἈΘΓΘ 
ἀρείρτιαϊοα πὶῖζὰ (86 ἀτίΐοϊθ, τσαϑ, πὸ ἀουθὶ, ἐμαὶ οὗ 
186 Ῥυθ]οδῃ. ΜοΥοΡ τρδἰ ἰδίῃ ὑπαὶ ἴΐ τγὰ5 (86 Βοῦδ6 
οἵ Φεδυδ,»" βἷποθ πὸ τοδὰ ἴῃ (86 [ΌΤΤΩΘΓ σογβα {πδὶ 

Μαίίδμον [0]ονοὰ Ηΐτα, 88 ᾿ξ ἴο 20] [86 μοτγὰ τηθδηΐ. 
ἴο ΒΟΟΟΙΏΡΔΩΥ Ηΐτ 8οτῸΒ5 6 βίγοοῦ ' 1016 το δίθβ 
ἐμαὶ (86 ἔρδβο ἰοοῖς ρῥἶδοο ἴῃ {86 ουδὲ οὗ 1μονἱ (Μδὐ- 
165). 6 οδῃμοὶ 866 Δ}Ὺ αἰ βηου ΠΥ, ὙΠ]688, ΕΠ κ6 
ἘυΣϑο Βα ἀπὰ ΜΟΥΟΡ, γ6ὁ ΘΓ ἰο (Δ Κα ἴῃ 18 ρτοδβ 1ὺ- 
ΟΥΑΙ ΠΥ δὴ οχργοβϑίομ το οὐ ἀθΠΥ τρθδη8, τπδὶ 
ἤρου ἰδὲ τηοτηθὶ Μαίίπον ο]ονγοὰ ΟἸ τὶ 8 ΗΪ8 
ἀϊδοὶρίε ἴθ [μ6 παιτουγοδί βεῆβο. 86 Ὗ εἰϊθ Θοσγθοι]ῦ 
ΤΟΙΊΔΙ 8 ὑπαὶ ἰδ 8 ποῖ 1 Κοὶγ αν ΟἾτῖβὶ ΟΥῸΓ ΑΥ̓͂Θ 
ἀἰπηοι-ραγίΐθβ ἢ 

Απᾶἃ κεἰμηθσπ. --- ογοῦ : ὙΠ ΟΥΙΒ] 688 ῬΘΓΒΟῚΒ 
ΘοΆΘΓΆ] 1 (Π). Υ 6 βῃου]ά τϑίμογ ΒΥ, ἱμ βΈΠΟΓΑΙ, ([Π086 
 ἤο ἴἢ6 ΡΒαιΐβοοβ δὰ οχοοπιηπηϊοαίοα ἴσοτα 186 

Ἐγπιθοβυςα, 
6Ρ. 12, 80 Ὁ 019--ἰ9 πἰοῖκ,---ἐ. 6., δοοοτγὰ- 

ἰῃρ ἰο γον. 18, (86 τἱρμίθουϑ δπὰ βίῃποιβ. 86 Ὗ οἰΐθ 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἰμαὶ 86 ἕοστηου τοΐοττοά ἰὸ ῬΘΓΒΟῺΒ ὙΠῸ 
ὍΘΙ ΤΟΑΪ] τἰραϊοουδ ἴῃ ἰῃ6 Φον8} δηα Ἰ6ρᾺ] Β6Ώ86 ; 
ψἘ1|6 Μόγγαν ἰΔΚ68 ἰὺ ᾿γοηίοα ΠΥ, ἃ8. ΔρΡΙ της 10 ἱποῖν 

Ὀοδδίοα τἰρἰθουβηθβθ. 6 που οοταθίηθ ἴλ6 ὕνγο 
ἰάθαβ, ΤΏΘΥ ἱπιαρίποά (μαὺ [Π6Υ ποτ. σἱραύθουβ, τθ- 

ΦἊΓΝΟΥΟΡ ΤΩΘΆΏ8, οὗὨ οὐ [09 Βοῦδθ ἴῃ τ ἰ οἷ 9 650}8 
ἁποὶξ δὲ 186 {Ππη96. Εὸτν ἤγοσλ Μαῖς, τὴ! 20: 1ΖῃΚα ἰχ. δ8, τ 
[6 ονάοπὶ ἐπ δὲ ΟὨτίδὶ μδὰ πο ἤοῦδβο οἴ εἰϑ ΟὟ Ὡ.--ἹὋὁν 8.) 

4 [11 ἰδ ἀπὸ ἴο ΜΟΥΟΥ ἴο τοιπατκ ὑπαὶ 86 ὑγοαῖδ (μΐ86 ΟὈ]66- 
τοι βδ μταϊυϊΐοιιβ, δίποϑ [89 Ενδηροὶ δῖ, μ6 ἐδ! ΠΚ8, δροδ 5 

ΟἿΪΥ οὗ ΘΠ ΟΥΑΙ ΠΟΣΥ͂ ΤΠ 6Α] οὔ σοβὺβ ὙΠ} ἯΙ δ ἀἰδοίρ᾽οβ, Βυὶ 
χης ἐπ ) πιαην ῬΡΌὈ]σΔἢ5 δῃὰ βίου," τΠῸ ἴοοῖ Ῥασί 

"ὭἼἜ 3-.- . 

βατδϊηρ Ἰεζαὶ στρ οοΌ ΒΒ 658 886 βυδοϊοηὶ Ὀοΐοσο Οοά, 
1.6 οἴδοῦ δδπά, ἴμβοβα το ἰῃ ἰδο ἰοχὲ τὸ οδ]]οᾶὰ 

ΒΙΠΏΘΓΒ, ἜΓΟΓΟ Ποὺ ΣΩΘΓΟΙΥ ΒΌΘΝ ἔγτοσα {π6 “ον ἢ ροϊπὶ 
οὗ νίονν, Ὀὰϊ ο]} {Πποπιβοῖνοθ ρ ΠΥ πο Ὀτουραὶ ἰῃ 
οοπίδοῦ πὶ [86 του ΒΏ688 οὗ ΟἸγίϑί, Μοβὶ δρί- 
Ἰγ, ὑμεγοῖοσθ, ἀοϑβ ΟαἸνΐῃ ἀδβίρτιαία {818 88. δὴ ἑγοπίοα 
οοποοδδὶο. ᾿ 

γεν. 18. 1 τῦΥεὲῥ ᾳ[Ὶ ανθϑ σϑοσοΥ .--- 7 ἰαζο »ίδαδι 
7ἀεοῖνγο6.. οβϑαᾶ νἱ. 6, αἴνογ ἱῃ 6 βορίυδρίηί, ΤῊΘ ἀβ ἐνβέ, 
οἵ ἀο ΥΥ εἰΐο, (μι 86 ἴδττη “ΌΓΊ, ἱπ ΠοΒοδ, 6818 ῥ᾽ γ, 
ἰθ ἀπρτουηαοὰ.---Απαᾶ ποῖ βαοχίβοθ. ΤΈ6 οοτωρδι- 
͵'ΒΟῚ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 τοϊαϊδνο ; θαὺ ΤΏΘΏ ΤΩΘΓΟΥ͂ δΔη ἃ ΕϑοΣ [06 
Δ οΪδοοὰ ἴῃ ορροϑιϊΐοι ἴ0 ϑδοὺ οἰδον, ᾿ΐ ὈΘΟΟΙΆΘΒ 
δΌΒοϊαΐο, Ὀδοδυδο ἴΠ6 Βδουῖῆοθ ἔΠ ΘῈ 0868 8]} 118 ν]06, 
δηὰ ὈΘΟΟΙΊΟΒ 8 δοὺ οὗ Ὠγροοτίθυ. 16 δχρσεξβίοῃ, 
πορευθέντες μάθετε, 0 διὰ ΙΘΔΤΩ, ΔΏΒΊΎΓΕΙΒ ἴὸ 
[86 τα Ὀἑηΐοαὶ ἔοστωῦϊα, ἼΘ3 δὲ . ϑβοδδιίροῃ, 

γον. 14. ΤΏο ἀϊδοίρίοα οὐ δόμα, οεἱο.---ϑι. 
Τα τ ργοβοηΐβ ἴ86 ῬΠΑΙΒΟΟΒ 88 ἰπ (18 σᾶ86 8180 
ὙΕΙΒΕ τς οὈ᾽]θοίίοη, δὰ Εἰ οἰ θστωϑοθοῦ σΘΟὨΒΙ ἀοΥ8 
τι ῖθ ἴ[ῃ6 δυϊ ποηο νογβίοῃ οὗ {π6 οὐοηὶ. )6 ὟΝ οἱϊς 
τορβαγὰβ [86 πασταῖῖνο οὗ [1,6 αΑΒ 8 οογγθοιο ὕρο 
Μαιίπον, δτιὰ ἀθοσηβ ἐὺ ἱσωργοῦ Δ Ὁ]6 ἰμδὺ {Π6 αἰδοῖ] 68 
οὗ Φοδῃ ββουϊὰ δύ σοπῆθ ἔοσ Ταγ 88 ὨοΓο γοϊδίοα. 
Μογον ἀφο 68 ΒΙΤΩΡΙΥ͂ ἰπ ἴανον οἵ [6 δοοουπί οὗ Μαΐ- 
16. ζυ0Κ9Ὸ ΤΩΔῪ δγΥθ γοργοϑοπίθα ἐπ ῬΠΑΥΪΒΟΘΒ ἃ8 
Ρυζἴης ἰ80 αυοβύομ. ρῥγοροβεᾶὰ ὈΥ ἴδ ἀϊδβεὶρ]εβ οὗ 
Φοδῃ, Ὀδσδυδβα 186 Ἰδιῦου Βμαγθα τυ οὗ 1ῃ6 νον οὗ 
ἴ)6 Ῥματίβοοβ, δΔῃα ΠΟΤ ἷπ ἀδΔΉΡΟΓ οὗ ροΐηρ ΓΙ ΒΟΡ 
ἴῃ (μδὶ ἀϊγοοίίοι, ἔγοτῃ {πον διϊδοητηοπὶ ἰὸ Φοπ δπὰ 
ἰο Ὠἷβ αδοοιἰοΐβταο. Τθοβο πόσο {Π6 ἀἰβοῖρ]ο8 οὗ Φόῆῃ 
πο πουϊὰ ποὶ Ὀ6 συϊάρα ὈΥ ἐποὶν πλδϑίογ᾽ Β αἰγοοίΐοι 
ἰο ἰπ6 [τοῦ οὗ α ᾿ 

γον. 1ὅ. ΤΈΘ ΟὨἑ] ἄχοι οὗ ἔο Ὀχέὰ θ- ΟΒΘΙΏΡΟΣ, 
οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος .---ΟἹ [86 ἀδΑΥ οὗ Ι 
ἴῃ6. Ὀγϊάορτόοχα ποηΐ, δαοτηθὰ πὰ δποϊπιθα, ἴο ἴω 
Βουβα οὗ 186 Ὁγῖάο, αἰἰθηθθὰ ὃν Πἷβ ΘΟΙΡΒΏΪΟΤΒ 
(ὩΣ, δυάρεθ. χὶν. 11), ἀῃὰ Ἰοὰ Βεσ, διἰθπάθὰ ἈΥ͂ 
ΟΡ τηδί 6:8, ἰῃ οβέῖνο Ῥγοσθββίοῃ, ὙΠῸ τηυδβὶο δηᾶ 
ἀαποίηρ, δὲ ούθῃ, ὈΥ ἰογο] συ, ἰπῖο ἴ86 Βουδο οὗἉ ἰνΐ8 
ἔδίμογ. ΤΏ τηδιτίασα ἴοδϑὶ, το ἢ τγὰ8 ἀοίταγοα ὮΥ 
(86 Ὀτίἀορτοοχη, Ἰδβίθα βαύθῃ ἄδγβ. (86 ἴπ6 Β)Ὁ0]. 
ἘΠΟΥΟΙΪΟΡΒ. βὰ0 αγγίαρσε.) 

ἸΜουσῃ.---ΤῊ 6 Ποτὰ Πότ ἱπάϊςαϊοβ ἰπαὶ ΓΑΒ: σ 
τηυδὺ Ὀ6 ἰδ τοϑυὶὶ οὗ πενθεῖν. ΤῊΘ ΟἾΒΟΡ ΕὙΥ̓ΔΏΡΟΪ δ(8 
βανο νηστεύειν. “Βαρίύηρ βου Ὀ6 ἰἢ9 Θχργοδβίοις 



ἂ ΟΗΑΡ, ΙΧ. 9-1}.Ψ 17] 

οὗὨ ΒΟΙΤΟΥ͂ ; ποῖ ΤΘΓΟΪΥ δὴ οπίπαγαὰ οχογοΐβα, δυΐ [6 1 ἔθτῃδὶ οοπηθοίΐοι Ὀούτγθοῃ ἴμ6 04]} οὗ ἴῃ ΡῈ] οΔἢ 
οχργοδκίου οὗ δὴ ἰἱηνδγα βιδίβ." 0 οί. ΤῈθ 
ῬΥΠΙΏΔΥΥ ΟὈ͵οοὶ οὗἨ ουὖν [μοτὰ, ἱμοροίογο, νγὰ8 ἴ0 ΒΠΟῪ 
186 ᾿ἱχαρτορυί οι οὗἩ ἴδοβο ἴλϑι8 Ὑ ϊοὴ δὰ ΠΟ ῬΓΟΡΟΓ 
ταοίδνεο, δηἃ ἤθῆοθ ΜΟΓΘ υηίγυθ. ΤΏ Ῥγοϑοηΐ ΜΒ 
ἴδιο ἔδβνα βοάϑοη [ῸΓ [86 αἰΒοΐ 168 : δῃὰ ᾿ἰΐ νγγ88 {6 8 
ἴο βου 88. ὈΥ ὑποῖν ουϊπατῷ ρδάποββ. “ΤῊ Βο- 
ΤΩΒᾺ ΟΊ ΠΟ11.58 ἱπίδν ἤγουν (818 νϑσβο, ἰμδΐ, βίποθ ἰἢ6 
ἀραίῃ οὗ Ομγῖϑί, ἱλ 18 ὨΘΟΟΒΘΑΓῪ ἰ0 1451.) ἨΗδρυθηθν. 
1 τ. 186 σσογο ἰο Ὀ6 ΘΟὨΒΙΒί ΠΟΥ͂ σαττίοα οὐδ, τὸ βμουϊὰ 
δῦ ἰο ἴδβὶ [Π6 ὙΏΟ]6 γρϑδγ τουηά. ᾿ 

γεν. 16. Νἥ͵ο τὴᾶι ρυϊιοὶ ἢ ἃ. Ῥαΐοδβ οὗ τι. 
Ὡττουρΐ [ονΥ πῇ ΟἹοΙ.---͵Ὸ δἰ πλ1168 ἰΔ ΚΟ 
ἔτοτα οοθμηοπ [116 ἰο 1Π]υβίγαϊο (6 Ὀτὶποὶρ] 68 οὗὨ 186 
Ἀϊνίμθ ΘΟΟΠΟΙΩΥ. [ἢ Ὀοΐ᾽ Ο6Ά568, ἰὑ 18 πο 80 τηυ ἢ 
Ἴδ6 υπδυ 80] 6 πο 88 οὗἉ δἀὐάϊηρ {ῃ6 ποῦ ἰὼ (86 οἱὰ 
ὙΓΙΟῊ ἴβ Ὀτουρηῦ ουΐ, 48 [06 [Ὁ]17 οὗ Ὀτηρὶηρ ἰομοίῃ- 
ΕΓ πιϑὺ ἰ8 ποὺ ΟὨΪΥ ὨΘΥ, Ὀυΐ γαῖ, τὶ [μδὺ πο ἢ ἰδ 
ποὺ ΟὨΪΥ οἷά, Ὀαὶ απψωαίεά. Ἡδηοο, ἰπ {Π6 ἢγϑὲ ὁχ- 
δ} 16, 6 ὮαΥΘ ποὺ ΟὨΪΥ 8 υΐδθοθ οὗ ΠΟῪ οἱοίῃι, Ὀυΐ οὗ 
ΤΑῊῪ ΠΑ ὈΠΥΓΟυΡὮΐ τηδίοσίδι, ΒΟ τ|ὶ}} ΒΕ ΓΚ, Αο- 
οογαϊησὶγ, [λ6 ρῖθο6 ἱπβοτίβὰ ἴο ΠῚ Ρ (πλήρωμα 
ὙΠ τδῖκο [09 τοπὶ ὝΟΥΒΘ ΟΥ̓ ἴ6 δἰγαὶῃ ὈΡΟῚ 16 οἱ 
οἷοί, Αἰσ]αγῖγ, [86 ὩΘΥ πο ἩϊοὮ 18 8511}} ἔοσταθηΐ- 
ἴησ, ὀχρδῃάβ, πὰ {11} (λυ Ὀυτϑὺ (π6 οἱὰ βκίπ Ὀσ(ί]68, 
ΤΏ δπιδροηίΐδτα Ὀεΐνοοῃ [ἢ 6 οΟ]ἃ ἀρὰ {8 ΠΟῪ διῖβϑβ, 
{πογοίογο, ποὺ τ ΓΟΪῪ ἔγοτα ἰ6 ἐπ ρονίδοί 85 οὗὨ ἰ}9 
οἰ, νυἱὐ δ[8ο ἔγομι ἰὩδι οὗ 86 πον, πῃ ἢ, ΠΟΎΤΟΥΘΓ, 
ἔγοτα ἰἐ8 ἱῃπογοηΐ πδίυγο, τηυδὲ ἀσνοῖορ δὰ οσρδηα. 
Αῃ σοῦ οὗ (8 ἰκϊηὰ τοῦθ, ᾿πογοΐογο, ποῖ 
ΤΩΘΡΟΙΥῪ ὑπϑυ δ 0]6, Ὀὰΐ οὐθη ἀοδίχυ ἴἶγ6, ---- τη κΚίηρς 
ταδίζοσβ πΌγ86, ἰηϑἰοδΔα οὗ ἱπηρτονΐηρ ἴμθ. ΤῈ τὸ- 
ΒῈΪ ᾿η Ὀοΐῃ οΆ568 που]Ἱὰ ὑὉ6, ἰπαὶ (6 οἰὰ ἀπὰ ἰῃ6 ΠΟ 
ποῦ ἃ ΡΟΥΙΒῊ ἱοσοίμβοῦ. Α ΟΑΓΟΙῸ] ΟΧαυϊηαἰἱ ἢ. ΒΠΟΥΒ 
ἴδιαι ὑπ ὕπο βἰτα 68 ἀγὸ ἱπἰοπαἀ θα [0 Βυρρὶοτηθηῦ δ ἢ. 

γ οἴδον, Τμο Εσβι τηϑοίβ [6 οδδο οὗ ἴῃ ἀἰβοῖ ῃ]68 οὗ 
Φόμη, πιὰ ποτὰ ἰδ6 ο]ὰ γγὰϑ (6 ὑυϊποῖραὶ οομπδίαοῦ- 

,, δύοι, δπὰ ἐπ6 ΠΟῪ ΟἿΪΥ ΒΟΟΟΠΑΡΥ͂ : ἑ. 6., (Π6Υ 
οὐ ΟὨ τ β ΔΉ Υ ΤΩΘΓΟΙΥ 848 ἃ γοίοτστηδίίοῃ οὐ {86 ΟἹὰ 
Οογοπβδῃῖ, ΔΒ 8 Ρΐθο6 οὗ ΠΟῪ οἹοΙἢ ἰ0 Η]] ὉΡ ἃ τοῃΐ ἴῃ 
1π6 οἱὰ ραιττοοηῖ. Τ|6 βοοοημα δβἰπ|}}6 ΔΡΡ 1168 ΤΟΓΟ 
ἐδροςοΐδ!}} ἰο {86 ἀϊδοίρ!οβ οὗ Φ6ϑυβ. Ηογο, Οτἰβιίδη- 
ἦτ γ 'θ. [ἢ ῬΥΪΤΩΔΙῪ ΟΟΙΒΙ ἀΟΥΔΌΟΠ (16 ὩΘῊ ὙΠΠῸ ἔγοσα 
186 Ὑίη6 οὗἉ [Δγ86]}, ὙΠ11δὲ [8.6 οἱὰ ἔογτηΒ οὗ [6 [Π600- 
ΤΆΟΥ ΘΓ ΒΟΟΟΠΟΔΓΥ. [πὸ Ὀοϊδὶ 68868, ἰῃ6 τοϑυ ἷ8 
ἔδα βαῆθ. Βαϊ, Ὀοϑίο8 1ϊ8 βρϑοὶδὶ ἸΘ5βΟπβ, [86 860- 
ομὰ βἴτηϊ]ο 8 8150 ἰπιοη θα 0 ΒΗΟῪ ΠΟΥ͂ ΘΠ ΕΓΘΙΥ [4186 
ἴδ νἱοῦν διυὐδὰ ἰο ἴῃ [16 ἢγϑι βἰτοὶϊα τχαβ, (μαὶ ΟἸ γίβ8- 
ὈδΏΪΟΥ τδϑ ΟὨΪΥ͂ ἃ Ρΐθοθ οὗ ποῪ οἷοί ἰὸ τηοῃὰ [86 
ΤοΓΏ οπὲ οἵ (86 οΪὰ ἐβμοοογδον. 

αῷ. 11. Ἀδοῖτῖο, οὗ 1ἴξ. : βἰκίῃμβ, ἀ σ κοί .---Ἰὰ [86 
Ἑδδὶ, νσαίογ, ὩΠ, πίηο, οἱ], δα Βἰ]αν Θοτωτ οὐ  ἰἴ68, 
ὝΟΓΟ, δηὰ δῖο 8.1], ἃ δηὰ ἱγαπβρογίοα ἴῃ 
Ἰοδΐδμιοση Ὀο 168, πεϊοὶ ὝΓΘΙΘ ΟΟΙΩΙΩΟΉΪΝ τηδ6 οὗὨ 186 
Ἰλάοα οὗὨ σοαίδ, τσοὶ οὗἨ σδγ)6]5, δῃἃ δβ8.8. ΤῊ οχ- 
ἰεσῖον οὗ (80 5Βἰκίπ, δήϊοσ. μαυΐπρ Ὀθθὴ βυδίδ Ὁ] Ὀτθ- 
Ραγοῖᾶ, νγὰ8 Υ υϑοὰ 88 [86 ἱπίοτίον οὗ ἴ86 Ὀοὺ- 
16. 306 {89 αὐυοίδίϊοπα οὗ ΗρΌρηοΣ (ρΡ. 128) ἔγοτῃ 
[λιοἶδῃ δῃὰ Αὐ]ὺβ (ΟΠ 1υ8.» 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ, 

ΟἽ, 1 18. ἱπιρογίδης ἴ0 βίυαυ ἰἢ6 οχίθσηδὶ διὰ ἰῃ- 

5. (Ὁοταρ. δἷδο Ὧτ. ΒΟ Ιπδου, 3:22, ᾿εδοαγολοδ, 11... Ὁ. 440, 
ααὰ τ. Ἠδοίκοῖι, ᾿ μδέρα!ἑοπ ὁ δογίρέμσο 7γὁπι Ζαδίονη 
Τεραυεῖ, ᾿υ. 44-4δ, Ὑ8ο [6118 τι ἰ8δὶ Βο πιοῖ [Π1.686 δὶς [ἢ -Ὀο!] 66, 
οΥ πιδ6 οὗ ἴδ9 Βκ[ πὸ οἵ δηΐιη 418 ἴοσ πο] ἀρ τνδίου, τυῖπο, 
δὰ οἴμον ᾿4ᾳυἱ5 ἴθ [06 πουδιδ, δη ἃ ἔτβηθροτίης πότ ὁ 
ουτηευβ, δὲ (ὑεἴτο δ δἰπγοβῖ ΘΥσΥ ἔυτη ἰὴ ἴδο δίγθοΐβ, δηᾶ 
το μετο ἰπ Ευγρὶ αηὰ βϑγτία, [0 τῶδ 8" ψδίογ- ΚΙ ἢ (80- 
οοσάϊης ἴο ἴα ΗΟΌτΘν,) Ἡ Β ς ἢ ΑΤΔὮ δα ρἱαοοὰ οἡ ἴΠ9 Βῃοιι}- 
ἄετ οἴ ᾿ς 6 86 θ6ηξ ΒΟΣ υσί ἰαῖο [860 ἀθδοτί (θη. 
χχί, 12.-- Φ 8.) . 

ἴο ἰδθ δροβίοἰδίβ, δῃιὰ [816 δοιηχηθποοιαθηξ οὐἩ Ὅρθῃ 
, ΒΟΒΌΏΠΕΥ ἴο 1.6 ρταοίουβ ον ΘΠ 658 ΟὗὨ δ'μϑ ὈΥ “96808 
οὐ {86 ραγί οὗ ἴπ6ὸ ῬΒασίβοοβ ρῴδη ἐΐοῳ τολο λα α 

ἰδίογίοαὶ οἷαὶτι Ὡροῖὶ ἐλ6 Οοδρεὶ γελεείοα 8 Ῥγουΐ. 
δίοηδβ, ἔλόν 1067 οὔὔδγοα ἰο ἰλοδα τιοῆδο λαά α βρὶγδωμαϊ 
οἷαὶπι Ὡὡροῖ ἐδδ οἱαά ἐῖπρϑο, ὃν δεῖπσ ργεραγοά απὰ 
γεααν ἰο γάοσὶυδ "γα Ομ τῖϑί, (86 βανίουγ οὗ βίο ΓΒ, 
Το ]6ὰ ὈΥ 186 ῬΠΔΙΪΒ665, ἰυγτι8 (0 {86 ρα] σα π8, ἀπὰ 
6818 Ομ οὗ ἰμοῖῦ πυμθῦοῦ ἰο {Π6 δροϑίο]ο οδῖοα. 
ΤΉ, αὐ ἃ Ἰαΐου ροσγοα, {86 ποβι] ἐγ οὐὗὁὨἨ [86 Βογῖ θ68 
δὰ Ῥμασίβοοϑ οὗ Ψεγαβα]οπι 1οὰ ἰο Πὶβ οηϊοτίης ἃ 
ΒοδίΏθη ΘουπίτΥ, ΘΠ Ηὸδ Ῥαββθα ἰηΐο [86 τοΥτὶ ΟΥγ 
οὗ Τἴγτο δηὰ ϑίάοη, ματα 10 ἀἰϑρίδυ Ηΐβ στβοθ ἰπ ἰμ 9 
6886 οὗὨ [86 Κἰγτορμοηϊοίδη σοϊυδῃ, Μαῖὶ. χυ. [ἢ δὴ 
ΔΏΔΙΟρΟυΒ ΤΔΉΠΘΓ, αἸ80, ἱπ6 οτὰ ἱπιωφγοιοα {πα ΟἹ ὰ 
Τοβίδιηθηΐ πδύτδυνοβ ΘΟΠσοΓΐηρ ΕΠ Δ ἀπ {πα μοδ- 
ἐποπ πίον οὗ ϑαγαρίδ, απὰ Εἰϊβηα δῃὰ Νϑδσαδὴ [89΄ 
ϑγτγίδῃ (Κα ἷν. 2δ, οἰ6.), ΤΠ οοπάποι οὗ Ῥαὺυ] νἃ5 
ΡΓΘΟΙΒΟΙΥ͂ Αἰτααγ. ὙΒΘη 16 Φ6 18 ἴῃ {Ποὶν οἰ οῦ 
τοϊθοῖθα (Π6 ἀοΒρ6], π ἐυτηοὰ ἰοὸ ἐπ ἀἀδπίϊοβ (Αοἰ 
ΧΙ, 46; χγιὶ, 6). Ηφποα, τ Ὦ1]6 ἴπ6 ΘΟ γθυβίοη οὗἁ 
186 Ρυδ]ίοδιι τγ8 ἃ σταπὰ βίστι (παὶ {ῃ6 [μογτὰ ΠΟῪ 
ἴυσοα ἴἰο {πὸ ουἱοαδίβ, [86 οα]} οὗ ΜΑΙ ΒΟΥ ἰο (86 
δροϑίοϊδϊθ γγ188 8 τηΐγβοὶα οἵ ρστδοθ. ὑΝ 

2. Τὴ αὐυοίδιίοη οὗ ΟΠ γὶδὺ ἔγοση [Π6 Ῥγορθοῖο8 οὗ 
Βοβθδ, 8 βΌΠΘΓΑΙΥ δαἀἀυσοᾶ᾽ 88 οχργθαβίηρ [86 δου- 
ἰγαβδὺ Ὀοίοοῃ ἴ6 Νον Οονθηδηΐ ἀπὰ {π6 ἀοροηογαίθ 
ἔοστηῃ τ οἢ ἴλ6 ΟἹ]ὰ δὰ δβϑϑυσηθά. ϑ τ] τὶν, ἰΐ ΤΑΥ͂ 
9 δΔρροὰ ἴο (η6 οοπίτγαδιὶ Ὀοΐπσοθη Εἰνδηρο] οι] Ῥχού- 
οβϑίϑης ΟὨγβ Δ 7 ὅἀηὰ (Π6 Ββοουϊδτῖ τραϊξονα] 
ΟΒυτοθ. ΝῸΡ 8.6 Ἧ6, ῬοΓΏΔΡ5, πιϊϑίδ κοι ἷπ ἰγδοὶην 
8 ἴκ αἰδδυθῃοο Ὀοίνθοη ἃ ἀουουὶ δηὰ Εἰνίηρ ῥἱοῖῪ 
ἃ 6 ἴδηβίοαὶ ογι ποάοχυ, το ἰοὺ ΟΥ̓́Θ δοηίγδ- 
ψΘ 08 [86 ἀοηηδηἋ5 οὗ ἰΠ6 Ποαγί, δὰ 18. δα ΐ δ} }} ΟΡ- 
Ῥοβοὰ ἰο ΟἸγβιίίδη πυχηδηΐγ. 

8. ῬοΓθδΡ8 {Π6 οἰγουταβίϑησοβ ἴῃ ὙΔΙΟἢ Φομη [0 
Βαρϊθϑὲ τῶϑβ μ]δοθᾶ, ἸΑΔΥῪ ἴπ ρδᾶγί βοοουηΐ Ὁ. [}0 
ΕἸΟΟΣΙΥ αἰδροκιιίομ οὗ ἢ ἷ8 αἰβοῖρ]θοβ. ΕῸΥ βοπλο ἔτηθ 
Ῥαϑὶ Φόομη δὰ Ὀδθθῃ ἴῃ Ῥσίβοη, δὰ {πῃ 6γ Ἰοοκοὰ ἴὸ 
6808 ἴ0Υ 6 Ιρ ἴῃ (18 ΘΙΠΘΓΡΘΠΟΥ ; ΠΟΡ οου]ὰ {ΠΟΥ͂ υῃ- 
ἀογβίδηἀ ΠΟΥ͂, ἴῃ [86 τηθδῃίϊτηο; Ηδ οουἹὰ ἰΔΚ6 ραγὶ 
ἴῃ ἔοβδείγα θη γι δἰ πτηθηίβ. . 

4. 118 δἰ συϊβοδηῖ, ἱμπαὺ οὐ δὲ (πὲ ρμογίοά ἴῃ 
οδ͵θοιίοππ οὗ [86 αἰΒοίρ]68 οὗ 0}1ὰ ψοτα ἃ] θὰ ἰο [8086 
οὗ [80 ῬΒαγίβοοθ. Βυΐ ἰῃογο νγ8 ἰἷ8 αἰ θγυθηοα Ὀ6- 
ὕπσθϑη ἵθοσι, ἐμαὶ π 16 λλ6 ἸαίίοΥ αυοϑοηθα πα α8- 
οἱρίεξβ, δ 'ἔ ἴο ἴση ἰμθπλ ἔγοτη ἱμοὶνρ Μαβίον, ὑπ6 10]- 
Ἰούγοῦβ οὗ Φόοδη δά ἀγοββοὰ {ποσηβοῖνοθ ἀἰγθοῦΥ (0 ἐἢ0 
Μαδέεν Ηηδοῖῦ. Ἐνθὰ πῃ ἱμεὶγ ο886, Βονθνοῦ, Μ9 
τηΐθ8 ἰῃδὶ {0}}] παῤῥησία πὨΪΟ. ΒΠου]ὰ Οἰδυδοί ΖΘ 
186 Ομγδιίδη. ΤΏΘΥ ἀο ποῖ νϑῃίυγο ἰὸ Ὀϊδιηθ ΟἸ χῖβὲ 
ΟΡΘΏΪγ. Τῇ ῬΠΔΓίβοοθ μΒαὰ αποϑιϊοηοα ἐλά αἰδείρίεδ, 
“ ὙΤῊΥ οαίοὶ γοῦν “αδίεν ἢ" οἷο,  ἩὮ116 τ8ὸ ἀἰ8οὶ- 
ΡὈΪ68 οὗ ΦοΠη δϑὶς ἱμ6 27 δίου, “ ὙῺΥ ἀο ΤῊΥ αἰδοίρὶδε 
ἴαδι ποὺ ἢ" ΕΔηλί οἶϑτη δΕΒι 7.68 ΟἾΪΥ [ἢ 6 ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ 
οὗ παῤῥησία, ΘΒρ6οἶ4}}γ σμοη, Κἰα]οα ὈΥ [ἢ Βγτωρα- 
1ῈΥ οὗἩ δὴ δχοϊ θα τρδ]ογὶ νυ, ἰΐ 18 ἀγσαυθα δραϊηϑὶ ἃ τηΐ- 
ποῦν. ΤΒοπ ἵποϑα βατηΐηρ ἀροϊαῃηδιϊ 8 οὐὁἨὨ Βο ν 
βαϊββοὰ οἰοαθθηοθ Ὀυτδὶ ἔογίῃ, τοι τη 6 τι τα 6 
τορδγαὰ 88 {π6 νοΐοθ οὗ δὴ διοθδηρεῖ, τγἢ}]6 ἸΠΘΥ ΓΘ 
Οὐδ Υ ορροβοὰ ἴο ὑπαὶ ἀθθρ οδ]τὰ βησοπάογοα ὮὈΥ τῃ9 
ϑρὶ ῦ οἴ δαορίίοη, 10 ἱΠΒΡῖΓΘ8 ΟΥ̓ ἢ ἃ ΘΑ} ΤΩ ΠΟΥ ἰὼ 
Βροδὶς τ παῤῥησία. ΕἾΏ4]1γ, (ΒΒ ΟΟΟΌΓΣΓΘΏΘΟ ΒΘΟΙΩΒ 
ἴο ἴοττη ἴ86 ᾿υγηΐηρ-Ροἰπί ἰπ Πἰβίογυ δὶ τ ῃϊοῖ ἴῃ 6 ἸΔΙΟΡ 
αἰβοΐρ᾽οβ οὗ Φομῃ βοραγδιϑα ἔγοτῃ ὑμοὶγ ἰθδοθον. ΤῊΘ 
αἰδδγοησο, τ ΙΟἢ γγὰ8 δοσαγα Ὁ] 6518} 15}}6ἀ,, ὁΘοἢ- 
ἐἴἰπυο8 ουθὴ ἴ0 [18 ἀΔΥ. χ 

ὕὅ. ΤΈΘ ΤΟΡΙΥ οὗ 186 ογὰ ἰο {π6 ἀἰδβοῖρ]68 οἵ Φ01.ἢ 
Ομ δἰ μ8 ἃ ΘΒ ὩΟΏ ΡΟΥΡΟΙΌΔΙΥ Ὀἱηαϊηρ᾽ ἴῃ γοδρθοὶ οὗ 
{π6 τοϊδιίίοη ὑϑίνθθη ἔοστῃ δηὰ βυρδίαμοθ. ΤῈ6 ῥτίῃ' 
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οἷρ!α ἰἰβϑὶῦ ἢΔ8 Πόυοῦ Ὀδθθ βυ οἰ ΘΠ ΕἾ ἀρργοοϊδιρα. 
Ἐνοὰ Μαδβίον ῬὨΠΕρΡ [Μ 6] πο Π 00} βϑθπιθά.. Αἰ νγαΒ 
ῬΓΌῸΠΘ ἴο ρυΐ ἴῃ6 ΠΟῪ τΐηθ οὗὁἨ ἀοΒροὶ σα ἰηῖο ἰδ6 
οἷά Ὀοΐ1 65. ΤῊ βδῖηθ δἰϊοιρὺ νγὰβ τηϑᾶθ δὶ ἃ ἰδίδυ 
πῆδρθα ὉΥ (06 ΖΦαπδοηίβίβ, δπὰ ράγνο τῖβο [0 {1 ἰγαρὶο 
ἰϑίουγ οὗ ἰδ6 δοτί οψαί. Ιῃὰ οὐ οὐ ἀδύβ, 8180, 

Βοῖμθ Βοοσὰ 8{}}} (0 δ οὗἉ ορ᾿πίοῃ {πὶ 16 ἀπτυτουρἢὶ 
οἷοι ἢ το  ὃ6 Ραΐ ὕροὺ (δ6 οἷα ραττροηῖ, ἀπὰ ἴῃ 6 6 
ἩΪΠΠ6 δ6 Ῥγοβοσυϑα ἴῃ ἀθοδυΐηρ Ὀοΐ]658. “ΤΉ πνατῃ- 
ἱηρ οὗἩ ΟἸ γἶϑι δρρ]ῖθβ ἰο 81} τἰπηθ8, ὑμδὶ {86 1186 οὗὁἨ ΗΒ 
ΟΒΌΣοΣ ἰθ ποὺ ἴο Ὀ6 Βυττοπάογοα ὈΥ ἑογοίηρ ἰὑ ἐπίο 
δηϊαυδίοα ἔοττηβ. Βαυὶ 0 460 τα ρ]165 ἰῃδὶ σοηυΐηθ 
Ογιϑύδη ἔοστηβ βῃου!ὰ 6 ργοβογγϑὰ, δίοηρ σὶῖΐὰ 1Π6 
τυ νοι ἸΘῪ ΘΟ γΟΥ.᾽" 

6. “ΤΏῊΘ τοΡὶγ οὗἩ Δεϑὺ8 ἴο ΗΪ8 ἀἰβοῖρ] 98 ἀρῬΘδΙΒ 
16 τόρ βίυἠϊκίηρ, ΒΘ 6 ΤΟΙΠΘΤΩΌΘΡ 86 ἰαδὲ ὑδδί- 
ΤΩΟΩΥ Οὗ (6 Βαριἰϑὲ Θοποοτιτιίηρ Ηΐτα,) Ηρ ἰμδὺ ἢδ8 
186 Ὀτγίάο ἷἰβ 186 Ὀτἀορτόοι: ὕὰΐ ἴ86 ἔποπα οὗ [86 
Ὁτϊάοστοοι, τ8ὸ δίαπάθίη δηᾶ ποδτοίῃ Ὠΐπι, τοὐοΐο- 
οἱ σγοδῦγ Ὀδοαυδβα οὗ ἱμ6 ὈτϊἀορτοοτηΒ γοῖοο (Φο μη 
11, 29). “688 Βδϑῖηβ ΟὨΪΥ (0 ΘΟὨ πθ6 δηὰ ἴο [Ο]]ΟῪ 
ὌΡ ἴ.6 Βρϑϑοῖῦ οὗ {ποὶρ πλλβίου σβοη Ηδ σορ θὰ ἴὸ 
δ  π᾽ 8 ἀἰβοῖρ]68 : “" ὅδη ἴδ ἔγοηβ οὗ ἴπ6 Ὀτϊἀορτόοτα 
ΤΟΤΕ δηὰ ἔδδὶ, 80 ἰοπρ' 85 06 Ὀτια τὰ 8 τ ἢ 
ἐθοιῃ ᾽,) [165ι]γ, ἰη6 1,οτὰ ΠΒο6το ροϊηῖδ ἰαγπασὰ ἰο Η8 
ἔυϊιγο βυδοτίηρθ δηᾶ ἀθδὶμβ 88 ἃ ρογίοα ἕου ἰηναγὰ 
ἴαβδίηρ. ΤῊΪΒ [αδιϊηρ, τ αἰ σἢ 8 ἰο δυσοροα {Π6 Βυβοῖ- 
ἴηρβ δῃὰ ἀϑαίῃ οὗ ΟΠ γῖβί, ὁομδὶβὶβ ἱπ ἃ οοσαρ]οῦθ σοπυῃ- 
αἰδίοηῃ οὗ ἰ86 πουιϊὰ. ᾿ 

ἨΟΜΙΓΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Φοϑυδ ἴο 8}1 οἶβββϑθ, ἰπίο 811 βίγοοιβ, απὰ ἰὸ 
4}1} τηοῆ.--- 6 ρτοδίμϑαβ οὗἨ Ὠϊνίηθ στδοθ, πη ἢ ὁΔὴ 
τᾶ Κο οὗ ἃ ρυβ]οδη δὴ Αροβίϊθ. 1. ἀσοοσάΐϊηρ ἰὸ 
δον ἰγδά ἱοηδ)πτω, [86 Ρυ] δ τγβ 8 ΘΧοΟΙΩ- 
Ταυηίοαϊοα Ῥϑγβοι ; Ὀυὺ Β6 18. ΠΟῪ Οδ]]6ὰ ἰοὸ αβϑίϑι ἰῇ 
Τουπάϊησ ἰδ6 οοτητηυπίοη οὗ ΟἸγῖβί, 2. Ηδ νγ88 δῇ 
δροβίαϊο ἔγοπι ἐπ ρϑορὶα οὗ Οοά, δυὶ οα]]οα ἐο Ὀο6- 
ΘΟΙΏ6 ΟΠ6 οὗ (Ππ6 Ρ1Π|ᾶτε οὗ 186 ΟΒυγοῦ οὗ αοά, 8. 
Ἀπ ἰπβιγυτηοηΐ οὗἩ Ορργοββίοι, θὰ ὈΘΟΟΤΏ68 8δῃ ἱπβίσυ- 
ταοηΐ οὗ ρἱοτίουβ ἰοτῖγ. 4. Α βία ὉΠ ΠΡ ΙοοΙς ἀπά 
8 Ὀγοπογά, θὰ ὈΘΟΟΙΩ68 ἃ Ὀυτχτΐπρ δηὰ ἃ βῃϊηΐηρ 
Ἐρηϊ.---αἀτδοθ ἰ8 ποί βορρᾶ ὈΥ̓͂ ΔΗΥ͂ οὐδίοτηοι86, 
δηὰ ΡῬΔΥΒ 0 (0]].----ΕἸΡῊ 0411} οὗ ἴ86 [μοτὰ το ἴπ6 ρυῦὺ- 
Ἰοδη, δπὰ ὁ ζ11}} οὐὁἨὁ 186 Ρυθ]οδῃ ἴῃ (86 [μοτὰ.--- 
Μαΐίδον ἰδ6 Αροβίϊθ τοϊδίοθ, ἰο 186 ρίογγ οὗἩ ἀοά, 
ποὺ Ὠ6 Πα ξοττηΟΥἿῪ Ὀδοπ ἃ ΡΌ] σΔΏ.---ΤῊδ ῬΌὈ]οδη 
δῃὰ [86 ΑΡοβίϊ6.--- Τὸ Ὀίνίπθ 0811 τηυδὲ ἀδίρστηΐῃθ 8 
ἴο το παυΐβἢ δὰ διαί ριουβ ΟοουρΔίΙΟΏ.---Ξ Γηρα οἷγ- 
συτηβίδπορ, ὑδαὺ [Π6 μοτὰ δπὰ Ηἰἱβ αἰβοί "168 βῃουϊὰ εἰς 
ἄονσι δὖὺ τηθδὶ τὶϊ ΡΟ Ὀ]ΟΔῊΒ δπ ἃ βίηποτβ, 1. ΗῸν 
οδὴ [Πἰ8 Ρ6 ἢ Βοοδαβο ἰμ6 οτὰ ἀοοβ ποὶ σοπίουτη 
ἴο (86 ΡΒ] οΔΠΒ δηὰ βἴηπογα, θυ [Ώ6Υ ἰο Ηΐω. Ἠβ 
Ὠοΐ ΟὨΪΥ σομ68 {86 Μαβίον, Ὀὰϊ ὈΘΟΟΙΆ68 ἰδοῖγα. 
2. Βαϊ ἀο68 ἰΐ ΘΟΏΨΟΥ ἴο ΟΌΡ ταϊηὰβ ἢ [πῆηΐϊο σοτ- 
Ῥαδββίοῃ, τηδηΐ οϑηρ 1861 ἴῃ Χ1}}} 86} βυσγοη ον, ἀ68- 
Ὀἷϊνα αἰ ου 1168 ἀπὰ οὐ͵θοίίΟΠ8.----ΟἸ γβὶ ἀπ ΗΪ8 αἰβοὶ- 
165 ἃγο 80}}} δἱ τιϑδαὺ πὶ ΡΟ] ΟΔηΒ δηα Βὲ ΠΏ 615.--- 

[80 ῬΆΔΓΙΒ66Β ΒΔῊῪ ἰξ, [ΠΟῪ βαϊὰ, Ἰγὲάν ον 
18 αποβίΐοῃ Βα8 οὐΟΥ βίῃοθ Ὀδθη γτοϊογαίθα ἰη ἐδ6 
ὨἰΒΊΟΥΥ͂ οὗ (86 Ευοδατίδι (Νοναιδηΐϑτη : τοι βα] οὗ (ἢ 6 
ΦΡῚ Ἐυοβαγίβιῖο (ΟΠ ΓΟΥΘΓΕΥ).--- 6 ΤΟΡΙΥ οὗ Φοδυ8, 
ΤΉΟΥ ὑπαὶ 6 πΏΟΪ6 πθρα ποὶ ἃ Ρἢγδίοΐδη, Ὀυΐ [ΠΟΥ 
[δαὶ ἀγὸ βίοῖς :᾽) 1. Α οαΐτὰ οσροβί οι : [ΠΥ ἐμαὶ δγὸ 
Ὕ0]6 ΔΓΘ ΣΘΑΙ Ὑ8Ο]6, δῃὰ {Π6Υ̓ 1μαὺ ΔΓ βἱοἷς, ΓΘ Δ} 
β[οἷς, ἴῃ (86 ἰασαὶ βθῆ8θ. 2,..Α. βοϊδθιηῃ Μδγηΐηρ : {δ 6Υ͂ 
[δι ἀΓ6 Ὑ8016 δγα βίοἱς ππίο ἀοδί, θθοδυδο 67 ἀθοῖὰ 
(ποϊηβοῖνοβ τ ῃοὶθ; ΜῈ 116 ἃ βοΏβο οὗ ἰδεῖν βρίγι τυ] 
εἰοἰκπιοδβ τοπάοσθ [Π6 ΟἾΔΟΥΒ ΟΔΡΔΌ]Ο οὗ ἴθ. 8. Α ἀο- 

εἶδίνο ἡπάρτηδηϊ : δαϊναϊζοῃ 'β ἴὺῸΓ δἰπηογβ Ἧ8Ὸ ἴδαοὶ 
[8οῖν πορὰ, ποὺ ἴοὸγ ἴπ6 βου ρη θουβ.---Εἴογιαὶ ἰτὴ» 
Ροτγί οὗ [86 βαγίηρ, κ1 π'}}} ΠΑνΘ ΣΏΘΓΟΥ, πα ποὺ 880- 
τβοο." 1. ΒΔ ΠΟΥ ΤΔΘΓΟΥ ἰπδὴ δβδοτίβοο, ᾿Γ 186 ὑπὸ 
Ὀ6 μυΐ ἰῃ οοπιραγίδοι ;» 2. ΟὨΪΥ͂ ΤΩΘΓΟΥ͂ 8ῃα ποὺ Ββοΐ- 
βοο, ἱἢ (6 ὕννο ἅτ ραϊ ἰῃ απέαφοπίδνη ; 8. ΤΏΘΓΟΥ 6Χ- 
οἰυδίνο!γ, ἴο [Π6 τοὐθοϊίοι οὗἁ βδουϊῆσο, 1 (μ6 ὁμ6 ἰΒ βοὲ 
ὉΡ ἰἱπ οοπίγααϊίσίίοῃ ἰο [ἤς οἴ μοΓ,---ΜΈΓΟΥ 186 ποδὶ 8ὸ 
ΘΟΡίΔΌ]6 δηὰ ΠΟΙΥῪ βδογδοο.--- Κϑοτίοοβ, ἰοὸ πὸ ὀχοὶυ- 
Β'ο0η οΟὗὨ ΤΊΘΓΟΥ, ποὶ Οἴἴδγίηρα, θὰ. ΤΟΌΌΟΥΥ.---δὲδα οὐ» 
Βιοὶ Ὀδίνθθ ΤΠΟΓΟΥ δηὰ βδογᾷοο, ἰδσουρθουῦϊ ἰδ6 
οΟῦΣΒα οὗὨ ΠΙΔίΟΓΥ.--- ζ ΒΒ Β ἀοτίνοα ἤτοι ὑμ6 ἀδοῖδγα- 
ἕο οὗ Φοβυβ, “1 ἀῖὴ ποὺ σοσμθ (0 68}} 186 τἰῃίοουβ, 
Ὀυΐ ΒΙΠΏΘΓΒ ἴ0 γοροηίΐδηοο :᾽ 1, ΟΠ δγδοῖοσ δῃαὰ ῥγοθ- 
ΡΘοοίβ οὗ ἐμ βίππογβ σψῆο Ἰἰβίθη ἰὸ {0 64}1 οὗἨ Φοξδυβ. 
2. ΟΠαγδοίογ οὗ (π6 γοϊϊρίοη τ οἢ ἱρτιότεβ ΟἸγὶβὶ πὰ 
ΗΪ8 ρδγάοῃ.---ἰπαυΓΥ οὗ [Π6 ἀἰβεῖρ᾽ο8 οὗ Φοἢῃ, ΟΣ 
οδαγδοίογβιϊοβ οἵ 86 Ἰορα δὲ : 1. Ηδ που]ὰ σῖγα ἰαττθ 
[0 ΟἴδοΙΒ 88 ΜῸΠ 88 10 ᾿ἰτωβθὶῦ, 2, ῃ6 πουϊὰ ρἷνθ 
ἰάβ τ Βουὺ Βοραϊπρ' ἴ(ἢ6 τϑαυϊγογαθηίβ οὗ [δ 0886: 
8. 6 ἰβ ΓΟΔΑῪ ἴ0 ἴδκο [86 ρατγὶ οὗ {86 ποτβὶ Ἰθρα 5: 
(“πὸ δῃὰ 1π6 ῬΒΑγίβ668 7), δῃὰ ἰὸ δεβϑαὶ ψῖ ἨΪ8 
ῬΌΩΥ ΟὈ] οἰ ἸΟΏ8 186 Βο] οὶ ἸΣοτὶῪ (“ ναὶ ΤΥ αἰδεῖ- 
ΡΪ68 ἔδϑί ποῖ ᾽)). --οὐτόοράποο οὗ Ἰαρδ αι: 1. Το α18- 
αἰρ 658 οὔ(μ6 Βαριϊβὺ δβδβυπηβ ἴῃ6 ρίδοα οὗἨ ὑοίμρ [19 
τηλδβίοτβ οὗ (6 [ογὰ ; 2. {Π6Υ νοπίυσα ἴο ὀοβυσγο Ηΐπὰ 
δοοογαϊΐηρ ἴο {86 ἰγααϊάομβ οὗἨ ἱποὶγ Βοβοοὶ: 8, ἰΠ6Υ 
δάάυοο ἰῃ6 ῬΠΔΙΐβοοθ 88 δι ΠΟΥ 68 ραβδὶ ΟὨπεὲ 
Ηϊἰπιβο]ῇ.---ΤῊο. Ὀγ4] ἀπὰ {16 τηουγηίηρ βοαβοὴ οὗ 
186 ἀϊδβοὶρ]ο8: 1. ΤΒοΡοΐη θοῦ ΘΟΠΒΙ5(8: 2. [86 8- 
Ῥτορσίδίθ τηδηϊοβιδίϊοη οὗ ϑδοὶ,---ἰἰ ἰ8 οὴ6 οὗ {πὸ ἔσει 
ῥτϊμοῖρ]οβ οὗ σὰς ΟΣ Β Βηϊγ, ἰμαὲ νοῦν ουϊπατὰ 
τηδηϊοβίδίΐοῃ τηυβίὶ ρτοσθϑα ἔγοτη δὴ ἱηπαγα βἰδίθ.--- 
ΤῈ Ομ γβίδη 16 ἃ σοπίμυουβ τηδτιτίαρο ἴδαβί, τ ὨΙΟἢ 
ΤΩΔΥῪ 6 ἰηνογστιρίοα, Ὀαὶ ἰβ ποῖ Ὀτοκθα ὑρ, ὈΥ [86 Βαυΐ- 
ἔδοτίηρβ οὗἉ [818 Ῥγοβοηῦ νοΣ]α.-- -ΟἸτίβυ 6 Βγίδορτοόοῦσα 
οὗ ἴ86 ΟΒυτοὶ: 1. Α8 βυοβ Ηδ σᾶπια δἱ διβὶ; 2. δ 
Βυοἢ Ηδ ποηΐ ΔὟΎΔΥ ; 8. 88 βυοῖ Ηθ υὃϊ] τοίυχῃ.--- 
ϑ'δὰ το ϊβίδκοβ ἰῃ 1Π6 Κἰπράοτῃ οὗ ἀοα, τ ϊο ἢ σδ ΟὨΪΥ͂ 
ΘὨΪΔ1] Βδιτ: 1. Τὸ τροπὰ {μπαὺ πιο 18 δηιἑαυδιοα 
ὈΥ Ρυϊπρ, οη ἰἰ 8 ρΐθορ οὗ ποὺ οἷοί ; 23. Ὁ. ἕογοίῃσ 
1(ἢ9 ποῦν 118 ἰπΐο δειαυδίοα ἕοστηβ. Οἵ, 1. Τὸ μδι- 
Ὠἰβἢ Ἰορα  βτη ΠῚ} {Π 6 ροβρεαὶ; 2. ἰο ἔοσοθ 89 [086- 
ΡΒ] ἰπίο ἴπ6 ζοσταβ οὗ 16] ΒΩ .----Α}} αὐϊοταρίϑ δὶ ραίοῖ- 
ἱῃσ πανὶ] πρ᾽---ΤΊΉ 6 αν δὰ (6 ροβροὶ Ἵδῃῃοί Ὦθ 
τηϊχρα ὑρ: 1. Βεσδϑυβθ (86 ΡΌΒΡΕΙ ἰβΒ ἱπηδηϊ οἴ γ τβοτθ 
εὐτίοι ἰὩδῃ 186 αν ([π6 ἁἀππτουρῆϊι ρίοοθ ΒΕ τ ΚΕ). 3, 
ὈΘΟΔΌΒΘ ἰὺ ἰβ8. ἱῃδη ον τηογο ἔγεθ (πῃ ἰῃ6 ἰατν (186 
ΠΟ πη6 Ὀυγβίβ (Π6 τηουϊάἀοτὶηρ Ὀοὶ168).---Εἰοτασο 
ἴϑτη τοὶ ἸΘΔΓΠ ΤΩΔΗΥ͂ ἃ 6880} ΤΌΤα ἰθ 080 ὙΠῸ ρδιοδ, 
διὰ ἔγοσα ἴμοβθ ΜΠῸ οὐ] ναῖθ (.6 νη 6.---ΤῊο0 δομίδεοθ 
οὗ Ογίβι ἀροῦ θοοϊοβίδϑιίοδὶ αποβίοῃϑ : 1. Νον οί, 
ἃ ΠΟῪ ἘΡΡΟΠΕῚ 2. ΠΟῪ ὙΠ126, ΠΟῊ ὈΟί(168.--- ΤΠ) ἔσθ 
Ρτϊποὶρ᾽οθ οἵ ροπυΐῃθ Θοο οβ βίο] ΘΟΠ ΒΟ  βση.--- 
ΑΌΟνΘ 81}, τὸ τωυδὺ αἷτὴ ἴο ργθδβοσνα, 1. ἰἢς 116 δοὴς 
τὰ ἰὴ6 ΤΌΓΣΙΩΒ. δηὰ τΠθη, 2. ὑπῸὸ ἔοστῃβ τὶ 186 
1}.---ΟΟμβοηυσθηοοβ οὗ 8186 οοῃβοτναίϊβηῃ ἱπ {88 
ΟΒυχοὶ : 1. Το αἰζοιηρίβ αὐ ἰδιοσίηρ ἰὰ δρί τί τοδὶ 
τηδίίοΓβ ΔΓ ΟΡρΟΒϑά ουὐθῇ ἴ0 ΘΟσΏσΊΟΙ Β6ΏΒΟ ΔΠ ἃ ΘΟΥ̓ΟΓΥ- 
ἀδγ ρῥγαοῖΐοο. 2. ΤΠ} οἱὰ ἤοστὴβ ἀγὸ ἀδβίσογοα ὃν [Π6 
ΠΟῪ 6, δῃὰ ἴ86 Π6ῪῪ 16. Ὁγ ([6 οὰ ἔοττηβ, 8. ΤῊΘ 
σποῦῖς οὗ ἀοδβίγυοίίοη 8 οοπεϊηυρα ἩἘ 116 ΤΟΥ͂ ΟΔΠΟΓ 
δϑραίϊηδβὲ ἀοβίσιοοῃ, ὑπ}} {Π6 ΠΟῪ δηὰ ἰμ6 ο]ὰ ἃγὸ 
βΠΔΙΥ βοραγαιθα,-- -ον {π6 ογὰ Ῥγοραγοβ (86 ποῦ- 
ἀΐπρ χαττηθηΐ δῃὰ ἰ86 6 το [Ὁ [186 Κίηράομι οὗ 
6οα.---ΤῊοα ΓΠτοο οί] παγὶς οὗ (πΠ6 ποὺ 11 : 1, 10 δδ. 
ΒΌΤΩΘΒ ἃ ἀσἤηϊϊα ουὐϊνταγαὰ ἔοττω : 2. ἐξ σδημοῖ σομ πυθ 
ἴῃ [86 8186 δηὰ δηϊαυαίοα ἔοστΩ8 ; 8. 1 χτηυδὶ οτοδίθ 
ἴον [861 σΟΥΤ ΒΟ αἱ Πρ' ἔΌΓΤΩΒ. 

ίαγκο :--- ΟἸγῖβὶ 18. ποῖ δϑδβατηϑὰ οὗἁ (6 μυδαὶδβαὶ 
ΒΙΠΏΘΓΕ.--- Οεἰα πεν :---ἰὶ Β οαδῖοῦ ἰ0 οομνατὶ ΟροΏ 
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εἴδπιοτδ ἐθδὴ Βγροοτίίοα. ΤὨΐδ ἱδ. τηοτα αἰ δ συ ἴδ 80 
ἐο ὈΓΟΔΚ ἰπγουρ ἃ τιουῃίδίη οὗὨ ἴτου.---ΟἸὨγίϑι (ἢ 
μὐρμοοὶ ΡΠ γαὶοίαι.---ὈΙ ΒΌΓΘΙΟΘ ἴῃ Θοο]οαἰδϑίϊ δὶ ἀβαροθ 
[6 ποὺ ἱποοτωροίῖοὶο πὶ ἢ απ ἐγ ἴῃ [89 [Ὁ 10}.---- Ζοἰδέμδ: 
---Οοπδίσαϊης δὰ ΟἸ γἰβεῖϊδη ᾿ἸΘΘΡΕΥ οδηποὺ Μὼ}} Ὀ6 
οοτη ποῦ, 

Θεγζαοὶ :---ΜΑνΣ Δ] Ὡοΐθ οὗ ζιίλον: ΤΒΟΓΘ 816 
ἔπο Κἰπαβ οὗ βυβδογιπρ᾽,--ἰἴμ6 Ο.6 οὗ ΟΌΓΡ οὐ ΘΠ οΟδίηρ, 
δ. 0 ἢ 88 (6 τ ]68 οὗὨ [8 τη ΟὨΪκΒ, ᾿υδὲ ἃ5 [0 Ὀγΐοβίβ οὗ 
428] σαὶ ἰΠοτΏΒοῖν 8 (1 Κίηρβ χυ]ἱ, 28. Τῶδ που]ὰ, 
[Π6 ῬΠΑνΒ068, δὰ [Π6 [Ὁ] ογ οὗ ΦοὨ πη τοζασα βυοῖ 
Βυδοταρθ 88 ἃ στοαὶ τηδλιϊοῦ, Ὀθς αοα ἀοδβρίβθβ [ἴΐ. 
ΤῊ οὐδοῦ ἰεἰπὰ οὗ βυβοσίηρ 'ἴΒ Βοηῦ 8 ὈΥ {86 [οτὰ : 
δηὰ ΜΙ ΡΥ ἰο ὈΘΆΡ [818 ΟΓΟΒΒ, 18 τρια δηᾶ Μ6}}- 

ῥἰοαβίηρ ἴῃ {86 δἰσῃὺ οὗ ἀοά, Ηδποο ΟἾγίβὲ β8γ85 ἰμιδὲ 
ΗΪΐβ8 ἀἰδβεὶρ!68 ἔδδὶ ποὺ Ὀθοδῦβο ἴ8 6 Βιίάθρτοοιι ἰβ πὶῖῃ 
[Πότ : ἐ, 6.) βῖποο οα δὰ ποΐ Βοηὶ ἴἤθτὰ βυβονίησ, 
δηὰ ΟἸγῖβὲ ντσὰ8 8.}}} αι θ ἢ ἴδοτα ἴἰὸ ῥγοίϊθοὶ ποσὰ, (ΠΟΥ͂ 
ποῖ μ6Γ Βουρἢϊν ΠΟΣ ἰπνοηϊοα ΒΟΤΤΟῪ ἴὉΣ {ΠοτηΒΟΪν 68, [ῸΣ 
βυος, ποῸ πὶ πουΐ γαϊὰθ Ὀοΐογο αοὰ .- Ὀὰὺ πο Ηο 
ὟΤ85 [Δ 6 ἢ ἔγοσα ὑδόση, [ΠΟΥ͂ ὈοΟΪῈ ἐλβιθα δὰ βυδεγοα. 

Ἡεμδηεν :--- Οοὐταραϑβίου δηθὰ Ἰονο ἰουγαγὰ δἰ ΠΠΘΓΆ 
5. [86 Βαοτῖβοθ τηοϑὺ δοοορίδοϊο ἰο (οἀ---οΟΥὨ ΓᾺΓ -᾿ 
6Ρ ταὶὰθ ἰθδὴ [806 τηοδὺ ρομιροῦβ τ ΡΒ. τὶβ» 
ΕἰΔΕΣΟΥ ἱα ορῃοβϑα ἰο 4}} δίαυΐδὴ αἰδοΐ ρ]1η6.---ΤῊΘ ἀ00. 
ἰτῖμο οὗ ὁ οδηποῦ 6 οοτὈἱηρα τῖὰ ἴΠ6 οἹὰ ἰτααὶ»- 
ἘΟΗΕῚ οὗ Ῥμαγβαίδιη. ΤῊΪΒ ΟΓΘ ΟἿΪΥ Τα ΒΟΓΔ Ὁ]6 ραίοἢ» 
ΟΡ 

ΥἹΙ, 

Το ποιχδδ ἩΐΠῸ δὴ ἰδβῦθ οὗ Ὀ]οοά, δπὰ (ἢρ ἀθδᾶ τρδίάἀβη ; οσ, [8:8 ὕπγοϑοἹὰ τοίσδοϊϑ.--- ΜΙ ΟΌ ]ΟὉ8 τ σϊεῖηρ 
οὔ [86 Ι,ογὰ ἴῃ ἰδ6 ἔδοθ οὗ ἀοδραὶν δῃὰ ἀθδίῃ. 

ΟἼΑΡΤΕΕ ΙΧ. 18--960. . 

(7126 Θοερεῖ 70» ἰλ6 54: ϑιυπάαν αὐἴεν ΤΥὶμεδν.----ῬΡΆτα 1618: Ματε νυ. 232-48; ΓΏΚο γῇ], 41--66.) 

18 Ὑγ 116 ἢ9 ΒρΑΚΚ6 [8.686 ὑηρβ ψηΐο ἰμθπι, Ῥ6 80 1α, {μπθγθ 6ϑπη8 8 οϑσίδίηῃ [970 σϑη9 
π 4]} σα]ογ [οὗ ἰδ βγπαροχυθ), δΔῃηἃ Ὑγοσβρροα Ἠΐῃ, Βα γὶηρ,᾽ ΜΥ ἀδυρηίοῦ 18 ΟΥ̓́ΘῚ ΠΟῪ 
ἀθδαὰ [1859 υ8ὺ πον 164]: ὑυΐῦ οοπηθ δπὰ ἸΔΥ ἰγ Ὠλπμᾶ ροη ΒΘΙ, 8ημἃ 886 888]} 116. 

19,,2ω0 Απα Ψ6ϑὺ8 ΔἴΌ86, 8πα [Ὁ] ον θα Ὠϊπη, δα δ0 ἀϊά ἢ 15 4150 10168. Απα, Ὀ6Πο]α, ἃ ὑγοϊηϑῃ, 
γγ ΒΟ} [1.0] τγὰ8 αἰβοαβαα ἢ 8} ἰββιιθ οἵ Ὀ]οοὰ ᾧστοῖνθ γϑασθ, οαῖηθ Ὀ6} πὰ λέηι, ἀπὰ 

21 ἰουομοα {6 μουχἦ οὗ 18 ραΐιωθηῦ: ΕΓ 8586 βαϊα τ ὶπ Πουβοὶῦ 1 1 τᾶν Ὀὰὺ τουοὶ 118 
22 φϑτιταθῃίΐ, 1 8..4}} 06 ψγ80]6. Βυὺ Φεβὺβ ἰτηθα ᾿ΐτη δοουῦ, δηἃ ΠΟ 6 887 ΠΟΙ, ὁ ὯΘ 

βαϊα, Θδυρηίου, 6 οὗἩ ροοᾶ οομηξοτὺ [οἢ 6617 ;" [ἈῪ [αἰ .ἢ μδὶ ἢ τηδᾶθ ἰμ66 σμ0]6. ἀπά 
23 {μ6 στοσηδὴ γγχὰ8 τηδᾶθ ὑχῆ0}]6 ἔγοιῃ ὑμαῦ βοὺὰσ. Απᾶ ψῇθη Ψ6808 οδιηθ ᾿ηἴο {Ππ6 τυ] ΥΒ 

Πουβθ, δηἃ 887 (8 τ] ΒΕγ6}8 [ΡΊΡΘΙΒ, Βὐ 6. ῬΊΔΥΘ.β, αὐλητάς] ἀπ (86 ρϑορὶθ [οτοόνα]" 
24 τηδκῖηρ ἃ ΟΙ8Β6, Ηθ 881 υπίο ἔμπα), ΟἸγα Ρ]δ66: ἔογ [86 ταδὶ 18 ποὺ ἀ6δα, θυΐ βἰβδαρϑί 
25 Απὰ ὑ86Υ Ἰαιρῃθα μἴτῃ ἰο βοογῃ [Πδυρῇθα δι τα]. 
26 γναυΐ ἔογίμ, ἢ6 σϑηῦ ἴῃ, απα ἰοοῖς ΠΟΙ ΟΥ̓ ἰΠ6 μδῃηα, δηᾶ [ῃὴ6 τηδἰ4 8ΙΟΒΘ. 

Βαυῦ ψἘΘπ {1|6 ΡΘΟΡ]8 [ογονγα] γ6ΓΘ 
Απὰ {16 ἴδιωθ 

ἈΘΙΘΟΥῦ [0818 ἕδιηθ, ἡ φήμη αὕτη] ντεῃΐ δυτοδα 1πίο 81} ἐπιαὺ Ἰδπά, 

1 γΎ τ. 18 ---Τιροβοπάοτί: εἰσ ελθών, δοοοτάϊης ἴο Οοάὰ, Ο., Ὦ., Ἐ,. Ἀ., Χ΄, οἴο. [πὰ σοά. Βιπαῖς, Τδηρο, ἴη δἷ8 Θ., 
ἐτοῖ., δἀορίδ ἐμ18 τεδάϊησ; δὺ δἷδὸ ΑἸοτγὰ,]--Ἴδομταδηη " εἶτ, προσελθών, δοοοτάϊηρς ἰο Οοά, Β.---αΥ 6805: εἷς 
ἐλθών. ΓΕμιᾳὶ. Υ.: α οεγίαΐῃ τα]ο1].---εοορία: ἐλθών. [ΤῈ6 οτἱχίπαὶϊ ΘΟΌΥ πὸ ἀυυνὲ τορὰ ἴῃ ἰδγᾷο Ἰοίϊϊζοσα : ΕἸΣΕΛΔ- 
ΘΩΝ, τ ἈΙΟΝ ΤΩΔΥ τπϑϑῃ εἰσελθών οΥ εἷς ἐλθών, ῬτοΟΔΌΙΥ ἐ.6 ἴοσσηοσ ; ἴον εἷς ἰ8 δῃ ρουβίοιδ Πότ, δἰ ἐβουφὰ 1 ὁσοῦτα ὅτο- 
πο! ἰη ΜΑΙ ΟΝ ὈΟΪῺ δῇοσ ἴ86 ποπη, τ. 41: υἱ. 37: ΣΊ!, 11; συ! δ; χχί. 94, δπὰ Ὀδίοτο ἰΐ, χχὶὶ. 85; χχῇ!, 1δ:; χχυ!. 
ἐὸν, ἀρ χανὶ! 14 ΤῈΘ εἰς γοΐοσϑ ἴο ἴ:6 βοιδὸ οἵ Μαιίθονν ὙΠΘΣΟ ἐμ[9 δόθαθ, {1 ἰδθ ζόττασν, ἰοοῖς Ρ]866, ΘΌΣΩΡ. ΥΘΓ. 10.-- 

ΦοΥ. 18.--Τ ΟΠ δῆ η χοίδί δ 186 τοοϊἐδίνγο ὅτι αἴτος λέγων, υυη! θοὴν πιακοϑ ἔδο Θρθθο τηοτὸ Ἰἰγεὶγ. 
8 ψοτ. 30.- -ἰ[Ὁτ. 1,δηχο ἱπδοτίϑ ΠΟΤΘ 18 διλθῖϊοῦ ἰγρ9: αὐό 

1860 ρεγιωθαὶδ τ οι (9 6 8 ογῸ ΘΟΙΏΠΊΔΗ οὔ ἴἰδο Ὀογάοτδ οἵ 
7 Ἀρ6.---Ῥ. 8.] 

Οιαδίε, ἰ. 6.. ἐλ6 ἰαδ8εῖ, ἤγέπισε, πἰΌᾺ τοΐθυθηδθ ἴἰο ἴδ 6 ἔγ 68 
ἀθὰ ἴο ῬΓΘΩΓ (ΧΕ πὰ ἢ χυ. 38. 7 ζ:. Οοηδηξΐ δἷδὺ σϑῃβ  δίθθ 

4 Υοι. 93.--- [ΤᾺ όταν : Απα σόδια, ων πέπρ (στραφείς, ἔμο οἱάοπὲ τοράϊηα, δπβίαἰ ποὰ δἷϑὸ Ὺ Οοὰ. διπδιξ,, ἴον ἐπιστρα- 
φείς) απὰ δεοίπς Ἀν», ϑαψα.---Ἴ 

δον. 22.---[ 86 97 σοοὰ ολεο», ἴ5 [80 πιδιδὶ τοράθσίης οὔ [πὸ τοὶ θάρσει ἴῃ ἴδο Ε. Υ͂.γ οορ. Μαίξ. ἰσ. 8: σίν. 27: 
Ματῖ υἱ. δ0: Φοδη χνυί. 38: Αοίδβ χχῇῇ]. 11.---Ρ, Β.] 

ΦΎετα. 8 διὰ 36.---[Ἰλορο ἰσϑμδιδίοϑ ὄχλος ἴῃ δο(δ οδδοβ Ζουα, ογοισά, στ ἰοὰ 16 Ὀοξξον (μδη 260}ζ6.---Ὀ. Β.ἢ 

ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γον, 18. ἘΞΏΪΟΣ, ἄρχων .---ΤῊο ρῥγαβίἀθηΐ οὗ 8 
ὮΒΙ16 ἯἮΔΒ ο7αΐγμδ, 866 Ματὶς γ. 22; ΒΥΌΒΘΌΡΤΙΟ. 

[μκο ΥἹ. 41 ; ἀρχισυναγωγός, ὈΙΌΣΦΓΙ δε, ΕΥ̓ΘῪ 
δγηαβορυο μδά ἰΐβ ῥγοβίἀθηΐ, το βαροτϊπιοπἀρα ἀπά 

᾿ [8δ6 Βοινίοθθ. ΤῊΘ ΤΌΪΟΣ οὗ 8 ΒΥαρορῦθ γ͵ἃ8 
| δὲ {10 Β81ὴ6 ἰἐἶηθ ῥχοδίἀδηΐ οὗ 118 οὐ] ομο οὗ οἰάοχῃ, 



174 ΤῊΒ ΟΟἙἍΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ. 

8:6 ὶιτϊησα: “Ἅγολίγπαροσ., Ἐταποῖς., 168ῦ.--«(΄αἰττι 
Μ85 Ὀγαβιἀδηὶ οὗ ἃ ΒΥπαρΌριο δὐ Οδροσηδῦμι. 

Το τοδαϊηρς εἰσελθών, ἴῃ γψογ, 18, 15. ποὺ ΟἹ 
Ὀοαὶ αἰϊοδίθα, Ὀαΐ τηοβὺ βυΐϊ 8016. ΤῊΘ δυγῖναὶ οὗ 186 
ΤΌΪΟν οὗ ἴδ Βγπδροραο ἰπἰοιταρίοα ἴα Θομγοσγβδίοῃ 
οὗ {π0 1ιοτὰ σπίτι ὑπ6 ῬΏΔΓΒΘ68 απ ἰῃ6 αἰδποίρ]68 οὗἁ 
Φοδη, τ μοἢ ἰοοῖκ ρμἷασα ἀυσΐηρ οΟΥ δίζοσ [86 τηδαὶ ἴῃ 

᾿ 86 Βουδα οὗἩ [86 Ῥυθ]οαη. 10 (λυ Ὠαρροπεά, δαὶ 
Φοδὺβ σου ργουὸ ἴο 686 οὈ᾽θοίοτβ ἰῃδὺ Ηθ γὰ8 
ΔΌΪΟ ἀπὰ Ὑ]]]ἸὩρ ἰο τἶβο ἔσο ἐπ ἔδαϑὶ δῃηὰ ἴὸ βυτωραᾶ- 
{1126 πίῖὶ (806 ἀσοροδβὲ βυδοσίηρ, ΠΔΥ, 1ὸ οῃΐον 186 
ΨΔΙΙΟΥ οὗ ἀολὶ ἰἰβοῖῖ. ΤῊΪ8 οοῃβε υϑ Ὀοϊἢ [86 
ἔλβιϊηρ οὗ εδὺβ δηὰ Ηἰβ τηϊββίοη, ἴο σγϑὶὶς 
ΤῊ ἀοβοτί ρου οὗ 86 οοπαυοὶ οὗἩἨ ΦΨαῖΐῖγαι 
ἐῃρῖγ νἱνῖα, Ηἱ8 ἔγβ᾽ Δρρε8ὶ οοῃβίβίβ ἴῃ 
αὐ {π6 ἔδοὶ οὗ οβυβ, υβὶοῖὶ Πα πη οχρὶα 
πγροηῦ τοτβ οὗὁἨ οηίγοαδίυ, ἰοδαϊηρ Πἰπὶ 
186 τα ϑ8ὲ οὗ μἰβ ἀοτηοβιΐο αἴ]! οοη. Αοι 
1ιοτὰ Βγεὺ οδὶπγοὰ 86 οχοϊϊοιηθηΐ οὗ (ἢ 
Ρτοοοοάϊηςς ᾿οίϑυσοὶγ. [Ιἢ ἰδ6 οἰτουτηβία 
αυϊΐα 'π δοοοσάδησα π|ῖϊ Ηΐβ ρύγροβο {} 8 
δηϊοιοα τὶς δὴ ἴβϑδυθ οὗὁἨ Ὀ]οοὰ βῃουϊὰ ἢ 
Ηΐπὶ Ὁ ἴῃ6 τᾶ. Τ8 ἀθῖδυ πουἹὰ 66 
ΕῪ δῃὰ ἰὸ βίτεηρίβοη (ἢ 6 ἔλτἢ οὗ Φαίγυδ. 

ΜΥ ἀδυρῃῖοσ μδ5 ἱπιβὶ ποῦῦ αἶθι 
118. ταοπηοηΐ, Ορροβοὰ ἰ0 πάλαι] ἐτελε 
ΜΟΥΟΡ ΒΌΡΡΟΒΟΒ {μα ἴμογα ἷβ ἃ αἰ δγοι 
τ} 15 ἀοσουμπὶ δηὰ ἰδοβ6 οὗ Μαδιῖκ δπὰ 1} 
Ἰαϊΐον Β88 καὶ αὕτῃ ἀπέθνησκεν, 
ψῖ Μαϊμον. Αοοοταάϊπρ ἴο 686 ἐπ 
4Π6 ἐσχάτως ἔχει οὗ ΜαΙὶς ταυδί Ὁς 
ΦΔαΐτιβ Ἰοδ 88 ἀδυρηΐον ἀγίηρ, ἀπ Ποης 
Ρτοδ8 Ηἰπηβοὶ αἰΐποῦ ἴῃ ἰΠ18 πᾶν, 5Ὺδ 
Ὑοηΐ ΘΥΓΑΥ) αἱ ἐλό ροὶπέ 07 ἀδαΐλ, οὐ εἾ86, 
αἀἰοά,. ΤΠθ οἰγτουταβίδποοα οὗ [86 ολ86 8 
οἰδμὶγ ἴον ὑπ αἰ οσοηοθ ἰῃ [86 παγτϑενυο. 
βοβίοτι, ΤΠΟΟΡγ]δςοὶ, ατοίζυβ, ὙΥ οἹΓ, οἱο. 

γεν. 20. ΑὩ ἐδββῦο οὗ Ὀϊοοὰ.---Ἴι ἱε 
ΒΑΓΥ ἴο ΘμΐοΡ ἰηίο ἀθίδ}}8 88 0 86 ῬθΟῚ 
πὶ πο [06 ῬΟΟΣ ὙΟΙΏΔΠ ὙὯ8 Διί Ϊοῖοα. "1 ὴ6 
Ἰοῃς σομεπαδηῃοθ οὗὨ [818 ἀἴ86486 ποὺ ΟὨΪΥ ομἀδηρογοὰ 
ΘΓ βθθοΓΆὶ ΒΟ ἢ, Ὀὰὺ γγ88 ἃ ἀϊγθοὶ οδυβα οὗ ἀΐνοτοθ, 
διηα τοη ἀργοῦ ᾿ὑ ΠΟΟΘΒΒΑΓΎ [Ὁ ΠΟΡ ἰο δυοϊὰ δσΣΥ ρυῦ- 
1ϊσ 8586} 0}γ." Ὑοη Αἰηπιοη. ἀοοογάΐηρ τὸ 86 
αν, ἰὑ τομα ογρὰ ὑποίοδῃ, [ω6Υ. χν. 19 Βα. 

Οδσὴθ Ὀϑῃἰη ἃ ἘΠῚ. --Α εἶρτι οἵἩἨἉ ὨΟΡΟΙΘΕΒΏΘΒΒ. 
ΤΏ τρί ἃ τηονοζηθηίβ οὗ ἰμ6 Ιωοτὰ, δηὰ (πὸ ρου αν 
Ομδγδοῖογ οὗ δον ἀἴβοδϑθο, που]ὰ ᾿οδὰ δῦ ἴο δοσὴβ ἰῃ 
(818 τα γ--- βαιά, 85 1 ποΓΟ, δπὰ μηοσοῦβ. Α]]} 
186 στθδίδν δρρϑδγβ 86 ἴδ} οὗ [818 ᾿οπΔη : Β[6 
ἴα !|κ68 Βοϊὰ οὗὨ [86 ἔτ ῃρ68 Ὁροὰ 186 Ὀογάον οἵ στ βι}8 
ξαιτηθηΐ, ἴῃ {6 οολνϊοίου ἰμαὺ 886 τγου]ὰ ὑΠΟΓΘΟΥ͂ Ὀ6 
τοδίοσθα. ΤῈ ΗἩθΌΓΟΝΒ ΠΌΤ ΤΟῸΓ ἔγίηροβ (χἐζίζλ) οἢ 
[86 ἴους θογάοσβ οὗ ὑδμοὶγ Ὁ μὰ ὑὸν: ἴῃ δοσογάδποα 
τ ὑΠπ6 σοτητηδηατϊηοηΐ ἴῃ Να. χν. 88. ᾿ 

γον. 22, δοβὰπ ἱπχηοα ἘΠΙτ5615 δρουϊ.---ΤῊΘ 
οἴβον Εἰσδηρο δὶ τοροτῦ 86 οὐοηΐ πιοσγὸ 17, ΤῊΘ 
Τιοτὰ δδῖβ τῆο μαὰ ἰουομοά ΗΠ. ΤὮΘ ποιθδῃ ἰθ θη 
ΘΟΙΏ68 ἔοσναγά, τρδῖοβ σΟὨ  οββϑίοη, δηα 8 αἰβηγίββοα 
ΟΠ ἃ ποτὰ οὗ οοπιίοσί. ΜαιΘῪ αἶνοβ 8. ΙΏΟΓΟ 
Ὀγίοῦ δοοουμπὶ, βαιά ἴο βίαϊθ [86 ρτϑαὺ ἔποὶ, ὑμδὶ 
118. ῥόον ὨΟΡΟΙ688 ἡγΟσα Δ ΟΥ̓ Π6Ρ ἔα οΟὈἰϊδίποα τὸ- 
ΟΟΨΟΓΥ ἴτγοτα ἰ86 Ιμοτὰ, π]]6 Ηδ τὰβ πιαϑίθηηρ ἴο 
ἐῃ6 Ὀοάδίάο οὗ [δ6 ἀδυρμίον οὗἨ ΦΔΦαίγυϑ. [Ι͂η {818 ἰη- 
δίδῃοο, λ6γ ζαϊδδι 18 Θχίο!]οὰ 88 186 τηραΐυτα οὗὨἨ δον 
ΤΘΟΟΥΟΓΥ͂, που ρΡὮ ἰὑ δἰσηοβὶ ΒΘΘΙΏ8 ἰ0 βίδηα ἴῃ αἰγθοὶ 
σομίγαδὺ ἰὸ ἐμαὶ οὗ ὑῃ6 ραϊβί θα τη, 8086 δαγποβί- 
ὯΘ688 8δηὰ ΘΠΟΓΡΎ ΟΥ̓́ΕΓΟΔΙΘ ΘΟΥΟΣῪ ΟὐὈδίδοϊθ. Ἧ͵8 
τοὶ ῦ ΘΟΙΏΡΑΓΟ [ἢ6 0Π6 ἰο0 ἃ ΤΟΌΡΘΓ, δηὰ [Π6 ΟΒοῖ ἴο 
ἃ ἰμἱοῦ, Ὀὰὺ [ῃ6 ἀἰβοόγοηοα 8 ΟὨΪῪ ἴῃ ἔοστω,--- μοῖρ 
ἔωιι ἢ τδ8 ἴμ6 βΒδιηθ, ὈοΪᾺ ἱπ ἰἰ8 βισουρίῃ διὰ ἀθοίβίοῃ, 

ΑἸ δουρῃ [86 ποσοδη δὰ οὈὐδί οὐ ΓΘΟΟΥΘΣῪ ὉὈΥ δδ᾽ 
αυἱοῦ ἀηὰ τοι τῖηρ (ἢ, γοὶ (ἢ6 Ἰμοτὰ οοπδιγαϊμπθα ΠῸΡ 
ἴο τρθ κα ρυ]]ο οομίδβδίου, ΡασῚΪ ἰο 868] ποὺ [δι τῃ 
δηἋ ἰο Βιγθηρί θη ΒΓ ΓΘΟΟΥΟΓΥ͂, δηἃ ῬΑΓΠΥ ἰο ῥτοθους 
δον ἰο 186 ποῦ] ἃ 88 δοδὶ θᾶ δηὰ οἴθδῃ, [ἢ ϑοο θβίδδ- 
εοαὶ Ἰεσοηὰ β86 ὈδδσΒ ἰΠ6 Ὡδηη6 οὗ 3, Ῥεγοπίοα, δπὰ 
ἷβ βαϊὰ 1π6 Θοερεῖ οὗ ΝΝιοοάεηιι, 
οα. ΤῊ δρροίθα [0 Βοὺ θ νότον ἃ 
ὈΓΆΒΒ ΣὩΟΠΌΙΤΩΘΙΗΥ 1 τος Οὗ ΟΡ ΠοΙηο δὺ ῬΆΠΟΘΒΒ, Ὁ 

Ν ᾿ [Π6 ΒοῦτΟΩΒ οὗ Φογάδῃ. Βαϊ Ὦσ. Βονίῃβουῃ ( ύξιο 
Ἀεδβοαγοΐεδ ἐπὶ Ῥαϊεδίϊπ 6) ̓Ὠϊη ΚΒ ἰὰ Ῥγορδ Ὁ]6 ἐμαὶ (80 
αἰδίτπιο τ5 ορυροϊρα πῃ ΠΟΠΟΡ οὗἁἩ βοσχὴρ ἘΌΣΏΔΤΙ ΟΥΔΏΘΓΡΟΡ. 

ἀλδδλακῳκκο οεκ Ἀ υδιδιζι, -Δὴῆμ ὠὩῳ ϑνδο οὼ σα“. --. ““,ὧἦἶἷὐὦἋἡἃ αὐρτσαυ 

ἀραί-Βοά,---ἰῆο σου οἢ 186 
ΤΌΒ) ἱπ 86 γτᾶνθὺ ΤῊΘ βδπὶ86 Ῥγορτοββίοι ΤΩΔΥ͂ 4180 
Ὀ6 ἱταςσοὰ ἐπ ἰδ ἀοοσίτίμο οὗἨ ἴ86 γέξωγγοσέίον : ΕἾγϑι, 
{86 1μοτὰ - ἰοὰ ἰμ6 δγδὺ γοβυστοο οι οὗἨ Ὀθ] ΘΟ ΘΓ: 
διὰ ἰπ ἴλ6 οπὰ ἰδ μΘΠΘΓΑΙ γοβαγγθοίίο, 1 Οου. συ. 
ΚΙ τα] γ, (Β686 ἱμπβίδποοθ οὗ διακοιίηρ ἔγοιῃ [89 
ἀοδὰ ΤῊΔῪ ὍΘ τοραγάοα 88 δ δασποδὶ οἵ {π6 σΟσο ν᾽ 
τοδυττοσίοη. ΒΥ Ηΐβ8 οἴθγῃδὶ βρόντον, Ομ γίβὶ ὅσβὶ τθ. 
οΔ]]οὰ ἔγοτα ἀοδί ἴο {πὶβ τυοσίδὶ Ἰἰΐθ, δμὰ [μθὰ ἰὸ 
οἴοσηδὶ ἢ 8. ; : 

2. ἍὙὸ Ῥοποϊὰ ἐπ βἴοσυ πὰ πηδ᾽οδβὶν οὗ 86 Τμογὰ, 
ἵπ {πφΐ, ὁπ 186 ΤΑΥ͂ ἴο 1ἴπ6 Βοῦβα οὗ δαίτυβ, Ης αἷ8.- 
Ηἰαγοὰ πο ἰγᾶςο οὗἩ δχοϊϊοιηθηῖ, Ὀαΐ ὑπαῦ ἰπ οδίτη ΘΟἢ» 
βοϊουβῃοβϑ Ηο 8 τοδὰγ ἰο γϑοοῖνα ΔΩΥ͂ ἱπηργαββίοι ἔγοπὶ 
αἰΐμβουι. ΟΥ̓ (8 γ πανο οἷοαῦ Ἵὐϊάθῃοο, πῇ θη, ἰπ 

' 

υἷον,.-- ἴῃ ἸΏΔΗ ([μ26- ᾿ 

106 πιϊάδὶ οὗἩ (86 οχοϊϊοα οτοπάᾶ, Ηδ ρογοοῖγοβθ ἴπδὲὶ 

ΟὯ6 ἴῃ {86 ἈΖΟῺΥ οὗὨ ἴλ18 ΠΔ48 ᾿οπομοᾶ (86 ἔγίηρϑ οὗ 
ΗΒ ραττωοαῖ; δῃὰ σθθη Ηδ βίορβ ἴὸ οοχηΐοσὶ δηά 
οοπδττη ἰμο ὑγτοια]πηρς Ὀοϊΐονον, τβοστὶ ΗΪΒ ΡΟΤΤῈΣ δά 
δτδοα μδὰ τεβίογϑα. : 

8. ΤῊ τυδίὰ τγῶϑ ποῦ ἴῃ 8 Ἰγβῃοθ; 8:6 ΜᾺ8 ἀοδὰ. 
Βαϊ εα μεὰ ἀϊοὰ ἰῃ ἰΠ6 διιεἰραι οι οὗ Βοὶρ, δπὰ 
διαὶ τἰηρ (86 τοῖατη ΟΥ̓ μῈΡ ἔαίμοσ. οἷ ἰβ {π6 ἰπ- 
ἰοσηδὶ σοπηροίίοι Βοίτγθθη {86 σαϊγδοι!οῦβ ᾿πίογροεί» 
ἰἴἰοῃ οὗὨἨ ΟἸτίβὲ, πὰ ΒΟῸΣ ἯΒΟ 88 118 δι δ ̓θοῖ. Α βἷπι- 

ἢϊαν σομποοίίοη ΔΡΡΘΔΓΒ ἴῃ 811 [86 ταϊγϑοὶθο οὗ ΟἈτϊδὶ, 
δηὰ δβρϑοὶβ!]γ 'π [86 ταϊβίπρ οὗὨἨ 1 ΑΓΒ. 

ΒΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Τὲ ἰθ ῥγοοῦ οὗ 8 ΒΟΥ ἴβαβί, δῃὰ οὗ ΒΟΙΥ ἦογ, πι6ἢ 



ΟΗΑΡ, ΙΧ, 321-84. 

ΜῸ 08} ἱτητα ἰδίου Ιοαῦο ον [π6 Πουδ6 οὗ τιουττίηρ,. 
-οΥ͂ϑ ἰοδστὶ ἔγοτη ψαΐτγιβ, μον ραγθαίβὶ δἴδοιΐοη πιαῦ 
εἰτου αΐο δηὰ βίγθῃ ἤατοι δδὰ ῥἱογ.---Ἴο ἀΐδα6)- 
ΡΙ68 οὗ ἴο ῬΒασίβθο8 δῃὰ οὗἩ Φοόοδη ζαβϑὺ : ̓ΏΘΥ οὈ͵οοὶ 
διὰ Ἰυάρο; Ὀαὺ [Π6Υ οδηποὶ Ὀσΐηρ᾽ Βοὶρ ὕο [86 ὙΘΘΓΥ, 
ΟΡ οοτΐοτί (ἴο ἰὴ ΔΙ οἰ 6α.--- ΤῊ τ ]οΣ οὗ ὅθ βγῃδ- 

6 τηὐδὲ ρῸ ἰο 86 δουβο οὗ {Π6: ρυὈ] σα ἰο πὰ 
[9 [μοτὰ.---ἶἬΗσον ἴδ] ῖ ἡδρα ΤΩΔΥῪ ἀγῖνο ΤΔΗΥ͂ ΡΟΓΒΟΏΒ ἰό 
16 Τοτὰ, βοτὰ ἴῃ ΟΥΑΙ ΠΑΤΥῪ Οἰτουτ βίη 68 ΟὈΒίδο168 
διουπὰ πουἹὰ πᾶν ὑχγονυθηϊθα ἔγοσα οοταϊην---ΕΤΟΌΙᾺ 
ΔῊ ὉΠΟΟΏΡΘΙΪΔΙ ΟΟΠ ΓΟΨΘΓΒΥ, ὑπ ᾿οτὰ ἐοσι 1 ᾿σοὸ- 
οοοάβ ἰο ἃ σουϑίο τι τἢ ἀσαίῃ, μ6 Κίηρ οὗὨ ἰθγτουβ. -- 
Τὸ ᾿ἶνο ἴῃ {86 ϑϑριεἰϊ, 6. ἴο Ὀ6 ΑἸΤΤΑΥΒ γοραγ.--- ΗΟ 
186 οζὰ οδη ὀοηνοσῖ ουθῇ ἱπίουτιρ 008 πο δοίΐνο 
ἀυΐγ, δπὰ δὴ ὀσολϑίοη ἴον ἀἰβρϑηβίηρ Ὁ] 6ΒΒ' ῃρῈ.---ἶο- 
Β8, 86 βιανίουν οὗ [086 8180 ὙΠΟ δ΄Ὸ Ὀθγοπα Πυτηδη 
Βορ6.--8ο βανίουῦ οἵ φῬόοὸῦ αϊβοδδβοὰ ὙΤΟυηδΏ.-- 
ΤΏΘΒΘ Τοΐσγβοϊθβ σον ἱὑμαὶ ΟἸγδὶ νὰ8 δθουϊν ἰο 
ΔΘ ὑπ ἀοδά.---ὐοϑ08 ποιξοοθ ουθὴ ἐλαΐέ δὶ 
Μοἢ ἰ8 πηροτγοοίγοα ὈΥ ταθῃ, ἀπά ΟἿΪΥῪ δηὰβ υἱΐογ- 
8ΏΟΘ ἰῃ δὶρἢ5.---εἼς᾽ ὈΪ66868 ἃπὰ ΒιΓΟΠΡΊΠΘΙΩΒ γοιγίηρς 
ἔδλι, βὸο ἐμαὶ ἴδ ὈΓΟΔΚΒ [οσὶ ἢ πο Ορϑὴ ῥγοΐθββίου.--- 
“θδυρῃίος, Ὀ6 οἵ χοοὰ οοτΐοτί ; ἰῃγ (δἰ Παίἢ 
τοδὴθ 60 πῈ0]16."--- 7 ΟὨγὶδὶ δδοσῖρθθθ ἰο ζδιν ἢ 
180 ἀοἰίνοσαμοο ὙΠΟ Ηδ ΔΙΟῺΘ ὙΟΙ 
ἔαδι ἢ ΔΙοη6 οδῃ γοοοΐνο [6 ἀρ] ἑν γδη 
Ὀδόδτβα ΟὨτίθὲ 'α ργοϑϑηΐ ἴῃ ΟἿΡ {810} 
8. θεοδαβο Ηθ που]Ἱὰ οομγοσγὶ [Π6 ασί 
ἔξ ο7 71αλ.---- ΤΏ ταδί ἃ 18 ποὺ ἀοδά, 
1. 580 δἰϑερϑί δοοοσαϊηρ ὑο μοτῖ ἀΐδβθ 
ὥ. πάθον [6 6γ6 οὗ ποὺ αοἀ δηὰ βανίουγ; 8. ἢ] 186 
ΒΟῸΣ ὙΠΟ 8.6 Β88}} Ὀ6 ταϊβοὰ.--- δῖ δηὰ β]660 : 
1. ΒΙΘΟΡ 18 8 κἰπαὰ οὗ ἄθδαίῃ: 2. ἀδαΐὶῃ 18 αἷβδο 8 Κἰπὰ 
οὗ βἴ6θρ.--- Ογσαέπέδε οΥὙ ἰλδ6 πιοριοπξ ισλοπ σέδιιδ (ὅ6- 
οἷαγοά ἐλαέ ἀδαΐξλ, ιοαΣ διέ εἶτε}.---Ορροβίτου θοίνσοθη 
186 οἱ ταουτηίπρ ἴον ἰμ6 ἀοδ δπὰ ἴΠ6 ποὺ [16 οὗ 
[0 μοτὰ.---ΟΟ ρα γίβου Ὀοίνγοθη Φονίβ ἀπὰ ΟὨτβ- 
ἴασι σαουττΐηρ: 1. ἩΒοτοΐῃ ἰΠΟῪ ἄρτοα; 2. τ Βογοίῃ 
δον αἰ ετ.-- ὁ ἷβ8. ἱπιρ!]οα ἴῃ [ἢ6 ταγδβίογίουβ βὶ- 
ἴδποο τοῦ ἐπα [μοσὰ δη]οΐ 8 Ὀδίοσα [ἢ.6 ΡδΓΟΤΣΤΏΔΠΟΘ 
οὔ ἔπ τοΐγδοὶο ῦ---θδαβ ἀθ νογίηρ ἴγοτα 186 Ἰονγοβὲ 
ἀορὲδι,---Ἰ. ΑἹ] πο Ὀοϊΐονα οὐ Ηΐπι, οὐ παῖδ ἴῸν 
Ηΐμπ ; 2. ἔτοτα ἰδ ἀορίλ οὗ χυϊ!ῦ, οὗὨ τηΐβοσγυ, οὗ ἀϑδίι, 
διὰ οὗ πιάρτησῃὶ.---Τ 6 ἴδιηθ οὗ Ογὶβ, 88 δνακοηίηρ 
ἐδο ἀοϑά, κοΐηρ ἔοσι ἢ ἰηΐο 41} [86 ποῦ : 1. ΤῊΘ ὑσθρ- 
διδιϊΐζοι ἰοῦ Εἰδδίου 2. Εδβίδν [861]: 8. (86 ϑοῖο οὗ 
Ἑλκῖον ἰθτουρδοαὶ ΟὨτβιθηάοτῃ :᾿ 4. ἐπ6 ὨΔΡΌΙΏΡῸΓ οὗ 
1.6 ἀδγ οὗ ἱπάρτηεης, τ ἢ 8181} ὉΒΠΟΣ ἴῃ (86 οἴοι- 
ὯΔ] Εαϑίον. 

βίαν κο.---Ζοίδῖμδ: Ὑ͵οταδη, τὯο ὯΔ48 Ῥτουρδι βἷη 
δι το ΐβοῦγ ἰπίο οὐν ποι], βῃουϊὰ 6 ἀἐδιϊηρσυ βμοα, 
ὈΟΙῈ ἰπιΡΪ δηὰ οὐὐγδγαϊγ, ΌΥ ρστοδὶ Πα λγ, 1 
Τί. ἢ. 14: 1 Ῥοί, 11, 3.--Τῦο, οτὰ οἴἰοηῦτηοδ ἀ6- 
ἴαγβ Ἰοησ, Ὀαὶ ΒΘ ΔΙ Υ8 ΟΟΙΏ6Β δὺ {86 τίρε! ταοσηθηϊ, 
Ῥᾳ. χχὶϊ, 2; Ηδθ. ἱϊ. 8.---Οα βϑοπιθπιθβ ἀδρτίνοθ υ8 
οὔ 1} οαὐϊπαγὰ τοθδηδ, οὐ τοι ογβ ἱμϑῖὶ ᾿ηβυ δὴ] οἱοπὶ, ἴῃ 
ογδορ ἰο Ὀτίμρ τ ἴο Ηϊπιβ61---Ὑ θη ΟἿ δὶ τ Ὦ 82 
βανοῖ π|8, ἰογ απὰ ρεβοὸθ ἴῃ ἴμ6 ΗΟΙΥ ποδὶ βυοοσαά, 
--- Ὅν. ν. 4; 1 Τί νἱ. 7; 2 Ῥοῖ, ;, 14.--Ῥφὡζ0ζοϊξίμ : 
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1μοαγο [86 Ροϊρ δηὰ νδηΐϊυ οὗ ἴῃ πουϊὰ, ᾿ γοὺ πουἹὰ 
866 [89 ΤηΐΓΔ 6168 δηὰ {Π6 ροΥΥ οὗὁ ἀοἀ δηὰ οὗὨἩ ΟἸἩ τ δὶ : 
ἴοτν, ἰῃ ογάδν ἰο ρογοοῖνε ἵδβοῖω, γοὺ γϑαυΐγο χυϊοίμοβα 
οὗ βου], ῬΒ. ᾿χἰΐ. 2, 188. χχσ. 1ὔ.---αγαπιον: ΤΏΟΒΘ 
ὙΠῸ ΒΟΟΤΈῚ {86 Τοτὰ ἀπὰ Ηΐβ ὈΘποΗΐΒ, ἀγὸ ποί ἀοοσηθὰ 
ὙΟΣΓΩΥ ἴὸ ἩΠΏ688 ΗΪ8 Τηΐγ8 0168, 188. χχχ δ, 1.---ΤῊ 6 
ἔαχησϑ οὗἨ ΟἸσίβί βργοδβ ἐπτουρὴ (Π6 στ ο]6 ἰδ, δηὰ 
ἷν ἰΒ ναΐῃ ὑο δἰϊοιηρὺ βυρργοββίησ [86 αοβροὶ. 

“- ον ΘΟ γῖβε ἀθαὶ ἷβ ποῖ ἀφαίῃ, Ὀυὶ 
ΟἾΪΥ 8 Ῥ66Ο6.11 Βα 06 Ὁ. 3 

1.48.0 :--- ἘᾺ}} οὗ τϑνόγοῆοο ἔον Φ6808 δηὰ οὗ πο- 
ΙΩΔΏΪΥ τηοαρβϑίυ, δὰ ἔδο! ηρ ΒΟΓΒΟΙΓ Ὁμοοδη ἣὰ ἰΠ6 
6Υ6 οὗ [16 αν, 8.16 β6 6 Κβ, ἰὴ 186 ΓὈ]Π6688 ΟΥ̓ ΠΕΡ δι, 
ΠΡ ἐπ δϑογεί.----ἴὰ ὈΓΆΥΘΙ ἯὙῸ 8180 ἴουσοἢ 86 Τοτὰ, 
γθο, ἱΒουρὮ ἱηγ βι ὉΪ6, 15 πισᾶνὺ ἰο τ18.--- 508, οΟὐγ Ὠ6- 
᾿νοσον ἔγουῃ ΒΟΙΤΟῪ δηα ἀθδίῃ. 

Ἡσωδηον :--- ΤΉ Βα ῈΟ 8.6 ἴῃ ἰλ6 ΗἰρθΟΡ Γϑη 8 οὗ 
116 (1π6 τον οὗ [86 8 6) ΒΒου ]ὰ ποὺ ὈΘ Δϑβδχω- 
εαἀ ἰο βθεῖ [89 μεὶρ οἱ ΟκΝδεαμεγ.- Ν τοογελίρροά 
Ἡἶι. ΤἸΤθὸ ἀϑοροῦ οὔὖῦν Βυμ"]Π] δἰΐοη, ἰλ6 πἷρθον τ86 
ἀβρίγαϊουβ οὗ. [ῃ9 8οι)].---Υαὺ οομϑοϊδιίϊοσι ἀο68 
ΘΟ τ βάδην οὗν ὑὸ ραγθηὶβ οἢ [86 1088 οὗ Ὀεϊονοά 
ΘΒ] άσθη ----ΟἸ γῖϑὲ 5.}}} ἰδῖκοθ ὯΔ ὈΥ 86 Πδβηά.---4 πα 
ἴεδιιδ αγοδό. ΤῊΪ8 ἰοδοῖῦεβ Ηΐβ ἀἰβαίρ]εβ {μδὺ {0 

ὈΆΓΘ ΠΟ ἰγΟΌ]6 ἴο Π6ΙΡ το δπηὰ ἰοὸ Βα ῦθ 
Ἴ16 ποσοδῃ 8 ρἱοίυγο οὗ πιο ϑίυ δηὰ ΒυσαΣ- 
Ι8 ΠΠτου ἢ ΔῺΥ ΟὈΒίΔΟ]6 [Πδὺ ΤΔΔΥῪ ᾿ΠΓΘΙΎΘΏΘ 
Ομ τβὶ δηὰ {Π|66.--- Εἰ} το άουβ (86 ποαῖκοθς 
ἤδοῦνο.---Το86 0 ἃγθ τηοϑὺ {ἰπ|ὰ δῃηὰ 
᾿ 8Γ6 ΟἶἾ ΘΙ ἶπη68 τηοδὶ ἸΟΌΒ δπὰ ΠΟΔΡ ἰὼ 

Ομ γὶδι..--τ 6 βοοσ οὗ το ΪΥ πο πθ6α ποὶ αἰδίατὮ 
186 {ΔΙ {1 βοσναπὶ οἵ Οοά.---Ὑ 10} ΗΪ8 ᾿ἰνῖηρ; Βαπά 
ἀἰὰ Ηδ ἰδκο μο]ὰ οὗ 86 ἀοδα δαπά.-- - ΗΟΥ͂ Ἧἕα ᾿ΔΥ͂ 
Εἰ ἰουοὶ Φ6808.---Τ 6 οογυἀθ οὗὨ 7688, ἀπά οὗ 
{πὸ ΒΘ ἑονίηρ 5ου].---οσβοῦδὶ δηὰ ἀοσηθϑιίς βυδουίην 
Ἰοδαϊηρ' υβ ἴο 6588. 

. Βγείξολποίαον :-- 6 ἸδΔαρμΐον οὗἁἨ ὑῃρο]ϊοῦ δθουΐ 
16 Βορο οὗ ἱτηπηου Δ} }γ.--- Τλογοηνη, (ἴῃ Ζίτηπηοτ- 
ΤῊ Π ἢ 8 Οοἰεοίίοπ, ἰὶ., 182}7):--- ΗΟ ΒΟΙΤΟῪ δηὰ βυΐ- 
ἔοτίηρ δϑουπά οὐ φαγί, Ῥαΐ ΠΟΥ ἰῃ6 Τωοτὰ 18 8016 ἴο 
ἀοἰἶνοῦ ἔγοπι 41] βυδονηρ.---ἰαηιδαοῦ (πδισῶνΥ6, 
1881):- -Ἴ οΡ ποῖ ἴον [86 ἀεδά.---)ίοηιαπη ( 
πιοπδ, Ὁ. 860) :---Βοῖονίηρ ΤΟΙ ΤΩ Ὀτδμοθ οὗἨ ἰδ080 
ΜῺΟ δᾶνα 5ῸΠΘ ὈδίοΓΟ, ἃ το Ὁ] Ββίρ, 88 ἰθδο  ηνἢ 
8,---Ἰ. Τὸ ἴοῦθ τογο ῬυγοὶΥ ; 2. ἰο σοί θη ΤΏΟΓΘ 
ΓΑ ΠΡΌΠγ.: 8. ἰἴ0 ὈΓΔΥ͂ Τοτα ῬΘΠΙΘΩΝΥ: 4. ἰο αἷθ 
ΤΏΟΓΟ ΟΥ̓ Ὸ]]γΥ.--- Εἰ γίοντ :--- οι ἀπάον (μα ῥἱούπτα οὗ 
86 60.---Ἰεϊηλαγά:--ΟἹἡ [6 οδπηποθα τ πο ἢ 
ΟΣ βδηβ βῃουϊὰ δοῖ, ουύθὴ βοὴ βαττουπάοα ἈὈΥ͂ 8Δἢ 
δχοϊίθα τηυλεϊαα6.----ΟἹ {ῃ6 ἔδοῖ, ἰμαὺ ἴπ6 οοπαποῦ οὗ 
ἔσὰς Ομ τὶ β ϊδηβ ἔγοα ΘΠ ΔΡΌΘΔΙΒ τἱἰσα]ουβ ἰο ὑπθ 
τ ἢ ΟὗἩὨἨ [86 πογ]ὰ.--- Ογηδίδοη "--- 6 ρογίοοϊη 688 οὗἉ 
186 Βυτηδὴ ᾿ἐ8 οὗὨἩ ἴῃΠ6 Ἐδάθομ,ον.---- Κγαιιδϑοίά :--- ΤῊ9 
ΘΓ ΟἸΌΒΒ: 1. 1ὑ ΘΟΙη68 ἔγοτῃ {π6 Τοτὰ ; 2. 10 Ἰοδα8 
ἰο 180 ᾿ιοτὰ ; 8. 1ἰ 15 Ὀ]οββοὰ Ὀγ 1. 1μοτὰ.--- Αἰ Βδοῖ: 
--Ὴὴο ρόνοῦ οὗἉ δι ἢ: 1. Εἰχοϊϊοά ὉΥ δβοϊίοη ; 2. 
ΒιΓΟΠΩ ἴῃ σομδάσδηςσο; 8. Ὀ]οββοὰ ἰῃ δῦ ἰὺ τθοοῖνοβ, 

αοἴσπαπη:--- 508 ΟΠ γίδὶ (86 ἐγταθ ΒΟΙρΡοῦ ἱῃ ΟΥ̓ΘΙ͂ 
ΘΕ, 

γῃ. 

ΤΏο σατο οὗὨ [86 Ὁ το ἀπὰ οὗ [86 ἀυσαῦ ἀοτηοπίδο ; ον, 86 ἴδιηθ διὰ {π6 ἀοίδιμδιίοῃ οὗἨ [86 Τταῖγϑοὶο8 οὗἉ 

Φεθαθ. ΤΉΘ ΠΟΘΙ ηρ ΔΩΘΠΟΥ οὗὨ ἰμθ Τωογά, ἴμ9 ϑαστιοδὲ οἵ οοσαίηρ βαϊνδίίοη, ἱπ τἱονν οὗ 86 μαγἀοοίῃ ας 
διὰ (6 ὈΪΑΒΡΏΘΙΩΥ οὗἁ ΗΪΐδ8 Θποτηΐθα, 



1γ6 ΤῊΕ ΘΟΟἙΗΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝῈ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 
ἰασασπυσσυσαπυυτεα τσ, ποικακε σε απ στ τσ πα πσσσ  σ σσσσπσσσπσακασ σι σα αι σι σαι αι σακυπο 

ΟἼΑΡΤΕΒ ΙΧ. 9}7--84. 

21 Απᾷ σῇ θπ 6808 ἀδραχίοα ἰμθποθ, ὑνγο Ὀ]Ιπα τηθ [Ὁ] ονγθα ᾿ϊπι, ΟΥΥ ἸΏ ρ, 8 βαυτηρ, 
28 Τλου ϑοη οὗ αν, μᾶνθ ἸηΘΤΟΥ οἡ υ8.:} Απᾶ ψΠ6η Π6 ψ)8ὲ8 [Π84] οοτηθ ἰηΐο ὑδι6 μουβρ, 

[86 ὉΠ πᾶ ΤΙ ΘῺ οϑτθ ἰο Ὠἷτῃ : δπὰ 6808 βαὶ ἢ υπίο ἰμθτ, Β6]ιθνθ γα ὑμαῦ 1 διὰ 80]6 ἰο 
29 ἀο ἐπ|8ῦ ἸΤΉΘΥ βαϊα [βδΥ, λέ ἡ} απίο Βῖτη, 68, οτᾶ, ΤΊ θη ἰουομθα ἢ6 [Π6}Γ ΘΥ68, 
80 βαγίηρ, Αοοοσζάϊηρ ἴο γοὺγ ἰδ} δθ 1ἃ υπίο γου. Απα {Π|6]γ ουεβ ΨΘΙΘ ὀρθῃβᾶ; δπὰ 
81 ὅοδβυβ βύσβ ΠΥ ομαγροά [{πτϑϑίθῃμθα 7" {μ6πὶ, βαυιηρ, Ξθθ ἐλαΐ πὸ τῶϑὴ Κυοῦ 44. Βαϊ 

θυ, θὰ ΠΟΥ πτοτθ ἀδραγίοα, βρσοδᾶ δυχοδά ἢ18 ἔβπιθ ἴῃ 8}} (ῃδὺ σουπίτγ. 
32 Α8. ΠΠ6Υ ψϑαῦ οαἱ,ὁ ὈΘ ΠΟ], ἰΠ6Υ Ὀτουρηῦν ἰο Ὠΐτὰ ἃ ἀυχηῦ πιδὴ Ῥοββαϑβθα τ }]} 8 
38 ἀ6ν1}}.} Απᾶ ψμθη [6 ἀ6 01} νγὰ8 σαϑὺ ουΐ, (πΠ6 ἄστη Βρδᾶῖε: δηαὰ [86 τυ] 68 τη δΓ- 

.84 γο]]6α, βαγίπρ, 10 [88] Ὑγ88 ὭΘΥ͂ΘΙ 80 866 ἴῃ ἴβγδθ]ὶ, Βυὺ {μ6 ῬΑΓΙβ6 68 βδ!α, Η16 οδϑίβι 
ουὐ ἀ6 0115 [πσοὰρὶ [86 ῥὈγίποθ οὗ (86 ἀ60}}3. 

1 οι. 17.--ἰ Το οἰ κί πδ] σουθσθοθ ἐμ ογάου: Ηΐαῦθ πιόῦον ὁπ ὧδ, βρη 7 Ῥατία, --Ἱ 
3 γον. 80.--ἰ Ἐνεβριμήσατο. 1,Δολτηδηη, Τιϑομβοιάοσζ δὰ Α)οσὰ (18 16 41} οὰ.) δβάορξ ἔλιο μαδεῖνο ὥοστα ἐνεβριμήθη, 

νἘΐοῺ 186 4! 9 ἀπαδηδὶ, θαΐ δυρροτίοα Ὁγ Οοὐὰ, δὲ (Β[π|1.}. Β.. Ὁὅ. Αὐροὶο Μαι᾽ οὰ. οἵ ("9 Υ δίξοδιι Οοά. (Β) τεδὰβ ἐνεβρ ει- 

μήθη, πὶ Βαϊιπιρπη᾿Β οᾶ,: ἔνεβρι μήθη. Το γοτῦ ἐμβριμᾶσθαι (ἔτοπν [δ τρὰϊχ βρμ---δοιαρ. ἥρόπιο διὰ ἴ89 Θεγσδῃ 
δυιηηνθη---Β, ἈΘΔΥΥ τη υστη σίηρ δβοιιἢ ) δἰ ση 868 ἢ ΠΘΏΘΤΘΙ {0 πξίοσδῃο9 οἵ γϑμοπιθεΐ ΘΟ Ὁ 0.) ΟἸἾΠΟΣ οὗἩ ψΙδίὰ δηὰ [ηάϊρτιδ» 

ἔοι, οἱ (88 ἴῃ δολη χί. 88) οἵ στίοἴ; ἔβϑὴ ἐμσθαϊδηϊης δάσο! οι, 88 Βθγθ. ΟἸγγϑοβίοσω ἐπ ἴοο. οὐχ ἁπλῶς κελεύει, ἀλλὰ 

καὶ μετὰ πολλῆς τῆς σφοδρότητος. Μογοῖ ἐπ ἴο6. ΟΧρἰδίηθ 89 ἐπαόρπαπί [Ἀγοαξ 1ῃ. ἐμ 16 6880 ὕγοται 186 ὕδασ οὗ [15 Ὧδ6- 

Ἰοϑδβδιιϑδδ, ΟΡ. γΥῸΓ. 82. ἸΔΗρῸ ΤΟ ΘΓ πὸ ἐν εΒριμησατο: δοάγολίδ; ἴμο ὙΪΖ. : οοπισεἑίμαξμϑ δὲ; Ἰκα ΠοΓ δὰ ἀθ Ῥ εἴϊο: 
δοανγαμοίο; γῶὰ Ἐ86: δαλιλὲ ἐλπόη, ὁντιδίξος; 1 ἐδροέοπεα; πάδ]ο, ΟΥβΏ ποῦ, αόπονα: ολαγρσεα; Ἐλμεὶπι: 

ἐλροαϊεπϑὰ Σ ἴδο Ο. Υ΄: φέγαΐών--ἔ. 6.. δἰ ΤΙ ΘΕ, τ χογοῦβὶγ--σλαγρσεά; Οουδηῖ: δίογπῖν ολαγσεα, Τλθ ἀπ ἀπ εϑὰ γΟΓΒΙΟΏ 

τοηάθσβ ἰ86 τογζὰ ἐμβριμᾶσθα (πο οσοῦτβ θγὸ {ἰπλο8 ἴπ ἔμο Ν. Τ.}, Ὁ ἴὔτοο ἀἰδοτοπξ γογῦβ, ΥἱΣ. : σίγαίεν ολαγροα, 
Μεῖι. ἰχ. 80: Μετ !. 43: ἡνεγτπιγοα, Ματκ χίν. δ: σγοαηϑθα, 08 η ΧΙ. 88, 88.--Ρ. Β.) 

ὁ γον. 80.--[Ὁτ. σοπαηὲ δὰ 89 Ν, Τ΄ οὗὨ 180 Αἰ. ΒΙΌΪ6 πίοι τοπᾶεν ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω: Ταχο Ἀεδᾶ, ἐεξ πὸ 

Φπο ποι ἐξ, Βο ὁρᾶτε κμου]ὰ Ὀ6 ἰτδιβίδίθα Ὀϑίοτο [89 ἐπυροσβίίγο, δ ἱ8 ἀοῃθ ὉΥ͂ 180 Απἴδον. Ἐ. Υ͂. 'ἴπ Μαῖί, ΧΥΪ. δ.---΄ 

Ῥ.Β.1] 
4 ον. 89. 
δ γον. 82.-- 

Μοτο δοσγϑοῖγ : Απᾶ αϑ ἰλον τοογ σοέηρ οἰ͵ Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων.--Ῥ. 8. 
κο: οίποη ἀὔηπονίδολοι ϑέμησιθη, οὐ α ἀισηῦ ἀδηιοηίαο, ἑ. δ... 8 ΤΩΔὴ Ὑ8Ὸ0 Δ ὈΘΟοΟΙΏΘθ. ἀητηῦ [ἢ Θ0Ὼ- 

δοηπθ;ο9 οἵ [9 Ροδδοδεῖίου.Ἱ. ΤῈ6 Αὐΐβοσ. Υ͂. τλδῖκο8 180 ἴλϊ60 ᾿πιργοϑδίοη ἰμδὲ μ6 νγδὲ ἀστηῦ θοίοτο.-- Ἐ. 8. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

Θεπογαὶ οηιανκε.--- Τ086. πὸ Τηΐγ8 0168. ΔΓΘ ΓΣΘ- 

οοτάθὰ ὉΥ Μαίϊμον δομθ ΤΏΘΥ τ Βαγὸ τεϊα θὰ, 

ῬΑΙΌΥ Ὀοδδυβθ [ΠΘΥ (οτταθᾶ ἴΠ6 οἷἶο86 οὗ δ ρ]ογίουβ 
ἄΔΥ, δῃὰ μα ν Ὀοοδῦθθ ἰη ἴμοῖα [86 ρόνγοῦ οἱ ΟἸισῖδὶ 

ΒΡΡΘΔΙΒ ἴῃ 8 ΠΟῚ ᾿ἰριῖ, ΤᾺ ἀϊδιϊπρυβηΐηρ δαίυγο 

ἰρ 1λ6 ολ86 οὗἉ [δ ἔπγο ὈΪ πὰ Ρογβοιβ οοηβίβιθα ἴῃ ἐμοὶγ 

ἱανοκίηρ 7 6808 88 89 ὅοῃι οὗ Πανἱα, οὐ [86 ΜοΒββίδᾺ ; 
80 ἰδαὶ ἐμοῖν ΒΌΡΡ] οδίζοι. δἰπηοδὲ διπουπίθα ἰὸ 8 αἷβ8- 

ποι ΟΠ τ βιΐίδη ῥρσγοίοβείοθ, ΤμῸ ορροβίϊβ ομαγβούογίβ- 

εἷο τηατϊκοά ἐμο 6886 οὗἉ [86 ἀυταῦ ἀεφηηομῃίδο, 0 τγὰ8 

ποὶ ἀυτ ἔγοπι ΔῺΥ οτζδηὶς ἀοίεσί, Ὀυὺ τοπά ογοὰ βυοὶ 

ΡΥ ἰδο ονἱϊ δορί τὶς οἵ τβοτα Βὸ νγῶ8 ροββοββοῦὶ Ηθ γ͵8 

ἃ ἀσημοπίδο πἰϊποῦὶ Ἀρροδυίπα ἴ0 6 δΒΌΟΒ, βῖποθ δἰ8 

δοπαϊίοῃ τοιμαϊπθὰ οομποθαϊθὰ πάρ 8 ἀυχη 688 

πο οτἱ αἰ παιθὰ οἰ πον ἰπ Ὁποοπαθογὶρ ΙΩΘΙΔΒΟΏΟΪΥ, 

ΟΥ ἴῃ τηδ] οἰουβ Βι Ὁ ὈΟΤΤ 688. 6 ἀΌΤΩ ΡΟΙΒΟΏ γ͵ἃ8 

ῥτονοηϊοᾶ ὈΥ ἴδιο ἀοπλοη ἔγοπι βροδκίηρ, δῃὰ [0 Οτω- 

Ἰϊβοίοποο οὗ πὸ ξανΐουν δρρϑαγοὰ ἱπ Ηἰδ ἱτωσηθαϊ δύο 

τοοορηζίπρ [88 Βουχο οὗ 186 6γ]},. ΤῊ τοίγδοὶθ γ788 

ἴπ 80 ἴδι δχίγαογϊθδγυ, 88 ἰΐβ. ΟὨΪΥ ὈΔΒΙ͂Β 88 [86 

ξαϊτἢ οὗἩ Ἰῆοβα σθο Ὀτουρὺ [86 ἀοτηοπίδο ἰο {86 1μοτὰ ; 

ΜἘ116, δὲ (ῃ6. Βαᾶτπθ (τη, [86 τηΔ]106 δῃὰ ὈΪΔΒΡΏΘΙΩΥ 

οὗ (86 Ῥματγίβθεβ βοασυθὰ ἰὸ οοπῆτγτῃ {Π6 ρόῦγογ οὗ [86 

αὐ οὔθ οὐδὸσ 8ἷ8 νἱοϊϊα. ΤΆυΒ (μ6 ἢγβὲ οὗἉ [8.686 τοΐγ- 

δοῖοβ γγαϑ, 80 ἰο Βροβϑὶς, δῃδοϊθα οἢ (86 {θγοβϑῃο]ὰ οὗἉ 

186 Ἰϊηράοταῃ οὗ Βοανοα ; ἰμ6 βθοοῃά, δὶ {86 ραὶθ οὗ 

Ὦ6}}, 
γεν. 31. ἔττο ὈΪ μα τηθ:.--- Β᾽ΠΔΠ688 18 Δ ΥΕΙῪ 

ΘΟ. δἰίοϊΐομ ἰπ ὑπ6 Εαδῖ, ΘΑ ον ἴῃ Εργρῖ, 

Ασαδία, δῃὰ Ῥαϊοβϑίΐπο. [1 γ88 σδυβοὰ ὮΥ (06 Βίγο 

τοβοοίου οἵ ρξιὶ, ὈΥ ρμιαίπα, ἀυβὲ, μοὶ ἄδγβ, 00] 
εἰρθ5, Ἰγοαισῃὶ βἰοθρίηρ ἴῃ ἴἰΔ6 Ορθὰ αἷγ, οἰσ' ΤῈΘ 

ῬΘΓΒΟΤΒ ΠΟΓῸ ΒρΡΟΚΟῚ οὗἁὨ ποτὰ ποὺ ὈΠΪ πὰ ὈΥ πδίυτο, Ὀπὶ 
ὮΥ ἀἶβοαβθ. [Ι͂ἡ Φομη ἰσχ, [26 ΘΟὨΙΓΑΣΥ ὙΔ5 ἴη6 ΟΆΒ6, 
δι ἰβ 80 ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ Ββιδιοὰ. 

δου οὗ αν ά.---ΤῊο ἀεείσηαίοι οὗ ἰῃ6 ΜοΒαί δ, 
κων ῶ8: χν. 232. χχ. 81; χχὶ, 9, 1ὅ ; χχὶϊ, 44-- 
ὄ. 

γεν. 38. Τῖο ἴδ Βουδο ;---ἰ. ὁ., Η18 ἀπο! ]ην δἱ 
Οδρογθδυα. Τ6 οἰγουτηδίδποο, ὑπαὶ ἴπ6 ὈΠΪΠἃ τηθῃ 
ἐο!]οποὰ Ηΐπι ἐμ: 1Ποτ, Βθοταβ ἰ186} τοϊγαοσυΐουβ. ΤΠΟΥ͂ 
ἴουπὰ [ποῖ τΑΥ ἴῃ (86 ἰγαΐπ οὗ ΟἸ τϑι, 88 1 βοσῃθ 
Εἰϊσοσηον Οὗ Ἰρδι δα δγοδαν θῇ σταηίθα. Αἰ πη] αν. 
Ἰγ, [86 ρογβίβίθῃοο τὰ τ Οἢ (ΠΟῪ ΟΡΘΗΪΥ͂ αβοτ θοὰ 
ἴὸ 1.6 Ἰμορὰ 4 Μοβεϊδηίΐο {1116 πίον Ηθ μδὰ ποὶ γοῖ 
ΡΟΒΙΟἿΥ δϑϑυτσηθά, τγ88 ἃ βίμτιαὶ τωδηϊ εβίδίϊου οὗ ἱμοὶγ 
ἴδ, ΤΉΘΥ τογο ποὺ μοαϊϑὰ ΟΥ̓ [86 ὙΔΥ, Ρατί]γ ὈΘ- 
σϑιΒ6 Φοβὺβ που]ὰ ἰτγ. ὑποῖν ἔδι ἢ, ἀπ ῬΑΥῚ ὈῸ- 
ουδὲ ἃ5 ΝᾺ Ηδ πουϊ]ὰ ποὺ ἰῃ ρυ]16 ΣΟ ΡΪγ ἰο 186 δ- 
ἄγοββ οὗ 276δδὶαῖ. 

ες. 39. [Δοοοχάξεηρς ἴο ψοῦσ ζαϊ  Ῥ6 ἐξ ἀοηθ 
ἴο ψου.--Αἰ ἱπηροτίδηϊ ποτὰ, ΒΊΟΝ Βθονγβ [88 ΓΘ» 
Ἰδώοῃ οὗ τρδηδβ ζδίἢ ἰὼ οὐ κων ΕΔ 18 
ἔδο Ββαπὰ τβίοι ἰδῖοβ τμδὶ αοὰ οεδγθ, (μ6 βρὶ γί (υ8] 
οὕζδῃ οὗ δρργορτίδιίοῃ, [μ6 ὄργανον ληπτικόν, ἴῃ: ὁ0ἢ- 
ἀυοσίϊηρ ᾿ἰπὶς Ὀδίσοθῃ οταρίΐποββ Ἀπὰ (οα ΒΒ ἤᾺ]Π 658. 
“ΤῸ ἴα {π6 Ὀυοϊκοὶ Ἰοὺ ἄονι ἱπίο ἴμ6 Τουπίδϊη οὗἩ ἀοα᾽Β 
στϑοο, τὶ μβουΐ τ ἱοὰ [86 πλὰπ οου]ὰ ποῖ ἀγϑν ὑρ ουἱ 
ΟΥ̓ ἰμδὲ ἐουπίαϊη: [86 Ράτβα, πιλοῖ ἀοο8 ποὶ 86} 
ΔΘ 08. οσσμοῦ τίοι, Ὀὰΐ πο γοὶ οδοί Δ} 6Π- 
ἜΝ δὲπλ ὉΥ ἴδ ἰγοάβυσο π ΒΟ. ἰδ οοῃίαϊηβ.".--Ῥ, 
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Ὡλίίΐου, ἐνεβριμήσατο. ΤἸΈΘΥ πδΔὰ ΔΙτοδαῦ ρυὈ- 88 0 Μοβαίδῃ, ΤΏ Θχργοββίουβ οί ογοα ἰπ ἰ8Ὸ 
Ἰἰοὶγ ἱπνοϊοὰ Ηΐτὰ 88 {μὰ ὅοῃ οὗ αν, δῃὰ Ηβ μαὰ 
δΒοϊρθῃ ἱβοθ. Αδοογαϊηρίγ, ἰΠῸῪ που] Ὀ6 8111} τοτθ 
ΓΟΏΘ ἴο Ῥγοοὶαἷπὶ Ηἷπὶ 89 Μοβδίδῃ, πο τοὶχῦ μανθ 

[μὰ 186 Ροορΐο οὗ Ο8}1}166 ἱπίο συ  ΐοῃ ἀραϊηβι: ἐποὶγ 
ΤΟΙΏΡΟΓΑΙ συ ϊοῦθ, δηα ἰ0 ἃ οδτΏΔ] τηογοηθηὶ, ΜὨοΣ 
ΜΆ Αὐῦα ΘΟὨΙΓΆΓΥ ἴἰ0 1.0 ΡΌΓΡΟΒΕΒ οὗ ὅοβ8. Ηθποθ 
[86 Ἰοτὰ ἢον ἰΒγοαιϊθμθα ἴμοῦ ἩΣῸ 8}} Θαγ βί 688, 
ΔΙΙΒουρὰ πίϊπουΐ βυοοοραΐης ἰῃ ἱταροβίηρ β'θο00 ὉΡΟῺ 
1θοῖὰ. [ἢ 8}} ργοῦδ ΠΥ ὕὉπ6 ἔδπαθ οὗ {88 ταϊγϑοὶὸ 
βργοϑδὰ ἔδγ ρογομὰ Οδροσθδῦσῃ. Ηρῆσθ ἴδ {{{16, ϑοη 
οὗ Ἰαυϊα, ὈΘΟΔΙῚΘ ΠΟῪ βΘΠΘΓΑΙΙΥ πόονγῃ, δηὰ «6808 
Οἷς 411 1(Π6 τότ ἱμποϊϊποα βοοῦ ἴο ἰθᾶνα ἰδ6 ἀΐδ- 
ἐτΐοι." 

γεν. 88. Τὶ [Ε9] σὰ ὩΘΥ͂ΟΣ 80 δΒ6θ5,, οὐ ὃ έ- 
ποτε ἐφάνη οὕτω:.--Μογον: 1, ἐ, ὁ., [86 6χ- 
Ρυϊδίομ οὗ ἀοηοηβ. Βοιτρ, ΕΥ̓ ΖΒοθ6 : ΕἾΘ 859 ΠΟΥΘΓ 
80 Δρροαγοὰ οὐ βΒῆοσῃ Ηϊτβοὶῦ, (ΤΠ σοτασῃοῃ ΘΧ- 
Ῥ]αῃδιίοῃ ἰ5, ἰδδὶ οὕτω ς Βίαπιαβ ἴῸΓ τοῦτο ΟΥ τοιοῦτό 
τι, Ἀσαϊησὶ τ ὨΪΟἢ,, 8δέ6 ΜοΥΘΓ.) 17 Ὶ ΤΟΓΘ ΠΘΟΟΒΒΑΓῪ ἰ0 
Ἰϊμυῖς τ[86 ποτγὰ ἐξ ἴο ἰδὲ οὔθ ρϑουϊδν κιπὰ οὗ δχρεὶ- 
Ἰΐπρ ἀοιλοηβ, νὰ Βῃουϊὰ ἔδοὶ δοηβίγαϊηθα ἴο δάορὶ {Π6 
οχρίαπδίΐοη ρσοροβοὰ Ὁγ Βοιρ δὰ Ετιίζϑοῦο. Βαὶ 
(ηἷ8 ἀο068 ποὶ Βοϑῖλ ΓΟ δὲ ἴῃ Υἱο οὗἨὨ 186 Φαρα ίΐο 
ταοδηϊῃρ διιδοηίηρ ἰ0 ἰπ6 ποτὰ ἐφάνη. Τῇ δον 
ΤΟΥ] ὨΘΟΟΒΒΑΓΙΥ σοηποοί {Π6 ἰάοΑ οὗ σρροαγὶπρ πιὰ 
1Π6 Δρροάγδησα οὗ 186 Μοββίδηῃ. Ηθῆσοθ ἴῃ9 δχργοῦ- 
Βίοῃ πουϊὰ ἱΠΩΡΙΥ͂ : ΠΟΥ͂ΟΡ ὈΘΙΌΓΘ 888 [86 ΔΡΡΟΆΓΑΠΟΘ 
(οἵ 186 Ῥτγογηίβθα ἀ 6] νϑγαηοθ6) θθθη 8ὸ ΚῸ}Υ στρα ζοα, 
ΤῊΙΒ αἷδο Ἰσουβ ρη οὐ ἴῃ6 οχργοββίοῃ, ἱμ [αχϑοῖ, 
τί οἢ οὐ ΔΘΠΠΥ͂ ἐπ ρ} 168 ἰμδί {818 δα Ὀδθῃ {πὸ Ὀτὶἢῦ- 
οδὶ Μοββίδῃϊς ΔρΡρΡΘΑΓΆΠΟΘ 88 γοΐ γουοββαίθα ἴο 1Π6 
1Βοοοῦβου. ῬδγῃδρΒ ἴδμ6 δίαιοιηθηὺ γ1ἃ8 ᾿Ὠ ΘὨ [ἸΟΏΔ]}Υ 
οουσποά ἴῃ ἰηἀοβηῖθ ἰδησυιδρθ ἕγοτῃ 9Ὧ6 Δ. οὗὨ 86 ροῦ- 
ΟΡ] ρα οἵἁἨ ΟἾγΙβι᾽ 8 ἘΠοΙἶ 68. 

γεν. 84. ΤὨχοΟυΡὮ ἴ86 ῥχίποθ οὗ ὑπὸ ἀον ϊα, 
ἐν τῷ ἄρχοντι. κιτ.λ.--Αἰογνατὰ Π6 ͵'8 ἀοβὶρ- 
παιθα στο ῥδγιου δ] ἱπ οὗ, χὶὶ. 24, Τα ῥδγίϊο]ο 
ἐν ἰηἀϊ᾽οαίοβ ἰμὐτηδὶθ οΘομηθοίίοη δηὰ [6] ονβΐρ. Ηθ 
8 ἰῃ Ἰοεᾶσυο πὴ βαίδηῃ δηὰ ἢΐβ ῬΡΟΥΤΟΣ, 0 Ὑ]οἢ [86 
ἸονΟΓ ἀΟΙΏΟῺΏΒ 8Σ6 Β0]6οῖ. 418 τηϑῃςοη 18 ποὺ Τη866 
οὗ ΔΩΥ͂ ΓΟΡΙΥ ὮΥ ἴδ6 Τ,οτὰ, γὸ οοποϊυἂθ ὑμπδὺ ὁ (18 
οςοσεϑίοῃ [86 Ῥατβοοβ ᾿δὰ . υἱἱετοὰ {π6 βοηϊπηρηὶ 
Ῥομϊπὰ {πὸ [οτγὰ, μυΐ ἴὰ 106 ργϑϑθῆοθ οὗ ἴδοβα ὙΠῸ 
δΔοκπον)οαχοὰ Ηΐ8 ροόνγοσ. 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ, 

1. ΤῊθ ἰ8. [10 γϑὶ ἰπβδίδησο ἴῃ Ἡδίοι [86 οσὰ 
Ροσζοττηθα ἃ σηΐγαοϊο το ἰηνοϊκοα ἰπ Ηἰ8 ομαγβοῖον 

ΦΎοτα. 80 πὰ 81.- -[ΑἸΤΟΕΡ τϑυρδσξδ οἡ ἐνεβριμήσατο, 
οἵΥ ἐνεβριμήθη 85 ἢθ τεδβὰβ τὶ 1,Δομτηδλπη: “' ΤῊΘ ῬΌΓΡΟΘΘ 
οὗ οὔν 1γ ν οδυθοθίποϑδ ΘΌρΡΟΔΓ ἴ0 ἢᾶνο Ὀθοὴ ἱποζοϊά: (1) 
ἰδὲ Ηο τσὶ ποῖ Ὀὸ 80 οοσυρίοα Δηὰ ονογρτοδδοα ψἱ ἢ) δρ- 
ΡΠοδιίοηθ 28 ἴὸ ἤανθ ποίϊμογ Ἐ{Π|6Ὸ ὩΟΓ δίγοηχῖἢῃ ἴον 1ῃ9 
ργεδοίης οὗ ἴπ6 Θσδροῖ; (2) ἴυ ργονϑηῖ [ἢ 9 εὐϑδρο α οχοι θὰ 
ῬΘυρ]9 ἤγοι ὑσξίηκ ΔΟΙῺΘ μι Πὸ πη δϑιΓὸ οἴ οῃ, δηὰ 
ΔΙΟυΔῚς ἴδ6 1Π4}106 οὗ ἴπ6 ῬὨατγίθθο8 Ὀοΐυγο ΗΪ8 ΠΟΌΥ ὍΔ 
οοίη6.--Νὸ ἀουὺϊ ἴπ9 ἵπτο πηδη νγ0Γ0 μἼΪΥ οὗὨ 8π δεὶ οὗ ἐ8- 
οὐνοάϊεηοο ἴῃ ἴππδ Ὀγοδκίηκ ἴῃ6 γ᾽ δοϊοση. ἱπἰ ποῖοι : 
οΥ υνούΐδηοσο 18 Ὀοῖίον δὼ δβδογϊθο: 9 ΒΌΠΙΌ]6 οὐθοῦγ- 
δηὸα οὗ ἴδο ννογὰ οὗ ἴδο 1ωγγὰ, ἐμδη {6 τηοϑὲ Ἰδϑοτγίουβ δηὰ 
γι ἀο-δρτοδά νυνὶ !}]- ΟΥΘ ΠΡ δίτοῦ ΤΩ ΔΒ ΟὟΠ τη ἡπὰ ἰηγοη- 
του." Ὑπεχο (Νοῖοθ οὐ Μίγβοϊ δ οὔ οὖν ἱ τῆ, 1,.)ηἀ,, δι ἢ 
εὐ. Ὁ. 198) οοποίἀϑγϑδἰξ δῃμγδοίοτγίδι[ς [δδὶ δ}} 1:6 Βοζωΐίβῃ 1ῃ- 
τοργεῖθτϑ ὀχοῦδθ υΓ ΣΑΙΠΘΥ Δρρ᾽δυὰ ἴμε80 τηθῃ [01 ηοΐἱ δίτϊοῖ- 
Ἰγ δάἀμβεσίης ἴο ΟὨτίδι δ οοπηπιδηὰ; νγ}}}6 ἴδ9 Εοίογπηϑά, 
ἩὮο5Ὸ0 τος ρτίποϊρ!ο ἰ5 ἴὸ ἰδκο Οοὐ δ Ἢ ογά 88 δΌϑοϊἷϑ γη}]θ 
δά αν δὲ ἴο προς οὐδοάϊθηοθ δονυϑ ββογίῆοοθ, οοποίἀον ἐμί8 
αὐ! δα οὗὍὨἨ 1})6 ταΐγβεϊθ δρδϊ δὶ [9 δίργοδδ δατηοηΐ οι ἃ 

ἔἰατοίκῃ ἰὴ ἴδ (μ ἢ οὗ [8659 Ἰηοη, 1 δα ἴπθ Ὁτίοῦ Ὀπί 6χ- 
δδἸεηϊ ηυΐο οΥ̓Τ Ἢ ογἀ δυο ΟΠ ὙΟΓ. 81: “ὁ ΟἸΟΣΥ͂ Ϊ6 ποῖ ἰο ὃΘ 
Φφυϊοϊποὰ νΑ δοοκίπα ἴον ἰἴ, θα Ὁγ ἀθοϊ ἴῃς ἐϊ. 
Λισίε, μισέοπέοθηι δοᾳ μέξεν' σίονία.---Ρ, Β.] 
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ἰοχὺ ΔΙῸ ΥΟΣῪ ΓΟΙΔΔΙΪΚΑΌΪΩ. «6808 ἤγβὶ 881κ8, “"" Βοϊϊουθ 
γ6 ἰμαὶ 1 δπὶ 8016 ἰο ἀο {πῃ} ."---αοίῖ, (μα 1 δῖ ἰἢ6 
Μοβδίδἢ ; δηὰ πο δ άβ, ᾿ἀοοοσαΐηρ ἴο γοὺγ αἰ [ἢ Ὀθ 
ἰῦ αμίο γοα 1 Βυϊ ὁῃ. {118 ΤΟΓΥ δοοουηΐ Ηδ ἰπαὶβιοὰ 
1Ππὸ ΙΏΟΓΘ ΘΑΓΏΘΘΟΕΥ ἱμαὺ (μ6 βοογοὶ βῃουϊἁ δα Κορί, 
Ης οου]ά ποῖ, ἱπάροά, ργονοιΐ (μαῦ ἴ[πΠ6 οὐὑτθ οὗ [Π6. 
πὰ τὴθη βμουϊὰ Κα Ἢ ΒΡΡΘΔΓ, ΠΟΥ ἰῃμαὺ ὑΠ6Υ Ββουϊὰ 
δϑουῖθα ἰὑ ἴο Ηἰβ ροσεσ, Βυὶ Ηα βουρὶιϊ ἰο ρτονθις 
ἀμοῖν ρυΠβίησ ἴθ δὲ ἤδῖηο δηὰ ομαγβοίοῦ Ης πδὰ 
Ῥογίοσττηοα ἱξ. ΤὨς ραϊοπὶ βϑογοὺ οὗ Ηΐβ αἰσηῖ ιν 88 
ΠΟῪ Ὀυγδιΐης ἔογὶ ἢ τὶ ἸΠογθδϑίης οἰθαστηθθβ. Ηθηοθ 
ΑΙΒῸ [86 του ηρ δρὰ [8.6 ὈΪΑΒΡΉΘΙΩΥ οὗ ΗΪ8 Θῃδχαΐθϑ. 

΄ ὦ, Τδδ Βοδιίηρ οὗ (16 ἀυμῦ ἀοιποηΐας ΔῇΌταΒ ἃ 
Εἰΐσαρβο ἰοἴο ἃ οἰδββ οὗ βυδουίηρμβ τ ΐοῖ ἀγο ρρδγοηῖ- 
ἸΥ ῬΗγΒῖ081 δῃὰ ογραπίς, Ὀυὶ ΤΏΟΒ6 δοαὶ 18 γϑα] ]ῦ ἴῃ 
186 βΒοὰ]. Το ϑρίτιῖ οὗ ΟἸ γίϑὺ Δ] οὴ 6 νγαβ 80 ]6 ἴο Ἰέρῶν 
ὉΡ {818 ἀδτκηθ88, δὰ ἰδὺβ ἴο σϑλουθ (μοῖρ δβ]ϊο- 
ἄομ. 

8. ΤΏΘ ὈΪΔΒΡΠΘΙΩΥ οὗἁὨ ἱμ6 ῬἢΑγίβοοβ σταάμα}γ ἀ6- 
γοορα: 1. ΤΏΘΥ ὈΪΔΒΡΏ ΘΙ ἴῃ {μοἷγ οὐ τΐηβ. 3. 
πο Ὀομϊπα ἐπα [μοτὰ ; 8. δἱ Ἰαβὺ ἐθον σοῃΐυγθ ΟΡΘΏ- 
ΙΥ τὸ οοπέτοπι Ηΐπ πὶ (οἷν ἀδτίπρ ομδυο. 

ἩΟΜΙΣΕΤΙΟΔΙῚ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΙΟΑΙ,. 

Ἦον ἰμ6 ἴτο πὰ ῬΟΥΒΟΏΒ σοργοβθηΐ ἴο ὺ8 [88 
ὍΟΥΚ οὐἨ οὐδηρο ἰϑῖ8. 1. ΤΉΏΘΥ γβοι Ὁ]6 ουδῃρο 8.8, 
--α. ἴῃ (μδὺ ΤΏΠΘΥ ΟΡΘΏΪΥ ἰῆγοκο (μ6 ]μοτὰ 88 ΜΙ οβϑὶ δῇ : 
ὃ. ἴῃ ἐδαῖ, ἴῃ (μοῖρ ὈΪΠΠ688, (ΠΟΥ ΖΟ] ον ἴῃ Ηβ ἰσαίη 
1ἴο ἴα. ὨΟΙΒ6: ς, ἰῃ ἰμδὺ [Π6Υ μᾶτο ἴαϊὶ δηὰ Θ0Ὲ- 
ΒΙΔΠΟΥ͂, ἃγα (το δῃᾶ δρργουϑὰ-: ὦ, ἰῃ ἐμαὶ ᾿Π6Ὺ οὔ- 
αἴ ΒΟΙΡ ΟἹ ταλκίηρ οοηξοββίοῃ οὗ ἔδϊ ἢ. 11. ΤΟΥ 
ἀἰδον ἔγοπλ ουδηροὶἰβὶβ ἰπ πδηηρ (11 οροάΐθηοθ ; πὰ 
ΔΙμουρὰ ἰΒ οἷν ἸΟΥ͂ ΤΏΔΥ μ]οδαὰ {ποῖ ὀσχουβο, γοὺ {ποὶγν 
Βρ᾽ τυ] βἰ ζῆν ττα8 οὐ θην 801}} πτοδκ, ἱμπουρ ἱποὶγ 
ὈΟΟΙΙΥ βἰχῆὺ μαὰ Ὀδθῃ τγοϑίογοα ἰῃοιη.----ΟἸ γβὲ ἌΡ Ρθδυ.- 
ἱπρ, 88 1:6 Μαϑι6Γ ἴῃ [Π6 ΟΑΓΟΙΆ]η658 οὗἩἨ ΗΪ8 ἀθδ σα 
ΜΙ αἰ ΠΏ 6ΓΒ.---ὸ Ἰρδῦ οὗὁἨ 16 6γ6: 1. ἃ ῃδίυτσαὶ 
εἰδ οὗ ἀοάὰ:; 11. ἃ τπηϊγαουϊουβ ριν οὗ {π6 1ροτὰ ; ΠΙ. ἃ 
ΒΥΤΩΟΪ οὗ {16 Βρ᾽ γι] νἱν οὗ αοά.--- λον δγοιρσλί ἐο 

ἴηι. ῬΟΥΒΟῺΒ ἴῃ ΒΟ ἢ 8 βίδία οὗὨ ἀθργοββίοη τηυδβὶ Ὀ6 
Ὀγουρδὶ ἴἰο (86 μοτὰ ὉΥ ἱποὶν θα] ονίηρ' ἔτ 6 48.---Η ΟὟ 
186 Μαβίοσ ἱτητη θα ἰδίου ἀθβοσῖοθ ὑπ 6 βοογοῦ ουἱὶ ὑπ ον 
γε ]ἢ ἐπα ἀοτηοηίΐαςο ἰδὈογοα.---Ἴ ἰΠόγὸ ὍΘ Ὀυϊ 8 Βραδγὶς 
οὗ ἔδιϊη, (6 Ιογὰ οδὴ σοίθουθ [86 τηοβί ἀσβροσϑίθ 
6856 οὗ Βρϊγι 81] Ὀοημάδρο.--- οὶ 18 ΠΟΥ͂ΟΡ 1086 βὶρῃὶϊ 
ΟΥ̓ Ώ οὗ (086 ὙΠῸ 80 ἘῈ Ὁ ὉΠᾺΘΡ ΣΔΟΙΔΏΘΠΟΙΥ δη οὈβιΐ- 
πδίρ 86} [-βϑοϊυβίοῃ.,---Ἴ 6 Ὠἰρθοδὶ δορϊονοιημθηίδ οὗ. 
δι! αἰ σαγθ ούόκο ἰη6 στοαῖθϑὶ του] Ἕησβ οὗ ὑῃο]16ζ. 
---Ἴν [8 ἃ τπιᾶσκ οὗ ἰδ6 βρί τὶ οὗἨ βαίδῃ ἴὸ ἀθοῦῦ σδὶ 
186 ],οτὰ δοιιίθνοϑθ 88 86 σόσκ οὗ βδίδῃ.-- -ΤΏσο ἰδ 
ΔΙΤΔΥΒ ΒΟΙΩΘ Ραϊοηὶ Βε] -οοπίγδαϊοϊΐοη δοουῦΐ ὈΪΔΒΡΒΟ- 
Τηΐ68.---Τ 6 ἐὐλυταρἢΒ οὗ ἰ86 [μονὰ ἰῃ νἱοῦν οὗ ΗΪ8 δῃο- 
μλΐοδ : [86 ἔγβι σωδηϊοβιδίίος οὗ βϑάύοῃ δηὰ ἢ6}} ὑροῃ 
ΘΘΙΙΏΒ.---ΟἸτίδὺ δ ηςσ 1Π6 το] οὗ τγονοδίΐοῃ 'ῃ ἃ ἵνο- 
ἴο]ἃ τδηποσ : ὈΥ̓͂ ΠοΑΙἰηρ [86 ὈΪπὰ ἰῃ ΗἴβΒ σπδγδοίοῦ 
88 Μοβδίδῃ; δπὰ ἴμ6 ἀυμ, ὈΥ υῃτηδβκίηρ δηὰ οὐοῦ- 
οομίηρ (9 ἀοηοῃ ΜΏῸ οδυδοα ἢὶΒβ αἾΒ6486.---Αἱ 16 
{γοβθοὶ ἃ οὐ ΟἸ γῖβι 8 δροάβ, ργϑοϊρὶ αὶ βυδῃρο ϑὶβ 
δηὰ ἀυμ ἀοιηομΐδοβ ΤΩΔῪ τηθοί.---ΟἸ τὶδὶ Ὀοΐτθο 
Ῥγοοὶρ ιαἰα ργοΐδεβογβ δηὰ ἴῃ οὐδ ϊπαίθυ ἀυσῦ. 1. 
Πα Ὀἱάὰβ ἰμ6 ἔοσταϑῦ ὈΘ 8 ̓ θηϊ, δηὰ ἴῃ6 Ἰαἰίοῦ βρϑδῖ : 3. 
Β6 ἰ8 οὐογοὰ ὉΥ {π6 Ἰαιίον, γαῖ μον ἴΠπ8ῃ ὈΥ ὑμ6 ἴοτ- 
ταοῦ.---ΟἸγῖδὶ ΠρδΙπρ 08 ὈΥ τοτηουίηρ ΟἿ ἸηοΥὈΪὰ βο»- 
ΒΔΙΪΟΏΒ : ΣΩΟΓΘ ΟΒΡΟΟΙΔΙΪΥ, α. οχοϊ οτηθηῖ, ἴῃ ἰζ5 ἰτὴ 
ΔΙῪ διοὶραῖϊθ; ὁ. ἀδργοθβίοι, ἰῃ 118 ἀδτὶς ἀδρί}8.---Ὲ9 
τηΐγ8 0168 οὗ οσιθηὰ ὕτομι ἴδ ρσδῖοθβ οἵ βθδύθῃ ἰὼ 
ἐμ089 οὗ - ϑευηοπῖδο βίη Ἡἰιΐο γγὸ ΘΟΩΔΟΙΟΌΔΙΥ 
Θοσωσηΐῖ, ΒΌ ἢ 88 ὈΪΔΒΡΏΘΙΑΥ, ΔΓ ἱπβηΐνε] Υ τηογὸ ἀδῃ» 
ξοτοῦβ ἰθλῃ ἀοτηομίδο βυ δου β, ΒΘ ἯΘ δΓὸ ἀσρσὶν- 

! 
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οὰ οὗἉ 1 θοτὶγ.---ΟἸ γα ὅτι σοπιουοβ [86 βίοσγτω δἱ 868, 
διά, Ἰαδὶ οἵ 4]}, (6 ἀδεὶς ἱπίτοβοὶοθ οὗἩ βοϊ δὰ τηοΐδη- 
οἿο ιν 

γζο αὶ ἢ οὗὨἨ ἰδ6 Βοαγὺ δῃηὰ οοῃΐδββίοη οὗ 
186 τοῦ ΑἸ ΔΥΒ ρΡῸ παπᾶ ἱῃ Βαπά, Βομπ. σ. 9, 10.-- 
Ττυο δὶ ἷἰβ ποὶ ἀοιοττεοα ὈΥ ἀο]αγ8.---Αοοοταϊπρ ἴ0 
1Ὲγ ζδι τ 88.4}} ἴθ 6 υπμῖο {Π|66.---ΕἜΥΥ ἀηὰ τονϊίηνσ 
ΔΙΘ τοί ΔΓ τσοιηοῦθα ἤγοτῃ οδοῖὶβ οἰμοῦ, 2 Ὅον. χὶϊ. 
20. 

Οενϊαοΐ :---ΟἸγδὶ ΗἰπΙβοΙ ἰοδοῦοβ υ8 (Φοδη ἰχ. 
890) ἰο τοξϑιὰ {86 Βοαιίηρ οὗ 186 Ὀϊμὰ δῇ δι δ] οπὶ 

οἱ ἱηπασγὰ ἱΠἸυυπιϊπδίίοη, οὐ οὗ {ὸ οοπγεγαίοι οὗ ἐδ 
οδγί. 

Ἡευδηεν :---Ὅπ6 ἀοἰἑγογαηοα δούς δηοίδοσ.---- 9 
σοῦ Οὗ ἴονο Ἰοδὰβ ἰο δῃοίμον.--- βοὶΐονο γο ῦ---ἃ απ66- 
οη δἰνγαγβ δαἀάγοββοὰ ὉΥ (86 [οσὰ ἰοὸ υ5 τΏΘη ΜΘ 
Β061Κ Β6}ρ.--- ΤῊ ἀδαῦ δμὰ ἀασπιῦ, [86 ρἱέξιγο οὗ ἃ βίῃ- 
ὯΘΡ ὙΒΟτα ἴΠ6 6Υ]] Βρὶτ πὶ πη βυδοτΒ τοὶ ἴο οὐηΐοθθ 
ἢΐβ τ ΐβοΥ, ΟΥ ἴ0 ὈΓΆΥ.---θου]ὰ τὸ Ὀ6 τιουϑὰ ὮΥ 180 
ὁυαρτηραὶ οὗ βοβο0 18, ΟΣ ῥδγίΐϑβϑ, ἰῃ ορροαδίϊίοῃ ἰο ἐγὰϑ 
το σίου, πθὴ Φοδυβ Ηϊμηδοὶ Ἔχρογίοποθα βου οοα- 
ἰγδαϊοϊίοι ἔστοτῃ [6 ἰδδγτιθὰ ἢ 

ΥΠΙ|. 

Ττίστορ ἢ οἵ ΟἩτίδὲ, ονεν [86 τονὶΐηρ; οὗ (π6 ῬΊνΑτίβϑοδ. Βογαὶ ργερδγδίίου ἴον (86 τηϊββίοη οὗ (89 Αροβίΐοβ. 
ΤῊΘ μόνον οὗἩ ΟἸ τί ἀπέ] ἀΐπρ ἴῃ 41} 1ϊ8 ζυϊῃοθδ, 88 150 ἰδ: τιίβοσγ οὗ 186 ρϑορῖὶθβ. Τμδ οὔο Ηοῖρος 
δὺοοαυὶ ἰο τηδηϊοδὲ ΗΪ πη β6 ἢ ὈΥ ΤΔΩΥ ΒΟ ροΓβ. 

ΟΗΔΡΤΈΒ ΙΧ. 8ὅ-88. 

835 Ἀπά 6808 νγϑπὺ δρουΐ 8}1 {πὸ οἰθ᾽68 δηἃ ν᾽] ρ 68, ὑθδοβίηρ ἴῃ {ΠῚ ΒΥπδρόρπθθ, δπᾶ 
ῬΤΘδοηρ {Π6 ρΌΒρ6] [φορά π6}}8] οὗ (86 Κἱπράοπι, αηἃ ἢ δΔΠὩρ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ΒΙΟΚΠ688 δηὰ ουθο 

86 ΥΥ̓ ἀἴθθαβθ [υγϑϑ κῃ 688, ἸὨβγτοΥ, μαλακίαν] Βϑῃλοπρ 1116 Ρθορ]6. Βυΐ τη Ἠ6 βδὺ [86 
τ] Πα 68, [16 νγα8 του θα Ὑ 10} σΟΙΏΡΆΒΒΙΟΙ. Οἡ {116π|, Ὀδοδβ ἰΠ6 Υ ἰαϊηἰθα [ποτ δδ- 

87 ταββϑϑα Ἶ, ἀπα σεῦ βοδίϊεσθα δὐτγοδα [δδπμαοποά], 88 βίιθθρ μαυῖπρ πῸ βῃβρῃμοτα, ΤΏθα 
δδ [ἢ μ6 υπίο [0] [8 ἀἰϑοῖρ᾽6α, ΤἼ.6. παγνϑϑὶ ὑσυΐγ [Ππᾶ664] ἐθ ρ]θηΐθουβ [ρτοαϑί, πολύς],} 

838 Ὀαὺ {π6 ἸΔὈΟΌΓΟΙΒ αγὸ ἔθ; ῬΙΔΥ͂ γ6 ὑβογαίοσθ {Ππ|| Ἰωοτὰ οὗ {Π6 μασνϑβί, {πὶ ἢ6 νὑ}}} βοπὰ 
[Ιου ἢ Ἰαθουγουβ ᾿ῃΐο 18 μαγυδβί, 

1 γον. 8δ.---[Τ}0 τογὰρ οὗ [86 ἐδαέ. "66. αὐποηῦ ἔλθ ἐν τῷ λαῷ, δτοὸ τοίδίποὰ ὉΥῚ Τδηχο, Ὀπὲ οἰ! ἰοά [πη 41} 
διοάστγῃ στ 64] οὐ οπ6, Οὐστηδη δηὰ Πρ] δὲ (Ἰποϊαὐληρ ἮΝ ογάδυγοσί ἢ), αὐ ἃ ὙΓΟΓΘ ὈΓΟΌΔΟΌΙΥ ἰπδοσῖθα ἔγυμὶ οἷ, ἰν. 28.-- . Β.] 

Ξ Ὑογ. 86.-[Ὁ τ. 1,δηςθ ἰγδποϊδίοα: δογϑοαρθθη, α8 ᾿θ δορίϑ ἴμ6 τοδάϊης ἐσκυλμένοι, 3ααεα, λαναεδοᾶ (ἴτοτα 
σκύλλω, ἴο δἐγέρ, ἰο ἰαοσοναΐε, ἐμ 6 ἢ τηοίδρ. ο ἐγοιδία, ἐο τοῦ; Ἰδῆοθ ἴ86 Ῥωϊραία : οεωαί), π᾿ ΜΙοἷΝ ἰδ δυρροτίεὰ ὉΥ ἴδ 6 
Ὀοοί Μ58,, δὲ, Β., Ος, Π)... οἴ6., δ 9 δηοἰθηξ γογβίοβ, διὰ [89 ογ ἰς8] φά!οσβ, Ο τ] 6 5Ὁ., Σδοῖτη., ΤΊ βομειν., ΜΘ ον, ΑἸοτὰ, Τ᾽ ογάδ- 

“οτίῃ. Το τοδάϊης οὔ δ Βεοοοίγοα Τοχὲ: ἐκλέλυμένοι (ἴτοπι ἐκλύω, ἐο ἰοοϑοη, ἀοδέϊέαίο, ἐκλύομαι, ἰο [μέπξ, 
ἐο δο εαλαιισέεα) Ἀὰ8 ἢῸ ΘΙ οὐ |ς8] δ Βοσ ἐγ ἰὰ ἰδ ἥδνοτσ.--ὶ Β.} 

8 ον. 81.--ΠΠλῆρὸ δον Γἴπον: 2 6 ἘΡΉἴ6 ἐδέ σγοδϑ, (. ὁ., στεαΐ, τ ΘΝ [5 τηοῦ σοττοσὶ (Δ τ έόνέφουδ, δἰ ποδ πολύφ 
φοΐῖοτα ἴο ἴμο φαέδηξ οὗἩἨ [Π9 Βαγνυοδί δεϊὰ δινὰ 180 Ἰαῦον ἴο ὕο ροσζίοστηοὰ δος [ΔΣ Ἄὁχοθθὰβ 109 Πρ δοίΥ οὗἨὨ 11Π|ὸ 818}} πυταῦεε 
οἵ Ἰδθοσογα. Οομρ. σοῃδηὶ αὐ ἰος.--Ῥ. Β.] 

γον, 86. Τον σσοσὸ ἐσκυλμένοι.--χρ]δ- 
ὩΔΌΟΩΒ : 1. 76 ΘΟΙΏΙΏΟΣ τοδαΐηρ, ἐκλελυμένοι, 
7αἰπὶ, ἐγοά. ἕο βοῖῶθ. α. ὙΠ τεΐογεηθο ἰοὸ 188 
ῬΘΟΡΪ6, το δα ἰγδυο ρα ἃ σοῃβίἀογα]ο αἰδίδηοο δη 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

ΤΏ βόπΟΓΑ] Ὡδγταιῖνα ραίνοῃ ἴῃ {86 ἰαχὺ ΒΕΓΥΟΒ 88 
ἰπιτοάἀυσιίοι ἰο {π6 ξΟἸ]ονίηρ βοοίΐου, ἩΒΣΟΏ ἀοβοῦθο8 
106 τηϊπδίοι οὗ {6 Αροβίϊοβ. Αὐ [86 δβδ:η6 ἰΐπηθ, ἰΐ 
ΑἾ80 ἔοσγτηϑ ὑπ6 οομποϊυδίοῃ οὗ [86 ργϑοραϊηρσ ἠδγταίνο. 
ΑΒ ἴδιο ᾿οτὰ υπΐο!] 8 Ηΐ ροότον, [6 ΤηΘΟΓῪ δηὰ Ὠθοὰ 
οὗ ἴμ6 ῬΘΟΡΙΪΘ ἱπογθδαί ΡῚΥ ἀρροαγ; δ βίγοϊομθβ ἔοτι ἢ 
ΗΪδ δττὴβ διηὰ γαΐβοβ ὉΡ ἰμ6 Τπτοἶνθ τὸ μκυνος ΟΔΙΤΥ 
ΟἹ ἴα ποτῖς, δμὰ ἴὸ βργοϑδὰ 18 Ὀ]ββίηρβ. υ8 Ηἰκ 
ῬγορΒοίΐο τροῦ68 ἰπ Ηΐβ τουδὶ ποτκ. 

ον, 8δ6. Αυἃ δου σοσῖ ἘΡΟΜΕ το ΤῸ, ἐῃ6 
ῬΔΓΑΙΙοἱ Ῥαβϑαροθ 6 χαῖμον ἰμδὶ 6808 ΠΟῪ ἰγδυο δὰ 
δου ἴδ ]αἶκα, ἱπῃγοῦυ ἢ [86 οἰτ68 ἀπ νἱ Προ οὗ (4}}- 
166. [ὲ 18 δαῦ παίαγαὶ [Βδὺ [88 ῬΟρυΪΑΓ πλΐΒΈΥ βμουϊὰ "ᾷιοιοά, 
1λοὴ ὑπ [ο]ὰ ἰο Ηΐ8 νΐουν ἴῃ 4]]} (8 Ἀυμὰ ΑροογαϊηρΊν, 
πὸ ἀἷδ 18 ἴὮΓΘΘ Τα ἰΒΒΙ ΟΠΔΙΥῪ ΟΌΣΠΟΥΒ ΟὗὨ «6808 ἴῃ 
6 4111ὁ6. 1. Τὸ τ6 Μουηί οὗ Εἰυά 68 2. ΔΟΤῸΒΒ 
1Π6 5868: 8. ἰΒΣοΌΡὮ {πὸ γα ]ον, δος ἴΠ6 ΒΒοτθ, ἰη (88 
ἀϊγοοϊίΐζοι οὗ Φογυδβδίοιη. [0 ἴ8 ἰο ἴἰῃ6 ᾿ἰαϊύον ἰμδί ἰῃ9 
(αχί τοίοσβ. 

Φ 

Θ6ΙῸ ἰαϊπί (ΕΥ̓ ΖΒΉ 6). ὁ, Ὁ 8 ρυγαῖίδνο βθῆβο, ἃ, 
Βοοκ πὶϊῃουῦ ἃ βῃορῃονᾶ, δηὰ ἤθηοα ἰἰγθὰ ὮΥ 
δϑίγαΥ (Κυΐηοοὶ!).---2. Ασοογάΐηρ, ἴο ἴῃ 8 Τροϑῃ δ 0 
σκύλλειν, ἴο ἔδαῦ, ἴο ᾿ς ἴα, Βηρίβοβποῖαεῦ 9 
ἴοτι ὈΥ ποῖνοβ. ὅ. ς Ὑ οί : ῥἱασιιοὰ ὈΥ δυηρος, 
ὈΥ «οἷά, ὈΥ τανοηΐηρ Ὀοδβϑίβ, οἷο. Ὁ. Μουοῦ δὰ ἰῃ8 
γυϊγξαίε: υὐχαΐξ,. Βυὶΐ (6 βτβὶ ροϊηϊ ἴο Ὀ6 δδοογ- 
ἰαἰποὰ ἷβ, σοί μον [86 ἴοστὴ τοΐογβ τὸ (86 ἀὐγδοεμίδεε ΟἿ 
ἃ βοοῖς πίίῃοαϊ ἃ ββορβογὰ, οὐ ἴοὸ ρῶν τυ ετίηρε 
πο ἰ0 δὰ ἰῸ ππάοτρο. ΑΒ ἰ}6 ἰδίίον ἴ8 οὐ θη Υ 
οσομγογοά Ὀγ {πὸ νοῦ, τὸ δχρ δίῃ ἰΐ 88 τηθϑηΐηρ αἵ: 

ἱ δοαίεη ἄοιοπ, ἀὰ δοαΐϊεγεα ὉΥ ἰΒὨΟΓΏΡ. ΌΥ ΔΏΧ- 
ἰοίγ, ΟΥ̓ τΑΥΘπμοῦδ Ὀοαδίβ, δια ὈΪασυθδβ οὗἨ ἜΥ̓ΕΣΥ Ββοσῖ. 
--Εῤῥιμμένοι (ῥίπτειν, ἰ0 οαδέ ἄοιοπ, ἰο εἰν εἰοΐ, 
ἀοιοπ), ποὺ δοαϊεγοά (ΒεΖα, 1αἴπονρ, Αὐἰμοσοα γοςσ- 
βἷου), Ὀυὺ οαδί δοαίοπ ἀοα ὉΥ Βὶρμὺὶ οὐ ὮὉΥ 
τοασῖμοθ (Εγρκο, ἀθ ὟΥ οἰϊ6) ; οὐ δί ἀοιοη δ 
ΒΏΘΟΡ ἰδ δῖὸ ποόσζῃ ουἂἱ (Μογ6᾽). 
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γει. 81. Το Βατχυσϑεῖ ἴδ κτϑαῖ (οοουτβ ἰη [κα 
χ. 2, αὖ 86 βΒοπάϊηρ ἰοσγίι οἵ (86 Βουθπίγ) ;---ἴ. 4., (88 
Βυμ6 Ὁ ΟὗὨἨ ὈΘΟΡΪΘ ὙΔΟ γα δοδοββϑῖῦ]ο ἰο {Π6 αἴοβρεϊ, 
διὰ γοδὰγ ἴοὸ γοοοῖνο ἰϊ, 18 στοαὶ.--- [9 ἸΑΡΟΣΘΙΒ ΔΥῸ 
ἔονν.---Α8 γοί, Φοεβὺβ να {6 ΟὨΥ ἰαθοτοσ. ὙΤδοῖν 
ῬΓΔΥΟΙΒ ΤΟΤῸ ἱμλοπάρα ἴὼ Ῥγθρᾶγθ ἰθθὰ ζῸὸγ ὑμεῖν 
τοϊββίοι. ἘΝ 

γον. 88. Το Τιοχὰ οὗ ἴδο δατνοεῖ, [δὶ Ἐο 
τῇ κου ἔοσι Ἰα οσοσα.-- -Ηἶδ ποῦκ 8 [Π6 τους 
οὗ Θοὰ: ἐκβάλῃ, ἴμ6 υγχομὶ Πδορββις οχἰβιίησ, 
Βῃουϊὰ ἀοίοιτοῖμα ἴμ6 Γοντὰ οὗ (6 Ὠαγνεϑὶ ἴο ἀτὶγθ 
ἴοτί ἢ, οὐ. ἴο (δγυδὶ ἔογίδ, ἸδΌογοσθ." 6 ὟΥ εἴϊο ο8}18 
αἰϊοπτίοη ἴο ἰπ6 εἰγουμηδίδηοσο, ἱμδὺ ἰΐ ἰ8 αοὰ πδο ἰδ 
δαοϊκοὰ ἰὸ δοη ἃ ἰδθογειθβ. Ηθ ἰβ 80 ἔδυ γὶψῃϊ, 88 186 
608}1 οὗ ΟἸτίδε υἱ ὑπηδίοὶν ργοοθθάβ ἔγοτῃ αοά, υδὲ 88 
106 Κἰῃράοιι οὗ (λ9 βανίουν 18 [μαἱ οὗ ἀοὰ. 

-- 

ΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΙ. 

1. Το ἄθορ ποοὲ οὗ [86 ποῦ] ἀοιοττηϊηθαὰ [86 
Τιοτὰ ἰο πιϑιϊζοοὶ ΗΪ8 ΤΟΥ͂Δ] αἰχηϊΐγ. Νοΐῖπον (ἢ 6 
Ῥτϊοδι ποοὰ ποῦ δ Κίησάοπιθ οὗ {86 δποϊθηὶ που] ΘΓΘ 
ΘΆΡΒΡΪ6 οὗὨ Ὀτληρὶπν, ΔΩΥ τοδὶ μοῖρ ἰο τῆϑῃ. Ἐνϑῃ οδο- 
86) ἴβγδοὶ, τὰ ἰ5 σὴ ῥτίθδίδβ, βδαημϑασί πη, ΓΌΪΟΓΒ, 
δὰ τα Ὀΐηβ, σοῦ Ὀαὶϊ ἃ δοδιλογοα, Ὀγοϊκουἀότῃ, ΒΟρο- 
ἰοδα, διὰ μοῖρ] 688 βοοῖς. ὕάος ἰμοθο οἰγουτηδίδμ οοβ 
ἷξ πτδϑ ἐμαὶ Ομγίδὶ τοδηϊοβδιοα ΗΪπιβοὶ δ {Π|6 Κβῃορ- 
μετὰ οὗἩ Ηἰβ ροορῖο, τυ ηΐϊοῦ ἱπιρ!ϊοὰ ἰλαὶ ΒΗ νδϑ {π6 
Βῃορδοτὰ οὗ δ} πδίώουβ᾽ ΤΌΘ ἀθθρ τβογαὶ πιΐβογυ οὐ 
[9 ῬΘΟρ]Θ δρρϑδγϑὰ τηοϑὺ οἰϑδιῖγ ἱπ 1Π6 τὐϑὲ δῃὰ ἔδι- 
(16 αἰδετὶοὶ οΥ̓ Θδ! ἶθθ, τ ὶτῃ ἰζ Ὡστηθγουβ διὰ ῥγοῦ- 
Ρογουβ οἰξδο8. 

9 Τῃ {πο βδιὴθ χροϊηδηὺ, πποη ΟἸ τὲ 88 δοιαὶ 
ἴο τοδὶ ἔοβὶ ΗΪπιβοὶ ἢ 8 τὐκὸ οὐρα πῃ Ηΐδβ οοτιραβδίοῃ 
ἰ0 σοπάἀοβοοπα ἰο ἰπ6 Ὀουῃ, τηΐβουυ οὗ ΗΪπ5 Ῥθορ]ο, 
Ης ρὑτοραδσγεὰ ἴἰο ἔουαπά (6 δροδίοϊὶς οῖοθ, το ΗΘ 
δταοϊου δ οηαονοα πὶ ΗἰΪ8 ρἸϑ δμὰ Η]5 βρίγῖϊ, ον 
ἴδια βαϊναϊίΐοη οὗ 6 που]ὰ, 

8. ἴα [86 Ἰΐο δηὰ δοϊξηρβ οὗ 6808, τῷ δἰ πβγ8 δηὰ 
ἔδο96 ἔπο οἱοιηοηΐβ οομηὈϊηοά : ῥγονίβίου ἔρος πηδὲὶ 8 
ἔμϊατα δηὰ ἀἰπέδης, τὶ ῥγονβίομ ἴον πμαὶ 8 ργαβθηὶ 
δηὰ ἱπιπιοάΐδιο---α ἀπ τοχαγὰ 0 σὺ τγὰ8 βθῆθξαὶ, 
ἀμπὰ οὗγὸ ἴον ἱμδὶ ἡ Ὠιοῖ γὰ8 βρθοΐδὶ ἀπὰ υὑτγχζοηΐ, 

ΗΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΔΑΟΤΙΟΑΙ. 

«“ἴεκιδ τοὶ αδοωΐ ἀοἷῃρς ποοά ἴο 8}} (Ἀςἰδ χ, 88): 
1. Το οχίοηϊ οἵ ΗΒ Ἰδῦοῦβ (αδοιεέ αἰΐ ἐλδ εἰξίεΣ απὰ 
σἱΠασει): 3. 186 οτὰεν οὗ Ηΐβ Ἰδθοτβ (ἐδαολέπρ ἐπ ἐλεὶγ 
φγηπασοσιι68); 8. ἴῃ6 οἰαγδοίοτίβίο ἐδδίυσε οὗ Ηΐβ 
ἰδῦοσβ (ργεαολέηρ ἐδλό σοερεῖ ὁ ἰλ6 ζὶπράοπι); 4. ἴῃ 
φ66] οἵ Ἦ!ϊδ Ἰαρα (λοαῖ δυεγν «ἰοΐησεε, οἴο.λ.---- ὙΠ 116 
(86 1,οτὰ ρμαβϑοὰ ἱπγουρῇ το οἰκ68 δηὰ νυ] ροθ, ΗΪ5 
αἰζοπίΐοῃ τΥ88 τοδί η]ν απετες 1ο ἴ6 ποοα δηὰ ὑπὸ βυῖ- 
ἔοτίηρσβ οὗ ἴμ6 Ρθ0ρ]6.---ΗΟῪ τδηΐδ βθθαι ἰ0 σΤΟΥ ἰπ 
Ρτορογζώομ 88 (89 Γ[ογὰ ρῖνοβ μοῖρ: 1. Το Π6ΙΡ 
Ὀγΐησβ ἴβοτὰ ἰοὸ ᾿ἰχῃς; 2. 11 ἰπβρίγεβ ὙΠ οουγαρο ἰὸ 

4 [Τῆο νετῦ ἐκβάλλειν, ἐο ἐωρεῖ, (ο δααί φιέ͵ ἸΚ6 186 
Ἠοῦτον ΤΡ απὰ Ὁ ἼΒ., εἰ χτ!δεδ βοιποί! πα 68 ἐο δοπα νύν; 
δοιηῃ. Μαίε. χί!!. δ2 (Ε. Υ.: δρκέηραίλ Τϑγνίλ οὐϊ οἵ δ6 ἔγϑω- 
8ΌΓο): ἈΙδτκ !. 12 (α»ἐσείλ Ἰΐ ἰαἴο ἴθ πΠΠῚ ἀΟΤΏ 688); τὸν, 48 
(μεπέ Αἐπε πιοῦν); Κᾶκο χ, 2, 8δ ; δολιη χ. 4 (89 ρεέσίλ χζυνίλ 
.ν8 οσση βἢθορλ}, οοπιρ. λίαϊς, χ. 84, βαλεῖν εἰρήγην, “1 δ΄ 
ΘΟΠΊ6 ἕο δοτι ἃ ρόδοῦ οὔ οδγίῃ. Βυΐ ᾿ογΠΔ06 ἔμ σῸ [8 δοπιὸ 
γείοτομοθ ἰοτὸ ἴο (6 γκοπξ πεοϑηδέϊν οἵ Ἰδῦοσογα, δ8 Ἀγ. 
Ἰδῆχὸ οχρίδίπϑ δῦυτο, οὐ ἴὸ ἴη9 ᾽ νη ἔπηραϊδθ, 5. [)γ. 
Ὑ οτάϑπονο δυμχοδῦβ, τ ὨΠΟἢ σοπδίγηῖ δ τπθὴ τῆν ΠΠπρ δοὰ 
ΒηδΔὺ]6 οἵ ᾿ποι δοὶ γοα ἴο ἰδῦοΥ [ἢ 80 κτοδί ἃ οσκ, δηχ τηδίκοα 
τοῖα ἴϑοὶ δηΐῤῥδην: " οΘ ἴο πιο 71 ἀο ποῖ ῥγεδοὶ ἴδ ()ο6- 
Ρε1" 4 Οον. ἰχ. 16). -Ῥ. 5.] 

[Ὁ τ. ἩΠΕΡΟΝ οα υϑσ. 38: “Κ΄ Νὸ ουδὲ οἷν Τωτὰ Ὀτγίπιδ- 
ΕἾ .,δ ἰη υἱὸν 89 ον δ τππυ!ἰἰπὰδ6 Βεΐυτο ΗΙπι. Υοῖ 
210 τσότὸ ἀἰϊδίδης ὑγοθρϑοὶ ἰδ ἴο ὃὉ6 ἰθοϊυάοα ἰπ9 νά ἤε]ἃ οὗ 
ἴδ6 εουγζῶ δηά ἰδ ταδί αγγοδὲ ἴπ ἐδιο δου ης δρο.".---} 

Το ῖτα ἰρτα Κποπη.--- δι οἦόη 776 βαιο ἰλὲ πιυϊἐμδε, 
Ἦδε ὴαε πιουϑὰ οἰξα, οοπιραδεῖον οἡ ἐδεπι.---- ΟἸ τὶ δὺ ἸοοΚ- 
ἱῃρ οἢ 6 βοδίίογοαὰ βοοῖ οἵ πιδὴ : 1. Α ἰοοῖ οὗ ρθη» 
οἰγαιίοη ; 2. ἃ ἰἴοοῖκ ρῇ βοῖτον ; 8. ἃ Ἰοοὶς οἵὨ βανίῃρ' 
ΤΏΘΓΟΥ͂.--- Το ἱπυρτγοβϑίοη τ ἰοῖ {Π|6 ΡΘΟΡΪΘ τρδὰθ οἢ 
189 [οτὰ : 1. Νοὶ δάἀγηϊγαϊξου, Ὀαὺ ἈἿΥ; 2. ποῖ αυϑῖ- 
βίοι, Ὀυὶ ΡΥ; 8. ποὶ ἀἰδοουγαροτηοηῖ, Ὀυὶ Ρἷ1γ.---ΤῊ6 
ΟΒυτγοῦ υπᾶάορ (86 ΒΙΘΓΑΓΟὮ ΔΙ ΒΒΟΡΠοΡβ οὐὗὨἨ οἷάοῦ 
Δηὰ τάογο τηοάσγῃ {ἰπη68.: 1. Ἡ ἰΠουϊ 8 Βορδοτγὰ, δὰ 
Ἰδογοίογο πίϊμοαὶ ῥγοιθοιΐοι, δὰ Ὀτόκθη ἀοντῃ : 2. 
νου ἃ Ββορμογὰ, δὰ ἰδμογοίοτο ποὶ Ἰοθὰ ἰοὸ τῃ8 
ἔύϑϑῃ μαδίυγοθ, δμὰ οδδί ἀονῃ.-- -ΟἸ τι θοσπ ἰὸ Ὀ6 
πΠ6 Βηῃθρδογα οὗ τηρη, δηὰ ἰῇ Ηΐβ οοϊηρδβδίου (δ0 
ΞΒΟΡΒοΓά οὗ Ηΐβ Ρϑορὶθ.----Οτῖβὲ θότα ἴο Ὀ6 ἴ86 Κίης 
οὔ πρρῶ, ὈΥ ΗΔ οοταηραδείου ἐπ Κίηρ οὗ ΗΪδ ῥϑορὶδ.--- 
ὙΥμαὶ ἱπάπορα ΟὨγίϑι ἰο τηδηΐξοδὶ ΗΪπμβ 6] Γ 88 Κίηρ ἰη.- 
βιοδὰ οἵ Ῥσορδοῖ.-- -ΤῊο οοτηραδϑίοῃ οὗ ΟἾγίβὶ θη] ϊδῖ- 
ἰηρσ οαύθῃ δη δαγί [ὉΓ οὖὐγ βυσοοῦ: 1. ΤΊ γζτδοθ 
οὗ {86 δίδου: 2. [6 ῥγαγογ οὗ Ηΐβ ρϑορῖὶα; 8. ἐὴθ 
βογυΐοο οὗ Ηΐδβ τα οββθηροτα.--- 716 λαγυεεί ἐς σγεαί͵ δι 
ἐλα ἰαδογέόγδ αγὰ ὕειο.---Ηοτν (086 σπῆο ἱπάσα δοοογά- 
ἱπσ ἰο {86 Ἰοϊίοῦ σόύογρο ὑῃἷ8 βαυίηρ ; Ὀυΐ ἴπο86 ΒΟ 
Ἰυάχο δοοογάϊηρ ἰοὸ πὸ βρὶγὶὺ ἴδοὶ 118 ἄθορ ἱπιροτί.--- 
Βο στεοαῦ ποοὰ οὗ τβδῃ, ἴΠ6 ρτοαὶ παγυδαὶ οὗ Θοά.-- 

Τὴες Ῥγαψεν ἰο Οοα ὕον ἰαδογενγε [οτταῖῃρς ἰὴ 6 ΟΘοτ- 
τηθῃοριηθῃΐ οὗ ἰπ6 Κίηράομι οὗὨ ἤδάγϑη : 1. ΤΉ δοπι- 
τηοποοιηρῃὶ οὗ (16 δροβίοϊδίθ ; 2. (86 δοτηπιοηδοταθης 
οὗ 186 ΟΒυτοῦ ; 8. {π6 σοτπτηθησοπιοηὶ θῇ ΤΩ ΒΒ  ΟΠΔΓῪ 
ἸδΌοῦΒ ̓ 4. ἴῃ δοτητηθαοοηοηὶ οὗ ὑπ Βη4] οοτιροιΐοι 
οἵ 186 ΟΒυτοῦ οἵ Θοά----7Τε γἱρὴέ ἰαδογόνγε.: 1. ΤΟΥ 
ΔΓῈ ΒΟ ὉΥ αοἀ: 2. ἱπ ΔΏΒΜΟΣ ἰ0 1Π|6 ῬΥΆΥΟΙΒ οὗ Ηΐδ 
ῬΘΟρΙΟ; 8. δυγηϊβμοα Ὁγ ΟἸτίβι ἴον [86 πόῦκ : 4. οοῖ- 
δβοογαίεα ἔον ὑπ6 βρί γι] δῃὰ ὑθσ ρογαὶ πδηὶβ οὗ [88 
ΡΘΟΡΙΟ; ὅ. ἰπβιίσυμπηθηίδ ΟΥὗἨὨ ΠΙΘΡΓΟΥ͂ 'ἰπ {Π6 ᾿ιδπαβ οὗὅ 
ΟΝ είδι.---Ουὖν Εδίδον ἰὰ ἤθαυϑη, ἐδό ζογά ὁ λ6 λαγ- 
υδεί : 1. ΤῊΘ βορὰ 18 Ηἰβ. 2. 86 δοϊ]ὰ ἱβΒ ἨΪε: 8. 109 
δαγγυαϑί ἰβ Ηΐκ.-- ον Ομ γίδυ 18. δα ρογοὰ δρουΐϊ [80 
δαγνοδὶ οἵ Θοα. Ηα ἰἀῖκ68 οἴδγρο, 1. οὗ (6 βοϑᾶ, 86 
Ροΐης ἴπ6 Ἦ ονὰ ἔγοτῃ ἴἰδθ Ὀορίπηίηρ ; 2. οἵ (86 δΒεϊά, 
88 Ὀοΐηρ (Π6 γτοδὲ ζδῦογον δηὰ βογυδηὶ οὗ πὸ [οτὰ: 
ὃ. οὗ [Π6 Πματνοδβῖ, 86 Ὀοίπρ [86 βου δπὰ (6 Φαῦμο οὗ 
186 τοιϊὰ.---ΕΗον ΟΠ γδὰ βυτυτ 0 ῃ}5 Η8 οὔσῃ ἰο οοὔροτ- 
δἰ σὶθὶ Ηΐπ), ἴῃ οὔθ ἴο βργοδὰ ἰῃὨγουμὴ πο Ηἰ8 
ΒΙοβδίηρβ οὐοῦ ἴῃ οαγἢ."--- 6 στοαὶ Κιηρ, ἴῃ τθοΣΩ ἢ 
4 οὗ αοἂ ἰἰ86 1} ἢδ8 ἃ ἰο Ηἰἶ5 Ῥϑορῖϑ. 

ἱεσέν :---Τὴο οτὰ δἴτανβ ἰοοϊκοα ὑροπ ἐῃ9 οΟτι- 
ΤῊΟῚ ῬΘΟΡΪ6 τ] οἱΐγ, ἰγοδιθα ἴἤθα πὶ ἱπαἀἸΘΏοΕ, 
δια ἰγδοϑδὰ [Π6 δδυβα οὗὨ ἱποὶγ πιίβογυ 10 ὑποῖν Ἰοδάθγα, 
ὙΠῸ οχοϊυὰφ οἴ ΠΟΥ ἔσο {πΠ6 κίηράοςα οὗ ποάγϑῃ. 

βίανζε :--ἰδοοὰ Βμορῃογὰβ ἃγα ομο οὗ [86 τηοδὲ 
Ῥγϑοΐουβ μἷἣβ οὗ Οοά, ουθὴ 88 Ὀδὰ ραδίοσ δῖὸ ἰδ9 
Βιοδίοβί πυϊβίοτίυπο δηὰ ρίαρυς οὗ ἴΠ6 πο:]ὰ.--- Ομοϑ- 
πεῖ ;--- δ τ Π0]6 φασὶ 8 ἰῃ0 Βοϊὰ ἩΏΟσο (μ6 Βασνοαὶ 
οὗ [86 1μογά΄ ἰδ ἰοὸ Ὀ6 ειἤεοτνοὰ.---Μδὴν ἰαρος ἰπ 180 
ὭΔΙΩ6 οὗ πὸ Γοσὰ  Ὀυὶ ἴον πὶ}} Η6 οὐσσῃ 88 ΗΪβ βος- 
γδηί8.--- Οείαπον :---- ΜἸηϊοθΣβ ἀγα ἔθ] ον - τ ΐκοτβ ἩΠῈ 
αοα, 1 Οον, ἰϊ,. 9: 2 Ὅοε. νἱ. 1.--- ϑυοοοβϑία! ἸΔΌΟΓΟΙΒ 
ΔΙῸ οδίδίηθα ἴῃ ΔΗΒΊΓΟΣΡ ἰ0 ὈΓΔΥΟΣ.--- ΟΠ :---Τ ἷδ 
ὈΓΒΥΟΓ ΘὨίοΓΒ ἰηΐο ἰῃ6 ἰδτγοο σϑι μοι ουδ ἰῃ [19 
1 οτὰ Β Ῥγατον,---Ἴ6 ΡΓαδΟΣ οὗ [86 μίουβηοτ 6 γ8 οὗ 
1.6 σομρτοζαιΐοι ἰβ τοσοῦ ἴθδη ἴλ ρῥγοϊβοιϊίου οὗ 
{86 Βἰδίβ. 

Ἡδυιδηον :---Ν μαῖ δὴ δοουβαίίου διζαίηϑὲ {Π6 βοτί θα 
δηὰ ρῥγίεϑβιβ [-- ΟἹ, ᾿ξ ρθορὶο του Ἱὰ ΟὨΪΥ ῬΓΔΥῪ 88 (Π6Ὺ 
οὐρῆ ἴῸΓ ῬαΒίοτ !--Ἴ αὶ Ηδ βοηὰ ἰμοπὶ (ἐκβάλῃ) ὈῪ 
{πὸ τα ΒΟΥ αρυ]θο οὗ Ηΐ8 Ββρί γι, 

5 (Ὧν. πκνον : Κ Ραν ψν ἐλορο ον 6..-- Ὠἰνῖπϑ Οροτϑ ΗΟ ἃ 
πο ὑροῃ διιδη οοὐδροτδίίυη. Ουά Μ|]}} ἀο, ἰπ δηδῖγσου ἴθ 

γοΥ, πῶς τΠ1 ποῖ ὍὈ6 ἄοπθ π[Ποὰΐϊ Ῥγάγοῦ, Τὸν ΜΠ 
 ἴῃ9 ΟΠυτοὶ ἔτοθασνα δῖον ἀδυοὶοριηθοὶ οὗ [8δ6 ποΣῖκ οὗ 

βαὶϊ γδὶ. οἱ"."- , Β.} ᾿ 



λ . 

180 ΤΗΕ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙ͂ΝῸ ΤῸ ΜΑΤΊΤΕΕΥ. 

ΠἸΒΕΟΟΝΡ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΟΒΕΙΕΤ ΜΑΝΙΕΕΝΤΙΝΟ ΗΙΜΒΕΙΕ ΑΒ ΚΙΝΟα.--Α. ΑΚ ΒΗΕΡΗΕῈ ΟΕ ΗἸΒ ῬΈΕΟΡΙΕ, ΙΝ ΒΕΝΌ 

ΙΝ ΤῸ ΤΗΒ ΒΟΑΤΤΕΒΕ. ΒΗΕῈΡ ΗΙΒ ΤΎΕΙΨΚΥΕ ΑΡΟἙΤΙΕΞ, ἘΝΘΟΧΕ. Ὑ1ΠΠῸΡ ΤῊΒ 
ΡΟΕΒ ΟΕ ΗΒ ΞΡΙΕΒΙ͂Τ, ΕῸΒ ΤῊΕ ῬΌΒΡΟΙῈ ΟΕ ἘΒΤΑΒΙΙΒΗΙΝῸ ἸΤῊΕΒ ΚΕΙΝΟΡΟΜ ΟΕ 

ΒΕΑΥΕΝ. ' 

Ομπάρτεβ Χ. Οἴδγκ ἢ. 18-19 νἱ. 7-11; 106 ἴχ. 1-ὅ, ϑἰο))." 

ΟΟΝΤΕΝΊΒ :--ΤΙὁ ἤγεῖ ουδηκο 8116 ἸΟΌΤΩΘΥ οὗὨἨ 10 Ιογὰ Ἀδὰ Ἰοὰ του σῇ ἴΠ6 τηοτιηἰδίπα οὗ ΘΔ] 116. ; [η0 Βοδοῃᾷᾶ, δοτοδϑ [ἢ 6 

866 ἰο 1.6 ΘΟ ΤΥ οΥ̓͂ [0 Οδἄαγοηοθ. Οη ΗΪΐδ [Ὠἰγὰ ΟΠ ΓΠΟΥ, ἴδ6 τὰ νἱδὶ δ ἔλ6 ρορυϊοηβ οἰεἶδ8 δηὰ υῇίακοϑ οἵ Τότ ΟΣ 

6411 6, ΔΙοηρς τπ οοαϑὺ οὗ [8:8 ἰδ δηὰ ἰὴ ἔπ ἀϊτγϑοϊίοη. οἵ βδιηδιία δηὰ ϑοτυβδ] ὁπ. [Ὁ ΤΘΑΒΌΓΘ 85 ἢ 6}}ν 15 οχιεπὰ ρα 
ὮΥ [86 1,οτὰ, ῬοῚ}) 186 ποϑὰ δηὰ {πὸ ἀδεΐγθ 707 ΒΟ δεόῖῃ ἴο ἴποολδθο. Αδοογά!ηρὶν, ἴη6 [οτὰ ἰ6 Οὐ] σοὰ ἰο βεπὰ οσίῃ, 
ἴῃ ἴ0).6 ΡΟτΤΟΣ οὗ Ηΐδ Βρίτις, ἨΠΪΐ8 ΑΙνοβί!θδ, ἰπ ογάοτ, σου, ἔμποιῃ, ἴο αἰνα ΒΌΘΘΟΙ ἰο 1.0.6 τ} {{π65 ἀτου ἃ. Ἡθησδο, ἴΒὲ 

γδὶ τηϊβδίοῃ οὗ [9 ἀϊδείρ]οβ, [)6 6} ηω οὗἁὨ ἔἰιθ Αροβί]θδ, απὰ 186 ἱπβίγυ οι ΟΏ8, ΓΒ] ΟὮ, δἰ οαρ ἢ ΡΥ ΓΑ κίνοη ἰο ἔῃ δ τ 

δά ἴον ἴμδῖ δρϑοὶδὶ ὁοοοδδίοῃ, ἃγὸ δρρὶ!]ο8 16 ἴο 4}} {Ππ|ὸ8. Το ΟΒΔΡΊΟΥ ἀοδουῖθοα, 1. ΤῊ ΒΕΡαγδ οι, Ἐπ ρ, δηὰ βοιτἰηρ 

δρετί οἵ (89 ἱπποῖνο. 2. ΤὮ οοτητηϊδδίοη χίνϑη ἔμ 61, ΘΟΥΤΟΒΡΟ  ἀΐης ἴ0 ΓΠΦΙΡ οαυϊρηποηϊ υγ ὅι6 ἸὙνΟΥΚ ; ΟΓ, [89 πηϊβϑίον 

οὔ ἴ80 Αροβέ!οβ, δὰ {Ππ|0ῚΣ τη 6 888 οἵὗἨ κὐδἰδίοησο. 8. ΤΏΙ δροοίδὶ ἀϊγοοιϊοη ἴο ἴη080 ὙἘῸ ὝΘΤΟ γοργὰ ἰο τοσοῖτο ἰδ ς 
ποτὰ,  δγιϊ συ] ΤΥ ἴο Ρίουδ Βου βου] ἀϑ, Ἡ 0} πη) απο Οἢ5 δϑουΐ τοπια  ηἶης δὰ κοίπς ΔΎΔΥ. 4, Ῥτοὐίεϊοη οἵ (ῃ6 Ποβι!}ς 

τορι οι 1Π6 αοδροὶ πουἹὰ πηχοοὶ 1π ἴπο τνοτ], δηὰ οὗ 16 Ῥοσδϑου 0η8 ἩΥΒΙΟὮ πσουὰ δναὶς (Ὡς ΑΡροβίῖθα. ὅ, 
ΤὨεῖγ ἀπίν υπάεῖ ρμοτϑοουτίου : α. Ε͵ΤΟδάοτῃ ἴγοιη δηχίο ἵν δ 9 λδὲΕ ΠΟΥ ΘΒ ου ὦ ΔΗΦΊΨΟΥ; ὃ. ΘΟΠΟΙΔΏΟΥ ἰο (6 οηὰ, 

᾿ βυδϑὰ ἴ80 ἀτγεβάζη)] οοπίοβι θεΐσσεθη Ὀ6ΙΙΘΥΘΥΒ δηἃ ὈΠΌΘΙΘνονΒ: 6. ΒΟΙΥ δίκιί; α΄. Θποουγαβοπιθὶ ἤγουν {ΠῸ δἰ δὲ 

ἐγοδιστηθηΐ τοοοϊγοά ὉΥ͂ ἴπ 9 Μαδίου : 6. δύ 55} 688, ΟΡΘΠΏΘΒΒ, δηὴ τοϑάϊπρδα ἴ0 τηοοὶ ἀθδιι, ἰῃ τὴθ οὗἩ [Π6 οδὸ ἐπΐπα ἴο 

6 Τρατοῖ : Κὶ ἐγαδι]η688 ἐπ 1.6 ργοδοσν πᾷ σατο οὗἩ [86 ΕΔθον. 6. ΤῊ τον δρὰ οἵἉ ἔβι [870] τ 6 5868 δη ἃ σοηΐρϑϑοιδ οὗ 
1:6 1,οτῇ, δηὰ 186 Ρθηἰδησηθοῦ οἵ ἴποδὸ ψγὯο ἀδηϊοὰ ἩΐΪπι. 7. ΤΊο ΟΟδΡΟΙῚ 85. ἀϑοϊδγδ θη οὗ ψ8γ ἴο {10 του], οτ' 180 

“ ΒΟΙΥ δισοσά, 8. βιιργθπλθ Ἰοῦθ (ο 186 1,ογὰ 88 ἀθοίδί υθ Ἴ [818 τδιίασο : ἡ“. ΤιθΘ ὁρροζθῃίδ, διμὶ ἰμεῖτ υήχηιοπι, ὃ. 189 

πιοηάβ δηὰ 2}} 108, δὰ 116}Ὁ τουγασγά. ᾿ : ἡ 

- 

1, Ολοῖοε 9 ἐλα Αροείϊεβ.0 Ομ. Χ. 1-4. 

] Απᾷ σψμθὴ Βα μϑἀ οα]]6ἃ υμΐο λύην λν8 ὕνγοῖγο αἰδοῖ ρ 68, Β6 βδυϑ ὑΠπετὰ ΡΟΥΤΟΙ ἀφαϊποὲ 
[ον617} Ὁποῖθδμ βριγιϑ, ἰο οαβὺ ἔθη οὐ, Θπα ἴο Πθ8] 81} ΤηβΏΠΟΥ οὗ 5) 0 κῃ 688, δῃὰ 4]} 

2. ΤΉΒΠΠΕΓ οὗ ἀΐβοαβθ [ὑγ Ά ΚΉ688, ᾿πβτιηῖγ}]. ΝΥ {Π|6 πϑῖηθ8 οὗ {Π6 ὑψεῖνο Αροβίϊθβ ἂγὸ 
(8686. ΤῊ βγβὶ,Ἶ ϑισθοι, ΠΟ 18. 04}16ὰ Ῥοίϑυ, πὰ ΑΠΟΥΘΥ͂ 1}}8 Ὀτούῃοῦ; Φδιη65 ἐλε 8οη 

8 οἵ Ζερβάβθ, δῃὰ Ψοΐη 1}18 Ὀγοίμοσ; ῬὮΡ, δα Βασι οϊοπιοῦ ; ΤΠοηδβ, δὰ Μαίμεν 
186 Ρυθ]οδπ ; «8168 ἐδε δοη οὗ ΑἸἹρΊδιιβ, δα ΓΘ ΘαΒ, γν] 1086 Βυσμδμη 6 Ῥν88 ΤἬὨδαάοιι . ὃ 

4 ϑίμχιοη ἴ86 Οδπδπῖίο, ἀμ πα 85 ΙΒοδτιοί, τνῆο 8]80 Ὀοίγαυ δα [ἀθ]ν 6.6} Ὠλτη. 

1 ον. 1.--ἰόον (45 ἴῃ Οοηδηῖ δ ΜΑΙ ΠΟῪ δηὰ ἐμ Ν, Τ. οἽὙὁἨ [86 Απ|.. ΒΙΌ16 Τ᾽ πο) 18 ὀχρσοεβοὰ Υ 18 οοπδισαοίίοη οἵ 
ἐξουσίαν πεῖτὰ ἐο που! ἴνο, απ πϑοὰ ποὶ θῸ 116]}οἰζεὰ 5 αραΐηδέ 'π [6 Ε. Υ͂.--Ρ. Β.] 

ἼὙεῖ. 3.--ἰ- Πρῶτος ἰδ τοπδοτοὰ Ὁ Οοπδηί δηὰ ἴδ Ν. Τ. οὔἨ ἴδ Απι. ΒΙὉ]6 Ἰτηοη : ἡ δέ, υἱζ. [1π [ἢ ὁγου οἵ ὁπαπιθ- 
τοιοῦ (ποθ πέρα ἶθ), ὙΓΠ110 186 ΓΔ δ᾽ δίίου ἐδλδ "ρϑί (πουποὴ αἀἐσηίξαξἐ.) ᾿ὈγΡ}168 8 οοτίαί ἢ δηρογοσν οὗἁἨ ΓΑπκ οὐ ῃγὶ- 
ΤΏΔΟΥ οὗἁ Βοπὸῦ (Ὁ ΠΟ ΒΡΓΟΙΩΔΟΥ͂ οὗ }υΥ] δ ο(!ο..}. 1π οἶμον σογάϑ, τηδῖ δ Ῥοεῖον Ὡ»"»Ῥπι8 ἐπ: Ῥατέδβ (οἵ δι ν8 ϑργα 

ἐη νον ϑο). ΤῊ Ο. Υ͂. [6 τίς όσα, δίῃ οθ ἴῃ οἴμοι Αροβῖϊθβ δ ποῖ πυτθογθᾶ, 88 τὸ δΒου ὶ οχροεῖ, Ἰ πρῶτος τοϊοττοὰ 

ΤΌΘΙΟΙΥ ἴο ἴΠ6 διτδημοπιοηΐ, ΟΣ [πὸ ῬΓΠΟΤΠΥ οὗ οδις (τ! οἷν γδίμοσ Ὀοϊοηρδ ἰο Απάγον δηὰ Φοόοδη, δηὰ ποῖ ἴο Ῥδίοσ, δουρ. 
Φοιη Ϊ. 381-41). Μαϊάοπεῖυδ: " δὲ νιον αἷθ ποτπθη ὁ886έ, οὐαίογα σοι πολ αὐέα. ποτεέπα, συ ροκὲ {μα δορί έτε»" 

»οείία εδδεπὶ." Μοεῖ πιοάοτη Ῥτοϊοδίδηϊ δοπιπιθπίδίοτϑ δπ}}} 8 Οοσ ΔΊ ῬΠΠΙΔΟΥ͂ οἴ Ρεῖογ, πιο δίδποβ σαί ἴῃ οὐ ἴμὸ 1515 
οἵ 10 Δροδβίϊϑδ, δ ὅδπιθδ, ὕόμη, διὰ Αηάγον ζοἰϊον ποι, δπὰ 90.185 δἰδπὴθ ἐαφί, ναὶ [ΠΟΥ ἀδὴν {δμὸ ἰπίργοποϑϑ οὗ ἴμ9 οπιδη 

Οδίῃ. σθαγοὶ, Ὀαδοὰ ὑρο ἀοοίτ! παὶ θὰ δἰ βίου. 8] ΔΒβΌσ ρ᾿!0Π8 Ὑ Ὠ1ΟἿ σα Πονοῦ Ὅ6 ὕτοῦθη. δα Οὐτη.---}}"-. 8. 
8 τ. 3.--[Τ}δ οἱάοδὲ δι μου 65 γοδὰ οὨγ οἰ μοῦ ζουδειδ ον Τ᾿ ὐθει; ἴμο ἐεδαέεδ γδοορέμϑ ὉῸΠῸ8 ὈΟΐ ππΠἢ τἢ6 

αὐά! που οωνπανιδαᾶ, ὁ ἐπικληθείτ. Ι1,Δηξο Τοδ15 δἰ ΩΡ Ζοδδϑια ΠῚ ΤΊ δοβοπάοτ δὰ ΜΙ γεν (6150 ΑἸΠοτὰ ἰη 1μ6 41} 
οἀ.), δπὰ μαΐδ πο νγογσάδ: δεγμαηιδα 7 λαδάϑια ἴῃ Ὀτβοκεῖδ: Ὑ8]]6 1.δο δ ὕνδπη, ΤΓΘβ61168, δηᾶ Οομδπὶ κἶνο ἐπ Ργεΐοσοησο 

ιὸ Ῥλααάφιια οἴνου ἴῃ Υ δἰίοδῃ Οοά., εἴο.--Ῥ, Β.] 
4 ον. 4.-- Τὴ τοδάϊης Κανανγαῖος (ἴο. ΚανανίτηΞ) ἰ6 διρροτίδἃ Ὁγ Οοἠὰ. Β.. Ο. Ὁ. [ΤῊ πογὰ δβοη]ὰ δ τοπήογοα 

Οαπαρέξο α5 ἴῃ τον δοὰ οἀϊίοη οἵ ἔῃ Ατῃ. ΒΙ}16 ϑοοίοειν (1854). [6 τενλοὰ νοσβίο οὗ Ὧτ. σοηδπὶ ἐπ ἴπι ΑἸ. Βὺ]6 

Τηΐου Βανοὸ ᾿ξ, δηά δ Ὦγ. Οτοθῦυ (716 Δ΄. 7. «οὐξδ τὸ “Νοίεξ ον" δελοῖϊα) Ῥτόροδβοϑδ, ἱποίεδὰ οἵ Οσπασηέζθ κὸ 'π τὸ 

Ὁ80Δ] φἀ! ἰομδ οἵ ἴ}9 Ε. Υ.. ἰπεϊυάΐπς ἔλοδο οὗ ἔθ6 Απν. Β. β506. δίποο 1858.---, 8.] 

ἴδοη Ταγη θη οα τ απὰ διιοὰ {ποτὰ ἐμ ἐπα ἀρϑά νην 
ζ Ἂ Μογοῦ ΒΔΥ8: “ἸΏ τηϊβδίοῃ, ποὺ ἰπ6 οδοῖΐοο, οὗ ἐπ 6 

εὐὐὐονδνμομδδυνεω ἐπῶτυ ἌΝ τοοογ δ." Βαϊ πὸ τηπεὶ ἀἰδιϊησυβῃ 
γον. 1. Απὰ Βανίπᾳ οδϑὰ ἰο ΕΠπιὶ ἘΠῚ (μγθθ 6δ1|}8: (ἢ βγαὶ, ἴο Ὅ6 ἀἰβοῖ ρ]68; [π6 βεοοπά, ἴο 

ζυνοῖνο ἀϊκοίρῖοε, προσκαλεσάμενος, 6ἴ0.--- [ ΒΕΤΎΘ 68 ΟΥ̓ΔΏρΕΙΪδἰ8᾽; δὰ ΠΟῪ {π6 ἐδίγα, ὑο ἴδ Δρο6- 

Τλικὸ τοϊαίοϑ ἰμαὶ, Βαυΐης βρθηὶ 186 ῥγθοοάϊηρ πἰρεὶ | ἰοἸο οἶοθ. Τιΐβ 981} ἰο {86 δροδβίοϊδίθ, ΒΟΎΘΥΘΥ, 

ἐπ Ῥγαάγοτ, (86 ᾿οτὰ οδἱ]θὰ (86 ὑνοῖνα ἐοσσίλσν, δὰ 1 γγχῶ8 ΟἸΪΥ ῥσαϊἰσαΐπαγυ, δπὰ Ἰἰτοϊ θὰ ὈΥ 186 Ῥγδϑοηὶϊ οἷς 



-- 

ΟΒΑΡ. ΣΧ, 1-4. 1581] 

οὐτηβίδηοοθ δηὰ ροδίοη οὗ ἴδ 6 Ομαγοῖ. ΤῈ ἀροδ- 
τοῖϊο οῆοο οὐϊαίποα 118 {1} Ῥσορονγίίομϑ δον ἴῃ δϑι 
οοδηδίοη οὗἩ οἂὔν [οτὰ, δὰ ἰμ6 Κπονίοάχα οὗ [86 ἀΐδ- 
ΟἸρίο9 δὰ ἱμοῖγ ὑθϑε ΠΟΩΥ͂ γ88 οοϊηρίοῖοα, δηὰ ἰδθ 
Ηοὶγ βρί γι ρουτοὰ οὐ ου {δ6 ἀδΔγ οἵἉ Ῥεῃϊθοοβί. 

Τὰε οαἰΐ οὗ ἐιοεῖυε Αροεδίΐεα, ἰπαϊοαῖηρ, ἃ ἀοβηϊΐϊα 
δῃὰ χοα παι θον, ΒΏΟΝΒ ὑπαὶ ἴῃ 115 υἱιἰπιδίο ἰάθα τ᾿ 9 
ἈΡοϑίοϊδίθ ἨΔ8 ὁπό, δα ἰμαῇ ὁδοῦ ἱπαϊνίάυ] 681168 
διὰ βοηὶ ὈΥ ἰη6 [κοντὰ ροββοδϑοὰ [86 ροόῦγοῦ δῃὰ δὺ- 
ὉΠ οτῖ Ὑ οὗ [86 Μ]ἘΟ]Θ ΘΟ ]]ορο οὗ ΑΡροβίϊθβ. 

ἩΪα ἵτπνοῖνο αἰκοί16α.---ΤΌΟΥ σοΓῸ σα] θα ἴ0- 
φοῖμοῦ 88 Ηἷβ ἔγεῖνο ομόϑθῃ ἀΐβοὶρ]οβ; Ὀαϊ, δἴτον τὸ- 
οοἰνίηρ δας ΠΟΥ, ἸΠΟΥ͂ Ὀθοδτλθ Ηΐβ ἔποῖνο ΑΡροβίϊββ. 
Α ν»τοοῦ ιμῖβ, ὑΠδὲ ἃ ἀφοϊβένα οῆδηρο ἢδά (δίζθῃ Ὀἶδδα 
πη τοῖν σοπαϊίοη, Δ πουρὰ ΠΟῪ αἰὰ ποὶ δο866 ἰο Ὀ6 
Ηΐϊὰ ἀϊϑεΐρ᾽ 68 ἴῃ 186 εἰγιοὐδδὺ βθηβ6 οὗ [86 ἰογΊη. 

Ττοῖνο.---ΤΠΟορὨγ]δοῖ : κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν 
δώδεκα φυλῶν. Μοίι. χὶχ, 28. ΤΏΘΥ ἀγο, Ὀυἰπιδυί!γ, 
Δι θαβϑδδάογ ἰὸ μα ἔπγοῖνα ἰγδο8 οὗ ἴβγϑοὶ, δῃὰ ἰο 
τιῖβ ἐποῖν στ ΌΘΥ δοΙτοβροπάβ. Τη6 ἱποῖσνο ἰτῖρο8 
Ὅοτο ᾿γρὶς8] γοίογοθσο ἰὸ 186 Ῥγροβθο πο Ιβγαοὶ 
ὍὋ8 ἱπιόπάρὰ ἰὼ βοῦν ἰπ π6 σοῦ. Οπ (Π6 οῃ6 
Παπὰ, ὑπ  Ὺ Ἔσργοβϑβοὰ {π6 ἰάθα οὗ ἃ {11} δυπὴῦογ, ΟΥ 
οὗ [06 ἔυϊποβ8 οὗ (μ6 ϑρίτῖϊ, πΏ116, οα [86 οΟἴὮοΓ, ὑΠ6Υ͂ 
ὡΓΟρτοβοηϊθα ἰδ που]ά, ποῖ, ἰῃ 41} [18 ἔοττηβ, νγγαβ ἴὸ 
ὕῦ6 ροτνδσοά Ὦγ ἰ)ΐ8 ζ]η 688 οὗ [π6 ϑρὶγὶι, Ὑμδὶ ἴδ 
«πον ὑγῖθοβ οὗ Ιβγϑοὶ τοῦ ὑυρίθδ!γ, ὑπ6 ἱποῖνο 
Ἀροβίίοβ 6 γ ἴῃ ἀοοά δηὰ ἴῃ ἰγυῖῃ, Ὀαΐϊηρ [86 ἱποῖνο 
ΓΟρΓοβοη δεῖ 65 δηὰ νι ἶο]68. οὔ ὑπ βρί γίϊα4] (1688 
ἢ το ΟἸ τῖδὲ ροῦνδαθ8 Ηΐβ ρϑορίο, δηά, ἰὩγουρὰ 
ἴΒοτ, 86 πογὶὰ." 

4 ((ὐπρ. Μλεροόκατῦα, ἐπ ἀϊδι[ ρτι 5 στη. Οδι ἢ. 
δοτηπιθῃ ἰδοῦ ἢ Θυαΐζμον απροίέα, μἱ ἴοα.: “ ασ ἀγσο 
Ἃς οαμ4α Ὀυονεοιμ Ολγέριιε ἀροδίοϊοδ 6886 οοξιίς, εὖ ατ0- 
ἀεοῖπε αΐγνίανολαγιμη, ἤσεγαηι εἰ ἐϑάβο 6έ γιιδηια ἄγηο- 
ἄατπε ὦ ἀποσφοξ  αένέαγολάθ ἴο «ο᾽υἀαέοιδ Ῥοριείωδ 
φοαγηαξ ον ργοραραΐωϑ 6εέ, ἐξα ἰοίμϑ 4 Ολρέδίξαπο- 
γεπι ρὶγιί(μαϊέξεν" ἐῶ ἀμοάδοίπε “Ἀροσίοι. ἐ ΡΡΟΡΠΟΙΡΕΙΝΣ ᾽ 
«οπόναΐ ἐπένα Ολνίδέμα, εὖ σανόηε ἐπὶ ὁρἐνιίίν, σοπεεζα- 
»οἱ," ὙΟΚΡΟΘΎΟΗΝΤΕ τδιηδῖκβ οα Μαιχ. ὃ: " ΤΏΘ ΠΌΠΙΌΕΓ 
Τιοεῖοο (8 4) ἰπ ϑοτίρέυτο Βοϑῦβδ ἴο ὃὈ6 εἰ! βοαπὶ οὗ ροτγίδο- 
εἴου δβὴή ἀπ νθγαα ἐν  δηὰ (89 ἔστ οῖνο δροδί]θδ νόΤὸ Τοχαγά- 
οἀ ὃγ ἴμ6 δησίοηϊ ΘΠ ΤΟΝ 89 ἰγρίδοῦ Ὁγ ἴμΠ6 ἐτοῖν ΒοΠ8 οἴ 
ἴεταοὶ (οὐ. Μα. χίχ, 38 δὴ ἀὐδπαδίυβ μοτο). (9 ἐννοῖνα 
Ὧ96}}5 δὶ ΕἸ (ἔχ. χν. 921, διὰ βοόγῃδρδ ὉΥ͂ 6 πνοῖνα δίοῃθϑ 
οὔ ἴὸ πίε δυὰ Τῆυσπιΐη οἡ [86 ὈγΘΆΔΙΡΙ ἴθ οὗ ἴῃ 6 Ηἰκἢ 
Ῥγίοει, ἴΠ6 ἴγροὸ οὗ Οἰτίοι (ἔχ. χχν!. 16-21}: 186 ἐπεὶνο 
ἴοανοϑ οὐ βμονουγοδᾷ (80 ἔνγοῖνο "οχρἑοταΐζοτοδ᾽᾽ οὐ τ 6 ργοτη- 
ποὰ ἰδβὰά, 16 ἔγρὸ οἵ Ὠοδνοη: ἴπ6 ποῖ ΒίοΠ 68 ἴα οι ἵγοϊῃ 
ἐμο ὑδά οἵ δογάλη. ΤΉΘΥ δθθπὶ αἰϑοὸ (ὁ Ὁ6 Γοργοδδηϊοά ὉΥ {6 
ἔπεῖνο δίδυ ἰδ (Π6 Ἔσγόπὴ οὗ ἴΠ6 ποπιδὴ ἰὰ ἴθ ὙΠΆΘΥΠ 684, 
ἦπὸ Οπυτοῖι 9κ᾽ οβσεί (δν. χῇ, 1}, δ υγο} 886 Ὁ 1πΠ6 ἔνεῖνθ 
πα δα αν οὗ πὸ Οδυτγοὶ αἰοτίδοὰ (Βον. χχὶ. 14: Ερῆ. {|. 

Εἴἶο ζανοὸ ἴποπὶ ἐξουσίαν, ῬΟΙ͂ΣΟΣ, τῦ]ο, δὺ- 
ἐμοῦ; οΥ, ἤργο, ἰἤῃὯ6 ΡΟΟΡ ΟὗὨ ΘΟΠαΌΘΓΟΙΑ.--- ἢ 6. 
Ὑ οἶα διὰ Ἐπ α]ὰ (μἰηὶς ἐμαὺ {ΠΪ8 ΡΟ 88 ΘΟΏΨΟΥ- 
οἀ ἴῃ ἃ Τυγβίϊοαὶ δηα βυτῃὈ 0}10: ἕοτηι ; Μργον, ὮΥ̓͂ ἃ 
ΤΏΘΓ6 ἀροϊαγαώοη. Νὸὼο βροοΐδὶ ἔοτπι ἰβ, ἱπάθϑά, τηθῃ- 
ἰοποα ἰπ [86 ἰοχί; Ὀαϊ, ΔΒ. Βγιῃθο 1081 δ ζῃ}8 δοϑοσω- 
Ῥϑηΐθά [86 ουαἱρουτγίηρ οὗ (86 βρίγῦ αἱ Ῥεπιοοοαῖ, δῃὰ 
88, οϑθὴ Ὀαΐογο ὑπδῖ, τὸ τοδὰ οὗ (μ6 βανίοαν Ὀγοδίἢ- 
ἱπρ οὐ ἴδοι (ϑοῦη χχ. 22) δΒ τ06 βυταροὶ οὗ ἰδοὶν 
δοπϑοογαίίοι, ἯῸ 86 ψεγσαηίθα ἴῃ ἰηξοττὶην ἰδαὶ, 
ὙΠΟ ἤγθὶ βοΐ οἱ ἔποῖς δροβίοο τηϊβαΐοη, 86 Ὀθ- 
βίοναὶ οὗ ρονσεῦ 8 δοοοζαρϑηΐθα ὈΥ͂ βοῃηδ ουϊνταγὰ 
ϑῖίρηη. Ῥογθμρβ ὑΠπ6 βοϊοσηῃ δυϊπου σίνθη ἰμθπὶ ἴῃ 
1806 τογάβ, “ Ηρδὶ ἐπ βἱοἰκ," δίο., δ ἤνυε Ὀδϑ ἐμαὶ 
βίγῃ. Εοῦ, 85 ἴπ9 [ογὰ ρμογέοιτηθα Ηΐβ στο γδοῦϊους 
ΘΌΓΕΒ Οἰ οΗγ ὈΥ 16 ποτὰ οὗὨ ΗἷβΒ ρονγοῦ, βο ἰμΐ8 ψογὰ 
ΤΏΔΥ 8180 παᾶγο δοηνεγοὰ βγη ΐϊαῦ δαϊ που ὑὸ οΟἰογδ. 
ὁυ πὸ Μουμπὶ οὗὨ ΟἸΐνοθ᾽ [6 γθ νγαϑ (6 δγιθοὶ οὗ 186 
μαηπὰ ἰδΠρα ἴῃ Ὀ]οδδίην, το ἢ ρΡοϊηϊθα ἴο ἴμ6 ρμϑῃΐθ- 
οοΒίΑ] οδιδίοη. 

γε, 2. ΤῈΘ πδιὴθ8δ οὗ ἴπο ἴτσοῖνο Δροαδίῖῖϑα. 
--- ΤΏ 86 πον αϑϑύτηθ στϑαΐοσ ἱπιρογίδηοθ ΕὉὰν ᾿ἰδὶδ 
οὗ 86 Αροβέῖθβ ἄγὸ δχῖδηϊ: ἐμαὶ ἴῃ {πὸ ἰασχῦ; (μαὶ ἱπ 
Μανὶς 1ϊ..16.. ἐμδὺ ἴπ [1κ νἱ, 14 : δηὰ “πδὶ ἴῃ Αοίβ ὶ. 
13.5 ΤῊ οπυπηογαίίοη ἰῃ (6 ΟαὐΒροὶ δοοογαϊηρ ἰὸ 
Ζμαἶεα ἰᾳ πηδὰο δἰτηοδῦ ἰπ [ἢ 6 5116 ΟΥ̓ΘΓ 88 'ἰπ Μααν, 
ΔΙ᾿ Πουχἢ ἰΐ ΟΟΟΌΓΒ αὖ δῇ ϑαγ ον βίαρο, δηὰ ἴῃ ΘΟΏΠ6ο- 
(οῃ τὶ ἴπ6 βογιθοη οα ὑπ6 Μουηῖϊ. [Ιὰῃ [μ|ο, {(Π6 
παπιθ᾽ οὗὁἨ ΤΠομ88 Οσδυγβ αἷνοῦ ταὶ οὗ Μαίον : 
ἰηδὲ οὗ Φ4π|68 ΑἸἹρποὺβ δἱοηρ πίῃ ἰῃδὶ οὗ Βίπιοῃ, ἰη- 
βἰοδὰ οὗ Φπὲ48 ΠΟΌΡουΒ, 80 ἰδὲ ἴμ6 Ἰδιίον ἰβ οοη᾿οίη- 
ρα πὶ Φυάαβ ᾿βοασίοι. ῬἊγΟΌΔΟΙΥ (8.18 διγαηρσοτηθηὶ 
ὙΔΑ Δαορίοα 88 ΙΏΟΓΘ ΟΕΒῪ ἴον [86 ΤΠΘΙΩΟΣΥ͂, ὙΓΠ116 
ἴδαὶ οὗ ΜαΑϊΠΘῪ ψὰϑ ὑπ6 πιοῦο δυϊμοηϊο. Αμαίπ, 
[86 Θηυτησγαίίοι ἴῃ ἴμ6 αοθροὶ οὗ Μασκ δρτϑοβ νυ] ἢ 
[δαὶ ἴῃ 16 Βοοὶς οὔ Αδεἰα, τ μϊοῖ νγδϑ ἀοίδγμίηθα ὈΥ 
{86 Ἰαῖον Ροβίτἰοὴβ οοσυρὶοα ΌΥ͂ ἐπα Αροεδίϊθβ. ΤΏυΒ 
πὸ αἰδιϊησυ θη ὑπὸ 58 οὔ Αροβί]ϑβ,-- -ἰῃ6 βσβί, δϑ 
ἀδιοτγταϊηοα ΟΥ̓ ἐποὶν δαυ οβὺ πιϊββίοη ; [86 βοοοῃάὰ, δ0- 
οογαϊηρ ἰο ἴδ το]αδνο ροκίϊοη οὗὨ [86 Αροβίϊθβ δὶ ἱ6 
ἴερϑὶ οἵ Ῥοηπίροοθιὶ πὰ αἴοσπασγά, Βοηροὶ: ὕἱηέευνεγεὶ 
ἀβιλψαᾳ λαδοηξ ἐγεδ φμαίεγπίονιοα, φμογμῶι ποϊΐιιδ ομηὶ 

ἰο συὶ »εγηνυΐαΐ ; ἱμηι ἐπ ῬΥΐπιο ϑέηιρό 
πη ἐπν ΣΙΝ, ἐπ δοουκο Ῥλέέρριε, ἐπ ἀεῆο.. α60- 
δια Αἰρλαὶ; ἐπ εἰσι οαἰεγὶ αἀροοίοἶὰ ἴοοα »εγηιι- 
ἑαπί ; ργϑάμονυ ϑ6η}}67 ἐχίγεηιιδ. 

᾿Απόστολὸος (ἀποστέλλω), ΤΟ τ ΟΟΟΌΓΒ 4180 
ἷῃ ἃ ἩΪΑΟΡ ΒΟΠΞΘ, 45 ἴῃ δοδῃ χίϊ. 16. ῬΆΏΪ], ἰϊ. 256. Ιῃ 
ἴπΠ6 δρθοΐδὶ βϑῆβα οὗ ἴΠ6 ἴδριτω, ἰΐ δρῃ}68β ἰο {16 δ1- 

5. [1 βοαδοία [56 ΟἸ]ον Ὧξ δυπορέῖϊο ἰδΌΪΘ τ ὨΙΘἢ ὌΧ ὈΓ15 ἰδ οαδοπιοηὶ δηά (89 ἀΠ δτοποοα, δπὰ ἴῃ ἔδοὶ [πδὲ δ}} τ: ΤὉ ΠΡ 
σδιδ κι ἐδ ἀγσδησο 106 ΠΔΏ168 ἰδἴο ἴῃτοοα οἶδδϑϑα, οὗ ὙΓΠ|οἷ. ΘΛΟῊ οἶ866 ἰποίυ να [16 βριθ προ δηιὶ (8 Βοδάϑα ΟΥ̓ 1} 38Π|6 
Ὧδιει!θ, Υἱξ. ἴ.0 δτεῖ Ὁγ Ῥεῖου, [80 δοοοδὰ δγῪ ῬΏΠΠ}ν, [6 ἘὨἰγὰ ὮΥ δαηγοδ ἔδ6 ϑοη οὗ Αἰρηθυ.--Ρ. 8.) 

Μαῖίδον χ, 3- 4. 

10 [| Δεββαῖος 

11 | Σίμων ὁ Καναναῖος 
12 ΪἾ Ἰούδας ᾿Ισκαριώτης 

] Θαδδαῖος 
] Σίμων 

Ματὶς 1, 16--19, 

1 - Σίμων Πέτρος ᾿ 

23 [᾿Ανδρέας [ ̓Ιάκωβος [ ̓Ανδρέας Ι Ἰάκωβος 
8 [ Ἰάκωβος Ι Ἰωάννης Ι Ἰάκωβος Ι Ἰωάννης 

4 Ι Ἰωάννης | ̓Ανδρέας | Ἰωάννης Ι ̓Ανδρέας 

ὅδ Ι ' " Φίλιππος | 
6 |[ Βαρθολομαῖος  Βαρϑολομαῖος Βαρθολομαῖος [ Θωμᾶς 

[Θωμᾶς Ματθαῖος Ματθαῖος Βαρθολομαῖος 
8 || Ματθαῖος [ θωμᾶς Ι Θωμᾶς [ Ματθαῖος 

9 ᾿Ιάδκωβος ὃ τοῦ ̓ Αλφαίον 

᾿Ιούδας ᾿Ισκαριώθ. γ 

Τμαΐκ νἱ, 14-16. [ . Αοὐἰϑὶ, 18. 

Σίμων ὃ καλ. Ζηλωτής | Σίμων ὁ ζηλωτής 

| ̓Ιούδας ᾿Ιακώβον Ἰούδας ᾿Ιακώβον 
 Υαοδπι. 
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θαδβδάοσβ οΔ]]οὰ ὈΥ Οοά, οὐ ἴπΠ6 τϊΠ66868 δῃη ΓΟρΓΘ- 
Βοῃϊδιΐνοθ οὗ ΟὨγίδὲ ἰῃ οχιοπάϊΐηρ Ηΐ8 ΟΒυτοῖ, δηὰ 
ὙΠῺ οοτγίδὶπ 11 π}} 8 110}8, ἰη τυ ηρ Ηΐ8 Οδυγοῖ (ον. 
ἰϊ, 1, ἄγγελο). Τ8ὸ ρϑουϊαν οοπαϊομβ ΠΘΟΟΒΒΑΓΥ 
ἴοῦ 106 δροϑίοϊαϊα τὸ τηρηϊοηρὰ ἴῃ Αοἰβ ἱ. 8, δηὰ 
γον. 21. ἴῃ ἃ ΒΘΟΟΠΩΔΓΥ Β6Ώ86, ἴ86 ἴσττη ἰδ 4180 δρ- 
οὰ ὑο δροβίο]ῖῆς τη βϑβοισο γα, 85 οι. χυΐ. 7: 2 

τ. Υἱῖ!. 82, (Οοιαρ. ϑβομδ Β Ηϊεί. ὁ ἐλὲ Δ ροεί. 
Ολωνολ, 8.129, ν. δ13 8α4.) ς 

Πρῶτος Σίμων.---ΑΒ ἴΠ6 οἷον Αροβίϊθβ ἃζὰ 
ποῖ πυπι)ρογοά, ὁ ΓΟ] ]ονγβ ἰΠαὶ πρῶτος ἰδ ποὶ δοοίάθῃ- 
4] (Ετί 1286 86), Ὀαὺ ἱπάϊςσαϊθϑ ἃ ὑτίογιγ. ΤῊ 5 αἶ8- 
ἐποίίοη ἀοροπάράα: 1. Οη [86 Ῥγορθοίΐο διτδηροιηθηὶ 
οὗ {Π6 [τὰ ἰπ τῃϊ8 ρμΐδοο; 2. οὔ, {π6 Ἄοοπίδββίοῃ οὗ 
Ῥοῖον ργοοοαϊηρ ᾿ῃδὶ οὗἨ ἴῃς οἴβοτβ, Μαῖϊ, χυΐ. 16: 8. 
ΟἹ ἴΠ6 Δρροδγϑῆσο οὗ Ῥοίον δὺ {86 ἀδὺ οὗ Ῥεοηίδοοθί, 
ἘΠ ΘΉ δ ΜΔΒ ἴῃ6 ἰπδιγυηοηὶ οὗ ἰουπαΐπρ ἴἰμ6 ΟΠ τοῖς, 
Ασοίϑ ἱϊ. 4; 4. οὐ ἴπ6 ἔβοὶ ἰμάϊ Ῥοίον νγὰβ ἴῃ Βγβὲ ἴὸ 
ΟΔΙΤῪ 86 ροΒροὶ ἴο {6 θη θα, Αοίθ χ. Βαϊ δαί 
εἰ8 ῥυϊοσὶγ οὗἨ ἀϊρηΣ δηὰ πιϊββίοῃ αἱὰ μοὶ ἱπηρὶγ ἃ 
ῬΥΪΙΔΟΥ͂ οἵὗὁὨ τϑη---οὶ ΘΥΘΏ 80 [8 88 ἢΪ8 ΟΥΤΏ ὈΘΙΒΟΒ 
ΔΒ σΟποογνοα, τηυοῖϊ 1688 88 ἃ ροιτηδηῃθηὶ 
τοῦ --ΡΡΟΔΓΒ ΓῸΠῚ ΠΙΔΩΥ͂ ἀφοϊαγαίϊοηβ οὗ ἴῃς [μοτὰ 
(Μαειὶ, χυϊ. 18; χχ. 2ὅ; χχὶϊὶ, 8: χχυ[. 19: Φοδη 
ΧΣ. 21; Αοἰβ ἷ. 8), ἔγοιλ 186 οομάμποι οὗ Ῥαίον  Εΐτ- 

᾿ Β6  (Αοἱϑ χὶ. 4; χυ.ς δὲ6 1 Γαϊ.), δηὰ ἔτοιῃ ἱμαὶ οὗ 
ἴδ οἶον Αροβι]68 δηὰ οἵ {π6 Οδυτοῖ (Ασίδ χὶ. ; Ο8]. 
"ΗΝ Μογοῦ βυρχοβίθ ἐμαὶ Ῥοίοσ τγ8 4180 Κγδβι .8]}- 

. Ὀυΐ ΑΒΟΓΟΝ δηὰ Φόοθη δὰ θη βυμηπνοποα Ρ6- 
ἴογα μἷπι. Τδα ἰγβῖῖον ἰβ τηοῃιϊοποα Ἰαϑὶ, ποὶ ΤΉΘΓΟΙΥῪ 
ΟἹ δοοουῃὶ,οὔ ἢΐβ οπὰ, Ὀυὺ δἰδοὸ Ὀδοδυβα ἢ6 Μῶἂβ ἰαδὶ 
σα] Ἰοὰ. Τῇ ἀττδησοιηθηὶ ἰηΐο ρδἱγβ ἰβ οχρί αἰ ποα ὉΥ͂ 
186 ποίΐοο οὗ Μαικ, ἐμαὶ (ΠΟΥ ογο βοηὺ ἔογῖ  ὈΥ ὕπνο 
δια ἵν Ὸ. 

οι. 23-4. ΤΏ6 παηιαῖ.---Ἰ. ἩΣϑῶ Συμεών, 
Σιμεών, Σίμων (λοαγίπρ, αἩδιοεν, ἀφη, χχῖχ. 88). 
--Πέτρος, δίοπε, τοοῖ, πέτρα;,---ἰα ΟἸα]α. ἈΦῊΣ, 
Κηφᾶς. Το ΓὉ]ον ες ἰδ ἴΠ6 οχρίαμδίΐου ρίνϑη ἱῃ 
Μαῖι. χνὶϊ. 17: βερίοη, ἐλσι γση τ, σοκία, οἷ ὶ 6 ἀσνε 
(5), ν ποῖ Ἰοάχοιῃι ἴῃ ἰμο οἱ 618 οὗὨ 186 τοοῖ (ἐπι- 
856 οὗ (πο ΟΠυτοῦ, βοπρ ἰϊ. 14; δέν. χ νἑ. 28), ἑλοι 

δα εαἰϊσὰ ἰλε Ποοῖ; (οἵ ἴμι6 ἀονο).---2. ᾽Α »ν δρέα τ. 
μοῦ τοσαγβ 0 ἃ8 οὗ Οτθοῖ οτἱρὶπ ΟἸβῆδυβοη ἀ6- 
τἶνοϑ ἰὑ ἔτοπχυ ἰ06 ΗΘΡΓΟΝ 2, [0 ΤΏΔΚ6 8 ΥΟΥ͂, 
ΤΏΘΓΟ Βοθιηβ, ΠΌΤΟΥΣ, ἴοὸ ἤαγο Ὀ66Ὼ ἃ ρου ἶδτ οοἢ- 
πθοϊΐϊου Ὀούποοῃ [26 Οτδοΐδηβ ἀμ πάγον πὰ ΓΒ Πρ, 
ὙΠΟ 480 ΔΌΡΘΟΑΥΘ ἷπ ἰποὶγ πδηιθβ (ΦΟὨπ χῖϊ. 22). 
ΤΏ πδπὴθ ΑΠΟΓΟΥ 8 τοϊαϊθα ἰο0 ἀνδρεῖος, πιαπῖν, δρᾶ 
ἴο ἀνδριάς, ἰῃ6 τορτγοδουίδεοη οὗ ἃ τηδῃ---ἃ δίαζωςε.. 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ {18 ΑΡοβί]α παὰ ε]60 α ΗΘΌΓΟΝ ΠδΠ)6; ἴῃ 
ΜΠΙΟΝ 6880 {86 παῖὴα ΑΠΟΓΟῊῪ 088 ρσίνοη ἴ0 σἴδΓδο- 
(οτὶζο [ΐ8 ΤΩΔΗΪΥ βρίγῖϊ.---ὃ. ᾿Ιάκωβος, ΞΡ", ῥτὶ- [ 
ΤΩΙ, δὴ ΟἹ Τοδίασηθηὶ ἤδη α οὗ Βομον, (Πο οτἰ χίηδὶ 
τηθδηίης οὗ ἴΠ6 πᾶπια πο Ὀοΐηρ ἰδκϑη ἰπῖο δοοουῃί. 
ΤΪΒ Φατρθθ, οὐ ὑπ ΕἸάοσ, ἰα ἀοεϊχιαϊοα 85 ὁ τοῦ 
Ζεβεδαίου (6:6 οἾ. ἴπ.).---(. ᾿Ιωάννης, ὭΠΠΠῚ, 
ψίυεπ ὃν «“ελουαΐ, οὐ ὯΥ ἴῃ6 ρταοα οὔ Φοδόονδῆ, ΒΥ 
ἴπ6 χταοθ οὗ σοά.} ῬῬυορϑυγ, Οοαά ἰς γανυογαδίο, 
διδοίουβ, Η6 στδῃίὶβ 88 οὗ γτδοο.---ἀσοογαΐηρ ἰ0 Μασῖς, 
16 Βοη8 οὗ Ζουοάθο ποῦ οδ᾽]οὰ “ δὸπϑ οὗ ἐλωπάεν ;"" 
ποὺ ὉὈΥ͂ ὙΑΥ͂ οὗ τορτοοῦ, Ὀυὶ 848 οπαγδοίογιβιΐο οὗ {ποῖγ 
ἀϊδροβίτίοη. ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ [86 πδπηθ πρρ θὰ ῥτἰμπηδ 
ἴ0 ΦαπιοβΊ ΦῸὴηῃ ντῶϑ δήογναγὰ αραϊσιδίθα (ἢ6 

5 [(Ουπίρηγο (ἢθ ποίοβ οἵὗἩ Ἀδϊ δοηδξῃβ, ΟἸδῃδυδοη, ΜΟΥΘΓ 
ΑἸυτὰ, Βαγηθα. Ἦ ογάδυογιῆ, Αἰοχδηάογ, οἷς, ἔμ ἴοο., δη 
ΤΩΥ ἀϊδουδδίοη οὗ 6 οαποδιίοη οὗ οἴ γα δ οσθὰ ργΠΔΟΥ πᾶ 
ΒΟΡΓΟΠΊΔΟΥ ἴῃ ἴῃ6 Ζ) δίογψ οὗΓἨὨἁ λδ ΑΡοδίοἷίο Ολωνοῦ, 8.90 
(Επαΐ. ἰγδποὶ., ἢ. 8δ0ὺ 5η4ᾳ.).--", Β.] ͵ 

{ [ΠΡ ΠΡατο "" τϑὲεκ 7λοοαον, ἰὸς Οὀειοδῃ Οοέλοϊά, 

“ἐηήρηὰ οὗὨ 6808," δηὰ “1ῃο αἰδοίρ]6 τ βοῖὶ 'δο [,οτὰ 
Ἰονϑὰ :᾽ ἴῃ 186 δηοίθηϊ ΟΒυτοῖ, ὁ ἐπιστήθιο:;, ἑ. 6., ἢ6 
ὙΠῸ Ἰοδηθὰ ου Ἠΐβ Ὀγεαϑὶ [Ηϊ8 Ὀόβοπῃ- ἔτεα], δαὶ δὲ 
Ηἰΐδ τἰχιὶ Βαηά.---ὅ, Φίλιππος. Τθὸ οτίχιμδὶ ἀθ- 
τἰναϊίοι οὗ ἴῃ πογὰ 18 ποὶ οὗ ρογβοῃδὶ ἱτωροσίδποθ ἴῃ 
τι 18 (8856. ῬΎΟΌΔΌΪΥ 6 δά δηοίμοῦ παῖηθβ. Ηδθ 88 
ἃ ἡδίϊνο οἵ Βοιμβαϊ δ, δῃὰ ομο οἵ ἰῃο οδαυ]οβὶ ἀἰβοῖ- 
ΡΪ68 οἵ Ψοδβυβ, Φοδῃ ἱ. 48.--ὁ6. Βαρθολυμαῖος, ἴπ6 
ΒΔΙῺΘ 88 δ᾽ αὐλαπαεί. Τὴ Φοδῃ ἱ. 46, ἢΘ οσοῦτΒ ἴῃ οΟἢ- 
προίΐοη ψι ἢ ῬΒΪΡ ; 8116 ἱπ 16 οἵμονῦ ἀοεροῖβ (μ9 
ΒΆΤΩΘ ΘΥϑς 8 οουρ]οὰ πὶ Ναί μδπδοὶ, Ὁ 22), λέ 
συλ ὁ Οοά,; νϊ]6 Βδυιβοϊοπιονν, “ἘΞΤΩ ἍΞ., Τοοδ.8 
805 Γ΄ Τλοϊπιαΐ, ϑερὶ. 3. βδιη. χἱ, 81. "ΣΒΏ,, ῥὑτορ- 
ΟὟ γἱοῦ ἐπὶ ἥεγγοισε, οἰἰυαζοα . Ρρεμαρβ ἴδ 
οτἰίηδὶ ἀοβίρπιαιΐοη, “δοῃ. οὗἠἨ ΤὨοΪπμαῖ,"" πδϑ δῇοσ- 
ΜοΓὰ οομγοσίοα ἰηΐο δὴ ἀροβίοϊἑοαὶ Ὀγ-Πδπιο, ἱταρὶ]γ- 
ἴπρ, δὸῃ οὗ ἃ στίοββ βοϊὰ, τὴοιὶ {π||.---ἴ Θωμᾶς, 
ΕΝΏ, φεηιοῖδιιδ, ἐπ, ὅγοίλον; Δίδυμοτ, Φοδῃ χὶ, 
16: χχ 34. χχὶ 3.--8. Ματθαῖος ὁ τελώνηε: 
Οἱ πΐβ ἸΔΙῚ6 ΘΟΙΏΡΔΙΟ ἴΠ6 πἰτοδυοσὕὔοη, Ἠΐε οτρμὲ- 
ὯΔ] ὨΔΙΏΘ γ͵ὼ8 ζευὶ, (λδ δον οὗἩἨ Αἰρ΄ειμδ.---9. "Ιάκω- 
βος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου, οαπιεδ ἰλε Ὑομησεν, οὐ ἐὰφ 
δον Οὗ Αἴρλεις (ἰπουρῆ υπαουθίοαϊγ οὗ οἰμογ ραγοηΐ- 
56 ἴδῃ Μαιι}6ν).---10. Λεββαῖος, “Ὁ (ποὶ ἔτοσω. 
τ86 ππ|16 τότ οὗ 1008, ποᾶν Οδττηοὶ, ἃ Οοσϊδοῦ δηὰ 
1΄8ο0 βυρμοϑί, θυ) ἄτοπα ΣΡ , βοαγί, δῃὰ τηϑδπΐηρ 8} 

Τηοβὶ [Π0 ΒΔΙΏ6 ἃ8 Θαδδαῖος, ἼὩ (τ ΘΟ ἢ ΟΟΟΌΓΒ ἴω 

1π6 Ταϊπιπά), ἔγομι ἽΩ, ἐλο ὄγεαεί,---ποπὸο ἐδ Ἀεαγῳ 
οὗ οὐομγασεοιβ. [Ιῃ Ἰαΐρ Ὁοὰά., δηὰ ἴῃ 6 ραγδ}]ο] Ρ88- 
Βδ 868, ἴῃ [Κ6 τἱ. 16; Α(ἰβὶ. 18, Βα ἷδ οδ)Ἱοὰ ᾽1ού- 
δας ᾿Ιακώβου, ἱ. ἐ.,. δγοίλεν 97 ζαπιαι, ΓυΊη ΤΙΝ (τ ν- 

0416 διϊ. ΗορΒδ] ἃ ΠΛ ΗΙΡΉΪ], ᾿γοζοαθιιδ ἐδί, οἶδ. 
δγαυΐδ).---1}. Σίμων ὁ Καναναῖος. ΤὨα ἰαιίον ἀθ. 
εἰσηδίίομ. ἀογίνοα ἔτοπι δι2 5, ἱπ ΟΝ]. Ἰ: 9, ΤῈ 
δχρ᾽διδίίοῃ οὗ ἰδ δρρϑᾶγβ ευϑῃ ἔγομῃ [06 οἰ Ρ τοδά- 
ἱηρ, Κανανίτη ἢ' ἀπα 5Ε1}} πιογα ἔγοπι ἴπ6 {116 Ζη- 
λωτήντ ἴῃ [π6Κοὸ,--ἰὰὸ Ὀτοίδον οὗ Δαδιηοβ οἵ ΑἹρῆοῦξ 
διὰ οὗ Ζυὰδ58." Οἡ “ἰδ6 Ὀγοίδογ οὗ {86 [ον δϑὲ 
(86 Ἐπογοῖδβ., δηὰ ΣῊ δγίίοϊο “σοοδια ἰῃ ἩογΣΟρ Β 
Ἰεαϊϊεα. ---- 1. ᾿Ιούδας ὁ ᾿Ισκαριώτης, Ὦξ 

νος, Ῥτοπὶ ᾿εγίοίλ ἴῃ 186 ἰτἴδ6 οὗἨ δυάδι, Φοβῇ. 
χυ. 2ὅ. ὅδε αἷδο ἰριιοοι. ὋὉ καὶ (φυὶ ἑάξηι) πα - 
ραδοῦ: αὐτόν, “λο αἶδο ἀεϊϊυεγεα Η πὶ" (ποῖ 
“ Βοίγαγοα,," πο τουἹὰ ἤᾶνα θθθη οσχργοαβοα ὈΥ͂ Ἰ 
προδού:). ἕο Μογοσ. [ἴῃ ροΐπίὶ οἵὗὨ ἔδοϊ, ἴῃς ἵνα, 
ΒΟΥΤΘΥΘΡ, ἃγο ἰἀοπίῖοΔ]. 

ΡῬΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝ ΕΤΗΪΟΑΙ͂, 

1. τοῦ 86 ΟΟΘΟΌΓΓΟΘΏΟΘ ΟὗἨ Β0Ὸ ΤΩΏΔΏΥ ἀου Ὁ 
πδΙη θῇ οἵἩ ἴ6 ΑΡροβίϊοθ, γχὸ δγ πδίτιι γα υ 1οὰ ἴο ᾿πΐετ 
ἐμαὶ οδοῦ δὰ ᾿ἷβ ροουϊίαν ἀορδὶχηαίοη. Βυὶ Φυάαξ 
186 ἰγαῖῖοῦ δὰ ΠΟΘ: ἰῃ (06 ἀφοροδὶ Βθη86 ἢθ Γθ- 

4« Ζεαϊοίδ. ἴοτ {506 ΤΔΙΟΠαὶ το αἴοη, δον (Π 6 ϑκδερῖα ο 
ῬΒΪΏΘΉΔ8, Νιπ. χχΥυ. ἢ. ΤΏΟΥ όγὸ φυΐϊΐα ἴῃ δοουγύδηθο 
αἰ [06 δρὶ τί οὐὗἁ [86 Τποοστπον, δηὰ βοϊο κόρον τα ΟΥ͂ 
ορϑῆ δηὰ ρυῦυς δίῃ.» Ετσοῖι [Π6 ὨΙΒίΟΥΥ οὗἩ 156 ᾿πϑὲ 268 
ΔΙ ἘΠ ἰοπγη δον ἰρΑ ΠῚ {Π|6 ποτ αἰ! οὴ δὰ ἀοβοποσγαηιᾶ. 

ΦΤΝοιῖ δνναπιδα, 85 (η6 Βαϊ. ἰγδμδίδτοῦ ἣπϑ [1 δὶ οὐ 
ὉΥ ἴῃ Θοτππ βεύηστηηο, Ἐ ὨΪΟΒ τηοδπδ ΠΠΟΓΔΙΪν δ στη δὶ 
οοσποτόη, Μ ἩΠῸ λίοξποτηδ οὐ αμἐϊεπεαπθ ἰδ ἴῃ. ἘΠρῚ ΔῊ 
δυνηπαηπιοῖ πίοχηαταθ. ὍὟο τηπβῖ, βουύουοτ, οὔβοῦνο δ δῖ κῆς 
ἀἰδογοηοο. ὙΠ 6 ἰοχὶ τδὸ6 ἴἢ ποτὰ βεήπατηο, δΌΤ ΠΤ 6, ἴοξ 
αἷΐ 16 δά Π ΟΠ] παῖο8 οὗ [80 ΔΙ οί 68, νι ὨΘΊΒΟΣ οἷά οΓ πεν 
(45 Ῥείοτ); Ὀὺὲ Ψ ΜΠ ἴΠ 6 δπείοηιϊ Ἰξοπιπδ σογνονπθη ν᾿ 86 ἴ. 9 

τοῖταά πδῖθο ἱπάϊοδιϊηρ ἴδο βου κὸ (νη έ2:4} οὗ (ἢ 6 ρμοσδοη (19 
{δυηὶν πδπιδ. ΒΌΓΠΑΠΊο, ἰἢ Θοττηδη: Κἰπιέξέφηηαηιδλ, ντ ἩΠ}6 
ηοτθη, ἀοδοῦ Ὁ [η6 61.148 (σεηεν. διὰ ργαποῦον (ἰκὸ ΟἿΣἋ 
Ολνίφέίαπ πδην6) ἴδο ἰραἰ ν] 0 4].--Ἰ. ἢ ν 



ΟΒΑΡ. ΣΧ, 1-4. 

τοδίποα δῃοηγιηοῦδ---ἰἢ6 τοδη οὗ Κοείοίῃ. ΤΒοθ6 δὰ- 
αἰϊΐομδὶ πδῦλθθ ΒΟΥ ἰῃ ἸΩΔΩΥ ἴο ἱπάϊοαϊο 186 

οἰδγδοιοτίβεῖοβ οὐ ἐΐοὸ Αροβὲϊεδ. (Οοπιρ. ζΖοδοπ “εδω, 
ὃ, 3, ν. 691.) 

. Ὁ, ΤῊ βοϑοίοῃ οὗ [Π6 ὑνγοῖνο Αροβίϊοβ, ἢῸ ἀουδί, 

ἀοροπάρα οα ἐμοῖς ὀχ ἰ Ὀἱἰρ ἴῃ ὑ86 μἰρμοθὶ ἀθρατθθ 
δι ταοδὲ ῥργθοίουβ πιδηϊοβίδιοῃβ οὗ 1}9 {6 οἵ ΟἸἈγῖϑί. 

πὶ βοπιο γοϑρϑοίβ ἐμπὶν αι βοαιί9η5 τηυϑὲ βᾶνο ὈΘΘΏ 
βἰτυῖατ. ΤΏΘΥ ποτῸ ἰ0 Ὀ6 ἔαγηιόη, ἀποοπποοίοα τ] ἢ 
6 ῥγοδίμῃοοά; τ “πόπ, ἀπουηποοίρα π]ἢ 
ἐγδϊτἰουδὶ ῬὨΠΟΒΟΡᾺΥ ; δὰ φ»ἱαὶπ πιδπ, ἀποοππθοίοα 

αἰτὰ (86 ἔαϊδο συϊΐατο δηὰ ἰδ μοῖρ οὗ μα που]ά. 
Αμαῖη, 80 ἔὰ 88 ἰδεῖν ρμοβίἐἶνϑ αυδὶ!βοδίίοηβ τῸΓΘ 

οοποογηοί, ΠΩΥ͂ τπυυδὲ θ6 »έομα 7ογαοϊέεε, δοίϊευεγα ἐπ 

ἐλα Δεεεϊαλ, ἀἰεοὶρῖοα, πιοην 97 γὺζεδ, διὰ ἐμαὶ οὗ 80 αἱ- 

1. Ῥατξα, ἐμ Βοοῖ. Οὐοηγεδίοη. ὦ 
8. ὅάμεβ, [86 βοῃ οὗ ἰμυπάεσ. “ίαγίγγάοπι. 

ὅδ: ῬΗΠΡ. Μοταὶ ουὐϊάθηοθ οὗ ἔδιῖπ, Οὐπιριι- 
πέοη (" Οομμα δὰ 866}. 

ἢ Τπομαβ, ἴθ6 ὑπίη, ΤΈΘ βρίγὶῦ οὗἨ ἱπαυίγΥ δηὰ 

δδογοὰ οὔ οἴβηι, 
9. φάμκβ, ἴα Ῥτοίδον οὗ ἴμ6 ᾿ογὰ, [] ΟἿ οὗ 

ὠηπέοη, δοοϊεεἰαδέλοαΐ σουογπηιδηζ. Ξ 

11. Βίμον, ἴὴ6 Ζϑαϊοὶ. Ζϑαὶ ἔου ἃ ὑσοροὺ ἀδνϑὶορ- 

ταθηὶ ἴῃ ἰμ6 ΟἸυγοἢ, «Ραδίογαϊ αοἰέυϊίν. 

ΤΏ ΤΑ] πρ οἵ δυἀ488 Ιβοατοὶ, τῖμο ἰβ ἀοβίρτιαιϊρα 8 

ἀονΐ!, Φόμῃ νἱ. 10; ἃ (οί, χὶὶ, 6; (86 δοὴ οὗ ρΡογαΐ- 

ἴοη, χυϊϊ. 12, ἔοστιβ ἃ στοαὶ {ῃθοϊορῖοδὶ ῥγοῦ]οπι. 

ἘΠΙΠον οὗ ἰμ6 ὕπο ογϊπαγΥ οχριδπδίίοηβ----ἰ δὲ ΟὨγίβὶ 

μαὰ ποὺ Κποτῃ δἷπὶ ἔγοῖὰ ἰμ6 οὶ πηΐηρ ; ΟΥ̓ 686, 

ταὶ Ηδ Βαὰ οἤόβϑη δἷπὶ ὑο Ὀθοοπιθ ἴ86 γοϊαπίαγΥ ἰῃ- 

ἰτυτλοπὶ οὗ ᾿πθρτηοηί, δηὰ [86 ἱπυο! απ ΓΥ ἰπβίσα- 

ταϑυὶ οἵ βδι νδιίοῃ-- τ ρρθδσθ ἴο υ8 Ορροϑοὰ ἰοὸ ἴδ 
ορί τὶς οἵ Ομτδι, Ἧ᾽ που]ὰ ταῖίμον γϑῃηΐυγα ἰὸ βυρ- 
δοει, ἐμαῦ, οαιτίθὰ ΑΎΔΥ ΟΥ̓ ἰθΙΠρΡΟΓΆΓΥ Θπ μι ΒἴΆΒπι, 

υδ8 δὰ οδοταα Ἀἰπιβοῖῦ ἰο πο [μοτὰ ; ὑμαῦ (86 ἀἶ8- 

οἷρίεβ, Ὁ πάθα ΒΥ ἷ8 ρἰοπίηρ 268], δὰ ΘΑΡΏΘΒΟΥ 

τοοοιητηοπάρα Ὠἷμι ἴἰοὸ πὸ Μαβίου ; δπὰ ἐμαὶ, ἰπ ἴῃ 8 

ξαϊμ688 δηὰ Ὀοϊάμ658 οὗ Ηἰβ ἰονϑ, Οτῖϑὶ δὰ οομβοηΐ- 

οὰ το τϑοοῖνϑ ἃ τϑδῃ 80 σΐολν ρἰμθα ὈΥ παίαγο, οἰ οΗ͂Υ 

Ὀοοβιβα Ηἰβ σαῖιβαὶ ταϊραῦ πᾶν ὑγτονθα ἃ βιυσθ]ϊηρ- 

Ὀ]οοῖς ἰο 186 ἀἸΒοΟΙΡΙ68. ἥ ταὶ πὸ 
[ΤῊ6 ὈΪΌ 164] Βγιιθο ἴθπι οὗ πυταῦοτβ 0 ΜΝ Βἱομ Ὁτ. 

Ὦ6ΓΘ Δἰ]υάε8, ἰβΒ ΤΟΓΙΒΥ οὗἨ τότ Βογίουβ δἷ- 

ἐοπίΐοῃ ἔπη ἰξ [88 τϑοοῖνοα ἴῃ ἘΏρ 8} ἸΒΘΟΪΟΡΥ. 
ΤΏΘΓΟ ἰβ τοοῖὰ ΠοΓα [ὉΓ Δ πο [Ὁ] (Ποοτγὶθβ : Ὀὰΐ ἴῃ6 

ταδΐῃ ροϊπίθ μιαρά ϊν δάτηϊὶ οὗἨἁ βογίουβ ἀοαδί, ΤᾺ 

οδτοδαὶ βιυάοηὶ οἵ (86 βοτίρίατο ταυβὲ 6 βίσυοκ στ 

186 ἔρθα 6 ΠΟΥ͂ οὗ ἴΠ6 086 οἵ δοτίδίῃ πιση Ὀ ΓΒ, ἜΒρθοἶδ)- 

Ιγ 8, 4, 7, 10, δῃὰ 12, ἰῃ εἰρηϊβοδηὶ οοπῃοοίοη πῖϊὰ 

βαοζοὰ ἰάθαϑ δπὰ ἰπΐπρβ, ἔγομι θη οβὶβ ἰοὸ Βουοϊδίίοη. 

Τὶ ἴβ ἱπαροββὶ Ὁ]9 ἴ0 γθβοῖγα 81} [18 ἰπίομποτθ δοοίἀθηί, 
ΟΥ 8ῃ υππιοϑηΐηρ ΡΪΔγ. Οοὰἂ ἰΒ “186 ποπάουα! ΝΌΤΩ- 

Βόγον, (80 ΝΙΩΒεγοῦ οἵ βθογοῖβ᾽" (ϑοπιρ. “2 ̓ ὍΡΏ, 

αι. υἱΐ. 18, δῃὰ ἴμ6 τηδυρὶπαὶ ποίθ ἴῃ {16 ΑὐΤΠ. 

Ψ γα), ἀπά “ἀοείκ 811] (αΐῃρβ ἴῃ πιριδόῦ δ ἀ ΤΩΘΑΒΌΓΕ 

δηὰ πεῖραν" (ΥΙϑάοτα χὶ. 20). ΝαΛΑΡον '8 Θχργοθ- 

εἶνα οἵ ογάθϑν, βυταιμθίγυ, ργορογίίοι, δηὰ γϑιδ νυ γ. 

1 ἴ8 το βγιιδοὶ οὗ υπὶτγ οὐ ΟμΘΏΘ88, 2 οὗ δ 8 6818 

δηὰ ροϊδτίεγ, 8 οἵ Βυμπι 658, οὔ [86 ἀπογθδίθα ῖυϊην 

ἐν, ἰ86 λοῖν Τρὶπδψ (οοταραγο {88 Μοβαῖο Ὀφηθαϊοίϊοι, 

Νυμρ. νἱ. 234-26, [86 Τυϊϑαρίοι, 188. νἱ. 8, (86 ὈΔρ- 

εἴϑτηδὶ ἤοσταυϊα, ἰμ6 δροϑβίο!ἷο Ὀδπραϊοίοῃ), 4 οὗ λιο- 

πιαπίί οὐ ἴῃ στεδίθα τοογίά 88 ἴ86 τογεἰδίίοη οὗ ἀοὰ 

(εμίπκ οὗἨ 188 ἔοι οοτθοτβ οὗ 186 οατίμ, [86 0 568- 

Βοη8, 86 ἔουν ροΐπι8 οὗ [86 ΘΟΠΙρΡΑΒΒ, 1:6 ἴουν 6]6- 

τηδηΐβ, [860 ἴουν ἀοβρεοῖβ). Ετγοτα ὑδΐα ΤΩΔΥ ὯΘ Θχ- 
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γΟΓΕΘ ἃ ΟὨδγδοίου 88 ἴ0 ἴοστῃ ἃ κἰπὰ οὗ Ἵομίγαδὲ, δηὰ 
γαῖ ἰο ἀἶβρίαν ἐμοῖς Ὠἰρῃρν ὉΙ ΤΥ ἴῃ ΟἸτῖϑι. [κ᾿ 1818 
τεϑρϑοῦ ἸΠΟΥ ὑθγο (0 Ὀ6 {86 ΔΏΓΡΟ οὗἁὨ 86 ἰτῖ68 οὗ 
Ιδτϑεὶ] (οὗἩ ἴδ ἱνοῖνο ζοβ ἰπ {86 Ὀγοδϑίρ]αὶθ οὗ 189 
Ηἰρῇ ρῥγίθϑι; δὲ6 Ηδυ. χχὶ. 19, 20, οοσαραγϑὰ νυ] Εχ. 
ΧΧΥΪΙ. 17), δῃὰ ἴο Ἔχ ἰοὶν ([Π6 στοαὶ ἔθαΐῃγοθ οὗ (9 
ΟΒυγοῖ, 85 δἀδρίοα ἴο ἴη6 γαγίουβ ἔΌΤΤΩΒ οὗ βρίγἱϊυδὶ 
τοοορίϊνθηοθβ δπὰ [6] παρὰ ἰπ ἴῃθ που] ἁ. ΤῈ πυγ- 
Ὅ6Σ ὡιοεῖυς 68 ἰῃαὶ οὗ ἴῃ διΐποθθ οὗ [86 Κἰηράοπι οὗ 
αοἀ (8ο ἴο δρθβὶς, οὐ ἰμ6 ᾿ἰά6Ὰ] ῬΡΘβΌΥ ΘΣΥ),----ἔλγθε, 
106 πυροῦ οὗ ὑπ Κρί τὶς, του ριϊοὰ ὈΥ ζοιν, [88 
ΒΌΤΩΡΟΡ οὗἩ ἴῃ6 ποτὰ. Ἠρδησο ἐιϊισοΐυδ ΜὙΔ8 [86 Βγτὴ- 
ὈΟΙοΑ] πα ον οὗ ἴ[Π6 ποιὰ 88 ἰγαῃβέοστωθα. 

ίονοά ἴῃ {818 ᾿ἰραῖ, 6 βανθ ἐμ [0] σὶρ ἤιη- 
ἀδιμθῶίδὶ ὑὐ068 :--- 

2. ΑΝΡΒΕΥ͂Σ, [86 ΤΩΔΗΪΥ οἱομθοῦ, .2..:2ϑἱ 0}. 
4, ΖΟΗΝ, ἴἰμ6 Ῥεϊονοὰ ἀϊβοῖρ]θ. ἀγδέδοπι απᾶ 

ἑαεαΐ ἀπά οαϊπιπεδδ. 
8. ΒΑΚΤΗΟΙΟΜΕΥ, εν ζεοέ δἰποογὶν, δἰπιρἰοὶέν, 

απά ἀευοιἔηε88. ν 
8. ΜΑΊΤΤΗΕῊ. Τῆλοοογαΐο απὰ ἐοοϊοδὶαδίλοαΐ ἰδαγη»- 

ἐπ. 
10. 7 ῦλβ Γ[ΈΒΒΕΥΒ, ΤΉΛΡΡΕυΒ. ἘΔΥΠΟΒΙΏΟΒΒ [ὉΓ 

18 Ρυγὶγ οὗἨ (86 ΟἸνατοῖ. ααδίογαί 7ζαϊἐλζγιμΐποδε, 
76. Φ 

12. ὥστραϑ Ιβόδβιοτ. βϑοῦϊδν δατηϊηϊβίσα οι οὗ 
ἴδ Ομυγοῦ. Ολωγοὶ ργορενίν." 

Ῥἰαἰπϑὰ {86 Βυτηθο 68] βἰρτιίβοδποο οὗ 7 ον ὃ--4, δηὰ 
οὗ 19 οὐ 8χ4. ὅδυϑῃ, θοίπρσ {86 υπίοῃ οὗ 8 δηὰ 4, 
8. ἐη6 εἰσπαίιγα οὗ (86 τοϊαϊΐοη οὗ ἀοἀ ἴο {86 ποι]ὰ, 
οΥ 186 δονθηδηΐ (π6 Ηδργον πογὰ ἴον βουϑη, 93, 
βἰκηΐβοβ 4180 δῃ οαίδ, αοη. χχὶ, 81 ; χχνὶ, 38, δηὰ {89 
νοῦ ΣΞΩ, ἰο ϑισδαν, “ Βίῃοθ ΒΘΥΘΏ,᾽" 88 (ὑθβθῃΐ8 6Χ- 
Ρἰαἴηβ, “ ττγῶὰβϑ ἃ βδογοὰ πυπι ον, αμα οδίῃβ 6 ΓΘ 60}- ὁ 
Βιτηθὰ οἰζπον ὉΥ βούϑῃ υἱοίϊτηβ οἤϊδδσθά ἴῃ ββδοσβοο, 
αδηῃ. χχὶ. 28, οὐ ΟΥ̓ Βαυύθῃ πϊΏΘ68868 δηᾷ Ὀ]θάρ68᾽} 
βούθη βρΌγαβ ΥΘΓΥ ΘΟΠΒΡΙΟΙΟΙΒΙΥ ἰπ βοιίρίασο ἔγοπι 
τὴ6 Εγδὺ ἰπϑεϊαϊοη οὗἨἁ 86 ΒΑ ΔΙ ἴῃ ραγδαΐβο ἰο 80 
ΒΥ ἢ ΟὨυΓΟὮ 68, θνθῃ δησοίβ, Βούθῃ ὥϑρ  γὶ (8, οὐο., οὗὨ 
[86 ΑΡΟΘΔΙΥρβθ. Οτγθαζον οὐβογνοβθ (δυηιδοίδα, τοὶ. 
ἰ, 161): “ΤῊ ππΐνογβδὶ βαποίγ οὗ [Π6 ΒύτοροΣ 
ΒΟΥΘῺ Ὑ7838 (Ὁ}}}7 δΔοκπονϊοαροά ονθῃ ὈΥ ἴ86 δηοίθηίβ 
ἴῃ 811 ἰι5 Ὀοραγίηρβ." Ὑνοῖνο, θοὶῃρ (86 ῥτοἀμυοὶ οὗ 8 
δΔηὰ 4, βγη} 1268, ἔγοτα ἴΠ6 ὑνγεῖνθ μαιγρο ἢ διὰ 
τποῖνα ὑὐῖθο8 ἀονγῃ ἰο ἰδ6 ἔποῖνο ἔοι οηΒ δηὰ 
πεῖνα χαὶοβ οὗ ἴμ:6 ὨΘΑΥΘΏΪΥ Φογιβδίοα, ἴμ6 ἱπά τ 6}}- 
ἱπρ οὗ Οοἀ ἱπ [8 Βυτηδῃ ἔδυ, οὐ 1806 ἰπίαγρΘΏθ- 
(ταϊΐοη οὗὨἩἁ 1ἴἸὴ6 ποτὶ ἃ ὈΥ ὅιο Ὀἰνίπὶιγ. Τοα ἰ8 10 
ΒΙΠΆΡΘΡ ΟὗἨἁ ΒΑΓΙΏΟΙΥ δηὰ σΟΙρ ἴθ οδθ, 88 ἰῃ ἴπ6 ἰθἢ 
σοτητηδηθτηθηίδ. - 

ΤῊΪ5 τ οἷ6 βυδήοοι πα 8 ὈΘΘῺ ΨΟΥΥ͂ ἱΠΟΓΟΟΡΆΪΥ αἶδ- 
ουββοᾶ, τϊ Βρθοίδὶ τϑίογοποθ ἰὁὸ 886 Ταθογηδοὶθ 
πΠ6ΓῸ [86 ΒΌΤΩΡΟΓΒ ὅ, 4, 10, ὅ, 7, δῃᾶ 12 οοπῖτοὶ {Π9 
ἡ«8 016 βιγτυοίατο, ΕΥ̓͂ τ. Οππ. Ἧ. Ε΄. ΒΖΗᾺΒ ἰπ ᾿ΐβ 80]9 
δηὰ ᾿ἰοασοὰ σοῖς: δὲς 3 ἐξ αἀεε Δίοεξαϊδολθη 

Ομ, Ἠοϊάοίθοῦς, 1881, γο]. 1.,) Ρ. 128-288, δυὰ 
4180 ὈΥ̓͂ Η. ΚυξτΖ ἰῃ 106 776οί. ἴδηι μὰ ΚΥπΚοΆ, 
ἴον 1844, Ρ. 816-810. ΟΥ̓ Πρ 8} αἰ νίμ68 ΕΔΙΆΒΑΙΕΝ 
( Ὁ ϑεγρίμγει, 24 οἀ., 18δ4, νο]. ἰϊ., 87 8ᾳ.} 
δάορίθ ΒΔΒτ᾿Β υἱοῦν, ΔΒ ἴὰτ 88 [06 Ὠυτη θοῦ ἴθῃ ἷβ Θ0Ώ- 
οοΙοα . ΤΈΚΝΟΝ (Πρ ρέδίϊεβ ἰο ἐλα ϑευεη, Ολιγολέδ, Ῥ. 
88-91 οὗὨἩ {π6 Απι. οὰ. οὗ 1861), διὰ ὙΥΟΒΡΒΊΎΤΟΕΤΗ 
(Οομι. οῃ Μαϊῦ. χ. 2) πῖϊα τοραγὰ ἰο Ἴ, 8, α"ὰ 4. ΤὨΘ 
τοοθὴὶ ποιῖς οὗ Ὧν. ΜΝ. ληὰν (οὗ ἴ)6 Ερίβο. ὅθ, 
ΤΏοοΙ. βδιῃ. δ Νὸν Ὑουῦϊ): :; οΥ ἐδ Νι» 

5. (ὉοπρΡ. 86 ἀο᾽ ποδιίου οὗὨ [π6 Ἰοδάϊηφς δροδί]εὰ, Ῥοίοσ, 
δοῦη, Ῥδυΐ, απὰ δαπιο8 ἰῃ βο 68 Ζἐδίονῳ ΝΟΥ “»οδίοϊξφ 
Ολωνολ, Ὁ. 451 δηᾳ.] 



184 ΤῊΕ ΟΟΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝα ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ογαΐκ ΟΥ̓ βϑογίρέιγε α ῬΥΟΟΥ͂ ΟἹ Ϊηιερίγαξίοη, Νον 
Ὑονῖο, 1868 (Ὀαβοὰ ἰπ ὑ ρᾶαγὶ Ὁροῦ Βγονηθ᾽Β Ογαο 

γι, Ὀαϊ ἱρποτίηρς ΒΑ), ἀο68 ποῖ 4 ϊβουββ, 88 
ΟἿ τηΐκχς ἱπέον ἔγοσ [86 Ἐ{1|6, (ἢ ϑυτιθο]ο ἱπωροτί 
οὗ ϑοτίρίυνθ Ὠυσθογα, Ὀσὺ τροτο ἴδ6 τοϊαι οι οὗ πυτὰ- 

ΟΌΘΙΒ ἴο ουὐδθηΐβ δπὰ {86 οοἰποϊαοηοοθ οὗ ρογίοαβ.-- 
Ρ, 85. 
: 10 15. 6 γι δγκ4 0}]6 βοῖ, ἴπαὶ ΟΠ γὶβὲ οοπβίτιοσί- 

οἀ Ηἰἷδ ἀροδίοϊδίθ οῃ {86 Ὀαβἰβ οὗ δίῃ γα) γο δι ομβΐρ 
ἃ οὗ τηοπία] αηΐγ. δὶχ οὗ {6 ΑΡροβίϊθβ Ὕ6ΓῸ 
ὈτοΟίδοΙΒ : τυἱζ., Ῥοΐοῦς δῃὰ Απάγον ; δηι68 δηὰ Φοδῃ, 
186 δοῃβ οὗ Ζοθθαδα (ρΓΟΌΔΌΪΥ οουβίῃβ οὗ 186 [ον ; 
δεε Ὑ ἰοβοῖθγ, ἰπ [86 ϑέμαΐεπ μ. Αγμέκρη, ἴον 1840, ρΡ. 
648, ἀπὰ ὙΥ ἰπο6ν, δὶ. ϑαίοηιε); 1ῃ6 βοῃβ οὗ ΑἸρῆδιβ 
-ὐδμοβ ἰῃ6 Υουῆρον, Φυὰδβ ΓοὈΌουΒ, δηὰ Αἰπηοη 
ΖοἸοίοβ (186 οουδίηβ ["] δα δἀορίϊνα Ὀγοίμοτγβ οὗ 1868 
1μογὰ, ΘΟΙΩΣΠΟΠΙΥ͂ εὰ ἩΗἰΐβθ Ὀγοίδγθη). ἸΤΏοη π6 
γοδὰ οὗ (ἴ16 γί ἀβῃϊρ βυββείπρ θοῖνθοι ῬὮΠΠΡ δηὰ 
Βαυιμοϊοτμον ; Απάσον, Φόἤη, ἀπὰ Ῥεοίοσ. ΕἾΔΑ, 
186 ἴῃγοο Ἰαδὺταοηϊϊοποα ΑΡροβι]οβ, απὰ Ῥογθδρ8 βοϊὴθ 
οὔ ἴα οἰμογα αἰδο, βαὰ ὕθϑῃ ἀϊβοί ρ]οβ οὗ Φομῃ. 

4, ΤΏ βοπάϊηρ ἴογίἢ οὐὗἁ ἴπ6 αἰδοῖ ρ]68 ὈΥ το δῃὰ 
ὑπο, ἱπαϊοαίθθ ἰῃδὶ οηα οὗ ἰῃθπὶ ΟΥ̓ ΕἸ ΤΩΒ6 1 Μγ͵Δ8 ἃ 
Βυδίοϊθηϊ τοργοβοηίαίίνα οὗ ἴῃ 6 δ] π658 οὗἩ Ομ τὶβί, δὰ 
{ππᾶὺ οδοῖ δαρρίοταθηίθα ἴἰ6 οἰμογ, Ὀοὶἢ 'π ἰη6 ΜΑΥ 
οὗ ᾿ριϊ διΐοῃ ἀμ Θη]γροπηθηί. ΤῊ Ϊ8 βία οὗἉ τη θυ 
οδαβοὰ δῇϊον [6 ουϊρουτίηρ οὗ ἴῃ Ηοΐγ ϑρίτιῖ, ἤθη 
106 ἀϊβοὶρ]68 Ὀοοαᾶσα ΑΡΟβί οΒ ἰῃ [π6 [}}} Βαμβα οὗ {86 
ἵσστη, 

δ. ἯΥ 6 54]} βρϑαὶς ἴῃ δηοῖμοῦ ρἷδος οὗ (86 Ὀτοδοῦ 
ἔοιτηϑα διλοηρ ἴμ6 ΑΡΟοΒί]68 ὈΥ͂ (86 ἀροβίδου οὗ Φπ 88, 
οὗἩ ἰ86 οἰοσίίου οὗ Μαιιἷδ8 πῃ δἷ8. ρΪδοθ, δῃᾷ οὗ ἰδ 
οδΙὴσ οὗ ἰδ6 Αροβίὶε Ῥαδυ!. 

ἩἨΟΜΙΤΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΡΒΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ηον ὑπὸ ᾿μογτὰ οοηγνοσὶβ Η]8 μόβϑὴ ἀἰβοῖρ]68 ἱπίο 
ΑΡοΒι|68.--Ηον Ηδ τηϑῖο8 ΗΙἾβ σοἀδοηθὰ ἔφ]]ον- 
ΜΟΥ ΚΟΥΒ ἰῃ Ηἰΐ8 πότ οὗ τοαοιηρίίοη.---Ηον ἴ.6 Ἰονα 
δῃὰ οοταραδβίοῃ οἵ Οἰτῖβίὶ Ὀγάμοθο8 οὐδ, πὰ βργοδὰβ 

ΐ. 

μ 

2 

ΟΥ̓ Ηἰΐ8 Ῥθορὶθ δῃὰ ουὐδϑνγ {8 που]ὰ.--- αὶ πὸ Βδγα 
Ιοδγηθὰ ἰῃ ἰ.6 βοδοοὶ οὗ ἴπ6 [ωογὰ τηυδὺ Ὀ6 οχλϊἱϊοα 
ἷπ οὖν ἰδ, δον γ, ἀπὰ ἰοβο ιίηρ.---ΤῊ6 641} ἰο 186 
ποῦς οὗ Ενδηροὶβίϑ: 1. ΤΥ δὶ 10 ᾿0}168 ; 2. Βονν ἰὶ 
ΡΓΟΘΌΡΡΟΒΟΒ ΟἿΘ στοαὶ Ἷδ᾽ ΐηρ; 8. ΒΟΥ ἰδ ἱποϊυ 68 
ΤΊΔΩΥ͂ 608118.---ΤῊὴ6 οΔ]]}ηρ οὗ {Π6 ἀἰΒοῖρ]68 ἃ Ὀϑβίονδϊ 
οὗ δυϊδουδν ἀροη ἰδοῖὴ ὈΥ ἰμ6 ,οΓά.---- αὶ ῬΟΥΤΟΡ 
ἀο γοῦυ, πῆὴο ῥγοίβββ ἰο μοϊὰ 116 δροβίοϊο οἥῖοο, ἀΐ8- 
ῬΙΑΥ: ἴο οαβὺ ουὺδ ὑμοϊθδῃ βρὶ τὶ, πὰ ἰὸ ἤρα] 4]] 
ΤΩΆΔΠΏΘΡ Οὗ Ββἰ οἰζηθαβ δηὰ 8}} πη οὗὨ ἀΐβθαβδθ διῃοην' 
1806 ρΡοορὶο ῦ---ΤῊ6. δροδίοὶς οὔϊοθ τουδὶ Δρρϑᾶν ἴῃ 
Βρὶ γί] ρόοτοΓ, τ ὩΣΟὮ, ἀπάον αοα, Μ1}} σαὶ ἢ Β00]8 
ἴο ΠΟΓΏΘΒΒ οὗὨ [1{6.---ΤῊ 6 ὕποῖνο Αροβῦδεβ ἃ8 στορτο- 
Βοηϊηρ (86 στοδὺ ἔβαϊογοβ οὗ ἰ!6 κΚἰηρσάοτα οὗ αἀοά: 1. 
ΤΏ ρτοαὺ ἔοδίυγοβ οὗ ἰῃ6 ἀσβύην οὗ [δγϑοὶ ; 2. οἵ ἰδ 6 
[]Πο88. ἴῃ Ομ τβὶ ; 8. οὗ 186 ΟΒυΓΟΝ ; 4. οὗ {πὸ Κἰπρ- 
ἄοπι οὗ Ὠρανθη ἴῃ 118 ρῬογίδοϊς!688.--- Το. δροϑβίοϊϊο 
ὨΆΤΩΘ 8 ἴΥΕΡ6 οὗὁὨἨ ἴ86 ΠΟῪ πδῖὴθ ἩΠΙΟῺ ΟἸ τ βία} Β Δ ’6 
ἴο οδίαίη.--- ΠΟΥ ῬΟΙΒΟΠΔ] ΟὨδγδοίον ΘΟ Ππ168 ουὔὐ δπὰ 
ὈΘΟΟΙ68 ἰγδηβέοστηθα ἰῃ ἰῃ6 Κίηράοια οὗὨ ἀοά, ἰο {Π8 
Εἷοῦυ οὗ {μ6 ΕΔίμοΣ δηα οὐ ΘΟ τῖβί.-- Ἴσον 8}} [τἰσηά- 
ΒΠ1Ρ δῃα τοἸ δ! Ομβμῖρ Βῃου]ὰ Ὀ6 βυθδογυΐϊοης ἰὸ ἰδ9 
κίηράοπι οὗ ἀοἂ.---ΤῊ6 οΔ]]1ὴρ οὗὨἩ Ββῃοιτηθὴ δηὰ ρμυῦ- 
Ἰϊοδη8 ἴο {86 δροβίο!ο οἷἶοθ δῃ δυϊάθῃοθ οὗ {86 μἷο 
οὗ Ομ γβι δ γ.---Φπά88, οὐ [06 ἀΔΠΡΈΣΒ οὗὨ ἐσ 6 ΕΙΔ 8 
ο8] οβῆοο.---Ενθη Δυδδβ σαυβὶ, ἕο ἱῃ6 ἔτωθ Ὀεΐηρ, ὈΘ 
Δοκηοπ]οαροα 88 8 Αροβίϊβ οἵ (ῃ6 ογά. 
ο 3ίαγζε:--οΟεαπάδν; 1,6 ὑ8. ποῖ αἰϊεχωρὲ ἐὸ ἀο 
Θνουγηρ Οὐγβοῖνοβ, πὶϊμῃουῦ δβδίβίδῃοα.---- αϑωδ: 
ΤΏΟΒΘ ΠΟ 86 βοῃΐ ἰπὶο (86 ᾿μοτ δ υἱπογασγαὰ τηυϑί ὉΘ 
ῬΓΟΡΟΙΥ͂ ΔΙγπϊβηθα ἴον [86 πόοτπ.---δὲδὶ, Ἡμγέ,: 9 
τουδὶ ποὶ 6 οὔεπιάοα αἱ ἐπα ὨυτΏὉ]6 οὐἱρὶῃ δηὰ ἐδ 
ΡῬΟΟΣ ΔΡΡΘΘΓΆΠΟΘ Οὗ ΡΟ ΓΒ. 
71.48.0 :-- δ. οὗ, θυ [86 ΟΒΌΓΟΙ οὗ σὰ ἷβ ποὶ 

ΔΌΒΟΪυὐΟΙΥ ῬυΓο.---ΤῊς ΑΡροβίϊοβ δὰ ῬΘΥΒΟΠΔΙΥ͂ ΒΟΟᾺ 
186 Γοχάὰ, ποτα 68] αἰγ ο Υ Ὁγ Ηΐπη, δοογοαϊ δα (οἷν 
ὙΓΓΓΏ688. ὈΥ͂ Τηΐγ 6168, γα ἢοΐ Ὀουπῃὰ ἰ0 ὁπό σοηρτοβδ- 
(ἴοι, δῃὰ ργεδομοᾶ {πΠ6 σπορὰ οὗ αοἂ πὶϊμουῦ οστου. 

Ἡσμδηον .----ΤῊϊ8 ταϊβαΐοη πὰ αὖ ἰμ6 βαῖηθ [}π|6 ἃ 
ὑσῖδὶ οὗ ἐδεῖν ὑδαομίηρ, 

2. Τῆς Μιδίοη, ἰλο λίδδασε, απὰ ἰλ6 Ῥγοηιδοὰ ϑαρροτί. ΟἩ. ΣΧ. ὅ-10. 

δ ΤΊΏ686 ὑσγεῖνο 6818 βοηΐ ἔτ, 8η4 σοτηπιδηαθα ἰἤθιη, βαυηρ, Ὁ ποὺ ᾿ηἴο ἰὴ6 ὙΑΥ͂ 
6 οὗ ὑπ6 (ἀβῃθ6β, δῃὰ Ἰηΐο απῳ [4] ΟἿ οὗ 16 Θδιηδυιδηθ θπίο γα ποῦ: Βυΐῦ ρῸ ΓΙΠΟΥ 
7 ἰο [86 Ἰοβὺ 586δθρ οἵ [πΠ6 ἤουβε οὗ 185γϑοὶ. ΑἸ 88 γ8 ρβο, Ὀγϑϑοὶ, βαυϊηρ, ΤῊΘ Κιηράοιῃ 
8 οὗ μοᾶνϑῃ 18 δὖ ἤδη. 168] [86 5]οἶς, οἰβδῆβθ (Π6 Ἰβρϑῦβ, γαὰϊβθ {ῃ8 ἀθ84, οαβί ουὐ ἀ6ν}}8: 
9 ἔγθοὶγ γα βάν σϑοοϊνϑα, ἴγθοὶυ ρῖνα. ῬτοΟΥάθ ὩθΘ Ποῦ ρο]α, ΠΟΥ ΒΙΪΨΘΙ, ΠΟΥ ὈΓΆΒΒ, ἴῃ 

10 γουῦ Ριιγβοθ [ρ]γα]68] ὃ; ΝΟΥ βουὶρ [0860] [ὉΓ ψΟΜΤ ἸΟΌΤΏΘΥ, ποι μ6. [Π01] ἔνγο οοβίβ, 
ποι μοΥ [πο] βιιοῦβ," ΠΟΥ γοῦ βίανϑβ [ἃ βί8} : [γ (88 ᾿νοΥΚΙΏΔἢ 18 ΜΟΓΓΠΥ͂ οὗ 18 πηϑδί. δ 

1 Ψεγ; ὅ.-- [Εἰς ὁδὸν δινῶν μὴ ἀπέλϑητε. Ἐπαϊὰ: πίῃ σὰ 7οίαοη, οἰελεί πολέ; Ὡληρο: Θελεί κἰολὲ αδεοαγίδ 
αεὺ' αἐό ϑίγα4δα ἀον Ἠείαδπ; ΟδιηΡΌΕΙ], Νογίου : 6Ὁ ποέ ἀτοαν ἰο Οοηζέϊεϑ; Οομδηῖ: ὁ ποΐ ατταν ἰο ΘεπέξΙεδ (οταϊ τῷ 
86 δυξ οἷο): 1η9 Ν, Τὶ. οὗ [186 ΑἸ. ΒΙΌ1]9 τοι : Θὺ ποέ ἐπίο ἐλὲ τοαν ἴο ἰλὲ Οοηίίϊεδ; ὁδὸς ἐδννῶν -Ξ Πείαθηπισόρ, ἐ. «.. τον 
ἕο ἐλ λεαίλοη.---"". Β.] 

3 γον. 8.-- ΤῈ πογὰβ: νεκροὺς ἐγείρετε τὰ σης ἰη Οοάῇ,. Ε-, Ἐ'. Κι, 1... Μ᾿, δἔδ., ᾽π ηΔῊΥ ἰγαπεὶ., δηὰ ἠρτθοτα, απὰ 
Βοποθ οὐ θὰ ὮὉγ βοΠΟ]Σ δηὰ Τίβδοῃπθηάοσάα Βυΐϊ ὑπὸ δγὸ βηρρογίοα ὈΥ͂ ἴδ ᾿τηροτίδηϊ Οοἀά. Β.. Ο.. Ὁ. [Δηὰ Ουά. ΒΙηΔ11.} 
δηά οἱὰ νΟΓΒΙΟΠΒ, δηἀ 180 ΟτἑΑβίο ἢ ΣΠΔΥ ὉΘ οΔδί Κ᾽ ὀχ ρ]δί ποὰ ἴσοι {π6 ἴλας (Πδῖ Ὧο χαἰδίης οἵ [116 ἀοδὰ οδσουττοῦ οὐ 1}}|86 Βτεξ 

μιϊβείου. Οτίοϑῦδο δῃὰ 1ΔΟὨΠηδηη [4]80 ΑἸέοτὰ 1 1η6 ΤΟΌτ δἀϊ 05] αἰνο {6 ποτὰβ δῆον ϑεραπεύετε. [Τῖδ6 [6 (86 
ὈτΟΡεν ογᾶον οἵ [86 ο᾽ἀοδί ΜΆ. ἱπεϊαάίπα ἴΠ0 Οοά. δ᾽ παῖς, δῃ ἃ ἤδποθ 1μπ χα οοτγο ον ἔγδηδίοιοβ:: 2᾽δαΐ δ ξἰοῖ, ἐαΐυο ἰλ6 

, οἰδάπε {δ ἰδρόγ, οἴο. δ0 
8 γοι. 0.--[Εἰς τὰς ζώνας; Ιδηρο: Οὥγίεϊ (-ἰΔΕ. Β6}}.] 

Δ|50 Ὦτγ, Οοπδηΐ, διὰ 1}: Ν, Τ' οὐ Ατῷὼ. ΒΙ0]6 {πίοη.---Ρ, Β.] 

4 γ6γ. 10.--Μοτο Ἰίοτα!ν : δαπάαία, ὑποδήματα. Βαϊ ΙΔηξο τεϊδίηβ [ἢ πιοσὸ Ρορυϊαγ: δολιιλι,. 
δ γον, 10.--ἰ τ. σοπαηῖ: “ὍΒο Εοοεϊγοα Τοχι, δῦ Βίορ ἢ μδ᾽ 84 εὰ. οἵὨ 1δ50, 55 φοιτοςοῖν ῥάβδον ἴῃ ἔΠ6 αἰπᾷ., δ ἴὰ 

θέ τ ΥΠ ΒΟ ΪδΥ Ὑϑυβίοη ἵγοπι ὟΥ [οἢ 78 ἴο 186 ΒΙΞΒΟρβ᾽ ΒΙΌ]6. Κίπρ δαπιθϑ᾽ γον ίϑοσδ, (0] ον [86 9κ|δ6 τοδάϊπρ οὗἩἨ 6 Οοιη- 
γὲυϊοπδίδη ληὰ οἵ βίο μοι δ᾽ ἢτβὲ δηἀ βροοπὰ θα ίοθα, σίνο 1λ9 ῃἱ γα] : δίαθεδ,; ῬΟΥΩΔρδ ἴο δνοΐὰ δὴ ἐϊτηδμίπασΥ ἀἰϑογορθῃοῦ 
“10 Μδτκ νἱ. 8. Ὧγ. 1δὴρ9 βἀυρὶδ 6 οἴ πχυδτ.--- Ρ, Β.] 



ΟΕΑΡ. Σ. δ6-10, 185 

ὁ ον. 10.--{Πλπκο: σηίογλαϊέ, φωδέονναποδ; Οοπδας 
Ῥοτὶ ΟΥ βιιδίθηδῃοθ οἵ )16.--Ῥ. Β.} 

{ 

ἘΣΕΟΞΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΤΊ ἱπβίσυσίίοη ἰο ἰὴ9 ΑΡροϑίϊθβ 18 οοῃίαϊπϑα ἰῃ 
γι. ὅ-42. ΤΏΘ ΡΔΓΑΪ16] Ῥδββθαρθθ ᾶγὸ ἴῃ [86 πἰηίῃ, 
ἰδηίδ, δὰ ὑπο ηη ὁμαρδ8. οὗ ἴυκο. ΑΒ Μαίθμον 
ΑΒ ΔῺ ΟΥ̓ΟΝῚ 688, γὸ ὅδνο δβυβοίοηῦ συδγβηίΐθο 
ἴον 6 ΔΟΘΌΓΔΟΥ οὗἁὨ ἰδ ἱπβίγυασομβ 88 στρογ ὈΥῪ 
δῖ πὶ 

γοτ. ὅ. ΤΏΘ ταν οὗ ἴ8ο Ο ὁπ Ε 168 1---ἰ, ὁ. ἐο ἴῃ 6 
δαί 168, οὐ ἰπίο θη] ἑογτίϊοσγ. Τΐβ τὴ 1} βροαίΐδὶ 

᾿ τρίδγθῃσα 0 (Ποῖγ οσὰ οοπαϊοη, δηὰ ἰὸ ἰδ οἰγσυχη- 
᾿βἴδῃσο μπᾶ ἸΠΘΥ ΓΘ ἰὸ ἴδῖκο ἐπ6 τοδὰ ἱοπδαγὰ δου: 
ΒΔΊοτη, 88 ΔΡΡΘΑΓΕ ἔγοτα (ἢ [0] ον ίηρ οἶδιιδ86. 

Τηῖο δὴν οἱνϊν οὗ ἴῃ9 αιλασίϊβῃ.--- ϑαιηδγία 
ἴδ οὐ ἰμοὶγ ὙΑΥ ἴσοῖὶ (4]11166 ἰο δυάξοα. Τμὸ [Γοτὰ 
ἀοοβ ποῖ Ὀγοὶ ἷῖ ὑΠαὶν ραβϑίηρ ἐΠγουρἢ ϑδιηδγία, Ὀὰΐ 
ΘῺΪΥ τοῖς βου πρ' [ῸΓ ον δΏρ 8116 ῬΡΌΓΡΟΒΕΒ, ἴογ τ ΐο ἢ 

[86 ἐἶτηο δα ποῦ γοί αττῖνοά, ΤῊ] 8 Ἐπεδιξο ὙΠ 1ϊ8 
ἰηὐαποίοη, ποὲ ἴο [Ὧ6 (ἀρῃξῖ]θβ, ΔῸΣ ὕο [86 τ 8, 
Ὀυϊ ἰο {π6 ΦΔοῖνα, οοηίγαβδίβ τὶ 1[Π6 Θομμταδηὰ δον 
Ηΐβ τοβυγγοούοη : “Ὑ6 888}} Ὧδ6 ᾿τϊθθθ868 απο Μὸ 
Ὀοΐδι πὰ Φογυβδίθιῃ, δὰ ἴῃ 81} Φυά85α, δηὰ ἰῃ ὅδιη 
δηὰ υηίο [86 υἱνοττηοδὺ ρασγίβ οὗἉ {86 φαγί.) ΤὮο [οτὰ 
δϑϑίρτιθ (0 186 απ τ ἴδηδ ἃ ροβίοη. ἰηϊοττηθαϊαὶο Ὀ6- 
ἔγοοη ἰῃ6 Φ6 08 δηὰ ἴπ6 θη 1168, το 18 ΚᾺ]ΠῪ ὈΟτπΘ 
ουαὐἱ Ὀγ ἐμοῖς Ὠἰβίοσυ. ΤΒΘΥ͂ μαα ρστοδίον οἱδΐτω οὐ [Π6 

5061 ἰπδὰ (πΠ6 φημ 686, θὰΐ 1688 ἰὩδη (6 ΨαΎ. 
ἴμῈ ΒΘΘΙῚΒ ἴ0 ἱΠ ΡΥ (τδὺ ΗΘ ηρΒίοηθοτς ἀοηΐ68) ἰμδὶ 
(Π6Υ ΤΟΓΟ ἃ τοϊσθα τὰοθ, ΠΟΒ6 το σίοῃ οοπδίβίθα οὗ 
ἃ σοι ἰπδίΐοη οὗ 9688} δηὰ Ὠοαίθοη οἰοιηθοίβ. ΤῊΘ 
Βδτηδυὶ 85 ΓΟ ἴπ6 ἀοθοσηάδηίβ οὗ ἴθ Ὠοδίῃϑη οο]- 
οἠΐδίβ (ἀοτδοῖ : Ῥμοηϊοῖδηβ δηὰ Εὐγτίθη8Β 3)' βοτὰ 
ΘΠ ΔΙ Π 656 βοηΐ ἱπίο {86 ΘΟ ΓΥ αἴνον ὑπ ἀδρογία- 
(ἴοῃ οὗ 086 Τα Τυῖθ68 ἰηΐο Αβϑγτία (2 Κίηρβ χυὶϊ, 24), 
διὰ οὗ 16 τοτρηδηΐ οὗ [βγ86}1068 Ἰοῖν Ὀθμϊηά, πὶ 
σι οτα (ΠΟΥ͂ ἰπἰοττηλιτίοα, ΒΘ η ἴΠ6 6 »νγ͵ὸ σοϊασηοα 
ἴτοῖα ἴ6 Βαθυ]οηϊβἢ οαρί ἱνὶτγ, ἸΠΟΥ͂ ργουθηϊοα {π6 
ΒΑΙΔΔΥ Δ}8 ἴγοτγη (δ εῖηρ ραγὶ ἴῃ θυ ]άϊησ ὑπΠ6 ἰδτη- 
ΡΪ6θ. ΑσοοναϊηρίΥ, ἐλ 6 Ἰδϊίοῦ τοᾶσϑα, υπμᾶθν βηθ]]δὶ 
πὰ Μαπαδβϑοὴ (Νοῖ. χἰϊἱ, 28), ἃ βαποίυδευ οὗ (μοὶ 
οι, οὐ Μουπὶ ἀογίζιπι, τοὶ τγὰ8 ἀρϑίγογοά ὮΥ 
Ἡγτοδηιβ, 109 Β. 6. ΤῊΘ ὈΪδοθ, ΒΟΎΘΥΘΣ, ΜΔ8 ΓΘ- 

μὴ ἀπέλθητε δὰ μὴ εἰσέλθητε. 

οἂ ββογορᾶ, δῃἃὰ ὈγΆΥΟ γγὰ8 Οὔἴδγοαὰ μοῦ, ΤῈ6 
οὐ ἰγοδίοα [6 ϑβεαπιδτϑη5 88 Βογοίῖο8 (ποὺ ΔΌΒο- 

Ἰαϊοὶγ 85 μοδίμθη8).. Τοῖς ΘΏΓΩΪΠΥ Μαβ, ῬΟΥΠδρΒ; 
ῬδγΪγ δοοοιπίθα ἔογ ὈΥ ἰ86 οοπάυοὶ οὗὨ [86 ϑατηδτὶ- 
1λπ8, ὙΠῸ ποΙΓΠ6Ρ ΟΠ ΒΘ ΠΕΥ οβρουδβοα {Π6 οδυ.86 οἵ 
Φυάαίπτα ποὺ ἰδὲ οὗἩἨἁ ποδί οηΐδτη, Τα ΐβ Θὰ ἰο ὈϊϊίοΥ 
Βαίγοα ἀπ Θ᾽ οῦΒΥ Ὀοίπτθοη ἐδ 686 ποῖρῃ οσΐπρ' ΡΟρ- 
υἱδίομθ. [ἢ Ἰδαίου ἄτηθα, (6 βασημδγιίδηβ σοῃιἰπυρὰ 
βίτίοὶ Μοποίδοίβίβ, σμοβῃ θα {886 ΒΟΡΘ οὗ ἃ οομηίης 
Μοβδίδη, δῃὰ δἀορίϑα ἴπ Ῥαηίδίθι ἢ 68 ὑποῖς δυΐπου- 
ἰΐγ ἴῃ τηδιϊοῦβ οὗ δ. Βυῦ ουθὴ ἵμοκ Πϑδαίμοῃ 6]6- 
τιρηΐβ Δρροδσοα διηοηρ πο, “4366 Αοἱβ Υἱϊϊ, 
Ἧ τηυϑὺ ποὺ ονουίοοῖς ἰπθ ἀἰβόσοηοο Ὀούνγθοῃ 

ΤΏ 6οη- 
γογβαιϊΐοῃ Ὀοίπθο ἴἰ86 οτὰ ἀπὰ 6 ψόοιιδῃ οὗ Ξδιηδ- 
τα, δῃὰ ΗΪ8 ΔρΡΡθᾶγϑποο ἰῃ 06 οἵ ἰδποὶν οἰἰΐ65, Ὁ]]}Υ 
Ῥτονα ἐπὶ [ἢ18 ῬἱἁΞ ΤΏΘΓΕΙΥ ἃ ρτΟΥ βίο η8] ἀυταηροιηθπὶ 
ἴον [86 ἀἰβεΐρ]ε8. Τῇ οτὰ Ηἰπιβο ἢ ΚΘΠΘΓΔΙΥ δοιοὰ 
οὨ ἴῃς ρτίῃοῖρ]α οὗ ργοοοοάϊηρ ἔγοπι ἰδ ραγι σαν ἰὸ 
ἴδιο αηἰνοτδδὶ (Μαἰϊ. χν. 24), βίῃοας Ηἰβ κΚίηράοπι μαὰ 
ἄγε ἰο Ὀ6 Τουμαοα δηὰ οϑιδ] δηθὰ ἰῃ Ιδγαοὶ. Βαυὶ 
πίτῃδ], Ηὸ ουοῦ ργοβοουϊοα ΗΪ8 ρτοαὶ οὐ͵θοὶ οἵ οχίθῃὰ- 
ης Ηἰβ Κίπσάοπι ἰο {πὸ αἰσοοβὲ Ὀουπάδγυ οὗ [86 οαγίῃ. 
ΤῊΪδ ἰοτῃρ ΓΆΓΥ ᾿ἰταϊ ίοη ἴο ΙΒγδ 6] γαϑ, βονζθυογ, [ῃ6 
ςομ αἰ ἰδη ὨΘΟΟΒΒΑΓΎ [0 [86 δἰϊαϊητηοηΐ ὁ (18 Οὐ] θοῖ : 

: ῥοέπρ. Ὑπὸ ατϑοῖ τροφή ᾿ποϊυιἀ68 1] ἐμδξ 18 ὨΘΘΘΒΘΑΤΥ͂ 70 δΌρ- 

Μαϊϊ, νὴ. 11, οἷα. [π 186 6486 οὗ Η]8 ἀἱδοίρ]οβ, Ηθ 
ΒΓ ΘΕ] ἱπϑἰβίθα οα {ἢ 8 τηϑίμβοαϊοαὶ ργοοθάυγθ , δηὰ 
[06 ΟΧΡΓΘΟΒΒ Ῥγο μι  υἱΐοι ἰπῃ (8 ᾿ἰπβίδηοο βου ΠΟῪ 
ΤΟΒΟΣΥ ἴῃ6 Ορροβίίθ τηΐρῃν ἤανα ἰδθη ρἾδοα, οἵ, ἴῃ 
οἴμοῦ πογὰβ, ΠΟῪ ἀΘΟΡΙΥ [ΠΟΥ τ ΓΘ ΔΙΓΘΔΑῪ ἱτηυθὰ 
γε Π6 δρίτῦ οὗἨἁ δι μο]οἱγ. Αὐσοογαϊηρίν, ἰξ 8 ΔΌ- 
Βυγα ἴο το ταῦ (18 ῥτο Οἱ θη ἰΒ ἱποοιαραῦ]6 πῖτἢ 
δ ἰν. (γα. 88), οὐ τὰ Μαιί, χχνὶϊ, 19 (Οἰγότου, 

ΚΟβι}1η). ΒΠθυῦπον : ΤῸ μᾶγο βοηξ {86 ἀϊβοίρ]οβ ἢ 86. 
ἀδηίῖ]68 δηὰ 186 Βαπιαγίδηβ, σου] παν Ὀθοπ ἰο οἷοθο 
[86 ὙΑΥ (0 ἴπ6 Ποαγίβ οὔ {πὸ ζογθ. Α ρϑορὶβ μβδὰ 
βτϑὲ ἰο Ὀ6 ραίπογοὰ διημοηρ ἰπθπὶ, ἴον {μοῖτβ σοτο [86 
ΟΔ]]πρ' αηὰ ἐἢ6 ῥτοσηΐβοβ.Ό δυτγίηρ ΟἾτβι᾽ 8 Ὀτί οὗ πχϊῃ- 
ἰΒΙΤΥ Οἢ δαυῃ, ἴοτο γα8 ποῖ Ποὺ {ἴπ|6ὸ ΟΡ τοοῖὰ ἴῸγ 
ξοΐπρ Ὀογοπὰ 16 Ὀουπάατγίοβ οὗ Οδηδδῃ. 

δ΄. 8. Βαἰδο ἴθ ἀθδὰ.--- ΤῊο θτβὶ ἱπβίδηοθ 
ἱπ το τη0 ἀοαὰ ποτο ταϊβοὰ ὈΥ δροβίοϊϊο ΑΥ̓͂, 
ΟΟΟΌΓΒ ἱπ [ἢ6 ΒΟΟΚ οὗ Αοἰ8 (ἰχ. 86); Ὀυὶ (86 ϑονϑῃ. 
Ε τορογίϑα οἢ {ποῖγ γοΐυση, ἐμαὺ [μ6 6Υ]} βρὶ τ ἵ8 το τΘ 
ΒιὈ7οοῖ ὑο ἔποπα, πΚο χ. 17. Οογίδος, 

ἘΎΘΟΙΨ γὺὸ ᾶνθ χϑοοσίνοά.---ΤῊΪϊΒ τοΐοτ Ὀοίὰ 
ἴο ἐπεῖν ἰθδοδιέηρσ, δῃὰ ἰο [86 ταϊγδουϊουβ μοἷρ πιο 
ΠΟΥ Μ γα ἴ0 Ὀτίηρ, 

γον. 9. ἴῃ γόους ΟΥ ταῖδθον ρίτὰ166.-- 
ΤῊΘ ρίνα]6 οὗὨἨ {86 ὌρΡρον ραττηθηῖ βογυθὰ δὲ 186 βᾶτωθ 
{{π)6 88 ρῦγβο. [Ι͂᾿ 180 ἐ, 186. το) ΤΟΔῚ Ῥοοϊκοίϑ 
ἴῃ 18 6ἱγ ἀγθββοβ,.---Ν οὐϊοΣ μοϊὰ, ποῦ αὐϊνοσ, ΠῸΣ 
ἘΣΆᾺΒΒ (ΠΟΡΡΘΥ, ΒΙΩ8}} οοἷῃβ ;  αἱξ. : ρεοωπέα). Α ἀο- 
Βοοἷηρ οἰΐτηαχ, βμοπίησ ὑπαὶ ὁνθὴ ἴῃ6 ᾿οαβὲ ὑγοῆϊς 
ἔγτοσα ἰδεῖν ομῆοθ γὰ8 ῥγο ει θα : Ὀαὶ ἱταρ᾽ γησ ποῖ- 
1Π6Γ ἃ ΥΟΥ͂ Οὗ ῬΟΥΟΣΙΥ͂ ΠΟΥ ΟΥ̓ ΘΠ ἀἸ ΟΔΌΟΥ, ἴῃ ἐδ ρΡορί8ἢ 
ΒΘΏΒ6, ΤΏΘΥ Ὑ6 6 ἴ0 ἰπίγοάυοας [πΠ6 στοδῦ ρυῃσοίρ]ο, 
(δαὺ [86 ΣηΟΒΒΕΏΠΡΌΓΒ ΟΥ̓ [Π6 ρΌΒρ6] μδὰ οἰαἷπι οῃ ἀδὶϊγ 
Βαρροτί δὰ ἔγοο Ὠοβρ ἰδ] 1 γ. 

γεν. 10. ΤΊ ῥγομι δ ο ἴὸ ῥγονίθ ἐποσηβοῖσοθ 
ΜΠ πὸ ὉΠά 6 ραττηθηΐθ, ἀπὰ ἰὸ ὈΘΒΊΟΥ σαγΘ Οἢ ἰγὰν 
γο το ΒΠ068 δηὰ ἰγγ 6] Ὡρ' Βίδνοα, ΤΟΥ Βᾶγα ὈΘΘ ἃ 
ΒΥΤΩΌΟ]1041 τηοᾶδ οὗὨ δηϊοϊηίηρ ἰμδὺ {ΠῸΥ τοῖο ταίοῦ 
ἴο δίαν ἴῃ Οὔ ῥΪδοο, ἰμδῃ ἰο λων ἔτοτη Ο6 ἴο 8ῃ- 
οἴδον,---ἰἶη βοηθγαὶ, ἱπδὺ ἸΠΕΥ͂ ποῦ ἰὸ Ὀ6 ἸΣΌΟΥ δἰεν- 
64, δηὰ ἔγϑ οὗ οαγὸ. Ῥογῆδρβ (86 ποτὰ ὑποδήμα- 
τα ΤΩΘΆΠΒ ἰγΑν ]]ηρ' ΒΏΟΘ6Β ἰπ (Π6 δβίσὶοῖ ΒΘΏΒ6, 88 αἶδ- 
πριυβῃρα ἔτοιη σανδάλια. Τῃοὸ ὑπόδημα κοῖλον 
τοΐογβ 0 {86 Βοτϊηδῃ οαίοσσμδ. Αοοογάΐηρ ἰο Μασ, 
ΒΟΥ ΜΘ 6 Ὡοῦ ἴ0 ραῦ οὐ ἔνο Ὁπᾶον μαστηθηίβ, ΤῊΪβ 
ἷβ ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ ΒίΤΟΠΡῸΡ δχργοββίου, Βυΐ ᾿ξ ΤΏΔΥ ὈΘ το- 
ϑαγάοα 88 ἰπιοηἀοα ὈΥ͂ τᾶν οὗἁ εχρίαπαδίοη, ἰῃπαὶ ἴῃ ἐμαὶ 
οϑροὶ 186 ΤΩΟΒΒΘΠρΡΟΓΒ οὗ ΟἸσίβὲ ἀγὸ ἀϊγοοϊθα ἰὸ ἰδῖκθ 
ἃ Βἰα δ, ἀπὰ ἰο Ὀ6 βμοὰ πιῖϊῃ βαπάδ]8. ΤῊΪΒ βίδ οὗ 
ψ  οἢ Μαγὶκ ΒρΟΔ ΚΒ, 8 ποὺ ἰο Ὀ6 υπάἀοτγδίοοα 88 ἰῃ ὁρ- 
ΡοΒιΟ ὑὸ ΒΈνΌΓΑὶ βίανϑϑ (6 Πο6, μουμαρδ, ἐμ 6 τοϑά- 
ἴηρ ῥάβδους, ἰῃ Βογογα] Οοαά.), Ὀυὺ ἰο ἃ ἰαγγχοῦ ουδὲ 
ἴον 1.6 ᾿οῦσπιογ. Ηδποο ἴπ6 ὑνὸ δοσουηίβ δβυ δίδηια]- 
'γ ἀζτοο ΤΏΘΥ ψ6Γ6 Ὠοΐ ἴο ΘΟΠΟΘΓΏ ἰποιηβοῖνοβ ἀρουῦς 
[186 δἰ, [ἌΣ 1688 (0 τρᾶκο ἃ ὑσγοῆϊ οὗἉ τ ὈΥ ἰδεῖν οἵ- 
βο6. 

ΕἘΟΣ ἴθ ἸὉτουκῖοδῃ ἐπ Ἰστοσϊν οὗ δἰπ στηϑαὶ 
[ἰνἱπρ}].--- ΤῊ 8. Βοσνο8. 88 κού ἴο ἴῃ6 Ὀγοοθαϊηρ ρ88- 
ΒΑζΘ. ΟἿΣ πη πίθῃμημοα δηὰ ἰδποῖν οἶσθα τογὸ ποῖ [0 
Ὀ6 βογογθρὰ, ΤΏΘΥ πότ ἰὸ ἱἰγυδβὺ ἰὸ ἱμοῖν οδῆοοθ ἴουὺ. . 
τοῖν τηδἰηὐθδηο6, δα ὑποὶνρ ταδὶ ύθθδηοθ γὙ88 0 ὉΘ ᾿ 
Θχο αδί νον ἔον 1ποὶν οοοῦ (1 Οοτγ, ἰχ, 14: αὶ. νἱ. 6). 
ΟἸββδύβοῃ σὶρ} 64}18 αἰὐοημ οι ἰο {16 ἀἰδογοηοο οὗ 
{ἰπ68 Ἔσχργοββοὰ ἴῃ [τὸ χχὶϊ, 8ὅ. Ατποησ 086 τὴ0Ὸ 
ὝΟΙΟ Ὀγοραγοαὰ ἴὸ τϑοοῖνο {π6 ρΌΒροϊ, [Π6Υ τϑαυϊγοα 
ὯΟ ῥγον βίου ἔοτ 86 ἔαΐϊυγα; ποὺ 80 διποηρ δηΘΙηΐ68, 
ΔΙΒουΡἢ ἰπ ἴπαὺ οΆ86 δ’80 δηχίουβ σᾶγα ῬὰΒ ἰὼὸ ὉθΘ 
Ὀδηϊβηθα (866 γεῦ. 190). ΤῺΘ ἸΑΌΟΓΟΡ '8 ἅ αὶ ιο τ, 1007. 



186 ΤῊΕ ΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΕΥ͂. 

ἐλν,---ἰπαϊσδηρ δ ἰδ ῬΕΓΒΟΠΑ] γα] 6, οὔ ποῖ Βα πβου]ὰ | ὅ. [29 ῥχΐδε (θεῖν, ἰπ ἰθ6 Ιονὸ οἵ ΟἈγίβι) ; 6. 186 
86 οομβοίουβ τι αἰρη γ, ἑἐ. 6., ιω. υχ δ γ δοὰ 
οομβάσῃοο. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝΡῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

ΤΏ ἰπβίσιι οἰ 08 Μ Ὠϊοἢ 186 Ἰμογὰ ρκανο ἰο ΗΪΐ8 δ:- 
ὈΑΒΒΔΟΟΓΆ, ΜΓ ΓΟ, ἰῃ 1Π 6 ὅτϑὶ ρΐδοο, ἰαϊοημάρα ἴον ἐδ ὶγ 
Βγβὶ τηϊββίοη. Βαΐ {Π6 ἰθύτηβ ἃΓ6 80 ργαρῃδηίῖ, [86 αἱ- 
ΤΘΟΙΪΟΏΒ 80 ἀθορ ἰῃ ὑμποῖν Ὀθδγίηρ, δῃ ἃ 80 ζθπογαὶ ἴῃ 
ἰδοῖγ ἀρρ)ϊοαϊίου, ἐμαὶ {Β6Υ ΤΩΔΥ Ὀ6 ἴδ Κη 88 {πὸ ἰγρα 
οὗ 4}} 186 Θοχησηϊββίομβ ρίνθῃ ὈΥ ΟἸγίβὺ τ0 Ηΐδβ βογ- 
γδηΐβ. ΤὨῊΪΒ ΓΟΙΊΔΓΪ ΔΡΡ]ΪοΒ, γι, ἰο [86 αἷηι οἵἁὨ ὑμοῖν 
τοἰϊββίοῃ, υἱΖ., 0 (86 Ἰοδὲ ΒΏ6ορ οὗ ἴπ6 Ὠουδβο οὗ ἴβγβεὶ : 
ἡ. 4.) ἴῃ [86 ἢἤγβὶ ἶδοθ, δ νγαυβ ἰἴ0 1086 ὙΠῸ δΓΘ 
γηποδί μόφον απὰ ρμγεραγεα ἴο τϑοοῖνο {πὸ ἰγαΐῃ, 88 
Ἧ6]] 88 ἰο ὑὴ6 ἡιοδέ περᾶν. Νεχί, δ8 ἴο {π6 πορδιῖνϑ 

, αἰγθούοσῃ δδουὶ 1μοἱγ Νὐύβιν Μ6 γζδίμοῦ [ῃ8ὲ τὸ ον πὲ 
ἴο ΓΟΥΟΓΒΟ 86 ὨΙν] 6 ΟΓΘΡ ΔΠα ΔΙΓΓΑΠΡΌΙΩΙ 
ἱπρ 1.6 βοβροεὶ͵--- τυ]ο σιΐοθ Ῥδὰ] ἰῃ 
Ἰοπο, Αοἰβ χτυὶ, 6,9. ΤΏ, 88 ἴο ᾿μοὶι 
ΤΏΟΥ δγο, (α) ἴο ΡΓΟΘΟΣ : ἴο ΔΩΠΟΌΠΟΘ ἰδμαὺ ἴῃ6 Κἰηρ- 
ἄοτα οὗ Βοδυύθῃ ἰ8 "ὰς μαπά. (ὁ) Τὸ οοπβστη ἱμοὶν πογὰ, 
--͵Ἰοῦὺνγ ἀἰωϑης ἀ ραραν ας {Π6 δβἰ εἷς, δῃ!ὰ δύϑῃ γδὲὶβ- 
ἷηρ ἴῃ ἀορδᾶ; 2. ΟΥ̓ »ιειγί  γίπρ,---οἴθδῆβο 186 ᾿ΘΡΟΓΒ, 
οδδὺ ουἱ ἀονιβ. Φ δβι Βογνδηίβ οὗ Ομτίβῦ τουδὶ ΔἸ ΤΑΥΒ 
αἶπι ἀἴνον ἴμ686 ὑπὸ οἶδβοίβ ἴῃ {Π|6ἷγ δου Υ.--- ΘΕ ]Υ, 
88 ἰ0 ἰποὶς γειοαγά. ἘΤΘΟΙΥ [ΠΥ τθοοῖνο, ἔγθεὶγ ἐμ 60 
ΕἾ Απὰ γοῖ ἰπϑῦο 18 ΠΟ ποοὰ ῸΓ οϑγο, δίῃοθ [6 
ῬογοΡ 8 ὙΟΣΊΒΥ οὗ βαρροτί, Τῇ ῥσγδομίῃρ οὗ {ῃ6 

βοβροὶ τω πόῦοῦ 6 ἀεορταἀοα πο δῃ ὁ 
ὙΟΙΪΙΪΥ οι] ουταθῃΐ : ΠΟΓ, οἡ ἴ6 ΟἾΒΟΣ Βαπά, δβ)ιου!ὰ 
{Π6 ὀνδηρο δ Ὀ0 αἴταϊὰ ΟΣ δββαιηϑὰ ἰὸ δοσορί οὔ 5υ.- 
βοίοηϊ κυρροτί ἔγοτὰ τμ086 ἴο Ὑοτα Π6 ΡΓΘΘΟΒΟΒ, δηὰ 
ὑπαὶ δοοογαϊηρ ἰο ἰοἷγ οὐστὶ τηοὰθ οὗ ᾿ἰνίησ, ΥΥ 6 δΓῸ 
ὑπῆϊ ἴον Ὀυϊαϊπρ Ρ 186 ἰπϊηράοτη οὗἨ μοδνθῃ, οὐ οὗ 
ΒΓ βδου βοίηρ ἰόντα, ἱἶ τῷ δρργοδοῦ ἔπθ πουῖς ἰη ἃ 
δρίγὶι οὗἨ οονείοιδηδδδ ΟΥὁ οὗ δῃχίουβϑ οαγε, ἀἰβίγυβιηρ, 
[6 ΒΡ} 168 οὗ (86 ΟἸυτοι, Τμδὶ {Π18 ἔγοθάοχη ἴγοτα 
ΟΑΓΘ 4068 ποῦ ΘΧΟΪ 6 ὨΘΟΟΒΒΑΓῪ Ὀτου βίο, 88 ἱπαϊοαῦ- 
οἷ ὈΥ̓͂ ουν οἰγουχηδϑίδῃηοοβ δηὰ ὉΥ̓͂ ἰῃο086 οὗἨ [8:6 ΡΕΓΒΟῺΒ 
ΒΙΟΌΠα 08, ΠΟΡ 106 ΟΔΓΟΙῚΙ ργαβοσυβίίοη οὗ βυο ἢ ῥχγο- 
Υἰβίοη, ΔΡῬΘΑΓΒ ἔγοϊῃ ἰῃ6 ιἰϑίουυ οὗ ἴῃ6 τηϊγβόυϊουβ 
ἴοοῦΐηρ οὗ [6 συλ 6. [πῃ Ὀοϊδ ἴΏ686 ᾿ῃβίδησοϑ 
ἰδοῦ 8 ἃ Β11811} γον βίο, δῃὰ ἃ ἰδοῦ ΟἿ Ὑὲ8 
Ρτγοβοσνοὰ, Οὐδσίδοῖι πηθη τ οῃ8 {86 οἷοαῖς οὗ Ραυὶ 88 ἃ 
6856 ἰη΄ ρμοίηϊ, 2 Τίτῃ, ἷν. 18, Βυὶ {ηἷβ ἰδὲ αἰσουτϊῃ- 
δίδῃ 6 8150 ΒΟΥΝΒ ΒΟΥ γοο ἔγοσῃμ 8ἃ11 ουὐϊν διὰ σᾶσο [86 
ἈΡοϑβί]68 δὰ Ὀθθῃ, 

ἨΟΜΙΙΣΕΎΥΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

ΟἸτἧβι βοπάϊηρ ἔοσι 8 Η]5 τη ΘΒΒΟΠΡΌΙΒ : 1. ΤῊ6 τῶ68- 
ΒΙΏΒΟΙΒ; 2. ἴΠ|6 δἰτὰ; 8. 1:6 ὙΑΥ; 4. 1ἴ06 ΤΩΘΒΒΔΡῸ ; 

τον βίο βηὰ [80 δι ρροτί.---ΤῊΘ τηϊββίοῃ οὔ πο ἱπτοἷνϑ 
ἈΡοβί!εβ, ἰπ 118 σοῃεἰυδηοα ἴο (86 οπά οἵ [6 ὙἩοΙ]α, 
---ΟΑΟἀὀδ]πιοπὶ οὗὨ ἴ8 ρνοαϊοϊίίοη, “ Ηον Ὀοδυϊ] ὑρσς 
186 τηουπίδίῃβ 1᾽᾽ οἷο,, 86. 11]. 7.--ΕΗον ὈΪϊνίπο τ ἰ8- 
ἄοτῃ ογάουβ (86 ἯΑΥ οὗ Ὠϊνίηο ἴον: 1. Α8 ποοὰ ἴῃ- 
ΟΥΟΑΒΘΑ, ΠΟΙ͂Ρ ΘΏΪΑΓΡΟΒ; 2. ἰΒγουρὰ Ητοϊϊδίΐοη ἰὸ απ ́ 
ΥΘΡΒΔΙΠΥ : 8. ἴγοσῃ Π086 ὙΠΟ δ ΓΘ τηοϑὲ βυβοορ 16, ἰο 
ἴ8ο580 νυῖϊο Δ.’Ὸ 1688 Βυβοοριὶο]6 ; 4. {γουρὴ ἴδ6 αὐἱοὶ- 
οηἰπρ οὗ 186 Ρθορ]δ οἵ αοά, ἰο ἱμαὶ οὗ 186 που]. --- 
Ττοο δηὰ [8186 βοραγδιίβτω, δ8 ἀἰβιϊ ρυϊβηθα ἔγοτῃ ἐσθ 
δηὰ ἔΔ]86 ὑπ γ  ΓΒ Δ] 151), ἴῃ [6 Βργοδὰ οὔ 86 (δι ἢ.---Μ15.- 
ΒΙΟΠΔΙΥ Ζοδὶ τηπδὶ δοοοεητηοάδία ᾿ἰ86} Ὁ ἴο τὶ σὺ οτάον, 
δΔηἀ τηογο ἰπ {Π6 τὶρὺ ἀϊγεοίίοη.---Ηον ἀοε5 (86 Ἱνοτὰ 
᾿πάϊοδῦδ {8 6 ΤΏΔΠΙΠΟΣ ἴῃ 1] Οἢ ἴ0 ΘΑΓΓΥῪ Οἡ Ηἱΐβ ποτὶ ἢ 
1, ΒΥ Ηἰβ ποτὰ ἃ 2. ὉΥ͂ ἰδς Ὠἰδίογυ οἵ Ηΐβ ἰσϊησάοιι : 
8. ὉΥ Ηἰδ βρίτῖι. ὁ 786 δἰουΐαὶ ΟὈἸ] Καίίοι ἰ0 ΟΔΥΤΥ 186 
δοΒροὶ ἰο ῃ6 Ψονγ8, ἃ8 ἀοσνοα ἔγοτῃ [86 ἰηυποίίοη ἴο 
70 ἴο 186 Ἰοβί Βῆδορ οὗ ἴπ6 πουβε οὗ [βγδοὶ,--"- ϑ το }- 
083] τισδηΐπηρ' οὗ {86 ἰηὐπποίίζου : 1. ΤῸ ρῸ ἴο ἴδ Ἰοδὲ ; 
ἢ, ἴο {Π0 Ἰοδὲ βοορ ; 8. ἰοὸ ἴῃο86 οἡ ποσὰ 106 ὮΟΡΘ 
Οὗ (λὸ ΟΠΌΓΟΙ τοβίβ.-- -ΤῊΘ τυθββαρο οὗ βδϊναιίοι: 1. 
ἈΠ δῃπουποριηρηΐ οἵ [6 Κἰηράοιῃ οὗἨἁ Ὠοδύθῃ ὈΥ ἐδ6 
ποιὰ ; 2. δὴ δσδἰ δἰ ἴοη οὗ (86 τυοτὰ οὗ ἀοἀ ὮὈΥ ἀδράβ. 
--͵.;͵ἼὟσουν ἰ.6 ΔΙ ὈΔΒΒΒΟΥΒ οὗ ἔμ6 ΟἸΌΓΟΙ τηυβὲ ῬΤΟΥΘ 
{πεῖν Ὠἰνίπο πηϊββῖοι : 1. ΒΥ Βοαληρ [86 κἰοἰς, ποὶ ὈΥ 
τογϊατίηρ [6 το]; 2. ὈΥ̓͂ ταϊβίηρ ἰπὸ ἀδδα, ποὺ ὉΥ 
ΚΙ σ πὸ Ἰἰνίηρ; 8. ΟΥ̓ οἰοαηβίηρ (06 ἸΘΡΟΓΒ (Π6ΣΘ- 
168), ποῖ ὉΥ͂ ΓΕΡΓΕΒΘΏΓΠΡ' 88 ὨοΓΟΙΐΟΒ8 [8088 ὙΏΟ ΔΙῸ 
ὑμλν, 4. ὉΥ οαβίΐπρ ουὐ ἀοΥ δ, ποὶ ὉΥ βοι ἱμάς 

---͵ὐθβγεῖν γε λαῦε γεροϊυδά, εἶν σῖυε : τὴ6 ἔπ» 
ἀατηοπίαὶ ρτϊποῖρ] ἴον (μ8 Βργοδὰ οὔ ἰἶ 8 Κίῃράοτα οὗὅὨ 
(οὰ.---Εγοϑάοσῃ ἔγοπι σΑΓῸ ΟὗὨ ἴΠ|6 ΤΩΟΒΒΘΏΡΟΙΒ οὗ 260- 
8ι.3.---Τὴο γἱρτίμιβ ΠΙΡΏΟΥ αὐ γοά, σατυυηρ ἰπ ἰδεῖς 
Ὠθατὶβ (86 ἰΓΟΔΒΌΓΟΘ ΟὗἨ Πού θῆ: 1. ΟΣ ΑΓΟΪΥ͂, ὑθρυγ- 
ἀεποὰ ; 2. ἱπταγάΐυ, Ἰδάθη τ] 186 ρτοαδίαβυ στίομ68. 
--ἾΙΘ Ἰδθόγαν ἐβ ὙΟΓΙΉΥ οὗἁὨ δἷβ Ηἶτθ ; οὗ, ἴῃ086 τ8ΟῸ 
ῬΌΌ 8 1.6 ροδραὶ βῃου)!ὰ [νϑ ὉΥ 186} 

ϑίαγζε "---Ἴ 0 Κίηράοτα οὗ ΟἸγῖδὺ 18 ποὶ βδγίῃ]γ, 
ΠΟΥ Οὗ (818 που], αὶ οοπβίβίβ οἵ ΒΟΔΥΘΏΪΥ πὰ βρίγιυ- 
16} ἐγθδβιγαβ.--- ΤῊ6 οδῖοθο οὗ 1δ6 ΤΩΪὨΪΒΙΣῪ δ Ὡοὶ 8 
ἰγδᾶθ.--- Ομοοπεΐ :--Ὑ μαὺ ἰξ 18 ἴ0 Βανθ πείιμον βμοϊὰ 
ΠΟΡ ΒΙΪνΟΣ ἴῃ ΟΣ ΒΟΙΙ͂ΡΒ, Ὀυϊ ἰο παν ἱμθπλ ἴῃ ΟἹΡ 
Ὠοδείβ.---Αα ἴγῦο ταϊηϊβίον οὗ ἰἢ6 φΌΒΡΟΙ 8 ποὶ δἰηδοι- 
οἀ ὈΥ̓͂ Δ Πρ ἷπ 8 τηΐϊβδίου, πὶ 8 ΟΥ̓ΟΣ ΣΟδαν 
ἴο ζο.---θ! οὗ {π6 Ομυγοὶ 0 τηδίῃἰαῖη [8 τοἑη 8. 
ἰ7:.:} 

Οενϊαοὶ, :--ιθιπἰογοϑίοάπθαβ ὁπ οὗ (8 στοαὶ 
ὉΒαγδοίογίβιϊοϑ οὗ (6 βοσυδηίβ οὗ Ομ γῖβὶ.-- -Τ]ὸ ρτδοθ 
οὗ ἀοὰ ἰβ ἔσθ, ουοὴ Ἰβουρὰ ἰδ β»ὲ οοτησηπῃξοδίοα ὈΥ͂ 
186 ᾿πδίγυτ ΘΠ ΠΥ οὗὨ τη. 

Ἡδεμδηεν :---ὅΟο ποῖ πέιῃον ἱποϊϊπδιϊοι σδττίοα, 
Ὀπὶ τηλοῦ αοα Ββοπᾶβ γου.---ΤῊ6 οὗ ἀεδμασὶ 
Ῥυμῖβῃ66.--- ΜΙ} Ιθύο ΓΒ ταυδί ποὶ βοοὶς ὑπο ῖσ ΟὟ 6886 ΟΥ 
δανδηοοχθῆΐ, 

8. δεεοίαὶ ιγεοίλοτ ὁ ἐλ6 “4 οδίϊδδ ἰο ρίαιδ λουδελοί 8. Ἰδοορέοη, απὰ ελεοίέοα. (ΟἿ. Χ. 11--1δ. 

1} 
12 ποῖα δι4θ 1} γ σρὸ ἰβθῃοθ. 

Απμά ἰηΐο Ἡβδίβοθυθγ ΟἹ ΤΥ Οὐ ἤσουν γ9 8}}8}} Θῃΐθυ, ᾿παυϊγο 00 ἴῃ ἴδ 18. ΜΤΟΥΒΥ ; δηᾶ 
Απὰ ἩΒΘῺ γ6 οομλθ ἰηΐο 8 [{86, τήν] μουϑ8, βαἰυΐθ 1ξ. 

13 Απᾶ 1 ἰμ6 βοῦυβα Ὀ6 ὑνοσίῃυ, Ἰοὺ γὙοῸΓ Ῥθ80θ οοπθ ὩΡΟῚ 1: Ὀὰΐ ἢ 10 Ὀ6 πού ὙγΟσίῃν, Ιοῖ 
14 γοΟῸΓ ρ6866 Τοίασζη ἴο γου. 
15 ψῃθὴ γ6 ἀδρϑατῦ οαὐ οὗὨ ἐμδὺ Ποι88 ΟΥ̓ ΟἸἰΥ, 8δῖκθ οὔ {186 ἀυδὶ οὗἨ γουγ [δοῦ. 

Απαὰ ὙΒΟΒΟΘΥ͂ΘΙ 8}}8}} ποῦ σοῖο γοῖι, ΠΟΥ ΠΘΔΓΙ ΥΟῸΓ τνογάβ, 
Δ 21} Ι ΒΔΥ 

απίο γοῦ, 10 58}18}1 06 Τῇογθ [Ο]ΘσὉ]6 ἴοσ {86 ἰδπα οὗ ϑοάοτϊα δια (ὐοιμοστβᾶ ἴῃ {86 δὰ οὗ 
Ἱπαρτηραΐ, [Π8ῃ ἴοσ ἰδδὺ οἸγ. 
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ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

γον. 11. Ἰπαυίΐγο τυῶο ἴῃ ἰξ ἐπ τυοχῖῦν.---α 
5ὲ}}} ἐατίπον τα δου, ΤΏΘΥ Μόγγα ἰο μὸ ἴὸ ἴῃ6 Ἰοϑὶ 
δίιθορ οὗ [6 δουβο οὗ Ιβγδϑὶ, δηὰ ἴ0 ἱπαυΐγθ γῇ 
διηοηρ θὰ ΓΟ ὙΓΟΓΙΏΥ, ὁ. 6., ΒΟ ρ Ὁ ]6, ὉΓ Ρΐουβ 
Ἰατγδοὶιιοθ. ΤῊΪΐ8 αὐοδίζοι οου]ὰ ΟὨΪΥ 6 δηϑπογοα 80- 
οοταϊΐπρ ἴο ΟὈ͵θοῦνο τραγϑ, δα, {Π6 βθαγοβοῦ οὗ Βοαγὶβ 
δἴοιιθ Κῆρ ἰῃοῖν βίαίθ διὰ αἰβροβι το. 

ἴποτο δ αὁ.--- Οὐπέπμαποα ἴῃ ἃ ῥἷδοοθ, (Π6 
οττωδίίΐοῃ οὗ ἃ οϑῃΐγθ, 80 0 βρϑαῖ, ἰῃ ορροδβίἔοῃ ἰὸ 
ἐδ βιοηὶ δηα ὈτΌκοη δοὐ νυν. 
Οὐ. 12. Δοὰ τῦῖββϑῃ γ7͵ ΟΟΙΩΘ ἱπῖο π6 ἤουδθ 

-οκἰ, 6.. ἴῃ. Βοῦδα οὗ Ὠἶτὰ γῆ 8 πουίῃγ (ΜογοΓ).--ϑὰ- 
Ἰυία 1ἴ.--- Το σομητήοη Εἰδδβίθσῃ βα] ἰδίου δὰ ἱπ (ἢ Ϊ8 
ἰπδίδμοθ 8 ὑπόίοϊὰ τηοαηίηρ ;---]. Ὀαηρ δὴ ΟΣ οὗ 
δρ᾽τίτυ δὶ [6] βὶρ ἰπ [Π6 Ῥαᾶσα ἢ ἢ ἸΒΟῪ Ὀτίηρ ἴὸ 
ἐπ6 ΟΥΓὮΥ . 2. Ὀοΐηρ δ ἀγοββθαὰ ἴο {π6 ψοΪα Πουβο- 
Βο]ά, ἴον [186 βαῖζο οἵ [89 ΤΟΓΪΠΥ͂ ῬΡΟΓΒΟΠ ὙΠῸ Ἧ88 αἱ 
186 Βοδὰ οὗ ἱϊ, 

Απᾶ ἰξ ἰμῃ6 Βουδθ ὈΘθ Ἰνοσῖδν.---Νοῖ οὗὨ γοῦν 
δαϊυϊδοη (ΕΥ̓ [Ζ86}6), θαΐ οὗὅὨ γουΓγ Βα τὸς ὐ προς 
--ΙΤἰὧοἱ γουσ Ῥϑδοθ ΟΟσὴθ ὍΡΟΣ ἐϊ.--ΤῊ Τοτὰ Ηΐπι- 
8617 γαϊϊβοβ ὈΥ Ηἰβ ρϑβϑοῦρ, ἰμοὶσ βαϊυϊδιΐοῃ οὗ Ῥθδοθϑ. 
--᾿οοὶ ψουσ ὕθδοθ χοϊαχῃ ἴο ψοῦ :--ἴ. 6., 11 888}} 
6 ἱΔθὴ ἔγομι τῆδι Βουβοο]α, δηὰ τοϊυγηοα ἰο γου. 
Τῆδὶ ουϑο!ο]ὰ [861 588}8}} Ὀθδοοπια Ῥοοτογ, Ὀὰΐ ἐδ 6 
ἀϊβοῖρ] 65 811.8}} Ὀ6 411 18:6 το Γ δῃ τηοΓΘ ἱογουβ. Βαΐ 
δα οχρτοβαίοῃ 4180 ἱπάϊοαῦθβ δαὶ πὸ σίου {6]]ονγ- 
δυΐρ βΒῃουϊὰ Ὀ6 πεϊὰ τῖϊῃ βασι πουβθ 148, [88.]ν. 1]. 

Ψεν. 14. Απὰ τδοδοόνοσ.--- Το ποτὰ, τυλοδο- 
δυο, τοῖδσβ ἴ0 ῬΘΓΒΟῺΒ ΠΟ ΟΣ ἩΟΓΙΠΥ, 85 Ὀοΐηρ [6 
τοργοβοηϊδνοθ οἵ ΜΟΓΙΏΥ ΒΟυΒΟ ΠΟ] 48 δηὰ ἰοῦγῃ8. 
ΤῊ τπηοοπίηρ, ΠΟΥΤΟΥ͂ΟΓ, 8 ποῖ, ἱπᾶὶ οἢ {86 Εγβὲ [Δ1}- 
ὌΓῸ (ΠΟΥ ποτα ἰ0 ἀνοϊὰ ἃ μοῦβα οὐ ἃ ἰοπῃ, Ὀυὶ, ὑπαὶ 
1 ἸΌΏΟΥ ὙΟΥΘ ῬΘΥΒΟΠΔΙΥ ποῖ τροοϊνοᾶ, μον βῃουϊὰ 
Ἰοασε ἔγβε ἰῃὴ6 Ππουβοὶο]ά, απὰ ἐθθα ὑπ6 ἴόσῃ. ΟΥ̓ 
ΘΟΌΓΒΟ, αὐο ἴἰμ6 ἔγβὶ ἴδ γο του] ΔΡΡΘΆΓ ΟἸΪΠΟΥΒ, 
88 ἐδ αἀἰβοῖρ] 68 δὰ ργουϊουδὶῦ ταδὰὰθ [6 ὩΠΘΟΘΒΒΑΓῪ 
ἰηααϊτίοθ. “70 δλαζε οἵ᾽ ἐλ αἀνδί 7 ἐλε ζεοί,---ἃ βῖρῃι 
οὗ σοηϊοτωρί, 88 ἴῃ ἰη6 6486 οὗ {π6 Ποδίποη. ΤΊ Ψ6 8 
ἰδυρδς, »εμένεγενι ἔογγα εἰληῖοα ἐζ οοπέασίυ ἱπσμΐηαγο. 
Ιεδίοοι, ἥονγα, 881. ΜΊβῃπα, βγη ῃυβὶι8 νἢ, ΥΥ̓ ο- 
βιοἷῃ, σορ. Αοἰβ χὶϊὶ, 21." Μογοσ, Βυϊ [86 δοίΐοῃ 
τηυδὲ "6 τάρα τὑδίποῦ 48 Βυτθ 1108] οὗὨ σοτηρ] οί 
οοβϑαϊΐοῃ οἵ 8]] [Ὁ] βηρ, οὗ τοηυποϊδιϊοι οὗὨ 4}} ἰῃ- 
βυσηςο, δὰ ὨΘΏ66 88 8 Δηπουποοτιηρηΐ οὗ ΠΒΡΡΒΕΡΕ 
λαάρτησπι, Ὀαΐ ποῖ 88 ἃ τηδτῖς οἵ οοπίοιηρί, 6 6κ- 
Ῥἰδηδίίουϑ οὗ ἂς Ἦ οἰϊο-- τ ἤδνθ ποίπίηρ ἰο ἀο πὶϊὰ 
ἐποτι,᾽" δπὰ οἵ ΕΑ] -- τς ΟΔΙ ΠΥ, 88 1 ποίμἰπρ πδὰ 
Βαρροῃοα,᾽ [411 ἔα βῃογί οὗ ἴθ ἱπιρογί οἵ ἰῃ6 ρδ88- 

"Ὡ 16. 78 Ἰαπὰ οὗ Βοάοσα Ἢ---ἰ. 4... (86 ἴη- 
ὨΔΟΐ Δ οΟΥὗὁὨ ἰμοθ6 ἀοοιιοα οἰϊϊοα. ΤῈὸ ἰσθον 18 
δρίτἰϊυδὶ οὔ γτεῤοοίθά, [λ6 στοαῖεν ἱμοὶν βίῃ, [πὶ ὅ0- 
ἄστα, ΟὨΪΥ ὑδ6 γγοδὶκς ἐοβ ἘΤΩΟΠΥ͂ οὗ [οἱ δὰ ὈΘοῺ Ὠοδτὰ ; 
πὶ ὑο τοῤοοῦ [0 Ενδηρο  βίβ, τηαυϊκοα ἐἢ 6 Οἰτλᾶχ οὗ 
ξαὶπ (Μαῖι, χὶ. 20 ; 10Κο χίϊ, 41).--- 6] 16Γ 8 ἃ 860- 
ορὰ [Ἀ1} (οὴ 1], 86). : 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙ͂ΟΑΙ, 

1. ΤΏ6θο ἀϊγοοϊΐομβ οὗ 6 [ογὰ ἱπηρ]Ὺ ἃ 0] τη σ 
ὁ οχίγοιηϑθ ἰηαϊνί ἀυ}}15π|, ἀπ ἔον [Π0 

οχισῃδίοηῃ οὗ (86 φΌΒρεοὶ ὈΪοδϑίησθ ΟΥ̓Ὸσ 8016 Πουιβθ- 
μοϊάβ. Τῇο Τογὰ βοπὰβ ΗΪ8 ἀἰβοὶρὶθβ ἰο ογῖῃγ μβοδὰβ 
οἵ ἔδιΣο5, δηὰ, [γουρῇ ἴμοτω, (0 Ἰμοῖν 8016 Ὠουδο- 
8ο1 48. Οἱ δοοουηὶ οἵ ἰμ6 πογίβ 658 οὗ [16 μοδὰ οὗ 
δο ἔδιοῖϊγ, (6 τ 019 ΠΟυΒΟ ΒΟ] ἃ 15 ρΘΠΘΓΑΙΥ τϑοοὶνϑα 
ἰαίο δρίγίτυδ] [6] οτδρΡ. Απὰ δἰ πουρ [Π6 ΓΘ ΤΥ 

06 αἰνίαίομβ ἴῃ (86 Ὠουβο πὶϊὰ τοΐδσεμοο ἰο ΟἸτβὲ,Ὁὦ 
γον, 8, ουθῃ [Π686 ὈΓΟΥ͂Θ ἰδιδί, ἰῃ ἴ1 861 δπὰ ἴῃ 1.8 πδ' 
ἴυγ6, 86 ἔδΓ Υ τηυϑὶ Ὀ6 τοραγάρα ΔΒ ἃ βρί τὶ [8] υμΐ, 
Νονδογο ἀο τὸ πιϑοῖ ἰῃ βυοὴ οδ8605 τί τ ἃ ἀἰβιϊποιου 
οὗ Ὀο]ϊονίηρ δηὰ ἱπαϊ ογθης ρΟγβΟβ, Ὀὰΐ ΟἿΪΥ σἱ ἢ 
(δαὶ οὗἉ Ὀο]ονίηρ ἀρὰ πῃ ]ονυΐην . ἷ 18 ποὺ τα ]οῦβ ΟΥ 
ΤηΐΪΏΟΤΒ, Ὀαὶ ἔτι ΘΒ οὐ 068 οὗ 76808. ΤΊ Ἰἰαϊίογ Ὀσθαῖ 
Ρ [6 παίαγαὶ! ὉΠ δηὰ [Ὁ] ϑηΐρ οΟἿὮἁὨ {π6 ΆΤΩΙ]Υ. 
ΤῊ [86 ργοίο-Θσ ηρ 6} Μ͵ὰ8 ἀἰοϑιἰποὰ ἔον ἴπ6 λοιδο οὗ. 
Αἀδτὰ ; ἴπ6 δῖ οοπίαἰῃοὰ ἰμ6 λομδελοίά οὗ ΝΟΔᾺ {4]- 
μπουρὶι Ηαπὶ [οττηθα ομα οὗἉ 1Π|6π|) ; (π6 ῥτοχηΐβθ νγϑῶ 
ἴο ΑὈγΑΠαπι πὰ ἢΐβ λομδελοία ; απὰ οἰγοαπγοϊβίοῃ 
γᾺ8 86 Ὀοῃὰ οὗ υρΐγ ἔογ [86 λοιδο οὗἩ βγϑοὶ, δ᾽ πκὶ- 
ἰασῖγ, 180 ΑΡΟΒ]68 ρἱδῃϊοα ἴ86 ΟΠ υγοῖ ἴῃ ὈοΙ αν ηρ᾽ 
7α"ιίος (ΑοἰΒ χ. ; χνὶ, ; 1 σον. ἱ. 16). ΤῊ αυοδιίοι, 
ἩΠΟΙΠΟΡ ἴῃ ΘΟΥΟΓῪ ο886 ΟΕ άγοη τ γα ὈδριΪΖοα οὗ ποῖ, 
8 ΘΟΙΩΡΔΓΔΕΥΘΙΥ οὗ 1116 ἱτηροτίδηοθ. ΤὴΘ ΑΠΔΡΔΡ- 
εἶδὺ ῥυϊποῖρ]6 οὐου]οοκα ὑπ 6 Ὠἰν᾽ηο ᾿ἰηβιϊαϊοη οΥὗἩἨ [86 
Ζανιΐίν, διὰ 118 ἱτπαροτὶ ἱπ [86 Ομυγοῖι, [6 ἰπύοΓοΔηρο. 
Ὀοίντροῃ Ββρὶ τυ] ἀηὰ Ὡδίυγαὶ οοτωμιυπίοῃ, δηὰ ἰἢ6 
ἰάδα οὗ »εγδοπαϊιέν, ἰῃλ6 σόγτῃ οὗ (86 ΟΠ ΓΟἢ, 
ὙΓΠΪΟὮ ΘΥΘΓΥ͂ ΔρΡΟΒΙΟ]6 Βουβομο]ὰ ἔοττηθα (1 ον. υΥἱί. 
14). 

(ὮΥ (μοὶ ἰο μὸ ὈΥ͂ ΒαρῃαζΖαγὰ). ϑεοοπά γι: Τὸ 
Βαϊυΐθ ἃ του Πουβοῃ 14 ---τίο τϑοοῖνο ἔοι ἰηΐο {Π 6 
[0] ον βῃἷρ οὗ ουδηρο] 6081 ρθδοθ. Ῥτχγοπιῖβο ; οοτηζοσί. 
Τλὶνα γε: Τὸ Ὀγθὰκ οὐ [6 οἷ, πὰ [0 ποῦ ῃο6 
Ἰυάσιηοηϊ, ἰῃ οα86 ΠΥ στο ἠοΐ τοοοϊγοᾶ, Υοῦ ποὺ 
ΓΑΒΏΪ. [{ ἷἰβ Βαϊὰ, “" Ὑ Βοβόου ον 84}} οὶ γϑοοῖνθ 
γου ᾽" (ἑ. 6.) ἀοοἰάἀοα γοεοι 0), “ΠΟΙ Πθδῦ ὙΟῸΡ ῬΟΓῸΒ "ἢ 
(πῆγα (818 αἷβο 8 ἀθοϊἀθα), [θῇ ΟὨΪΥ, οἰο.--- Ηθηοθ, 
οἰτθον [86 Ὀαριΐϑτη οὗ [86 ϑρίτῖϊ οὐ {πὶ οὗ το [οὗ 
λιάστηαση!}. Ομ οὗὨ [86 ὑπὸ τηυδῦ ΘΟΙ,6. 

ἩἨἩΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΙΟΘΑΙ, 

ΕἸἰγβὶ οὐ ὐθοῖ οὗ ἱπίογαβὶ ἴο {Π6 τη ΒΒ Πρ ΓΒ οἵ ΟἸτῖβὲ 
ἩΠΘῺ οηἰοτηρ 8 Οἰἰγ οὐ ἰΉ.--- Αροβίο θα] ἱπαυΐτγ 
ἴον ἴῃ Ὀα68ι ἸοάχίρΒ.---Ὗ 6 ΤῊΔΥῪ ἰθαστὶ αυθῃ ἴγοπι ὉΠ" 
ὈΘΙΐονοβ ὙΠΟ ἅτ {86 μίουϑ.---Ὑ700 8 πΟΥΓΌΥ οὗ 
ΟἸ τ 818 τη ΒΒΔρῸ οὗ Ρ6806 ὃ--- ον ΟἸτῖβὶ ἢ85 δοηνογῖς 
δα {86 οοτησηοη δϑ]υἱδίϊοη ᾿ἰπὶ9 ἢ ΟΥ̓ΔΏΡΟ]Ϊ6Δ] Πη68- 
Βᾶρο ΟΥ̓ Ρ6Δ060.--- ΤΏρΓΟ 4146 {1} γα ρῸ ἰῃθης8.,"-- 
ΤῊΘ ἀϊδβοίρ!οθ βοῃΐ ἴο ἰδ6 ἴδζηϊγ.--- Ὁ βαϊυϊθ [86 
ΒΟΌΒΘ, ΤΠ. 68}8 ἴο τοοοῖνο ἰδ ἰηΐο 6] οὐυϑἱρ.---ἼΠ6 88]υ- 
ἰδιίοη οὗ ἴδ ἀϊδοὶρ]68 18 ὑπ6 Ὀ]οϑϑίπρ οὗ [π6 Μαβϑίοσ.---- 
ΤῊ ατδοίουβ ὨοῦΒ6.--- Ἰ ΟὟ ρ6806 888]] γοϊ ΤΏ ἴο γοῦ : 
1. ὕπθοϊΐονοσβ Μὶ]} τοὶ ἴκοορ ἰϊ; 2. ἰξ ν}}} Ὀ6 δα ἀρὰ 
ἰο 86 δ᾽ ον ΤΩΘΒΒΟΏΡΟΓΙΒ : (Π6Υ͂ 8Π8}} ποὶ Ὀ6 οϑδὶ 
ἄονσα, Ὀὰὲ Θμοουτγαροῖ,---Ἴο μάζα οδ᾽ ἰῃΠ6 ἀπὲ οὗ [Π6 
ἴδοι, 88 ἴη6 δσργοβϑβίοῃ οὗ βοϊοηῃ βορασζϑίίοη: 1. ΔῈ 
δσργϑϑϑίοη οὗ οδί πη 688, οἵ ἔγοθάοσω, δῃὰ οὗ ρυτγὶϊν ; 2. 
οἵ θείης ἱπποοοπῦ οὗ [16 ᾿υάστηοηὶ Ἡ ΒΊΟΝ 814}} ὈθίᾺ}} 
106 υῃθο] ον σβ; 8. οὗ {π6 δοββδίίοῃ οἵ [6] Οὐ ΒΡ ; 4. 
{16 ἰΔ8ὺ Βουτρο, ἃ [πγοϑίθηΐηρ οὗ ἡπάρτηρῃὶ.---ΤῊὴ τοὸ- 
ἡοσώοπ οὗ 116 ρΌΒΡΟΙΪ : {86 Ἰυαρτηθηὶ.--- ϑο]οτηη ἷπι- 
Ῥοσί οὔ δουγβ δηὰ ἀδυβ οὗ ρτδοβ.--- ὈΙδογθηὶ ἀορτθοδ 
οὗ χυλὶ δῃὰ οὗ ῥυάρτηρηί, 

ϑιίαγζε .--- Ομοϑποῖ : Μἰηϊδίοτβ βου] ἰόν ὅο (8 Κ6 
᾿ ὉΡ ἰμοὲρ δροὰθ πὶ Ρίουβ ΡθΟ0ρ]6.--- 7α)μα: Τῇ. 

Ἰσοϑβυγεβ οὗ [Π6 ρμοβροὶ τουδὶ οὶ Ὀ6 Τοτοθα ὉΡΟᾺ Ρ60- 
ῬΪ6.--- Οεἰαπιάον : Οοπίεπιρί οὗ ἰδ8 ροβρϑὶ ἀδβίγογθ 
ΤΟΔΙΙΩΒ δηὰ σουπίτίοβ, ἀπ ὈΪυπ 8 μα πὶ ἰμΐο θυοῖ- 
ἰαδιϊηρσ Τα βουΥ. 

1έδοο :-- ΤΏ Υ ψογὸ [0 τοτηδὶῃ βδιϊβῆοα τ ῖ0ν (ἢ 6 
ἢοῦδβα ἴῃ προ ἢ ΠΟΥ πο Γο, δὰ ποῦ ἴο θᾶ ἰΐ ΤΘΓΘΪΥ 
ἴον 186 βΒαῖζα ΟὗἨ Τῇ γ9 6856 δηα ΘΟΙογὶ ἴῃ ἈΠΟΙΒΟΤΓ.--- 
ΤΟΥ σγογ ποῖ ἰο ἱπίσυιἀθ ἱπογβ 68. 

Οεγϊαοῦ -:-- οὐν Ῥϑδοο π|}}} τοϊαγῃ ἰ0 γοὰ : 8 οὐ» 

2, ᾿πγεί γι: Τὸ ἱπαυΐτο ον (0866 πΠῚῸ ΔΓΘ ὙῸΓ- Ι 



188 ΤῊΕΒ ΟΟἙΡΡΕΙ, ΛΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΊΤΤΗΕΥ. 

ἔοτὶ ἴον (6 ἸαθΟΓΟΙΒ ἴῃ ἰδ6 νἱπονασα.---Ὠυδὶ ΟΥ̓ (μ6 | --- 7 6 τουδὶ βϑεῖς ἴδοι ουἱ.---]οῦ 5 ΡΘΟΡΪΟ βοοη πὰ 
ἔδει, [ἰπο0Ὁ: ΥὙα 58})8}} ἴἰακὸ ῃοιυϊής δἱ 4]1 ἔγοπι 
(Ὠσπι, ὑπαὺ (ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ͂ ΚΠΟΥ ὑπδ γου μδδὰ βουρδὶ ποὺ 
γοῦν οὕγῃ δανδηίΐαρο, θυὺ {Ποἱγ βαϊ γαϊίοῃ. 

Ἠεωδηεν :---αοα πα8 Η]8 οὨ]ἀγθῃ ἰῃ ΟΥΟΓῪ οἶδοθ. 

ουὐ ὁδο ἢ οἰπογ.---Μἰπἰβίογβ τηυβὲ ἀρροδὶ ἰο {86 βγη ᾿ 
Ρδίμίοβ οὗ ἱῃοβα 0 ἃγϑ ϑυβοθρί! 0]6.---ΟἸτίδὶ 
[86 τα͵οοϊϊου οὗ ΗΪ8 αἰβοὶρὶθϑ 88 ἰῃδὶ οὗ Ηἰ8 οπῃ πογὰ 
διὰ ρδγβοῃ. ᾿ 

4, 7ρίαϊε ιοα έπρ ἰὰς ΑἤοδδοπσεΥ8 ΟἿ αδυδ. “Απιοηρ τοοῖυει. ΟἩ, Χ, 16--18. 

}6 
117 βογρθηῖβ, δι ἃ ᾿δΥτ 658 [8112106] ἢ 48. ἋΟΥ̓68. 

Β Ια, Ἱ βοπὰ γοῦ [ογὶ ἢ 88 βίιβθρ ἴῃ {86 τοϊάθὲ οὐ ἡγοῖνϑϑ: Ὧ6 γ8 ὑμογθοσθ Ὑγ156 88 
Βυΐῦ Ὀοινᾶγα οὗ ἸΏΘ; [ὉΓ [86 0ὺ ΜΙ} ἀβ] νοῦ 

γοὰ ὉΡ ἴο {88 σουῃς!}]8 [συνέδρια, ερίγἰέωαὶ ὑτὶθαπΑ}5}, ἀπ Π|6Ὺ νν1}} βουῦτρο γοὺ ἱπ {Ππεὶγ 
18 ΒΥΠΒΡΟΡΊΘΒ [65 βυρροξοὰ Βογοίῖςβ]; Απα γ8 888}} Ῥ6 ὑτουρηῦ Ὀδίογθ ρΌνΘυΠΟΥΒ δηα Κίηρϑ 

βόδια» ἰτἱ Ὀ..}.818] ἢ ῸΓ ΠΥ 58Κ6, [ὉΓ ἃ ἰθβί ΠΟΥ [μαρτύριον] ἀρσαϊηδ [(0] ἐμθῖὰ δῃὰ {πθ 
Θη01168 [αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν]. 

ι Ψοσ, 1θ.-- ᾿Ακέραιοι, οἴσιι. (ἴτοπι κεράννυμι κηὰ α τί Δ Ἡ να π|) τρη πιέαδα, δέση δ, ῬΏΓ6. ΒῸ Μεγοῦ δδότγ ἴμ9 Ἐξγηι, 
, Μαρς.: ὁ μὴ κεκραμένος κακοῖς, ἀλλ᾽ ἁπλοῦς καὶ ἀποίκιλος. ΟομΡ. ἔοι. χυὶΐ. 19: ῬᾺῺΠ). 4. 156. Ἰδησο: οδῆδ  αϊνολ, 

δηᾷ ἴῃ Ῥαγαη 655, αρσίοι γείη, Βοημροῖ, Βονονου, ἐπὶ 06... ΧΡ] ΔΙ δ ἀκέραιοι, " δίπε σογηῖε, ἀπροϊα, ἀθπῖθ, Ασι]θο  ᾿πποχὶ! 
δοῖϊνο, βίαια βῆρο οἱβπι ραβϑεῖνθ -ρ. ΗΕ] . 

3. Ἅογ. 18.--|ἰΤ})8 Ργορεῦ ογάδυ δον 86 αὐϑοῖς, δ οὐβογνεά ἴῃ Τλη 9 Οογγδη νογδίοη, πτοῦ]Ἱὰ γοαυΐϊγο ἐδ ῖ5 σπδηζο: 

“ Βαϊ δἴκο Ὀεΐοσο βονογποσᾳ διὰ Κι 48 5}}8}} γο Ὁ6 Ὀτουμμῖ," καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχϑήσεσϑε.---᾿, 8.] 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεν, 16. ΒοΒο]ὰ, σοι γουῦ ἔοσίἢ.--- Ἢ ὁ ποίο μος 
ειϑααίίου ὈὉΥ τ ΐοἢ ΟἸτῖβὺ ργοραγοθ ΗΪβ αἰδοῖ ρ]68 ἴῸΓ 
Ῥογβοουϊοη, 1. ΤΏΘΥ γγογὸ ποί ἰο Ἔχρϑοῦ θην οῃτοθηί, 
Ὀαὶ ἰο οὈἰαίη Βυθβίβίθῃοθ : 2. ἱΠ6 Ὺ ΜΟΓΘ [0 οχρθϑοὺ Γο- 
οσιίου ; ΒΟΥ τ σ ἰὸ δηιοἱραῖο ἰπαὺ νθῃ ἰδγτὶ Ὁ]6 
Ῥογβοουϊίοηβ ψου]ὰ Ὀ668}} ἰῃθὰ. ΤὨΪ8, ΒΟΎΤΟΥ ΘΓ, ΟὨΪΥ͂ 
αἴϊον δ βαά δηποπῃοδα {Π6 ᾿παστασιὶ ἱσηροηαϊηρ᾽ ΟΥ̓ΘΡ 
ὉΠ ϊονοσθ, “ Βεμοϊά, 1 βαπὰ γου." Τδδ Ιοτὰ τὰρ- 
ἰά]ν ραββεβ ἰὸ {Π6 Ραμα! Θσροσίθῃοθ αὐγαϊ ηρ ἰΠ 6 .. 
“ ΤῊ. ΟἸΏΡἢΔΒΪ8 γοϑὶϑ οἢ ἐγώ: 1 δπὶ Ηδ π|.0 βοηδβ 
γου ἰπῖο βυοὴ ἀδηροτοῦβ οἰγουτηβίδῃοθα" Μργοτ. 
Βυὶ ἰΠ6 Ἔχργοβϑίοῃ 8180 1ἱπιρ0 1168 ἰῃ6 ρστδοίουβ ῥγοίΐθο- 
ἰἰοη ποῦ πουἹὰ αἰϑεπὰ ποτὰ (ἸΒΘΟΡὨγ]δοί, ΒοΖα, 
Βαῃρο]). : ἠ 

1η τ. ταϊδηϊ οὗ Ἰσοῖνοϑδι ἐν μέσῳ, ποῖ εἰς, 
ὁπίο, οἷς." --Ἴ’ο αἰδοῖ ρ] 68. ἃγὸ ποὺ βοηῦ ἰὸ 86 σ οῖνοθ 
8ἃ8 δυοῖν, Ὀαὺ ἰπ ὑπ6 τηϊαβί οὗὨ π ϊνοβ, ἰῃ ογάθν ἴο βθοκ 
ουἱὐ ἴδοδβα γῦο που]ὰ γϑοοῖνο ἰῃς κίησάομμ. ΤΠ τ 66 ]- 
οδὺ δῃά τηοβῦ ἀοἴθῃο θ88 ΤΩΘΒΘΘΏΘΟΓΒ ΟΥὗἨ Ὀ6δοθ ΔΘ 
σοτηταϊδϑιοηοὰ ἰο δχδουία ἐποὶν ψοῦὶς διηοηρ [Π6 τηοβί 
ζατίουϑ, ρονγογία!, ἀπά, 68 ἰὑ που]ὰ Δρρϑθᾶγ ἴο 
ὈΠΟΟΠΘΆΘΓΒΡΙ]6 ΟΡΡΟΠΘΏΙΒ οὗἉ ἴδ 6 ὑπ. Ενθῃ αὖ (δ ῖ8 
ΘΑΙΥ βίαρο, Ομ ορϑηβ ἰο ἰμοὶν σίονν ἴΠ6 Βυ θυ ησΒ 
ὙΥΒΙΟὮ απσαϊιοα [6 ηλ 838 ΑΡροβίϊἝβ, ὑπαὶ 80 {Π6Υ ταϊρτς 
ΘΟΌΓΑΡΘΟΙΒΙΥ, πὰ γοῦ ΘΑΡΘΙΌΠΥ, ρῸὸ ἔουίμβ ἰηΐο ἰδ 
ποιὰ. ΒΚ'Βεορ ἱπ ἰδ τηϊάβὲ οὐ ψΟΪνο8 γα ἰὸ 811 μυ- 
ΤῊΔῈ ΒΌΡΘΑΓΔΏΘΟ ἩΒΟΪΙΥ Ἰοβί ;---Ὑσῃδῖ, ἰΠ θη, τ ΓΘ {ΠΟΥ͂ 
ἴο ἀοῦ ΤΏδ ΟΙΤΟΒ ΠΟΓΟ ΒὶρΗ͂ ποῦ ΟὨΪΥ ουπηΐηρ, 
Ὀαϊΐ 4180 ταδ] ρηδηῖ ἀϊβροβὶϊίοι δηα ἰδ το οὗ ἰσυ τ δπὰ 
οὗ ΟἸὨτβὲ . ἴον ἰὺ 15. (06 ἴανογίίο οδ86 οὗ ποῖνϑβ ἴὸ 

᾿ς τραὶς ἰπἴο ἃ Βογὰ οὗ βῆθοερ. Βυΐῖ μοῦ 86 οἱὰ βίου 
ἷΘ τουογθθὰ : ἃ 6 ΒΏΘΟΡ ἱμνδᾶθ {}6 ἰδθυγοσγ οὗ 
ῬΟΪΥ 68, 

Ιῃ ἴδ πιϊἀδὺ οὗἁ ἰΠ686 τοοΐσξε, 1.0 δῆδέρ “ογβ, 80 ἴὸ 

4 [80 αἷδο Βεοησεῖ, Θποπιοη ἐπὶ ἴοσ. : “ ἐν μέσῳ, ἴν τη6- 
σιο: ποῦ ἐπ τιδά έωηι, Τάτ θβϑι]8 Ἰηἴ6Γ Ἰπροϑ."" Μαϊήοπδῖθα, 
οη ἰδὸ σοΟὨΥΓΑΤΥ, οὐ [09 {π0 ΡΓΘΡΟΒΙ ΟΠδ ΠοΓΟ: “75 

τη οαίυπι, ἐν τὸ εἰς, βίους Ἡοῦτδίοο 3 μῖο ὉΝ ; 3 τ" 

--Ὁ. 8.} 

ΒΡΘΔΚ, ἴο ὈΘΟΟΙΏΘ ὑγδ ΒΓ ΟΥΤΆΘΩ ᾿πίο ϑεγροπίδ απὰ ἄοῦεδ ; 
ἐ, ὁ. ἴοὸ ἀδροτί ἱμοιηβοῖνοβ πιὰ 1ῃ6 τϊβάοιῃ οἵ 8ο- 
Ροῃίϑ, δηὰ ἰἢ6 βἰσρ οἱ ΕΥ̓͂ ΟΣ ΠΔΙΤΩ]ΘΒΒΉ 688 ΟΥ̓ ἀογοβ. 
Τὴ υἱγίαθ οὗὨ ἰῃ6 ἔοστωοῦ αὐ! γ, ΠΟΥ που 6 δ0]6 
ἴο δυοΐὰ ρογβθουϊςοη πὐθπουῦ ἱπουστίηρ κα]. ἴῃ υἱγ- 
ἴι6 οὗὨ ἱπ6 Ἰαϊίογ, ἰὸ ϑῃοουῃίον ρογβοουϊίου τἱϊδους 
ΘΟΙΩΡΓΟΙ ἰβίηρ ὑπο ῖν ῥσϊῃοῖρ]ο8. ΤΏσβο αὐδ 68. ἃγὸ 
ΟΡρροβοὰ ἴο θϑοὴ οἴδδὺ; ὑπ 6 Ὺ ὭΘΥΘΡ ΟΟΟῸΡ σοιρθἱποα 
ἴῃ πδίογο, ποῖ ἷῃ [86 παίυγαὶ αἰβροβί θη οὗ ταδῃ. Βυὶ 
{86 Βρὶ τιν οὗὁἨ ΟὨγῖβι σοι πο 8 ἴῃ ΕἰσθΘΥ ὉΠΠῪ ἰΠ686 
ὩδίαΓαΙ δηἰΔροΟπίβηη8. ΤΏ βογρομὶ 8}1}08 πη] ΓΔ ]6 
πηοβ ἔγομι (86 μαπὰ οὗ [86 ρυγβιθν, δμα {π6 ἄονο ἀθο8 
μοί δβοὶ1}]6 ἱῃ ΔΩΥ͂ ὉΠΟΙΘΔῚ ὈΪδ06,--ἰὶ ΔΡΡΓΟΔΟΙ 68. πὶ 
ὙΠῸ ἷ8 ρομέϊα, απὰ Μ1}}} που ον ἀο0 Ὠδστη ἰοὸ ἰπ6 ρογβοθουῦ- 
ἴον; 118 βαίοιυ 1168 ἰῃ Βγίηρ υὑρναγὰ. 1,ἀβι]γ, (μ6 ἀονο 
ἷβ ἃ ΒΥτΩ 0] οὗ ἴΠ6 βου] τίβίηρ ἴῃ ῬΓΆΥΟΓ δηὰ ἐδιία, 
δηὰ υἱεϊπηαίεν τίη αρονα ἀραίἢ διὰ {μ6 στᾶνο 

γον. 17. Βαϊ Ὄθτσασθ οὗ 126:.---Ἰὴ ογάὰοθῦ ἰο οὐ- 
ΘΌΡΥ ἃ τίρῃῦ ροβί τοι ἢ τοίθγοπος ἴ0 ρογβοουΐογα, 
γου ζηυδὲὶ Ὀογαγὸ οὗ ηιεῆ ΡΌΠΟΓΑΙΥ, τ ΒΟΒ6 ΘΕ ΚΉΘδ8 
ἰροαΌΘΏΟΥ ἀσρθηθγαίοβ ἰμΐο ἰγοδοθοῦυ.---ΤῊς ΘΟ.» 

ΟΣ αμμρατία, ογο [ἢ 6 βρίὶ τί ἴ.8] ἰπαϊσαϊογί98 
οοπῃοοίροα τ] ἴῃ 6 Βυμδρορια8 οὗ [Π6 σου ΒΙΓΥ, τ ΠογῸ 
ἴΠ6 βοπίρησα οὗ βΒοουγραίηρ ργοπουπορὰ ὑροῦ ποτοίίοβ 
γέφῳ ἐξ αηὴ, (Οοπαρ. ὙΥ̓ πον [πὰ ὙΥ. Ξγλ}}, βὰὺ 

ΕΣ 18. Βυΐϊ δ618ὸ Ῥοΐοσθ φόονϑσῃοσε πὲ 
Ἰεῖτισε.--Α ρσναἀαϊίζουῃ, ΤΉΏΘΥ ἃγὸ ὁ Ὀ6 Ὀτουρῃϊ ποῖ 
ΟἾΪΥ Ὀεΐοτο βρί ταδὶ, Ὀὰΐϊ 4180 Ὀεΐογο βθουΐασ ῥπάμοβ, 
88 1 ΠΟΥ ΓΘ ΘΟΙΏΙΔΟΏ ΟΥἸΠι Π418, ΤῊΏΘ ἡ γεμόνες, 
ϑουεγηοῦ 8, ΛΘ 86 Ὀγον οἶδ] δος Βοτ 168, Θοη πὶ βιϊηρ; 
οὗ {μ6 Ῥτγοργθίουβ, (6 ῬΓΟΘΟΏΒΪΒ, δπὰ 1.16 Ῥτγοσυγα- 
ἴογβ. Τα ἰοστὰ ζίποδ ΘΙ ὈτδΟΘΒ [6 ΤΠ] ΟΓΒ οὗἨ Ῥᾳ]68- 
π6, οὗ οἴῃεν οουηίγῖοβ, δὰ οὗ {1|Ὸὸ Ποπιδὴ Ετηρῖγο. 
Ιῃ βῃοτί, [Π6 ῥαββαᾶζθ δΔρρ]168 ἰο 81] οἶν!] πλαρ᾽βίτγαϊοβ 
δηὰ ΤΌ]ΟΓΒ. 

ΕῸΧ ἃ ἰοδίέσλουν .--- ΤΏ 86 ὑγῖα}8. Μ11] γοβαϊο ἴῃ ἃ, 

ι ἀλδυαοθλοι ᾳυοίίπς ἤγροπι ΠΉΔΥΥ δηᾶ σοόγοιῃο: πΙἰ ἰΦ 
Βα! ἃ [δὲ [116 βοῦρϑηῖ βίον β Β[8 τ βάοιυιν πὶ σιγά ΐης },8 μοδὰ, 
ὙΠΔίανΟΥ ΟΠΟΓ ρῬαγὶ οὐ 1,5 Ὀοαν ἰ5 εἰσι. 80. [ὁ τι Ὀ6 
ΤΟΔΟΥ͂ ἰο0 βδοῦὶ δος δηνίΐης Ὀυϊ οἷτ 11} 2 ΟΥ̓, οἴ τι συδτὰ 
ον δορὰ, ΟἸιτϑε.". Τδὸ Ἰπποόσθῆοο οὔ ἵμὸ ἄυγο, δ 8 ϑόσοιηο, 
ἰδ δον ἰη ᾿Κοῦοδα ἰο ἰμ6 Ηοὶγ Θδοεῖ.--". Β.} 



ΓΝ 

ΟΠΑΡ. Χ. 19, 30. 

Το ΟΌΥ οὗἨ (ἢ [μογὰ, ἐδεῖρ τδυ ΓΤ οτα {86 
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Σ΄ 3, Ὑπαὶ ΟἸτῖϑε Βοτο ῥγθάϊοιθὰ ἰο Ηἰβ ἀϊβοίρϑα 
διιρσμοσϑὶ δρί τὶ] οοπβττηδίίοη οὗ (6 αὐὈΒροὶ Βοιὰ ἴοὸ ὑρουσεν 648), Ηο ἨΐϊτΒ6}} Βγϑὶ Ἔχσρουϊθποθα, 
[)6 6 ν28 δῃὰ (0 {6 Θθη!]οὰ. βοἢ 88 ἰῃ6 814] οὈ- 
οοῖ οὗ {1656 Ῥοτβοου ἰ0η8, ΔΡΡΙΥ ΩΡ, 85 Μογὸν τὶρῦ- 
Υ̓ βυρροδϑίβ, ἴο ὑμοῖν ἰοβεοπΥ Ὀοὶἢ ὈΘΙΌΓΘ ΒΘΟΌΪΑΓΡ δηὰ 
ΒΡΙ [Δ] ̓ υἀρο8. Ὑ ὁ 8180 
[6 νοτὰ αὐτοῖς ἰο [ὴ6 Φονγβ, δῃὰ ποὺ {π6 ρονΤΗ- 
ΟΥΒ δηῃὰ Κίηρβ, γ0 616 {ΠΘ,ΒΟΙ 68 [86 ἀφη{1109. ΑΟ- 
ΟΣ συ, γὸ ἤδγο ἴῃ 6 (Ὁ]]οσίηρ Βυσοοββίοη----ῃΓ8., τηατ- 
ἰγγάοῃχ ἰο {86 6758, ἰδ ἰὸ ἴῃ ἀδπ 168, ΤΏ 96 078 
8Γ6 ὮΘΓῸῈ ἰΠ6 τοργδβοηίδνεβ οἵ 8]} [86 Ἰδῖθν βυ ἜΣ ΠΟ Β 
οὗ ἴδ6 ΟΠ γβάδῃϑ, 88, ἱπάθοα, ἰῃ6 Φυάαϊζίηρ Βρὶ τὶς ἴῃ 
186 ΜΙ4α16 Αγοβ νγαβ {86 γοδὶ οδβα οὗ ἴπ6 ρογϑϑοῦ- 
ὕοπϑ οὗἁ Ὀο ον ῦβ ἀυτίησ ἰμαἰ ροτοά, ΜΟΥΟΡ τοὐθοίβ 
106 Ἔχρ δηδίίου εἰς ἔλεγχον αὐτῶν, ὑτοροβοὰ ὈΥ δ τΥ- 
δοδίουῃ. Βυὶ ὙΘ τηυδὺ Ὀθδγ ἴῃ ταϊπὰ ἐμαὶ ἴμ6 ἔλεγχος. 
8 16 οἴἶδοῦ οὗ ἰπ6 μαρτύριον,---ἰο [6 οη6, ἴ0 τορϑῃΐ- 
ΔΏ0Ο; 8η4 (0 ἴδ6 οἰοῖῦβ, 50 παγαθηρα ὑπο βοίυοβ, 
ἴ0 ἡυάρτηρηϊ, 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΉΗΙΟΘΑΙ, 

1. Το [οτὰ Ποῦ βοῖὶβϑ Ὀοΐογ υὑϑ ἰδ6 οββοηίίαὶ 
. δαΣαοίογιβιῖοβ οὗ ἔσθ τοαγίγγαάοσω, ΟΥ̓ ὙὩΪΟὮ Ὑ76. ΤΏΔΥῪ 
υᾶρο ΘΟΥ̓ΘΕΥῪ τηλτίγγάοιῃ τ] οἢ ἨΔ5 Δ κῃ ρίδοθ. ΟὯθ 

. ἸοτΈΠΟ6 51 ἰοαβὲ 8 ῥἰδίῃ, νἱΖ., ἰῃδὲ πιδυγίγτάοσζη οδῃ- 
ποὶ Ὀ6 ἀνοϊάθα ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ Θχογοΐβθ οὐ υϊβάοπι οὐ οαυ Ιοη. 
Βασι, ἰλθῃ,, 15 (Π6 σογίαϊη ρτοϑροοῦ ορομοά τὸ ἐλ αὶ 
πίζοδδοθ. Βαυΐ [Π6 οὈ͵θοοὶ οὗἨ πεῖν βυδοτίηρδ ἰ8 οοῦ- 
τοδροηάϊηρν ρ]οτίουβ. ΤὨοὶν πλδειυγοσῃ γγἃ8 [0 ΒΟΓνΘ 
ἴο Φδονγβ αμὰ (ἀρη 68 88 ἴΠ6 ἤπδὶ οοημῇτγιθαίίοη οὐὗἩ ἰἢ9 
Κοθρο], δῃ!α ἤθησ6 ἴο0 τηδηϊξεβὶ 118 πἰρμοϑὶ οἴδοίβ. 

2, Τ)6 Βαμῃθαγίμβ, ΟΡ βρί τί τι.4] (τ Ὀυ8}5, πμοίὶ- 
6ΓΡ οοτηροβεα οὗὨ ργοδαῦ οὐ οὗ 5118}} ᾿ἰοσΆγοβ, ἤδγνο 4]- 
ἯΔΥΒ ὈΘΘῺ ἴῃ (6 γδὴ ἰῃ [6 Ῥογβθου 00. οὗὨ ον δηροὶ- 
ἰδῖιΒ. (ΤῊ ᾿Βθοϊορίβηβ οὗ ΨΦε6ηδ,. 'ἴπ 156], ποτα νοπί 
ἴο Β8Υ οὗ (86 [Δ ΒΟσδὰ οοῃδίβιοσίοθ, (δαὶ ἰῃ ΒοΟπηΘ 
ποτ ὰ8 ΟὨΪΥ͂ 056 Ῥορθ, Ὀυὶ ἴῃ ἮΝ οἰπιδῦ, πἷηθ 1) 
ΤΏΙ ΘΟΙΏΘ [6 ΒΥΠΔΩΌΖΊΘΒ, ΟΥ (8.6 Ὠἰδίοτἑ σα} γο]σίουβ 
δϑβοσίδιΐουβ. Αἱ ἰδϑὲ, 6 δοὶ οὗ γϑὰ] ἰγθαΒοῚ θη βΈ168, 
ΜῈ Βρίσὶ [1.8] Τηδέίοῦβ ΔΓ παπάθα οὐοῦ ἴὸ Β6ΟΌΪΑΡ 
ἡιυάροβ ἐμουσπιαξ [ο ἐδ6 Βγροογι οι] ῥγποῖρὶδ:: ὁ0- 
οἰοεία ποτὶ δἰδέ δαπισιυηθ7.), δα ρΟνΘΓΠΟΣΒ πὰ Κίηρ, 
ἰμοίιοα ὉΥ ἃ δισίουβ τ ΌΪ6, Ὀθοοτηθ ρογβοουζογβ οὗ 
1:6 π. ὙΒδὶ ἰὰοη}} ΒΟΤΑΓΟ οὗὨ τθῃ : οὗ πγθῃ 
ἴμ τοῖν ἱπῃυτηδπ Ὠυτηδῃ ῬΑΒΒΙΟΙΒ. 

ψ 

ἢ Ηΐτὴ ἴῃ γοίθγτίησ ἢ 

4, Α ᾿δΡ᾽οἴυτα οἵ δηδι οἶβσα ἴῃ (ἢ6 Ῥθορ]θ. ΟΣ. 
21 [Ὁ]]0γ78 α ]ἰἰ6-ρἰοίαγα οὗ ἰδηδιϊοίβτη ἴῃ {ῃ6 [ἃ ὁ 
1|γ. 

ἩἨΟΜΙΠΕΤΙΟΘΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΛΟΤΊΟΑΙ, 

ΟἸ τῖϑὺ βοηβ Ηΐ8 τυ ὶζηθβϑοϑ 88. Βῇθορ ἴῃ 16 τηϊάδὲ 
οὗ ψγοϊνοϑ: 1. Αρραγϑηΐ ΟΡ Ι ΘΒθΏ 688 οὗὨ [Π|6 τη 8810: 
(βῖιθθρ, ᾿νοἶν 68): 2. ὑ86 τηἰγδουϊουϑ ἀδ᾽ ἑσογβησα (1}κ6 
ΒοΡρϑῃηίϑ, { ἀ0068).--- ΠΟΥ (Π6 οουῃςὶ]5 οὗἩ {πὸ 76 νη 
δηὰ [Π6 Βοουγρίης ἴῃ [Π6 ΒΥΠΑΦΖΟΡΊΙΟΒ ΘΓ σο-πδοιοα 
ἴα ἴἰ86 ΜίααΙο Ασοϑ (16 Ιπαυϊϑίομ, ἰογίαγο, πὰ- 
88168).---Μαγίγ τοι, 88 Ῥγοάϊοιθά ὈΥ {π6 Τμοσὰ ; 1. 
109 ἀσνοϊορπιθηῦ; 2. 118 οογίδ ΠΥ; 8. 18 ρἱοτγίουβ 
αἰτη.---ΤῊς σοπίγαβο Ὀδίνθο τηδτίγγάομῃ δηὰ ἔδλμαϑι- 
οἶβιη.--- Α]} ἕδη οἴβτη ἰ8 ὑπο τβέδη, πὰ Ὀδοοσηθ8 δὲ 
Ιαϑὺ δη ἢ βίη, ουθ ἩΏΘΓΘ ἰδ Ὀγοίοθβοθ ἴοὸ ἀοίοπα 
186 σδυ8ο οὗὨ ΘΟ τίϑι, 

ϑίαγζχε :--- Τ Ὡς οτοβ5, ποὺ ουϊγδγαὰ ὑγοδρου τ, ἰ86 
δίψῃ οὗὁἩ 186 τυ ΟΠπυτοὶ.--- Θογλαγά : Θὲ πῶ 
οσιίως ἐπ οογαά οοἰμηιδῖπο.---- νου ἰο (818 ἀδγ, 186 
πἰο5868 οὗ ΟἸγίβὶ ὅτ ομαγροὰ σὰ βοαϊ ίοη δηὰ 
ΒΟΓΟΘΥ.--- Ομοδηεὶ : Α ταϊηΐϊβίον πηυϑὶ ποὺ Ὀ6᾽ αἰγαϊὰ (0 
[6}} 186 ἴσαϊὰ ὄνοῃ ἰο Κίηρβ."---ἾὙ Παΐ οοτηΐοτὶ ἴῃ ρθῖ- 
ΒΘΟΌΓΟΙΒ, ὑπαὶ γγο ΒΒ (ον ΟὨγδι}8 δια] 

Οοδβηεν :--- Ῥαϊάδησο ὑπάδγ ρογβοουϊίου ἕου ΟἸ ΙΒ. 8 
ΒΔΪΚ6 8 ἴΠ6 ρτοαΐθϑυ τρδικ οὗ ἱσιιο αἰΒο ]οβΐρ, στοδῦ- 
6 ουϑὴ 18 τηΐϊγαοΐθθ. [0 15 6617 [86 ρστγοαίοϑι τηΐτ- 
8δο]ῖ.. Το ἀ6 01] ΠΏΔΥῪ ἱπαϊϊδίθ σηΐγαοὶθβ, θαὺ Β6 σδηβοὶ 
ἰμϑρίῖγο ρδίζθῃοθ. 

Ἡδμδηον :--- Τὰ ἃ σοτίδὶη Β6Ώ86, {Π18 ΔΡΡ]168 ἰο 81} 
ΘΟ γϑεῖδηβ : ἰΠ6 7 δῦ ἴῃ {818 σοῦ] ὰ 88 Βῇθδρ ἴῃ 186 
τηϊάβι οἵ σοῖνο68.---Ἴ)Ὡὸ ΡΘΟρΡ]ο οὗ αοἀ δυὐὸν Ἅοπογίβῃ 
Κἰπάϊγ, ἰγυβια!, δηὰ δϑδδοιϊομδία ἔθοι Ὡρβ θαῦ ΔΓΘ 
τὺ ΟὨ ΘΥ̓ΘΕΥ͂ Βι46 ὈΥ ΤΩΔ]Ϊ66.---ΟἸ τ Βιδη8 ΏΟ ἀγΘ 
ἱπποσθγΥ οοπαοιηηδα ὈΥ͂ που αν ὑπ θ. 418, τηδὺ δ] 
ἐμοιηβοῖνοθ πη  ΟἸ  ΒΌΡΟΥΙΟΓ ἴο ΤΠ Θὰ : {ἴπ}6 8118}} Ὀ6, 
ΜΓ ὮΘῺ [Π6Υ Μ11} Ὀ6 (86 ἡ ρθ8 οὗὨ (μοἷγ ἀσοιΒοΓΒ.--- Οοὦ 
οἵήοπ εο αἷδροβοβ ἐξ, ἰλαέ ργεασΐεγα οΥὙ γἱρλιίοοιδη88, 
τολο οἰλογιοὶδο ιοομϊὰ ποί ἔαυε ἀοοδδ8 (0 ρῬγίποεα, δλοιιά 
δὲ ὀὁγοισλί δεζοτε ἑλδηὶ, δ, δοπαῖθ. 

ἃ [Οποδηοὶ δ τί δίασκο δηὰ 1 ηρὸ οτηῇῦ : “διε τοΐίλ 
ανιμιάαηεο 7 Ῥνυιᾶάτησα (πὶϊὰ ἴπο τυ ]δύοτῃ οὗἨ 186 βοτρο;ὲ 
Με οὐδ χπιυῆς ΓΘ, Τ8.Κ 698 ὨΐΤΏ86]7 Δ δΔοοοιῃρ οθ οὗ ἰμοὲγ 
Β 18." -- Φ 

δ. Οανο αδοιε ἰλοὶν Τοΐεηιοο. ΟἿ. Χ. 19, 30. 

19 Βαυΐ πβθη (ΠΘΥ ἀθ νοῦ γοὰ ἀρ,' ἰαἰκΘ ηο [δηχίουβ] ἢ ἱπουρῆξ μον οὐ ταὶ γθ 5318} 
ΒρΘΑΪς : ἴον ὃ 10 888}} 06 ρίγϑῃ γοὺ ἴῃ {πδὲ 88π16 ΒΟῸΣ [πὰ {παι ἤου] πτμδῦ γ6 88}8}} βρϑᾶκ. 

20 Εν 1 18 πού γα ἐπδῦ βρϑδῖκ, θὰὉ {μ6 Θ'ρισγιῦ οὗ γοὰγ ΕΔΙ ΠΟΥ τ Π]Οἢ Βρθδκϑίῃ ἴῃ γοι. 

1 6 :. 19.--ἰ0 στ. ΤΆπκὸ τοδὰβ στ Οοἀά, Β., Εἰ, Β[πδίε,, εἷς,, δμὰ 1δοδπη παραδῶσιν, ἐγαδίασονίηΐς, ἰμδἰοδᾶ εἴ 
πκαραδιδῶσιν, ἐγααοπέ. --Ῥ. Β.] 

4 ον, 19.--[Μὴ μεριμνήσητε. 
ἴοα. : 
φυφιυο πέπιξο πιο αο δοἰϊοίμα 6 ἔδεναντεη Εσσπηρεῖάξ 
ουνα δ. Νοπ οἰπλΐᾷ ργωραγαξίο δ ἐὁο ποῦΐᾳ ργολέδεζωγ. 

- ον οπυπότ ργσδάδηξοτη πιραδαίέοποηι θεΐαί; δ 
ΟΡ. πο ὀχοροίίοδὶ ποῖΐο οὐ δμδρ. υἱ. 95, ὑ. 188, δηὰ 8: σοσῃδσκ οὗἩὨ ἈΓΑΊΟΝ ΑΥ 5 ἐπ 

οαπι φῶ ἀἐξαεπίΐατι αἰτέίπ Ῥγοοίαενίω εἰ ορίϑ λαδεαΐ, 
ΤῊΣ ΟΠ ΕΟ τὶ ἐπιροαέα ." ΒΈΝΟΕΙ,: “ ὕπα, ΠΟΉ οἱ οωπαέ, 

Τίπι. ἱν. 1δ : οοἱ!. 1λιο. χχὶ. 14:1 Οὐγ. χίν. 36...-Ρ, 8.] 
8 γ ει. 19.---ϑοσαο Οοάὰ., Π).. 1.9 ]., οαυὲ ἴι9 νοτὰδ ἤἕομι δοθήσεται ἴο λαλήσετε, ῬΤΟΌΔΌΪΥ τη ΐδὶοὰ ὉΥ͂ [86 δἰ αὐ! Αγ γ 

οἵ κουπὰ νῖῖ} 186 Ῥγοοθάϊης. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

Ψαορ. 19. Ἡίοτσ ΟΣ «τδαὶ.--- ΤῊΣ ἔοττῃ δηὰ (ἢ6 βὺ}- 

[δὸ ἰαϊίον σουϊὰ Βανθ Ὀθθὴ ἔγδιὶ τηθηι]οηδᾶ : Ὀαὶ, ἴῃ 
ΡΙαπηΐπρ δῃ δἀάγοββ, [16 τὶ σῶσε ἰ8 δ γα Υ8Β δροαυϊ 
ἴλ6 ἔοσττηο. [Β6ῃρ6] : “ ὉΌΪ τὸ συξά οὐὐρι!, τὸ φμο. 

δίδιιοα, πῶς ἣ τί.--Ἶ) ὸ τυραν αν ἐχρθοϊθα ἐμδὲ } πιοάο Ὧοπ ἀθοβὶ,... βϑρί για ποὺ Ἰοαυΐϊθις δίῃθ γος 
! 



100 ΤῊΒ ΟΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΘΕΡΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

υἱ8. 2 αδο υοδὶδ οε οἱ ξαρίοπδαηι, ἴλιο. χχὶ, 1ὕ.".--- 
Ῥ. ΚΒ. 

ον, 20, [1 15 ποῖ γο ἰπδῖὶ βρϑαῖκ, πὶ [89 
Βυῖτιὶ οὗ γοῦσ Ἐ'δίδοσ, οἰς.---Αἡ ἰμάϊνοοὶ ἀγρτ- 
τησῃὺ ἴον [Π6 ἱπβρίγαϊίζοη οὗ 186 δροβίοὶϊῖο τυ ρ68. 
Ἐον ἰΥ 188 Ηοὶγ Βρίτίς βυμχρεβίβα ὑποὶγ ογαὶ ἰθβ Δ ΟΩΥ 
οὗ ΘΟ γῖϑι, Ης 8116 {6 πὶ 8.}}} τῶοτγα ἴῃ ἰδ δοὺ οὗ ττὶτ 
πα, βίῃσθ ὈΟΟΚΒ ἃγὸ ροιτηδηθηΐ, απ οδῃ Ὀ6 τοδα ὮὉΥ͂ 
811. Οὐπιρ. Φομη χυ. 26, 27.----0ῷΨ ζους Ἐαῖδοε.---Γ͵ι 
ἴ8 ΤΟΤΏΔΥΚΑΌΪΟ (πδ΄ ΟΌΥ [Οτὰ ΠΟΥΘΡ ΒΑΥΒ ΟἿ ΕΔΙΒΟΥ, 
ὀχοορί ἰῃ 106 [μον δ Ῥγαγον, σοῦ Ηθ ἰδυρην Ηΐδ 
αἰεοὶρίεε, Ὀὰὶ λέν Ἑοϊδον, οτ᾽ γον αϊδιος.: ἴον Ηθ ἷ8 
δ οὐδγηα] δὰ ΟἿἹΥ Ὀοροϊίοη βοη οὗ τῃ6 Εδίἤοτ, τὸ 
ΝΗ ΟΥ̓ δαορίίοη τὨτουρὴ ἔδιι ἱπ Ηΐμ.--- 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. [π οαρεἰνϊγ, ἃ Ῥογβοη πουἹὰ παϊυγα ν ἔδοὶ ΔῊ Σ- 
ἴουβ ΒΟΥ ὑο ἀοέδπα Ὠΐμλβ6 1, ΘΒρθοΐ ιν ἐδ 6 τογα ἴὸ 
ΔΡΡδδιὺ Ὀοΐοτο (με ρστοδὶ, ἰΠ6 Ἰοατηθα, οὐ {π6 ρούγογίι! 
οὗ τ18 νου ἃ, Τα ἀδδϑῖτο ἰ0 βροδὶς γυ8}} που]Ἱὰ Ὀδ Δ]] 
ἴδ Βίγοηρον, ἐπδὺ ἸΠΘΥῪ τοῦτα ἀθορὶν σοηβοίουβ οὗ ἐΠοῖὶν 
ἰπῆοοοποθ, δηἃ μθῆοο ἔδ]ῦ ΠΟ σΟΠΟΘΙΏ οἢ ὑπαὶ μοϊηϊ. 
Βαῦ ΟἸγῖβὲ ἵγθνν Ὀοιίον ἰῃ8η ΔΩ οἴμοῦ ον βιυαϊοαὶ 
οἰοαύθῃςς τοβίσαϊῃβ δηὰ οὐβίγιοιβ, ρου δρ8 ουθὴ Βὺρ- 
ΡΓΌ9808, (6 ψᾶῖτῃ Ουἱρυδβηϊηρβ οὗ [9 Ὠοαγὶ; ΠΟῪ 
δηχί οἷν ἰοὸ 10 ἀροὴ ἴδ6 τς ΟΡ ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΓΟΒΒ 186 
ζω} ἔγοτα ὙΠ σἢ δίομθ ἐμαὶ τίσῦ γογὰ οδη ΗΟΓΥ ; δπὰ 
ΒΟΥ ἄθαορ βρίσι ἴα] 116 αὐ οῖκ 5 ἀπ 64118 ἰπίο Ὀοΐης 
ΔΡΡτορτγίδίθ Ὄοχϑγοῖβοβ οὗ ἰΠ6 σηϊηὰ, 8ὸ {Ππδὲ, ἱπ ΘΥΟΌΥ 
εἰϊυδίϊου οὗ 116, τ 8Β}.}} δηὰ Ὀοΐμ ἐδα τίῤΨῦ ἱπουχς 
δηὰ (Π6 τίρῃι ψογὰ, Οοιραγα {Π6 ΒρΘθοῦ οὗ Ραυὶ 
δραϊηϑὶ Του] ἰῃ Αοἰβ χχὶν.Ό 

2, 7λαϊΐ δὲ σίυσπ νοι, ΤῊΪΒ 15 ζαγί μον οσρί δἰη- 
οὐ Ὁγ, “γον ὦ ἰδ ποί γε ἰλαΐ δρεαξ, διξ ἐδλ6 Αριγὰξ οὗ 
ψοιν αίλεν." ΤὍὙμο οοηίγαϑυ ἰβ Δβοϊαΐθ, αἀῃἃ 80 18 
(Πα ἀοοιγηθ οὗ ἱπορίγαϊΐοη ψ ΒΙΟὮ γοβαλ8 ἔγοσα ἰξ. Α}} 
ῬΟΓΒΟΏΔΙ δηχίοιυ τηυδὶ αἰβαρρθαῦ ἱπ ἐδ6 δης οὶ ρα ὁ 
οὗ ἰδ ϑρίτιὶ οὗ [86 ΕδίΠοῦ, ὙΏΟ Ονοιτυ 68 4}} {6 
ονοηΐβ οὗ 116, διὰ οδῃ ποῖ ΟἿΪΥ ΗΠ] Ηἷβ Ῥθοῦ]6 σψῖϊὰ 
ἸΟΥ͂ 8η4 ρδδοθ, Ὀυΐ οἰαναῖα πο πὶ ἰ0 ΤΊΟΓᾺ] Πογοΐβτῃ. 
αὐ ψΠΘἢὴ ΜἯ6 5880 ἰῃδὺ αὐΐ 86 δῃα 86} Ἐβϑοϊκίηρ, ἀγα 

οομρ]οἰοὶν ὕο οθα86, γ ἀο ποῖ τγθϑη ἱμαὶ ΟἿΣ ἰη 6 }160- 
ἐ..8] δου 168 ΓΘ ὑο Ὀ6 ονοτροπνογοὰ δηὰ Ὀουπὰ ὮΥ͂ ἃ 
οτοίχη ἱπῆποηοο (88 ἰηῃ Μοηίδηΐδιη), Ὀυΐ ΟἾΪΥῪ (δαὶ 
ΠΟΥ 8.6 ἴο Ὀ6 βοῖ ἔγϑο ἔγοϊῃ 811} ἰΙοσγεῦ σποῦνοβ, δηὰ ἰὸ 
Ὀ6 Βρ᾽ γἰ μι }}} ταϊβοὰ δὰ αὐἱοϊζοποά. Ηρησα (6 ἰῃ- 
Ββρ᾽γαϊ οι Ῥυοπιϊβοὰ ν1}}} 06 οὗἁ ἃ τιογαὶ ταῖ μοῦ ἴθδῃ οὗ 
8. ΡΒγοιιΐσδὶ ομαγαοίοσ, ΕῸΓΡ 106 σολοναὶ οὗ 4}1} βοὶ ἐς 
ἰΒΏ 688 δηὰ β6] Γϑοοϊκίπρ ἱσαρ οθ, δ [8:0 Βαζὴθ {ἰπ|6, 

ἰδς ἢ] πες ΟΡΡτον οὔ ἴπ6 ἀοροερϑδὶ δρὶγί [8] τοοϊἑγοα 
δηά νἱϑῦσα. 1μοτὰ ργϑϑϑηΐὶβ ἴπθ86 δι ΓΟ ΟΥ̓ΘΏΙΣ 
88 ἰπητηοαϊδίο!Υ ἱπιροράϊηρσ, Ὀθοδυδα ἴπ6 οοπάυοϊ οἴ 
186 ἀἰδβοΐρ]68, το ἱταρυϊθοηοί, ἀοροηαβ οἱ ἰλοἱν 
ογαΐ τοϊδιἰοπβΐρ ἰο [86 Εαῖδος, πηϊοὶ μδὰ εἸγοδὰν 
δοτητησηοδα δὺ ἰδδὶ ἔτηθ. Οοσωρ. Οδινίη Β ΓορΙῪ ἰο [86 
οΟμΐδββογβ οὗ 6 ρΌΒροΙ ἱτωρτγβοηϑα δὲ Ῥασίβ, ἰὼ Ηϑῶ- 
ΤΥ Οδἰνίη, ἱ, 467. 

8. ΤΊ ἰπίογομοο οὗ [86 ἱπβρίγδιίίου οὗ δου ρθεγο, 
ἀογνοα ἔγομι (μὲ8 δῃὰ βἰμαῦ ραβδβαροδ, ἰβ ααϊΐο Ἰορὶν- 
ἰπαδίθ. ΟἾΪΥ, ἱμᾶὶ {86 χτοδῖ ροϊπϊ ἰὴ ἱπβρίγβοη ἰα ἐΠ6 
τί, ἰο νιΐοι [86 πῶς ἰ8Β αυἱϊίο Βυθογαϊηαίθ. Ηρησο, ἴῃ 
ἴδ ῥτομ δα ρίνοη, τὸ τοδὰ ΟἿ]Υ οὗ ἴδ τί, ποὶ οὗ ἰλ6 
πῶς. Βιμολατὶν, (η6 Ὀγοσηΐβα 18 βἰτωρὶγ δοθήσεται τί 
λαλήσετε, Ὡοὶ λαλήσητε. 

ΠΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΏΟ Ργο μι ἱιίοη οὐὗὨ Ἄοδγοίυϊηοββ δθοῦὲ δπδποσξ 
Ὀοΐογα οουῃοῖϊα, ἰη 118 τοδί ου ἴοὸ ἴπη6 ζΘΠΘΓΆΙ ργοὶδὲ- 
οῃ οὗὨ σδγοξυ 688, Μαίι. νἱ. 84. 688 ΤΑΥ͂ ΤῸ- 
ΔΌΡΘΒΓ, αὐτο πῃ {π6 ΟἸγβδῃ 116, ἰὰ (86 συΐδβο οὗἁ 
Ρἰοίγ, οὐ ἰπ 1παὺ οὗ οΒ οἶα] Σ64].---ΤᾺ Κα πο ἸΒουρλὶ [ὉΓ 
186 λοι δῃὰ [86 τολαζ, δηὰ (Π6 τολαξ 88}8}} ΒΙΡΡΙΥ ἐδ6 
λοιο.----ΟΔτο οί] πο88 δθουαὶ τοιοῦ 8] οὐμπδιηθηΐδ," ἐπ 
118 ἀΔῆροῖβ: 1. 1 Βργίῃρβ ἔγοπι δηχίοιυ, δηὰ γασίγαΐπε 
[86 Βρί τί υΔὶ 116; 2, δ τηδηϊξοδίδ 1ἰ861 Ὀγ οὁχοϊϊοτηθας 
δηὰ Θσοθββ, απὰ αὐμίογαίεξ ἴἰὄῃ6 Βρί γί τ8] 116. 8. ἢ 
ἰοδὰβ ἴο τϑδυΐμοβθ οὐ βο  "βϑοϊκίηρ, δηὰ ἀοδίγοψα ἴῃ 6 
ϑρί για] 11 8.--- ΤῊΘ ρυϊζτηρ᾿ δϑἰὰθ οὗ δΥΟΓῪ ζ8166 ρσορ- 
Δι οΏ, 88 μὲν ρ οἶδοα ἰο ἰγὰθ ρῬγθρδγϑίίοῃ : ἤγαυοσ, 
τηροαϊιαἴίοη, δηὰ ἰηνναγὰ οομβὶοί (ογαξίο, πιοραίαξίο, ἐδη- 
ἑαδο). ΓΚ ῸΥ ἐδ ἰξ ποέ ψοιι, οἴο. 1. Αλ ἱπβιγυσίοῃ δ8 
ἰο ἴδ ἱπΒρίγαίΐομ οὗἩ ἱπ6 πογὰ ὈΥ 16 ϑρίτγὶιὶ οἵ αοά ς- 
2. Δ Δαϊμοηϊ ἴοη ποὺ ἰ0 Ρυΐ ἱπ Οὐ οὐσῃ ποτὰ: 8, ἃ 
ῬτΌΙΩἶΆβ6 ἐμαὶ ἰῃ6 1μοτὰ πὶ}} Βρϑδῖ ὮὈΥ υ8.---ὙὙἽ θὰ 106 
οτδῖοῦ ἢ88 ὙΏΟΙΥ αἰβαρροασγοα, (86 Τσυθ Ογαῖοσ 8..8}} 
ΔΡΡϑδυ. 

Ἡεωδηεν .:--- Οὐ βοϊουβηοδβ οὗ ἱπποοθῦοο, δῃὰ οὗ 
[6 σοοάποθβ οὗ (Π6 οδυ86 ἴῃ τ ἰο ἢ τὸ ἃΓῈ 
8 [1869 Ὀοϑὲ ἀεοΐδηοθ.---ὦ ΟἸτδύδη Μὶ}} ἰθανα ἷβ ἀὁ- 
ἔθηοθ ἰοὸ ἀοἀ.---Α ΟἸὨγτίβαη τηυδὺ ποὶ βμδρο Ηἷ5 ον 
οοῦτβο, Ὀυὶ ἰεανα 861 ἰο {μ6 συϊάδῃοα οὗ αοὰ : 
ἴδογο βῃου]ὰ δἴνγαγβ Ὁ6 αυϊοῖῃ 658 δηὰ Καθ ἢ-τοδὲ ἴῃ 
ἢἰβ βου].--- ὰ Ηοὶν ΟἸοδὶ ἴδ Οοτηΐοσίοσ οἵ ἰλ6 βίτ- 
ΡΪΘ.---ΡΡΟΡῈΓ ΒοΙΤΩΟΏΒ ἅγα (ὨΘΥ ΜΒΙΟΙ δγὸ σίνοι ὉΥ͂ 
1.6 ΒοΙγ αδοβῖ, ποὺ ἰδοβα ἡ μῖο ἀγὸ δι 180 14}}} Θοπ- 
βἰσυοίρα. ᾿ 

9{1π Θοιδη: Θείοεέολο δολδηγοαάηορ οί, ἴοσ “ΠΙΟΝ Σ 
ΚΠΟΝ πο ΕἸ ε θαυ νδ]οηι.---, 8,] 

6. Θευογίέῳ ο7 ἰλε ὑπρεκάϊδησ ΤῬενδοοιμδίοπ, ἰο ἐλέ ἐχίοπ 977) δγεαλὶπρ ἰλε δοπάε ο Ναίωναϊ εϊαϊβοηδλὶρΡ. Ογϑαΐ- 
π68ς8 ΟΥ̓ ἐδ Ῥεγϑοοιδέοη, ἐΐ8 πιοάδιγε, απ οἱογίουδ σπά.. ΟΗ. Σ,. 21, 22. 

2] Απα π6 Ὀτοίμογ 8118}1 ἀθιῖσοῦ ἋΡ {Π6 ὈγοΐΠΟΓ ἰο δαί, ἀπὰ {μ6 ἔδίμοσ ἰμ6 οἰ ]ὰ : 
δα [86 ΟὨΠ]άΓΘη 8}}8]}] στἰβα ἋΡ δραϊηϑὺ ἐλεῖγ ρδγθηίβ,Ἶ δῃα οδαβθ {θὰ ο Ὀ6 Ρυΐ ἴο ἀδδίἈ. 

22 Ατᾷὰ γα 8118}} Ὀ6 μαϊαὰ οὗ [Ὀγ] αἱϊ πιθπ ἢ ἴῸΣ ΤΔῪ πᾶπιθ᾿Β βακο: δαὺ μα {πᾶὺ Θπααγοί!ι (ο 
(06 οῃὰ 81184}} μα βανοά. 

1 ον. 91.--ἰ Ὁ ν. σοηδηξ οὐ τὴ δῖ. )λδ ἔπ Θτϑοῖ, δηᾶ τοηάοτο: “πα δνοίλον κοὐζὲ (ἴοτ δλαϊῇ αἀεἶέοον πρὸ δγοίδλδρ ἐρ 
δοαίδ, απὰ 7ιίλδν ολέα." ας ἴη6 ἰαἴῖον οἰἶδιδο βῆουσα ἐμαὶ [ἴ Μ{ΠῚ ποῖ ἀὸ Ν Ἐπαι δι, Ὅδο Ν. Τ΄ οἵ ἴδ ΑἸη. ΒΙ019 οἱ 
Ὧ)22 τοϑτοσοὰ ὑπὸ δυίίοϊο Ὀοΐογο οΥ ποῦ. ῖζδῆζο 8180 κίγεβ ἐμὸ δί.---ὶ 

8. γεν, 21.--ἰ[ΠΠ|οτὸ ογο [86 ΡΙΌΓΣΑΙ ἰ5 πδοὰ, 1ὲ [8 Ὀοίζατ ἴο ογοἱε ἴῃ δτί. : ολέξάροη «οὐ γίϑο τ ἀραΐπδὶ ραγφηῖθ 
Γέκνα ἐπὶ γονεῖς. 80 Οοπαπὶ, Ν, Τ. οἵ ἴῃ Α. Β. Ὁ. 1δῆχοὸ (Χέμ ον σοσόη ΧίΊξογ᾿).---. Β.] 

8 ͵οτι. 23.--[1}0 Ἰηϊοτγροϊαϊοθα 39 οὗ ὕϊο (᾿ Υ͂. ἰ6 φα!9 ᾿πΠὨΘΟΘΒΉΔΓΥ.--Ρ, Β.) 
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ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Ὑοτ. 21. ὙΧ11 τὴ ὩΡ, ἐπαναστήσονται.-- 
ΤΏ τοῦ ΤΩ6ΔῺΒ ἰπδυττοοιΐοη ἴῃ {86 Βἰσοἰδβϑὺ 8686,--- 
Ὀοΐηρ ἴῃ ἐμπὶ8 οα86 Θαυδ}}Ὺ αἀἰγοοίθα ἀραἰηδὺ ραγθηϊδὶ 
δυϊ που ῦ δά ὑπο βϑρίτὶϊ οὗ Ογῖδι. ΤῊ ΐθ ἰηταγὰ τὸ- 
6] οπ ἸΙοδὰ8 ἰὸ ἰῃ6 οοττοβροπαΐηρ ουϊπγαγα εἷη οὗ 
Ῥαστί οἰάθ, εἶπον ὈΥ ἀοϊϊνοσίπρ ὉΡ ρΡαγϑηΐβ ἴο 6 τωδ- 
εἰδιταῦΐθβ, οὐ ὉΥ ἱποι την Δ πδι16 41} τρηρθθησθ. ἱ 
180 ὈὉτοῖδον δηὰ [ἢ6 ἔδί μον βμον ἰῃεὶν μαϊγοὰ ἐδ ᾿μοἷν 
ὈγοΟΐμοΡ οὐ οἰὐϊϊὰ ὈΥ ὑμ6 παραδιδόναι, οΥ οἰ γοτὶην; 
(ποῖα ὉΡ ἰο ἀοδίϊ:---α ἰοστῃ Ἡἰο ἢ 4160 1 1168 ἰΓοϑϑοΏ 
δηὰ γΊ]Θ 688. 

γεν. 22. ὁ 584]}} ὍὈῸ6 μαῖϊοὰἃ ὮΓ 4]1.---Τ} 8 
δ ΟΠ οχργοϑδίου (ἰπουρἢ πίμοῦΐς [Π6 γι 16) ἱπάϊ- 
ολίθβϑ 18:6 ροΒογα τ οὗ ὑῃ6 μαϊγοὰ ἰοναγὰ Ομτὶβὶ. [ἱ 
ὙΠ δργοδα ονὸγ ἰ86 ποηὰ 116 δὴ ἰηξδοίζουιιβ ἔουογ, ΟΣ 
8 ῬΟΒΌ]ΘΏςο, δηὰ ἔχη ΐβῃ (Π6 τηαϊοτΐαὶ τ ἢ ποῖ, Οἢ 
ΔῺΥ αίνοι οοοδϑίου, [Π6 ἢτο οὗἉ ροσβϑουϊτί οι ΤΩΔΥ Ὁ6 |1ἰ 

ΕἰοΣ ἹΜΎῪ ὩΔΙΔΘ᾽Β ΒΑΪκὸ ᾿---ἰ ὁ., ῬυΓΟΙΥ οα δοδουπὶ 
οἵ ἰδεῖν Οπτβιδῃ Ὀγοξοββίου, δηὰ ποῖ οῃῃ δοοουῃὶ οὗ 
[6 ῬΟΥΒΟΠΔ] Ὁ] ἰβ 168 Δα ΘΥΓΟΓΒ ἩὨΪΟΝ ΤΩΔῪ ταὶ ρ]θ 
πὶ ἰς. , 

Βαϊ Πο πεῖ οπάτιγοίῃ----ἱΖ,, (αἰ ἢ] ἰο Ηἷ8 ῥγο- 
[οϑϑϊοη---ο ἴδ9 ὁηἃ.--- Τὸ (Π6 ἱπαϊνίά πα], ἰπ6 ομὰ ἰ5 
τοαιίγτοτη ὮὈΥ͂ ἀοδίῃ, οὐ οἶδ ἀθ᾽ἰσογδησο: ἰὼ [86 
ΟΠΌΓΟΝ 88 ἃ Ὑ8016, {Π6 σπα ἷβ (6 οομιρίοίθ νἱούοῦυ 
οὗ 15 ἀϊδεξπμοῦνο σοηΐοβδίοη οὗ ΟὨ τβὲ ουοῦ [86 μαίγοα 
οὔ [86 πον]. [Ιῃ ὈΟΪἢ ὑπθ86 τοβρϑοίβ Βυ βου ηρΒ 88,41} 
δγτο δὴ οπὰ. Τθοτο ἃγὸ αἰ δγοπὶ ἱῃ οΥργοιδ 8 οὗ 
[86 ὀχρτοβαΐοῃ εἰς τέλος ((πΠ6 δπὰ οὗἉ {π686 βυβῖοτ- 
ἴησε ; οὗ ᾿16΄. [16 ἀοϑίγυσίίοῃ οὗ ΨΦοτγαβαίοση, οἱο.)." 

ῬἨοὸ δανοϑά.-- οτο ΘΠ ΐο6}}γ, δΌδο- 
Ἰαίεῖὶγ σωθήσεται. ΤῊ δρδ, 
ἄοη (ΚΟ χχὶ, 19), ἩΔ116 ΘΥΟΣῪ δ᾽ ἀθ- ραΐῃ 1οδὰβ ἰὸ 
ἀεδίτυοσίοῃ, 

ΘΟΟΤΈΕΙΝΑΣΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

ΟὨ τ βείδηϊεν ἰ8Β θαβοὰ ΟὮ ἃ ποῖν βρί εἰ 4] γοϊδιϊοη- 
Βδΐρ, διὰ ἐἰ εἴἶεοία---οὗ ἰόν οὐ οὗ μαὶγϑὰ----ἃγθ σα ἢ 
ΒΙΓΟΠΡῸΣ δῃηα πίάοῦ 885 ὑπ6 πδίαγαὶ θοπὰβ Ἡδοἢ ὁοη- 
ποσὶ Ὠστηδη βοοίοιγ, Ηρηρο Παϊγοὰ οὗἩ πο ροβρεὶ δ6- 
ΒΌΠ16Β Δ ἀοτμοηΐδο Βῆαρο, δῃὰ τίς κα ὶγ αἰββοῖνοβ 4]]}, 
10 Βδλογοὰ δοπὰβ οἵ πδίισο. Βαΐ δουϑθὴ (ἢ ϊβ ἔδαν- 
ἔμ] οαϊθυγδί τουδὶ οὶ βίο ἴῃ6 οομβάσηοα οὗὨἩ Ὀεϊϊον- 

Φ[" Ἑπδυσίης ἴο 6 οπὰ " 15. [8.9 ῬΤΌροΥ ονίἄθηϑο οὗ ἐΐ6 
ΤΟΙ δπὰ δοὶ  ἀ{Υᾧἁὡ οὗ ἴἰ5ὁ6 ΟἸιτίδίδη ῥτούοβοίοη, “ ἀσαυίη 
πδεῖς πηῖο ρου 0" ὀχροϑοϑ ἐπ σγαηΐ οὗ ἰουπάεδίίοη. [1 
οὔθ) σοῦ ΓΒ ἴῃ οοημποοίίου 10 δἰ τ 6 Γ ταγηΐησδ, Μαῖί. χχίν, 
18 (Βο ὑπδὶ 58}8}} ὁπάυγο θῃΐο [86 δῃά): 1 Οογ. ἰ, 8 (οομᾶτηι 
Ὅ ππίο ἴΠο 6ῃ): ΗδθΌτγ, 1}, 6 (ἄττα ππίο [89 ἐὐας "14 
εἰοδδαδί ππίο 80 6η6): νἱ. 11: χ. 48, 926-29: Βον, ἰϊ. 96 
ὙὯΟ ΚΘΟΡΟΙὮ ΤΏ ΜΟΓΙΚΒ Ὡηΐο εἶ 6η). ΤῊΘ ῬὮΓΑδΘ 869 

τοίογθ Οὐ Υἱομ οι Υ͂ 8 ΠΡ γΘΤΡΑΙ ΔΡΡΙΠΟΔΌΠΕΕ ἴο 411 Ὀο!ίονοσα, 
δοὰ ἰο ἴμο οπὰ οὗἉ ᾿ηἀϊνί 2] Πὲ0 (τέλος -- πέϑ οἰἑα). Βαϊ 
ὰἷο ἀοολ ποῖ οχοϊπάθ ἃ δρϑοΐαὶ χοίθγοποο ἰο χροδῖ ζυΐατο 

οπὰ οἵ [15 ΤΑΥ͂ 18. Βα ῖνα- [- 

οἴ ἴῃ 6 ΒΟΙΥ Νάτο τΪσμ ἸΠ6Υ ῥγοΐοββ [0 ΟὨΪΥ͂ 
ΒΕΙΥΟΒ ἰ0 ΟΟἸΥΪΠΟΘ ἴθ 6πὶ οὗ ὑμ6 ἀορίλ οὗ ῃυτηδῃ ὁοῖ- 
τυροῃ. [τ [26 Ὡδτηα οὗ Ο γἶβὺ [ΠΟΥ 881} Ὁ] ὐγηδίθὶ Υ 
βυοοθοα ἰῃ ἰγδηβίοστηϊ σ᾽ ἰμ6 ὨαίυΓᾺ] ὈΟμ 8 ὙἘ1ΟΪ Θ0Π- 
ὩΘΟΐ ΓηΔῃ ἴ0 Τη8Π, δΔηὰ ὈΥ 86 Ἰονο οὗ Ομ τϑὲ 8}18}} {Π6Ὺ 
ΟΥ̓ΘΤΟΟΙΩΘ ἴδ6 δαϊγοα οὗἩἨ [6 του], Νοιὶ (δὶ ΟἾ γὶ8- 
(ἰδηΐον 1186} ὁπάδηρσογθ {Π6 Ὀοπαβ οὗ παίυγαὶ γοϊδί!οη- 
Βὶρ, Ὀυσΐ ἐμαὶ ἰδ ὈΘΟΟΙΏ6Β ἴλ6 ἱπποσοηὶ οοοδβίοη οὗ 
Βυσ ἢ Παϊγοὰ, Βυΐ ΠΟΓΘ 8180 86 ἤδη οὗ ΟἸγίβὲ 8}}4}}" 
Ργοναἷ!, ἀῃὰ ἃ ἰσθμοῦ Ὀομα οὗ ὑπ} 884}} υἱηα ἱοχοὶἢ- 
οΥ Ηἷβ ονγῃ. ὶ 

ἨΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Μαϊιτθὰ οὗ ΘΟ γίβε 18 ΘΟ ββα Υ τηυγάογουβ ἴῃ ἰβ 
οἰδγδοίδι,---1. Ὀθοδυβα Ογίβι ἰ8 16; 2, Ὀδοδιδ6 βἰπ 
6 τ08] ἀρδίῃ.-- -ΤῊ 6 ὑπὸ στοδὶ ζοσίηβ ἴῃ τ οἢ Βαϊγοὰ 
οὗ Ομ τίβὲ Δρρϑδύβ, ὅσο Ὀδίγαγαὶ δηὰ σου θ]]]0η.----ΡΊῸ- 
ζοβδίοι οἵ Ογίδὲ γεν θα] ηρ (μ6 ἄθορ τυΐῃ οὗἉ ἰλ6 ποιὰ, 
88 Δρραγοηῦ ἴῃ ἰῃ0 Βαίγοα οὗ ΨΦοβιΆ δηὰ ΗΪ8 Ρθορίο. 
-αἘἼμὸ Βαϊγτοα δηὰ ρογβοουϊοῃ οὗ ἴ:6 ροβρεὶ δὴ ουὐΐ- 
ἄσποο οὗ 118 ῬΟΤΟΣ δηὰ Ἰοιίπ688.--- ΕΔ δ οἴδτῃ ἰῃ ἐδ 
τεϊδοη 0 (Δ : 1. 1ἐ ἀἰββοϊνέβ αἱ [6 Ὀοπὰβ οὗ 118 
διὰ οὗ ἰογο, Ὀπὶ ἱπιρυϊοβ (μ6 Ὀϊατηθ οὗ ἐὺ ἰο ἔα ; 2. 
ὧν Ἰοδβ ἃ πιδὴ [0 δοίβ οἵ Ὀοίγαγαὶ, οὗ σϑῦ οὶ] οι, διὰ 
οὗ τυυτάσν, πῊ]]6 Π6 ἰτηαρίηοθβ ἱμαὶ ἢ ἷἰ8 οἥξυίηρσ᾽ Βοι- 
Υἱοοβ δοοθρίδ ὉΪ6 ἰο αοὰ : 8. ἰἰ ἰπϑι 68 8 ΘΟΙΤ ΠΥ 
οὗ μαϊγρὰ ἴῃ ορροκί τίου ἴο [86 δοτηταυπίτΥ οὗ ἰοτο, δοὰ 
τοἰϊβία κο (06 ἔγο οὔ ἢ6]} ου ἃ βδογοὰ βδιηδ οἵ δθδ- 
γοΏ; 4. ἴδ ΔΡΡΟΔΙΒ ἴῃ πα συΐδο οὗ τεϊϊσίοη, αὶ [0 Γ 
[86 ΡυΓΡΟΒΘΟ οὗὨ Ὀδηϊβμίην ΟὨγίδὶ πὰ ΗΪ8 τοὶ σίου ἔτοτη 
186 Θοατ.--- ΕἾΏΔ] ργοβοσγνυδίίοῃ οὗ 8]] (ἱπρβ ἴῃ Ὁ γίδια, 
ἀεθρίϊα [86 ΘὨΤΟΪΥ͂ οὗ 186 που ὰ, 1. ΤΏ ΤἈΙΠΥ͂ δηὰ 
ἔτι ἀβῃΐρ 88}8}} 6 ργοβογσυϑά, ἱμπουρὴ ἀϊββοϊνοὰ ἴῃ νὰ" 
ΤΙ ΟΌΒ ὙΑΥΒ: 2. ὨυΠΊΔΗΪΥ, ἀοδρὶΐθ 118 ΘΠΤΙΪΥ ; 8. ΟΡ 
ογὰ ᾿ἰΐθ, διπουμὴ τὸ βυστοηᾶοῦ ἷ1.-- Βαϊ Πα ἰδαὲ 
ούτε ἰοὸ [Π6 οῃὰ 88}4}} Ὀ6 βανϑα,᾽"---Εδ  ( Ἐ] 6868 10 
ἦπ6 Πογὰ 186 σοηάϊίοῃ οὗ βαζοίγ. 

ϑίαγζο :--- ΤὭθτγο 18. 0 Παίτοα ἴῃ (ἢ που] 50 στοδὲ 
88 ἰδδὶ ἀραϊπδὶ ΟἾτῖβὲ διὰ ΗΒ σου Ὀ6Γ8.---Ἴ πὸ ποιὰ 
ἱτπηρυῦθθ ΘΥ̓ΘΓῪ 6Υ]] ἰο ΟἸ τ βιίδηβ, δ μουρ 1861 18 0.9 
8016 σδι86 οὗἉ ἰϊ.---αἀοαὐ [88 ρᾳξ ΘηταΥ Ὀούνθοη ἴ86 
β6ϑὰ οἵ ἐπΠ6 οϊδῃ δηὰ 1ῃ6 βοϑὰ οὗ ἰῃ6 βογρϑῃϊ. 

1400 :--οὶῃ ΤΑΘΑΒΌΓΤΘ 88 ἴῃ 686 ευβοτίηρΒ ΔΙῸ ρδίῃ- 
ἴω), 86 τονανὰ ἰ8 ρἱοτίουβ. 1. ΤῊο βυβογίηρ : α. 
ῬΟΓΒΘΟΌΒΟΙ ὈΥ ΟὟΥ Ὠρᾶγοδὶ τοδί : ὅ. ζΌΠΘΓΑΙ δ» 
ἰτοὰ, 2. ΤῈ τοπνδγὰ : ἀδιἑνογαησθ, ὉὈ]ΟΒβ ἢ 688. 

Ἡδειδηδν :---Ἴὶ ἰβ ουϊάθηοο οὐ 86 δἰχηοδὶ ἴονο ἰὸ 
ΤΘΠΟΌΠΟΘ ΙΟΥΘ ἴον ἰδ 6 βαῖκο οὗἁὨ Ομ γίδβι. 

ΘΡΟΘΙδ ἴῃ 8 Ῥτορμοίίοδὶ ἀΐβοοιγβο ᾿κὸ ἐἢ18 (οοτρ. γοΓ. 28). 
ἩόϑῆοΘ τέλος τηΑῪ ὃ6 τοίοτγοά ἀϊγοοῖν ἰο ἐπ ἀοδίγαοίίοι οἵ 
δοταδαϊ ὁπ (οοΙηρ. νον. 38 δηὰ χχίν. 18), δηὰ πάγοι ἴο {Π 6 
ὅδ] ᾿υἀκτηοπὶ Ὑ1ς ἢ τδδ (ογοδιιδάονυὰ δηὰ τγρίβοά Ὀγ {86 
ἄοττηοτ. δο σωθήσεται, ᾿[Κοντῖ96, τῦδϑ 1 ΓΘΓΔΙΥ ΚΠ Π1δὰ ἰὴ 
86 εἐἰπηοὶν ὁδοᾶρθ οὗ ἴμ6 ΟἾἩ τ δι 1808 ἤγοπι [9 ἀοοπιοὰ οἱ ΕΥ̓͂ ὮΥ 
ΐϊνπθ λαϊῃοῃ οι, δηὰ ψ1}} Ὅ6 δὺδυϊυΐοὶν 18 |1οὦ ἔπ [η9 
ουθιϊδδιίπρ βαϊναϊίοη. Οοῃρατο [86 ὑγορῃοῖῖο ἀϊξοοΌΓΒ08 οὗ 
[80 βουνοῦ ἰῃ οἷν, χχίν δὰ (ΟΠ ΠΟ Π ΔΙΥ.--Ρ. Β.] 

ἵ ΤῬερλε ὅκ Ῥεγϑοσμβίοη, ἰδ πιδαηδ 97 ἐργοαδίπ Οὐνίἰαπν. ἘΠχαῖ υσαχτιΐυς απ ἃ οοτηξοχε. ΟἩ. Χ, 28, 

23 Βυΐ ψμθὴ {Π0Υ ρθγβθουΐθ γοὰ ἴῃ (18 οἰ Υ, Η69 γ80 ἰῃΐο δῃοίμοσ [[Π6 οἴου, εἰς τὴν 
ἄλλην] :ἶ [ὉΓ ὙΘΗ]Υ 1 βὰν αηίο γου, Ὑ6 58}} ποὺ Βανο 
80 ξΐοπ οὗ τιδῃ 08 οογ26 [5}}8}} ἢδνθ οομηθ6]. 

ϑο.6 ΟΥ̓́ΘΣ (86 οἰξ168 οὗἨ 15γ86], {1} 
΄ 



192 ΤῊΝ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

1 Ψοτ, 233.--- Οὐ οδυδς Μ {ΠῚ} ΤηΔῺΥ Οοάά, ταΐησδο. : εἰς τὴν ἑτέραν, κἂν ἐκ ταύτης διώκωσιν ὑμᾶς, Φεύγετε εἰς τὴν 
ἄλλην. Α ἰδίου δι} ρ  Βοαϊίίοπ. [1,ΔΟ  ΠΔῺΠ τοδὰθ : εἰς τὴν 
εἴ8. Τιβοδοπάοτί, ΑἸοτά, Ἦ οτάβισοτι τοδὰ δἰ πιρὶν : εἰς τὴν ἄλλην. 

ἑτέραν, διὰ ρμυϊ5 80 πνοτάδ ἴγοτῃι κἂν ἰο ἄλλην ἴῃ Ὀγδοὰ- 
ὙΤῈο Οοά. Βίπαϊς.: ἑτέραν. ΤῊΘ ἀεζ ατί. Β6- 

ἴοτο ἄλλην οἵ ἑτέραν ἀοποῖοδ [116 ποχὲ οἰ ἐγ ἴῃ ογάδγ ὙΠ] ἢ μδὰ οὶ γοῖ Ὀθθη νυἱδί δὰ, δῃηὰ δοῦν ἴμδὲ ἔπ γθ νγ71}} ὈΦ6 αἰ σᾶγὸ 
Βυῖ!9 Οἶοσ οἰ ἵν ἴο ΒΥ ἰο.--Ρ. 5.] ; 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεν. 28, Εἰοσ νοσέϊν, ἀμὴν γάρ.--Τ86 γάρ 
Βοτο ἰ8 οὗ [86 στοαίοδι ἱτηροτίδηοο. Το ΒΙρτὶ οὗὨ δὴ 
ΑΡοβίϊθ ἔγτοπι ἃ οἷἱυ ΒθτΘ σΘΏΘΓΑΙ Ῥογβοουξοη ῃδὰ 
Δΐβθῃ, γγὰ8 ἷἱπ ΣΟΘΙΥ ποὺ βὶρῃι, Ὀυΐϊ το ναὶ ἴο ἃ 
Ἰασζοῦ βρθσδγα οὗ υβοίυ]ηθϑα, ΤῊΐβ ἀυ! ΤηΔΥ Ὀ6 ἀθ- 
ἀυσοὰ ἔγοτα ἰῃ6 [ὐπαλεηθηδὶ ῥγποῖρ]α ΟΥΤΩΘΥΙΥ Θῃ- 
)οϊποά, οὗ τυὐγηϊηρ ΔΑΥ ἴγοῖη ὕπο80 ὙΠῸ σοῦ Ὠδσά- 
θη, απμὰ δα ἀγοϑϑίηρ ὑπ οηβοῖν 8 ΤΠΟΓῸ Πα ΤΏΟΓΘ ἰὼ 
(ο86 γὙΠὺὺῸ ὝΘΓΘ ἱπηρΓΘΒ51 016. --  Κἤαϊκο οἱ 180 ἀπδὶ 
οὗ γοῦν ἴϑοὶ." Βυΐῖ, οα {π6 οἰδοῦ Βαῃά, 118 δ] Ὦ 6 
τηυσδί ὈῸ {Π6 τηοῖνο ἴον ὑποὶν Ββίρῃι, Βυθογαϊπαῖο Θου- 
δἰ ἀογαιοηϑ (δι ο ἢ 88 οι] ουτηθηΐ, ΒοπιΘ, 6[6.} τηυδὲ 
ποῖ τοϊδίῃ, ποὺ ἴβαξ οἵ βυβογίηρ ἀτγίνα ὑμοῖι ΑΥΤΆΥ. 
Ταοῖν θ᾽ ρδιϊ τηυβὶ θ6 δοϊογτηίμοα ΟΥ̓ ΘΟΠΟΘΙΏ [ῸΓ [6 
Ὀοϑὺ 6808 οὗ βργοδάϊηρ ἰΠ6 ἤδσὴθ οὗ ΟΠ τι, ἰμδὶ 8ὸ 
116 πδίυγαὶ ἰῃβιϊποὺ οὗἁ βοὶ ἔ-ργθβοσυδίίοι ΤΥ ὈΘ6 ἰγδ8- 
ζοττηρὰ ἰηίο ἃ βρὶ τα] ὑγὶποῖρ ]6. 

ὙἴὯο 5861} ποῖ βανϑ ζοῃθ οΟΥ̓Θσ, ἐπα, Πηξολεά, 
οογπιρίοίο, οὐ μὴ τελέσητε .--- βΟΆΤ ΟῚ ν Θαυϊγδ]οηὶ 
ἴο, “Υ 88}8}} ποὺ μανα Ὀθϑῃ ἰῃ 8]}} [86 οἱ(168. Μογ- 
6Γ.---ὐ Τὸ Ὀσχίηρ ἴμοχὰ ἰο Ομ τβιίδη ρογοο οι, Μαϊάο- 
Ὠδίυβ, Ηοδζηδηη, οἰσ. ΤΏ δσργοβϑίοη ἱπ0}168 8} 
δοίϊνο δηϊδηίπρ οἵ {οἷν τηϊβϑίοα. Ηρησα {Π6 ἰηίογρτγο- 
ἰδύώοη οὗ Μογοῦ 18 [00 ὨΔΙΤῸΟΥ : ἰμδὶ οὗ Μαϊ]ἀοῃδίι, 
ἴοο τῖάθ. ΤΒ6 σαοδηΐπς 18 : γ6 8881} Ὦδτο δρυπάδπι 
ΤΟΟΙῚ [ὉΓ γΟῸΓ ἸΔΌΟΓΒ. 

Β.411 βανϑ ἔλθῃ .---Ἰ. ὉμῈ} {86 νἱσίονυ 
οὗ (6 οα89 οὗ ΟἸτίβὶ (Βαυταραγίοη- Οτυδίυ8) ; 2. ἰοὸ 
1δς ἀοϑίτυσίίοι οὗ Φογυβαίοτη (ΝΠ Ομ 686}18, οἰο.): 8. ἴοὸ 
186 ουὐρουγίηρ οὗ (λ6 ΗοΪγ βρί τι ((Ἰ νὶν μὰ οὐ Β6Γ8); 
4, {Π1] ΒΟΘΙΡ 5881} αν ὈθῸη αόγάθαὰ Ὀγ ἴῃς ὅοῃ οὗ 
Μδη (Ομγγβοβίομῃ); ὅ. 111} 1:6 βοοομὰ οοπίηρ οὗ 
ΟἸείδι (Μογεγ). Βυΐ 86 σοχητηρηίαϊοτβ ἔογμοὺ ἰΠδὶ 
1π0 ΑΡΟΒΙ]68 ΟὨΪῪ ργοοοάοα Ομ τὲ, δὰ ἰμδὲ 1818 Ρα8- 
Βαζ6 Γοίοσβ ἴῃ τῃ6 τί ρὶδοα ἰὸ ὑμπαῦὺ ῥδγίϊου δῦ Τη]8- 
βίοη. Ηβθῆοδ νὰ δχρ]αΐῃ ἰὺ : {{}} (5. βοῃ οὗ Μδῃ 8}8]} 
οὐογίδια γου, (30 δἷδ8ο Ηδυρηθῦ) ΤῊΘ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΣ 
8, ὨΟΤΘΥ͂ΟΙ, 4180 ΒΤ} 1081, δὰ δρρὶ]ϊθα ἰὸ {86 
ΟΒυΣΟΒ βΟΠΘΓΆΙγ. [ἢ (Πΐ8 8686, ἰὑ ροϊπὶβ [ογδρὰ ἰὸ 
186 βεοοῃὰ οομχλίηρ οὗ ΟὨγβὶ ; ἱποϊσαἀϊηρ αἱ (86 Βδτη6 
ὄπα 186 ἰάσα, ὑπαὶ {Ποἷς δροβίοὶϊο Ἰαθοτθ ἰῃὰ Φυάρδοα 
τουὰ Ὀ6 ουἱ Βμογὶ ὈΥ 86 ἡυὰδρταρπὶ ἱπωρομάϊησ ὉΡΟΠ 
ΦοΓΌΒΔΙΘΙΏ. 

᾿ ΒΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. Ἠανίηρ βοῖ Ὀοΐοσο τῃ6 ἀἰϑοΐρ]ο8. (86 Βυβοτίηρθ 
δηἃ ἀδῆροσβ οὗ ἰμοὶν πόοσὶς, (86 οτὰ ΠΟΥ Θῃηοουσαροθ 
δηὰ οοτηΐοτίβ ποῖ. Τὴ γϑσβθ πο. ΘΟμΑΙ ἀοΆ 0 ἢ 
γα ΐβῃ68 ἴῃ γβί σοηβοϊδίΐου, Ἰποῖν βυ τ ηρΒ που]ὰ 
δ6 αἰπουἱηϊϑῃ θα ἤἴγοτι 186 πἰρσῆον ΟὈἸϊχαίΐου ἱπουτιθοπὶ 
οἱ ἴδθπὶ ἴ0 βργοδὰ ἰμ μοβροΐ, ἩΒΟΓΘΌΥ ΒΙρσην ὈΘΟΑπιθ 
ἃ δαογοὰ ἀπίγ. 

2. “Βαυὶ πΒδὺ οοπδεϊζυϊοα μοῖρ πἰρῃοδὶ οοπιίοτι 
ἴῃ 1818 τοβροοῖ, 18 ἰὴ6 Ὀχοσζηἶΐβο, ἰῃαὶ (86 τὶίοββ68 οὗ 
ΟΠ τδιὶ 8}8}} αἰ σαν ἐπὰ ΠΟΥ ΒΡΠΟΙῸΒ οὗ ἰδθοῦ, δηὰ 
(παῖ [0 μονὰ 88}8}} ουὸσ Ζ0]1οὐν ἰμοτη, θοῖἢ ἢ [Π6 
Ὀαρίΐατα οὗἉ (86 ϑρίγί᾽ δηὰ οὗ στδοθ, δῃὰ πὶ (παὶ οὗ 
βγὸ δηὰ οἵ Ἰυάρτηρηὶ." Τῇα ἔυμπάδιηοηίαὶ ᾿ὰ68 οἵ 
1) 16 δἰδιοιωηθηΐ, 80 8 88 6 τ Μ οὗἩἨ διδανθῃ ἷβ 
οοποοζηρα, 8, ἰδὲ 106 ποῦ οὗ ΟἸσὶδὶ 88}8}} ποῖ 6 

οοϊρ οἰοα ὮὈΥ͂ υἱοὶ δηα οΔ]τ ἢ ὈΠῸ] (Π6 ἰαδὶ 
Ρίδοα δηὰ ἰπ6 ἰδϑὲ ἱπαϊν! ἀυ δ] 88.4}} αν Ὀδθῃ οοητοτί- 
οα, Ὀυϊ ὈΥ̓͂ στοδὺ οοῃίοβίθϑ θοίνγθοι ρον δηὰ ἀδυποβα, 
Δηὰ διρϊὰ χζτοδὶ σδίδβίγορ 68 ΜΈΣΟΝ 88}8}} ὈΒΠῸΓ ἴῃ τΠ9 
λυάρτήοηϊ, 

8. {10 Ὀ6 ἀϑἰκοά, ον ἐμ ΐ8 ἀἰγθοιῖοη σδῃ δ ΓΘΟΟῺ- 
οἰοὰ τῖϊὰ [Π6 οΟυΓΏΘΥ οὗἩ Φ6808 ἰο ΦοσΌ ΒΔ] 6), ἩΒΘΓΟ, 
88 Ηα Κηον, ἀθδ δ'ταϊϊοα Ηΐτὰ ; γγὸ ΤΡ ΙΪΥ, ἰμαὺ ΟΠ σὶϑι 
Ιοΐ Ο4}}166, σι ογο, ἔσο (86 Βοβε ον οὗ 1.16 “76 π8ἢ 
Ῥυϊοβιμβοοά, ΟΥΟΓΥ ἀοοὸνῦ ΜὙ8ἃ8 βυῦ δραϊηβί Ηΐτ, διὰ 
πουὺ 0 ΦογΌΒΑ]οτΩ, ΠΟΤ ἃ ΤῸ Ἰτὰἀ6 τδ8 ργοραγοὰ 
ἰο τοοοῖνε Ηΐπβ. ἴῃ Ηἰΐβ οᾶγὸ ἴου [08 ρβϑορὶο, ἴῃς Μ68- 
δἷἰδἢ τ δ] ομοοπηίογοα ΟΥΟΓῪ ἀδηροσ, τηϊοῆ, ἱπάθοα, 
τοαυϊγοὰ ἰὸ Ὀ6 ταοὺ ἴῃ ἴῃ ΒΟσΟΙΙΡ ἰϑησηθηὶ οὗ Ηΐϑ 
ποτ. Ηὸ υοηὶ ἴο ἰθορ 86 ἔοαδὶ δἱ ΨΦογυβδίοσῃ, ἴῃ 
ΟΓΘΡ ἰο δϑοὶς [86 Ἰοδὺ ΒΏθορ οὗ πο ἢοι86 οὗἁὨ [5186] ἴῃ 
[86 τηϊάβὺ οἵ ποῖγθβ. ΤΆ ΤΩΔῪ Βοῦτο ἴἰο ἔυσγηϑῃὴ ἢ 
ΤΌΪΟ δπὰ ἃ ργοοράδηϊ ἴον οὔὖῦ οοῃάποϊ ὑπὰοῦ ρογβθου- 
οῃ. ἥν δγὸ Ὀουμα ἈΥ͂ ρΡγοϊηΐβο, Ὁ ἀυΐγ, ΌὈΥ ΟΣ 
ΤαϊηἰβίτΥ, οὐ ὈΥ͂ ἰῃ6 ρτοβροϑοί οἵ οδεεγίῃρ ουἱϊ Οὐ 6Ά]}- 
ἵἴπρ, 18 τηυϑὺ ποῖ 866 ἴτοτλ ἀδηροῦ, ΠΔΥ, ἰἔ πΘΟΟΒΘΑΤΥ, 
80 ἰο τηϑοὶ ἰξ, Βαὶ 1 1.688 ΥΟΙῪ τηούνοθ ροΐϊπὶ Ὀ6- 
γομὰ [86 τοδοὶ οὗὁἨ ἀδηροῦ, ἰὺ ἰ8Β οὐ ἀυΐϊν ἰὸ 8.6, Τὸ 
ἸΔ ον, ἰ8 [86 ΟὈ͵θδοὶ ; ἴο Βυβδογ, ΟὨΪΥ ἴΠ6 τἸηοαῃβ ἰοπνδγὰ 
ἴ, [10 νγὰβ 8ἢ ΕἸΤῸΡ οὗ ἰὯ6 Μομίδηϊδίβ ἰ0 τορασὰ [86 
ΟὈἸϊραϊίοῃ ἰο βυ ον 88 ραγβιιουηὶ ἴο μαι οὗ που. 
ΤῆυΒ ΤονῸ] δὴ (26 ἤρα ἐπ Ῥεγδεομέοη 6) ἀἰβαρργοτοὰ 
οὗ βῖμχΒι ὑπᾶθὺ ΔΕΥ͂ οἱγουτηδίαηοοϑ, δῃὰ τοραγάθα ἐμ ΐδ 
ΘΟ ἀτηθηΐ ΟὨΪΥ͂ 1008] ἀηὰ ἰΘΙΏΡΟΓΑΙΎ. [ἢ 1} 18 το- 
ϑροοῖ, Βοτονον, 116 Αροβίϊα Ῥαδι], πὰ, αἱ ᾿ἰδίϑὺ ρ6- 
τὶ οάβ, ϑ5ι. Αἰ δμαπαβίυβ (.““μοίοσία ργο 7;σα δια), 1ωὰ- 
ἴδον (οα ἴ86 ΤΥ Αγ γ}), ἀπὰ Οδ]νίη [πο Βοὰ {πὶοα 
ἔγτοσῃ ΕΤδμσο, δηὰ 88 Ὅμο6 Ἔχρϑ! θα ἔγοπι ἀθμονα], 
ΤΩΒῪΥ͂ ΒΟΓΥ͂Θ 8ἃ8 ΟἿΓΡ τη066]8.. ᾿ 

[ΕἸϊχὮιϊ ἰπ ρεγβοουζίοη, ἔτοσα 861 88ἢ} τεραγὰ ἴὸ μεογ- 
ΒΟΏΔ] βίου δηὰ οοσηΐοσί, ἰ8 δὴ δοῖ οὔ οοπδγαΐοο δηὰ 
βίῃ ; Ὀυὺ Βὶρηὺ ἔγοσῃ σοηδβοϊθῃίοιβ οομνίοϊΐοι οὗ ἀυσγ 
ἰο αοὰἂ δρὰ ἰο [6 ΟἸυΓ ἢ, ἰ8. τἰρηϊ, ἀμ σοτησηβηδοὰ 
ὉΥ Ομ γῖβί, πὰ βαποιομπϑα ὈΥ ἰδ οοπάποί οὗ [6 ΑΡοϑ- 
4168 δηὰ τηδυίγτθ (88 ΤΌΣΟΣ δὰ Ογργίδη). Τδὸ 
δῃσίοηξ ΟΠυΓΟΙ τοὐθοϊδα [ῃ6 ἔδηαίῖοαὶ δὰ Μομπίβηϊβες 
υἱοῦ οὗ Τογίυ δ, το οοπάοιηποα ἰΠ6 Βίας ἰῃ Ρεὲτ- 
βοουϊίζοη Ὑἰβουϊ αὐυδ]βολίίοη, Αὐμυδιΐμα βᾶγ8, δ᾽ 
ΤῊ Ϊη ἰδίου ΙΩΔΥῪ Η66 ἰΐ ἷ8 ἤοοΙΚ 18 βοδιίοσοά Ὁγ δρηϊ, ον 
ἱ ἢθ οδἢ ἀο πλοτῈ ροοῦ ὈΥ βοεὶπρ ἰμδῃ ὈΥ τοσηδί ον 
(σμαπάοουπισμε ρίι γωρίενο σπαπι πιαπεπάο 7αυανε 
»οίδει). ΟἸγγβοβίοταῃ ἰδίῃ κα, Ἧὸ ΤἸΏΔΥ 866, ρῥτγονϊ θὰ 
ΜῸ ἀὁ ποῖ ΤΠΟΓΘΌΥ ἀοῺΥ ΟἸγὶβὶ, ΟΣ Θρἀδῆρσον [πο ζδ ἢ : 
ΟΥ̓ΒΟΓΉΪΒ6, ΜγὸῪὺ τησδὺ τἰδὶς οὐν 16 ἔοσ (86 βῆθορ, πη ἢ 
1Π6 Βἰνοϊϊηρ γὶ}} οὶ ἀο. ΜΑΙΡΟΝΑΤυΒ αὐ ἴος. : “ ΟὙπι 
ναησοϊξωνη ὦ φυοά ζισιεπάμηι ποκ επί, 

αὐ μὲ μ8, 7ισίοπάωηι εὐ, Τωπο ζμ όγα 
πΟΠ, πλείμδ, δο ρἱείαϑ ; πολ ἵμσενα ποπ ζογεμάο, δὰ 

παοῖα οεἰ. ας (6 οαωϑα 1). Ῥαμίμηι ζωσίδδο ἰοσὶ 
ἡμὴ }α)ον σίονία Προὶ εἰ ροϊδεία αὐίέϊαε “Υ, 
ποβὶδ 6886 ἀεδεί ; οεἰμγι αἰ υἱγ' , απέ αἰϊεγιίγα υἱ 
᾿λομωώμεν α ποδὶ εχίσιί͵ ποπ ωρενα μεοοαέμηη εαί." 

ΟἈΡΒΎΓΟΒΤΗ 0η φεύγετε, ψΟΙ. 28: “Ιτ ᾿ἮΔ8 ἃ 
αιοβίϊοῃ ἀϊδουβδοὰ ἴῃ ΘΑΓΪῪ ἰἰπη68, ΒΘ μοΣ ἥμερα ἐπ 

ϑεσζίοτπς ἯΔΒ ὉΠὰΘΥ ΔῺΥ Οἰγουτηδίδηοοβ ΔΙ] ΔΌ]6. 
ογιυ δὴ (226 ἥισα ἐπ Ρεγξοσωζίον 6) δτυοβ [μδὲ ΟἿΣ 

Γοτὰ Β. Ῥϑστη βίου γγ)1ὰ8 ΟὨΪΥ͂ ἸΟΤΩΡΟΓΔΙῪ ; Ὀυὶ ἰὨΐ6 ἰδ 
σομίγανθηθα ὮΥ͂ Κ᾽. Φοσοῦλο ((ἰαἑαΐ. βεγὶρέ. ἰῃὰ Τεγέωξ. 
απ). ες 8180 Οτερβοῦυ Ναζίδη. (Ογαΐ. ἱ ἐπ ζμῖαν.), 
δηὰ {Π6 Θχοο]]οπὶ ἀϊγθοϊί οΏ8 οἡ. (86 δυδ]οςὶ ἰῃ δ5ι. ΑἸ» 
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πιαδίυβ (4οἷ. 6 7ωσα εκ, Ὁ. 358-266; ορ. ἃ 1,Δ- 
Ρἰὰθ). ΤὮΘ ΒΏΘΗΟΡ Β6ΘΏ18 (0 Ὀ6 μίνοῃ ἰῃ οὖν [οτὰ Β 
ἭΟΓΟΒ: “ΤΠ6 Ὠἱ βοσὶ Ὀθοδῦδο ἢ6 ἷ5 ἃ Ὠὶ Ἶ 
διὰ σδγοί ποὶ ἴὸγ 016 ΠΡ Φοδη χ. 13). “ΤῈΘ 
κοοὰ βμορδογὰ χίνοι ᾿ἷ8 Ἰ1ο ἕον 186 βῆιθερ ̓  (9 0η 
Σ. 11). 1ἴ 8 Ῥογβοῦ μ88 ἃ ἤοοῖς δοσηχηἱ θὰ ἰο ἷβ ΟΔΓΟ, 
διὰ ἴ[Ππδὲ βοοῖκς τὶ}} 6 ϑοδιίογοὰ οὐ ἰοτ ΕΥ̓ ποϊγοβ, ἰΐ 
[6 βῖοβ, ἐποὰ Β6 τουδὶ ποὶ 8γ."--ΟΟἴΡ. Μαίϊϊ. χχὶν. 
16--20 .- ΡΒ], ἱ, 20--2ὅ : 2 Τίπι. ἰν. 6-83.; Αοία Υἱϊῖ, 1 ; 
ἷχ. 9ὅ : χὶν. 6: χν. 88. 32 ον. χὶ. 88 : δηὰ 3088 8 
ΡΝ 97) ἰλε Ολγίααν, Ολωνγοὶ, το]. ἷ.., Ρ. 179.-- 
Ρ. 5. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ἴπ ΠΟῪ [ΔΓ 
α], Ὀαϊ ἀυιγ.---- 
ΜΜαβίον, Β6 τΔῪ κοπίδα Ηγ ὈΥ ἰπηπο].---ΗΟ]Υ 
1. 115 τπυοῦγνο; 2. 118 οομπάποϊ; 8. 118 αἰἱπ).----ΑἹ] 

ἢ ἴῃ Ῥογβοουἷοη 8. Ὠοΐ ΟἿΪΥ ἰᾶτν- 
Ἦδῃ ἃ ΟἸτίδιϊδη 88 ἴἰ0 ΝΥ τὶ [εΐδ 

Ὦΐϊ : 

Ὀἰδηϊ ἃ δίσνι, ἰο [86 ἐπὰ οἵ [86 ποι]ὰ : 1. Ετοια οἱ γ᾽ 
ἴο εἰΐγ; 2. ἴτοτι ΘΟΥΒΙΡΥ ἰο ΘΟΌΠΙΓΥ : 8. του πουὰ 
ἰ0 πογϊὰ (ἔἤοπὶ {δ οὰ ο {6 Ὠ6}).--- ΕἸ ΖὨΐ δὴ δοὶ οὗ 
ἴδλϊι : 1. ΑἸ δοῖ οὗ νυ βάαοχῃ : 3. δὴ δοῖ οὗ ' 
ἴονθ; 8. δὴ δοὶ οὗ ἔ ἐμ] 668 ; 4. δῃ δοῖ οὗ ομαυτίηρ 
ΒορΡ6.--Το Βίρῃι οὗ 1Π6 ΟΒυτοῖ, ἰΐϊα δρτϑαὰ.--- ΤῊ9 
ἱρῖις οὗ ἰπ0 ἔδασίαϊ δηὰ ἰμδὶ οὗ ἰῃ6 ο0 8.--- 
ἢ ἰδο αἰδβοὶρ}οθθ ΧΡ θὰ ἔγοσῃ ἃ ρδοθ, ἱΠ6Ὺ 

ΔΙῸ δυσοροάοα ὈΥ̓ (π6 Ἰυάρτησηίβ οὗ [86 Ι,ογὰ.---ΤῊ8 
νὶίιοϑδοα οὗ ΟἸ τῖϑὲ β.}8}} ΠΟΥΘΓ δὶ ΠΟῪ Βρθογοα οὗ 
ἀἡδοδιϊποθθ, ἰ ἰΠ6Υ Ἰοαν δἱ (ὴ6 τίρῃςξ τη βυσ 85 
δυο 66 οἰοδοὰ ἰο ὑποὶγ ἰδ οῦβ.--  Βοῖθον ἴ΄Ὸ βίδυ 
οὕ ἴο βρῸ, τπηυδὲ ἰῃ ΘΥ̓ΘΟΥΥ͂ ἰπδίδποο Ὀο Ἰορδσηθὰ ἔγοχῃ 16 
[οτὰ.---Ὑ ὨΠ Πογρόθυον τὰ 3ὸ τ ἐπα ροθροὶ, ΟἸ ἰδὲ 
ὙΓὃῚ (ἸΟῪ υ8.---Τ ἸΑΌΟτοῦΘ οὗ ΟἸγὶβὲ β}}4}} ποῖι- 
ΟΡ Ἡδηΐ ἃ 86] ΠΟΡ ἃ Ὀ]οβδίηρ, 1111 [86 Ι,οτὰ σΘοτηθα. 
ΜΠ] τὶν Ἡγονγἀδιοογίλ: [ἰλ6 το ἰΒΕΙΟΠΆΤΥ ποτὶς οὗ [δ6 
ΤΟΝ γ}}} ἢοὺ ο6880 {17 (Π6 Βοοοπὰ οοταίπρ οὗ Ομ είαςὶ, 

ΟὐΡ. Μαίι. χχίν. 14.--- ". 3.] 

8. ΟἈτίαὶ λαθ δι βενοά Ῥενϑοοσιάϊοπ, δαζονο ΗΝ αἰοοίρῖοα, ἀπά ἰλον οτῖν δυεν αἵοπγ δ θα: Βοοοινὰᾶ 
τυδχηΐηρ δικὶ οοσαΐοσξ. ΟἿ. Χ. 24, 26. 

24 ΤᾺ [41 ἀἴβοῖρ!θ 18 ποῖ δθονϑ λύς [[16] τρδϑίθσ, ποὺ {μ6 [8] βοσυδηΐ ἄρονθ ΐ8 ἰοσα. 
25 Τὸ 158 δῃουρἢ ἴοσ (86 ἀ]ΒοῚρ]6 {πᾶῦ 6 Ὀ6 88 Ὠϊ8 τηδϑίβυ, δῃὰ ὑΠ6 βοσυδῃΐ 88 818 Ἰοσᾶ. [1 

{Β6Υ͂ μαᾶνθ ςδ)] θα [βυτγπδιηθα] ἢ [86 τηδϑίθσ οὐ 86 ἤουβα Βθϑζθρὰρ [Β66]ζθρῃ}],Ἶ βοῦν 
ΤΑ ἢ τογ6 δλαϊί ἐδον οαἷΐ ὃ (Ἀθτὰ οὗὨ 19 Βουβοβο]α ἢ 

1 Ψον, 38.--- τ εκάλεσεν, Β.. Ο, [Οοᾶ, 81η411.} ΙΔοδπηδῆ, Τιϑοβοηδονί, [ΑἸίοτὰ, Ἢ ογάθνοσιΒ. ΜΟΥΟΣ ταρϑσὰδ ἴθ9 
ἐκάλεσεν οἵ ἴμο ΕἸχονῖν ἑοχί δὲ ΔῸ δι Ὀ[ γα συ δα δεϊτπείοι οὗ [λ6 τρογο ὑδπαὶ υοτῦ.--- 

2 Υοτ, 35.--ἰ-Βεελζεβούλ ἰδ ἴδιο ἴτῃο τοδάϊηρ, βἀοριοα ὉΥ ΤΊδομθηάοτγί, 1,δορτηδηη, Μογον, ΑἸϑοσὰ, Ἱοσάδοσει, Οοβδαὶ, 
Σλαο. ΤῈο ΚΕ Υ͂. ποῖοο ἴξ ἴῃ [86 τιλυχίη. Οορ, Εἔχος. Νοῖίοδ.--- Ρ. Β.] 

8 γος. 85.--ἰΤοῖδ ἰπιοτροϊδιίοη [6 ἸΠΏΘΟΘΔΘΑΣΥ.--} 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γον. 34. ΤΏο αἀἰδοὶρ]θ 158 ποῖ, οἷο.---Α Ῥγουθρῦ. 
ες ἴἰμι6 σΟΙΓΕΒΡΟΠΟΪΏΡ ῬΘΒΒΩΡῸΒ ἰπ ΣΟ ἶ641 ττὶϊ- 
ἴαρβ ἴῃ τ ὑπ αν 

γεν. 2. ἰβ ὁῃοτἢ ἔοσ ἴμ6 ἀϊκοῖρῖο, ἐμ 
οσάᾶοσ ἐδπδὶ (ἵνα) ἢ Θ ΣΔΔΥ͂ ὈΘ (ἰγοδίοα), οἰα. : ἐ, 6., (86 
δι ροι ϊπδιίου οὗ (86 ἀϊδοὶρίθ ὑο 8 ἔϑδοῦον ἱταρ]}θθ 
τιδὲ Πα τουϑὶ Βῃδγο ἢἷβ ἔδίο. ΤΏ βάτὴ6 γοίωδγκ Δρρ 68 
ἴο 6 βοτναμὲ ἴῃ γοΐοσοποθ ἰὸ ἢἷβ ἰοσὰ, 850 Μογοσ, 
αρείμδὶ [μ6 Θοϊμηοῃ οχρίδηδίοη οὗ [86 ποσὰ ἵνα ἴῃ 
τ|ϊα Ῥδδβδβο. ᾿ 

Βεελζεβούλ.--Τηο Ξγείδῃ Οοάά., ἐμ9 [Ιἰαἷα, 
{πὸ υϊραία, αἀμὰ 16 1αη ΕΑΙΒοΥΒ μανο Βοοϊζοῦυδ. 
ΤῊΐδ, ἸποΏ, ΤΠΔΥ Ὀ6 τορατ θα 88 86 βγδβὶ ὀχυρ᾽δηδίΐοῃ 
οὗ (μ9 ἰοιτο---β οααϊναϊοπὶ ἰο 3331 Ὁ92 (2 Κίηρβ ἷ. 
2) ἰδο νγοά. Τῇ βοοοπὰ Ἵχρίδηδίϊοι 8 ἔυσγηϊθμϑα 
ΌΥ ὙΊΠΟΡ 88 ΤΟ]]ΟῪΒ : “ΒΥ ἃ Φοπ βἢ; ῥα, (15 ΠΔΤλΘ 
Ὅῖ88, ὈΥ ὑδ6 ομδηρ οὗ ἃ Ἰοἰζος, οοῃνογίοα ἱπίο 5331 591 
(Ὁ 52, Ομαδὶάθβ), ἐ. 6., δοηιέπιιδ δίογοοτίϑ, ἰογ ΟἿ ἀμηρ, 
ἧπ 8 ΤΔΠΠΟΡ ΒΠΔΙΟΡΌΙΠΒ ἰο ἐμαὶ ἰῃ Ἡπϊοὴ Συχέμ γγῶ8 
ἰαγησα ἰηΐο Συχάρ. Τί ἴ8 ΤΟΥ πδίυγαὶ ὑπαὶ {π6 Ἰαΐον 
δονϑ, 'ἱπ (ον Ὀυγηΐηρ μαϊγοά οὗὁὨ Ποδιμϑηΐδτα, ὑγδῃβ- 
οιτοὰ ἴΠ6 πδῆθ οὗ ἃ οοἰουταίοα ἰά40] ἰῃ ἐποὶν ποὶχἢ- 
Ὀοτδοοά οπ ϑαίδη.᾽" ἀσοοογαϊηρίγ, Πἰχμείοοι, Βυχ- 
ἐοτγί, ἀπὰ τοοϑὲ πιοάθγῃ οτίτἶς5 Ἔχρ δίῃ 1ϊ 88 18:6 πδῖὴθ 
οἵ βαίδη, Ὀεΐπρ (86 ῥγίποθ οὗ 84}} ἱπωηρυγίγ. Α τιϊτὰ 
ἰαϊοτργοίδιέου τοπάοσβ ΘῈΣ] ὉΥ λαδιμαϊΐοη, ἀὐὰ Β66]- 
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ΦοΡῸΪ ὉΥ οριέπιδ ἀοηιδοὶϊ δ, ἘΤῊΪΒ ἸΩΘ6ΏΒ,---α, 80. 
οοταϊηρ ἰο Ουδβϑοὶ, ΜΊοΙ ΙΔ 6118, πὰ Μογον: Ἰογὰ οὗ [ῃ6 
Κἰπράοτα οὗ ἀδυίκηοβα, τ ἤθγο (80 οΥἱ] δρί τὶ ἀντ οὶ} - 
ὃ. δοοοταϊης ἰ0 Ῥδυϊαβ : ἰοτὰ οὗἩ ΤαγίδγῸΒ : ὁ, δοοοζά- 
ἴηρ ἴο ὅδδῃ : ῥσίποθ οὗ [86 ρόονϑῦ οὗ [86 δἷν (ΕΡΆ. ἰΐ, 
2); δοοοινϊηρ ἴο Μονοῦβ : Ξδίατῃ 88 μοϊάϊησ ἃ σδϑβίθ 
ἴῃ 86 βονοηϊῃ Βοανθη.--- ὙΠ τοΐθγοημοο ἰὸ {86 ἤγδι 
ἰπιογρτοιδιίίου, ἰδ ἱ8 Θμου ἢ ἴ0 βαγ, ἰδδὲ τοδὶ οὗ {16 
Τοδηρ5 ΔΙῸ ορροθοὰ 10 {16 ἔοστῃ βοοίσοδωδ. Ιὶ ἰδ 
οὐ ΘΏΕΥ δὴ ὀσχοζοῖίοδὶ οχρ᾽δηδίίοη οὗ ὑπ6 πδῖὴθ Βθεὶ- 
ΖΟὈῸ] ἔτοσα Βϑο Ζοῦυ, ἴῃ6 χοᾶ οἵ ἐμο ῬᾺΣ)βεΐμ65, ἰο 
ἩΒοτὰ ἴπ6 οἰδδὶηρ ΔΤΑΥ ΟὗἨ Η168 ταϑ ἱτωραυίοα.--- 
Αμαϊηδὲ ἰπ6 δοοομὰ οχρίδηδίΐοη ἰΐ 8 ὑγχοὰ, ἐμαὶ (80 
πογὰ ἴον περ οὐ αἰγέ ἰβ 521, ποὶ 5)31. Ὑ͵ίβοτ, 
ἰηάορά, βυμμοθὶβ ὑμαῦ ὉΠΟΟΙΩΠΊΟΩ ἔοστηβ ἃγο ὁοοδδίοῃ» 
Δ} υϑοῦ ἴῃ ἃ ΟΪΔΥ ὉΡΟΩ ποτὰβ. 8.111, (Π6Ὺ τηπβὶ 
ΒΔΥ͂Θ Βο6 δγτβηΐ ἴῃ ἰῃ6 υδ6 οὗ 106 ΙΔ Βο- 
βίἀοβ, Μογοσ Υἰ ΒΟΥ 08118 δἰϊθηιϊίου ἰοὸ {86 ἔδοϊ, (παῖ 
ὑπο ποιὰ Βεελ(εβούλ ὈΘΑΥΒ Γοίογθηοθ ἰὸ [86 ΘΧρΓγοϑ- 
βἷοῃ οἰκοδεσπότη τ, Μῃΐοῦ ΟἸ γί δὰ θγο ΘὨοΒϑα, 
Ηδηοο, “ ἰού ο7 ἐλ6 λαδιίἑαϊοκ."" Ῥογθαρα, ἱμθῃ, 
(ηἷβ ἀοεϊσπαίοη οὗ βαίδῃ ΤΠ ΔῪ τοῖον ἰο [Π6 πδοϊϊδοη 
οἵ ἀδτηοηβ ἴῃ [86 ροββοββοά. Τῇ ῥδγδ]]οὶ 6 ἴῃ 
Μλιῦ, χὶϊ,, πβόῦο [09 ῬΏΔΓΙΘΘΘΒ ΒΔῪ (νοῦ. 94): «ΤΕΣ 
ἔϑ!]ουν ἀοἱἢ τοὶ οδδὶ οὐδ ἀ6ν1}8 αὶ Ὀγ Βοοϊσθῦυὶ, ἰῃ0 
Ρτΐποθ οὗ [10 ἀοΥ11.,᾽, Θοθσηβ. ἴῃ ἕδνον οὐ {δϊ8 νἱον. 

5. [Ερτ [δ 6 τοδϑδοῦ ΑἸίογᾶ, αδἴϑδο, δ ορὶβ ἈΠΟ ον 8 ἀοτί ταϊίοη, 
ὙΠῚ1|ὁ6 Ἦ στάδιον δάμοτϑδ τὸ Ὑ [πο γ᾽ ἰαἰογρτοϊδείοη : ἀδηνέ» 
γ.6 δίσγοονΓ ἕ6.--. Β.} 



194. ΤΗΝΕ ΘΟἙΒΡΡΕΙ͂, ΛΑΟΟΟΚΌΙΧΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΣΥ͂. 

Τηο Τ,οτὰ ΗΪπιδ6} δἴοσνδσὰ σπαγδοίοε Ζοα ἐμ γαϊα οὔὗ 
πο ἀφΙμοῦ οὐοῦ ἰῃ6 ροδβοαβϑοὰ υηᾶδγ (86 ὈΪὈ]1ο 4] 6 χ- 
ργεδείοη οὗ “" ἀνθ] ] 6 ΓΒ ἰῃ ἃ ὨΟΌδΘ ᾽" (νοτβ, 2ὅ, 20 : δὰ 
οαρϑοΐδ!γ νοσ, 4, "“ ΤΉΘΥ οπίοῦ ἴῃ διὰ αποοὶἑ ἐμ γ᾽" 
1 ὑϑἱὸ 6 [06 οοττοοῖ ἱπιογργοιδιίίοῃ οὐ ἰὴ ἴδστῃ, τἰ 
ὙΠ δἰκὸ οχρί δίῃ ΠΟῪ ἱἰΐ ἀ068 ποὶ οἰδογνίθθ οσοῦν ἰῃ 
Φονί δι πτὶὔσρθ. Τὴ6 οῃοιίοβ οὗ ἰδο 1ογὰ 
Ἡϊΐπι τ οὐδείς ουοἱ ἀ6 0118 ἱπγουσῇ (86 ῥγίμοθ οὗ 
106 ἀογ!]α, τ οπὶ ΠΟΥ ἰῃ ἀοτίδίοι ο4]16 ὦ Βοοίσζορυὶ 
ἷχ, 84: χὶ!. 324). Φεδὰ8β οουτηθηίδ ὉΡΟΩ (ἰδ ἰη (Π6 

ἀμμενΐ ΤΏΔΏΠΟΡ : Το ῬὨδτίβοοβ ἀθαὶ 88 (06 
ἴποο οὗ (Δὸ ἀοΥ 8) ροδδϑοβδδίου ἰῃ6 Μίδδίον οἵ ὴ6 

ὙῸΟ τἱ 1} οἰδίτδ (6 Βοασὶ οὗ τηδῃ δ Ηΐβ 
ἀπο] ϊηρ (χὶϊ. 29), δὰ οαϑίβ ουΐ [6 βυθοῦ, γῈῸ 06- 
βόμηκαμ ἢ Ῥοσίοστηοά οὔγοβ οὗ ἀσπηοπίοςβ, ἴον [Π6 ρυτ- 
ποῖοι Ὀϊπαϊηρ εἷα νἱσύηϑ. Βθηοο ἰδ Ἔχργοβδίοῃῃ 

Ὅν] τνου]ὰ τοῖο οηΐυ ἴο ἴπ9 ὑείποο οὗ ἀθν1}}8 τῇο 
ἴδ κα ροββοβδίοῃ οὗ ἤθη οἱ δδγίδ, ῃοΐ ἴο ἴῃ6 ῥγίποα οὗ 
ΕΥΪ] δρίγιϊβ βθηθγαγ. ΟἩγὶϑὲ ρδγαρασαβοὰ ἰῃ6 ὕδοί, 
ἐπδὶ ΠΗ͂ δ ρτηαἰϊχοὰ Ηΐπι 88 τὰνε ἀπο ν [6 ἱπρὶ- 
ταϊΐοι οὗ Βοϑοϊσχουυϊ, ΕΥ̓ βαγίηρ [μαὶ Ηδ δὰ Ὀδϑῆ οδ]οὰ 
ΒΘ σθῦι] Ὀθοδῦδο Ηΐβ δποιιΐοα δβδογίθα (μδὺ βαίδῃ Ἠδὰ 
ΥἱγιΌ δ! γ ἀονοϊνθά οἡ Ηΐτὰ ἔπ ΒΌΡΓΟΙΤΏΔΟΥ ΟΥ̓ΘῚ ἀΘΙΊΟΠΒ. 
ΤΏ ΟΧργοδδίοῃ 18 υδοὰ ἴῃ ἃ Β6ΏΔ6 βίαν [0 ἰῃδὶ ἴῃ 
ψΐοἢ (ο ἰόττ8 ϑαίαη πὰ Α4 πήολνίδέ ΘοοΌΣ ἐπ 3 ΤΏΘΒ8. 
ἱ. Τΐβ ΠΙΔΥῪ ΒΕΙΥΘ 88 ἃ 'διιδήοίθης Θμβσοῦ ἰ0 ἰΠ 056 
ἭὮΟ δδι, Βου ἰλ6 δον δαὰ οδ] θὰ Ομ τὶϑὶ Βροϊζο- 
θυ]. Οομρ. χὶϊ. 24; Φοόοδῃ νυἱΐϊ. 48. Ξἰπι]ατῖγ, ἱϊ 6ὁχ- 
Ῥἰδίῃβ {6 ἱπέδγθμποθ ἀγαῦσῃ ὈῪ ἰῃ6 [οτὰ : Ἐξοτσ τ Οἢ 
ξαόζο παῖ οὗ ἘΠῚ 1. 2 1 δα δόντα μδὰ 
ἀοαϊχηδίοα Ομγίδὶ 88 [16 ῥσίηοο οὗ ἀϑυ δ δοβοϊαίοὶ νυ, 
1πδὺ ἤδτὴθ ΘΟ] ποὺ Βα ῦο Ὀθοη Δρρ] θὰ ἰο Ηΐ8 Βοτδβο- 
μοϊὰά. Βαυὶ 1 ΠΟΥ τιοδπί ἰμδὲὶ Ηρ νδβ ἐπ δαίδμοῦ δπὰ 
Ῥδίσου οὗ ἀθδιμομίδο μοβϑοβδίου, {ΠΟΥ τοσοῦ ΔΡΡΙΥ͂ 
118 ὄν τηογο ὈΟΙΪγ ἰοὸ Ηΐ Αροβί!ὶεα, ὕπάουθιοά- 
ἰγ, βοπθυον, (η6 ὕβστω ὈΘΔΥΒ 4]|80 ΒΟΙῚ6 Γοίδγθῃοο ἴὸ 
ἔμ κοὰ οὗ (86 ΡΠ δποθ.Ό Ῥογῆδρθ [ὴ6 οοπποοίΐοη 
ΤΑΔῪ Ὀ6 ἰγδοοά ἴῃ ἰῃ6 0] ΟὙΤὯρ᾽ ΤΏΔΗΠΟΡ : Α56 Βθοϊζο- 
0] ναβ βυρροθοὰ ἴο Ὀδηΐβῃ, Ὀυῦ 4180 τὸ Ὀτίηρ, [86 
Ρίαρυο οὗὨ ἢϊαβ, δὸ 9688 ν͵ὰϑ δοουϑοὰ οὐἨ ὀχρο]ϊηρ 
ἀσηοῦθ, Ὀθοδῦδο Ηθ ΜῈ ἰΐ6 ἰοτὰ οὗἨ ἰμοῖν μδρὶίδ- 
ὕοῃ. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΗΉΙΟΘΑΙ, 

Ομ τῖδὲ, 180 ᾿οτὰ οὗὨ {δ [ὶ οὗ βοδυϑῃ, πῈῸ 
δοπάδ (86 ΗοΪγ Οδοεί, πο τἰρυυυ] Μαδβίον οὗ ἰ86 δι» 
ΤΏΔη διοδεί, ἰ6 οματδοίογζοὰ Ὀγ Ηἰΐἱβ ϑῃθσηῖοθϑ ἃ 9 ῥτίποῦ 
οὗ [6 κΚίησάοτῃ οὗἁ ἀαγίκηοεδ, δοίη υπάος [πὸ ἰπαρίτα» 
τίοιῃ οὗ δεαίδη, ιῃ6 οἰΐϊοῦ οὐ 0.6 ἀφρΙΏΟΠΒ, ΟΥ 848 Απὥ- 
οἰτίδι. ΒΒ] ανῖγ, τῃ6 αἰϊδείρ!οα οὗ «“Φοβδὺδ οδπηοὶ 
οσρθοῖ οἱμαν ἰμδη τπδὶ ἐπ οὲτ ΔοΌγΥ 5881} Ὀ6 οἰδτδο- 
ἰογζοαὰ δ8 ἀδσροιΐδοδὶ δηὰ δ  οῃσί βίΐδτι., 

ἨΟΜΙΣΖΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

“ΤῈ αἰδεῖρ]α ἰβ ποῖ δῦονβ ηἷβ Μαβίοσ :᾽" (ῃϊ8 (88 
ποϊομνονὰ οἵ ΟΠ γίβι 8 (ΑΙ ἸΏ Δ] πηοαθοδ : 1. ΑΒ ἰὸ 
ἐμεῖς οοπάυποὶ, ΤΏΘΥ τὸ βυρογαϊπαίθ ἰῃ ον ἶ 
ἰο ΟἸιγῖϑι, 2. [π ἰμοῖν ευδοτίημα. ΕὝΘΙῪ ἱτθ αἰδοῖ 
ΡΪο τουδὶ Ὀ6 πὶ]]ΠἸπρ ἴο Βμδτο [86 τοὐοοϊίοι οὗ ᾿ΐβ Μαδ'- 
(6 Σ.--- ΤΊ ἀϊδοῖρ]α 'ἰβ ποὶ ἀῦονο ἢἷ8 Μαβίδυ, ποῦ 189 
δούνδῃΐ δῦους ἢἷβ [οτὰ :) (818. 18 δυ δ οἰοην σομίοτὶ 
πῇ 6ῃ τηἰϊδιπαογείδοα ΟΥ Τυἰβτοργοβοηϊοα : 1. ΑΒ ἃ αἷμ 
σἷρ!θ, 6 ἔδ6}8 ἐμὲ ἐξ ἰ86 Μαβίορς᾽ Β όοσκ 88 θθθῃ οἃ- 
ἰυτηπἰαὐοὰ, Β6 ποοὰ ὀχρεοὶ πὸ βαϊϊοῦ ; 2. 88 ἃ βοσυδῃίΐ, 
86 [665 ἐμαὶ [7 [86 Ιωοτὰ οἵὨ ἴῃ6 Βουδ8 85 βιϊρτηδιϊζοά 
85 ἃ ἀἴδὈο} 108] ἀοβίσουου, ἢ ποοὰ ποὶ υόθάθῦ ἢ αἷϑ 
βοσυΐοα ἰῃ ἴ.6 ΟΒαυγΓοῖ οὗ 10 ἱπαϊνὶάιι818 18 ἰταἀυοοά.-- 
0 ἰβ ἃ 8δὰ, γοῖ δὴ οδδοίιδὶι, δΘομβοϊδίίου ἴο [86 τὶ. 668» 
68 οὗἩ ΟἸγὲδί πὮ θη ἸΠΘΥ ΔΙῸ οδιασηπίδ θα, [μδὶ (οἷν [τὰ 
διὰ Μαϑίοῦ τ͵δἂθ οδ]] θὰ ΒοοὶζθΌη].---ΟἸγίδι ῥδββ68 
Τγουρὴ (ἢ6 ὈΪΔΕΡοταΐοβ οὗ ΗΪβθ δποζωηΐθθ υππδττωϑ, 
85 ἱβτουρῇ 8 τηϊβὶ ; 1οΐ Ηΐβ Ῥθορ δ [Ὅ]]ονν Ηΐπὰ ἰογουϑ- 
]γ.--πἰρλίδῃ σοπαοηχηΐηρ Ηἰπηβο! ἢ ουθὴ ΒΘ Π6 Ὁ]45- 
Ῥθδθμλθ8. Ηο πιυβί͵,--ἰ. 641} ἰμδὲ ἀοΥ δ τ ἰοἢ ἰβ 
αἰνίπο ; 2. Ὠ6 τηυδὶ τοργεβοηὶ 88 ἀἰνίπο τμδδΐ δ ἀ6γ- 
115}. 

Αἴαγξο :--- Βαϊ οοηνοτὶ δὰ όπου, ἐμδὺ ΟἸτὶδὲ 
6 16 Μαδβίον οὗ ὑμ6 ἤοῦδβο, απὰ Ηΐἱβ ὑῬθορὶ]θ ἰΐ8 τησῖη- 
ὈΘΓΒ 1-- ΟὙαπι ον : Μὶηΐβίδτβ τηυδῖ, ἴῃ [86 αἷδο οὗ 
τηοὶν οἶσθ, ἢᾶνο σορϑγὰ ἰο ἀοα δηὰ ἴδ ἰσυϊὰ οὗ 1ῃ9 
ἤοθροεϊ, ποῖ ἴο ἴπ6 {πγοϑίδ οὗ τηθῆ. 

Ἡδειιδηεν .:- Το. Θχδίρ!]ο οὗ Ομτῖδιὶ ἰ8 ἴ.6 τοοδὶ 
Ὀ]οβϑοὰ δῃοουγδροηθῃῖ, 

9. Ἡοῖν δοϊάποις «πα οαπον ἰλε ἀμὲν 97 ἰλό ἀἱδοὶρῖσε, δαεοὰ οπ λοῖν τιοαϊολ  υἴποεε, ἀπὰ ὁπ, οοπβάφποι πη ἐλοὶρ 
φασίν, εὐπάδν ἰλ6 δουεγείση, Ῥγοίοοσϊοι 97. Οοά. ΤἸὨϊχὰ δπὰ ἐουχίδ Ἰσασοίηβ διὰ οοσηίοχὲ. (Ἡ. Χ, 
26-8]. 

26 

τ 

ΕΘΑΥ ὑμθπὶ ποὺ ἐποιθίοσθ:: [ὉΣ ἰμϑτα 18 ποίμϊπρ σογογοὰ [ςοποθα]ϑᾶ, υεγλῶ]), (μδὲ 
8Π.8}} ποὶ Ρ6 τουϑα]ϑὰ [ἐπέλὰ}}; διὰ μἰ ἃ [υεγείεοζε], ὑπαὶ 8.81} ποῦ 6 Κπονγῃ [ἐπέαεοζκε. 

21 ΒΑ 1 ἰ6}} γοὰ ἰπ ἀδείκηοββ, ἐλαΐ βρϑαῖκ γ8 ΠΠ: τῷ] ᾿Ιρμῦ: δπὰ ν]ιαὺ γ6 Π68Γ ἴῃ (89 
28 681, ἐλαΐ Ῥτγθδοὴ γ8 Ὅρομ ἰμ6 Ὠουβθεΐορϑβ. ἈΑπ ἴδδι ποὺ [Β6 ποὺ αἰταϊα οὗ, μὴ φοβεῖσθε 

ἀπό] ' ἰμοτὰ συ μΐοι [88] Κ|}}" [Π6 θοάγ, Ὀαΐ ἅγθ ποῦ 8016 ἰο ΚΙ] [86 βου]: 
Βαΐ ταῖβοσ ἔβαν δὰ [φοβεῖσθε τό ν] ̓ ΙοΙ [τ 80} 18 8Δ0]6 ἴο ἀθβίσου οί βοὺ] δηὰ 

29 ὈΟΑΥ͂ ἴπ μ6}]}. Ατϑ ποὺ ὑν7 ΒΡΔΙΤΟῪΒ 801]ἃ [Ὁ ἃ ἔασι δίηρ [ῬΡΘΏηγ]} 7 δῃηὰ οὔθ οὗ ἰμδπὶ 
80 58}8}} ποὺ [ποὺ ομ6 οὗἉ ἵμθτα 8}}8}}] 81] οὰ [86 ρτουμὰ πιϊμουῦ γοῦν Εἰδίμποσ, αἱ [86 ΥΘΙΥ͂ 
81 μαῖα οὗ γοὺγ μοϑᾶ " δ΄ 81} πυμηθοτοα, ΕΔΓ γ6 πού {πο γθίοσθ, γ86 ἃγα οἱ τῇοσθ νϑὶὺθ 

{μ8} ἸΠΔΗΥ͂ ΒΡΔΙΓΟΥΒ. 

1 γον. 38.--Ἰδοδτηδησ διὰ Τιδοβομοι τοδὰ: μὴ φοβεῖσθε ἀπό (Ἰπ|ρ6 Ὁ. ̓τδθβ. Ῥα 83.) ποῖΐδ ἐΐηιθνῦο, πισένινα αὖ ἐξα, ΟὉ 
18:9 διότ οὗὁὨ Οοὰὰ. Β.. Ο., (ἰο νι] οἷν πιὰ Ὀ0 δἀἀεοὰ Οοά. δίηαδις,, ἩΜΠΟἢ τοδὰδ ἱπίοο. 1π ὙΟΓΒ. 98 δῃὰ 81 : φοβισθε, 

8 ΤῶοτΟ ὙτΙΠ Ως οτος ἴος φοβεῖσθε). Βαϊ Οοά. Β. οΥ Ὑδίοδηυδ, δ ρα δμ θὰ ὉΥ Απρεῖο δι, τοδὰβ: μὴ φοβηθῆτε ἀπό 

(δοπῤπποὶ. δοτ. ᾿. Ρδϑα.), δά ἐπ ἴῃ τῦοτϑ ουττοοῖ δά οι οἵὗὨ Βυϊίσπδπη, πιῖὰ ἀϊ δδτοπὶ κοοοπιπδίοη : μὴ φοβήθητε ἀπό 

(ἰπιροσαῖ, δοσ. 1, μβϑαβ.). Βο αἷϑδο οὶ ΑἸοχδηάτίπυρ, δδ Ρυ δμοὰ Ὁγ Β. Η. σοπρεσ, ἵοπά., 1960 (φοβηθῆτε), Οτίχοι, δρά, 
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8 τοοάφτι απο, ΑἸοτά (φοβήθητε), Ετἰἐχοοῖο δαὰ Οουδαὶ (φοβηθῆτε). ΜόγοΥ οχρ]δίθθ φοβηθῆτε ἴοπι τόσ. 36 
διὰ τοδὰδ δἷδο ἰὼ τοῦ. 81 φοβεῖσθε νἰΐὰ Β.. Ὁ 9 ἴ,., Οσά. Βίηδϊε, 1δοδτηδδη, δοὰ Τἰδοβοηοσ ΤΏ ταδίη ροὶπε ἴογ ἴὴη 

δοῦϑο, μούγουοσ, ἰδ ἔῃ ἀἰ δότγοβοο ἐμ ἐδ οοῃοίτιοιο, (86 ἁ π ὁ δῆζοσν τἶἰῖὸ ἥτοὶ φοβεῖσθε ἀπὰ ἴῃ δοο. 7 όν αἷϊοσ ἴῃ δβοοοῃᾷ, 
δοβοογηίᾳᾷ τ ἰσὰ μ6 οὔ εἰ 8] δ τ ποτ 96 δτο 6} δρτεθά. 1πη Ἐπα δὴ [16 αἱ θτοοθ σὴ Ὁθ Ὀδδὲ τοργοὰποδὰ ὉΥ ἐσδηδιδίίης 
ἴω ἰθο Διὶ ο846: ὃ6 ποὲ αἰγαίζὰ οὐ δηὰ ἰῃ ἴδ6 οἷδον: “ρω»" λέπι, 326 Ἑχος. Νοῖοα.--Ρὶ Β.} 

5 Υογ. 35.--Αποκτεννόντων [ἀοι]6 ν, αἷδο ἴῃ Οοά. Β]ηδιι.1 [6 86 2Ξο116ῃ- ΑἸοχδηάτίδη ἤυττα [0ς ἀποκτεινόντων! 
Τιδοντηδηη, (Το οπάοτζ, ΑἸοτὰ), ,366 ἴδ ποῖο οὕ Μοσοῦ [Οοτυ. ἰ.. ἢ. 321], 

8 γον. 90.--{Ππῖθος δηὰ 1,δηξὸ τοπάον ἀσσάριον (ἀϊπιίπαί, ἔτοιη ἴμο [δὲ α4): δγοπηίρ, ἀο οϊϊο: Ζοῖεν. Τὸ ἙΟΥ͂. 
(666 Λιγίλέπσ ἰῃ «ἢ. ν. 26 τοῦ 186 ατοὸκ κορδάντητ. 
ὙὮ] 
16 πιοδὶ γί δἰ ΡΟΟΌΠΙΑΓΥ νυ δῖπο, οΓ μοχί ἴοὸ ποὶ 

Βαὶ {}|5 15. Ο2}7 ἴδ ἐμ]ρὰ οἵ ἡρατίἢ ματὶ ἴῃ νδϊὰθ σύ δὴ ἀσσάριον 
ἰ86 Θ408] ἴο ἃ ἐδῃὶϊ δῃηὰ ἃ μδ]ΐῦ οὔ Ατη. ΤΩΘΒΟΥ. Ηθηοο όπὴν ἰ6 ΤΏ0ΓΘ δοσυσαίθ (πδοῖ; "ὙΠΟ βανίουγ πηϑϑῆδ ὉΥ ἐξ 

ἰηχ; δηὰ ἴο σβδηχο ἴΠ9 Οοιηγηυη Ὑ ΘΥδίοη, ΤΩ ΘΤΟΙΥ͂ 70. τῆογο το ὀχδοὶ» 
ὯΘ6Δ 10 Βυ6ὶ Δ 6856, ΟὨ] ὈΘ6 τοογὸ ρούδηγΥ. Βυὶ 85 ἀ! ἔοσοπὶ ογὰβ δῦ ὑδοὰ ἰπ 1.0 ΟΥὕϑοῖ, δῇ 85 ΟΡ ν ἐνῶ }όπην 
τοργοδβοηΐ ᾿μοῖν οχβοὶ γοϊδι 8 δηὰ ΠΘΟῚῚῪ [86 1Ὁ δοῖυλὶ να]ᾶθ, [896 18 ὯὩῸ Βασία 1Π τη ΚΙ ηρ [80 ἀἰδί! ηο110η."--Ρ᾿ 

4 γετ. 80..-[Τ}ῦ ατθοὸκ δηὰ ὑπὸ ἀϑυϊθδῃ βατθ ποῖθ (86 δάνυδληίδρο οὐονὺ 9 ἘΠ᾽ 8} ἴῃ οί πε 6ΔὉ]6 ο ῃΐδοθ γον», 1 
ταοτϊκοὰ οοηίγαει ἴο ἴδ0 δρδζτονγα, δὲ ἴμ 6 Ὀϑρίπηϊπα οἵ ἴδ δοπίϑηςο, Ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχεις τῆς κεφαλῆς, Τιληρὸ (ἀο- 
νἱδιίης δοτι 1ιυἴοΥ): "44 δμολ αδὸν οίπα αἰολὶ ἀἐό ωαανο ἐξα Παιρέφα," οἰα. ῬοΓΌΔΡ6 τὸ ταϊχὴηξ σοηον: "28 αϑ ἐθ 
ψοιι, ἐλ ον λαέγο α΄ νον λσαά," εἴο.--Ρ, 8.) 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΔΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΛΙ, 

ον. 96. ΕἶΘΑΣ ἴδόσὰ ποῖ ἐἰδποχϑέοχο.---Βοοδυδα Ρ6 
ΘΥΘΓΎ ΟΔΙυΤΔΩΥ οὗἁ ἱμοὶν [10 τ ἷπ [Π6 ἢγϑὶ ρ]6δο6 ἀΐ- 
τοοϊβαὰ ἀρϑίηϑι {μοῖρ Μαϑίοσ, ]0 Μ|}} βοὺ δυογυ  ΐησ 
ἴῃ 115 ἰσὰο ᾿σὰῦ. Οοπβάσμσα ἰπῃπ ΗΙἰ8 παρουσία ἷβ8 ἰο 
ἴοττα (6 ατουῃὰ οὗ ἰπεἰν μαγίδεϊ παῤῥησία. ΑἸ] (6 
πὶοκοα βοογοίβ οὐ ἐμοῖς ὀρρομθηΐβ 8881} θ6 Ὀγουρὶὶ ἰοὸ 
Ἰῖρδέ; ἴλ ποῦϊὰ, ὑἐπογοῖοσθ, Ὀ6 τηοβὲ ππρϑοοτϊηΐηρ ἰῇ 
ΤΌΠΟΥ Το ΓΘ ἰ0 βρτοδά (μοῖρ ἔτ}, [86 ταοϑὺ ῥγθοΐουβ οὗ 
81} βεογοίϑ, τ] μα ἰγ ἀπ ὈΥ͂ αἰθα ἢ," δα 1 ἰδ τ ΓῸ 
ΒΟΙῚΘ ἀδΔΏΡΟΓΟΙΒ ΤΩΥΒΙΘΡΥ. 

ΕΣ ἴποχθ 18 ποϊδίπρα οονοχοῦ, οἱο.--- ΤΉ 656 
ἵτο Ῥγουύθγοὶδὶ βαυΐηρβ οὐ ὑσίποὶρ] 68 ΔΘ ΔΡΡΑΓΘΠΙΥ 
ἰηϊοηἀρά ἴο βυρρίοταοης οδοὰ οἷμοσ. Τὴ γί οὗ 
(μετα σοΐοτε ργο ΔΌΪΥ ἰο ἐλε ἀφαϊέηρε ὁ" Οοἄ : Ἠθο οοπ- 
66818 ἀαη Ηοσ τονϑδῖβ. ΤΏ βοοομὰ γοΐοσθ ἴο {π6 οοπ- 
ἀμοῖ 977 πιαν, ἰπ οοπηθοϊζοη τὶ ἰμ6 ἀοα]ΐηρσβ οὗ αοὰ :᾿ 
το Ὠἶά6 δηὰ οομδοδὶ {π6 ἐγαῖ, Ὀυϊ ἰ πὶ} θ6 αἴδοον- 
οτοά, κουπὶ, δηὰ δοϊκπον)οασοα. ΤΊΘ ἀρροαγίηρ οὗ 
ΟἸ τἶϑι τὶ}]} ρδοα δνοσγιίης ἰπ ἰζ5 ὑσορον ᾿ἰρθι, Μαίς, 
ΣΧχν. 31. Ερἢ. ν. 18: 1 Οονσ. ἰν. ὅ. 

γεν. 21. ὙΈΏΕΙ Σ ἰ611 γοιι.---ΤῊ 8 πιθδὴ8 (0 ἱπι- 
ὉΪΥ ἴδαἱ ἐπ Ιοτὰ τοοομιιηοηάοὰ ἰο Ηΐβ αἰδοῖ ρ]θβ ἴὸ 
Ῥτοδοθὰ στρογ ΟΡΘΏΪΥ ἴῃ ἰμοῖγ ἰοδοδίηρ ἴδῃ Ηδ μεαὰ 
ἄοπο. Βυὶΐὶ {μϊ8 τδϑ 6 ἔυπάδιηθηίδὶ ῥγ οἰ ρ]6 οὗὨ (86 
ἀονοϊορπιοιὶ οὗ ΗΪ8 τονοϊδίοη Ηΐ8 ψοσκ 88 ἴὸ Ὀθ8 
Θδβίδ Ὁ 5 οἀ ἴῃ Ηἰβ ἀϊβοὶρ] 68 Ὀοίοτγο ἰδ οουἹὰ Ὀ6 δβίὉ- 
Ἰδβοὰ ἴῃ [86 πουϊὰ, Βονοϊδιίοη μδὰ ἰὸ τγοοϑοῖνο 18 
ἤπια] οοτηρ οἴου ἴῃ δβοογοῖ, διλοὴρ (πὸ ἀοβρίβθα οομι- 
ΤΩΠΠΪΕΥ οὗ δ6 ὁτοαα, Ὀοΐοτο ἰξ οου]ὰ Ὀ6 ργοβοηίοα ἴῃ 
1ϊ18 ἔυϊηο8β (ο {86 ποι] ὰ.--- οι [6 Ὠουιδθ-ἴο}.--- 
ΤῊΘ τοοῖβ σοσο θαι, 80 ἰΠδῦ Ὁ ᾿ᾺΒ ῬοΟββὶ Ὁ]6 ἴο 60Ώ- 
Υετθο, ἰῃ ἃ Ἰουὰ γοΐοο, ἔγροπι ὁη6 Βουδοιῖορ ἰο δῃοί μοῦ, 
οΥ ἴπίο ἰμ6 βίσοοι. Α βρυτγαίΐνε οχργϑδδίοῃ ζῸΣ [}9 
ταοϑὺ ΡΌ]16 ἀροϊαγαίίου. 

ψε εν. 38. Εἰθασ ποὶ ποῖα μα Κὶ1 [89 Ῥοάν.ἢ 
--ΤῊ 8. παῤῥησία ΤΑΔΥ ἱηάοοά οσοσαϑίοι ὑπο ἀθαίῃ. 
Βαϊ (ΠΟΥ βῃουϊὰ ποίϊ ποῦ ἴδαν ἀθαῖῃ ποῦ ἴμοβο Μὴ0 
ΚΙ, ΤΈΘΥ ΚΙ] οὐ] 6 Ὀοάγ. [πὸ οἶον πογάβ, [88 
ορθ οὗ ὑπ6 χγοαὶ δρρϑαγῖηρ οὗἩ Ομ γὶβί, πῃ θὰ 588}} 
ΤΩΔ6 ονογυηρ τοδηϊοβί, τησδὲ γαἶβο [θὰ 8180 ΔΌΟΥΘ 
16 στανα. 

Βοῖδ που] δπὰ Ῥοὰν .---ἸῊ τὴῦ Ζ 76 οὔωδυε (ἰϊ. 
4, Ὁ. 721), 1 δνο πῖτἢ Βεογ δρρ] θα τ ΐ8 ἴο βαῖδῃ, ψἢ}}6 
τηοαὶ σοτητηθῃίδίοσβ τοῖον ἰὶ ἰο αοα, Τ|ιθ ἴοσκλοῦ ἰη- 
ἰοτργοϊδοη 1 βυρροτγίοα οπ ἴπθ [Ὁ] οσίπρ ατουπάβ : 
1. Βοοδυβο {86 εαηι6 ζὐπα οἵ ἴοδι νιΐοἢ 8 (611 ἰοταγα 
ἰοθο Ὑἢο Κὶὶ} ἰῃ6 ὈΟΑΥ͂ σδῃποὶ Ὀ6 Ἐμοτὶβηοὰ ἴῃ τοῖς 
ἀγοῦοο ἰο αοα, Βυΐ ποῖὸ 1 ογοσοοϊοὰ μδὲ 1Π6 6χ- 

ΦΙἊΩ Οογιδῃ : οϑἱέ ἄπσείολεν Πεί ολέλειονοίέ,...ἢ 
Φ. {ΤΉ 690 τοῖο ἰδ6 ἁγίπα ποσγήθ οὐὕἨἩ {Πτοὰ Ζυί πηι! οἡ [89 

δαίιϊο δοιὰ οἵ Οδρροεὶ ἰη βυνιίχοσιδηὰ, Οοξ, 1581.--Ρ, 8,] 

Ῥγοβδίοῃ υϑοὰ ἴῃ [86 006 6886 ἰἱβΒ φοβεῖσθε ἀπό, 
[οοπῖρ. ἐλ Ηθῦγ. 1. δλ 3], δηὰ ἴῃ ἴδ6 οἶον, φΦο β ή- 
θητε [φοβεῖσθε] τόν. πε νοτὰ φοβεῖν ΤΩΔΥῪ δἷδὸ 

υδοὰ ἴῃ ΓΟΐοσοΏΟΘ ἴ0 ὈΓΌΡΟΣ ἴοδσ, δῃὰ [Π6 086 οὗἁ 
186 Αοτἶδι (ἐπα ρ γίης ἴμ6 σοι ηθπαίίοη ΟΥἨ ἃ ἴϑδασ δὲ 
ΤΟΘΟΥ͂ οδμοσίβ θα), 88 αἷϑο ἴῃ αοδουβαίνε ἱπειοδὰ οὗἁ 
ἀπό, τὸ ἴῃ ἕδνον οὗ (8 νον. 2, Βοοδυβο [9 ἰάθϑ 
οὗ ἀοδίτιοίίοι οὗὅὨἨ ὈΟΑΥ͂ δΔῃὰ 800} δοϑβ σδίοσ ἰ0 δΡ- 
ῬΪΙΥ ἰο δαίδῃ. Βαΐ ἴῃ γτοδὲ ΘΏΘΙΩΥ ἀ068 ποὺ ἀσδίΣΟΥ 
ΒΟ] δηὰ ὈοαῪ ἐπ Β6]} (ἐ ν γεέννῃ)," ΘΓ ἢθ δῃηὰ δοΏ» 
ἀοσηποὰ ΒΟ0}8 ἀστὸ ρυπὶβοὰ (Μαίΐ, χχν. 41: ον. χσ. 
10), Ὀπὶ δεύονο ἰμαΐ ἐἶπγθ, δῃὰ ἴον 6 ῬΌγροΟΒα οὗ αν. 
πρὶ ἴῃοτη οομβίαποα ἕο 6}. Τὴ ἡυάρτηοπξς οὗὨἨ Θ6- 
ΒΘΏΠΔ 8 μοί δἀτηϊηϊβίογοα ὈΥ βαίδῃ. ὃ. Βϑοδῦβο οὗ 
18Π6 οὀχργοδϑίου. ἀπόλλυμει, ψ ποῦ ἴῃ οἴμον υΪΔ 065 τοίογ8 
ἴο ποχίουδ ἀοϑίγυοίίοη, οὐ 10 ἰαγίῃρ νδδίβ, δηὰ 1ὴφ 
ὭΔΙΩΘ Οὗ ᾿Απολλύων, “ὙΠῸ ἀν 6118 ἰῃ [ἢ 6 ΡΪ͵806 οἵ ἀθ- 
βἰσυοϊΐοη." Ηονονοῦ, [Π6 ἰαχὶ ἀο066 ποῖ ὈθαΓ, “ ΕΘΑΣ 
1π6 ἀοείσογον,,"" Ὀυϊ, “δῶν Ηἰπὶ νο ἰδ αδία ἰο ἀθ- 
Βίτοῦ,"" πθΙοὮ οου]ὰ ΟἿΪΥ τοῖος ἴο ἀοἀ. ΕἾΠΔΙΪΥ, ἔγουα 
(6 ΡΔΓΆ1161 βδβδαρὸ ἰπ [ΚῸ6 χὶΐ. ὅ, “Εραν Ηἴτὰ ὙδῸ 
ΔΙῸ ρονοῦ ἴ0 οδϑὺ ἱπίο 86]1. νὰ δὶ ὁποθ δοῃμοϊυθ 
ἰδαὶ (ῃἷ8 ἴὃδαν σϑῃ ΟὨΪΥ͂ ΔΡΡΙΥ ἴὸ 16 ΑἸτηϊργ. βαίδα 
ψΟΓ ΚΒ (Πα εἰ] ἔοδν οὗ ἀοδίῃ τἩδοὮ ἰδ [η0 Ὀοῃᾶδρο 
ἔτοπι ἩΔΙοδ γα σΔῺ ΟΠΪΥ͂ ὉΘ ἀοἰγογοὰ ὮὉΥ 8 ΐσῃιοῦ δηὰ 
ὨΟΪΙοΡ ἔθαν---ἰ αὶ οὗ αοα (Η66. ἰϊ. 14). 

[Τ|ἷ8 ΟἸδοῦο οὗ Ὧν. ζδηρο, το ἢ 68 
(86 ῥγοίοβι οὗ Μογον ἐπ ἰος. (41 οα., νοὶ. ἱ., Ὁ. 239), 
ἰα ἀροϊαἀοραϊγ ἴοῦ ἰῃ6 Ὀοίϊοσ. ΤῸ βου ρίυσα Ὧ0- 
ΏΘΓΟ 0868 ἰὯ6 ῬὮΏΓΔΒΘ φοβεῖσθαι τὸν διάβολον, ΠΟΡ 
ἀοο5 ἰξ ονοῦ δϑοσῖ8 ἰο βαΐίδῃ ϑυο ρΟΥΤΟΣ οὗ ἀρϑίστο- 
οι : νι ΐδϊο, οἱ [16 ΘΟΠΙΓΔΥΥ, φοβεῖσθαι ἷΒ ἈΒ0Δ]1Υ [ο]- 
Ἰονγοὰ ὈΥ τὸν θεόν, ἀπὰ Οοἀ 8 τερτγοδουϊοα ἰμγουρῃ- 
οὔτ 85 ἴῃ0 ΑἸπιϊρὨΥ ἀϊπροηδβοσ οὗ 116 δῃὰ ἀοδίδ, Ὀοιἢ 
ἰορογαὶ δηὰ αἰθσθαὶ]. Βοηροῖ ΔΡΕΥ απούοβ Φασοθ8 
ἶν. 12, ὙΠ οὗ 18 ἀϑοΐβῖνο δραϊηδὶ βίον : “ ΤΏΘΓΟ 18 Οη9 
Ἰατρίνοῦ γἢο ἰ8 40 ]6 (ὁ δυνάμενο 5) ἰο βᾶγο δηά 
ἰο ἀοβίσου " (ἀπολέσαι, 186 ΒΔΙὴ6 ΤΟΓΩΒ 88 ἴῃ ΟἿΓ 
Ρδβϑβϑαρθ). Ομ γὶδὶ βοίβ ἀοα Ὀοίογο υ8 Ἀ6 ΓΘ 88 {86 8016 
οὈήοοὶ ὈοΔ οὗἩἨ οὰν ροάϊγ, οἰ} |κὸ γοαν, δπὰ (ἴὰ 
ψοτα. 239-81) οὗ οὐν ΟὨ]1Ἰ}Π|κ ἐγιαί, 76 βμου]ὰ ἴδον 
Ηἰπι δἷομθ Ὀθοϑιβο οὗ Ηΐ ΡΟΥΟΣ ἰο ἀθδβίτου, δηὰ 
βιουϊὰ ἰτυϑὶ Ηΐτὰ δοῃθ Ὀθοδυβε οὗ ΗΪΒ ΡΟΤΟΣ ἰ0 ΒαῪθ 
διὰ Ἠΐβ ονοῦ- δίοἢ}} σατο οὗ Ηΐδ Ομ] το, ὅθ Ὧτ. 
ΑἸ ογ  Β γοδυκβ δσαίηδὶ Βιίϊου, δῃὰ αἷβὸ ἴπ| ποίϑ οὔ 
Ὧν. Οσσοῃ ἐπ ἰοσ. : “ ἔεαν Ηϊπι (ἰ. 6., Θοα), ποὺ 88 ὍΘ 
ἔοτο, ζεανῦ ἥγοα Ηΐπι, Ὀθοδυβθ τονθγθηοθ δηὰ ΔΘ, 
Βυο ἢ 88 ἰ8 ἀτι6 ἔγοσὴ τοδῃ ἰὸ ἷ5 Μαΐκον, ἰα ἰμξοπαοὰ, 
δηᾷ ποὺ {Π|ὸ ἴδαν Οὐ ἰθῦτοῦ τΠΙΟἢ Ὠυχηδῃ ΟΥ̓ΌΘΙΥ 688 
ἰηβρὶγο."--Ρ. 51, ὧν " 

φςφΠΠ, ᾷ κα κι νἱ “ ᾿ 
- ἐ 

4 [1πἴδοῦ ἩΓΟΠΑΙΥ ἰγδῃδίαὶθθ: ἐπὶ ἀἐθ Πδ]16, 710. ἐπ ἄφν, 
τηϊκιπκίης ἐν ἴον εἰς, ΤῺΦ Ε. Υ͂. 6 γθ, 86 ΕἸΘΟ ΠΟΣΟ, 18 Τ10Σ9 
δοουτλῖο.--- ἢ 8.} 



196 ΤῊΕ ΟΘΟἙΗΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ. 

γεν. 29. Το βρατουσ.--- ὁ ποτὰ στρουθία 
ῥτορετὶν δἰσυΐβοθ ᾿τ16 Ὀὐτάβ ραῤα [ἀν ι}}] ; 
6ἴ6, ἰῃ [86 τόρ ἀοβηὶΐθ βθηβο, ἰδέ δραγγοιοα [}αε- 

ερβήνας ̓ γειτ πρὸ τα οἱ »επην, ἀσσάριον, 1.6 ἰοηιἢ 
Ῥαγί οἵ ἃ ἀγδοῦση, ΟΓ ἃ Ἐοθδῃ ἀθηδν, αδοσπαγα γυα]- 
Ὁοὰ 5111} Ιοτσον ; ἱπαϊοδιϊρ 1.1.6 53:5) 4}16 δὲ οοἷῃ.--ΝΟΣ 
ΟὯΘ οὗ ἔόσὰ 58) 4}1} ἔα} ἴο ἐδο στοππά.---Τὸ ροτ- 
ΓᾺῪ δυδάδηῃ ἀθδίδ, ἐὰ0 Ὀἱγὰ {ἈΠὶπρ ἰοὸ ἴ0)6 ρ»τουῃά, 
ΒΙΓΌΟΚ ὮὈΥ Δ δίοῃθ ΟΥὗ 85 ΔΙΤΤΌΝ. [ΙΓΘΠΘΘΌΝ δηὰ ΟΠ σΥ- 
βοβίοϊῃ γοΐου ἰὺ [0 ἰΐ:6 βῃδρο οὗ {ῃ6 Ὀἱγα οι ἢ : Ὀσὶ 
τοῖβ πουὰ βοαγο θῖν ὈΘ 80 ΔΡΡΙΪ680]6. 

γεν. 80. Βαϊ ἴδο ψοΥν αίχα.---πἀϊοδιϊησ [86 
τοοδῦ βρϑοὶδὶ ργουϊάοηοο (»γουϊάεπδα ῥαϊἐδδίηια), 
δὰ ἴῃ6 πηοδὺ ΔΌΒο]υΐϊα ργοβογναϊίΐοῃ. 76 ΠΔΙΣ 88 [ῃ0 
ΒΆΪΟΓΣΑΙ ΟΥΏΔΙηΘΩϊ οὗ ὑπ6 βοδὰ, ΝῸ ρατγὶ οὗ οἷν 11ἴ6, 
οὗ νυμδὶ σμδγδοίοσζοθ ΟΣ δάουηϑ ἰϊ, 818}} Ὀ6 1οϑβι. 

ὉΟΟΤΈΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΠΙΟΔῚ, 

ι 1. ΤΊ ἀϊβοΐρ]οβ τπηυδὲ δα ἴῃ τηἰπὰ ἐμαὶ [ἢ 6 ροβ- 
, Ῥεὶ οὗ ϑοδβὺβ ἰβ ἀδβιϊπά ἴο Ὀδοομηδ ἃ γευϑϊδζώοη ἴον 
| 8}} παοηβ, ΤΉΏΘΥ δγὰ ἰὸ ἔοστῃ 8 Οπυγοῖ, δα ποῖ ἃ 86- 
στοῦ βοοίθίγ, Οὐ Ῥδγίυ, οὐ βοβοοὶ, οῦ Ρο] ἶο8] ἔγαίον.- 
εἰΐγ. ΤὮο οοηΐγαδιὶ Ὀούπθοη [Π6 ΒΟΟΤΘΟΥ͂ τ ΪΟὮ τμ0 
Ἰμοτὰ φιρ]ογοὰ ἰπ ὑοδοδίπρ ἔμοῖω, δηὰ [6 ρυ] οἰ ἐγ 
πὰ ποι ΠΟΥ͂ το ὑ0 οοἴη6 ἔογπνδγα, ἱπαϊοαίοβ ἐμ 6 
ἴδ δοοοσγάϊηρ ἴὸ τ οἢ τον ἰδιίοη 88 ΟΥ̓ῸΡ ἴο ἀσγοὶ- 
ΟΡ δῃὰ Ὀγοδὶς ἔογι ἢ τόσο Οἰθαυγ δηα ΟΡΘΏΪΥ, δπὰ 
ἀδῶῳ ἴσ Ὀογομὰ [86 τηΐβϑίοῃ ἤθη οηἰγυϑιοὰ ἰοὸ 

61). 
2. Τῆλεσν ιολίοῦ, Εἰ ἰλα δοάν.---(1) ῬΕγοΟΒΟΙΪΟΡΥ : 

ὈΟΑΥῪ δῃηᾶ βου]; (2) ἀοοίτϊπο οὗ ἱϊητηοτίδ!γ ; (8) 65- 
ΟΠΔΙΟΪΟΩΥ : [86 Κίησάοιι οὗ ΟἾτίδὶ ὈΘΙΟΠΚΒ Ὀγθ- θυ ϊ- 
ὩΘΏΘΌΥ ἰο [6 οἶον που], θοσομὰ ἀθδὶἢ Ἀδε 186 ρστᾶγο. 
Ματκ αἷβδὸ ἴμ6 σοπίταϑι Ὀοίνθοη ζίέπο ἴ.6 ὈΟΥ δηὰ 
ἀοκίγοψίπρ ὈΟὰγ δὰ βου]. Τα δοὺυϊ σδηποῖ 6 δῃ- 
πἰ Παρὰ, [1,Αϑε]γ, 1ὑ 4180 ᾿'γαρ]}165 ἴῃ6 ἀοοϊτίπα οὗἁὨ ἰδ 9 
τοϑυττοοίύυη οὗ 86 Ὀοάγ. ΤΏ6 Ὀοάΐοδ οὗ ἰδ Ἰοϑὶ 
8}18}} δυδον πίιὰ ὑμοῖς δου]β ἴῃ 61,5 : 

8. Νοῖ ἃ μαὶν οὗ γοῦγ μοαὰ 8}8}} ρογὶβ υἱιποῦὶ 
γοῦν Εδίθον, [δ Σ 1068 γοὺΓ πιοδὰ ᾿186],----Αἡ Οχργοβδίοῃ 
᾿ ΡΙ γὶηρ μοῖρ οοιηρ]οθ Ββαζοίγ.--- ΟΥ̓ τοτο υδὶῦθ 
[Δ ΤΩΔΗΥ͂ ΒρΡδΙτΟ8.᾽") Τοΐβ ἀδρομὰβ ὌΡΟΣ [ῃ6 δια- 
φέρειν, δῃα 18 ἱπίοπα δα ἰο ἱπάϊοαίθ {86 ἰηδηῖ6 βυροτῖ- 
ΟΥ̓ οὗ [86 αἶδοῖρ]68 οὐδοῦ ἱγταῖ 0081] ογοδίυγοθ, ΤῈΘ 
Οἰἰμηαχ 8 88 [9Ὁ]]ΟΝ8 :---- Π6 Ὠυχη] δι οὗ αοἀ᾽ Β ογϑᾶ- 
ἴπγοθ ἤδυο ἰποῖν σαὶ ἴῃ Ηἰδ αἰ χῆϊ : ΠΟῪ Του ἢ ΤΔΟΓΘ 
Βυχηδὴ ὈΘίηΩΒ ἘΒΡΘΟΐΠΥ ΟἸ τί βιϊδη8 : Ὀαϊ, δΌονθ 
811, ἰῃ 6 πιο 8868 οὗ 6βι8, Τῃ6 νϑὶυθ οὗ 86 116 οὗ 
᾿ἤοθαβ 8 ἐδ πεϊχῦ οὗ [λ6 οἰΐπηαχ, θυ ἀοο8. ποῖ δρ- 
ῬΘΔΣ ΠΟΓΘ. 

ΒΟΜΙΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΏΟ δἀάγοθδβ οὗ {86 Ιοστὰ ἰο Ηΐδ Ῥϑορὶθ: Κϑαν 
ποί. 1. ΤῊ ἴδαγ ἔγοτη τ οι ὸ ἃτὸ ἀοἰγοσοὰ (οὗ το- 
ὙἸ]ΟΣΒ δη οὗ τυ ΓΟΓΒ, οὗὁἩ {86 1085 οὗἨ ΠΒΟΌΟΡ δηὰ οὗ 

5 {7 ὁ δὰ [πΠ6 τοτηδτῖς οὔ Ὦσ. Ββοσκ: " δοίδ, δοιιὶ απᾶ 
δον ἐπ λεὶδ. ΕΑ ἀθοϊδίνο Ῥτγοοῦ {818 ἰδὲ ἴθοσο [8 ἃ 86}} 70. 
106 ὈΟΔΥῪ 88 γγρὶ] 88 [8:6 βουὶ ἰπ ἴῃ:6 οδἴογπαὶ ποτὶ ἃ; ἰὴ οἴδοσ. 
Μοτάδ, (δας [86 ἰογτηθηΐ ὑμδὲ δυδι ἐδ ἴῃ0 Ἰοδῖ Ὑν}1}} Βα ῦθ 616- 
ἐμτοι: Νὴ ΕἸΠΟΤΙΕ δάδρίοα ἰὸ ἐν ργρειξῥις 88 Ὅ6]1] 28 {1:6 

ΙΔ: μϑτὶ οὗ ΟὟ ΠδΒίΊΓΟ, οἷ ὟΘ 86 ΔΑΘΌΓΣΟ 
ὙΠ11 οχσίοι ἴου ουϑσ."-ν. 8.) ᾿ 

11:6); 3. 106 δας ὉΥ ἩΒΙοΣ τὸ διὸ ἀαϊϊνονοὰ (7,86; 
Ἡδὴ ὧδοὸ ἰδ αδίο, οἴς.}); 8. 106. εΒρίγίυδ] ρστουπὰβ ἔοι 
Ὀοϊηρ ζϑαυ θθβ (οομδάθῃοθ ἴῃ (86 στοδὶ τονυεἰδίοι οἵὗ 
ΟἸὨγῖβί, οοῃβοϊουβηθδα οὗὨἨ ΟἿΓ ἱτητο οΥ ΔΙ Υ δηὰ οἵ ΟΡ 
σοι ρὶοία βαΐοιν ἴῃ ἴ[86 παπᾶ οὗἩἉ 604); (Π6 Ὀϊοδϑοὰ αἷ- 
ἴοοι οὗ δ οἢ ΖὉΔΥΟΒΘΉ688---οτίοοϊι ἰΟΥ ἴῃ Ὀοατίπρ τὶν 
ΘΒ [ὉΓ «6808 (ΟΓ ἴῃ ῬΑΓΓΟΌΪΔΥ 68868, (εἰ Ρἢ οἵ 118 
ΟΥ̓́ΘΡ ἀοδίῃ, διίμθηοθ ᾿πίο ρἱοτυ).--- ἢ [ἢ 6 τηδηϊοο. 
διΐοῃ οἱ ΒΥΟσΥ  ΐηρ᾽ 6156 ταυδὶ 
ὈΘΟΟΙΊΕ 18 Κ65 ΚΠΟΥΤ ΜΔ ἰδ 
Ηἰά, τῶθα ὅδ πὸ ᾿τσημχεσ δασσοοὶ ἴῃ ΘΟΠΟΘΔΙ Ηρ ἰΐ.--- 
ΤὮΘ ἱπιροηάϊηνρ ρτοδὶ σουθϊδίίοῃ ἴῃ 18 ὑπ ίο]ὰ οἴΐδοίδ : 
1. ΑΒ ρὶνίηρ ρμοσγίδοϊὶ οοτηἴογε ἴ0 186 ἀἰβοὶρ]6 5: 2. 88 
[πὸ στοδίοθι ἰθυτῸῦ [0 8 Οοὐδὶ οοηδβοίθηοο.---Ηοἷγ δηὰ 
Βρί γα] ἔδαν ν|}}} βοὶ υ8 ἔγοο ἔγοσχῃ 81} Ἕδυτ8] ἔδδυ.-- 
Α τἱρὰ!ξ βθῆϑα οὗ ΟἿΓ ἱτησηοσίδ! ἐγ σΟὨΒΙδὶβ ἴῃ 186 ἴδοϊ- 
ἵηρ ὑπαὶ 6 ΔΡῈ Ῥογσίδοιυ βαίδ ἱπ ὑπ6 Ἰοορίῃρ οὗἨ ΟἿΣ 
Ἐδίδον.---ΤῊΘ ῥσῖοο οὐὗἁ διιϊο168 ἴῃ 1[Π6 τηδγκοὶ ἀπ 6πν- 
Ὀ]6πὶ οὗ [86 ἷσῖν ῥὑγίοθ τβιοῦ αοα αἰίδοῖιδα ἰο 118.--- 
ΜΟΠΘΥ͂, οὐ [86 ῥχίοϑ πο ἢ τὴοὰ διίδοὶι, ἃ βυπροὶ οὗ 
186 νδ]ὰθ πθοἢ ΟΟἀ βοίβ.---ἰ 41.ὸ ποὲ ἕο δραγγοιοα 
δοϊά 707 α γζατίλίπς ἢ " οτ, ἰῃ6 Ὀἱγὰδ οὗἨ ἐδ δἱν ἃ θεὲ- 
ΤΩΟῺ ἴο 08, Ὀοΐ᾿ ἴῃ ἀοδι δηὰ ἴῃ 11{6.---Οοα δατο86 ἴος 
81} Ἰἰνίηρ, αἴζον 115 οὐ Κίπὰ : 1. Αοοογσαϊιρ ἰο 
116 (186 1ὐνῖπρ Ομ6 σᾶσοϑ ἴον [πὸ ᾿ἰνίηρ, ἴἰλ6 αοὰ οἵ 
Ῥτουίἀθποθ [ῸΓ ΘΥΟΥ ἱπάϊνί ἀπ], 16 δγιηραι δ εῖησ 
αν] Ὁ οἱ 1168 ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ΟΠ6) ; 3. Δ660 ἴο [8 
πιοαΐο 9 ἰὖγε (ἴος Ἠΐβ οτϑαίΐυσοβ ἴῃ Ηἰΐ ρμοούποβα, ἔθ 
ΡΘΥΒΟῺΒ ἰῃ Ηΐβ Ἰονο, ἴον θ6  οΎοΓΒ ἴῃ Ηΐβ ); 8. δο- 
οογϊησ ἰο μ6 οὐγοοέ ὁ ἐλοὶν ἰέυεν (σξει, ἴον Ηΐδ 
ΟΥ̓ Βαΐκα ἀπά ἴον ἰῃαὺ οἵ ΗἾβΒ. Ῥϑορῖο; Ομ ιν βιΐδηβ, ἴος 
ΟἸγἶβι Β δπὰ ἐποὶγ οὐ ΒΑ6Β.: δηὰ 4}} σγοδίυσοβ, ἴθ 
1}0 ΒαΚα οὗ Ο"τἰβῖδηα δηὰ οὗ [86 ἘΣ γεόσα οὗ αοὰ), 
--- ΤλἬε υενν λαὲγε ΟΥ̓ γοιν ἀεαά αγὸ αἷΐ πορνηδενοά ; 
ΟΣ, ἴπ6 σομῃρ)οὶθ βίου οἵ ΟἸ τ βύδηβ ἴῃ λὸ κοορέπρ 
οὗ ἐπεῖν Εδίδον : 1. ΤῊ οἷ τὴ 0}6 1Π, τι 811 ἰδὲ οδδ- 
τασίουΐζοβ δηᾶ δύουηβ ἰἰ, 18 βαΐίδ; 2. Π6Υ 1ο86 ἰποῖγ 
ΘΑΓΊΏΙΥ 1 ἴδ, ΟἿΪΥ ἰο ζδίῃ ἃ Εἰσῆον: 8. ἱμποῖν 116, στὰ 
811 18 γαίῃ, 18 Ὀοβίονγοὰ οἡ ἰδεῖὰ ὈΥ͂ (μεῖς Βδίθον ἰπ 
ΠΣ 

Θίαγζε :----Τ 86 ὙΔῸ ἴδαν. 1ἴὸ ῥγοοϊδίπη [6 ὙΠῸ] 
ἐγ ἢ ἃτὸ ἔμ ϊθο ὑθ ἤο ΓΒ, πὰ οὶ ΠΥ 6014 πον ιοί.-- 
Ομερηπεῖ : Τὶ ἰβ. βἰ ΠΡ] ἰο πὶ πο] (Π6 ποτὰ οὗ σοὰ 
ἔγοτα {Π|Ὸ σΟΤΏΟ. ῬΘΟΡΪΘ. [Ουοβηοὶ δ 8 οἢ τον. 37: 
“ΠῊ 6 ΟΒυγΟΝ Ὧ88 ὯῸ ΤΙΏΟΤΟ "Β᾿ἀ6η ΓΑΥΒΙΟΣΙ 68, ΠΟΓ 86- 
οτοῖ {ΓΒ δηὰ 1Ὁ ἰβϑ ΠΟῪ {π6 ἰἶἴτηο ἴο ΤΌΥΟΔ] 81} 186 
Κηονϊοάσο ἀπᾶὰ στδοὸ ππῖο ΟἾγῖβὶ 85 οοταμ θὰ 
ἴο Ὠαῦ, [018 ἴο ἰπ͵αγα το] σίου, ἴο ἱτπιδρίηθ ἰπαὶ 1 Θ0- 
ἰαΐη5 βοῖὴθ {γα 8 ΟΥ Ταγβίου 8 ὙΠΟ οὐρῖ ἰὼ Ὀ6 
οομοοδ]οα."---. 5.]---Ογαπιον: Ἡντηδη ἴθ. τσὶ Ὀ6 
ΟΥ̓́ΘΣΟΟΤΊΘ ὉΥ͂ ἴῃ6 ἤδαν οὗ Ο04.---ΕἴοΥ Δ] ἀρ 18 186 
ΟἾΪΥ οΥἱ] πἰοἢ ΓΟΙΠῪ ἀόθοσνοθ (0 θ6 ἔραγοα.---- Ὁ μθυ- 
φιοῖ: 10 15. ἃ βίγῃ οὗ ι ὈΠ πη 688 ἴο ΔΙ]ΟΥ͂ ΟΣ Βου]8 
ἴο Ὧ6 ἀοδίτογοά.--- ΤῊ 6 οοπίοιρ]αιίοη οὗ 86 Ῥγουΐ- 
ἄδποθ οὗ αἀοἀ ἃ ΡΟΜΟΣΙᾺΙ ΤΘΔ 5 ἔοὸν ουογοοσηίηρ {Π6 
δα οὗἁ πι8}.---ἩἾὟ μδὶ ἰηβπῖ 16 γαϊὰθ δἰίδοῖθβ ἴο ἃ βοὺ] 
ἴον πἱοῖὶ δ 6808 ΠΔ8 βῃρά ηἷβ Ὀ]Ϊοοὰ ' [Ὁ ὁ δὰὰ ἔγοτα 
Ουοβηθὶ οἡ τοῦ. 38 : κι 1ὶ ἰδ ὑυυάσῃοο ἴοὸ ἀοῖῖνοῦ Ὁ 
(86 ὈΟΔΥῪ ἴῃ ογᾶθγ ἴ0 βαυσθ 16 δοὺῦ]. ΤὨῊΪΒ ἰβ (0 οδδὲ 
186 Ἰαάΐηρ᾽ οὗὨἨ [6 γθββ6] ἱπίο 18:6 868, ἰ0 ὑσγθϑογνο ἴῃ9 
ΤΩ Ὶ ἴτοσα ἀοβισυσιίΐοη. Α τηϑη ]οβθ8 ποιῃὶηρ πθσε 
Β Ἰοβ68 ἐμαὶ ΟὨΪΥ ὙΠΙΟὮ τηιϑὺ μα 8}."--Ρ, 5. 

Ἡειδηον .---Νοιίηρ ἴῃ 1η6 116 οὗἩ Ηΐ8 ροορΐο ͵4 οὗ 
ΒΙΩ8}} ἱτηροτίδῃοο Ὀοΐοσο ἀοα.---ἰηδηϊϊο ναϊὰθ οὗ δῷ 
ἰτωσηοσίδὶ βου]. 



ΟῊΑΡ. Χ, 82, 88. 107 

10. οποίον απ Ἰοκίαϊ; λίείονν 97 ἰδ6 ζέπράοηι 977 Οοὐ, απὰ ἡωάρηιονὶ 97 ἰδσ τοονϊά, ἘΠΝᾺ τσαχοΐσιν 
αι οοταξοχί, 

ὙΝΒοβθοονοῦ ἱμογοίοτο [ἕντο 
ἰΐτα Ὑγ1}} Σ ΘΟμ ἔθ88 8180 [8180 60 

82 
’ 688, Κὶ 

σπ. Σ. 82, 88. 

ὁ86, ἐπεγϑίοσθ, Μ 1.0] β8}}8}} οοῃῆδϑθ τὴ Ὀθίοσθ τηθῃ, 
] Ὀοίογθ Ὧν Βδίμον βοὴ [τ }}0] ἰδ ἴῃ ἤθάνθη 

88 [πὰ ἴπ6 Ἀθβυθῃβ). Βυΐ τ ΒΟβοσυ Γ [ΠΟΘΥΘ1] 8118}} ἀΘΏΥ τὴθ Ὀδίοσθ τρθῃ, Ἀΐτὰ ΜΠι 
8180 ἀΘΩΥ͂ Ὀεΐογα ταῦ Εδίμο ἡ μίοι [{80] 18 1 μϑάνθη [ἢ {110 ΒΘΔΥΘΏ8]. 

Δ οι. 88.--{Πᾶ - οὖν ὅστις, 1ληρϑ: οἷδάον πων, ἄθο; ὙΠῸ 1Ὲ γϑγ. 88 τὸ ανθ εἰσ ρ]γ ὅστις, πἰΐμοῦὶ πᾶς.--, Β.. 
5 τ, 82.---» τοῖς οὐρανοῖς Ὀοϊὰ Βοτα δῃᾶ [ἢ τοῦ. 88, 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ψες. 82. ΕἸ ΝΟΣ οὔθ, ἰδαχοίοσο, 'τῖο εἰ)8]]1 
οοκιέθαβ [δοϊχηουϊθᾶκ 9) Μὸ; ὁμολογήσει ἐν 
ἀμοί,--- ΓΑ}: οοπΐοϑο ἐπ Φ((2.} ““ ΤῊΪ6 00 
πὶῖἢ 106 ἰάοα οὗ ἐν Χριστῷ εἶναι.) 8.0 6130 ἰῃ [6 
χὶὶ 6. [ΤῈ ἐν ἰδ ποὶ οαυΐνα!οῆι [0 ἐπ δελαζγ ο7 Ἀς, 
88 νοῦ ὀσχρίδιπβ, Ὀυὶ ἰξ βῆοννβ (86 στουπα οὗ τοοί οὔ 
186 σοῃζοβϑίοη, Ὠδτ θυ, ἃ ᾿ἰνίπρ που τὰ ΟἸεΐδι. 
Ἧδ ἀοο8 ποῖ τηθδῃ ἃ ἴΏ6γ0 Ουὐγαγὰ οοηίοδϑείου οὗ ἐδ6 
τοῦ, Ὀυΐ κ υἱπὸ διὰ οοπερίδίθης οοπίραβίου οὗ 
180 τοῖς 8. “ἢο νὴ] ποὶ οοπίδβθθ ἰ86 οοηέοαδδίην 
Φυάδδ, ποῦ ἀθηγ ἴδο ἀοηγίηρ Ῥοίον,,) Ὀοσδῦθο ἴΠ6 οοη- 
ἐφαξίου οὗ [6 ἔΌΤΤΩΟΣ τῶ Ὠγροοτεἶς Δ), (Π6 ἀοηΐαὶ οὗὨ 
8:6 ἰατίο᾽ ἃ ἰγϑδῃαίθπὶ ἐμ φαὶμανο ΕἸ ̓ηταϑαϊδίθὶν 
Ὁγ 1Π6 ἀθοροϑὲ γορϑῃίβῃοο.---, 

[Ἐπ Μτὴῦ!} 1 αἷδο οοπίθδα,. . ἰτη Ἐν 1} Σ οαἷδὸ 
ἄσεν, εἰς.---Ἴἰ ᾽ἴ6 που οὗ ποῦοδ, δ8 ΑἸ οσὰ 
παι ὈοΐΒ Βοτα δηὰ ἵν (06 βοτηοῦ οἢ 6 Μοπηΐῖ, Υἱΐ. 
21-98, [86 Βαγίουν, αὐἴον πιθηδίον οΥ ἐλε  αζλον, ἀο- 

. βοῦΐθοα Ηἐπιϑοῖ 7 88 τἰῃ6 δυάξο διὰ Αὐοίδοῦ οὗἨ οἰδγῃδὶ 
πἴο διὰ ἀθδ.}.---Ρ, Β.] 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ἙΤΉΙΟΑΤΣ, 

1. ἘνοΥΥ βοπαίπθ δηὰ ϑασποδὺ ὑδείέπιοην ἴον ΟἈσίδι 
ἱθ ἃ οοπεεδίον, ἩΐΝῖ16 ΘΥΟΥΥ υποϊιυϊδιάδη ἀϑοὰ ἰβ ἃ ἐδ- 
«ἰαί. “16 ποεῖϊὰ, ἰῃ ἰἰβ ἱπάϊ δόγοηοθ δηὰ μοδιϊδώοι 
δοΐπτοο ἤοδῦοπ δηὰ δ6]]---ΟΥ, ταῖμον, ἰῃ 1 δηϊδρο- 
πίπιο ἴο ασοά, υπάονΡ [86 Ῥτοίθηοθ οὗ σα βὰν. ὥπουρει 
ἄρσηῃϑ ΟὨΪΥ ἵνο ὑδίη 8 : δοουϊδν οσΐ πο δηα Ποαύθη- 
Ἰγ νἱγσίπϑ, οὐ 86 τηδηϊοδιαϊίοιδ οὗ δι ; πδν, ἴῃ 
Ἰδιῖοῦ ποῦν [8 δροϑοίαὶ ἶγο, ΔΒ ἰξ οοῃδίάογο ἐθοσῃ τδ6 
ποταὶ οὗ οτθοα. δθηδο ΟἿἋ ἰοΘΕ ΠΟΥ ἴον ΟἾσίδὶ 
Ταυδὲ ΔΙΎΤΑγα ὯὈθ ἰπ ἴλοο οὗὨ {πΠ6 ορροαίοη οὗ (δ)6 ποτὶὰ, 
γῃ οὗ ΤΟΘΟΠῪ βοΐζοβ Ὅροι ἷξ διὰ ἐγοδίδ ἰΐ 88 ἃ σγίτῃβ : 
ἐυα δοηνονιίης ΟΡ ῥτοίραβίοῃ ἰηΐο ἃ οοῃίθβαϊοη." 
κε ἷι, Βονόνοσ, ὯΘ δἷβο γομθε δεγθα, [μδὲ ΟΥΟΤΥ ζοῦ- 
απο οοπ δϑαΐοι 8 ποῖ ἘΟΥ͂ ἐς ΟἈγδι, Ὀυϊ 
ἐξ ΟἈλνίεί---οοποογηΐῃ τουοϊδίξοη, δ ἃ δοῃο σεν, 
186 πον σἰδίο οὗ εὐδρνς τ ψΐοῖ Οἷα τονοϊδοη 8 ἀ9- 

4, Τηΐδ οοηίοδβαίοῃ οὗ Ογίδιὶ οἱ ἴἰπ μαγὶ οἵ Ηἷδ 
ἰμαϊοαίοϑ ἴδ6 οοπίγασδὶ Ὀοίπτϑαι [86 ἱπηροτί οὗ 

1.6 ᾿υάστησπὶ οὗὨ (6 ποιὰ διὰ 156 σδυβδε οἵ Ομ γίδι. 
θὰ ἰδ6 Θέδον Βαηὰ, [86 σοι ήραβίοη οὗ ΗΪβ ῬΘΟρ]6 οὴ 
1.6 μαγὶ οὗ ΟἸγίϑὲ Ὀοίοτο (16 Ἐδίμοσ, πιᾶῦῖκβ ἴμ6 ρρη- 
ἐγαϑὲ θυ ΘῺ (86 ὨατΩ]6 οαίδία οὗ Ο γἰδίΐβηβ Βθγα, πὰ 
ἐμ σίονυ ἴο νι ϊοῖι (Π6Υ̓ τὸ οδ θὰ. [πὸ θοἱἢ 
[6 δοπέγαδι ἰβ ἰμβηῖνο : Ὀσὲ ἰξ ἰ8 (η0 αἰ} οὗ ἨΪβ Ρ60- 
Ρῖο οὰ ἴ.:6 οὁῃ6 δηὰ ἐδ9 ἴονὰ οὗ ἰδ βανίουῦῦ οἱ 
4δο οἰδον, προΐοι ἰπθυσποθθ (π6 οομίδθβίοη.---Αὐαίῃ : 
Βεοΐαὶ οα ἰῃ6 μαζί οἵ ΘΟ γὶδὶ, ἱπιρ} θα ἀδηΐδὶ οἵ ("9 
κίησάοιι οὗὨ Βοδυθῃ, οὗ ἰονα, διά οἵ 16, Αοοοναϊηρ- 

Φ[ο Ὑοίδο δπά ΑἸ ογὰ: Α Ἡοδταϊδείο οὐ ταῖμον β 
δυοᾶο οἵ ἐχρτοδδίοη ἴον, 6)4}1} τροχὸ Μο [6 οὐ οοὶ οὗ 
ΚοοπΙοάφξηροηϊ δσεροτς δηὰ Ὀϑίοτο π|08.--Ῥ, Β. 

80. 

Ἰγ, (υἱ5 Υἱγίπιδ!γ ἱπυρ] 168 [6 αάρτησηί, Βαδαιδιηιία). 
Ἰγ, ἐξ ἴα οαυϊναϊοτ ἰο ἰδ τ ἃ, ΚΙ πονὸῦ ΚΗΘ 
γοῦ," Μαὶξ, υἱῖ. 28; ΟἿΪΥ πίϊι ἱπογοαδοὰ ἱπύθῃβὶςγ, 
δἷποῦ ἰΐ ἀρ] 68 ἰο Ηἰβ τὰ δη πίϊἤθδϑοθ, 00 
ὝΟΤΟ ΒρΘΟΟΪΔΙΪΥ͂ σογατ ϑαίοηοθὰ ἰ0 σραῖο οομίοβείοη οὗ 
Ηΐτπι. Απγ ΟἸτδιίαπ οἱοπιθαὶ ἴῃ δυοῖ Ρογβοῦβ βἢ}4}} 
Ὧ6 υἱοῦ! ἱσπογοὰ, εἶποθ ἰξὲ μαὰ ποὲ δὰ ἴο ἐμαὶ ἱγο 
οοηἴρϑβίοη ποῖ ἰδ [η6 υἱοίοῦυ οὐὸσ ἴῃ6 ποτὶ, ΤΏΘ 
ΔΘ Ὀπγοζοηοσγδία, δῃ ἃ ἤθη06 Σοτηδὶῃ ὑπεῖκον 

ΒΟΜΙΙΤΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΠῸ ρ]ογίουβ ργθϑθῦοθ οὔ σοά ἰπ ΟἸ δι, ἐμ κτουηὰ 
οἱ ἩΒίοἢ ΟἸ ἰβδηδ ἀγὸ δ] θὰ 0 τωδκο οοπίοδβίοη : 
1, Χὸὶ ἴθ ἃ τονοϊδτίοι πο Ὀτίηρθ ονογγιιίης ἰο Ἰρῆϊ, 
δηἀ ποηοθ 8116 ὑπὸ ΟἸ γἰβιΐδη τ] 0. ἷῃ ἰδ ποτὰ - 
2. ὉΥ ἴδ 186 πο]6 [16 οὗ Ὀοϊονοσ 168 ργοθοσυοα διμὰ 
οοταρ]οἰθὰ ; δοοογαϊησὶγ, ΠΟΥ͂ ΔΙῸ 4180 δησουγαμοὰ 
ΠΟἾΪΥ ἰο οἾῃ ὅ68δι8.---ΤΏ6 ἰεϊηρσήοπι οὗ ἀοὰ ἀπά ἰἢ0 
Ομεϑδη 10 85 βυμασηϑα ὑρ ἰῃ ἰμ6 ποτὰ οοπ οείπρ : 
1. ΟΌΡ οουγϑθ ᾿θῦθ ΤΏΔΥ Ὀ6 δυϊημμοὰ ΌὉῤΡ 88 αἰτοῦ ἃ 
οοηΐδθαϊου Οὗ ἃ ἀβθηΐαὶ οἵ ΘΟ γβὲ ; 2. 80 [86 ῥυὰρ- 
τοϑηΐ ἰο οοτη6,---Ο͵τςξ ἰ8 οἰἴδον ἃ σοῃίδθϑαίοη οὐ ἃ ἀοηίαὶ 
οα ἴδ6 οὗ ΟἸἈ γίβι.---αδ Ομ γίβι ̓ 8 ̓ ο 18 Ῥαΐοτθ σιθῃ, 
80 μὰ Ὀ6 ἴο Ηΐτὰ Ὀεοίοτο Ηΐδ Εδίμος ἰπ Ὠθδνθα. 
--- Οπυϊίογδο]α οοπαγαΐδα δηὰ ΥὙἱ]θη 688 οὗ {86 ζδη ὙΠῸ 
διίδοι δ Επις γαΐυο ἰο 86 ᾿υάστοοης οὗ ταθῃ ἔδοι 
ἴο ἰδδὶ οὗ ουν Εδίδοῦ ἱπ ΠΘανθῃ,---α σοῃυΐμθ οοηΐοθα» 
βἷοι 8. ἃ οοηΐεβδβίοι ὈΟΪἢ ἐπ 10 ΓοΓὰ πὰ οὗ {86 [οτὰ, 
--οα ξομπυΐπα οοηΐοδβαίοη τουδὶ 6 ἱπ δοοογάδῃοθ τὶν 
Ἡιδὶ τὸ ΘΟὨ 6588 : 1. [0 [8 8 ουϊπαΓὰ τηδηϊ δία ιίος 
ψ ἰοὮ ταυδὺ 80 ἱπου δ ὩΟῚΥ ρΡΡΟΔΡ ἱπ ἐδ 116. 2. ἰὲ 
ἷ8 ἃ 16 Ὑδίοι αὐτοῦ ὈΓΟΥ͂ΘΒ ἃ τηδηϊ δαίδίίοη οὗ ἐδθ 
[αἱ Ὁ] π688 οὗ αοἀ.---ΤΏ6 δαιϊηἰδισα σῃ οὗἩ αοἀ κ]]}} 
Ὀ6 βοδϊϑὰ δηὰ οοηβιτηρὰ ὈΥ ἰΐ8, ἐμαὶ Ομ τίβὲ 8.4} 
οοηΐοβ8 Ηΐδ οσσῃ Ὀθίογο Ηΐ8 Εδίμογ.-- -Τ 6 χγθαῖ ὑτο- 
ΤΩΪΒ6 αἰϊδοιιίηρ ἰο ΟἸγϑιύδῃ {810 {Ὁ} 0668. 

ϑίαγζο :---ΟἸτῖδο 8. ὩΣ ΟἿ] ἀοηϊοα πιὰ 186 ἢ 
Ὀυὶ 690 ΟΥ̓ δὴ ὉΠρΌΑΪΥ [16.---Ζοίδίια: 06 ἰὸ ἐπ 
Γ 

Ἡδμδηον :--- [6 ἰπάρτοοπὶ οὗἁὨ ΟἸ γί δίομο ἰ8 ἀθ. 
οἱεΐνα. 

[νοεηοὶ :--- Το οοηἴρεβ 6808 Ομτίδι ͵8 ἰο Χ0110 
Ηΐα ργοοορὲ διὰ οχδηιρὶο; ἰο βαυδον ἴον ΗΪδ βαῖκο; ἰὸ 
Ἰονα, ἰθδοὺ, δηὰ ργδοίΐβο Ηΐβ ἀοοίίῃϑ.-- -Ἴ7ὁ τοῖον 
.υἱ8 ὶ ἰτσυδι ἰῸ ἴ6 ἰἶτη68 οὗἨ 86 τηλγίγτα, Ὀθοδαθ6 
τ ὙΠῚΙ ποὺ ουγβοῖνοθ Ὀ6 ΠΊΔΓ ΓΒ ἴον (06 ἰτυϊὰ, [ὲ Ὀ6- 
ἸοπΒ ἰο 411 ἔπηοβ δῃὰ 411 Ὀεϊίονοσθ, ΘΥ̓ΟΌῪ Οπ6 ἴῃ δἷ8 
ΡΓΟΡΟΣ ΤἮΔΥ.---ΤῸ δρρϑῶσ Ὀαίοσο [Π6 ἰσίδυμδὶ οὗ αοὰ 
πίτπουῖ πανΐησ ΟἸμγίδι ἴῸς οὺν Αἀγοσδίο, δηὰ, οἡ ἐδ6 
ΘΟΏΊΣΑΣΥ, ἰ0 ᾶνὸ Ηἷπι ἴῃ Γ6 88 ἃ τῚΠ688 δῃῃᾷ ἃ ἰυάζο, 
ΠΟΥ͂ ἮΈ πὸ ἰἰηὶς οὗ ἰξ δηὰ ποὶ Ἔχρίγθ πίζῃ μογτοῦ 

8. 

Φ ὃν. Αἄδαι ΟἸετκο { οὨ Μεῖιῖ. σ᾿ 838) δρρεξοργίδίδα 
4.|ὸ ἰδδὲέ. δοπίθποο ἴοι ῳυοδηδὶ ΠςΟΓΑγ, πίιϑχουξ ΔΩ͂ 80. 
Κηον]οάφτοοπ!, 



198 ΤΗΕ ΘΟΟἙΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΥ. 

11. ΟἈγίεί οοπια ἰο ποπαὶ ἑπίο ἰδ οἷά «τοογϊά, πιοέ Ῥοαοε, διξ α διρογά, δδοαμδο ἯΣ τοπᾶι, ἵκ Ἡΐ ἴονε, αδοοίκζ 
»έεαοϑ απὰ εἰεγηπαΐ ἰΐ7ε. 

84 

Βίχιῃ τναχοί;ς αρὰ οοπίοτί. (ἋἩ. Σ. 84--89. 

ΤῊΗΚ ποῦ ἴΠὰὲ 1 δῖ οοπῖθ ἴο βοπᾶ [0 [ἤτον βαλεῖν] ρ68οθ οἱ [δ οἱὰ] θαγτίῃ: 1 
85. σμῃὴ6 ποῦ ἰο βρη ρθδοθ, Ὀυὺ 8 βυογα. ΕῸΓ 1 81 σΟΙΏ6 ἴο βοΐ 8 τηϑῃ δὺ γδΊβη 6 διρδιπβὶ 

ἡμώμι, [18 (υΠοσ, δηᾶ 1} 
36 
817 {Π60} οἵ Ὠἷϑ οὐσῃ Βοιβα]ιο]ά. 

7Π ἀδαρη θοῦ δραϊηβὺ [711}}} Π6Γ τηοί]οῦ, δὰ {Ππ|ὸ ἀδὰρΐογ-Ἰἢ- 
Δ.Ὺ [ἃ ὈΠᾺ6, νύμφην] δραιπβί [τυ 18] ΒΟΥ τοῦ ποτ πον. Απᾶ 8 τηδη ἴ068 δλαϊ δὲ 

Θ ἰμδὺ Ἰονθίῃ [Δ ΠΘΥ ΟΥ̓ τῃοί!!οΥ ΙΏΟΣΘ {Π|8} τὴ6 18 ποῖ 
ΨΟΓΓΠΥ οὗὨ τὴηὴ6: 8πᾶ ἢ6 {παὺ Ἰογϑίῃ βοὴ ΟΥ ἀδαρ ΠΟΥ ΤΆΟΤΘ ΤΠΔῊ 1η6 18 πού ὙγΟσ ΠΥ Οὗ Ση6. 

88 Απά Ἶι6 ἐὑπαῦ ἰδκεῖ ποὺ ἢ]8 οὔοβθ, δῃα [Ὁ] ουγοί ἢ δήθ τὴθ, 18 ποὺ ΨΟΤΓΩΥ οὐ 1Ω6. 
39 Ηδ ἰδαὺ Βηπάθιβι [μαι ουμπὰ οὐ ραϊπθα, εὑρών] ἢϊ8 186 [ψνχήν] 5}}8}} ἰοβθ 10: δᾶ 110 

{πῶ0 Ἰοβθί []ια0}} Ἰοϑί, ἀπολέσας, ὦ. δ.) παοτίβοοὰ ἴος ΟὨγίβι] ἢ18 118 07 ΤΩ βᾶ Κα 8}}8}} 
δηὰ 1. 

Ξ ἔπ 89.--Ὁοά, Βίπεῖς. οπιί ἐς ἐλ6 εἴδαδο: ὁ εὑρὼν... 

ἘΧΕΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΙΟΑΙ, 

γον. 84. 1 οᾶτηθ Ὡοὶϊ ἴο δοιμλιὰ Ρθ809.---ΗοῊ ἀο65 
[9 ἀστοθ υὶτ 1.6 δηροὶΐο Ἡγτηη, θΚοὸ ἢ. 14} Μογ- 
ΘΓ: “ΤῊΪΒ 18. Ὡοὺ ΤΔΘΓΟΙΥ ἃ γῃοίοτγοαὶ ὀχργοϑϑίοη, Ὀυΐ 
Φοδθυδ ΓΟ Δ}}Ὺ βίδαϊοθ δὴ οὐὀ)εοί, δ πουσὴ ποὺ 6 ἥπαὶ 
οὐγοοί͵ οὗ Ηΐ8Β δάνοῃὶ ; βίποθ Ηθ οἰθα τ ἔογοβϑ ἰῃ 6 
Βιοδίῖ 6 ορροβίϊίοι 88 δὴ ὑμδνο Δ 0 ]6 ἐγαπείδίοη ἔγοιΣ 
ἐδ6 οἷά ἴο 106 πον βίδα οὗ {πίηρβ, πΐολ, ἰῃ [Π6 Θχο- 
ουἰϊίοη οἵ ΗἰβΒ Μοββίδηϊο οὔῖοθ, Ηδθ τουδὲ ἱμογοίοτο 
δνο πιο. 80 ΔΓ νῸὸ]]. Ὀὰυὺ {Π6 ΘΧργοββίοῃ ἐἰβο] 
τοῦδ ἤΆνο Γϑηἀογθα ΔῺΥ τ θυ ἀογβιδηΐηρ τ ρΟΒΒ1 016. 
Ηρμοο βαλεῖν 8 80 Οἴο86 0, [μ8 ἰξὺ ἀο68 ποὺ ΔΡΡΙΥ͂ 
τογοϊγίο μάχαιραν. ὙΥ εἰδίοίῃ ΘΥΤΟΏΘΟΙΕΙΥ τοραγὰβ 
ἴδ δβὶ ϑαυΐνδϊϑῃῖ ἰοὸ βουίηρ. [0 ΘΥΣΘΏΠΥ ἱτΡ]168 δϑυάάθῃ 
δοϊοῃ : ὈΓΟΌΔΌΪΥ 8130 πΐηρ, οδδίίησ. [Ὁ ἱδποσο- 
ἔογθ αδοοονὰθ τὶ ἰμ6 οχργοβδίου ἐπὶ τὴν» γῆν, 
δηὰ ἱστορ]ΐοβ βοδιοι ἱπα αὐυἱνο ἀἰ δογθηΐ ἔγομ ἐΠ|6 δηροὶ- 
ἷἶο δοηρ, ἐπὶ γῆ: εἰρήνη." ἴμλικε (χὶϊ, 61) 0868 
(8 Ἔχργδϑβίοῃ δοῦναι ἐν τῇ γῇ, δηἀ ΔΟΟΟΡΟΣΏΚΙΥ ἀ068 
ποὶ ΘΙΏΡΪΟΥ͂ {π6 ποτὰ βάλλειν, π]ιο ἢ, ΒΟΤΤΟΥΟΥ, ΟΟΟΌΓΒ 
ἴῃ γογ. 49: πῦρ ἦλθον βαλεῖν εἰς τὴν γῆν. Βγ 186 
ἴδττη “ εαγίλ,,) γα διὸ ἴο υπάογβίδηά {Π|6 ἀποϊθηϊ δῃηὰ 
οδἰ δ Ὀβῃ θὰ (ποοογαιΐο δῃὰ μοὶ 684] ογάον οὗἉ ἱΠίΏρΒ, 
Φοδπη ἱἰϊ. 81: ον. χἱ, 11. Τὸ ὃ Ομ γῖϑι οου]ὰ ἢοι 
ὑυΐπι Ῥοδοο, θυῦ [Π6 ϑυπογα, ἑ. 6.,) ἃ φοῃίεϑὶ 0. 18 δῃὰ 
ἀδαῖῃ, ἰῃ ογάὰοσ ἰὼ Θβιδ Ὀ]ΪΔἢ Ηἰἷβ ἰεἰπράοτη οὗὨἨ ῥβϑδοθ. 
ΤΏ Κίηράοτω οὗ αοἀ ὁ δι οδἢ ΟΠ]Υ͂ Ὀ6 ΘΒ 8 8} 6α 
ὈΥ ἰδ ἀοδιγυοιίοη οὗἁὨ {16 βίηξα! ρυποίρ!οβ οὗ ἰη0 οἱὰ 
τδῃ, ἴπα οἰὰ πονὶά, δηὰ [86 ο]ἀ φαγίῃ. 

γεν. 8ὅ. ἘΣ 1 δΌ1 ΟΟΠ16.--- ΝΟ ἃ Τῆογο τοροῖϊ- 
ἐἴοη οὔνον. 21, Ὀυϊ 106 τούοσθο οὗ ἴμ6 ῥἱοἴογο ἴποτὸ 
εἰνεῦ. Τ86 ἰοτηβ, διχάσαι κατά, ἱμαϊεαὶθ ἃ ἀϊ- 
τοοὶ ἱπῆπθηοο ἔγοιη 86 [ογὰ : ἤθησο, [6 δοῃ, 88 
ἀδυρίογ, δηὰ (16 ἀδυσῃιοτοη-ἶανν, ἀγὸ Πότ [Π6 ΤΟρΓΘ- 
δαυϊαϊνοα οἵ ΟἸμγίϑι, 10 Ὧ89 ποὶ ἱπαρου Ὀ66Π αυρροβῦ- 
οἂ, ἰδοῦ ἔπ656 δροοὶδὶ ἰθυτβ πᾶνα Ὀθθη Βαϊοοίοα, Ὀ6- 
Θλ086 [86 γο ΠΡῸΣ ΙΔΟΙΩΌΘΓΒ δηὰ 86 ἔδπια]θ ρογιοη 
οὗ Βουθομο]ἀβ ΘΟ ΘΟΙΏΓΤΔΟΠΥ ἴπ6 ἢγδὶ [0 ΘΙ ΌΓΔΟΟ 
ἴπ6 ροθρεὶ. Τθοτο 8 ΔΪΔῸ δὴ ουὐἱάδηΐ γοίογθῃοδ ΠΘΓῸ 
ἴο Μἱοδὶ υἱὶ. 6, δι δου ἰπ ἃ τηοαϊβοα δῃὰ ἔγθα τηβῃ- 
ΠΟΥ, ΒΕΓ 64}18 αἰἰοπιίοη ἰο ἴΠ6 ἔδοιϊ, [Παλ Δ6 00 
ἰο ἰ86 ργοάϊοιΐομβ οὗ Μίοδῃ, τᾶς δηὰ [ἢ ΒΟΥΓΟΥ͂ΤΒ 
80 ἀδυξμίον οὗἩ Ζίοῃι σοῦ [0 υϑῆρ ἰπ [86 ᾿εϊησάοτω 

[1 186 δαῦτο οσὨαρίοτ οὕ Γι Κο. σέῆοτο [86 Οὐογία ἐπ ἐω΄. 
δαοζοίδ οσοιιγα, γα διὸ ἰοϊὰ, τμδὶ ΟἸγτίδιὶ ὙΔ5 δοῖ 900Γ 116 (4}} 89 

το! δ 86 τἱδίηρ οἵ Ἰλλη γι ".84, Ηἰἱδ Οοεροὶ [8 ἃ βαυοῦ οἵ 
ἀφαίἢ πηῖο ἀϑδιῖ ἴὸ ὉΠ Ὀο ν όσα, ὧδ ἰἰ ἰ6 ὦ σδνοῦ οὗ ᾿ἰ6 ὑπο 
μἴο ἰο Ὀοϊονοῦβ, 2 Οος. ἰ!. 16.---}, 8.} 

αὐτὴν, καί ; Ὀὰξ 18 ἰο δυείαίοϑὰ ὉΥ 4}} οἶμοῦ δυϊβου!εῖοδ.--- 

οὗ ροδοῦ, “Ἴμδ Ὀοδὺ δηὰ τροϑὲ ὑγοοίουβ ὕβοδοθ οἢ 
οδυί, 88 Ὑ6]} ἃ8 ἴπ6 ατουπὰ οὗὨ ΘΟΥ̓ΘΓΥ ΟἰΠΘΥ, ἰΒ ἀΟΙη68- 
6 ῥΡϑδοὺ δηἀὰ ἔδυ οομοοτὰ. Βαΐ 50 Ἰοηᾷ 88 ἴϊ γοβϑίϑ 
ΟἿ ἃ ἔαϊβο ἐουπάδιέοη, ἰ τηυδὲ ὍΘ ὈτΟΚΘΏ ἊΡ ὉΥ͂ [16 
ἰἸηἰροἀποομ οὗ {πμ6 ρϑδοθ οὗ ΟἩγῖβὶ." Ἐργ κὶπάτοὰ 
ΓΑΙ ΠΟΔ] βαγὶ δέε Μοεγοῦ δὰ βομδιίσοηῃ, ᾿. 10δ. 

γον, 87. [Εἴὸ ἰμαὶ Ἰονοῖδ, οἱς.---ΟΟὐγ ογὰ οἱδίτηθ 
Β6ΓΘ 8 ᾿οϑο βίσοῃρος ἰμδῃ ἰῃ6 ἀοδγοβὲ πδίυγαὶ δἰϊδοῦ- 
Τλρηΐ, 8 ον δηὰ ἀονυοίίοῃ 88 ἰδ ἀϊι16 ΟΠ]Υ ἰὸ 8 {ΣῪ 
Ὀἰνίηθ Ὀοΐηρ. ΤῊΐΒ 18 Ομ οὗ [086 ΟΧΊΓΔΟΓΟΪΏΒΓΥ οἷδὶπιβ 
ὙΓΙΟἢ ἴῃ Ηΐπ), (0 αοα-Μδῃ, δγὸ ρϑγίθοι] δ ΔΎ, πδῖ- 
ΓΔ], δηἃ ἰγγοβίβι Ὁ]6, 8116 ἰπ ΟἰἤΟΥΒ (ΠΟΥ που]ὰ 6 
ΘΣΊΓΘΠΙΘ ΤΠΔΠ668 ΟΥ ἰπίο] 6Γ8 016 ργοδυτηρίίοη.---, Ε.7} 

γος, 88. Εἶο δαὶ ἀοοθβ Ὡοῖ ἰδ ἱκ οχοιυδ, 
λαμβάνε ι,--- Το Ε]γ  τοίοστίης ἰοὸ (86 Ποζηδῃ οὐδ- 
ἴοτα, ὮὉΥ͂ ὙΒΙΟΒ 186 ογμοίαγίς ποτα ΟὈΪ μοὰ ἰ0 ΟΔΙΤΥ 
1δποὶγ ογοϑβ (χχυϊ. 82). Α ρῥγορδοῦοῪ σκοΐογοπος ἴοὸ ἴδ0 
ἀρδιὴ οἵ ΟἸγῖβὶ - πὸ ἀουδὺ ῬυγΡΟΒ ον οἤοβοα, ἴῃ Ἴσον 
ἴ0 ῬΓΘΡΑΡΘ ἐπὸ αἰβοίρίοθ ἴον (μδὶ ἔθασέι! Ῥγοβροοί. 
Τῆδιὶ (06 1,ογὰ δηιοἱραιϊοὰ {μὲ8 σοῃβατησηδίΐοι ἂὲ δὴ 
ΘΔΙΪΥ ρογοα, δρρϑδγβ ἔγοσα Φοόδῃ ἰἰϊ, 14. [ἘΠ12 ογοξι, 
881 6}18}} ΘΔΙΓΥ Φἔψ οΓΌΒ8. 

γεγ. 89. Εἶο ἰμαῖ Βεοαῖ ἐουμὰ ὶς 1{{6.--- 6 
Ὑνοῖϊο: “ ψυχή ΤΩ6ΔΠ8 ΠΟΙῸ, ἴῃ δἰϊοσιδὶς οἰδυβοβ, {86 118 
οὗ [16 ὈΟΑΥῪ δὰ οίδγμαὶ ἰἰἴ6, οὐ [6 βαϊναϊίΐοῃ οὗἨ (}.8 
800}. Ηδ ἰδδὶ ραβίῃβ, ΟἹ βδύοβδ, ῃὶ8 Θαυί]Ὺ 116, Ῥγὸ- 
βουνίης ἢ ὈΥ ὉηίΑ  ὨἾποββ, Β88}} 1086 ἴα Ἰὲΐα οὗ 18 
16. Βαϊ μοὸ [Πδὲ 1ο868 1 ὉΥ δὶ ἘΠ] 668, 88Ὰ}} Βηα οἱοῖ- 
ὯΔ] 16, ΑἹ 1Ἀ6.6 ΒΑΙῚΘ {{π16 ἯΘ Ταυδ᾽ ΣΟΙΩΘΙΩΌΟΣ ἐμαὶ {86 
1μοτὰ ΟἿΪΥ Βρϑδῖκβ οὗ οὔθ ἱτιο Κκἰπὰ οὗ 116. Ηρδοο, 
1:6 Βπαϊηρ ΟΥ ᾿γοβοσνίης οὗ 16 ἰῃ ἴῃ6 Βτβὶ οδϑο, δπὰ 
ἐδ 1088 οὗ ἐΐ ἱπ (π6 Βϑοοῃὰ, 8.6 ΟἿΪΥ ἰῇ δρρϑδσγδμοα. 
151}, ἰδ ΒΕΟΙῚΒ ἴ0 08 αὐἰνὸ ἱποοτηρδί Ὁ]6 ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ, 
πὶ Μογον, ἐμαὶ ἰΠΐδ οἴογηδὶ 119 ΒΠ.8}1} ΟὨΪΥ 6 61}707- 
οἃ αἱ [6 Βοοοῃα οσοταΐηρ οὗἩ ΟἸγὶϑι, οσ δὶ [89 ΓΕΒΌΣΤΟΟ- 
ἔσῃ οὗ [6 ἀοαὰ." 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝ ΕΤΗΙΟΑΙ. 

1. “ΤΏ6θ6 γουβο8 οοῃίδίη ἃ οσοὶθ οὗ ἰά685 ὙΔΙΟΝ 
μδάθιονον Ὀσΐογο θθο υἱϊοεγοα ὈΥ τηογίαὶ. ΑἹ} 186 

(80 οαἷκεο ΑἸῶτᾶ: “ὙὙὍΠο ἤτοι ψυχή [5 ἴθο 7 97) ἐλέε 
«οοὐ αἱ,  ἰο ἢ τὸ ΠΟΙῸ 81} σου πὲὶ δῸὸ ἀδὰσ ἴο υδὲ ἴδ δεσοπαΐ, 
[προ 8 αὐτήν, ἴλο γοαξ ἐφ, 4Γ τεαῆ ἰῃ ἃ ὈἹοδοοὰ οἱοτηΐ- 
1γ.) Βυϊῖ [86 φοηίγηδι [58 ποῖ Ὀεΐιγοθῃ [ἢ ἰ6 ρτοδεῃὶ }] ]!Ὁ δὰ 
106 1ἴ8 ἰο δόσωῶθ (οοῖρ. 16 μαδὲ ῃδζίεἰρῖοβ: εὑρών δοὰ 
ἀπολέσας, πῖιο λα Τοιωια, προ λαδ ἐοφί, ποῖ: τδο ΞΞπαεἰ, 
Ὑ:0 7οφδεοίλ): Ὀπὶ Ὀοϊποόῃ (86 ουϊινγαγα, δαγΓ ὮΪγ, δϑοῖ αν {{{4, 
τὶῦν οἷ ἰτὸ μ᾽οαδυσοα, σοπηυσίδ, δὶ [86 ἱπνγαγ, δμί τὶ 
οἴοτπαιὶ {Πξ, τ ΟΝ. σοηιῆι ἐπ οεα αἰστοβὰγ λ279 'ὰ 7.118. ἐ αὐ τὶ ἢ 
ὃ Ρογίδοϊοα ἰἢ Ὠοδυοη.--", Β.] 
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ἔοτταοῦ Ῥτορμοῖϊο οσρϑοϊδουβ σοποοτηίηρ ἴῃ 6 Κίηρ- 
ἄοπι οὗ ἀοα δὸ Βογὸ ργοβοῃϊδα 9 ΟΌΥ ΥἹΟῚ 88. ΒΌΡΕΓ- 
ΒΟΏΒΌΟΙΒ, ΓΘ, 8 ΒΟΔΥΘΏΪΝ, ---ααἰΐθ ἴῃ δΔοοογάδηοθ 
πἰϊὰ (86 ἀθοροσ βθῆ86 οὗ ἰ:6 ργοαϊοϊουβ οὗὨ ἱπβρίγοα 
ΒΟΟΙΒ, γοῖ ΠΟΥ͂ΘΡ ὈΘΙΌΓΟ ΘΧργοββϑα ἰῇ ἃ ΠΊΔΠΠΟΣ 80 ΟἶΘᾺΓ 
διὰ ἀοοίάοα, ΤὨΪ8, ἱποη, ἰδ (Π6 χτοαὶ Ὀδυτίοῦ οαδὺ ὮΥ 
(86 [οτὰ ἴῃ [06 ΜΔΥ οὗ 411} πδο πουϊὰ οοπδίγυσιὶ ἰδ6 
Κίηχάοτα οΟΥὗἨὨ ρϑδοθ ἴῃ (ηἷβ που] ἔγοσα που] ϊγ οἷἱο- 
ταθΏ(8,---ορίηπίησ ὙΠ ὑμ9 ὅοννβ, ἩΠΟ86 ΤΟΥ 18 ΒΘ γΘ 
ἀχροβοά, δπὰ οπάΐϊηρς τὶ [ΔῈ Ἰπουρ 1685 Ὀ] ΓΒ οὗ 
186 ἰ48ὲ τη 6." διΐον. : 

2. 16 1ογὰ τρλ 68 δὰ οηβίδυρσης ρου ἰῃ6 οοΥ- 
τυροῃδ οὗἨ ΤΠ6 νου]ὰ πιὰ ἴῃ6 ΒΟΙΥ βδπυοσὰ οἵ ΗΪΐβ 
πο, ΔΙ οτίησ ἴμ6 ποι] ἴ0 ΘΙ Ρ]ΟΥ͂ [86 βιπυοσὰ οὗ ροῖ- 
βοουϊοι δραϊηδὶ ΗΪπ86 1 δα Ηΐβ ρϑορὶθ. Οὐσρ. “6. 
ΥἹ ΣΙ. 11; νἱ. 14 . Μἱοδὴ ἰἰϊΐ, ὅ, 11] . Ἐχοῖς. χιϊὶ, 10, 16 ; 
1 Ῥεῖ, ἰν. 4. ΤῊΪ8 ρδββαρθ ΤΔῪ 8180 ΒΟΥΥ 0 (ΠΓΟῊῪ 
ἰἰρὰϊ οα ἰδ 6 οἄάτρο Ὀγουρῃς διαίπδίὶ Ῥσχοιοβίδηίβσω, 
88 ἵἢ ἴξ δα ϑεσυοὰ ἴο ἀἰνίθ ἡδοῃβ, δῃὰ Ἰϑὰ ἴὸ οἷν!] 
ἽΤΑΤΆ. 6 οἷν! τΑΙΘ ἴῃ ΕὟΔΠΟΟ, ἴῃ 6 Ἐπ ΓΕΥ ὙΘΆΓΒ᾽ 
ἽΤΩΣ ἴὩ Υ, ἴδ αἶν!] ἵναῦ 'ῃ Εηρϊαηὰ.] 

8. Το 1,Οτὰ τρδῖζοβ οἡ 18 ΟΟσδ οι ἴδ6 γδι 811ὺ- 
εἴσῃ 1ὸ Ηΐ8 ἀδδὶδ οπ ἰῃ6 σσοϑ8. Α ΤΩ βδΙΟΥΪΥ Ῥγορδγα- 
εἶσα οὗ ΗΔ ἀϊδοῖρ].5. Οτυοίβχίοῃ γγὰ8 (6 ποτβέ Κὶπὰ 
οὗ ρυηϊβδιοοιὶ δ Κηοτη " ἤΘ ΠΟΘ [Π6 ῬὮγδϑο, ἐ0 ἑα ζθ 
Αἰδ εγοαξ, αἰκτιϊδοβ 8:6 ὙοΪ ΠΙΆ τοϑαΐῃ688 ἴ0 ΒΌΠΜῈΥ 
10 υὐποῦὶ ἴπ (8 ποι]ὰ ἴον ΟἸἾτγίϑ. [παάΐγοοῦν, 
ΟἸεῖδὲ Ῥγοθοιιϊθαὰ ΗΪΤΒΘΗ διτοδν ἤογο 88 186 ὅγβί 
Ὀϑασοῦ οὗ ἴπ6 ΟΤῸ88 ( 7οὐΐοιο α7ῦεν Μὲ). 

4, ἸΏ ἀφοϊαταύοη. οὗἨὨ [86 ϑανίουν, ὑπαὶ Π6 ἰπαΐ 
ἩΠῚ πανὸ μἷὶθ 18 8}}4}} ἴοβδα ἱϊ, οἷο, ΒοἹ] 8 ἴσυ θοΐὰ 
δυο δ ἀπ βρίγίϊα} Πγ. ΤΠδὶ Βροςοὶοϑ οὗ οροιβτη 
ὙΙΟΝ ΟΥ̓́Θ ΒΘΘἾΓΒ ἴ0 ργόϑοσνο [18 116. διὰ ΘΟὨΒΙΔΠΙΥ 
δἰτηΒ δοσ 118 Ἤουγῃ, 8}|4}} δηὰ ἀθδίἢ : ὑῃῖ]6 ἕδη, πὶ τὴ 
[8 ἀδνοϊζοῃῃ δηὰ οαἀ ὈΥ 118. 
Οὐμεραγο ἰδ 6 Ταγεὲ εγηιαπῖοα, 
οὗ ἰ06 τἀ α}6 αρϑϑ, νγπιοπ ἸΟΜΟῪΒ Οὐκ τηι8 ἰάοδ." 

ἨΟΜΙΡΕΤΙΟΔΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ῥαηβοτοῦδ ἀοϊυβίοῃ, 848 ἰἔ ΟἸ τὶ πδὰ Ὀγουρῆϊ ἃ 
ἀεϊυκῖνο Ῥοϑσο ἰοὸ [Π6 ἀο]υβίουβ οὔ {86 οἷά ογάοσ οὗ 

1. σπατγασίον οὗὨ (818 ἀο᾽ 51 0Ὲ,---α, λίδέογίοαϊ.- 
ἶγν: ἴ)6 ἀποΐδῃῦ δηὰ τηοτῈ τοδοηῖ ΟΠ] αϑιῖς τίνα, 48 
Βρροδτίηρ ἴῃ ΘΟΟ] οἰ βῖο 8] δα βοοίαυίδη ἱθηθῃοΐο8 : 
ὃ. αἰδεαῖϊϊψ : ἰἴὰ δρτίηρβ ἔτοσῃ δῇ οὐογεβμηαϊ οὗ 
ἴΠ6 οἷά ογάον οὗ ᾿ῃΐηρΒ, ἔγοσῃη δὴ υπἀοτοβιϊηδίθ οὗ ἴδ 6 
Βρίτὶι οὔ ΟἸτίϑι, δα ἔτομλ ἃ ἴδ 86 ὀϑεάπηδιο οὐ πῇδὲ ἰ8 
ασίοτηδὶ, οοηραύοα πὶ δὶ 18 ἱπίθσηδὶ, 2.ὄ [18 ροῖ- 
εἰςείου5 οεὔδοϊβ. Ἧα Ἰοβα ΟἸ τβὶ, (ἰῃ9 ἔσο Ῥυΐμοα οὗὨ 
Ῥεδοο, ἰο ἔο ον [26 βἰδηἀδγὰ οἵ ἃ 886 ταοββία. Ἧ 6 
ἴοϑθ ἴσια ῥϑϑοθ, δη, στ 1, 1π6 ργοβροοῖ οὗ ἰδμαὶ 
ἱησάοχα οὗὨ ρόδο πδίοἢ 8. γοὶ ἴο σόυορ {ῃ6 π}016 

ποτὰ, [ΓΑΒΟΪγ, τὸ Βυγσοημ ον ΟΡ ὮΟρ6 ἴῃ (86 στοαὶ 
διὰ ρ]οτίουβ ΔΡΡΟΆΓΘΏΟΘ οὗ {86 Ἰμοτὰ οὗὨ ρ6806.--- ΤῊ 6 
ποι]ὰ ἴῃ ἰϊ8 Ὁπγασοηογαῖθ δίαϊα 8 ἰδὲ ἴκὸ 186 οἱὰ 
ξλττλοηῖ, ὕροῦ ἩΝΙΟὮ ἰδ οτο ΤΟΥ ἰο μυΐ {π6 πον 
αἰοιἢ οὗὁ ΟἸ σῖβ 8 ρεδοβ.-- -ἼΠ6 Ἰοδὺ οϑίδίθ οὗ ἰδ6 πουϊὰ 
εὐ αὐτὸ τηοδβὺ ἀϊδιϊ ποῦν ἱὰ ἴΠ6 ἔλ1]86 ροδοοὺ πο ἰὲ 

οτἶβ}168.---ΟἸγῖϑι βοπβ 8 ϑυοσὰ ἴῃ οὔθ ἴ0 βρῃηὰ 
Ρέδοο.---Τ6 δυνογὰ οὗ ΘΟ σίβϑὶ, δδὰ [06 βυοσγὰ οὗ [86 
ποῖϊὰ ; οτ, διεεγίης ὁπ ἐλδ ογοδϑ, διιὰ αὔὲχίπρ ἰο ἰλε 
ὁγοει.-- ΤῸ ἸΔΠΛΠΥ 858 (Π6 Ὀδδὶβ οὗ ΟΥ̓ δρίτίϊυΑ] 
τοογεσιθηῖ: 1. Το Ὀδβὶβ οὗ (16 τὰ οὗ Ῥ6808 : 
2. ἴ.:ὲ Ὀ4:116-.86]4 οὔτ δρίτγίὶ οὗ ῬΡϑδοθ : 8. 86 δγεὶ 
πιλτι οαἰδύοι οὗ [89 Κἰησάοτῃ ΟΥ̓ ροδοο, οὐ οὗ (6 

. ΟυοΙ.---ΟὨ τἶϑι" 8. πασίδσα ᾿πβη 6 }} ῥγοίοσαϊθ ἰο 1.6 

ΦΙίΑΒΕ, τρδπδί δου ὉΥ Μίϑα Οἱ ὙἹΠΝ οστἢ Ἡε εἰ 
ΕΤ ει περι Ἐμρίστν 1δο ἰαΐό ΟΒΟΖΑΙΙοΣ Βυηδθῃ, δηὰ Οδδσῖοβ 
ἹΚΙοζαῖογ, τορι ὁ 6 δὲ Απάογνοσ.---,Ὶ Κ.} ᾿ 

Ρ6866 οὗ ἴμ6 τοῦϊὰ. 1. ΤΈΘ ροδοϑ οὗ 6 ποι]ὰ δῃᾶβ 
π|}" 1ῃ6 οἴθγηδὶ το ]Ἰο δηᾶ παγίδγο οὐ ἢ6]]: 2, 
186 παγίατο οὐ ΟἾ γῖδὲ Ὀβίθτβ ἴῃ [16 οἴδττιαὶ Κἰπράοιι 
οὗ ΒΘΑΥΘΏΪΥ ρ6806.--ΤῊ6 βποσὰ οὗ τθ9 1,οτὰ 5 ἰτὰθ 
ῬΘΔΟ6: 1]. 10 ῥγοσθοαβ ἔσοτῃ Ηἰβ ρϑδοα : 2. 1 18 πίϑὶὰ- 
οα ἴῃ [86 Βουυΐοθ οὗ ΗΪβ ρθδοα ; 8. ἰὺ ἰοδ8 ἴο ΗΪΒ Ρθδοθ. 
-- Το οἷαίτηα οὗ Ομ τῖβε ἀργὸ ἰάδηϊοαὶ πὶϊ τβοβο οὗ 
ἀοὰ ἨΗϊΪπιβοὶ (ἔχ. χχ.).---- Τηο Ἰονς οὗ ΟἸγὶδὶ ἰῃ 18 τ6- 
Ἰαϊώοῃ ἴο 186 Ἰον οὗ ἴδ: ἔδυ ν, 1. 18 ναΐμα: (αν 1 
ἷΒ ΒΙρθοΡ ἴἰμ8ῃ άτΑΙΥ ἸοΥυθ ; (δ) ἰδ ΤΩΔῪ δυὐθῃ ΘΟΙΏΘ 
ἰηΐο οομῆϊοιὶ πὶ {π6 Ἰαίίον, ἔον, (9) ΟἸσὶϑὶ βι οἰκο ἢ 
Οἴοβοῦ ἰὕδη ἃ Ὀτγοίμον: (4) ΗΒ ἸΙονο ἔοστηβ (89 Ὀδϑὶβ 
οὗ ἴγ ἴδτΣ]γ ἸοΥα ; (4) 1ὲ χῖνοθ 81 οἴοσπαὶ δηὰ βρί γί: 
ὍΔ] Ομδγαοίθν ἰὸ (6 Ιονα οὗἉ ἐδ ἔδυηϊγ. 2. [ἰὼ οἰαΐπιδ: 
“6 ἰδδὲ Ἰονοίὰ λίπον οὐ τοΐδοσ," οἷο. ἰβ ποὶ τοῦ- 
[γ οὗ ΟἸ τσὶ ; ἴον, (α) Ὧ6 Ὀδίγαγθ ὑπὸ ἰρθοδί Ἰονο : 
(δ) ΒὨ0 ἄοθβ ποῖ ῥγορθυΥ Ἰουο οὐθπ Ὠἷβ οὐγῃ ; (6) ΒΘ 
8. Ἰοβύ ἰο ἔγὰδ Ιονα τ] οἢ ρίῖνοϑ ἴ0 τηϑῃ ὮΪ8 γϑαὶ υδὶθθ. 
--Αἰϊαγροὰ τἱοσ. Το ἴον οὗἨ ΟἸγβὺ ἴδ δῦονο 84]} 
ΘΔΓΙΒΪΥ ἰονα.---Ἴ 6 ἰονο οὗ ΟἸγὶβὶ ΤΩ ΔῪ Ὑ00]] οἰδὶπὶ ἔγοσω 
8 [86 ΒυΓΤΟΠΟΣ οὗ ἰΠο86 τὸ ἴον, δῃὰ οὗ οὐῦῃ ονῃ 
16 αἰδο" 1. Ἐχρ)δμδιίίοῃ οὗἁἨ {18 βιδιοιηδηὶ 3. ἀθ- 
τηοῃδίγαιίοι οὗ ἰὶ.---ορυγίουϑ ἴδοι οι ἴῸΓ ΟἿΣ οὐτῃι, ἰβ 
ἴῃ ΤΟ ΔΙ ΟΥ͂ ΟὨἹΥ αἰδριυϊδβοα 861 {1ον6.---Εοἰδίίοη Ὀθένθοα 
180 ΒΠἢ δῃὰ 109 Βγβί δοτωμηδπαϊηθῃξ: 1. Τὴ6 ΟΥΤΩΣ 
8 Βυθογαϊπαίθ ἴο ἰδ Ἰαϊίον, Ὀθοδυβο, 2. ἰὑ βρείηρβ 
ἔγοσα ἷϊ, δπὰ 8. ᾿ ἴ5 (8116 ἴῃ 1ἴ.---ἸΒ6 Εγϑί αἰζογδῆοθ 
οὗ ὑμ6 [ογὰ οοποογηίηρ ΗΐβΒ Οὔοϑ8 ὙΔ58 Ὑοη Ηθ δβυπν» 
τιοποα Ηἰΐβ αἰβοῖρί 68 ἰο βῆδγο ἰδ τ} ΗΪΠ).--- Ηο ἰδδς 
Βηαοὶῃ ἢΐ8 ᾿ἰἴδ :᾽" 1. ΤΊιο βίον οαὶ τοοϊϊο οὗἨ ΟἸ γίβ- 
δηλ : 2. 1ῃ6 τοῖο οὗ {86 ἴπηὸνῦ 116: 8. [8}6 τηοῖΐο 
οὗ ΘΥ̓ΘΣΥ͂ το δ ἰομβ ἢ οὗ 116, οὐὗὁἨὨ ΘΥΘΓΥ μοβϑοββίοιι, 60» 
λογτηθῃέ, οΥ οἰαἶπη, 

ϑίαγκο :-- -ΤῊ6. ὈΪΔ6. τοϑίβ ποῖ τὶ ΟἸγίϑι, 120 
Ῥεΐηοο οὗ Ροδσο, 88. ἰχ. 6 ; ποὺ τὶ [86 ροβρεὶ, Ερἢ. 
γνἱ. 1δ: Ὀυϊ τὲ [6 ΤΩΔ]166 οὗ τηδῃ.---Ζἰδέμδ ᾿ ΟἾγχίβὲ 
ἴ[λ6 Το ἀοΥ] ; Ῥτίηοθ οὗ Ῥοδοο, γοὺ ἀϊδίασθοσς οὗ 
ΡΘδ06.---ξδδίδη δηὰ ἷβ οἰ] άγθη (Π6 ταὶ οδυβα οὗ 41] 
αἰδιαγῦδμοοθ ἴῃ ὑπ που]ὰ.--- Ομεδηδὶ: ΟἿΣ Ὡρᾶγοδὲ 
ἔτη β οἴη το8 ἰῃ6 ρτοδίοδι θπθση 68 ΟὗἮὨ ΟἿἿ βΒδ}ν8» 
ἰοη.--- Ναί] αἰδοϊοη 8 ὑτΌΡοῦ ἴῃ 19 ΟὟΤῃ) ὈΪδοα, 
θυϊ 10 τιυδὺ ποῖ ΟΟΟΌΡΥ ἰπ6 ἢγβί τδῆκ.---Εἶνοῦ ἰοΐ υϑ 
αϑϑῖρῃ ἰο Οοα ἴῃθ ἩΕΠΟΤΟΡΙΑΟΟ, 85 ἴΠ6 ἢτβι δοῖ,- 
ΤΠ ἀϊηοηΐ ΘΠ ΟἾΏ8. Αηια ἐδέ σογέίον, δε γώ Ἕ- 
»Ῥοπεπάιπ ὁδί ογδαίον (Αρσιιίπε).--- ΟΛγίδίο εἰλὶϊ γα» 
»οπεῦε ἀεδεηιμδ, ἴαπι εἰ {16 πἰλὲΐ ποδὶδ ργαροδινέ 
(Ογρνίαπλ.----Το ἀθηγ ταὶ 8 ΘΑΣΙΉ]Υ, ἔΌΓΤΩΒ ἃ ρτϑδῖ 
Ραγί ἰπ (86 αἰγίηο 11{8.---- α σδηποὶ Ἰονα ΟἸγῖδὶ ἱἢ τὸ 
ΘΠ Βἢ τἴ86 Ἰονο οὗἁὨ 86 ποι]άα.---ΟὉ οἱοβοθὲ σγϑδιίοῃ- 
Βἢ 108 οἴῃ 168 δϑὶὰθ ἔγοτῃ ἰδ6 ἰρδθοθι ροοα ; 6Ώ6Θ 
ΠΟΥ τηυδὲ Ὀ6 Δπορϑίοα ---- ΕΤΟΥΣ ΟὨ τ κοδη τασδὶ ὈΘΔΡ 
186 ΟΥΟΒ8.--- ΤῸ ἴογα ομοϑ861} ἱποσαϊ παίρὶυ, 8. ἰῃ ΤΘΔ ΠΥ 
ἴῸ Βαίθ ομποϑο]ῆ.-- -1, 085 ἔοσ ἐλ βδκο οὗ Οστίβὶ 8 ἴσυθ 
καΐη.---- ρα [ῸΣ [116 βακα οὗ ΟἸγἰϑὶ 8 ἴσο 116. 

Ἡειδηεν :---ΟἸ ΓΙ β Δ} } 6 ἀροϊαγαίοη οὐὗἁἩ γδῦ ἴὸ 
[6 που], ἀπά γοὶ ἃ τηθθΒΆ 6 οὗ ρθδοθ [Ὁ {86 ποηά. 
-- Ξυσγοηᾶον οὗ πδίυγαὶ (68.--- δὺ ἀοο8 ΟἸγὶδὶ οὔϊδθε 
ἴῃ (Ποὶν δίοβα ἢ ΗΘΑΥΘΩΪ, βρὶ γιὰ], δη ἃ οἰοσηδὶ ΘΟ» 
πΟΟΙΟΠ8.--- ΗΟ τσοὶ οὗἩ πδίυταὶ δἤδσιίίοῃ 888 Ὀ66ῃ 
βου οοα ὍΡΟΣ ἴΠ6 Δὰν οὗὁὨἨ ΟἩγὶβὲ [υ ἴῃ (Ὠἱ8 6856, 
βου βοίηρ ἰΒ ποὺ βυττοηάδοτγίηρ, θὰ βαποι γίησ δηὰ 
αἰνίηρ ἃν ἰο 6οᾺ] !---ΟὨ τὲ μ68 ἀἰβρ]αγοὰ [86 χτρθαίδϑς 
ἴον ἰοταγὰ υ8 (1 Φοόμη ἷν. 19).--- Ὁ βμορβοσαβ : )ὸ 
γοῦ ἴον ἰῃὴ6 δοοῖς οὗὨἩ ΟἸ γε τηοτο [80 ΥΟΌΣ ΟἾὟΤΕ 
δουβ6 Ὁ Ὠοαυὶ. χχχὶϊ!, 9, 10.---Ελ]86 ἀρροδύου οὗἉ δΐθ 
ἀροϊαγαι οι ὉΥ ΤΩΟΠ ΑΞ ἰΟἾ51η.----ΝῸ ΟΥΌΒ8, ὯῸ ΟΤῸΙ.-- 
Υἱδουΐ ΟἸγῖβί, πὸ ἔσθ ΒΔρΡίη688.---Νοίδηρ ͵8. 1οδὲ 
1μδὺ 8 Βυττομάογοα ἔον Ομ τἰβὶ. 

ΦΙΝοΙ: " σὰ ἥοηι," 88 (0 Επ]ΠδὉ. τ]. τουόσϑο 86 
ἀδεξηνκε: " ΣΑΙ αν ἐπ ἀδη (ποῖ : ΟΜΝ ἀ61.) οπίξου Αυὖἢ 
ΤΌΣ υπὰ Κιίοχ ἀος Η0]16."--", Β.} 



200 ΤῊΕ ΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΛΟΟΟΒΡΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

14, Αἴομσ ἰδ ὧο ονοδ ο7Γ Ολγὶδί, Ηΐ δεγυαηίε δγίησ, πο πιΐδενν, διὰ ἰλο λιρλεεί λαρρίπεθα ἐμέο ἐλο ϑονϊά, 
ΤΆον ολο τοοοῖυα ἕλφηι, γϑοεῖυε Ολγίέ απὰ Οοά Ηδηδο, απὰ ἰλοὶν γοανὰ ἐδ ὕγοηι Ηπ, ὲ Οοά μων. 
δεῖ. Βονοιῖδ ἡγασχοαΐηᾳ απ οοτηΐοχί. Ο. Χ, 40-42. 

40 Ηϑ ἐμαὶ τϑοϑί γί γοῦ τϑοθί νι χη8; δῃᾶ 6 ἐπδὶ σϑοθίϑίδ τηϑ τοδί νϑίῃ Ηΐτα {μαὲ 
4] βθηΐ τὸ. ἢδ ἰμδὺ τϑοοίνϑιἢ ἃ ῥγορποὺ ἴθ (86 πδῖηθ οὗ 8 ὑσορῇῃβί 8}}8}} γθοαῖνϑ ἃ ῥτο- 

ΡΠ οὐἷβ τοσασᾶ; δηᾶ ἢθ {μα γϑοϑί νϑιἢ ἃ σὶρ ῦθουβ τηδῃ ἰπ [86 πϑπηθ οὗ 8 στὶριίθουβ πιδῃ 
42 58}}8]} γσβοϑῖνϑ 8 τρηίθουβ τη8η᾽8 σαεῦσασᾷ. Απᾶὰ ΜΒΟΒΟΘΥ ΘΓ 8}}8}} ρα ἰο ἀσίηὶς απο οὴθ 

οὗ {8680 1100186 Ομ 68 8 οὰρ οὗ οο]ὰ τραΐον ̓  ΟὨ]Υ ἴῃ 88 πϑιη8 οὗ 8 ἀϊβοῖρ]θ, σϑυγ 1 ΒΔΥ͂ 
τπίο γοῦ, 6 8}18}} ἴῃ Ὡ0 7186 1088 Ὦ18 Σϑτασα, 

Σ ον. 48. --[Ὁοὰ. Ὁ... οἷα, τοδὰ: τῶν ἐλαχίστων ἴον Τῶν μικρῶν.--Ῥ, Β.} 
3 γον, 43.--[Οοὰ. ἢ)... Οτίχθα, δηὰ βοπὶϑ Ἰαΐοσς ΜΒΆΒ. οὐἀὰ ὕδατος, τοαΐον, εἴτος; ψυχροῦ, οοἱά.--Ῥ, 8.} 

ἘΧΕΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεν. 40. Εἶο ἴδπεοϊ τοοοίνοϊδ γου.---ΞῸ ἢ ἰ8 186 
ΚοΏΘΓΑΙ ῥεϊπαῖρ]θ. Τηδ οχρ διηδίίου οἵ ἀο ὟΥ οἰϊ6-- 
“ὁ ὙΟΌΣ οδῦδο ἴδ Μίηθ, δηὰ (6 οδυβο οὗ ἀοἂὰ "---ἀοο8 
Ὡοΐ ΘΟ διηΐ ἰδ Ὕ Βον ζ0 ἐτωρ ΐθ8, ποὺ ΤΘΓΟΙΥ ἱπδὲ 
ἴδιο αἰδοῖ] 68 81}4}} πὰ ποϊσοιηθ δἀπὰ βυοοοσ, Ὀυΐ αἶβο, 
ἐμδὶ (86 στοδβ πιο (ΠΟῪ Ὀγίηρ τὰὸὴϊὰ ᾿μοῖὰ Β8.4}} ὈῸ 
1.0.9 νὸϊϊ-δρτίηρ οὗ ἱπβηΐ6 ὈΪοββὶηρ---Τ δ ῬΥποῖρὶο 
480 οιῃθοάϊΐοθ (6 ὅντὸ ρτοδὶ ἤδαϊιιγοθ οὗ βαϊναί:οη.--- 
ἰς ἰδ ἰο γϑοοίνο ΟἸγὶδὲ ἀπὰ ἴο τϑοοῖνο αοά. [ΑἸέξογὰ : 
δέχεται Ὦδ8Α ΠΟΙΘ ἴδ ὙΪΔΟΡ 5686 Οὗ ποῖ ΟἿΪΥ ΓΟ- 
ἠπέλίκ ἡ ἀνε ϑναίοσια ὑφῆδε ἐληρλ ἡνην ἀρ δαρρέτῃ: ἀτρξ αὐ ιὸς 
διὰ 116 (86 »ιοδϑασό οὗ προ ἰῃ6 ΑΡοβί[68 ψοσο ἴπ6 
ὈοδΡοσΒ. 66 Φοόοδῃ χχ. 21."--. Β.] 

γον. 41. Ἐΐο [δὶ χϑοοοίνοιδ; ἃ ὑσορδοῖ.---ὴο 
δροοΐδ] δρρ]! οδύοη δηὰ ἱπέογθησο ἔγοτα (6 Ῥγποὶρἶο. 
-Ἴὰ ἴδ παῦιθΘ. [πὸ τδυθίπίοαὶ πε ηρα, 5. 
Μόγοῦ: “ὙὙ|ὶ τοΐοσθμοο ἰο (μαὺ π ΐσα [Π:6 Πδσὴθ ἰπ)- 
ΡΙΙ66. [ΑἸζογὰ: “εἰς ὄνομα, ἃ Ηευταίετη (Ὁ Ὁ 1): 
δοοαιδο ἦέ ἐδ, ἱ. ε.. ἴον [86 Ἰονο οὗ ΟἸγἶδι, τ ο86 ργορὴ- 

τς φῇ ΒΘ 8. Τ86 Β6Ώ86 8: ΗΘ ΒΟ ὈὉΥ τοοοϊ Ὡς ἃ ΡΓΟΡἢ- 
οἱ Ὀθοδυβο 6 8 8 ΡῬΓορΒοί, ΟἹ 8 ΒΟΙΥ͂ τΏδῃ ὈθοδιΒα ἢ6 
δ ἃ ΠΟΙΥ τηδη, Θηΐογβ ἰηΐο, ἰΠ656 βίδιθβ 88 
δΔρροϊηιϑὰ ὮὉΥ Μο, 58.141} σεοεῖνο ἰδθ ὈΪοδβϑάηθαθ οὗ 
[1686 Βίδίθβ, δ.8}} ἀογῖνο 4}1 (80 δρίγι πὰ] Ὀδηοδίθ 
γπιοὶ (Π666 βίαια Ὀτίηρσ τὴ ἐπ όπὰ, δηα βθδγο (Ποῖγ 
νοι αδίΐηρ τον δσα,"--- ἡ ὁναάβπόσία: εἰς ὄνομα ἷδβ 
ὩΣΟΤῸ ΤΌγοὶὉ]6 (μδῃ ἐν τῷ ὀνόματι. [1 εἰ ηβο8β δῃ ἴῃ- 
νγασὰ τηογοιηρηῦ οὗ ἴουέ ἕο, δῃὰ, 65 ἰΐ πόσο, ἰἀθηϊδοδ- 
οι πὶ τἰ6 ργορδοὶ, δμαὰ ΘΟΠΒΟΟΌΘΙΓΥ ἃ τοοορίΐοι 
οὔ εἷπ Τηρβθαρο 
τοϊηἰ βίον οὗ μετιών, γρρίνλροῇ 86 ἰδ δμοῖ, ἀηὰ πἰῖῃ ἴονο 
διὰ δἀποαίοη ἰο Ο γέδέ, {86 Τταο Ῥτγορμοὶ (68 ἀἰδίϊη- 

δηθὰ ἴτοῃμλ πιδν, ΝΟ δ ΟἿΪΥ Ηΐβ ἱπβίυτηοηί8), 
Ραγίαϊχο ἰπ ἴῃ6 τοπδγὰ ργομπιϑοα ἴο ἐμοθο ὁ τὮο 

ξυΓ ΤΩΔΗΥ͂ [0 τ ὐὐοουδη688 ᾽ (ΏΔη. χἱ!. 8). ΤῊΘ ῥγορὲ- 
οἱ ὑο Ὀ6 τϑοοὶνϑαὰ δΥ Ὀ6 8 ὉΠΤΟΣΕΥ ρογβου.-- ὅυ- 
ἄδβ. Ουν],ογά, ἔογοθοοίηρ ὑπ 8, βᾶ γ8 (δαὶ [Π6 ογοε 8 
(ο ὯΘ δὴ ἀπλίμμα, διὰ υοὶ ἰδ6 »έγϑοι ; δηὰ ἐπδί γοὺυ 
ΜΠ ποὶ ἰοθο γοὺν τοπαγὰ ἰἦ γοὺ τϑοοῖνο ἃ ργορδοί, 
τυουρὴ ΒῈ ψἢ0 18 τεοοϊγοὰ β ὑππουίῃγ. Βοοοῖνα ὨΪπὶ 
ἴῃ (6 παπι6 οὕ α Ῥγορλοί, τιοῖ ἴῸΓ 186 Β6κθ ΟὗἁὨ ΔΩΥ͂ 860- 
ὍΠΔΡ ῥγθιιΐθη06 ΟΥ ΔΩΥ͂ ὙΟΣΙΪΥ οοῃδίἀοταϊΐοη, Ὀυὶ 
Ὀοοδυδο Π6 ἰ8 8 ῥγορμοὶ, δῃηὰ γοῦ Μ1Π] τοοοΐγε ἃ ὕτοὸ- 
διοὶΒ τονδιὰ.""---Ῥ, 5.7--Ὰ ὑ»χσορδοῖβ χοισασὰ ’--- 

0 είία : δος. δῷ ἃ ργορμοὶ γϑοοΐῖνοβδ, ποὶ β0 0} δῷ 
8ο αἰνεοβ (Ῥαυ]ὰ8). 

Α τἰξθίοουν τϑδῃ; ἑ 4.) 056 πΏΠΟ οἰ Οὐ ἶ68 
ῬιΟΡἤΘΟΥ ἴῃ ἷδ ἔδι (ἢ δὰ 116. Εὐ!ἀΘ.ν αἰυἀΐησ τὸ 
ἴδιο τἰ κὐδουδβῃ 688 οὗ αὶ ἴῃ ΟἸγὶδὶ, 

ἰο ἐδο βου. Ηο νῶο τϑοοῖνεβ δ ] ὃ] 

γεν. 42, ὕπο ομϑ οὗ ἔδοδο Ηϊε1ὁ ξ[οΥΠ]] 
0:68.--- ὙΠ τοΐδγοποθ ἰοὸ 186 αἰδοΐρ δα. ᾿ἰΖϑο ἢθ 
Βυσροδβίβ ἰμδὶ ΠΟΥ 8 ΓΘ 80 0816, Ὀασδυδα ἰἢ6 ΒΔΌΡἑηΝ 
ἀραὶ μτιαιοα μοῖρ ἀἰϑοῖρ]θα δὲ Ὁ Ρ ." Ἀογοῦ 5666 ἴῃ 
ἶξ δὴ δι] υδίου ἰο ἰδεῖν ἔαπτο ἰὸν δηὰ ἀδερίϑοα οοπὰϊ- 
“ὅσῃ. [πῃ οὖν Υἱόν, 86 οχργοδβίοη γϑίθσβ οἢ ἴδ 6 ὑὔδ 
Βαμὰ ἴο ἰδ οοπίγαβί Ὀοίπθοι ἐμ6 ἀἰδοίρ᾽εβ δῃὰ ΟἸγίδὲ 
μοῖρ Μαβίεγ, δῃὰ 10 [μδὺ Ὀοίπτσθοη (μοῖρ ἰὸν ροβίτίοη 
ἷῃ [86 ποτὰ δηὰ ἐμοῖν εἰσὶ μὕΪδοθ ἰπ (86 κίηρσάοτι οὗ 
ΒΟΔΥΘΏ.---Α ΟΌΡ οὗ οο]Ἱά τυδῖοσ; ἱ. 6., (86. Βα] ]οδὲ 
ἴανοσ, {πὸ ἰθαδὶ δοὶ οὗ σμηβίαπ ομδγὶιγ.--- Ἔα χο- 
τεαχὰ ᾿--ἰ. 6. 110 τοτταγὰ τηϑοῦ δηὰ ἀὰ6 ἐο δὲπι, 

0χ ἴδ6 γεβυϊῖ, δηὰ 86 πογὶς δοιϑίενϑὰ Ὀγ (λι6 Αροὔ- 
Ε168, οορ. Μασὶς τὶ. 12, 18; [6 ἰχ, 6. 

ΒΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἜΤΗΙΟΑΙ, 

1. Το ἘΓΌΘΌΙΣ “δ [μδὶ τϑοεΐνοι γου,᾽" οἷα. ἴθ 
ΟἸΟΒΟΙΥ οοπηοοίοα Ἡϊὶὰ ἐδ 6 ἔπηάἀδιηθηίδὶ ῥείποῖρ]ο οὗἁ 
ΟἸ γι ΒΒ οὕσῃ ταϊδαίοι ἰηΐο (16 ποτὶ, Φοδπ χχ, 21. 
ΗΘ ὙΔ8 δεηΐ ὮὈΥ {Π6 δίπουν, δηὰ Ηθ ἴῃ ἰγῃ δοιὰ Ηΐ8 
ἈΡροδίῖοβ. Αοοογαϊησίν, (867 πῖιο στϑοούνο Ηΐβ Αρουὺ- 
ι1ε8, τϑοοῖνο Ηΐπ ; "᾿δη ἰΠ6 7 τΠΟ γϑοοΐνο Βΐπὰ, τοοοῖνο 
αοά. “ ΤῊ ποὺ ΤΔΟΓΟΙΥ ἐπα ρ]ΐθ5.: ἰδ 5841} Ὀ6 οομπαὶά- 
ογθὰ 88 ἱ πο μδὰ γοϑοεϊνοα, οἷς. . Ὀαυῦ, (μδὲ ΟὨγίδι γϑδὶ- 
Ἰγ ΘΟμλ68 ἴο υβ πῃ δηὰ ὮὈΥ ΗΪδβ βεσυαπίβ. “1 ἴῃ (Βϑ, 
δηὰ ΤΈου ἰῃ Μο,᾽ Φοδη χυΐϊ. 98.᾽") Οογδοῦ. 

2. ΤΙΒ ῥγϊποῖρ]ο ἰβ ἱῃ ρογίοος δοοοσάδῃοε πὲ 
186 ζυπάδτιηοῃία! γεϊδιΐουβ οὗ βρί γα] 116. ΒΥ ταθδῆδ 
οὗ βρίγιϊυδὶ 8 ΑὈΣΠγ, δ Θοϊμθ8 10 β!διο διὰ 
ΘΆΪΟΥ͂ Βρί εἰίΑ] 6] μΐρ, δῃὰ πὰ Ὀοΐἢ Ὀ]οδαίηρς δὰ 

688 ; Οὗ, ἴ:6 τονασὰ οὗ Ὠΐτη ὙὯΠῸ σοτϊησηυπί- 
οδίθδ βρί γί 8] Ὀϊοβαίηρθ. ἘΒδοοράνο βρίγῖἱ8 θηΐον πο 
Βρ  γίίυδὶ [8] ον ϑΐρ δοὰ ΟΣ Βρί γίτι8] δοτωσα 
πὶ} Ῥνοασποίνο βρὶ γι ; ὈΘ ον ΣΒ 186. ΑΡροϑ- 
1168 πῖϊ ΟἸμγίβι ἀπὰ αοὰ. βρχανα ἐὐρ 

8. Εγϑῃ ἴῃ {86 ϑοτίηοι οἢ ἴπ6 Μουπὶ, (ἴσῃ 
ἴον τὶ ρμιθουβηοββ᾽ βαῖκα μδὰ Ὀθοὴ ἀδοϊαγοὰ ἰάρηιίοδὶ 
πὶ ἴοῃ ἴον ΟἸτἰβὶ βΒ βαῖο. Ηδγο αἷϑὸ ἰ(ῃθ 
ἴογτῃ “ γσῃίθοιυιβ ᾿" ον ἀθΠΕΠΥ Ροΐπὶβ ἰοὸ ἴἰ.6 τἱρῃίοουδ- 
1688 οὗ ΟἸγίδί, δηὰ δαὶ 4}1 {π6 τόσα ἀϊδίϊηςε!γ, ἐδδὲ 
ΟΥ̓ πῃ ἃ Διἰβύογί αὶ βεῖβο, Ὁ γίβι, 85 (86 Βἰριιίοουδ 

“[Βυὲ δυοῖὶ ἃ ἘΔΌΒΙΠΙΟΔἹ ΠΏΓΩΒΟ ἰδ ἀου τ]. Ιπ [}6 088. 
εδζο ᾳυοϊοὰ ὉΥ Ὑ εἰδίοίῃ ΒΩ Ρ ΣΩΘΏΣ5 Ῥαγοιέ, (. 4., ολέ- 
ἄγον. 8ὅ.6 Μογον ἐπ ἰοο., Ὁ. 341. ΒΕΠ1 τἴ06 ποτὰ πρὶ οδδὶ- 
ἸΥ διᾶνθ δεδυπηϑὰ {18 σροδπίης δ ἀϊϑι συ ϊδμϑὰ ἴγοση Ὡς 

α τπαδίόν. ΑἸἩυτὰ ἰδ ἀϊορυδρὰ ἴο ἴδκὸ μικροί" οΥγϑαξ, 
ἈΠ ΟΤΑΙῪ οἵ σοῖπο ολα "6 ΤΟ ΤΊΔῪ δν6 ὈΘ6ΟῊ Ὀγοθοηϊ (ΧΥἹἹ], 
4-6): νυὶ τούτων ἰδ οΥἱάοπογν ἰὼ Ῥ6 ἔδκεϑῃ δεικτικῶξ 
86 νοϊπίίηρ ἴο [86 ἀἰδεὶ]6δ ὑζεθϑιὶ.--- . 8. 

ἐδισπκαντωκιις, ον... 
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Οὐ, ἔοστιοὰ ἐἶνθ οΘοπησοίίηρ ᾿ἰηκ Ὀοίπτθοι ἐδθ ῥτῸ 
ἰδ απὰ ἰδ6 Αροδίϊοβ.-- - δῦ, τη]8. Ῥγοσηΐβο ἱτυ 166 
8. δοσγοδροπάϊησ πδεηίηρ οὗ ἱωροαπάϊησ ἱἀφτηοης ἴῃ 
οδδ6 οὗ τοαδίβίδῃοα. 

4, Ἑχίοης δὰ οομαϊσπδ οὗ [80 δυΐμουν οὗὅἨ ἰδ 
, ἈΡοδίϊεβ, 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΊΘ πὶ λο5805 οΟὗἩἨ ΟἘ εἶδε τουδὶ ποὶ Ὀ6 δἰγαϊὰ οἵ ἴῃ 9 
ἀοισ πηθ 181 ΘΟὨΒΘ]ΌΘΏΟΘΒ τ ΒΙΟὮ [Π|6 ΤΩΟΒΒαρῸ Οὗ ρθ866 
ὈΓΪΏΡΆ, 80 ΤᾺΣ 88 ἰμἷ8 ποτ] ἃ :β Θοποδσηθα.---α ΟἾγίδ- 
εἶδη ΤΑΥ͂ Ὅηὸ} ἰηνίϊο οὐδοῦτβ ἴ0 Βῆδγο [6 σγοϑβ, δίποθ 
δ ἰηνίϊεβ ἴμοπι ὑ0 ΒΒδγθ (8:6 ΟΓΟΥ͂ΠΙ.---ΒΙοαβϑα σταΐβουγ 
Ὑΐορ ΟΠ γβυ δἰ  οαυδβοα ἴῃ ἰδ τοι] ὰ.--- Ηο (δαὶ 
τοοοϊνοὶῃ γου,᾽" οἵα. ; οὐ, [86 δροβίο]Ἱο δυιδβοῦ: 1. 
Ὑμδΐὶ ἱπιρογίδηϊ δοῃαἰ ἰοηβ δἰίδοῦ ἰο ἰδ ; 2. μον ἰῃ680 
δοπαϊομβ σοῃβεϊαϊο 118 χυθαίπο88.---Ηον [Π6 στοδί- 
Ὧ615 οὗἨ ΟἸ τίβι᾽ Β δοσυδηΐδβ ρῬθδιβ δηῃὰ αἰβαρροαγβ: 1. 
1ι ΡΡκΑτε ἴῃ ΤΥ το το Διο Δ βδουὰ οὗ μ6 Κρ τὶϊ 
οἵ δηά οὗ δοὰ;: 23. ἰξ αἰβαρρθασβ Ὀοΐοσο ἰ86 
Βρί τὶς, (0 βανίουν, δὰ ὑπ6 Εδίμϑν, βοτὰ 867 Ὀτίπρ 
ἴο 1066 ὙΠῸ τοοοῖνο ἴδοι. ΕΠ ΠΥ, οὐ ἱσπϑὶ- 
ποκα, ἴΔ6 Ὀοπὰ οὗὨ δρίεἰῖυ 4] 10] ονβΐρ δα δρίτιίυ δὶ 
οοτατουπηϊοδίίΐου Ὀοϊπτοοι ποαυθ δηὰ οαγίῃ.--- ΤΏΠΟ86 
ἯΟ δῖ διβοορ ]6 οὐἰδίη ἰδ6 γτονδγὰ οὗ ΗραυθηΒ 
ΤΩΘΒΘΘΏΡΘΓΒ ὙΠΟ ἴΠ6Υ τϑοοῖνο, δηὰ [πα ἰῃ ἀϑοθῃ, 
Ἐἢπο: 1. Τ)6 τοπαγὰ οὗ 8 ὑσγορῆοι.: 2. 186 τοπαγὰ, 
ἃ τὶ μύθου τηδη ; 8. [0 70]16δὶ τοπταγὰ οὗ ἃ τ ρη θοῦ 
Τοδη ἴῃ ἰδ τονταγὰ οἵ 8}} [06 ΑΡΟΒΙ(168.---Εδὶ ἢ ἴῃ (86 
Ἐϊρδίοουβ Οη6 : [86 ἰθουβηθ88 οὗ ἔδῖε.--- νοι 
12:80 δ:81165ὲ ϑογνΐοο οὗ ἴον ΤΩΔΥῪ οΟὈἰαΐῃ ἰΠ6 τἱοϊιοϑὲ 
τεπδτὰ, ἰἤ, ἴθ ἀοΐηρ ἴξ ἴο ἴ6 ΠοτΒ ρϑορῖοθ, τὸ ἀο- 
τοῖο ἰὑ ἰο ἐμο οτὰ Ηϊτ,δο],---ἼΓ ἰ0 ἰ6 ἰπίομἀ θὰ 85 ον- 
ἰάεποο οὗ οὖν μανὶπρ τοοοϊγοὰ (89 Ιωοτὰ. 

ϑίαγξζο .:---Ἰλίκο χ, 16. Φοδῃ χίϊὶ, 30.--- ΟΠ 3 
----᾿-ΑΕο ἰδδὲ τοοοῖνοβ (π6 βογσγδηὶβ οὗ αοἀ, γϑοοῖνο αοα 
ἨΪπιθοὶ ἢ ἱπῖο ἷβ ΒΟΌΒ6.---ΤΠ6 τοῦτο ἸΟῊΪΥ ἴῃ ουϊπατὰ 
ΒΡΡΘΑΓΔΏΘΟ [16 ψ0 ͵8 γϑοοίϊνοα, {86 χτϑαῖ- 
6. ἐδο ἔδὶ ἢ τ ἰοῖι 8668 ΟΗΠΕῚ ἐπ᾿ δἴαι, Ἀπα Ἰοοῖκβ οὨ] 
ἰὸ ')ὁ μοτὰ. Μαϊὶ, χχν. 3).Ξ- Οεἰαπάον -:---Ἴὶ ἐμαἢ 
6 τ }}1} Ὀοΐδ ἰῃ πιο δηὰ οἰθγηΐ ον τὶ Ὠἶπὶ ὙῈΟ Ῥγοὸ- 
τοοΐθϑ ἐπ ΟἸγίβιύβη τη ΒίΣΥ δηἀ βοῇοοΐβ, δπὰ πῦο 
ἀοοδ ἴο Ὀα ον ΓΒ. 

ΟὨ ΥΟΡ, 42 :---Ομαγίιγ μοὶ θη {86 Βτη4}}- 
οδὲ δοίίοῃβ. [{ ἰβ 118 ψ  ϊοῖὶ γθοοιαταθηβ ροοα πουῖκα, 
---Ἂἀδς αὶ [υδὶ δὰ σωροὶ] σα, ὨΟ δίῃ 1β υπρυπἰβἢ» 
οἷ, ὨῸ δοίΐου 18 υὑπγοτδιοα.---(ὁ608 ΟἸγδί ΘΟ» 
βττὴβ (18 Ἰαβὺ Ῥγοσηΐβο ὙΠῈῺ [Π6 βοϊθοσωῃ Ῥογόΐῳ, ἴὸ 
βύτηυϊδία 08 ἰ0 δοίβ οὗ ομαγίίγ, δηὰ ἰο ἀθβίγου Α]]} 
ἀουδὲ 88 ἴο 86 τονασα.---ἴ (μ6 ποτ], στοαΐ βοσνίοοθ 
ΟἿΪΥ τγϑοοῖνο χτοδὶ τοπναγὰ; ἴῃ [89 κίηρσάοια οἵὗἉ Θοά, 
18:6 αἸη 816 6ὲ δοίβ οἵ κί πάῃοβα ἰὸ ἰδ Ὠυτη ὈΪοδὲ ροσβοΩϑ 
ΤΩΔΥ͂ ᾿ὉΔΕῚΥ ΠΟΡΘ [ὉΓ ἃ ΟῚ ὑ τονδγὰ.-- 5] 

ἰἤομδνον “-τὁ ερί εἰς οἵ ἔδιἢ δηὰ οὗ Ἰονὸ ὑγ8ῃ2- 
ἔοττωϑθ οὐδε ποιῖς, δῃὰ βυστοιπὰβ οὐθ ἴΠ6 τηθδησδὲ 
πὶ ἃ ᾿δ]ο οὗἨ εἷοσγ.---Οοἀ Ἰοᾶνοβ ποῖ [1:6 διῃ δ) ]οδὲ 
ἀορὰ οἵ ἰΙοτὸ υηγοπδγάϑα. 

Θεπογαΐ δεγυον ο7 (δλ6 λοῖε ἀμῳ οὐῤ δες νευρὰ οΏ 
ἐδθ δροβίοὶο τηϊδβίου οὗὐ (8:6 ἀϊδοὶρ᾽68 οὗ Φοδυβ : α. 
Τμοὲν τοϊβαίου, δὰ ἱμοὶν Ῥγορασδίίοι ον ἰθὺ ὈΥ ἐδθ 
1οτὰ : ὁ. 186 ροαὶ, δπὰ 6 ογάον οὗ ἐδποὶνγ ἰΟΌΓΠΟΥ ; ὁ. 
ἰοῖν ἐγοοάοσω ἔτοπι οᾶγο, δῃα ἰμποῖσ διυδβίθηδῃοο : ὧ, 
ἐμοὶν βίδυ, δηὰ ἰποῖν ἔσο ῬΓΟΩΤΟΒΒ ; Ἢ. ἐδποῖς βυδῖαι- 
ἱῃρθ: 7. ἰμοἷν Θῃμοουσαροτησπίθ ἀμ ΘΟΠΒΟΪ ΙΪΟΏΒ.--- 
1μδοΐατοθ οἢ ΒΙ,ΑΙ ΘΓ ρογίΐομβ : ΤῺ9 Αροβῆίοδ διὰ 
(οἷν ταϊβαΐοι ἡμμρο 1-10).--ἾΒο ποιὰ ἴῃ 18 
ἰονατὰ (6 ἀροβίίθβ (νϑιβ. 11--22).--- -Αὐμποη 0086 
δὰ οομπδοϊδίίουβ οὗ ἰδ [ογὰ, ἴὸ ΒΕ υ8 ὉΡ ἰο αὶ". 
δαϊποδα ἱῃ ον ποῦὶς οὗ πὶζλοδα (0 6 ΟἸτὶθ- 
δῃ ἔδἱι} (νοσα. 38--42). 

Β. ΟΗΒΙΗΤ ΜΑΝΙΡΕΗΤΙΝΟ ΗΙΜΒΈΓΕ ΑΒ ΤῊΕ ΕΙΝΌΟ, ΒΥ ΟἸΒΑΕΙΥ ΒΕΙΝΟΙΝῈ ΟἹ ΤῊΒ 

ἙΑΟΙ͂, ΤΗΑΤ ΗΕ ΒΑΒ ΝΟΤ ΒΕῈΝ ΟὟΝΕῈ. ΑΒ ΡΒΟΡΗΕΊΤ, ΑΝῸ ΒΥ ΜΑΝΙΕΈΞΤΙΝΟ ΗΒ 

ΒΟΥ͂ΑΙ, ὨΙΟΝΙΤΥΎ. ΟΟΜΜΕΝΟΈΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΝ ΟΕΕΑΤ' ΟΟΝΕΙΙΟΊ ΒΕΥΨΕΕΝ ΟἩΒΙΗ͂Τ' 

ΑΝῸ ΤῊΞ ΟἿ ΤΗΕΒΟΟΒΑΤΊΟ ὙΟΒΙ, ΡΒΕΕΙΟ ΒΕ ΒΥ ΤῊΝ ὈΠΕΕΙΟΌΙΤΙΕΒ ΕΧΡῈ. 

ἈΠΕΝΟΕΡ ΒΥ ΤῊΕ ΒΑΡΤΊΒΤ, ΑΝῸ ΒΕΘΙΝΝΙΝῸ ὙΠῊ ΤΗῊῈ ὑνΒΕΙΜΕΕῈ ΜΑΝΙΕΕΗΤΕΡ 

ΙΝ ΤῊΣ ΟἸΤΊΕΞ ΟΕ ΟΑΙ11.ΕΕ. Ἀ 

ΟἾΑΡΤΕΕ ΧΙ, 

(ΤΆε Φοεροῖ γον ἰλο δ ϑυκίαν ἐπ Αἀνοκί: ΧΙ. 53.10.--ατα] οἷα: [κακὸ τῇ, 18-8δ; χ, 18-10, 21, 32.) 

Οοχτεπτο:-- 86 ΟἩ δῖ δ Ὀϊοοδοᾶ δοιἱυ γ τγῶϑ Ὀοατίης τοποδὲ ἐγ ἐδ, δαὰ ἀπτίης ἴδιο οουτθο οὗ Ηἰ6 ἐπἰνὰ ΟΌΤΠΟΥ, ΒΘΩ 

Ῥδδοίηρ δου ὑπο εἰοτοα οὗ 86 1δῖο οἵ 6611|66, τ βεσὸ ΗἨΐ δάνοηΐ βοὰ Ῥόθῃ δηπουηοοὰ δπὰ ρὑγοραγοὰ ὉΥ Ηἰθ 

ἡ ποῖνο Αροδίϊοδ, ἔδο φγοδὲ οουδίοὶ Ὀδένγϑδεῃ Ηΐπ διὰ (89 οἱὰ δοουϊδγίσοὰ ἐμβθοῦσδου οοζαπιοηοοά, ἨΠΒοτίΟ 186 

αἰΐδοκδ οἵ ἔπο Ῥμαδείοοθα δυὰ βοσῖθοϑα οὐ (6 1οτὰ μδᾶὰ ὈφΦοΏ δὲ ἰοδδῖ ἰδοϊδίϑοα. πὺξ ΠΟῪ οοτμπιθηοθ ἃ δοσίοα οὗ 

δοπίτδοουδ, δρεϊπκίης ἴζοα ορροκίου δυονθᾶ, διὰ οἡ Ῥτϊποῖρῖθ, δηὰ ἰποϊ θὰ ὉΥ ἰμὸ οδίοῖβ οἵὨ {9 ΡΔΙΙ͂ δἱ 

δοιιδαῖοι. ΤΏ οοπίοδι Ὄρϑὴθ ἩΪΐῈ (Π6 δοτίουδ οἰτοππιδίδηοο, ἐπδὲ ὁτιὴ δοιη, [06 Βεαρείδι δηὰ ἴογογαπποῦ οἵ 

06 Ιοτὰ, δϑότλδ [0Υ ἃ τηοτηθπὶ ἰπ ἄδηβοῖ οὗ Ὀοίηρ οὔδηδοὰ δὲ ΗΠΪπι. ΟἸτίδι ἔδοϊβ, βουσουοσ, 80 οεσίδίη οἵ Ηἰ8 υἹοίουῦ 

οὐον ΦοΒη, ἰμδὲ ἱπιτοοϑά δον δίζοσ τόρ! γἱῃς ἴο δἷδ ἰπαᾷῦϊ!τγ, Ηρ ΡΟ οἷαί τηδ 1 μα ΗἸ6 δεοδοοίδίθ δι ὰ Ὀγοσισθοσ. ΑἹ} 

ἴδιο πιοῖο, ἐμοζοίσσο, ἀοϑα ο ἴδ [ἰ ἰο ἔμ οἰαγζο οἵ Ηἰ8 οοϊοσαρογδατῖοθ, ἐμδὲ ΠΟῪ μφὰ ἀϊδνο! ον δὰ ὈΟΐΝ Φονη δηὰ ΗΙπ)-. 

βοϊ. Τηὸ Βοροἶθϑϑϑ δδρευ!γ οὐ σοῦ! τϑϑ εὐ δὶ] οίδης ουἱάθηοο ἐμὲ [86 Ῥδορὶθ δὰ ρίνϑῃ δ[πι ὉΡ: ΜἘΠῸ [86 Ὡη 6167 οὗ 

Ὧο οἰείοα οἵὗὁἨ 6ἀ.411160 Ἰοστωϑὰ ἃ μἱδίῃ ἰηἀ!οδίίοη τμδὲ ΠΏΘΥ ὝΤΟΤΟ δἰϑὸ σεδὰγ ἰο δυσγϑιποσ ἴ86 Σωογὰ, [1{ ἰ6 ομασγδοίοσγίδιίο οὗἁ 



902 ΤῊΝ ΟΟΕΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΒΡΥ͂. 

180 πγεϊσταδέίο πιοίδοᾶ οὗ Μαίίμον, [δὲ πὸ σϑοογᾶδ οὐ ἐμ 16 ὀοοδδίοῃ ἰδ δοῃίδηοθ οὗ οοπάἀοιηπδέίοη βσοπουποοα ὃΥ 1δ6 
Ἰωοτὰ προς ἔἢ686 οἱ (166, νΣε  οἢ, ἰὴ [86 βοΐ] οοῦτβϑο οὗ οὐϑηΐῖδ, δ υἱἱογοᾶ δὶ ἃ ἰδίοσ ρουϊοᾶ, σποη ΟὨτίδὶ 84}1} ᾿εδ 

6.311ὁ66. Βαὶ (8 ππΡ6]}167 δηά ορροαϊτἰοι ὁνοῖο, ἐπ δὶ] 116 ἀδρῖν δηὰ 7911 }ι.688, ΟἸτίδι 5 σοηδοίουδηοδα οὗ 8 τογαδὶ ἀϊζῃ!- 
ἴγ, δα [Ὁ δῦ Θασ ἰὴ [26 ΘΟποϊμἰπς δοη 6065 οὗἩ [18 ΟΒαρίοτ. [ἢ οὗ, ΧΙ, {118 σοηῆϊοῖ ΔΡΡΘΔΙΒ 85 006 οὗἨὨ ὈΥΪ πο} }}16,---ἴλθ 
ῬΒαγίδθεβ τηϑϑτηρ ἰἣρ [μογὰ τ ἢ [Β6 οθδΥξο, [μδὲ Ἠΐδ ἀϊδοί ρ᾽θϑ, βμῃ ἃ Ἠὸ ΗϊΪπιβοὶί, Ὀτοκο [ἢ δα Ὁ, δὰ ΟὈ] χης Ηΐ 

ἴο τ! γον όσα {Π|6 1] τοδο δ δι] 0η8 ἀραί πὶ Η[8 1!6. Αἱ ἰδδῖ, [ΠΕ Ὺ Θοπ)Ὸ ῬΘὈ]ΟΥ ἔοσπδσὰ τ ἢ [6 δοσυδδίίου, τ Ὡ]οᾺ 

πον 8ὰ Ὀαδίοτο δργοδὰ ἰπ δοοχοῖ, ἴδβὲ πὸ 1,ογὰ Ῥγβοιδοά τηδρίο, νγ88 πὶ Ἰθαχζυο Ὑ ἢ ϑβδίδη, δῇ οδδὲ οἱ ἄν" δ ὉῪ 186 

ῬΙηοΘ οὗ ἴμ0 ἀονίϊα, ΤῊ ἀδγίης δοουβδίίοη οὐϊζοᾷ [826 1,ογὰ ΡΌΡΙΟΙΥ ἴοὸ γοῦυκΚο δηὰ ἰοὸ γδχγῃ {Πότὴ οὐ ὈΪΔΒΡ ΟΤΩΥ 

δρϑίηδὶ (86 ΗΟΪΥ Ομοδὲ. [Ἃἢ τοΐπγῃ, ΠΟΥ͂ Ἰπδῖϑὲ Ο᾽ δοῖ)θ δίσῃ ἤγοτι βοδυϑῃ [0 γον Ηἰ8 Μέλείαπίο οἱαΐνηδ, σε ὶς ἢ ΗΙς 
. Δἴ βο 0165 ἃ ρυ 16 6 ἃ 88 ἃ βοοσοῖ. Τὴηὸ Τογχὰ ὕοκυδ ρΡοϊηδ [πο πὶ ἴο ἴΠΠ)6 ΤΟΚΘ ἢ ἰγοῦλ [9 ἀδορ, [16 δἰσῃ οὗἩ ()8 ᾿σομδοῖ 

Φοπδι-- ἴθ ἴγρ9 οΥ Ηἰδ5 ἀοδέϊι ὁ [8:6 ΟΓΟΒΔ, διὰ ἰο ἴπ0 προ πης πὐσηλοηξ οὗ ὈΘοομηΐης δυ θοὲ 0 τι δυγαὰγ οἵ ἀοπιοῦδ, 

816 Ὁ νγαϊ ἰοὰ δ. αἴϊον Ηἰ8 ἀϑοϑδδϑδθ. 7Τ|0Ὸ ορροασίζἴου ἴ0 965}8 ὙΤΔΔ ΠΟῪ δῸ βτοδὶ δηἃ βσοποζαῖ, ἔπαὶ ὀσθη Ηἰἱδ τηϑῖπαῦ 

δᾶ Ηἰδ Ὀτγοίσοη ἡσοσο, ἴῃ ποὶν τη βίδίθη Κἰπάποβα, οὔδηἀοὰ δὲ Ἡ πηι, δ διϊοιιριοα ἴο σίγα ΗΪπ ἔγοιη Ηἰΐ 6πὸ- 

Ταΐοδ ἀηδοΣ ἃ ὑὉσοίοχί,- - οἰγουτηδίδηοο ἴο ὙΜΒ]οἢ ἐπ Ενβηρο οὶ ΤΑΙ ΠΕ δ] υάοθ, [ἢ {19 οοηΐοχί, (η6 Ἐναηζο] δὲ τϑ" 

δΟΙαδ5 [86 ΒΟΥΘΏ ὈΔΙΔΌΪΟΒ σοησοσηίης ἴΠ 6 Κίησάοπι οὗὁἨ δοδυϑη (ὁ, χἑϊ'.), δοῦιο οὗ οἷ παᾶ, Βοτονοσ, ὕθθ υἱίοτοὰ δὲ ἃ 

Ἄοτιωοσ ρογίοα, Τθδδο ρασδῦϊοβ 6180 ἰπάϊοδίο ἰδ αἱίθγοὰ ροδί[ἰοὴ οὔ 189 1ωτγὰ ψ ἢ γούδγθηοθ ἰο ἰθ9 ροορίϑ. Ηθὁ ΒΟΝ 
τοασπίτοα ἰο ἰπδίγποϊς ἐθοσ ΟΥ̓ ΡΩΓΘΌΪΟΒ ἴῃ 89 ΚΙ πράοπι οὗ ϑδύθη, 79 οἤδηοοδ 53{}}} οοπτ πιο δηὰ ἔηογθαδα, Αὲ ἔδο 

οἴοβο οὔ ἴμο80 ῬΑΡΔΌΪοδ, [6 Εγδη ζο δὲ τοοοτάδ, ἰδὲ [16 Τιοτὰ νὴδ8 τοϊϑοῖϑὰ οὐϑπ Υ̓͂ ΗἰΔ οἼγη ο[1γ.---ὃ Οἰ ΓΟ ΡΔΠῸ9 

ἩὨΙοΝ δὰ οοσογτοα δὲ δὴ οδυϊίοτ ροτίοα, 9685 16 τί πάγον (Ποῦ, ΘΠ ΓΟΠΟΙ ΟΣ ΟΔΠΥ͂, δὲ δὴ Θδτ] 6 Υ ροχίοᾶ, δ86 δὲ" 
χὶ!.) ἥγοπι Ποστοᾶ Αδέρβδ, ἔδο σΌΪοσ οὐ Οδ11166. γ8ο δὰ δδ 0 7 ὈοΌτΟο ογἀοτγοὰ ἴμ6 οχοουκίου οὗ Φομη ἐ!ο Βαερί 9, ἀπ ὰ 
δαίδκοδ Ηἰπιδοὶῦ ἴο (ἢ 9 Θαβίοσηι δῆοτο οὗ ἐδ} 568 (οἷ. χῖν.), 610 Ηθ δργοϑδαβ ἃ ὑ8]6 ἴὉ0Υ 189 πη υὍθ9. Οἱ βαυοσαὶ 

διιρϑοααθηὶ οοοδβίουδ, Ηθ 686}165 Οἡ [0 γγοϑίοσῃ βθογ; [86 Ἰαδῇ ἔνγο {π|68 ἴο ὈΘ ορροδοὰ γ ἔδο ῬΒΑτίβοαβ, οδδ. χν. δά 

χυϊ. ΟἿ ἐπ Ῥδβδίῃν, δπὰ Ῥυρδγδίοσυ ἰὸ Η5 ᾿ΟΠΓΏΘΥ ἴἰο ΦοτΌδ81]9Π), ἀο005 Ηδ δζαδίηῃ υἱδὶὶ Ηἰ8 ΟὟ ΘΟ ΕΥ (ςἂ. χτὶ» 

32). 
ἯΤΟ μβανὸ ὕθοι Οὐ] χαΐ, ἰἢ δοτὴ 9 Το ΔΔΌΓΤΟ, ἴο δηςοἱραῖο ἔμ 6 ΘΟοΌΓΒο οὗ ἐ15 ὨἰδίοτΥ, ἰὰ οτάθν ἴο ϑσἰ δῖ [86 δογίοϑ οὔ 

σου Βἰοἰ8 Ὀοίνγοϑη {πμ6 Τοτὰ δηὰ ἐδ6 πηρο] ον ῬΘΟρ]6. Βαΐ ἴπ6ΓῸ [6 δοῦθ» δηὰ ποῦ ἦλοΐ ο ὙγΒ οῖ 1815 ΟΠ δρίδῦ 

Ῥοίϊηίδ, 79 866 ἴῃ 1Ὁ 1:8 ΤΟΥ] δοηδβοϊουβη 6838 οὗἨὨ δοδ08 “ΤΑ ΌΔΙΥ͂ ἀπ ἀπ τι ᾿πογθαδίπο πηαϊοδίγ. 1, ΟΝ γίβε στοδίογοο 

Ὧδο νγαγοσίης Βαρίδι ἰο 186 ρῥτίδεηθ δσομδάθηοοθ οἵ [6 δ! , 4. Π6 ρμγϑδϑηΐδ ἴ9 Βεδρίϑε ἴο {Π9 ΡΘθ0}]6 88 ἘΠ|}8 Ὁ, πδα, 

“«Δοοογάϊης ἰο ΜδΙδο δ, τγδϑ ἴο ὑγοσοῦο ἐμ6 δάυφῃηξ οὗὕἨἩ ὃλ)9 ὕο δὶ Ἀπροὶ οὗἩἨ [80 σογθηδηΐί, 8. Η6 Ρ]δοοβ Ἀΐτπιὶ ὈῪῚ Ηἰθ ὑσὰ 
δάσο, 88 διιασίης ἐπαὶ τοὐοοίίοη το Ἡ π|8601{ πδὰ τηοὶ ἤγομι Ηἰ8 1|}6. 4. [η ΗΙ58 [πα σηδίίοῃ οἡ δοοοσῃϊ οὗ 189 ΠΏ Θ᾽ οὕ 
οὗ Θεα]11ὁ0, Ἠο πιδη  νδῖ5 Ηἰ8 Τογαδὶ ἀἰ σμ Υ͂ Ὁ ἀπποπποίης ἴ6 οουλης ἡπὐχηηοηῖ, ὅ. ΤῊΙΪ8 αἰ πηι Υ 6 τπδο ἴοδίδ δι}}} 

Ζατίδποῦ ὉΥ ἃ κταπὰ Ἀγτλη οὗ ῥὑταίβο ἴο ΗΪ8 Εδίμοσ, πὰ ὈΥ͂ 186 τε νϑ δίῃ οὔ Ηΐ8 οὐγη πλλ δῖ. 17. 110 σΓΑΟΙΟΙ 51} ᾿πν ΐοϑ 
ἔδοθὸ Ὑ80 ΔΘ ὝΘΩΙΥ Δηὰ ὮΘΑΥῪ Ἰδίθη ἰο δηὰ τϑοξ ἰὼ Ἠΐπι ἰπ [6 Κίχάσῃλ οὗἨ Ἰηϑοῖκ ποδδ, οὔ μδί!θμοε, δηἃ οὗὨἨ ΒΟΙΥ δβυΐ 

οτος. 

1. 7Υε Βαρεϊεὲ ισαυεγϑ, δι ἰλ6 Τοτά γοπιαὶπδ εἰδάγαεί, απ τοδίοτεβ Ηΐδε ιναυογὶπ 7γἱοπά, ΟἿ. ΧΙ. 1-6. 

] Απά [Ὁ οδηθ ἴο Ρ885, ὙΒΘῺ «6808 Πδα τηδθ 8Δῃ δπᾶ οὗ σοτησηδηαίηρ 18 ὑσγοῖνϑ ἀΪ8- 
2. οἶρ]68, 86 ἀδραγίβα ἔθηοθ ἰο ὕθδοῖ δῃα ἴο Ὀγρδοὶ ἴῃ {Π61Γ οἰ68. Νον τη θη Φο]η Βαὰ 
ιϑαγὰ ἴῃ [86 ργίβοῃ [86 σου οὗ ΟἸγσίβί, [ιΘ βοηῦ ὑπο οὗ 18 [{πτοὰρὶ }}18] " ἀιβοί ρ] 6, 

8 Απᾶ βεϊὰ υμίο δἴπι, Ατὸῷ ἰμοὰ π6 {πὶ βου !α οοτηο [ἰδ οοτιοί],} οΥ ἀο γγὰ Ἰοοῖκ [5}8]} 
4 τ) ἸοοΚ] ὉΣ δποίμου ἢ «6508 ΘηΒυγ ΓΘ 8Πα βιὰ αηΐο ἔπθτω, (ὐο δηα ϑῆθυνγ Φοῆη Ἀρδὶπ 

[τοροτὺ ἰο Ψονιῃ] 4 [μο86 {π|πρ8 ὙΙΟ. γ0 ἀο ΘΔ 8μα 866: 
δ ΤΏ ὈΠπὰ τϑοϑῖνο {πον βισῃῦ, δὰ [ῃ6 ᾿δηηθ σγαὶκ, ὑπ 6 ἸΘΡΘΥΒ δἃτθ οἰθδηβθα, δῃὰ {ἢ 

ἄθδῇ ᾿ϑᾶγ, 6 ἀθδα δ.θ σγϑῖβθὰ ὉΡ, δπηἃ [08 ῬΟΟΥ ἰανὸ ἔῃ6 ρΌϑρϑὶ ργθδομβθα ἴο ἐμοὶ. 
8. Απᾶ Ὀ]θεθοᾶ 8 λ6, ΏΟΒΟΘΥΘΣ 88Π4}} ποί θ6 οἴδβηαοα ἴῃ [4] τι6. 

1 Ψον. 9.--- ΤῈ τοδάϊης: διὰ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ, ἐλνουσλ ΠῚ ἀϊδοῖρ]6 8, δάορίθἃ ὉΥ 1,δομτηαπη δηὰ ΤΊ οηάοτζ ἰδ 
δἰσοη ον δυρροτίοᾶ ὉΥ σοάᾷ, Β., ΕΟ. Ὁ... οῖο. Βαϊ Ἔνθ Οτίζϑῃ δπὰ οἴδμιοσ βίμοτθ ἕδνοσ ἴ}6 τοδάϊπα : δύο, δηὰ {μί8 οοῦ- 

τοαροηὰε αἱ Δ]} οὐθηΐβ τ ἢ [10 δοΐυδὶ ἔδοῖ 85 διδίϑα ὉΥ Ζαϊκο Ὑἱ]. 19. [ἃ ιά [5 ππἀουθίεα!Υ ἰμ6 οτίσίῃμδὶ τεράϊηρ, δυρροτῦ- 
οὰ ὉΥ 186 οἱάοδὲ ΜΒ3., ἱποϊαάϊ πα [μ6 Οοὰ. Βιπαίεοι 5, διὰ δἄοριθα αἷβο ὉῚ Ττορ61198, ΑΜοτὰά, Ῥ͵οτάβγογῖ; ὙΓᾺ1]9 δύο ἴς ὁ 
εοττϑοϊίοη ἤτοι [ῦκο γῇ!, 19. Ζδοίίο ἀἰβὲοξϊέον Ῥγἐηναξωην ἐδη6,.---Ὀ Β.} 

3 γον. 8.--ἰΟτ: ἐλο οοπείπσ ὁπό, ὁ ἐρχόμενοτ, δὲ ὩΣ, ἐ. 4., [80 Μοδεδῃ. 866 Οὐτὰ.--Ρὶ Β.} 

8 Ψετ. 3.--[ῥφ.:προσδοκῶμεν 18 ἴι6 οοτύι ποεῖν πόσο. .866 Οοι.} : 

4 σον. 4.---[ΤᾺο νογτὰ αραΐπ ἴῃ {86 Εἰ). Υ. ἀοθϑ ποῖ τωϑδῃ Βϑτὸ α ϑέοοπα ἐΐπια, Ὀπὶ ΤΟΡΓΘΒΘΠ8 180 ῬγΘΡΟδ 9 ἢ ἀπό ἴὰ 

ἀπαγγείλατε. Βαὶ σερογέ, πναζχό ποιοῖ ἰο, ἰδ ἃ Ὀοίϊος ἐγδπείδίίοη. 3366 [80 Ὀ ο!οπαγίοβ, 8. φονδο.--Ῥ. 8.} 

Το ἴοδοῖῦ απὰ ἴο ῬσϑβοὮ.--- ττὰ8 ἀυτγίηρ {Π]8 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΔΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ἸοΌΓΠΟΥ {παῖ Φ6808 Βοοι δἴνοσπδγ τοδοῃθα Μαράαϊα, 
ΜὮΟΣΤΟ Ηδ πὰ8 δηοίηἰοα ὈΥ̓ ̓ 1Π6 πΌΙηΔὴ Ὑ80Ὸ δὰ Ὀθοη 

Ψον, 1. ΤΉ θποο.---τοτὰ ἰμ6 Ρίδοθ πθθηοο Ηθ Ϊ 8 βίππογ, δηὰ 1π6ῃ Ν᾽ αἷπ, τθοτο Ηο ταἰβοὰ {Π0 σον Ὲ 

οδὰ εοὺὶ Ηἰδβ αἰβοίριθθ, βοιωθμοτθ ἰοὸ ἐδθ βουΐῃ οὗ  δοῦ. Ὀυγίηρ Ηἰδ οπταγὰ οοῦγϑο, ἃ ΠΌΑ ΕΓ οὗἁ ἔοι ]Φ 
Οδρεγηδυτῃ. αἰδοὶρ!οβ. χαϊμογοὰ δγτουμὰ Ηΐπι δῃα τοϊηϊδιίοσοὰ ὑμπίο 



- 
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Ἡΐτω, ΓμὉ1κ0 τΥἱῖϊ, 3.---Οὐ 6 οοσαδίοη Ηθ νγγὰϑ ουϑῦ- 
ἀΔΚοη ὈΥ ἰΠ6 ΤΩΘΒΘΟΘΏΡΟΙΒ οὗ Φοδη, τἨθῸ παὰ Ὀθ6ἢ 
δοϊημη το ἰο Ὀυΐβοη ἴῃ ἴθ Ἰἰαΐον ρατί οὗ ἰῃὴθ δυ- 
πὴ οΟὗὨἨ 1809 γοὰῦρ 781. 710 ἰΟΌΤΠΘΥ οἰοβοὰ υἱ ἢ 
106 ΔΡΡΘΆΡΆΠΟΘ ΟὗἨ Φα6θι8 δἱ {μ6 ἔοδείναὶ οὗἠἨὁἉἁΘῬῬυσίπ 
ἴα ὑ09 γοῶνρ 782, δον ποῖ [86 Βαρ δὲ τὰ8 ΟΧθ- 
συϊοά. 

Τὴ ἴμοὲν οἱξίο65, αὐτῶ ν.---Εὐ Ζϑομο (αἴτοῦ Οογ- 
Μαγὰ): [πΊ}6 οἱἦο58. Ὑθοτο [89 Αροβίϊοβ ῃδὰ δ᾽ γεδαγῦ 
Ῥγοδοδβοὰ. ΤῸ ἐῃῖ5 Μϑυοῦ ΟὈ᾿ οί, ἐμαὶ 6808 [Ὁ]]οΥ- 
οαἃ ἰτητηοαϊαίο! Υ ρου Ηΐα αἰβοῖρ]ο9, Βυὺ [ἢ (86 ἀἷκ- 
αἶρ]98 δὰ αἰαπιτϊ θυϊοα ἐπμοζαϑοῖνοθ οὐοῦ [Π0 αἰδοτγοηὶ 
εἰο58. πϊο ΦΔοθὺθ αδονυπαγὰ νἱδι θα ἴῃ δυδοοβϑίοῃ, 
ΠΟΥ͂ τοῦδ Βᾶγο Ὀθθὴ ΘΟΒΑΙΔΟΥΔΌΪ ἴῃ δάνδηοο οὗ 
Ηΐω. Μογοτῖβ οὐστὶ ΧΡ] δηδίίοη---ἰη [ῃ6 οἱτίοα. οὗ 
ἐποθο ἰοὸ στοὰ Ηδ ποηὺ---ιλουπΐβ ἴ0 8 ΤΔΘΓῸ ἰδὺ- 
ΤΟ]. Ευΐογηι. Ζίρα ΘΩςΒ: μ6 Οἰγί ἢ - ΙΔ ο5 οὗ [86 
ἈΡΟΒ.168. , 

γον. 3. πῃ ἴδ ῥχίβου.--- ἢ τΠ6 ἔογίτοββ οὔ Μα- 
σδτυβ, Φόβορῆ. 4πὲ. χυϊἱ, ὅ, 3.--- Το οαϑι}6 οὗἩ Μα- 
ΟὔφΟτΌ5, ΟἹ {π6 βουΐθοσ Ὀογάὰον οὗ Ῥεογβα, ἰονασγὰ 
Μοδοἑ8----ΤΓΟΌΘΌΪΥ 186 τηοάοτῃ Ἀκαυτγ--- 5, δῇϊοσ 
δοιΌΒδ] οτη, [Π6 Βιτοηροδί ἰοτίγοβθ οὗ 186 6078, Ὀοΐηρ᾽ 
Ῥτοιοοϊοα οἢ 4}1 5:98 ΌΥ͂ ἄθορ γι ϊογθ. [ὁ [6]1 ἰηΐο 
189 Βαπὰβ οὗ [06 ΒοΙΏδη5 δον ἰ86 ἀοδισιοίίοι οὗἁ 
Φαγαβα]οπι (9 ΌΒορ. 226 Βεῖϊο μά. νἱϊ. 6, 1). 

ΤΟ Ἰσοσΐκα οὗ ΟὨχίδὶ.----ῬΓΟΌΔΟΙΥ τοίοιτίηρ ἴοὸ 
ΗΪΐβ τοοὰθ οὗἨ πουκίης, δηῃὰ τΏοσΘ δβρϑοίδ!γ 10 (86 
Θνθηἐϑ ΡΟΥΘ σοοοσαθα ; ΗΪ8 ργδοῖουβ ἱπίοσοοῦγβο ἢ 
ΡΟ] Ἰσδμβ δῃα βἴηποτβ (οἷ. ἰχ,, οἵθ.). Τὸ Βαριἰδὲ 
ἩΟΌ]α οὐἱαΐπ ἔγοσα ἷβ ἀἰβοῖ 169 86 ἰαιοϑὺ γϑρογὶβ οὗ 
86 τοτκβ οὗἩ ΟἸἾ στίβί, 

Εἴο βοιϊ.--- ΘΠ οτίης ἴἰ86 τοδάϊηρ διά, ἱπβίοδά οὗὨ 
δύο, ὍΘ τηὶρῃΐ ἔδοὶ αἰπιοϑὺ ἱποϊηθὰ Ἡλι ΜΟΥΟΡ ἴἰο 
ἴδκὸ πέμψας δΔΌΒΟΪαἰΟΙΥ, Δηα ἰο Θομηροῖ διὰ τῶν, 
κιτιλ, τ εἶπεν αὐτῷ. ΗΖ δὼὺιέ απα ϑαϊα ὠπΐο 
Ἦδΐϊηι ὃν λὶβ αϊδοὶρίεβ.1 αὶ τ} }18 σουϊὰ Βοδγοοὶν σὶνο 
ἃ οοὰ τηρδηΐην, ΑΟΟΟΡΟΪΠΡΙΥ, τμδίθνοῦ Υἱο 'ΜῸ 
ΤΩΔΥ͂ ἰΔ Κα οὗἁ [16 τοδϊηρ διά, Ὑ6 τηυδὲ ἰοΐη πέμψας 
πἰτ [μ6 πογὰβ ἔπδὶ ἔΉΠοὸν (ἀ6 ὙΥ οὐ6). 

γεν. 8, Ατὶ Του Εἴθ 7---Σ ὑ 8 ρυΐ ὅτει ὈΥ͂ ὙᾺΥ 
οὗ εἰρρδδὶβ.--- -Ὁ ἐρχόμενος, ἘΪΠ0 ταὶ οοτηοίδ, 
ΜΏΣΣ, 8 ἀεϑί σπδίίοη οὗἩἨἁ {π6 ΝΜ οββίδιι, σι ] ἢ, δοοογά- 
ἴῃρ ἴο ΡΒ. χὶ. 8," ποῦ] Ὀ6 ΡΘΟΙ ΔΥΙΥ Βα 8 0]6 δὲ ἰμαὶ 
εἶθ, δα ΘϑροοῖΆ ΠΥ ἴῃ [86 Οἰτουϊηδίδῃοθ8 οὗ ἴπ6 Βδρ- 
εἶἰβί - οοσρ. Φόδῃ ὶ. 27. 

ροσδοκῶμεν, ἴῃ ἴἢ6 οοῃἸυαποίδνο, Β.411] τῦϑ 
Ἰοοῖ ΟΥ ᾶ͵Ο ἴσο ἴο ἸοοΟΙκ, ̓  δῃά μοὶ ἴῃ (868 ἰηαϊοαϊνο, 

9 (ΟἸΒιδτιδοη ἀοτῖγοϑ ἐπ ἀδδί σηδίοη ἤγοπὶ Ῥ8. οχυῇ], 26: 
“Ἠ]οκδοῖ 15 Ηο [Παἱ οοπιθ 1ἢ 1: 1 Ὠρσϑι ΘΗ ὈΘΓΩ ἤγοιη Μ4]. {Π|.1: 
-« Βομοϊὰ Ηὁ δυπιοῖλ."--Ρ, 8.} 

Τ (0 τ. 1᾿δηβὸ δικὶ ηἷ8 ἘΔ Ὁ, {χ8], δα ἸοτΘ: “" αὔέδ" ἐδδ 
Ῥωξσαΐο, οα.} ΒυΣ {8 ἰ δῇ οὔγοῦ, ΤΠὸ γαυϊσαΐθ ἔγδῃδ- 
Ἰδῖοα  δρροοέαθει (ἰπάἀϊσδείνο). Β8ὸ αἷδο Του ἢ} Π!]η (460. 
ἈΔίανοίοηεηι, ΑὉ. ἰν. σιδρ. 18), Εγδδιῆυδ, Πόσα, ΒῪ ΣΘ6Π6. 
Βυὶ Βοηκοὶ, ἀ6 Ἰγοίίο, διὰ ΜΥ͂ΘΟΣ ΠΠΟΥΘ ΘΟΥΓΘΟΙΥ τομητὴ 
τ 85 ἃ ἀο! δογαῖίνο ουπ πποΐϊνο Ὑγ ! οἢ ἀστοθβ Ὀϑίζοσ ψ τ 
Ἐμὸ ἈΘΥΟΒοΪχίοϑὶ οορ ΠΠοη οὗ δοδη δηχὶ δ[8 αἰδοῖ ρ!ο5. δἱ 
[6 τἰπι6. Οοπιρ. Ματκ χί! 14: δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν. ἢ) 

᾿ είτο δή 5: “ὙὮ]6 αποδιίοη ἀδοίοαγ ἰπά!οδίοθα ἀουδί, 
ποὺ οὐπσογοίηα ἴδ0 Μοβαίδηϊο πηἰβδίοη, δἰ ᾿ϑαδὶ Του ης ἘΠ 
Μοροίϊδηΐο δοι ν Ὁ οὐ ποθ οὗ ρῥτοσοοι πα νψ ἰδ αἰἃ οὶ ζα] 

ΟΥ̓ ΟΥ5 σϑ- 
τηρϑείθηί 268] βδηΐ 

πιοηϊίοη ἴο ργοοοθα δείοσ, Βαϊ ὀνϑὴ [818 ννου]ὰ 
᾿ωρὶ ν᾽ 86 οοτίδ!π ἠϊδοοπίθηξ οη ἴλ9 ρδτί οἵ ὅοβη. ΤῺὨΘ βΆστηθ 
ἐ5 ἴτο οὗ Αἰέογὰ δ ὀχρ απδίίοη ἰμδὶ 7 08η, Βοδυΐος [86 σ0ῃ- 

κοτὰ 1ὴ6 ατιοδιί ἢ) ΤΠΘΓΘΙΥ͂ 88 ἃ αποδίίοη οἴ 

, Ἐγδα! οἸΟΥΥ τορογῖβ σοποογπίης ἴ}}9 τγοτκϑ οὗ ΟὨτίβῖ, ἰποποᾶ 

. αἵ ἨΪ60 Ἀὲο55 ΙΔ} 5}} 
ἴο Ὀτίπς Βίτα, Ἰησοῦ τπὶ8 Θιχῦαϑ5γ, [0 δ ΟρΘὴ Ῥγοϊοδοίοῃ 

δηὰ [8 ἰπουντοὰ 6 βῆαγο οὗ ἴδ 
δοῖδλα τοῦυϊο ὙὨϊσ Ἀΐοτν τροοϊνοὰ δὶ δὴ (δοθη ἢ]. 4). 
Μοιεὶ οἵ ἴδο ἴβίοΥβ οὐ ἴδο οἴδοῦ μβαπᾶ, σἰϊὰ 86 Χο Ρ Οα 
οἵ ον}! πη. αν. αν. ἵν. 18, ΤΆ οἸηἶΐα, δὰ. ΟΠ ΪΟΣ, 
{οπι. ἰἰ. ν. 208. (αοἱ ἱν, δ, κδ γ, ογάϑινοσί ἢ σαϊδαθοίθ8), 
οδρϑοίδ!γ Οτίζοη, Ομτγϑυδίυω, ΤῊ ΘΟΡὮγδοῖ, Φαζοσιο, ΑἸ- 

-- ΤῊ οἹὰ οὀχρίδπαϊδου οὔ ἴπ6 Ῥδβδεδρὸ (Οτίξοα, ΟἾγ.- 
βοβίοσῃ, βίο. ; Οδ νη, Βθζα, Μοὶ δπολίμοι, ϑιΐογ), ἰμδὲ 
Φοδα Εἰτηδ6 7 [610 πὸ ἀουδίὶβ δὶ 81}, Ὀυλ (μαι Βα βοης 
(815 ΘΙΩΌΔΒΒΥ ἰ0 δοθυβ ἔον ἴ8 6 βαῖζο οὗ πιἰβ αἰβοίρίοβ, 
σῆο ἀουδίοα, 18 ποῖ δυρροτίοα ὉΥ ἰδ ἰοχί, δὰ οδ 
ΟἿ] Βᾶγο οὐἱρί μδίθα ἰῃ ἃ ἀσϑῖσο ἰὸ νἱπάϊοαϊο (Π6 Βδρ- . 
εἶδέ, οὐ 68 ἰὸ οὐνίδίθ δὴ οὐ᾽θοϊΐουῃ δσαϊηδὶ (6 ἀοο- 
ἐπ Π’ οὗ ἱπβρίγαου, βῖποθ ϑόμπ μαὰ ργονϊουβὶυ ῥτγὸ- 
οἰαϊτηοα δαὶ Φοθὰδ γὰ8 {89 Μοββίδῃ [|ϊ}. 14, 16. 
δοίη ἱ, 29]. Βαϊ {π680 σοπησηθηϊδίουβθ ἵρηογθ ἰῃ9 
ἴλοί, ἰμπδὶ ἱἴ Βυ ἢ ΓΘ 086 6886, δοδῃ πουϊὰ ἢδνο μαὰ 
ΤΟΟΟῦΣΒΟ ἴ0 ἴΠ6 ἀουθ ει} οχροάϊοηϊ οὗ ἃ [4180 
ΔΡΡΌΘΟΆΓΔΏΟΘ δηα βἰτηυϊαίϊϊηρ αἰ ΠΟ] 168 τ ΐοἢ ἢ Βαὰ 
ποὲ [60 ; [86 Υ νἱπαϊοδὶθ πῖ8 οὐ ΒΟΟΧΥ δὺ ἐπ 6 Ὄσρθῆβθ 
οὗ Ηΐ8 τόσα! γ. δα ΠἸΑΥὶν ἀο (Π6Υ ἵστογο [86 ᾿ἰϑύουγ 
οὗ ὑπο ΟἹὰ Τοϑίδιηοηῦ Βαϊηΐδ, 81} οὐ προ βία ]οὰ 
δὲ Βοῖθ 086 οὗὨ {Π0 χτοδὶ οὐ εἶοα] ροτὶοαβ ἴῃ πον ἴνο 
(Μοθβεβ, θανϊά, ΕἸ 8}, 590). ρον βιγ κίπρ ἮΘΓΘ 
ἷβ. ἴῃ. ΔηΔΙΟΡΎ Ὀοΐνροη ΕΠ) ἢ οὐ Μουπΐ Ηοτοῦ ἀπά 
δἰ. δηιγρο Φόομη. Βαϊ, οὐ 186 οἶδοῦ βδηὰ, τὸ ἀο 
ποὶ ΒΌΡΡΟΒΟ (τῖϊῃ ΜΟΥ͂ΟΡ, δ ΤΩΔΗΥ ΟἰΠΘΓΒ, ΘΟΙΏ» 
τηθησίης ουθὴ ὙΠ Τοῦ} 180} ὑμαϊ ἴΠ6 Βαρϑὺ πδὰ 
ΘΒ ουβηο ΔΩΥ ἀορτηδίίο ἀουδὺ ἃ58. ἴο 6 Μοββ ἢ ΒΗΐρ 
οὗ δοθυβ. [π οὖσ ορίπίοη, 186 το υἱοῦτβ τηυϑὺ ὮΘ 
ΘΟ Ὀἷποα,----ἰΠδὺ Φοδη, ἴπ ἴ86 τοϊάδβὲ οὗὁὨ 8 τηθηϊδὶ 
ῬδγρΙ οσῖθα δηὰ {γ818, γδδ οἴη θὰ ὈΥ ἰμ6 ἸΠἸΠΑΙΪΥ 
διὰ ρσοη!]6 τοοᾶο οὗὨ ΟἸἘτίβιΒ δοἰϊν!ν (δα, ΟἸδπδυ- 
86. ΕἸ ταγά, δηὰ οἴμθῦϑ), δῃηὰ ὑπαὶ ἢΐἷ8 ΘΠ ΆΒΒΥ ΜγᾺ8 
ἀοδίχηοὰ ἰο ἀοίοτιτηῖϊπο ἴμ6 Πογὰ ἰο τηδηϊ εϑί Η]ἸΠ186]0 
ΟΡΘΩΪΥ 85 ἴῃ6 Μοββίδῃ, ΟΥ̓ ΒΟΙῚΘ Βοίθπιη δοὶ οἵ ἱπὰρ- 
τορπὶ (Πἱρθιίοοι, Ηδ86, δα οὐ μ6 8), ΑΌΟΥΘΟ 8}} τηυβὲ 
ἯΘ ΟἸΘΑΥΙΥ τα ἶσα {86 δἰτυδύοη οὗ ΟΝ Βαρ[ϊϑι. υγ- 
ἴῃσ ἃ Ἰοῃῦ δηὰ ἀγθΆσΥ πὶηῖον δὰ 6 Ὀ66ῃ ἱπιρτγβοηθά 
πη 186 ἸΟΠΟΙΥ ἐοτγίγοβϑβ οὗ Μδόβθσιβ. Μοδηϊτσοο Ηοσοὰ 
ΑΒΤΡΑΒ γγ88 ἴπ {1:6 ἱπιπιοαϊδία πεὶ κῃ οσμοοά, ἰμάυ]ρ- 
ἵῃρ ἴῃ ΟΥΟΙΥ͂ Κἰπὰ οὗἁὨ Ἰυχυτυ ; Ὑ8116 Ἡοδνργοαΐδα, τῖϊὰ 
ΠΟΙ δ6 ᾿ἰνοα ἵπ δά] θέουβ οοηηθροίΐοῃ, τηοαϊδιοαὰ 
υὐὰς ὐραυνοι ὌΡΟΠ 186 ΒοΪὰ Ῥγϑδομοῦ νῖῸ 8α ἀδῃοῦηο- 
δὰ 6 βίῃ, Θὰ Ῥγθβοδίηρ {86 Ὀδρίδτη οὗ 1ῃ0 
ϑρί τις, δοῦπ δα 4150 ργοοϊαϊτηϑα {1:16 δοτηΐηρ Ὀαρ δια 
οὗ ἔνα, οὐ ἴ86 ἱτωηροπάϊηρ ἠυάρτηοηί. Αἱ τηΐ8 ρογοὰ 
186 αἰποῖρ]ο98 οὗὨἩἨἁ 16 Βαριυἰϑὶ τοϊυτηοα ἔγοσῃ ὑμοὶν υἱβὶς 
ἴο ΦΔοδθυβ, 1.11 οὐ ἱπαϊρσηδίίζοι, δπὰ τοροντιθα ἴο ἐδθ 
σδρενο ἂπὰ οἴξδηοὰ αϑοοιϊσ ὑπαὶ 9688 δοοορίοα ἰη- 
γ᾽ σηΒ ἴἰο ἔθαϑίβ Ὑὶ ΡΟ] οαπΠ5 μα βηποσθ. [ἢ 
ΑΒ ἱτη  ΒΒῖ 0]6 ἔοῦ Φοθη ἴο ἀοιδὲ οἰνμοῦ ἷ8. οὐπὶ 
ταϊβδίοη, οὐ ἰ86 νἱβίοη ἢ6 δὰ βοοὴῆ, Βυΐ 6 χτοϊσῆὶ 
ἀουδὲ 86 οοπάπςοὶ οὗ ἴδ6 ον, τ οταη 6 δα οππρὰ 
88 Μοβδίδῃ, Ηθηοθ ἢΐβ ΘΙ ΑΒθΥ. [{ Ὑὰ8 ρῥγοιωρίοα 
ὈΥ ἀουδὲ δηἃ αἰβδρροϊη τοὶ δοουΐ ΘΟ τὶβι 8 οοπαυςῖ:; 
ὉΥ δὴ ἱπογαϊηδί ἀδϑῖγθ ἔον Ηΐβ τηοῦθ Ῥ00]16 τηδηΐ 
οβίδιίοι ; ὈΥ͂ δὴ ΕἸ 1) }- 1} σσαϊῃ οἢ δοοουπὶ οὗὨ [ἢ6 
ΘΟΥΤΌΡίΏ 688 Οὗ 86 οουχὶ ἀπα ποΥ]ὰ ; ὈΥ ἃ ἀσβῖγο ἱτ. 

Ὀγοδο, ΠΤ, δηὰ Αὐρυδίίηο, ἀσπν ἴηδὲ Φοῦπ τῆῶβ [ἢ δὴ 
ἀουσδε. Βείον διποηᾷ ἴδ6 τηούστῃ ἀοττηδη, απ ΤΥοτύπνυοτι 
ὩΙΏΟΩΩ ἴμ9 Εὐρ δῇ, σοτῃπηθηϊδίοσγα, οἰ αδυγαῖ ον ἀοΐδης Ε}ι6 
Ρδισγίϑι!α υἱὸν. ΤῈ Ἰαΐῖον τοραγὰ 18. δο: Της οὗ 818 ἀ 5» 
οἰρ᾽ο8 85 6 γον πἰης δβοῖ οἴ [δθ πη πἰδῖνΥ οὗ ὅοθη, τ Βὸ [812 
συδλιάοα ἰπδὶ ἃ δε ίσπι Ὀοΐπθθη 18 οὐ αἰ56}0}}68 δηὰὲ 
ἴῃοβο οὗ ὅθδπϑα, δμπὰ Ὀοαυοοιμοά η]8 ἀΐδοί ρὶ 8. 1Ἢ᾽ὸὼ (τῖδι. [1] 
δρτοῦ δι 5141 8}}ν πίῃ τ. Γ[ληῆσοβ νἱοινν, ΥἱΖ: παι “Φο}π 
ΑἸ Κο δ᾽] δαϊπιὶβ ἴω {818 ὑσοστ] ἀ) Μ45 ἰθ προ Υν ἀπὰθγ 8 εἰοπαὶ 
ΟΥ̓͂ ἀορτοδδίοη δπὰ ἀοαδῖ, ποῖ γοδρϑοῖΐ πα πο ΜροοδίδμβὩρ οὗ 
ΟἸτίδὲ (8 Μόνο ἰὴ ἃ ἰός ποῖθ, ΡΌ. 2411 δηα 246, 4| οἄ., Ὧ5- 
δοιίδ, σΟΠΊΓΑΓΥ ἰο ν ΓΆ, ἴ βπά 8), Ὀπὺῖ ΤΕΕΗΕΠΠΕ 186 δἷον δπὴ 
πηοδῖοηίδίίοηδ το 6 οἴ Ηἰδ τηδη οβιίαιίοπ, διὰ {Πη0 ἴτὰθ δ» 
ζατο οἵ ΗΠ 8 Κίηχάοηι). [ὲἐ [5 ὑυϑῦγ Ρἱαΐη, δὶ Πδησὸ ἤο0θ8 ποῖ 
Βοίίοο, {πὲ [6 ΔΏΒΥΡΟΥ οὔ οὔτ᾽ ϑανίουν 15 ἀἰτοσ 1 ἴο 088 
Μἰπι80} (ἀπαγγείλατε ᾿Ιωάνν}}}, ἀπὰ ποὶ το 89 ἀἰβοίρ]οα, 
ψ Ὁ σὮ [τ 01[65 τἸδδὲ 6 ηορϑαοα 10 68 πηιιοῖι 88 ἴπον, ἴτ᾽ ῃἰ8 οὐ ἢ 
ἐγ 4] οοπηοτε δ πο οτηοηῖς, ΤΌΛΕ [ἢ γηοϑδιμο οὗ 
Ἡγτίδὲ δά ἴΠ0 ἀοοίτοῦ οὔδοῖ Ὡροῦ ὈσΪῊ ΤΑΥ͂ 6 ἰπίοττγοα ἔγοπα 

[ἢ 6 πιδτίγτάοιμ οὗ Φομη δηὰ ἤοπι (6 δοιϊίοη οὗἩὨ 8186 ἀἰβο! ρίοδ, 
ὙΠ 0 “ Ἰοοκ υ}0 δία ὈοΐΥ πὰ Ὀατίθα [ἴ δΔηΐ οδμλς δι ἐοέα ο7ϑο 
88," Μαῖ!. χίν. 13.--- Β.] 



304 ΤΒῈΕΚ ΟΟΒΡΕΙ, ΛΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. ᾿ 

βεϊ ἰὸ πίϊηοϑδα ἐἶ6 τοδηϊαιδίζοη οὗ ἱπδὶ οσὰ οὗ 
δοανοῦ Ὑ ἰοῖ ἢ6 δὰ δπηουπορὰ: δου ΌΥ δι- 
ἀφηὶ Ἰοπρίηρ ἴῸὺν ἃ ἀδοίβὶνο πογὰά. Βαί ὑδο ἐδἰιπυ]- 
Ὧ66Β δηὰ βγη ρ.} οὗ 118 ἔγίθπα οὗἉ 6608, ἴῃ [86 τηϊά δι 
οὗ ἷδ ἐστνομο αὺ αμὸς Θυθη ἱπ ἰδ6 ἔοστηῃ Ἢ Ὠἷδ 
τη ὉΓΝΑΓὰ δηὰ αἰγθον ἰὼ Φοθυδ. 
Ὑπὸ ἐμαί ποδτὶ ἠἰς ἐὴ (ων οἀτα ταί οἵ ΠΝ ἸΟΩΟΣΤ, 

γον. ὅ. Το Ἀ] πὰ 666, οἱο.---ΤῊὴο ονϊάοοοα οὗ 
100 Μοββῖδι 5 πογκίηρ 88 ρίνοπ ὈΥ͂ (56 ΧΟΡ ΒΘί8, 186. 
ΧΧΧΥ͂. ὅ Ιχἱ, 1. Το οἰοαπείηρ οὗὨ Ἰοροῦβ διὰ γαϊδίηρ 
1:6 ἀοδά, Εοὶς. χυχνΐ. δηά χχχνὶϊ, [Οὐταρ. ἐδ τγαἰϑ- 
ἰῃρ οὗ ἐς ἀδυριῦον οὗἨ Φαίΐτγιβ, ἰχ. 18-.26, διὰ οἵ 16 
πὶάον δ δοὴ δἱ Ναίῃ, πιΐςὶι, ἰῃ τ86 αοθροὶ οὗ [μυἱκο, 
ἱτωπ δύο! ργθοθάθδ (Πΐ8 ὁ Ὀαδδυ, [κα Υἱὶ. 11, 18. 
Ρ. Β.}] Μοδὶ οοϊηπιοῃϊδίογ γοίος ἰδ6 οσργοβδδίοῃ ῬΟΟΣ 
(ο δριγίτυ}] ρονογὶυ  Μογογ, ἰοὸ (06 Ὠδιίϊοηδὶ τηϊδίοσ- 
ἴσμοθ οὗ Ιδγϑοὶ. Τῇ δβιαϊδιπιθαὶ πὶϊ γοΐογοαοθ ἴὸ 
18686 ΡΟΟΥΓ τηυδὶ, οὗ οοὺ Ὀ6 ἰδίκοη ἱπ ἃ Ἰἰμιλιθα 
Β6ΏΔΟ : ̓  μεὺ 88 ἰμδὺ δου ὑπ6 ὈΠΪπά, ἰδ6 απο, οἴο.,-- 
ἰο 4}} οἵ νβόσω ἰδ ΟὨΪΥ δρρὶϊθὰ οἡ οοπαϊΐοη οὗ ἱμοὶγ 
Βυβοορ δὲ ἰὴ γ ἴο (λ6 ἰμθυσηοο οὗ ΟἸ τἰδὶ, 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1..κ5 86 τοργοβοιίδενο οὗ (δ ἴαντν, (6 ργορδοὶ 8 
δΟΙδοΣ ΜΟΒΟΒ: 6 ΙΤΩΔΥ 0811} ἴον ᾿ἰσιιηΐηρ, ἴον ἰδυη- 
ὦδν, οὐ Ὁ ὅγε ἴτοπι ἤθαάύθῃ. Αβ 6 οὗ [6 

[86 ΡΓγορΒοί 18 ΟὨΪΥ ἃ ργϑοῦυγθοσς οἵ Ὁ γίβί ; δὰ 
ΘΏ66 ἢ85 ποὶ αὐἰϊδὶηοα {Π6 111 πεῖριὶ οὗὨ ΟἸ ΓΒ ΔΆ, 

ΘΒρϑοίΐδ!ν ἱπ γοσαγὰ ὑ0ὸ ρμδίΐθῃοο ὑπο Ὁ βυδεγίησ, [ὴ 
16 δἰδο, ξ Βοὶβ ἐπιο ἐμδὶ ἐδὸ ἰϑδδὲ ἴῃ ἰδ6 
κίησάουι οὗ μοαύθῃ 8 στοδῖοῦ ἔθδη 6.---Ετοίὰ [86 ἰῃ- 
αυΐγγ οὗ ἰ}6 Βαρει---ἀλαϊί ιοο ιοαὶξ 70Υ ἀποίλεν ἴ--Μ Ὁ 
Ἰοάσῃ ἴπ:6 οχίϑωϊ οὗ 6 ἰϑιηρίαἰΐοη,. [π ἰδ6 οδ86 οὗ 
διδοῖ, (818 “ΠΌΘΟΣ ΔΆ, δ'δδ] Ὀθθῶ δηδοτοα δϑϊγγηδ- 
νοεῖν, αμὰ ἰπ6γ παὶϊ ον “ δῃοίδιον," ἰὸ ὑπαΐγ οὐγῃ οοΣ- 
ἀσπμηδίίοη. Βυὶ πὶ} Φοδη ἰδ6 ἀἰ δου Υ ἀγοδὸ ἔχοι 
(6 Κηονϊοάρο ἰδὲ Μοδδίδῃ πουϊὰ αἷδο δρροδζ 88 
Φυάρο. Απά αἰϊδουχὶ Β6 οουϊὰ ποῖ Ὀθ6 ἱρπιοταῃὶ οὗ 
86 αἰδδεοποθ Ὀοίπϑοη (Π6 βΒυδοτγίηρ δὰ ἴδο ροτβοὰ 
Ἰοδαϊδι, γοὶ 6 τδϑ ποὺ δ'νδιο οὗ 86 ἀἰδίδποα ἰπίοσ- 
γορίηρ Ὀοίποοη δ6 δανθηὶ οὗ (89 ὁη6 δηὰ οὗ ἐδ0 
οἶδος: δηὰ μΐβ ἱδιραίΐθηοϑθ ν8 4]} ἰὴ βτοαῖοῦ ἰδδι δ6 
ἀϊὰ ποὶ ὀνυθῃ 860 {πὸ Μοβαίδῃ βυδοσγίηρ, ἰῃ 86 διγίοί- 
οδὺ βοῦϑα οὐ ἴῆο ποτὰ, Βαὶΐὶ 186 ἐροσιοῖ οδήοοι οὗ ἰδ 
ἱπαυΐςγ ΒΟΘΣῺΒ ἴ0 ἰᾶνο Ὀ66Ώ, ἴ0 ὉΓΖῈ 96808 φεῤ[έοῖν 0 
ἀἰοοίαγο Ηδηπιδοὶ Γ Ὀοΐογο 8}} (6 ρϑορῖίο. 

ἃ. ἙοττηοεΥ (ἰμ οἷ, ἰχ.), Φὁδὺ8β δὰ τηδὶ ἴῃ ἀϊβοὶ- 
οὗ ἰ)6 Βεαρυδι ὮὈΥ τϑολ]ἕηρ ἴο {πεῖν τηϊπβ 186 
Φοβ ΟΣ οὗ ἰμ6 Βαριϊδὺ οοποογηίηρ ΗϊτΒο] ἢ ((86 

Βείάερτοοιι δηὰ Ηἰβ ἔτθπ). Ηδ ΠΟῪ τσορ 68 ἴο ὑπ 
Βαρῶδι, πο86 ταγυδηΐ νγδβ ἀουνοα ἔγοτῃ [.}6 ργΌρἢ6- 
ςἷο8 οὗἉ Ιβαίδῃ (οἷν. χ].}, Ὁ δρρϑαϊϊηρ ὑο δῃοίβος ρῥαγί 
οὗ ἰῃο80 ργοαϊοιοὨϑ (οὗἢ, χχχν. δηὰ ἰχ.), ὩΔΥΎ, ὈΥ͂ τοΐδυ- 

Ἰεἰπὶ ουθῇ ἰο (86 ρτορμοῦο ἔρυτο οὗ ἰῃ6 δάνοπὶ 
οἵ ἴδο [,οτὰ ἰπγουκὰ [6 πὶ! τ 688. ΦΌδη ἱπηραιοηΐ- 
ΑΙ Ἰοιχοὰ [ῸΣ αϑδίἰβίβηοο, ἴοῦ τεϊαϊϊδίΐυη, ἀπ ἔον ἐδ 
γϑηρσοδποα οὗ αοὰ, ΤὨΐθ τα ἰ86 οοοδδίου οὗὨ μἰ8 οἵ- 
ἴσμοθ. ΦὍοδι8 τορ] δὰ ΘΕ Ἠΐπ οὗ (π6 οἴατ- 
δοίογίβιϊοα οὗ Μοββίδῃ ἴῃ ἴβ8. χσχυύ. ὅ, νι ΐο ἢ ΔΓ ἰη- 
ἐαπαρα ἰο τηϑοὺ βυο ἢ ἱπιραίιίθηοθ 88 (δὶ οὗ 06 Βδρ- 
εἶδ. οτγ, ἰὰ [6 τοῦΒ68 ῥγοοοάϊησ ἰἢ086 αποίοα ὉΥ͂ 
ΘΟ τίβι, τὸ τοδὰ : “" Βισοηρίβοῃ γθ ἴ6 πρὰῖκ ιδηᾶϑ8, 
διιὰ οοηδττη ἴμ6 ἔθο Ὁ] 6 Κῆθοθ. ΚΑ γ6 ἰοὸ ἰδοπι [Πδὶ 
δι οἵ ἃ ἔδδσγίυ (μαβὶγ) μιϑαγὶ, Β6᾽ βίζσοῃς, ἴϑατ ποῖ: 
δελοίά, γον Οοά ο νεπσεαποε, ἐυοπ (ὐοα οοην- 
αἱλ ἰο α γοοορι ἐλαί ἥτε πιαγ βϑαῦε γομ. ΤΌΘ (6 
ογοα οὗ [λ6 ὈΪΠπὰ 5ῃ)4}} Ὀ6 ορεατιιοὰ,᾽ οἱα.--- πὸ ἀοθοτίρ- 
τα οὗἨ τ86 Μοδβδίδι οι [0]]1οτ8---(ἢθ ἰγδηβί θα 
ἔτοσω ρηγείοδὶ τὸ δρί τὴ] ἀοἰἑνοσδηοα, διὰ ἔλθ οοη- 

ποοϊοη Ὀοιϑοῃ (6 ὑπο---ἰδο τοϊαιΐου θεοϊθο (1660 
ἀοἰνοσδῆοοβ δηὰ 86 ομδγδοίοσ οὔ (6 Μοβαίδη δ 
ἀγατσῃ ὈΥ [δβαἰΔ}----ἰαδι}γ, ἰλ6 οοῃηφοίΐζοι Ὀοίποοι (8 
ἀοβοτὶ ρου δηὰ ἐπὶ οὗ πἰβ οτῃ εἰϊυδίϊο,---οου]ὰ ποὶ 
Ὀαϊ πᾶνὸ ἃ Ὀοποβοίαὶ δπὰ αυλοϊςοοίηρ ἱπὔυσποθ ὑροὰ 
Φομη, οδρϑοΐα!ν τ Βϑη ἰδίκθη δομς πὶ {86 οοποϊαά- 
ἘΡΊΤΟΟΙ, ὙΔϊοδ που]ὰ τϑο}}} ἰῃ6 ργοάϊοιΐοῃῃ ἴῃ [68 τὶ 14 

8. Το οοποϊακίοη οὗ ΟἸὨγβι᾽᾿Β σθρὶγ ἰὸ {86 Βαριϊδὲ 
ἱπαϊοδιθαὰ ἐπὶ (Π|6 ταΐγδοϊοβ οὗ ϑοδὰβ τ Γο αἾ8ο ἰηϊοπά- 
Θα δ Θ: ὈΪοπι8 οὗ βρί γί] ἀοἸνογδηοα. ΤΊ νἱονν δ88 
Ὀθοη δπίογίδίποὰ ὈΥ 8}1] βδουπὰ ἱπίογργοίοσγα, δη ἃ ΟἿ]Ὺ 
οδ]οὰ ἱπ αυεβίίοῃ οἱ ἱπδυδίοίοηι χγουπᾶβ, 1,650}, 
πὸ ἰπίον ἔγοτι (18 Ῥαββαρθ, ὑπαὶ [86 ταΐγϑοὶοβ οὗ δι 
ὝΘΓΘ 8140 ἀδδίσποὰ ἰ0 Βοσνα 88 ουϊάθῃοο οὗ Ηΐ8 Μοβαΐ- 
δηΐο τηϊβϑίοη δὰ Ὠἰνγίηθ πδίυγο. 

4, Ηϊιμβογῖο Φοδὺβ ἃ ΘΑΔΥΘΙΪΥ ἀνοϊάοὰ ρΌ ΠΟΥ 
ἰδἰκίηρ [86 πδιηθ οὗ Μοββίδιι. Φόοῦῃ ΠΟῪ υγχεὰ Ηΐπῃ 
ἴ0 δϑδυχηθ ἰδ (1116. ΤῊΪΒ πρὶ ΘΑ ΘΙ γ πᾶν Ἰοὰ ἰὸ 
8 ῬοΟρυΪΐαῦ τηουοεηδηὶ ἰπ ἕδνογ οὗ δοῦη, Βαὶ ἰπ Η}8 
ΤΟΡΙΥ, Φοδὺδβ σοι υἱποὰ ἰ.6 ἰρῃοαὶ πιβάσμι πὶτ ἐδθ 
ἰἰσμιοδβὶ ροτος : Ηδ δρρϑαὶθὰ ἰο Ηἰβ νογίκβ, Ὀγ πιϊοὰ 
Φοδη οου]ᾶ ποὶ (μ]] ἰὸ 26 Ηἷπὰ 88 ἰμ6 Μοβδίδῃ ; 
ΜΉ116 δ {Π6 βδὴ 6 ἰΐη6 Ηρ σοδιβοὰ ἰοὸ γἱοϊὰ ἰο (80 
Βυρσροβίίοι οὗ Φο,η, διὰ ΟΡΟΏΪ ΔΥΟῊ 189 
Μοβδίδῃ. 

ἩἨἩΟΜΙΤΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ͂, 

Φοδδ ΟΥ̓ΟΤΎΝ ὮΕΓΟ δοσοιωρδηΐοβ ΗΠΐο Πομποδὲ ᾿χι68- 
ΒΟΏΡΟΓΒ, ἰ0 οοπδττῃ τποὶν τ οῦῖκ.---οϑὺ8 ἴοδοθοδ δπὰ 
ῬΤΌΘΟοΒ ἐπ ἐδ οὐδεδ οΥΓ Ηΐδ ζαϊλύι ιοἰέπεξεος (ἢ 
τος 8615 οὗἩ ἰδῦοσ: οοἾ8, στο 68, ἱπδιϊυϊϊοῦδ, 
διὰ πΟΥΪκΆ).--- 6 0411 οὗὨ {86 [μογτὰ μεμείγαιοβ δυο γ- 
ΜΏ6᾽6, οὐ πϊΐῃ ῥυβοι-γ81}6.--- -Τ ΤῊ ΘΙ ΌΔδδΥ οὗ 
Φοδη (6 Βερίδι ἴο ἰπ6 Το, δὰ ονἱάθηοο οὗ 
ἷῃ ΘΔΚΉΘΘ8, 1. Απ οὐϊάδησθ οὗ μιὶ8 νγραϊχηοδα. "ΕῸγ- 
ΤΩΘΡ ογοῦβ οογπἀθ οὗἨ ἰ86 Βαρίἰδὲ ; 88 Ῥγοβδρὺς οἵ- 
ἔομοθ. Εἰχρίαἰπϑὰ ὮὈΥ ̓ ἷβ εἰτυδίίοη δηὰ ἷβ ΟἹ Τοαία- 
ταρῃΐ ομαγδοίοσ, Οουγαρο ἰ0 ὈΘΔΓ βυδογίηρ ἀπὰ [89 
ΟΓῸΒΒ ἴγ88 ΟὨΪΥ Ρ . 786 (οι ρία 008 οὗ δαϊπίδ. 3, 
Ἑνίάθῃοο οὗ ΕΪ8 βἰγοησίῃ : Φοθῃ δά γεδβθοβΊῃ ϑανίουτ, 

ἘΤΙΣῚ ΤΟ ΛΉ ΔΎ ΣΤᾺ ΔΡ ἴο ἴ!ο Εαΐδοῦ: 26. οἰο.-- Το 
ἱπαυΐγγ οὗ 6 Βαρίιΐδι: Υμη πε )ον αποίδλεν ἢ--- 
ἃ Ἡδυοτῖηρ Ὀοί τ ἢ γα δ ΘΙΤῸΓ: 1. Ττιο, ἴῃ 80 ΔΓ 
88 ἷ( τοΐεττοὰ ἴὸ [16 βοοοπὰ δάνεης οὗ Ὁ τίδὶ ; 2. (Ἀ]66, 
88 ἃ τοἰβυπἀογβίδηαΐηρ οὗ (Π6 Βγβὶ δάνϑηὶ οὗἩ ΟἸγίδβὲ : 8. 
ἃ ἀουδῖ, οὐ ὑποογίδίῃ(Υ 68 ἴὸ ἰ.:6 οοῃῃοοϊίοη Ὀοιγθαῶ 
ἐ6 δτεϊ δπὰ ἴπ6 βοοοῃά δαάνοηὶ οὗ ΟἸγίβι.----ΟἹοσγίοτιβ 
ΔΉΛΟΥ, ὈΥ̓͂ ἡ ἰοἢ (Π6 οτὰ ἴῃ Ηἰ8 τοδίοτεα 
Ηἰδ ξοαίουβ ἔθη ἴῃ 18 θα ΚΑΒ: 1. ΟἸοτγίουβ ἴῃ 
ἰϊα οοπίθηὶβ.: 3, αἰοτίουβ ἱπ 5 Ὠυπλ  "Υ ἀπὰ ἰπ ἰἐ8 
πίδάοτα (Η6 δυοϊὰβ (86 ἀφοϊαγαιϊΐοῃ ἰδὲ Ης ἀϊὰ 41] 
[84, δὰ (μα Ηδ νῶβ ἰμ6 Μοβαίδῃ); 8. ρ)οτίουβ ἴῃ 
ἰὼ τηοὰς οὗὨ ὀχργϑϑδίου (γοίογεροθ ἰῸ 186 ἷπ 
Ιδαΐδὰ ἴῃ 18 οοπίοσι); 4, φἱοτίουβ ἰπ ἰϊ8 ῥγομηἶδο (188 
ἀοϑα ἃσὸ γαϊθοά--- τ οἢ δρΡ θὰ οβρϑοίδ!ν ἰο ΦοΒυ.--- 
διὰ ἴο [6 ροογ, οἴο.λ.--- ἼὨΘ ταίγϑοϊοβ οὗ 6608 δὴ ον» 
ἄσοῃοοῦ οὗ Ηΐβ οἰαίπιβ δηὰ οδαγδοίον.---Ἴ 86. ρῃγπβίοαὶ 
τηΐγςϊοβ οὗ δαδβι8, βίζτιβ δῃ ἃ 86818 οἵ Η]8 ϑρἰγί 08] ταΐτ- 
8δοῖθβ: 1. δίχηβ ρῥγθοϑάϊηρ ποτὰ; 2. 56818 (Ὁ]ονίηςς 
τῇ οΙη.---Β]οαδοα ἰβ 6, ἩΟΒΟΟΤΟΣ 8.16}} ποὶ θ6 οἴδηἀ- 
Θὰ αἱ δίο : 1. Πδορ ἱπηροτί οὔ (Πΐδ βαγίηρ (ΥΥ̓ Βοβοονοῦ 
81.811} ποῖ Ὀ6 οδδηἀοα δὲ ΜΥ ἱπβηΐϊΐα ρδὅόοησο πὶϊὰ (δ6 
ποιὰ, δἱ ΜΥ γοδαϊῃοβϑ ἰὸ βυδενγ, οἱ Μυ ἀοὶδγ οὗ] 
τοδη!); 3, βοϊϑδιῃ!βΒ παγηίΐησ : (0 ἰὰ διὰ ἀροὶ 
ΒιΑΒΌΪΥ ΤΩΔῪ ἰοδὰ ουθῃ ἰ0 ΔροΟβίδδυ : 8. ἰ86 ρτοοῖ ρο- 
Ὠνδο : Βα ὑπδὶ ονδογοοιβθίι [86 ἰοιηρίδίϊοει ἰο Ὀ6 οὗ- 
αμάοα ἰῃ Ομ τδι, 89 οοηαυοτοὰ δῃὰ ἷ8 δατοὰ, 
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ὃ 
4, 7Τλε αμίλογίέν ὁ ἰλὲ Βαρέϊδέ αδ ργεραγίπρ ἰδλ6 ταν 70 ἐἰλα λέοδοίαλ υἱπαϊοαίοά. ΟἿ. ΧΙ, 1--1δ. 

γ Απὰ 88 {60 ἀβρασγίϑα, 6818 Ὀθρδῃ ἴο Β4Υ απο ἰῃθ του] ξαε8 σοηοογηϊηρ; Φοδπ, 
ΝΥ μαί πϑῃῦ γϑ οὐ τηΐο ἴΠ6 ΜΠ ΘΓΏ 688 ἰο 5607} Α τϑϑᾶ ββδίζθη σὴ} {ὉΥ] (μ6 νὶπα 7 

8 Βιυὶ υἱοῦ [ΥΥ̓́μαὺ 1868} τϑαῦ γ8 ουἱ ἴον ἢ ἰο βΒοοῦ Α ἴδῃ οἱοίπμοα ἴῃ 8 θη ὑ 9 
9 Ὀ6})ο] 4, ἔπ Ὺ ὑπδὺ γθδγ βοῖν. οἰοίλίηφ 8γΘ ἴῃ ἰηρβ᾽ ἤουβο8, Βυΐ ψῃδί γγ6 πη, γ8 ουΐ [ὉΓ 

10 ἰο 8. Α ρτόριοὺῦ" γα, 1 847 υηῦο γοῦ, δηἀ τχοσγρ {Π|8} ἃ ῬγορἈοί. ΕῸΓ {18 }8 λα, 
οὗ σβοταὰ 1ὑ 18 τυιτίθῃ, Β6}}0]4, 1 Β6 Πα ΤΥ ΤΠ ΘΒΘΘΏΡΘΙ Ὀοίοτο (ΠΥ ἴδοθ, οἷ. 888}} ργθ- 

11 Ῥᾶγθ ΤΥ ΨΔΥ Ὀθίοσθ {ῃ66. ΨΟΠΪΝ 1 5880 υηΐο γου, ΑἸποηρ ὑμθῖλ ὑμαὺ γα Ὀόσὴ οὗ 
Ὑχο6 ἢ ἰθοτο δ μοί ΤΒθη 8 ργθαίοσ ἔμδη Φόο;π {116 Βαρ ϊϑῦ: ποι ϑίδηαίηρ, μα ἐμαὶ 

12 15 1θϑϑί " ἴῃ (86 Κίηράοτα οὗἩ ἢθδυϑῃ 18 ρυθδίδσ ἰμδη ἢ. Απά ίτοπι ἰμ6 ἀδγβ οὗ Φοϊιη (δ9 
Βδρ ϊϑὺ 1} 0}} πον [86 Κίπράοτα οὗ Βϑανβὴ βιβδγοίῃ υἹο θη θ [18 δϑϑδυ]θα ὈΥ͂ βίογῃ],ἷ δηὰ 

λ8 1ὴ9 ν]οϊσων ἴδ ἴ0 ὉΥ͂ ἴΌΓΟΒ. ΕῸΣ 811} [86 Ρῥτορἢθίβ ἀπὰ [86 ἰδὺγ ῥσορῃββὶθα ὑῃ0}} Φοδη. 
14 Απὰ 1 γο Ψ|}} σϑοδῖγϑ {Ὁ, 119 18 Ε]}1ὰ8 [[λ6 Ἐ}1}8}}}, τ αίοῖι τγα8 [ῸΣ ἴο οοσλθ [0 νγ88 ἴὸ 
15 σομ}6]. Ηὸ {μαὺ μαίϊι Θαγβ ἰο }ιθ8γ," Ἰοὺ ἢ1πὶ ἤθϑσ. 

1 Ψοτ. 1.--1ΔὉ: Δπᾶὰ αὐ ἰλοδ ιτρόγὸ ἀδραγέζπρ, τούτων δὲ ποοενομενων.--Ῥ. Β.] 
3 σον. 1.--ἰουδηϊ διὰ 80 τουϊβοὰ Ν, Τ. οὔ 189 Απὰ, ΒΙ5]9 τίου : δολοζα, ἴον 866, ἕο Ἔἐχργοδδ τΏοτο (Ὁ}}Υ [80 τηϑδηϊηᾷ 

οἵ θεάσασθαι, ἰο σαδα͵ ἰο ἴοοῖξ ὠροπ, 88 ἃ ΡΟ αρϑοίδοὶϑ.---Ρ, 8.) 
8 ον. 8.--ἰ 207 ἰδ πθθοθδδαῦγ ; ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν.) 
4 γοε. 8.--ἰΟοττοοῖ δ ἴο ἴδ δεῆδθ. Το ἰοχὶ, τθα. (ἢ Οὐάᾶ, ΑἸοχ. δ οἀ θὰ ὃν σονροτ) τοϑάθ ἱματίοις αζοσς μαλα» 

κοῖς, ῬΤΟΌΔΟΪΥ ἤγοπι 1ᾳΚο τἱ!. 25. Οοάά. ΒΙπαίξ,, Υ δείσαπαδ, 86 δι Ὑυϊχαῖο ποέδιδ), απὰ οἴμον δδοίϑηξ δας δου 60 
οὐ. βο ἰδοβοηάογί, ΤΊ 61 166, δηὰ ΑἸίογὰ. 1δοδιδηη γοΐϊδι δ ἐπθ ποῦῆ, Ὀαΐ ἐπ Ὀτγδοῖκοῖδ.--- Ρ. 8.) 

δ γετ. 9.--Αον δὴ δηοίθηϊ τοδάϊης οἵ Οοὰ. Β.: 8υὲ τον εὐοπί γὸ οὐ ἰο 866 .ἐ ργορλα ἀλλὰ τί ἐξήλθατε; προ- 
φήτην ἰδεῖν ; 1,δυκο, τί! Τιφοδϑηάοτί, Μογετ, δὰ ΑἸ τὰ (σο, Βουουοσ, οὐδ ἴδ6 Ραποϊυδίίου αἴνϊον ἐξήλθατε, τοχετὰ- 
[ς 156 ῬΟἿ9 85 09η9 δ0Ὠ 8006) καπορί τι ῖφ τοδ πο, τσ !οἢ λ86 πον [86 δά! ἰυη8] τνεϊκὰϊ οὗ [μὸ Ουάὰ. ϑίηδι ουϑ; Ὀυ} 1.36}- 

ἸΔ8ηη πὰ ΤΊ μ6}166 ἀοΐδηὰ ἴδ 6 τδι.8] τοδίης: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; προφήτην ; ἴ86 ΟΠ]Υ τοαὶ ἀϊ δθγοιιοϑ ἰ8 85 (0 1:9 
ρΡοαϊείοη οἵ ἰδεῖν.---Ρ, 8. 

Φ ΨοΓ. 11.--14Ὲ.: ζθλα, οὐ ἐλο ἔδδϑον, ὁ μικρότερος. 8ο 
οἷον ἘΞ ΜΒ τοτγοίοῦθ, Ἧ 108. Τμπάδίο, Ογαδίηοσ, Θοϑυα (ἐ688), ἰδ ἘΒΟΠπι 8} (ἐ}6 ἐ6486η). Βαϊ Ταΐδμοῦ (ἀἐν Αἰεφέηδίελ, 
ἀε Ἢ οἱϊο (ἀν πβῤ τ ρὺ Διὶ [89 κυϊτηοτίζος ΕΠ δὲ γοσϑίοη (6 88) το ἀ6 Γ᾽ [Π6 ποτὰ ἰὼ [ἢ6 δυρογϊδίίνο. 1 γ. . Α. Α16χ- 
κηᾶον αὐ ἴοσ. ς1}6 [18 “ οὴθ οἵἉ ἴΠ90 70.0.07 στουπάϊοθδ ἰηπονδέοῃδ [πἰγοϊασοα ὈΥ ἐΠ6 Ἰγρηδίδοοῦβ οὔ ΚΙηρ Φλπιοδ' Βι 016." Βυὲὶ 
τς ἰδ ἴ00 ᾿δδῖγ. ὙὯὸ ἰγαπδι βίο ἀθροηᾺβ ΟΣ ὙὙ8δὲ '17|ὸῸ ΒΌΡΡΙΥ ἴο ἴδ οοΙηρδιδένο ὁ μικρότερος. 1 νὸ ΒΌΡΡΙΥ : ἑλαν 
“ολη ἐλο Ἀσρέίδέ, 1686 οἵ ἴλ6 6866) ἰδ ἰὯ6 ῬΤΌΡΟΙ ᾿ΓΑΠΔΙΔΗΟΩ: αὶ {7 πὴ δυρρὶγ: ἔλαν αἷὲ οἴλοτο (τῶν ἄλλων) νοὶ [ὁ 

δὴ Εδα, ἰ)ο [Ἷδὲέΐῃ Ὑαυϊζοῖο (πέπον), δὰ 41} [} 6 

ἐὐϑημέβρς Διο Δ 019 ὑπ ΤῊΝ Ῥ. 3518) δῃ! ἃ ϑυϑῇ ὈγΘίογαρ]θ, ἔπ Ἐξ αὶ δ ἰάϊοιη 600 1}8 ἰο τορυίτνε Ὺλὸ ἐλαΐ ἐφ ἰθαδί͵ οἵ ἐλ ἐδαδέ, 
ἘἜχος. Νοῖελ.-- βι’ κι» τὰς δι να δι κκὶὰ 

γον. 18.--[[ὴ Οτοοῖ: βιάζεται, Ἰληρο: τοὐρὰ τεῖδ δέωγτῃ, ἀπσοϊαιγθπ; Τιαῖθον: ζει δὲ Οδιεαϊὲ (ϑι.78᾽8 εἰοΐδπο6). 
τ᾿ ἘΠΠΙΝ γογοίοῃθ ἵγοιλ Τ Οἱ ἰο ἰμδὲ οὔ Κίπα διε μαγὲ: δμἤογοίλ οἱοίαηο6 αἴτος (μ6 Ὑυϊραίε: οὖηι ραξῤέξωγν. 8ε6 

ες. Νο ἴε6.--Ρ. Β) 
8 γος, 1ὕ.-- Βο τοσὺ ἀκούειν 18 οτο[ἐἰοὰ ὃγ Τιδοδβοπάοιῖ [Δδὰ ΑἸίοτά] οἷον σοάᾷ. Β.. Ο., οἶα. [Βαυὲ Οοά. δ! παῖ}, 66 ἰξ͵ 

--Ὁ. Β.) 

ἘΧΈΕΘΈΤΙΟΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

γεν. 1. δοβὺξ Ὀοζδο ἴο δαν.---ΤῊο 1,οτὰ δαβύθη.- 
οἀ ἡ δέ σον ἀδ[οη ἴ0 τοβίοστε ἴδ6 δυϊμουγ οὗ 
ἴ.ὸ Βαεαρίΐδι, Ἡίοι δθ ᾿ἰταβοὶ ὈΥ Ὠΐ8 δ θΆ557 δΒαὰ 
ΘΏ ἀδηροτοί. 

Α τοοά.--ΤῊς ἤσυτο 6. ἀοτίνοα δῸσα ἰδ6 ἸΟΎΤΟΣ 
ὈΔΏΚα οὗἁ Φογάδῃ, ποσο τοϑὰβ ΚΤΘῊῪ ἰῃ δουηάδῃοο : 
τοίογιϊηΣ ἰ0Ὸ 8 ῬΕΤΒΟῚ ἩΔΥοτΐηρ δηα 6851}} ᾿ηβποποοὰ 
ΌΥ ουἰτγακαά οἰγουμηδίδῃοοθ (ΟἸΒπδύβου, Μογοῦ). ὙΠ 
δροοΐδὶ δ᾽ Ἰυδίου ἴο αὶ μδαὰ ἰπδὶ ἰδ κοῦ υἷδοθ : Φόδῃ 
ὙΠ|τποἱ τᾶΥ ΟΡ ἴῃ ἷ8 αΐτη, (μου σἢ οἱ τΐ8 οοσβαδίοη 
9 δοοιηθα ἰοὸ (0 8ο. ϑοπιθ οὐἰοβ ἤδνρ ἰδκοῃ ἰῃ0 
ποτὰ ἴῃ 8 ποζδενο Β6ΠΔ6 : ΒΌΓΟΙΪΥ γοὸ που] τοὶ 8606 ἃ 
τοοᾶ, οἰο. (ἀτοίϊ8, 46 Ἦ οἰΐα, οἱς.). ΤΉΐδ, μοπσουοῦ, 
ἜΟΤΘ ποῖ ΟἾΪΥ ἰα]6, Ὀπὶ που]ὰ πϑαίζοῃ [6 ργορπαηὶ 
οχργοδβίομ, “ ὁλαζεη ὃν λα ιοὶϊπα." 

γεν. 8. ὕἷααεϊ ἴδ δη.---Αλλά, διέ, ἱταρ] θα ἃ 8ἰ- 
Ἰαπὶ πορβίου. 

ΤΏ δΒΟΙ͂ χαϊμιϑοῖ.-- ΤῈ μαλακὰ ἱμάτια, οὗ 
ΟἿ μαλακά, τλαβλατῃ ἴο Β., ὮὉ., Ζ., εἰς., ἀἴὸ ἃ 
ταδνῖς οὗ αὔειημίηδλιο δῃὰ ἰυχυτγίουβ Ῥϑγβοῦϑ. ὕπα ον 
6 Βεϑὲ βἰπνῖ]6, ΟἸγβὲ ββοττ ἐμδὲ ΦοΠΏ ΜἨΔ5 ποὶ τᾶγ- 
οτίηρ ἴῃ 18 1ἿΔΠῚ ; Ὁ .[86 δοοοῃὰ, ΗΘ ὑγονϑβ ἐμὲ ἢθ 
Βδὰ ποῖ ἀἱβραίομοα ἢΪβ ομ Ὀ ΒΘΥ͂ ΤΌΤ ΒΕ ΒΑ Ἰ 688, ΟΥ 
δονγωσάυ ἴδαν ἴ0ν ᾿ΐβ 116, Βοῖδι δἰ πιΐδα ῬΓΘΞΌΡΡΟΘΟ 
ι8ο ἥκοι, [δὶ Ηἰ5 ΒθδγοῦΒ δα ἔοστοοτεὶν τοραγάθα ϑοδῃ 

8ἃ8 ἃ ΘΏΓΡΟΙΪΥ ἱμδοοθδαῖῖθ ἰο βυοἢ τηοϊνοϑ. 
Το βανίουῦ πουὰ ΠΟΥ ΓΘΟΔ]} ἱποὶν ἔοστηοσ ἔθοϊ ηρΒ 
οὗ γϑῃογδίίοι ον ἰῃ6 Βαρίίζβι, ΤᾺ δι  ο5818, ἴον. 
ἐμαὶ τσϑᾶν δοῆϊ οἱοϊ ἵνα, 4104 68 ἴο (6 Θπμθιῖθ8 οὗ 
Φοδη δ [86 οουτί οὗ Ηοτοὰ Απίΐρδβ, πθο ποῦ ἴῃ9 
οοσαβίοῃ οὗ δἷβ ἐπι ρυἰϑοησηθηϊ. 

γεν. 9. Ὅπο Ὅδο ἐκ ἸὭοσΘ ἴδηι ὃ ὑσορῃοῖ, 
περισσότερο ν.--- Τ᾿ ΖΒΟΒ 6 [Δ }|κ68 (8 88 ΤΩ 4800} 16 ; 
ΜογοΣ, 85 ὨδΌϊαΡ, το ΒΘΟΙῺΒ (0 ἄρστοο Ὀοσίογ στ] ἢ 
186 οοηίοχί, Φοῦπ γΔΔ τροτο ἤδη 86 ῥτορδιοίβ, 88 
ΒΟ εἰς ῬΓΘΟΌΓΒΟΥ οὗ ἐμ Μοββίδη. Τῇ ταθδῃϊηρ ἰδ, 
ἵου αν βϑοῦ ὁὴ6 018 στοδίονς (88 (86 ῥγορβοίβ, 
δι᾿ πουρἢ γοὺ μδανὸ ποὶ ὑπμἀογβίοοα ἢΪ8 ΟΠαγαοίον. 

γεν. 10. Οὗ τύβοιὰ ἐϊ ἐδ τυτὶ ἴσαι, Μα]δολιὶ 11]. 1. 
“-ἸᾺ ἴδο οτἰρίηδὶ : “ Βοβοϊά, 1 τὴ} βοῃὰ ΜΥ τηθββθῃ- 
Κοσ, ὑπαὶ δ6 ΤΩΔΥ͂ ῬΓΟρΡασο ἴῃ6 ὙΑΔΥ͂ Ὀοΐογα Μο: δῃὰ 
ΒΘ άΘΏΪΥ σοσμοίῃ ἰὸ Ηἰΐβ ἰθορ]ο ἴπ6 Τογὰ ΒΟΥ γ6 
δϑοῖς, δὰ ὑπ6 Μοϑβθηρονῦ οὗ ἴμ6 Οονοηδηΐ, πότ γ8 
ἀοκῖτο : Ὀθμοϊά, Η6 οοτμοίῃ, βαῖῖ (πο μογὰ οὗ Βοβίβ.᾽" 
Ιπ '6 Βοῦτον, δομουδὰ ἰἀοηιβοα Ηΐπιθ61}7 τὶ Μο9- 
δἷδὰ πβθ δηπουποίῃρ, ἴΠ6 [ΟΓΕΓΌΠΠΟΡ ; ΜΔ ἱῃ Μοῦ 
180. ἃ αἀἰδιϊποιΐοη 18 τηδάο, δῃὰ [16 ἰοχὶ 8 ργοϑοηϊοὰ 
88 ΘΟ οαγίηρ, 8 Ῥτοσαΐβο οὗ αοὰ ἴο ἴπ6 Μαεϑββίδῃ. 

γον. 11. Ασοσς ἰβόϑο Ῥοσχῃ οὗ Ἰσόσμθ;.-- 
00 χίν. 1, οἱθ.) γ᾽ δὲ ἼΒ5", ἃ ζθῦθγαὶ ἀεδίστιδίίοι οὗἁ 
ΤΆΔΙ,, ΤΩΟΓΙΘ ΘΒροοὶΔΙ]γ τ τοίδγομοα ἰ0 τωδηκί πα ὈΘ- 
ἴογο ἴ86 οοταίησ οὗ ΟἸγίδι, 76 τπιυσὶ ποὶ ονϑείοοὶς 
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[πὸ ᾽86 οὗ (86 ὈΪΌΓΔΙ παπιροῦ. Ο]. ἵν. 4 5 ποί ἃ τῷ γον. 12. Απὰ ἔτοσι [89 ἀδγαη.--ΤῊηο ἄσγε οὗ 
. 8|1ο] Ὀαϊ ταῖδον ᾿πάϊοδίθθ ἐἢθ οοπίτδδὶ, 6] δοδιηβ ρτοδὶ υβοδυϊπμοαβ τοῦθ ραϑὶ. 6808 ἱπέχηδίοθ 

᾿ ρρῶον 

Ὄσχργοβϑίοη, “ ΟῚ οὗ α τοριαη, αἰδοσβ ἔγοσῃ ἐμαὶ, 
“ ΒΟΓΏ Ὁ τοοπιδη,," δὲ 88 “ ϑοᾺ οὗ λίαπ᾽" ἴτουαι "παν." 
ΤῊΘ ΓΌΥΤΩΘΙ Θχργοβδίοι 8 ΒρϑοίΠγ ἰηϊοηἀθὰ ἰοὸ σοῖο 
ἴο (86 Βυζίδοι ἰτο αι οη8 οὗ ΟὨτῖβι, ἰο Ηΐβ8 δυν 116- 
ὕοῃ ἴη τς οὗ ἃ βοσυδῃΐῖ, 

Τόσο Βαὶὴ τοὶ χίδϑει ἃ ζχϑϑῖοσ ---- Νοῦ τη Γοῖν 
ἃ βιοδίον ὑγορ ιεὶ (Βοβο:τη ον, οἰο.}, θαϊ, ἰ φοπογαὶ, 
ἘΟΏΘ σρδδῖου ἰμδὴ 6. ΑΒ ργορδγίηρ 6 ΨΥ [Ὁ {ἢ 6 
ἸΜοδαΐα, Φομ τοργοβοηϊοὰ ἴΠ6 πἰρηθδὶ ρογίοοϊΐοη οὗ 
6 ΟΙὰ Οονθηδηί. ΤΏ δ {6518 τ ἰσὰ [Ὁ] Οτγ8: “ε 
ἐλαί ἐδ ἰοαεί ἔπ (λό κίπσάοπι οΥἿὙ ἦφαυεη,," οἷο., ΒΔ ον 8 
1δδὲ [0.9 ἜΟΧργϑδβίοη σοίογϑ ἴ0 βυ μουϊου τυ ἢοῦ ἴῃ τοϑρϑοῖ 
οὗ ΤοοΓ] τἰ χθουβηοββ, Ὀυΐὶ οὗ ἐλδοογαξέο ἀευοίορηιδηΐ 
απὰ αἰσκαλίν. Ἠρμοο ἴὐ ᾽5 Ὠοθά] 688 ἴ0 Δ Κα δὴ Ἔχοβρ- 
ώοη ἴῃ ἔδνον οὗ {πὸ ρα γί γ 8, 88 ΟἸβῃδυβθη ῬΓΟΡΟΒΟΒ. 

ΕΘ ᾿ἰδλαὶ ἐπ 1055 [16481]͵ ὁ δὲ μικρότερος .--- 
Μογοῦ: Νοὶ δ ὑπαὶ ἰ8 ἐεαδέ, 88 (Π! 6 ΟΣ ΡΑΥΘΙνο ἰ8 ΠΘΥ͂ΟΣ 
υϑοὰ ἔογ ἐπ δυρουϊδῖνο. ὅϑ.6 ποῦ Β Οαριηιαν (ρ. 
2185). 6 ὙΥοίία οηίογίδὶμβ ἃ αἰ δογθηΐ ορἰηΐοη, δηὰ 
ἐγδηβ δῖοβ ἰσαδί. Βυὶ 16 Ῥαββαρ ἰδ Βο ρογίδηϊ, ἰμαί 
ὍΠ]688 ἔοτορα ὈΥ {π6 υϑα οὗ (88 ΙΔ 6, ἴ6 86 ποὶ 
ψδιγδηϊοα ἴῃ ἀονίϊαϊπρ ἴσομι (86 ᾿ἴοτὰ] οχργοδδίοῃ, 
τουρὴ πὸ ἀο ποῖ ἀδὴγν ἐπδὶ (Π6 τοηδογίηνρ, λό ἐλαΐέ ἐδ 
ἰοαδί, ρσ'νοθ σοοά βοῆβεὲ. Τὴ6 πιθαῃίῃρ ἰ8, Β6 πῆι ἰδ 
ΟΟΠΙ ΡΘΕ ΟΙΥ 1688 ἰη ἰτ6 Κἰπράοπι οὗὨ μοδυθα, ἀσοογά- 
ἐπ ἰο ἰλεδίαπαάαγά 97 ἐλαΐ ξἰκισάοηι (ΟγτΊ}]͵, Τμοοάογοὶ, 
δῃν οἴ6Γ8), ΟΥ ΒΟ Οοσυρίο8 ἃ ἸΟΝΘΡ ρΙδοθ ἰῃ ἰΐ, ἰ8 

δίον ἴδῃ Φό μη, ἴῃ τοϑροοὺ οὗ [86 ἀδνοϊορτησεὶ οὗ Εἷ8 
Δ δπὰ βρίτϊτυαὶ 36, Μαϊάοηδίαβ [αποῖο8. 186 Ἰορ- 
͵68] ἀχίοτῃ] : “ δΠιπίριωηι πιαχίπιλ ππα͵ιδ ἐκί πιαχέηιο 
φηϊπ ιν." ἘΕγϑὴ {Π6 Ἰοδβῖ 'η 186 Κίηράοτχῃ οἵ 0 Νὸν 
Τοϑίδτηδηΐ ΘΠ] ΟΥ8 τ Βαὶ ΦΌΒἢ οοὐ]ὰ ποῖ μάν πδα, Υἱζ., 
Ῥοδσο ἴῃ 1ὴ6 δΒηϊδποὰ ποεὶς οὗ ΟἸγὶϑί, δῃά, πνίιἢ ἰῦ, 
Ῥδὔδθηοο ἰῇ βυδογίησ δπὰ ἀραὶ, δῃὰ αὐἷοὶ ἐχροοίδ- 
ἴοι οὗ [Π0 βοοοῃὰ οοιΐηρ οὗ ΟἸγίβὶ, ὙΏΘΏ ΘΥΘΥῪ 
ὙΤΟΩΡ 8}}8}} δ τἱρῃίοα, ΟἾδος οοτητηθηϊαίοῦβ ἤν 
ΔΡΡΙΙοὰ τὴ6 οχργοββίου, “ ἔδεβ," ἴὸ ΘΟ γίδυ ΗΪνηβοὶ 
(Ομγγϑοβίοι, υϊμος, Μοδηοίμοι, οἰο.). “ ΤΉ 1685, 
ἯΟ δὶ {π6 [ἴτὴ6 8 οἰ ρβθὰ ὈΥ 186 ΡἼΟΥΥ οὗ ΦόΌΒη, 
Ψ|1 ἰὰ τὸ Κίησάοπι οὗ Βοᾶνθῃ Ὀ6 στεδίοσς ({π 6 ρυηο- 
τυδίΐοη οὗ [6 γογβ Ὀϑίπρ' ομδηρθα), ΟΥ Μὶ}} 85. {86 
Μοββίδῃ οχοοὶ δὰ. Βαὶ [18 ἰηιογργοίδι θη ἰ8 ονὶ- 
ἀΟΠΓΥ υπ θη], 88 ἰμοτο οουϊὰ 6 ΠΟ δοΙῃρδγίβοῃ 
οὗ (86 Κπὰ Ὀοίτοοῃ Φοβυβ δὰ ΦοὮπ, οοσίδ ΠΥ ποὶ 
δὶ δου ἜΧΡΓΟ6Β8 ΠἸπϊ αἰϊοι ἡ 

4 (Βιχίι Οοτνπιδπ δᾶ, ΤΕ ρ., 1555 (8. 835. Τῆὸ οτἰχίηδὶ 
ᾳποῖοβ ἢ. 250, ν εἰσὶ 19 ἢο ἀοιδὲ δὴ ΘΙΤῸΟΙ οὗ 189 Ὀγί ΟΣ, 
ὙΠποΣ βασὰ ἐμ δὲ γγὸ τηυδὶ δΌΡΡΙΥ ἰο μικρότερος οἰἰοτ (τῶν) 

ἄλλων, οτ ᾿Ιωάννον τοῦ βαπτιστοῦ. Μογοτ (Οοαι., Ρ. 941) 
Ῥγοίυγη [06 ἰδίζου δπα οχρμίδί δ (ρ. 243): "ἪἨ6 ΨῈ0 δ.}8}} ὁ6- 
ἘΠΡΥ ἃ ἸΟΎΟΣ δῖδηδροίϊπς ΟΥ ἄορτοο οὗ ναΐϊὰ9 δηὰ αἰ η γ ἴῃ 
με Κίπχάοπι οὗ ἰΠ6 Μοβοίδῃ, δὴ Φόοδη [6 Βδριδὲ ΠΟῪ ο6- 
δαρίοϑ ἰὰ ἴμ6 οἱὰ τῇ ΘΟΟΙΒΟΥ͂, [5 ατοδίου ἐμβπ 6. οὗ Ὑδοόπι 1 
διδνὸ [υδὲ βαίἀὰ ϑιιοὶ στοδὲ {Π}|ηχ5." [τυ ργοΐοτ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 
τῶν ἄλλων, δηὰ οχρίαίη : «ὁπ θοΐπρ Ὠθατοδὲ ἰο ΘΟ γίδὲ δηὰ 
δίδηδίης δί [6 ὑοτΥ {ΠγοΒῃοἱ οἵ Ηἰ8 κί σάουι 16 φιοαα κἔα» 
ἔωσι 1ἴὴ6 στοδῖθαϑς οἵ 8]} ΟἹ 'Γοϑίδπιθηϊ ὑοῦ Ποῖ δηὰ δαίηϊδς: 
δῖ [86 ἰοαδὲ ΟΡ ΠΤ Ὀ]οδὶ ΟἨ τ διίδη γν 80 .188 δαί Έ18}}γ οιτοτοὰ 
ἰητο 180 ρόδροὶ ἀϊδροηβαῖίοη 186 φμιοαα δβίαξιιητι ΟΥ ΔΔ ἴὼ Ἦἰ8 
βιδηθροίηϊ (οἱ 85 10 ροτγβοημ! Ὠγ61|0) ατοδίου [ἤδη ἢ. 1{ 15 
ποὶ ἀσπίοα, ον τ. τμαῖ ΦΌΠΠ τΔ 6 δ 16} Θπῖοτ ἰηΐο [6 
κίηχάυπι οὗ ἴῃ9 Μουδίδη, βπὰ ἴΠ6η ὙΟΤΕΡΣ ὃ τἸησοἢ ΒίΧΠΘΥ Ρὸ- 
εἰ Ἰλδη τα ]οπδ οὗ (τίμα. ΤὮΘ Θοτϊαραγίδοη στοΐοσα 
ΦΩΪΥ ἰο 6 »γϑδϑϑηξ ροβί(οα ἴῃ ἔμ6 αἐὼν οὗτο".--Ρ, 8.} 

{ Ἰ Ὑ υτάσνγοτιῃ, ἤτυπι τοκροοὶ ζοτ ἴπ0 (δίπογα, ὁπᾶρα- 
ΤΟΥ͂ ἴο σοτη πο ἰπ6 ἰητοτγυτοίδοη οὗ ΟἸγνδοδίοτῃ, Ἐπί; γ- 
χτηΐϊθαβ, ΤΠδορΡγίαςῖ, ἢ} (6 οἴποτ, ὈθΪ δἰ 6 ΟΧΡΟΏΒΘ οὗ 
«Ἰοδγηθθα. ΑἸίογὰ ἀδοίαγου [86 ΓὉΤΊΏΟΥ ἴο ὃ6 ΘΙ ΓΟΙῪ δάνουβο 
ἴο ἴδ δρί τίς οὗἩἨ [ἢ οἷο αἀἰδοοῦζδο, 8η ἃ ἃρτοδϑ δ} ὈδίΔη 5]- 
γΥ τί Μογοσ. ΑἸἰοχδηύον ἴδ ΠΟΤΘ ὙΘΤΥ πηδαιἰϑίβοῖοΟΓΥ, δηὰ 
ΜεδΚοηΒ ἴΠ6 ἴογοο οἵ {{||8 Ἡράμρ ων ρδδδδρο ὉΥ τεάἀυςίπρ ἰὶ 
δἰ ΠΡ ἴο Ὠνἷα ; “ Δ]1 (μαὶ 15 ΤΟΔΙΥ βυδογιθά ἰν, ἱπαὶ οὴθ [ἢ- 
ογτίοτ ἰο Φόομὴ [ἢ δ0ῦ1θ γοδρϑοί ἰδ ζγθαῖοσ [ἢ δηοίθογ," Βαϊ 
Ὁ ἩΝΐδὲ τοδρθοὺ ἴ--Ρ, 8.) 

ἴῃ Ῥαββίῃηκ 86 οοσαΐης ουϊδτηΐιοα, Ηφ αἷβο ἱπάϊοδέοθ 
[86 ὑγιηγιοηδό οοπίγαδί Ὀοϊτ ΘΙ 186 ἀδγβ οὗ (9 Βαριδδι 
δὰ Η]β οττῃ δάνρηϊ. 

Βυθβοσϑῖι νἱοϊθποθ, 8 δαβδοῖϊδα ΓΚ 
βιάζεται.---ἘχρΙδυδίοηβ : 1. [τ ἰ5. ν᾽ ΟΕ ῥὲσ- 
Βοουϊοα ὈΥ ἐδ ΘΏΘΙΩθ6, δὰ (80 νἱοϊοηὶ ἰδἶζο ἰὸς ἴτοεα 
το (Πρθοοῦ, Ομ ΘΟ υτρον, δα οἰμογθ). Βυὲ 
(18 ἰ8 ορροβϑὰ ἴο ἱμ6 οοῃίοχί, ψϊο ἰ8 οὐ ΘΕ} ἴῃ- 
ἰοπαρὰ ἰο ὀχρὶδΐη {6 στοδίῃοββ οὗ Φοδη, ἰῃ6 οοπίγαδι 
Ὀούποοῃ [86 ἀδγΥΒ οὗ ἴῃ Βαριἰδὲ δηὰ (δοδο οὗὨ Ομ γαῖ, 
διὰ {16 τηδηϊοδίδίίοη οὗ (86 ἰσηρσάοτῃ οὗ Βοδυθῆη.--- 9, 
ΑΒ το[οετίπρ ἰοὸ 186 δανδποοηθηὶ οὗ πὸ κίηρσάοσι οἴ 
Ὠθάνθῃ ὈΥ͂ νἱο]οηϊ τηθδη8: (αὴ Τακίηρν βιάζεται ἴῃ 
ὑΠ6 πιὲ ϑέηδέ, ΔΒ τηοδηΐηρ, ἰΐ γογεϊδίν ὑγοάποες 
ἐϊδεῖ, ὁγοαΐε ἐπ οὐδ υἱοίεποο (ΜΟΙ πο μου, Βαιρεὶῖ, 
Ῥδυ]υ8). Βυὺ (8ῖ8. 8 ἱποοιορδιί] πὶῖι [86 ὁ 
κἷίοῃ βιασταί πἘ]10 ἔο!]οτθ. (ὁ) Ταδεὶυεῖῳ : λἴασ- 
πα υἱ γγοίοαίμν (Ἐτ᾿ (286 86); Ὀὰξ (18 ᾿ἴ6 δὺϊ- 
ἴτασγ. (ὁ) 71ὲ ὦ ἰαζεν, ὃν υἱοίεποες, οὐ ἰπίθηβθ οπάρδ.- 
γοτβ--ἰη ἰμ6 βορὰ Βοῆβο (ΗΠ οβυομὶμβ : βιαίως κρατεῖ- 
ται[).---Ἴ 6 Ἔχργαββίοι 8 νἀ Θ {1} τροιδρδμοσίοδὶ, ἀ6- 
ποίη (89 νἱοϊοηϊ Ὀυτβύπρ ἔστ οὗἩ [πὸ Κίπράοπι οὗἁὨ 
Βοάνθη, 88 ἰμ6 κοσμεῖ οὐ 8:6 δηοίθης (ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂,᾿ 
τὨτουρὶι ὑὸ Ἀυδὶς οὗ ἰμ6 ΟἹ]ὰ Τορβίατηθηῖ. Φοδη δηὰ 
ΟἸσίβὶ ἀγὸ ἱμβοιιβοῖνοβ {86 υἱοϊοηὶ πῦο ἰακα ἰδ ὮΥ 
ἔογοο,---ἰ ὸ οστηοΣ, 88 ΘΟΙΩΤΩΘΏΟΙΩς [6 ΔΑ58}}} : 86 
Ἰαϊζεσ, 88 σοι ρ οἰἴηρ ἰλ0 οοπαυσαῖ, Ἀσοογαϊηρὶγ, (μἷδ 
ἷθ ἃ Βχυγαίϊνο ἀδβογ ρου οὗ 86 στοαὶ ογα ποι μαὰ 
186η οοτητηοηοσθοά, 

γεσ. 18. ἘΌΣ ἃ11 [9 ὑσζορῆοῖε.--- Ῥγοοῦ οὗ τδδὲ 
διδὰ πδὲ Ὀθο; δἰαθά. Ὀἰδθγοηοθ Ὀεύπτθθῃ (116 ομδτδο- 
ἴδ οὗ ἴπ6 οἷά »εγίοα Ὡοὰ (16 πειῦ γα, Α1} 16 ἢ 
οἰδ ργορδοϑίοα οὗ ἱμδὺ δγα, οὐ ὑγεαϊοίοὰ ἴξ ; αὶ [ΠΟΥ͂ 
οουϊὰ ποὶ 6811 1ξ ἰῃῖο οχίβίθῃοθ. [76 δι ρἢδβὶβ 1168 
ὁπ Βγορ Βοδίϑα, ἐ. 6.. {Π6} οπὲν ργεάϊείεα ἰλε Κἰησάοτα 
οὗ ᾿ρανϑῃ, 88 βοιηθίησ ΐμγε, πὮΪ6 ΠΟῊ, δβἷποθ 
186 οοτίηρ οὗ ΟἸτἶβί, ἰὰ 18 δῇ δου] γϑα]ῖγ. [ἢ [Ὲ6 
ἀγρεϊο, (η6 ποτγάϑ, ἘΠ} ΦοὮ σι, ργοοσὰθ ἴΠ6 νοῦ, διὰ 
ΔΙῸ οοππῃοοίοα 11 ὁ νόμος. Φοδη 88}}} Ὀοϊοπροὰ ἴο 
τι6 αἰδροπβαξου οὗ ἰδ Ἰανν, Ὀυὺ ου 1ῃ6 γ Υ {γοβμοὶὰ 
οὗ ἰ86 ἀϊδροπδδίίου οὗ ἴῃ6 ροβροὶ, ποθ δάνομὶ ἢθ 
Ῥτοοϊαϊπηιθα, “ὕδομο αὐ πλεῖν ἴεα, αὖ ἐο ευαῃ- 
φείϊπι." Οομρ. ἴμκο χνὶ. 16.---Ρ, Β.] Ἷ 

γεν, 14. Απὰ ἐξ γοὸ τ} χοοοὶνϑ ἱἐὶ.--- Τὴ δῃ- 
ὐμοεὶβ πιὰ (6 ργθοθαϊηρ γογθο---ἰ 6 ῥσορμοὶβ μανα 
ῬΓΟΡΒοβὶβά---ἰ Βοῦθ Ὠἰηὐοα δ : ὩΟῪ ἷβ ἔπ ἔχηθ οἵ [86 
ΓΙ ΒΙ ποῖ, Τ86 ἰάθα ἰἰ56} 'ττὰβ Ὀδῖογο Ὄχργοεβθὰ 88 
ἴ86 Κίηραοιῃ οἵ Ὠδάνεῃ βιιδογίηρ νἱο θη. ΤῊ 5 [Π 6 ἢ 
[ΓΒ ..68 8ῃ οχρίδῃμαίζοη οὗ 1886 τϑηποῦ .ἷῃ τ ἰοἢ ἱξ 
Βυ το νἱοΐομοθ. Φοθη τὰ8 186 ΕΠ.) 6 ΠΟ τᾶϑ ἴο 
ΘΟΙΩΘ 88 [86 ΡΓΘΟΌΓΒΟΡ οὗἩἨἁ ὠΜοδβείδῃ, δοοοσγάϊηρ ἰοὸ Μὰ]. 
ἷν. ὅ. ΤῊ οχργοβδίοῃ 1δ3 τηοϊδρῃοτίοδὶ, διὰ γοίοστοὰ 
ἴο [6 ομαγδοῖοσ οὗ 6 ὈΓΘΟΌΓΒΟΣ οὗ Φ681:}8 858 ἰῃαὶ οὗ 
ἃ Ῥιορῃοὺ οὗ ιάρτηρηϊ, οὐ 88 ἐπ6 τηϊβαΐοη οὗ ΕἸ» 
[αι δὰ ὑθθὴ βυὈο]Ϊοαὶ οὗ (86 οοπλίηρ ἱυαρτορῃὶ, 
6 ὅ6ν.8, βοσονον, υπαἀογβίοοά ὑπ μαββαρὸ ᾿ἰἴογα ἶγ, 

διηὰ ὀχροοίοα (Πμαὶ ΕἸ 4 που]ὰ ἀτῖβα ἤγομη 86 ἀοδά, ' 
διὰ δοίυ δ! ἈΡΡΘΩΡ διμοῦρ ἴδοι (ὟΥ οἰδίεἰη, Πἰρι- 
ἰοοῖ, βομόςᾳεη). “688 τεπιονϑὰ {818 τι βίδα (οοζορ. 
Μαῖι, χνὶϊ, 12), ὉΥ δΔοκπον)οαρίηρ Φομὴ 5 ἴμ6 ΕἸΔ] ἢ 
οὗ ψβοπὶ Μα]δοιΐ δδὰ βρόκθῃῆ. ἴῃ 016 ΒΘΏΒ6 ΟὨΪΥ͂ 
ΤΏΔΥ ἴΠ6 ΡΓΟΡἨΘΟΥ διᾶνα Ὀ6ΘῺ 8111} ματι δ! }]γ ἀπ} 8]1οὰ, 
88 ἰῇ Βοοοπὰ οοχπίης οὗ ΟἸγῖϑὲ τοῦ ἃ δἷβοὸ Ὀ6 ὕγο- 
οσοαραὰ ὈΥ ἰπάστηοηΐθ. Βυΐ ὄνθὰ ἴθ ἴπ6 οδαγδοῖορ 
τ Γηϊββίοιι οἵ Ε]1}41} οου]ὰ ΟὨ]Υ Ὀ6 τηοιἀρβοτίοδὶ, ποῖ 

γον. 1ὅ. Εἴἰο ὑἰμαῖ αὶ ϑασα ἴο Βϑασ, ἰϑὶ Ὠΐσω 
Ὦθδσχ.-- ΟΡ. οἷ. χἰϊ, 9, 48 ; ον. ἰἴ, 7..- ΑἍὄὔμτγὸ- 
γοσῦϊδὶ οχργαβδοίοι ἴο Ἂνοΐζο αἰϊοιιίοη, οὐ ἴο0 πιϑγὶς ἃ 
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ϑομονιβίοη ἔγοτα οοσίδίῃ Ὀσϑηιίδοθ, [πὶ [86 ργοδϑηὶ ἴω. | ἔπδη οὐθ ΟἿ δόμα: 1. Α58 οχα πῆρ ἰμ6 Βαρίδι : 8, 
δβῖδῃσο, [6 ἱπίογοδοθ ἨΔΔ οὐυϊουβ. [{ [86 [ἴτηο οὗ 
1μ6 Βτϑὶ βιαστής γ͵1ὰδ8. ῥδδὶ, ἐπ6 βοοοῃὰ διὰ 
τοῦυδπὲ Ὅ6 δὶ μβαῃᾶ. ἸΤμυδ ΟἾτὶδὶ οοταρ) θὰ 88 ΓᾺΡ 88 
ΟΒΒΙΌΪο τὰ ἰμ6 τοαυοϑὶ οὗ ἴ[ῃ6 Βαρ ἰδὲ ὑο Ῥγοποῦμοθ 

ἘΑΜΑΥ, 186 Μοβϑίδῃ. ΤΏΟΒ6 Ὑ80 ΚΟ (86 ϑιοτίρ αΣΟΒ, 
διὰ Ὀοϊϊονοα ἴμοτ, πουἹὰ Ὀ6 80] ἰο τοοοχηὶζο Ηΐτ ; 
ὙΓὮ116 αὖ (ὴ6 Βᾶχη0 ἔϊηο Ηο που]ὰ ποῦ αβϑδυσὰρ ἰδ {1116 
Ῥοΐοτο ἰδ ρὑϑορῖο, βίποθ ἴῃ {πον τηϊη8 ἐὺ νγγὰ8 8.}}} 
ϑοπποοὶοα π|} 4668 οὗἉ το ὈΘ] ΠΟ ἢ δ ἃ ΘΑΓΏΔ] οοπαμοϑί, 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Τηΐδ δΡ[οτγαβ ἃ ἔγοϑὴ υἱοῦ οὗ [Π6 ρτοδί- 
Ὧλ6δ8 οὗ 688 88 οοτηρδτοὰ πῖϊ Φοδη, ποσὶ Ηρ Βγβὶ 
τοδβίογοϑ, δῃὰ μὰ δοκηοπίοαροβ Ὀοΐοσο ἐδ Ρθο- 
ἴα, ἱῃπ τσ θο89 Ὀγοδθῶοθ Φοη μδὰ αἰγηοβὲ στοργονοᾶ 
ἘΝ ΤΏ οομίγαβὶ ρροδγΕ τοοβῦ Οἷθδν δπὰ αἰδβιϊποὶ 
Ὀοίποου Ψοδη δηὰ ΟἸμτβί, θοίποοῃ 186 ΟἹὰ δηὰ ἰδ6 
Νον Τοβίδσηθηίβ, Ὀούγοο 681πὶ ἀσνθοριθοπὶ πὰ ἃ 
ΒίΟΥΙΩΥ ογῶ. Απὰ 858 Φόοδη μεα βγεὶ ἰοβιβοα οὗἉ Ογίδί, 
80 ΟἸγῖθι ΠΟῪ ὈΘΑΓΒ ἰαΒ  ΟΩΥ οὗὨ Φοδη, 

2, Ἰὼ τυ, [06 Βαρ ἰδὲ ἰπηδο ]  νγὰ8 ἃ δϑυβοϊοηὶ 
ΤΟΡΙΥ ἴο Ὠἷβ οσσῃ ἰπαυΐνγ---ἀγέ Τάοι πε ἨἩΗΐδ Ὀοΐησ 
οἴει οα ἱτηρ]]οἀ ἃ ἀουδὲ ἰῃ δΐ8 οἸτῃ τηϊβαίΐου. Ηρῃσθ 
480 ἰΐ οου]ὰ ΟὨΪΥ Ὀ6 ἰγαπβίθηΐ, 

8. ΤΏ νυἱοϊοπὶ τοδηϊοβίδιίοη οὗἩ (86 κίησάοτα οὗ 
δοδυθη ΠΡΟῚ οαγίδ 8 Ὀτουραὺ δρουΐ ὈΥ ἴῃ ΒΟΪΥ 
γίοϊοηοο οὗ Φοδπ δηὰ 6808, 80 ἀδμογοὰ ὑμ15 Κίηρ- 
ἄτα ἰηο 8 βἰπα] υγου]ὰ. 

4, [Ὁγν. ΤΉΟΜΑΒ β0ΟΤΥ : “ [ἢ ΟΥ̓ΟΤῪ Δρ6, “ ἴ86 Κίηρ- 
ἄοπι οὗ μϑάνυθη βυ θδγοιἢ υἱοΐθηοο, δηὰ (16 νἱοϊ θη ἰακο 
ἰξ ὍΥ ἔογοο.᾽".... ΤΏΘΥ ὙΠῸ τὸ ἀοίοττηϊηθα δ 4]} 
δανθηϊγοθ, ἰο Βπα δἀμπιϊβδίομ, ν|}} ΒΌΓΟΙΥ Βαοοοοὰ : 
Ὀαξ δυσὶ ΔΒ ροβίρομῃο (6 ΘΟΠΘΘΓΏΒ οὗ ἐμοῖς 8ο0}8 ἴὸῸ 
που] ᾿ηιογοθί, Ὁ] θαβαγοβ, δπᾶα αἰνοσβίοηβ, Μ1}1} Ὀ6 
ἔουπὰ ἴο οοτμα Ββδοσί οὗ 1 ; 88 ὍὙ6]1 28 ἴμοβθ τ ὮὯΟ Βθοῖκ 
βαϊνδίϊΐου ἰῃ Δ Οἰμοῦ ΤΥ ἰμδ ὈΥ ΓΟρΡΟηίδπορ ἴο- 
πατιὰ Οοἀ δηὰ ἔδι ἢ ἴῃ εἶθ Ὀοϊονοὰ ὥου," ΜΑΤΤΕΕΤῪ 
ἩκπεΥ: “ ΤῊΘ Κίπράοπι οὗ μοᾶνθα γ͵ὰ8 πόῦοῦ ἰηὐθηά- 
δὰ ἰοὸ ἱπάυϊσγαο ἰμ6 οα86 οὗ ἰσίβοσβ, Ὀυ} ἰοὸ Ὀ6 (ῃ9 
ξοϑὶ οὗἨ ἰποσα ἐμαὶ Ἰδῦον." Οορ. [0 χὶϊ!. 24: 
“γίνε (ἀγωνίζεσθε) ἰ0 Θηΐοῦ ἴπ δἰ {86 δίγαὶξ ραΐε.᾽" 
-!. 81] ἃ 

ἩἨΟΜΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ, 

ΤῈ δἰουῦ οὗὁἩ ἰ)6 οτὰ δβ ἰδ δρρδᾶσα ὈΥ [86 δἰ 
οὗ δοδη.---Επεγο ἔγοϑάουμ ἔγοχῃ 81] 68) ΌΒΥ ἴῃ 18 6}} 
ΤΩΔ) ΟΕ (σοδη δπὰ ΟἘτἰβι).--- Τὸ οοτημοπαδεοη οὗἉ 
ἴδο Βαριἶδι 828 τοβοοϊηρ στοαίδν βΙ ΟΣ Ὅροι ἰμ6 Τοτὰ 

5.1}} τῶοσο ἰδ6 [μογὰ (υἰύοσθαὰ δὲ Βυ ἢ ἃ τηοχηθηΐ, δἴϊοῦ 
ΒΘ Θχρουΐθῃοο, ἱῃ ΒΟ ἰΘΣΤη 8, τὶ τ 8 γοθοσυδιϊ 088 
88 ἰ0 Ηἰδ οὐττι ρ6ΓΒΟΠ}).---ἰῇ ταὶ δοη86 (Π086 ΤῈ ΔΙῸ 
Ἰοαδβὺ ἱῃ ἰῃ9 Νονν Οονθηδηὶ δο στοϑίον {Π8ῃ 186 ργτοδ» 
οϑὲ ὑπᾶϑρ [86 Ο]ὰ.---ΕΛ ΣῪ ΓΓΟΒἢ τηδοϊ οβιδίΐου οὗἩ [16 
κἰπσάοτῃ οὗὁὨἨ Ὠδθασθὴ σϑαυΐϊτίηρ Πογοΐίβα οὐἩἨ ζ11}.---- 
ΟὨσιβὺ Ὀγρίησ (6 Κίησαοιι οὗ μϑδγϑη ἴο {Π18 68 
δηὰ αὖ {Ππ6 ΒΔΠ16 ἰἰΠ|6 86 ἰησάομῃ οὗ Ὠδανοα 
ὉΥ ἴογοο ἔον ἐμ 15 θαυ ἢ.--- Το Κίἰπσάογη οὗ Ἀθᾶνϑῃ ρᾶ38» 
ἱπρ ἔγοπι ἰἰ8 ὑγρίοϑὶ ἔοττῃ ἰῃύο σϑϑὶγ (Ὠγουρὰ 186 
ΓΑΙ ]π688 οὗ» ΗΒ τὶ [ΠΏ ΘΞΒΘΒ. ---- ΗΟΪΥ ν᾽ ]6Π66. -- 
Ομ γῖβιβ ρογίοοι βιιβογίηρ οσοπδεϊαπρ ΗΐΒ Ρμοσγέδθοὶ νἱο- 
16η06."----ΟἸΑττιο88. οὗ ἰδ6 ΟἹὰ Τοβιίδγλθηῦ ἰοβἰΠΟὨΥ͂ 
δρουΐ ΟΠ γῖδι.---- 16 ἐλαΐ λαί ἐαγ ἕο ἦθαν, ἰεἰ λΐπι ἤξαν 
186 Ἰουάσβι 0811] ἰο ἃ 1 οὗ ἔαϊι : 1. ΑΔ ροϊπύπρ ἰο 
ΟἿΡ οτἶβίηδὶ οδ Πρ, ἴο ὮΘΔΡ ; 2. ἃ8 οοπαοζηπίηρ ἰδ9 
βἷῃ, ἰπδ ὭΔη [88 οδσθ, γοὺ (068 ποῖ ὮΘΑΡ: 8. Δ8 
ΔῺ δατηοῃϊίοη ἰο οοτλθ ἰοὸ [86 Κποπνϊοαρσο οὗ ΟἸ σὲ 
ΟΥ̓ Οὔὖν Βοαγίηρ.---- ῬΓΟΡΟΥ͂Υ ἰο υπάἀογβίαμα (η6 Βογὶρ» 
ἴυΓοΒ, 18 ἰο ΚηΟΥ͂ ΟἸγΙϑβι.----ΕΘΙῪ 08]1 οὗ ἀοὰ ἰΒβ αἱ [86 
ΒΘΙΩ6 ἰπη6 θΟΪῈ ΖΘΏΘΓΆΙ δηα Βρθοΐβὶ. 

Θίαγζο :-π-θοο8 ἰἱῦ Ὀδοοιλ6 8 βοσνδηΐ οὗἨ [ἢ 6 ΟΓῸΒΒ 
οὗ Ομ τῖϑε ἴὸ ἱτυϊίαύο ἴπ6 ρβοτὴρ οὗ ἰμ6 που]ά, οσ ἰὸ 
(ὐἴπὰ 15 8β41]5 ἰο 186 πὶπὰ 3---ἘἾ δνουΐηρ᾽ ῬΓΌΔΟ ΠΟΥ 680» 
ποῖ Ἔχραοὶ βί80]6 ὮθαΓΟΓΕ.---ΤΏΟΥ ΤΟ τὸ ὑπᾶοσ [86 
ἰηδυσποοῦ οὗ ἴδ ἴον οὗ ἰδὲ σουῦά, ΜΙ Βοδγοϑὶν 
Ργοτο δι ἴο σοοῦ ἱξ ουἱ οὗ 16 Ποαγίβ οὗ οἴμοσγβ, 0Κ9 
ΣΧ, 80.----Ἡἰοαϊΐηισεν :---Ὗ 6 τουδὶ ὍΘ ἱΠΟΓΟΟΡὮΪΝ ἴῃ 6δτ- 
μοϑὲ ἰἢ γὸ 8ΓῸ οὐδοῦ ἴὸ σϑδοῖ ποανθῆ.---ὰβ (86 80}» 
Βίδῃοθ δχοθοῦβ {Π6 βῃδαου, 80 (86 οὔ τθ6 
Νον, ἰδαὶ οἵ ἴ[Π0 ΟἹΪὰ Τοείδιημοηί, Ο0]. ἰἰ, 17; Η6Ὁ. 
ψΙ, ὅ ; Χ, 1.--- Οενἰαοὶ, ;---ΚΕΟοΟΤ]οάρο οὗἉὨ ΟἸσίβι 18. [196 
Β016 βίδπἀατὰ [ῸΓ τιϑαβυσίηρ δρὶ εἰ 8] στοδίμοβϑ. 

Ἡσωδηον .--τὔοϑαβ οοτημηθηὰβ Φοἢ ἢ ΔΙ͂ΟΓ 8185. (ἴ8- 
αἶρ]οβ βᾶνο ἰον ΗἨΪ8 ργθβθῆοθ. [μοὶ {}}}8 ΒΈσύθ ἃ8 80 
ΘΧΔΙΊΡΪ6.---οθὺ8 Κη ον ἴ86 Βαρδυ Ὀαϊνον ἴῃ δη (ἢ 
Ἰαϊίον ἱζη ἱτηβ6 1. ---Ἠππλη ΟΡ᾿πἰΟΏΒ δὰ ἰἰἶζο [ἢΘ 
ὙΪπὰ: Ὀονατο οὗ Ὀοΐῃσ ὑδμοῖν θδίΒοΓγοΟΟΚ.---Ἰηα0- 
Ῥοῃάρῃοθ ἃ Εἰρὴ ΒΟΒΟΡ δηὰ βίογγ. 

5 [8ο δἷδο οὔ ἐδ6 οὐ Ηἶδ ἀϊθοῖ "65. Ατῦτοϑο ἴῃ 1.πκθ 
ΧΙ, ὅ (85 αυοϊοά ὉΥ͂ )οπιΐπο, μἰγαβ Ὑ ΟΥΩΦΎΡΤΟ: γίηι 7ιεέπιτδ ΐ 
πόοῖ ΘΟ ο, 8 " Φὸον φῬγοσοσαπαο Ἀἰλιρδφις 
δο ἰαογνηιί ἐὐθοραπηάο. Ο ὁφαία διοϊοία  Ηαο δὰ 
αγπα παοὲ ποεδίγω.--Ῥ, 8.} 

εἰ Ν ΤΏ}. [86 ΣΘΙΠΑΥΚΆ οὗἩ ἈΓΑ 6 ἩΘΉΓΙΥ : “" ΟἸτὶδὲ Βρο ΚΘ 
ἘΠ 5 Βοποθῦν οὗ δόοδη, Ὀαϊ αΦ λον ἀσραγίφα, ΡΝ 88 ΠΟΥ͂ 
ὍΟΓΟ βΌΠ6, 1(0Κὸ Υἱ!. Ηὸ πουὶϊὰ ποῖ δ0 πη οἢ 88 Β06η1 ἴο 
βδιϊοσ Φοθπ, ποῦ δνά [8656 ρταδοδ τοροτίδα οὔ ἢ] π|Δ. ΤΠ ΟΌΡὮ 
ὸ τηὐδὲ 0 ζοΓ σὰ ἴο μίγο ἴο 4}} οἷν ἀπ6 Ὀταὶθο ἴογ [Π6 1} 
ΘΙΘΟΌΓΑΘΟΠιΘΏΐ, γοῦ ἯὙ τππδὶ ἀγοία ονοσγ της ἴθδξ ἸΟΟΚΑ 
Ἶκὸ ἤδιΐζοσγῃ, ΟἹ ΠΥ ὈῸ ἴῃ ἄδησον οὗ ρηδῖηνς (ποῖ αρ. Ῥυτίὰθ 
͵δ8 8 ΘΟΥΓαρὶ ΒΆΤΟΣ, τ Οἢ ψγὁ τησδὶ μοί ἴοοὰ ΟἸἴΠοΓ [ἢ ΟἾΠΘΙΘ 
ΟΓ ἴῃ ΟὈΓΒοΙγοδ."--Ρ. 8. ᾿ 

8. 7λε Βαρίϊεί απὰ ἰλδ βοκ οΥ απ, «ὁ )μάσοα δὴ α ολια!δῆ, σοπογαξίοα. ΟἸ, ΧΙ. 16-19. 

16 Βαυΐ ᾿Βοσγθαηΐο 81|4}} 1 1] κθὴ {Π 8 ροηοσδθοη ῦ [Ὁ 15 16 ππῦο ἢ] άγθὴ δι πρ 1α (ἢ9 
17 ταδυκοίβ, δηὰ οδ ]πρ αηἴο {π61γ ἴδ] ουγϑ [ἰο ὑμ6 οἰβουβ],.} Απα βγη, ὟὟ}ὸὼ παν ρΙρβὰ 

αηΐο του, δηὰ γ8 ἢδγθ ποὶ ἀδηοθᾶ; τ ᾿ιαῦθ τπουγηθα [γα ]]6, βυηρ ἀἰτρ685] αηΐο γου͵ἢ 
18 δηᾶ γα βᾶγθ ποῦ Ἰατηθηιθα [Ὀθαὺ [86 Ὀτα45ι].} ΕΣ ΨΦοθη οαπλ6 πΘΙ 161 ΘδΟ μ᾽ ΠΟΙ τ ὨΪΚ- 
19 ἰηρ, δῃὰ ὑΠ6 0 βδὺ, Ηθ παϊῃ ἃ ἀθυ [ἀθπιοη]. ΤὨΘ ὅοῃ οὗ τῦϑῃ οδπιθ ΘΑ η 81 ἀσηη](- 

ἱηρ, 8πα Τμ6 0 βδύ, Βϑῇῃο]ὰ ἃ πιδῃ ρ]αἰλοπουβ [8 ρ]αἰίοη], δηὰ ἃ σὶηθ- ὈΪΌΡ ΘΙ, 8, ἰΠοηᾶ οὗ 
ΡΟ] Ιοδη5 απ βίμηθυβ. Βαΐ ὙΝ ἰβάοτα " 18 }υβιιΗ6α οὗ [οῃ 886 ρατὺ οἔ ] " μ6 . μι] άγθῃ, 

εἶκ. : Ὁ Ψετν. 16.-Ἰλοπιηδηη : τοῖς ἑταίροις δια, οονπραπίοπδ, ρίἱαγηιαΐθ), αἴον α΄. Β., ὕ., Υ, εἴα, ςοοφααΐ 
ᾳυοίαδ 88 Β]46 δι θοτ 95 Β. διὰ Οἱ, δδ ὉΣοΟΥυ ΟΠ} Υ σοχιρασοὰ ὉΥ οἴδασο; Ὀυῖ [89 ῥτἱιοά οἀϊίου οἵ Οὐ. ΕΡΒγαΣΝ 



τσ ταιαν τὴ 

408 ΤῊΕἙ ΘΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΥΤΗΕΥ͂. 

δγτὶ (Ο.) ὉΥ Τιδοδουδοτζ δοὰ Απροῖο Μαεῖ σά. οἵ ἐλ Οοά, Υ δἰἰοδη (Β. θοΐὰ τεδὰ ὁτέροις. Βαϊίτιαδ᾽ ε οἀὐϊιίοι οἵ ἐλο Ἰω- 
ἴθτ, ΒΟΎΤΘΥΘΥ, δαϑῖδ!: 1δοδιπιδηη, δθὰ ἐμ ἀλλήλοις [πὰ πο Υἱῖ. 88 ἕστοτο ἑταίροις.--Ῥ. Β.) Θηορθδοι: τοῖς ἑτέροις 
αὐξέ4), αἴΌΟΥ τοοσὲ Οοάὰ, [1ποϊπὐΐης Οσὰ, Βπδι(.), βὸ δἷδοο ΤΊ ϑοβου οι [δὰ Ττοροὶθα. ΑΜοσὰ ἄοθα ποῖ χοδὰ ἑτέροις, 

86 δἰδίοα ὉΥ Οοπδαὶ, ας ἑταίροις. 80 δἷδο Ὑγογάριγοσί δ, 1Δηρο 8 ἰπἰογρτοίδείου γοηαίτου ἑτέροις.--Ρ. 5. 
8 Ψογ. 11.--Ἰδοβιοδηη δηὰ ΤΊϑο βου οτ οσοῖ ἔΠ6 δεοοπὰ ὑμῖν, )]ονίπς Β.. Ο,, (Οσά. Βιπαῖ!., οἷο. 
δ γον, 11.--Πδρβθ ΠΟΤ ΠΟ 8}: Ἰρέ»" λαδϑη, (σεολ) ἀέθ ἐδηχίαρο σοριαολέ, αὶ ἐὰλν λαδέ «ἰολὲ (ἐσι Ολονὴ 96: 

αημπογέ; βοτίγοηογ: ΄6 λαῦο ϑυπρ ἀέγσοδ εἰπίο μου, απα μὲ λατο ποΐ δηιοία ἐλ ὑγοαδέ; Αὐάτον Νοτίου : ἈΓ6 λαύο διεπῦ 
ὦ αἶγρο ἰο νοι, απα νοι λαὸ ποί ὅδαΐ γον δγεαδίδ,; (Οηδηϊ δὰ ἴη9 του ϊδοὰ νϑσϑίοῃ οὐ ἰδο Απὰ. ΒΙ01]6 σίου : δ δαπῦῇ 
ἐλο ἰαηιεπέ, απὰ ψὸ ὑδαξ ποέ ἐλ ὄγϑασί, Θρηνεῖν τοίοτα ἴο ἴδ Ζ-Ὀποταὶ ἀΐγρο, πὰ κόπτεσθαι (τα 9 γογὉ) ἴο ἴθ οσίθη αὶ 
ΘΧΌΓΟΘΒΒΙΟΩ ΟΥ̓ ΒΟΙΓΟῪ Ὗ Ὀρδέηρς [80 Ὀγοδϑὲ, οοπιρ. Εἔσοχ. χχ. 84 (βορί.: κόψεσθε τὰ πρόσωπα); Μεῖϊ. χχὶν. 80; 1,Κο ΧΡ]! 
18: χχὶὶ!. 48, δηά ἢ) οἰ οπασίοθ, Το δυϊθοτγ θὰ γοσί οι 15 υϑῖγ τδρῦο.--Ρ. Β.] 

4 γον. 19.---ἰ- Ἡγέηοιδέδδον 1 ἃ [6] οι ̓ου ἰγδπδιβεέίου οὗἨἩὨ 129 Απδογζοοῆο οἰνοπότης. Ὅτ. Οὐπαπὶ δὰ ἴδο Ν. Τ. αἵ 89 
Αἴ. Βίδιο ὑπίου: α σέμέίον, ἀπὰ α 

δον, 19.--ἰ ὁ Ῥγοίοσς οδρ δ] σίη 
6 6Γ. 19.--ἰΠλῆχο: οοη, δοίξοη 

«οὗὐηεοανέηχεν. Το δηὰ 
Ἡίδάοηι 88 ἰἢ οἱάοσ οἀϊομδ οὗ 16 Βίυ].6. 8:6 Εχομ. Νοίοα.---. Β.] 
Εν Κίπαον. 8.0 εἾδ0 Ἀέογοτσ, απὰ σοηδοῖ, ἘΠῸ 4ποῖοθϑ ΔΓογοῦ δῃ σοΐοσβ ἴο Αοἷο ἢ. 22 

ΒΊΤΟΩΡΟΣ: δέῃ Ξγοβϑον πὰ ἩέηραιθΈ.--. Β.] 

ἴον ἴδ βδῖπιο ῃ60 οὗ ἀπό, [ηδἰοδὰ οἵ ὑπό (ἄνδρα ἀπὸ θεοῦ ἀποδεδειγμένον εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι, κ-τ.λ.) --Ρ. Β.} 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ΟΠΙΤΊΙΟΑΙ, 

γος, 16, Βυὶ τδοχοῖο ΒΏΔΙΙΣ 1εἶχου {85 κ6 5.» 
οζαϊξος 2---ὖ βοοιηθὰ δ 1 ΦΌΒη σοῦ δϑουϊ (0 
ἰάθη Πἶν ΕἾ πλβ6 1} τὶ 8 χοηϑγαϊίοι ἰῃ σοΐδγθμοα ἴἰῸ 
1861,ογὰ. Βαὶ Δοδυβ τοδίογεβ ἷἶπι ἰὸ ἷδ τρμὶ ὈΪδοο, 
δηὰ Ἔχδὶ 8 Ηϊπμβο 1 δηὰ ὑἰμὸ Βαριἰδὲ 88 ὁπ6 ἱπ ορ- 

κοι ἴο 186 δρὶ τ οὗ {π6 δρθ. Α ἰγαῃϑι του ἔγοια 
9 γογαϊοίς ρου Φοδῃ ἰὸ ὑμδὲὶ οὐ 8 ΘΟ ΟΤΏρΡΟΥ- 

σῖοβ, ψὑὰ ἢ δρθοΐαὶ γοίογομοθ ἰὼ [86 ῥτοβοηὶ δῃὰ ἱτω- 
Ῥοπάϊηρ ἴδιο οὗ ἴ6 Βαρῶδί. ὙΨΒ116 Φοδῃ δηὰ Ψ6808 
ἭΘΙΟ Θηραροα ἴῃ βρὶ τα] ἰαδογϑ δηὰ ταγγαγε, ἴδ6 
βἰῴρ είαδν ἐλ Ζὶ Ο7 ἀδαυεη, “ ἐλὲδ σεπεγαδοη 
ποῦ ὰ “ἢ ΒΘΟΚ Ἔα ἐβιρροναμ" ᾿ 

1 15 1ἴκὸ υτιῖο οὨἑ] ἄχοσι.--- ΤῊ 6 Θογασηοι ἰπίοσ- 
Ῥγοίδοι οὗ (818 ραββαρα (γδβι ργοροβϑϑὰ ὈΥ͂ ΟἜσγϑοϑ- 
ἴοπι, δηἃ το ΠΟ Ὺ ἀοίδηάοα ὮΥ (6 γ) 15, ἐμαὶ ἐδ 6χ- 
γ ββίοῃ, φρῳ διὰ ηιομγπῖπρ, τοίου ἰὼ Φοθ δηὰ 
ΘΒΌΒ, δηα ἱδπᾶὶ ἐπ 0 Φ6 8 σοῖο ἰῃ6 οἴμοῦ ΟὨ] θη 
Ἅ0 τοδιβοα ἰὸ ρἷνε ποοά, Βυΐϊ (Π]5 18. δ ἰγοὶ ὑἢ- 

᾿ Φτ6Ώ80]6. ον, 1. “ἰλὶ φεπεγαξδοη")" ἷἰ8 ἸΚοηΘα ἰὸ 
οἸ]άγθ ἈΪδυίηρ ἴῃ (η6 τηλυϊκκούρ᾽δοθ. 2. ΤΏ686 
Βδτη0 ΟΠ] άγθη 8.6 τοργοθοηϊθα 88 ξ ἴῃς οὈ766- 
ὕομβ ἩὨΪΟΩ ΟἸτῖβὺ Βα ΒΘ] ΘΟ ῬυΐδΒ το 86 τοῦτα 
οὗ [86 Ρθορῖθ. Βοίὰ ἴῃ 186 βἰπῖϊο δῃὰ ἰῃ ἐμ ἀχρίδῃδ- 
οι οὗ ἰΐ, ἴπθ 6 γ8 ἃγὸ ἰηἰτοαυοοα ΔΒ βρϑακίηρ. 8. 1 
[8686 ἰοττὴ8 δὰ τοΐογτοὰ ἰὸ Ομ γίβὶ δῃὰ Φοδη, [86 οἵ- 
(ἐν οὗ 116 ἤρυγοβ νουὰ ἴᾶτνο Ὀδθὴ ΣΟΥ ΓΒΘα : ἐθρη- 
νγήσαμεν---ηὐλήσαμεν. 4. ἸΏΟΓΟ 8 ἃ τηδηϊοδὶ δηϊἷ- 
τμοϑ8 Ῥούνθοῃ ἰδ6 ἰᾷθα οὗὨ οἰ] άγοη οἱδαγίηρ, δηὰ (86 
ἔοτλοσ ἤσυγο οὗἁὨ ἱακίηρ ἴ6 Ἰκϊπράοτῃ οὗἨ δαγθῃ ὉΥ͂ 
Υἱοίθμθοο. ὅ. ΤῈ οοπαυοὶ οὗὨ [26 Οἰὐ]άγοῃ 8 τορσο- 
Βοηΐοα 848 ἱποοηβίβίθηῦ δὰ οοπίγδαϊούοσγ. 6. 6 
Βανο ἴδ0 ἔδοί, ἰδλΐ {18 ρομογαίζομ ΓΘ Π]Υ οχροοϊραὰ 
1μαὺ 118 Ῥγορ ιοί8 βου] ὰ Ὀ6 ἰῃβιυοπορα Ὀγ ἰῃ6 μαδβείηρ 
ὙἘΐπ)Β οὗ [οἷν σΆΓ Δ] τον δηὰ ἱποὶἱπαϊΐουβ. Ηδποθ 
ἯΘ ΟΟὨΟΙυαθ ἐμαὶ ἰῃ6 ρ»ὲρίπρ δὰ »ιομγπίπσ ΟὨἸ]ἸΓΘῺ 
τοργοδοηὶ {δ Φ68, δὰ [16 ἕτεροι, “ ἐλά οἰλογε,᾽" 
᾿Φοθῃ δὰ Ψοβθυβ. Τμ6θθ ἕτεροι ἴοστῃ ΠΟ ρᾶσὶ οὗ 
[86 
κοί, 

[30 αἷδο ἀ6 Ὑοίίθ, δὰ Μογον, Ρ. 201: “Το 
τπαιδία ΔΙῸ (06 7608 ; [86 ἕτεροι 86 Φοἢῃ δηὰ Ψ96βι8."" 
Βαϊ] ονήοθου ἴο {818 ἱπιοσργοϊδίίοι, [86 σϑύοσβο οὗ 
(ὸ οἴδοῦ, ἔον 186 ΓΟΠΠΟΥΪΏΣ ΓΘΆΒΟῺΒ : 1, Βϑοϑῦβα ἰΐ 
8 ΘΟΒΙΓΑΣΥ ἰῸ 106 ῬΔΦΓΆΪΪ6] ῬαΒδαρῸ ἴῃ [116 Υἱῖ., 82, 
ὙΠΘΙῸ γΘθ Βα ἀλλήλοι ς, ἐο ὁπ6 αποίλεν, ἱπβίοδα 
οὗ ἑτέροι ς, 80 ἰμδὶ {π6 ῥἰαγίηρ ΟΕ] άγθη δηὰ [86 βἰ- 
ἰθῶὶ οἰ] άγθη ἔοττα Ὀυΐ οη6 ΘΟΙΏΡΔΏΥ, ΔΙ ΠουρὮ αἶϑ- 
δτοθα διθοηρ ὑπογαβοῖνεβ (88 {Π6 Φ6ῊΒ πο τῸ ἴῃ ἴδοὶ 
ἩΠῚ [Π.6ἷΡ ΤΩΔῊΥ Βοοῖβ δηὰ μοῖρ σομ γδαϊοίο συν οδστ] 
δοίύοηϑ δρουῦ [6 Μοββίδῃ). ΤῊ βδπιθ ἰ8 ἔσυρ, ἱ τὰ 
τοδὰ πίΐι ᾿δομτήδηη: ὁταίροις. 2. Βοῦδυδο ἰΐ 
ἩΟῸ]Α σοργοδοῦς ΟἸγίβὶ δη ἃ Φόμῃ δ8 ὑπὸ αἰδϑαιαβοα 

ΘΟΠΙΡΔΗΥ͂ ΓΟρΡΓοΒοηΐο ἃ 88 μἱαγίηρ πὶ [6 ΙΔΔΣ- 

δηθὰ ἀἰβουοάϊθης ρασῖγ. 8. ΕἾΠΑΙΥ, 1 γεϊοοὶ θοΐἢ ἰπῖοιν 
Ρτγοιαιίουδ, ὑπαὶ τοίυϊοα, δηὰ {μπδὶ ἀοοηἀοὰ ὈΥ Ὁν. 
[δηρο; Ὀοσδυδα Φομη δηᾶ Ομ τβὶ οουἹὰ πὶϊὰ πὸ ἀθ- 
ἔτοο οὗ ργοργίοιυ δῃὰ μοοὰ ἰδβϑίθ δθ σοργεβεηϊθὰ δ 
ὈΙΑγτμδίοβ ἀπ οοηγϑῦθβ οὗ ἰμ οἷν τδυπνδγὰ ΘΟ ΘΏΡο- 
Τατθθ. Ἧ͵6 οοποΙυάο, ἐποτοΐοτο, (δὲ δοίλ οἰα88βο8 οὗ 
ΟΠ] τοῖον ἰὸ 86 παυπαγα, οδργϊοίουβ, δ ἀΐθ- 
οοπίρηϊοα Φο68 : πο ΟὨΠάτοη Ὑ80 υΪδγ [86 τηοοῖς ττοῦ- 
αἷῃρ δπὰ ἰδ τηοοῖὶς {ΠΠΟΣΆΙ τοργοβοηϊηρ (ἢ δοίῖνα, 
16 εἴομπὶ ΟὨΠἀγο 0 τοΐυδο ἰὼ [(Ἀ}} ἴῃ τὴ (δποὶν 
Ῥἰδγιηδίθθ, 86 ρμαβεῖνα ἀἰβοομίοπί, μοΐ τι (86 δὺϑ- 
ἰοσὶγ οὗὐἨ Φομη δπὰ π|ῖϊ ἰ)6 τόσα σμ ΘΟ δηθὰ σθη- 
Δ] οοπάποὶ οὗ ΟἸγίβι, 8.0 ΟἸβιδύβθη: “ΤῊΘ ΒΘΏΒΘ 
ἷα ἰῃβ: [86 (ομογα!ϊοη ΓΟΒΟΙΔ]68 ἃ δοδὶ οὗ 1]- 
Βαχηογοὰ οἰὐ] το, τ σΐα ἴὸ 8 ᾿ ΡΟΒΒΙὉ]6 ἰο Ρ]6αβο ἴῶ 
ΔΩΥ͂ ἯΔΥ: ΟΠ6 Ῥδγί ἀσδβῖγοβ ἰπΐ8, ἀπ [Π6 Οὐδο Ὁ ἰῃδὲ, 
Β0 ἐμαὶ [Π6Υ σδῃποὺ ἄρτοο ὉΡΟῺ ΔΩΥ͂ ἀΘΒΙΓΔΌΪΘ ΟΡ Ὧ86- 
ἔὰ] οοουραξίοι," ὕοχωραγθ αἷβδο ἰδ 1)]ηβίγα το τθ- 
τ λτκΒ οὗ Ἡ ογάβισοσίῃ, 80 ἰη ἐπὶ8 6886 αἰ ΒΒ 15 ἔγοχη 
18 ἔανογίία ΟΠ γγβοβίοπι : “ΒΥ {86 οἰ)άγοη [οΣ 
ΤΑΙΒοΡ οπ6 εἷαδε οὗ 186 ΟἸΣ]ἀγ6}] ΤΏΔΩΥ ἱπιογργοίοσβ 
ππάἀογβίδηἃ (π6 Βαρυδδί δπὰ ον ᾿οτὰ, Βαϊ [ἢ]18 βθϑσῃδ 
ΒΑΓΒἢ. Τμο γενεά [66] 15 βαϊὰ ἴο Ὀ6 ὁμοία παιδίοις, 
δηὰ (ἢ ἀὈΘΥΓΌΪΟΙΒ ΤΑυΣΤΩυ οὗἉ 86 ΟΠ] ἄγθῃ, δοσαρ]δῖῃ.- 
ἱηρ (μδὶ οἴ σΒ του] ποῖ ἔυτθοῦ ἰλθῖ ἴῃ τΠοἷς Β6 116 
ΘΑΡτίοοϑβ, 18 οοιηρδγοὰ ἰοὸ 86 αἰδοοπίρηϊδα σρηβοσίουϑ. 
Π688 Οὗ ἰδαὺ ροπογαίζοη οὗ [86 δοῦγβ, ρδγι ουϊαγγ οὗ 
186 ῬΠΑτίβθοβ, τὰ. οουἹὰ ποὶ Ὀ6 ρΡ]οαβϑὰ Ὑ]1} δὴν οὗἍ 
Οοἀ᾽ 8 ἀἰβροπβδίίοῃβ, διὰ σοὐοοϊθὰ Φοιῃ δὰ Ομ σγίβι, δ8 
1Π6Υ μαὰ ἄοπο ἴ86 ργορμοίβ Ὀοΐογο ἔπθ, ΤῊΘ 
(ποτγοίοσο, 8, 8 ὅγὸ ἴκὸ ἃ θδηὰ οὗ τγαγνγαγὰ Ομ] ἄγ, 
ὙΠῸ ρῸ Οἡ πΠῚἢ (Ποῖρ οτσῃ ἰγονς ἃὶ 016 ἰἶπη6 ΡΆΥ, δὲ 
Δποίμοῦ σταυο, δη μκἷνα πὸ Ὠδοὰ [0 ΔΏΥ ΟΠ6 εἶ86, δηὰ 
δχροοὶ ἰπδὺ ΘΥΘΓΥ ΟΠ6 Βιιουϊὰ οοπέοστω ἰο ἰμβοὰ. Υου 
ἭΘΙΘ ΒΔΏΡΤΥ ἩΠῚ Φοδπ, Ὀδοδυβο Π6 που]ὰ ποὶ ἀἄδῃοδ 
ἴο γοῦγ ρῥἱρίης, δηὰ πῖϊὰ Μο, Ὀδοδυβθ 1 11} ποὶ πτθὸρ ': 
ἴὸ γοὺς ἀἶγχα. Φόβη σοηβαρεὰ γοὺν ᾿οαμἰουδηθβα, ἃ ' 
ΥΟῸΣ ΒΥΡΟΟΙΙ͂ΒΥ ; γου, ἰμογείοσο, υἹ ΠΕ οι, δηὰ " γθ- 
ἦδοῖ (886 ξοοὰ οουμβεὶ οὗ Οοἀ,᾽ γῆ δ88 ἀουϊβοὰ ἃ γϑὰ- 
ΤΟΥ ΟΥἨὨ ἸΒΘΔΠΒ ἴον γοῦΣ βαϊγαίΐζοη (Κα υἱῖ. 80)-- 
Ρ. 
ἊΝ 1ὴ. ὔἅ8Ὺ Ἀανο μἱροὰ υπῖο ψγοῦ, οἰος.--- 

Ασωουρ ἴπ6 δον, ατϑοίεβ, ἀπά Ἐοιηδῃβ, ἰδ ντὰ8 ΟὉ8- 
ΤΟΙΏΔΓΥ ἰ0 ΡἈΪΑΥ 16 Βυΐα ΘΒροοίδ!ν αἱ πιδτιτίαρθ ἀΔΠ068 : 
Βυχίοτγί, 1.2. Ταῖηι. ῬἰτΩ ]ΥΪγ, ΒΟ] τοαϊδέηισ Ὑ88 
ΟυβίοΔΓῪ δἱ Ὀυγίαϊβ. ΤῈ οχργοβδίου, ἀαποεά, σοῖς 
τοβροηὰβ τ τ οἱρίηρ, δὲ 85 Ὧι ἔΠΠΟτΑὶ αἷγρθ Μγῶ8 
δχροοίθά ἰο θυοῖκθ Ἰατηρηϊδίοῃ διρομς {86 ΤΩΟΌΓΠΟΙΕ, 
ΘΒρθοΐ δ! ὈΥ δεαίίηρ ἐδλὲ δγοαδέ (Ὠσποο τὰ 6 ἐχργοββίοσι, 
ἘΖοῖς. χχῖν. 16; Μαιῖ. χχίν. 80, οἰο). Τηθ ἔφυγα ἷἰ8 
ταὶ οὗἨἉ οὨἸ] το ἰσαϊιδιϊηνσ [1.6 ζ δ ἰν} 638 ΟΥ ΒΟ]ΘΙΏΏ» 
.ἴ68. οὗὨἨ [ποἷΡ Βοηΐοσβ, διὰ Ὄχρϑοϊηρ οἷος ομ]άγοῃ 
Ὅ800 ἰδΔ6 πὸ ρασί ἰπ τ οἷς ΕἾΔῪ (0 ββαγο ἐδπιοῖν διηυδο.- 
τηθηὶϊ, 

γες. 18. ΕῸΣ Ζοβῃι οὐσαθ ποέῖποσ ϑαϊπρ τος 
ἀχίμϊκίν κ.---Αα Ὀγρουθο]οαὶ οχργοδδίου, σοίσσις ἰο 
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ἰυΐϑ ἀὐδεέϊπομοο δηὰ δϑοοίϊοίβση, 88 οομ τ ἰδ ησιϊθηθα 
ἔσοπι ΟὮ γἰϑι}8 ἔγθογ οοπάυοι. πὰ ἔπον βαν, Εἶο Ὠδ8 
δ ἄδηλοι [δαιμόνιον ].--- Α ἀοτλοη Οὗ ταοἰδοθοὶν (9 ολα 
Σ. 20). θ ἔριγο οὗ ρἱρίῃγ, ἴο νι ϊοὶ Φομη σοϑρομά- 
οὐ ποῖ, 18 811 (Π6 πιοτὸ βιίυιϊεην, (δαὶ τ. 6 βρυτγίουβ 
ΤΩΛΥΤΊΔΡο δὖὺ ἴΠ6 οουγί οὗἩἍ Ηρτοὰ γγὰ8 {8:68 οσσαβίοι οὗ 
Φοἢπ8Β ἐτηρτἰϑοητηθηῖ ; ἀπ δραίη, [Π6 ἄδποο οὗἩ [6 
ἀδυσδῖον Ἡδγοάΐαβ, ἐμαὶ οὗ πἷβ θχϑουϊΐοη. [πῃ ποίαν 
Ρΐδοα 4150, ὁ 681.3 Βα γ8 ὑπαὺ [6 Φονγβ σου]Ἱὰ μανο κοὰ 
ἴο υ86 ΨΦοΠη, 48 1ὲ ἼΤοΓα, ὈΥ ὙΔΥ οὗἉ τοὶ χζίου5 ἀἰνογβίοη 
(ϑοδη νυ. 8ὅλ. . 

γον. 19. Το βου οὗ ἴαδῃ οδσὴϑθ ϑαϊξσι δὰ 
»-- -Ποίογγίησ ἰο ΗΒ τηογο ἔγθο τηοάθ οὗ οοῦ- 

ἀυοῖ, πὰ ψ]ἢ Βροοΐδὶ Δ] υβίοη ἴο ἴ.6 ἴθαβὲ ἴῃ [86 ἢου86 
οὗ Μαοιίπον, ἰῃ [6 ΘΟΙΩΡΔΙΗΥ͂ ΟΥ̓ ρυ δ] οαπΒ δηὰ βἷη- 
Ὠ6ΓΒ [πὰ {Π6 ποασϊηρ ἔοαϑὺ αἱ ὅ8π4]. Τιιῖβ ἱπάυοοα 
186 ἈΠ ΔτΒ668 0 ῬΓΟΠΟΌΠΟΘ 8} ὈΠΙΆΨΟΓΔΌΪΟ ᾿υἀρταρηὶ 
οὗ Ομτῖδι. Ασοοογαϊηρίν, Ηΐ8 Θοη οι ρογα γί 8 δἰ Γοβ αν 
οομμηοηοοα ἰο οομάρμῃ Ηΐτὴ 88 ἃ ἀθϑίγουοῦ οὗἩ {6 
αν. 1 β28 ὈΘθῃ 8 1ῃδὺ ουν οτὰ Βοσγο μἰπίϑ 
αἱ ἐδ ΟΟΘΟΌΣΤΘΠΟΘ ἰοΙΤ ΘΙ ταϊδιοᾶ, στο Ηθ δια 
δαιημοηΐθηῃο οὴθ οὗ Ηἴ5 ἀϊδοίρ]θβ ἴὸ “Ἰοὲ 186 ἀοδὰ 
ῬΌΓΥ ἱμοῖν ἀοαα,.᾽" Βυῖΐ ἰΐ ΒΘΟΙῚΒ τρογο ᾿ἰκοῖν, ἰμδὲ 1 
[8ο συγο οοπίδί ἢ ΔΗΥ͂ Δ] 5ϊ 0 ἰο0 ἃ ἀοβηΐΐα ουθηῖ, ἰΐ 
τοίοιτοα ἰὸ ὑπὸ πηραυϊδίίοῃ οὗ Φο 8 αἰβοΐρ]οβ, ἰῃδὲ 
ἀυτίηρ [6 σδρεν ν οὐἨ ἁ ἐποῖγ ταδβίον, δῃᾶ ὑπ] αἶαν 
8 ἀοαίδ, Φοϑυ βου! αὐδίδίη ἴγοια ἰδιείηρ ραγὶ ἴῃ 
ΘῺῈΥ [οϑιϊν 66. Βυΐ τὸ ΓΘ ἐμοὶ ποα ἴο ἕδϊκο 8 Ὀγοδοῦ 
Υἱὸν οὗ ἐδο βυρ᾽θοί, ἀμὰ ἰο τοραγὰ {86 βιδίοηγθηϊ οὗ 
86 Πιοτὰ 88 τοξουσῖηρ ἰ0 1Π6 ΔΏΚΟΓ πὰ ΒΟΙΤΟῪ οὗἨ [6 

ὉΪ6 δθουὶ ἐμοὶνρ παι οηδ] ροβί τοι, πὶ τ Οἢ ΟἿΓ 
σὰ οου]ὰ ποῖ βυιωραί ἷζε ἴῃ (δδὺ ρΡδγ συ αν ἔοττω. 

Τμοὲν δαῦηδὶ τηουτγηΐηρ Ὸγ (86 οαὐπαραὰ ἀδργοδβίοη οὗ 
Ἰοσαοὶ οουϊὰ πιοοὲ τῦὶϊῃ πῸ σϑαροηβο ἔσομαι Ηΐμ. 

γον. 19. Βα ΨΜιράοση, οἱο.--- ΕἾΠΑ] ἡπχτοοπὶ οὗὨἁ 
εἶιὸ μοτὰ 858 ἰο ἴΠ0 αἰ δδγοηςοα οριδἰ πίη Ὀοίνγθοη (ἢ 
Ῥθορΐα, οδπ, δὰ Ηΐπλβο! ἃ, ΤῊ σοφία. Φαοτοπιο: 

, φυ διεηι εἰ υἱγίιδ οἱ δαρίοεπξα ἀεὶ }ιιδίδ ζοοῖδδε 
᾿ δ τισὶ [116 οοηιργοδαΐμιδ ξπι. ΟἾὮΓΥΒΟΒ- 

ἔοτι, ΤὨΘΟΡὮΥΔοῖ, Οδϑίθο : ΤΥ ἰβάομι, ἩΔΙοἢ ἢ88 Ὀ6- 
Θοζηθ τηδηϊοδί ἰη 9668. Ὠδ οί: Α μΡογβοηΐβολ- 
εἰου οὗ 6 τνίϑάοχῃ οἵ 968053.---ΤῊ ἴδια Ὁπαουίοα]Υ 
Τοΐοσβ ἰὸ [80 δρὶσὶξ οὗ (π6 ἰΠΘΟΟΙΘΟΥ 88 τιδηϊοβιοὰ ἴῃ 
Φομῶ δηδ ἰῃ Ομγίβι, δηὰ πο Ὀθαγβ ὑΠ6 πδτὴθ οὗ 
Ἡδράοτα (Ῥτον. Υἱἱϊ, δὰ ἰχ. ; βῖν. χχὶν.), Ὀθοδυβθ [86 
δοῃάυοὶ οὗ δοδῃ διὰ οὗ 68:18 τγὰϑ ρυϊάοα ὮΥ ἃ ἀ68- 
πἰΐο οδ)θοῖ, μὰ ἀογίνοα ἔγουα [16 ερὶ τὶ οὗ Ἦ ἰβάομι ἰῃ 

ΤΟ Δ Οη. δ 
195 υΞΠ9ἃ οὐ [86 ρμαχὲ (οτ, αἱ ἴδο μαμὰ) 

οὗ ΒοσΣ οἰλίϊγθῃ.---ΕἸΒηοσ, ΒοθμΘΟΘΆθΌΓροΡ: Δυάρ- 
οἷ, τορσονοὰ, ἑἐ. 6., ΌΥ 180 Φονβ, γῇο β8ῃου]ὰ δᾶγα 
Ὀδοη 118 ἀἰδοῖρ]69.} Επδ]ὰ : Ἐ641}γ 1.586 ὈΥ (δαὶ 
ἔοο 8} ροπογδοη, βίμοθ ἱμοὶγ σοῃισϑαϊοίουυ Ἰυὰρ- 
τ θη οοηδιϊοα οδοῖ ΟΘΡ, δηὰ 80 οοπβιιηθα Ὗ ἰ5- 
ἄογῃ. 6 Ὑ οἰία ἰΔ|κ69 [86 ΔοΥ. ἱπ 86 Β6η86 οὗἁ ΒΑΡ Ϊϊ, 
δῃὰὶ ρσἶνοβ [6 δβίδίοηθῃηὶ ἃ ἸΟΓΘ ρΌΠΟΙΩΙ Β6η86: ΤῺ6 
οἰ] άγοη οὗἉ Υ Βάοτμ (ἢ. 6., [086 τΔΟ τϑοοῖνο ἱϊ, οὐ ΜΥ 
αἰδοῖ ]635) σῖνο, Ὁ. τοῖν οοπάυοί, οΔι136 ἴο Δρργουΐησ 

᾿ς ΦΓΠΘηςο Ἰ ίϑαάοτα, βου 6 οδρ (Δ! Ζο, 85 ἔπ δοτὴθ οαϊ- 
(δο56 οἵ ἴ9 Ε8Πχὶ 8 Ὑ ὁτγδίοη.-- δ᾽ 
[1 τ 18 6186 [ἴὴ9 βδόπίδῃοϑ Ου] ἃ Ὀ6 ἃ δοΙ ΘΠ ᾿ΤΟΌΥ, ΟΥ̓ 

φοῖϊ ἢ τοῦυξκο οἵ ἴῃ Ὀδὰ ἰσοδϊτηο!ς οὗἩἨ ΘΟ 5 νἶδο δὰ 
ἡἀημνώντῳ ὯσΘ ΟἹ [ἢ9 ῥδτί οὗ ἔῃο60 ΠΟ α]αἰ πλϑᾶ ἴο Ὀ60 

οτἰβοάοχ οὐτοΐέθσο δηὰ δυϊμοτίζοὰ ὀχροπηᾶθγα, ὍΣ, ὕ. 
Α. Αἱοχδηάᾶογ 168Π58 ἴο [6 ἱπιογρτγοίδιίοη, Βαΐ ΠΟ οἶθδσς οδδα 
φἴ [τοῦ (ον οὗ πῦϊξ, ΠΟΣ οὗ θπλοτὺ οσσΏσδ [ἢ [6 ἀἰδοοῦγδοῦ 
οὔουν ϑενυίουσ, ΤῈ6 οὨ ΠΑ ΚΟ ΟΠ το οἵ Τ ᾿Ιδάομι ἔῃ νοσ, 19 
δοοῦῖ ἰο ῦὉ6 ορροϑρά ἴο ἴδ: οὨ  Ἰάἰδἢ δη ογν τὰ ΘὨΠ ἄγϑη οΥ̓ 
ἐδ 9 κοπογβεοῦ {μ τόσ. 16. ΟΌΠΙΟ, Βοηκοὶ, ἐπ μα, νἱ!. 85: 
ἀξ ἐργεῤνμοί ϑαρασα τα ἐξδονἐ πον Ῥλαγνίδαὲ λογιμηγιιδ δ(. 
φινίίει. αροφδίοξι, Ῥδίέσαπέ δὲ Ῥεεοοσαίογ ἐδ ογ"η 68 τ ἴοίο 

γ»"»ο αα “έδιεην οοπσογοί: Ζη08 δίο σρροιας, αα οδίονπ- 
ἐλάρβρα ὁ"“({ἀπὶ ομηῖ ἐδ πιδοοον μα ἐφηα :8 ΟΠ ΘΓ.» 
4|, οαὐωπεκέαϊογωσεζμο ρογυογοἑξαίφηι.--Ῥ. 8. 
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Ὑἰβάοσα. Μογοῦ, ορροβίησ ἀθ Ὗ οἰἱδ᾽8 νου οἵ ἐδ 
80. : Ὁ βάομι [88 Ὀθθη υϑβθα οα ἐμ6 ραγὶ οὗ Βοῦ 
οἸΠ]άγοα, γτἱΖ., ὈῪ ὑμοὶν μανίην δἀορίρα ἰ. ΤῊΣ ρα5- 
ΒΔ 69 τηϊδί 06 γοδὰ ἴῃ ἐμ Ἰἰρ)ν οὗ γον. 2ὅ 8464. [ἡ Ῥοὲδ 
ΟΑ5868, ἃ ἸΟΥΟᾺΒ ῥγοβρϑοῖ ἰβ δϑίηρ ορθηρᾶ ὑρ ἴο ἐμοὲν 
γί. Τα ἀπά βάοπλ ματὸ Ὀθθῃ ᾿υβιδοα δηά 
ονγηθᾶ, ᾿πουρἢ ποῖ μῦ ὮΥ [86 τηθῃ ΟΥ̓ (818 χοπογδίίοῃ 
ΟΡ ἈΥ͂ (86 ἩΪ86 δπὰ {86 ὑσυάοηῖ. Βαΐ ἴῃ ἰῃΐδβ ρμα2- 
ΒΆΪΖ6 ΒΟΙΤΟῪ  ΒΘΘΙῺΒ 8[1]] ἰ0 ῥγϑάοσηϊπαία: 1. Ὑ ἰβάοχω 
8.88 Ὀθεῃ ἰγδάποθά ὈΥ ἰπΐ8 ροποσαίίοη, απὰ οὈ] σὰ ἰὸ 
ΛΒ ἐν Βογβοὶῖ; 2. ἴον 118. ρύυγροθϑο, ἤϑὺν οὨ]]άγθὴ μδὰ 
ἴο Ὀ6 Ῥοτῃ δῃηᾷά ἱγαϊηθὰ, Τῇ πογὰ ἀπό χηϊσῃιὶ αἰπηοὶ 
Ἰοδα υβ ἰο δαορὶ δῃποίποῦ ἱπιοσργοίαιίοη ὙΝ ἰϑάοιῃ τγᾶϑ 
ΟὈἸ σοὰ το ᾿υΒ ἐὟ Βοσβοὶῦ ὈΥ ἃ ἠααϊοΐαὶ νϑγάϊος ἔγοπι 
[16 δοουδαίίοη οὗἨ Βδὺ δὨϊ]άγοῃ (ον σϑῖμοσ, ἱγοηῖ δ υ, 
οὗ ἴδοβθ σὲ βου! ὍΘ Βοῖ οὨ]ἀγθη). Βαϊ τμθη, ἰμΐδ 
ΡιΓΟρΡοΟΒΙ οῃ ΟὨΪΥ τοίου ἴο (ἢ ΟΟοδβϑῖο ΟΓ οδυ86 οὗ ἃ 

᾿ 10 ἰ8 ποὺ ἰῇ οἸ]άγθῃ τὸ ἐυβε γ ΥΥ ἰϑάοσα, 
θυϊ [16 τη68ῃ58 οὗἨ ργουΐῃρ Βοὺ ᾿υδιβοΔΈ 08. τὸ ἀογὶν. 
οα ἔγοια ἴ86 ἰδβί πω ον ὙὮΪΟΝ ΔΡΡΘΟΆΓΒ ἱπ Ποὺ ΟἿ Ἱ]- 

ῬΟΟΤΕΙΝΔΙ, ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΑΙ, 

1, Ο μΐ8 οοολδίομ, 6888 ἔογοίοϊὰ (86 ἡπάρταρηῖ 
ὙΒΊΟΩ ἰΠ6 ποΥ]ὰ 48 δἱ 81}} ἶγαθβ ὑσοπουποοὰ οὐ {89 
κίπσαάοιῃ οὗ Βρασθὴῃ. ΤῸ ἴΠ6 τβθῃ οὗ (μΐ8 που]ὰ, (6 
Ῥγοδοβίησ οὗ 86 ΔῊ ΔΡρθῶγβ ἴοο βϑύθσζγο, [00 τουοῖ 
ορροθϑὰ ἰοὸ 186 ἱπποοθὺϊ δηὰ Ἰαν } οπὐογτηοηίϑ οὗἁ 
᾿ἴδ ; τ 116 [8.6 ΤηρΘθΔρῸ οὗ Ῥαγάᾷοη τοθοίβ ἢ (ἢ 6 ΒΟΘ- 
ΕΠπτὴ γ οὗ Ῥμδγίβαϊοαὶ Ἰορα βί8, μὰ Ὸ ἀοβοσῖθο ἰξ 88 ἔδνοσ- 
ἵπρ᾽ ΟΔΓΘΙ ΘΒστ685 Δηα Βα 6] ἀἷηρ βίη. 

2, ΤΏ δβρί τὺ οὗ [6 ψου]α 18 αἰβο δοουγαίεϊυ ἀ6]1}- 
οδἰθα ἴῃ ἐδο ἔσυγο οὗἨ βυσοοβϑῖνα ρμἱρὶηρ δὰ πιοῦγιι- 
ἱησ : ἔγβι, δδάνο δη)ογιωθηίβ, δὰ πη στρουτηΐηρ [ῸΣ 
[06 ἀθδὰ. Το Ὑ ἰβάοια οὗ 86 ἰκἰησάοτα οὗ μοδύθῃ 
ΒΆΠΟΙΪΟΠ5 [8.6 Ορροβὶίθ ογὰδρ: δγβὶ ἴῃς ἰδνν, δὰ ἰῃθῃ 
1110 ζοβρεοὶ ; ἢγϑὶ ἀδδίῃ, διὰ ᾿μθῃ 116 ; γϑί ὑρϑηϊθηοθ 
Δηἃ ΒΟΙΤΟΥ͂,, δῃὰ 1Π6Ὲ ἸΟΥ ; βγϑὶ 86 ΒαρῬϑῖ, αηα ΤΏ 6 η 
Ομτῖβί, , 

8. 1,ΔΒΌΥ, {818 Ὁ 6 ΒΟΙΎΘΒ ἴ0 ΒΟῊΝ δ οἷο086 
οοπποοίοῃ Ὀοίποοι (μ6 ΟὨτΙβίοΙ οΥ οὗ [86 Βυπορίϊοδὶ 
(ο8Ρ6}9 ἀπὰ ἴΠ9 1ΟορῸΒ οὗ Φοδη, δὰ 1Π6 Σοφία οὗ θ᾿ 
ΟΙἹὰ Τοβιδμιοηὶ δηὰ (μ6 Φ 68 ΑΡΟΟΓΥρΒα. 

4. ΤῊΪΒ 8 (6 Ββοοοπα ἰῃβίδποο {μπαὶ ΟἸγὶϑὺ θΟστΟΥ- 
οα ἃ βἰγαϊ 6 ἔτομι [86 τηϑυϊοί, 

ἩΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΡΕΔΟΤΊΟΔΙ, 

Ὑ οὐ] ]γ-τοϊπἀθάμοβϑ, ἰὰ ἰῃ6 ραγὺ οὗἁ δρί γἰ 8} }, 
δἰϊοτηρίϊπρ ὕο τη}θ 8 ἴδγοα οὗ (ῃ6 ΒοΪθπῃ ἀυί68 οὗ 
βαρ τ ζα8] Ἰ16.---ΤῊθ σΟΠἰΟΙΠΡΟΓΘΓΙΟΒ οὗ Φοδυβ, ἃ βριγο 
οὗ ἴλ6 Θομησοι ορροϑι(οῃ ὑὸ ἴΠ6 ζΟΒΡΕΙ δὲ 4}} {ἰπγ68. 
--Το που] ἰηϑιβίηρς [μα ἐΠ6 Ῥγορμοίδ οὗ αοἀ Βῃουϊά 
ἰαἶκο ἱμοῖν ἰοδοιίην ἔγοτα 1ΐ8 σδυγίηρ, ΟΡ  ΒΙ0Ώ3.---ατὶ- 
ἰδηΐοδὶ βισϊοἴσιθϑθ δη ἃ τηοΓα] ἰαχὶ ἐγ, (6 ὕπνο στϑδὶ Οὔ» 
᾿οοομβ ποῖ 16 που] ἃ ὑγρο8 ἀραίηβί [16 ὑγοδ πα 
οὗ ἰδ ροβροεὶ.---Ετοῦλ οἱρίῃρ ἴοὸ τρουχηίηρ; ον, 189 
οὨ]ἰβἢ αὐχυθοιηθηίβ οὗ ἰμ6 που] διηϊά (ἢ 6 Βο]θπηηΐ- 
ἔο6 οἵ ̓ 1ἴς,---Οοπίταδβι Ὀοίπθοη {86 τιϑάοιῃ οἵ ΟὨγὶδὲ 
δὰ [86 01 γ οὔἴδο νοῦν] : 1. [πὶ [86 6886 οὗ ἴδ ἰαὐ- 
16, Ια υΒοπλθη 8 ΔΙῸ [0] ονϑα ὈΥ ταουγηΐηρ δηὰ ἀθαίὶ : 
4, ἴῃ ἰῃ6 ο886 οὗ ἐδ6 ἔοτταον, ἰμ6 Ββοϊ Δ Υ͂ οὗ ἀοδίὶ 
ὉΥ ἱτθ οπὐογιλοπὶ οὗ 116.--- Το Ὑ Ἰβάοτα οὗὨ 1:6 βμο8- 
ΡοΪ 18 δἰ σαὰγβ ᾿υϑβοὰ μὰ μοῦ Ομ] άγθη.--- ΤΊ 086 ὙῈῸ 
δ ἡπδιϊβοὰ Ὀγ ΟἸγίδι Ὀοῖογο Οοά, Βμου]ὰ δ γ Ηϊπὶ 
ὉΥ ἰδοὲν 1νεβ θεΐοσθ ἴδ που]ὰ, 

ϑίαγζε :---Ἔτοτα Ηδδαδηρον :--Π Ἀσὰ ΡΘΟρὶΘ ἀἾ5}1|κ6 
ἃ ἀοοίγΐηο, [ΠΘΥ ΔΌιδ6 [86 [6ΔΟΏ 615 οὗ ἰϊ.---λ]α7μ8 
ΝοΡΟΔΥ͂ ἰ8 Ἰθοσθ Ἔσροθϑὰ ἰὸ βίηξαυϊ δῃ ιὰ γαϑὰ Ἰυἀατηθηδ 

Φ 
.Φ 



Φ10 ΤΗΕ ΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂ 

τη τηϊηϊδίογε.---- Ογαμηον :----Ἴ 0 οὨ άτοη οἵ αοα σδη- 
186 ἡυπάρτησπὶ οὗἨὨ [[.0 ποῖ], τ βαύθυοσ ἰΠ 6 

ΤΩΔΥ͂ ὅ0.---ΙΠΓ [86 οοπάυοὶ οὗ ΟἸ γῖδὲ σ8]1ο ἀοτῃ ἰῃς 
Ὡοὺ ΘΒΟΆΡ6 
του Κο οὗ [86 ποιὶά, ποῦν σου ο ἢ ΤΟΓΘ 50}4}} ἱδπαὶ οὗ 
πρτίχις τοϊηϊδίοσθ Ὀ6 οθηϑυγοὰ |---Ἶὖ ὁ ἀτὸ ποὶ 10 Βηὰ 

ἴδ] πίῖἢ, Ὀαὺ ΒυΤ Δ ὮΪΥ ἰο Βηδιξ ἰο, ἐδι6 ἰοδομίησ οὗ 
ΒΟΑΥΘΠΪΥ τ βάσσῃ. 

Ἡειυδηεν .:---Φ οὐ ἀδογίοα 88 ἃ ἔδηδίίο : Ομ τί, 88 
ἃ ταδῇ οὗ [86 ποτ]ὰ : 8666 ΠΟῪ (6 ποιὰ γοδὰβ οἴδγδο: 
τογ8 

4. Κογαὶ ἀπιμιείαοη οὗ ὕμάσηιεηξ ὁπ ἰλ6 οἰδίεα οΥ Οαἰλϊο6. ΟἿ. ΧΙ΄; 320-34. 

20 
21 

ΤΉθη Ῥαρδῃ ἢθ ἰο ὉρΌταϊα {μ6 οἰδ᾽68 τ ϑγθίηῃ τοὺ οὐὗἨ ἢ 18 τη αἱ οσκβ [σοηάοτίι 
ὝΓΟΙΚΒ, ΟΥ Π]Γ80]65] ἢ 6 γ0 ἄοπθ, Ὀθοϑίιβ6 {ΠΟΥ͂ σορϑηίθα μοὶ: Αῆοα υπΐο ἴΠ66, ΟΠπογαζῃ 
Ὅγ06 ἀπο ἴπ66, Βοίμβαίάα ἱ ἴοσ 1 [88 τηὶρηςν σου [Ἰ1ΓΆ0168], Μν Β]ΟὮ. σα γθ ἀο0η6 ἢ γοῦ, 
δα ὈΘ6ῃ ἀοηθ8 ἰῃ ΤΎΓΘ δπᾶ 5΄᾽΄άοη, ἴΠ6 Ὺ ψου]ὰ παν γσορϑηΐθα Ἰοηρ ΔρῸ ἴῃ βδοκοϊοί ἢ δῃά 

22 
29 

8.5}168. 
οὗ υαρτηθηῦ, [Πδη ἴῸγ νου. 

ΒυΌῚ βὰν αηΐο γοῦ, 10 88}8}} Ὀ6 τογα ἰο]θγαῦ]ο ἴὼγ ΤὙΎ ΓΘ δηὰ βιάοη δ {88 ἀδ 
Απᾶ που, Οδροσηδαπι, ἡ Π1οἢ τῷ οχαὶθα ππίο ἤοάυθα," 

Β8!]ῦ 06 Ὀτουρμῦ ἀονῃ [ρῸ ἀονῃ] ὃ ἰο Ἀ6}} [μ868] ὁ: ογ 1Ε [Π8 τη! ρ ΟΥ̓ ἡνοΥ ΚΒ [πλϊγ8 668] 
ὙΙΟΒ ἤδνθ Ὀ6Θὴ ἀ0η6 1η 1166, ἢδὰ Ὀ66η ἀοῃθ ἴῃ βοάοπι, 1 σγουά μᾶγθ γϑιηδιπϑὰ ὉΠ 

24 
[Π6 ἀΔΥ οὗ ααρτηδῃί, {Ππ8ῃ ἴον {1166. 
1118 ἀδΥ. Βυΐ 1 ΒΥ υπίο γου, ΤΠδὶ 10 88.4}} 06 πῆογθ ἰο] θυ Ὁ]6 ἴοσ [86 Ἰαπὰ οὗ βοάοτῃ ἴμ 

1 εν. 90.-- Ιδηρο, πὶ τὰ ἀο Ὑοἰἶο, ἐγαηο]δίοβ δυγάμεις: Ἰρωπᾶεν, ἸαδῈ}γ ἀμ ετίης ἔγοτα 1 αἴθστ, το του ᾶοτθ δἰτρὶγ: 
Τλαίεη. Το Ν. Τ. 845 ἴΠγθ9 ὑσογδ [ὉΓ το γβ 165 (ἰὴ [6 ζΌΠΟΓΙ Β6Π96) ΟΥ ΒΌρΟΓΠΔΙΏΤΑΙ ἀδοὰδ δῃὰ ουθηίδ: 1) τέ ρας, 
Ὑ8ΠΟἿ ΟΟΟΌΓΒ 16 {{π|06 δηὰ 16 ΠΠΠΌΣΤΩΙΪΥ δῃ ἃ οοτγεοῦ Υ τοπάογοὰ ἴῃ [8ὸ Εἰ. Υ. τοοραδν (κῃ ΟΧΊΣΟΓ  ΠΔΤΥ, τηγοϊογίουδ, δηὰ ἐῃ- 
ΘΣΡ Δ 0]9 Ρῃθηοίθηοη, ροσχίθηϊ) ; 39) δυνάμεις, πιγϑοῖθδ ῬΤΟΡΟΣ, 88 186 οὔκεοϊ οἵ ἃ δι ροσπδίυσαϊ ροῦσοσ, ΔΙ οὰ [8 ταὶς 
οὐδὶγ ἰΓδηαϊδίϑα : τοοπαοηγμ τοονῖφ (Μαῖς. υἱῖ, 22), πιοτὸ {τδαι πον: πιέσλέν τοογῖα, διὰ 81}}} οὔϑηυτ: ριέγαοίεθ (Ματκ 
ΙΧ. 89: Αοἱο ἰἰ. 22 ; νἱ!!. 18: 1 Οοτ. χί!. 10, 28, 29: ΘΟ]. ||. δ); 8) σὴ μεῖον, εἰρη, νοϊπειης ἰο 1.) τηοταὶ δἴτη οὔ [η68 δα ροχτιδί. 
ὯΓΑ] δοῖ : Πθτὸ ἴ8)6 Εἰ Υ. ντογίοδ δοτη δὶ ΔΥΌ ΣΑΙ Ὀεΐν οδη δέσρι (δοοῦὲ 40 {{π|68}, φιέσαοία (Δοιὶ 230 {{πη68Ὶ, Δηὰ «οὐπ δ 
(ὃ τω68). Οοτμρ. ζδηχο᾿ δ ἀοοίτ 8] σοταπιθηβ οὐ δΔίλεϊ. νἱ!!. 1--18, Ρ. 1δ4, διὰ ἴδο ἀϊοϊοπδτίθα δυὸ σογδέε.--Ρ. Β.] 

8 γον. 38.--Ἴδὸ τοδάΐηρ: ὑψωθεῖσα ἰη Κι, ΝΜ Χι: ὑψώθης ἴῃ ατοεῦδοι, ΤΊ δοοπάογή, ὁπ 89 μας ΒοΓ Υ οἵ Ἑ,, 
ΡΒ, α., εἴο.; μὴ ὑψωθήσῃ ἴῃ 1Δομπιδηη νεῖϊὰ Ὦ., Ο., Ὁ. ΚὙΒΟ Ἰαβὲ κῖνοβ πὸ φορὰ δοηδ6." Μίογοσ. [1 μίνοδ βοοὰ 
Β6Ώ866 [ἢ τὸ Τορασγὰ 1ϊζ 28 ἃ φυθϑδέοη τί τἢ ἴΠ6 ἜΧρδοίδ οἢ οὗἩ αὶ πορϑῖίνα ΔΠΒΥΓΟΣ (μή): ὅλαξέ ἰλοι δα φιοραϊξέεα ἐο Ἀδαθοδη ἦ 
ΜΑΥ; ἰδοῦ δαὶ ὸ ἀόνγὼ ἴο 9 πηδογυγουϊ ἃ, οὐ 86 ἰγῃ δου οποῖοδ ἴδ ρδδβδᾶψο (440. λῶν. ἰν. 86): δέ ἐμ Οαρονπαῶα, 
“ὐπηυέα ὠδφυο ααἀ σαμμηη, δααἰαδον ὁ ἴδοψιο αα ἐπγδγο6 σἀἐδοσπάδα. Το τοδάϊηρ: μὴ . . . ὑψωθήσῃ ἰδ ΠΟΥ 4160 δ08- 
ἰδίποὰ Ὁγ Οοά, Βιηδιείσθδ, δὰ δάοριθὰ ὉῪ Ττορθ 1686, Οοπμδηΐ, δη ΑἸΐοσὰ ἴῃ [μ 4} εὐ! [οη.-- Ῥ. 8.] 

8 Υ τ, 928.--Ἰ Δοβτηδηη, Τιβο;γοπάον [ΑἸτογὰ]: καταβήσῃ, αἀεδοοηαῖ, σο ἀοιοπ, αἴτον Β., Ὦ., Υαἱ]ᾳ., 1418. ὙΈΟ ἐεσίίο ν»6- 
φορία ἰδ ἰδίκθῃ ἴγοτῃ Τα χ, 1ὅ., [Ὁοά. ΒΙπαὶξ, δυδίϑί δ ἔπ ραδοῖίτο καταβιβασθήσῃ, δου δλαϊέ ὃ6 δγοισλὲ ἀοιοη.---, Β.] 

4 τ. 38.--[1δῆξὸ: ὕηίέορεοοίς, ἐ. 6.. ποενρεοογία. Βὸ αἷδο Ὦτ. Οσπαηῖ, βηᾶ ἴμο γονίνθὰ νοσγβίου οὗ ἴΠ9 ἀπὶ. Β. Ὁ. 
τητοῦυρσπουῖ. ΤΈΤΟΙΟΣ Τοαίοπτ οὶ ἴον ἴπ6 Θογπιδπ, πὰ λασόδ ἴον [86 Ἐπηρ δ. ΤῊΘ Επρἢ δὴ ἰδηστιασο, ΟὙΩΚ ἴο [18 δοδ- 
πιοροϊ ἴδη ον (οὐ τεπέα οονῦο Π) ῬΔῸ σα δέῖα οοτηροσί εἰ οη, οδη πο Θδοίογ τοίδίη δηὰ δρργοργίαιθ (0Γ πρρυϊδὺ υ86 186 

. Θτθοὶς ἴογῃ ἔμ δὴ [ἢ 9 Οογτθδλῃ. ἵψῃγ δου] τ ποῖ ι.8Δ6 11 88 νγθ]} δϑ ἴ:6 ἰοσηβ ραγασέδα, Κά θη, διὰ ΤΊΔΏΥ ΟἾΒΘΥ ΤΟΤαὶ χη 
ψογὰβ τ ἰοἢ παν ὈΘΟΟΙΊ0 ΡΟΓΙΘΟΙΙΥ {ππι}Π|Πὺ ἴο ἐΠ9 τοδάοτ οἵ (τ Β[0]6 7 ὙΠ8 ἰγαπαίδιο δα οΠδ᾽ 8}} ἀϊβρας9 5 δθοῦὶ Ἰοοδ]ῖ- 

. ἘῪ (οἵ ΔΘ τ͵ ἴκηοῦν ποίλιίηρς οὐτγδ[0), δηὰ 1:6 ἀϊδογοηῖ του ουπχα πίοι ταϊμς Ὀ6 ργοροβοί, δδ πα ἐγιοονία, δρένεξ 
᾿ φρογϊα, νοσίοτ, ΟΥἩ ταῖ 6 Ὁ δέχξδ 97) ἰλὸ ἀφαά οὐ ἀερατγίοα, οἴο. Το ἐπηροτίδοςξ ἀἰδιίποίΐοη Ὠδίγοοη ἀασδ8 (ᾷδη:) ἐ, 6... 1} 9 

του] οἵ αἱξ [6 ἀοδᾶ, δο Ἰηϊοττηοάϊδιθ δριτὶ ὃ πσοτ]ὰ, δῃὰ λα (γέεννα), ἑ. 6.. [(η9 ὅπ8ὶ δυοάο δῃὰ δἱαΐθ οὗ 18 Ἰοδέ, δβοαϊμὰ Ὁ 
τοδιογοᾶ ἰπ ἴμο Ἐπεὶ ἰδἢ ΒΙΌΪο, ΓΚ 11 δῃουϊὰ ονοῦ Ὀ6 τον ϑοᾶ, (Ο(οπιῃ. Τοροΐϊηοῖθ οἡ ἢ. 114.) [ἢ τ8[8 ΠρηρΕκὸ Βοᾶδα, τίτα 118 
Εἰοοτην ἀθρῖὰ Ὀθίον, [6 οοῃταδιϑὰ τὴ [89 Βοδύϑῃ ογ ἴμ6 Ὀ]οϑδδὰ μοί ζῃϊ δΌΟΥ͂Θ; οομιρ. δ. σσχχίχ. 8; δοὺ χί. 8: ἔοπι. Χ. 

8, ἴ, δηὰ ΘδρΘο δ] 186. χίγν. 18, ἴο ὙἩΙΟὰ ΟἿΣ ρδββδζὸ βθϑίωϑ ἰο δἰἸπὰθ; εἰς ἄδου καταβήσῃ (ΒΑΌΥ]Οη). 866 Οοπι.--Ρ. Β.} 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

γον. 20. ΤΆΘΣ Ὄθκας Ε͵6.--- Το δοσοοηΐ 1169 ΟΣ 
τότε, οί οη ἤρξατο. Αοοογαϊηρ ἴοὸ ἴπΠ6 δοοοιηῖ 
οΥΤΚα, [86 ἀφοίϑῖνο ἀοηυποίδιίοῃβ οὗ ΟἸγῖβὲ οἡ 186 
οἰεἶο5 οὗ ΟΘ΄ }1166 οοσυγτοα δἱ 8 δῖον ρουοά, συ Ηθ 
ἴοοΚ 814] Ἰοᾶνο οὗ ἰμοπι. ἸΤῊΪ8 8 χαϊίο ἱπ δοοοσάθῃοθ 
πὶ πμαὶ τὸ που]ὰ πᾶνο θχρθοίθα αὖ {86 ο1060 οὗὈ 
ΗΪ5 ταϊηἰϑίτγ. Βαυΐ οὐϑῇ δ (8 βίαζο, ραγαὶ ρυθαϊο- 
ομβ οὗ ἱπάρτηοηῦ τηυδὺ ἤν Ὀθοη υἰτογθὰ, ἩΒΣΟἢ 
Μαειίον, δοοογϊηρ (0 δὶδ βγβίδιηδιϊς ῃἶδῃ, ΒΘΓῸ ΓΘ- 
οοσβ ἱὰ (ποἷν 8518] διὰ σοτηρί οίο ἔοττω. 

γον. 21. ΟΒοσαδείῖτσι.---- ΤῊ 6 ΠδΓ.6 ΟΟΟΌΓΒ ΠοΙΐ πο Γ ἴῃ 
ὁ ΟἹὰ Τοσθίαιηθηὶ πὸΡ ἴῃ Φοδορῆυβ, δηᾶ ἰπ (μ6 ΝΟΥ 
Τοσίδιησηΐ ΟἿΪΥ ἰῃ (ΐ8 υἷδοθ δῃὰ ἰπ υκο χἰϊ, Αο- 
οογαάϊηρ ἴο Φοιίόσιο, 10 παδ βἰζαδῖα ὕπο 12}168 ἔγοτα Ο- 

τ ΆἈ66 ἴπα αἰδδροης Θοη θοία ΓΕΒ. 88 ἰὸ ἰ(8 υῃ- 
οὔστι ἸΟΟΔΙΥ ἴῃ [Π6 Ἐπογοῖΐβ., διὰ ΒοΡίπβου, ἰϊ, 406. 

--οιίμεαϊ δ -- ΣΤ 2 ΟΟΠΙΏΟΣΪ γεηαογοῦ, 

λομδε οὗ » ογ, λοπιὸ ὁ λωπέπρ, ον οαἱολίπσ. Α 
οἱἷγ οἵ 66 (Φομιη χίϊ, 21), οὐ [86 ποβίοστι ΒΒΟΣῈ 
οὗἩ ἰ}9 ἰακὸ (Μαγὶς νἱ. 4 : νὴ. 22). ΤῊΘ ποιηθ οὗ 
Ῥροίον, οὗ Απάγον, δηὰ οἵ ῬὮΣΡ, Φοδη ἱ. 44 ; χὶϊ. 21. 
--ΟΑποίμον ἴοτῃ οὗὨ {18 πᾶτλθ νγδ βἰϊπαὶθ ἴῃ ΟὟΤΟΣ 
Οδυϊοπὶ 8, οὰ ἰΠ6 δαβίθσῃ βῖάθ οὗ ἰμ6 ἰδκο. ῬΈΣΙΡ 
ἴῃς τοϊγατοὶ οἰεγαίοα ἰὑ ἴο [86 ταὶς οὗ ἃ οἰἰΥ, ρχἰνίηρ 
ἰλ 106 ὭΔΙΩΘ οὗἁ οιηϊΐαδ, αἴϊον ὑπὸ ἀδυρθίον οὗ 186 
ΕΠΡΟΟΣ Αὐρυδῦιβ (Κὸ χ. 10) Τῇθ εἰ ἰυδύοι 
οὗ Βοιμιβαΐάδ 18 ποῖ τηδγϊγοὰ ὈΥ͂ ΔῺΥ ΤΌΪΏΒ, δηὰ Ἡ ΒΟΙΙΥ 
ὈΠΚΉΟΥΤΩ. 

[Δοοογάϊηρ ὕ0 [18 ραββαζο, τλοδῖ οὗ {8:9 τηΐσχϑοἹϑϑ 
οὗ Ομ γβι σόγο ἀοπθ ἴῃ (ἢ 686 οἰ[68 οὗὁὨ 411166, ἀαπὰ γοὶ 
ποῦ ὁπ6 ἰβ τθοονάϑα ἴπ {86 Ο5ρο}8 88 πανίπρ ὈδΘοΏ 
ἄοπο ἴῃ Οπογαζίῃ ἀπὰ Βοιϊμβαίάα. Α οομβιτηδίοῃ οὗἁ 
ΨΦοδη χχὶ. 32ὕ.---, 5. 

Τντοὸ ἀπ ὰἃ Β᾽άου.---Ηοαίῃθη οἱτ168 ἰη [86 ἰτητηθ- 
ἀἰαὶο πεὶρῃθογμοοά. Τη6 ροΐπι οὗἉ {Π6 σοταραγίϑοι 
ΙΔΥ ἴῃ μοῖρ Ὀοΐπρ᾽ ἱπμαρί θα ὈΥ ἃ ἴᾶῦζα, ὈΌΒΥ, μοαῖμθῃ. 
Ρορυϊδίίοι, νυῦοβα ΘΟΣτΤ  Ρ 6898 δὰ ὈΘ6ΘῺ ΘΧΡΟΘΟα ΘΟΥ̓ΘΏ 

᾿"» 
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ἴῃ (6 τυ ηρβ οὐ 186 Ῥτορῃοὶβ. Τἴδο οτίσίμδὶ βοδὶβ 
οὔδ6 βογνΐοο οὗ Βδα]. ἣ 

[ΤὧὩὙ᾽ ττουἱὰ μαᾶνο χοροσὶϑὰ.--ΤῊς ἸΚΠΟῊΣ. 
φᾶζο οὗ οὖν ϑανίουν δχίθπαθα 180 ἰοὸ οοπεπρϑῃοίθβ, 
ἐ. 4.7 ο ἰυΐηρϑ πνΐσὶι τοοιρία πάτο ΒΔρΡροη ρα πηάογ οογ-. 
ἰδῖὶπ οομάϊοπθ. Οοπρ. ΗΘΌΓΥ δηὰ Ὑογάβπογί, 
ἐπ ἴοο.---, Β., 

᾿ Ὁ διὰ ἀ5}.66.---[ἰπ [6 Εδϑί, ἰὰ 88 
ΘΟΓΛΙΙΟΝ [Ὁ ἹΒΟΌΓΏΟΓΒ (0 υΐ ΟἹ 4 Ὀϊαοὶς καιταθηὶ 
ἰοῦ ΤΟΒο Ὠ]οα ἃ 880 Κ, πιῇ 0168 ον [86 διτηβ, δῃὰ 
ἴο ΒΙΓΟΥ͂ Δ8ὴ68 ὕὃὈ}οῃ ἰδ μοδὰ. Ηθηῃδο {πὶβ γ88 γοραγὰ- 
δὰ δ (δὲ Ἐγτη οὶ οὗ πιουτηίΐηρ δὰ οὗὁὨ γϑρθηῃίδῃοο.--- 
ἔμικο : δέ : καθήμεναι. ΜούΓπΟΙΒ δῃὰ ροΏ- 
ἰξοπὶδ τόγο ψοηὶ [0 βἰὲ οὐ ἴμ:6 στουῃά. 

γον. 38. Ἑϊχδα δὰ πηὶο βοάν ϑῃ, οὐ δ ρὮ ν ρ͵ο- 
εἰβοὰ.---- Νοὶ ὉΥ ἰκ8 το; ῥγοάτοθ οὗ ἤβῃοβ (ἀσοίι8," 
ἹΚυΐποοϊ, ΠΠΈΡΡΟΛΕΝ θυ ὈΥ̓͂ ἰ)6 τοβίάοπος δηὰ πουϊτϑ 
οὗ σεβὺ8 (Βορηροῖ, Ρ80}υ8)." 0 6 Ὑ οἴϊα. 

Το 844668.---ἰ ορροπί τίου ἰο ποδνϑα---ἰ 6 Ἰοτοδὶ 
ἄορι (οοπιρ. Εζεὶς, χχχὶ. 16). ΤῈ6 ἰθαιρογαὶ ἱπαν- 
τοαδηΐβ ψὨϊοἢ βοὸὺπ δοσ σγὰ ραδϑϑαὰ οὐοῦ [μ 666 οἰ(68, 
«111 (Π οἷν ΘΥΟΓΥ͂ ἰγαοθ ἢ848 Ὀθοη βαρὺ ἔγοπι ἰῃ6 οαγίῃ, 
ΔΙῸ ΒοΙΘ τοΐοσγοα ἴο, ΔΒ ΜΟ}} 828 00 814] ἰιάρτηθηί. 
---Τ Οτοοὶς πογὰ ᾷδης ἰ8 οαυϊνα]οηὶ ἰο, ἰπουρὰ ποὶ 
«αυίΐίο ἰάἀθαιίςαϊ] τα, [86 Ηοῦτον δὴσοῖ, οἴ: ὦ. Οἱ 
ἘΠ6 ἀοοίτίηο οὗὨ Β601, Θοταρασο ἴπ6 δγίΐοὶο “ Π͵α(ε8"" 
Υ Οὕάον, πῃ Ηογζορ 8 ΤῊΪ8 τηῦδὲ ποὺ Ὀθ 
οοῃουπαοά πίζ λοῖΐ οὐ πα. ΤῈ εξεσηζίαϊ ἑάδας 
αἰϊδομίηρ ἰο μαάθβ δσοὸ: (1) Βανι ἰδοῃ οὗ 86 ἀφαὰ 
Ῥοΐοσο πο οοτρϊοἰΐοη οὗὨ τοἀοταρίίΐου ; (2) οοῃίγαϑι 
Ῥοΐποοη ἴ[Π6 ἰσθμοῦ ἀπὰ {[86..[ονγοῦ τορίοη, Ὀϑίνθοῃ 
66 ρῥΙδοθ οὗ τοβῖ διὰ ἰμαῦ οὗ ἰοττδθηΐ, [6 χτὶ. 19-- 
81; (8) βίδα οὗ ἱτηρογίδοίπθϑβ οὗ [86 βου}β ἰῃ μα θβ 
.---ἀἰδοια θοαϊοα δβἰδίο, ἰοηρίης, ναϊηρ ἔον ἤπαὶ ἀθοὶ- 
αἴου, 1 Ῥοῖ, ἰδ, 19 ; (4) Θομζηυδῃοα 88 δὴ ἰηἰθγτηθαϊαίθ 
Κίησάοτα {11 (86 δμαὰ οὗ ἴμ9 νου]ϊὰά. Ῥορυωίΐαν υἱδισδ 
σοποογηΐησ ἴὑ : [ὲ ν͵ὰϑ ἃ Βυδιίοσταηολη ὈΪδοο, οἷα. 

ἰοαΐ ἐπιροτί ; ὨΘρΡΙΔ οἵἁ τοΐβογυ ον οὗ ἡαάρτηρηὶ, 
ξηϊοττηραΐδίο δἰδίθϑ, ρυσί δοδίίομβ, ἴο ἰ86 οῃὰ οὗἉ [δ 
ψ0Υ]6. ᾿ 

[7. 7. ΟΥκὰν ἐπ ἴοο.: “ Ἰὴὸ πογὰ ἤθγὸ τοπάογοα 
Λοῖϊ, ἰα ποὶ σελεῖπα, Ὀυὺ λαάε8, ἴ6 ἰῃνί δ! Ὁ]6 ΟΥ ἸΟΤΤΟΣ 
τουτὶ, ποτα ἀπνγ6}}, δοοογάϊησ ἰο0 ἰῃ6 δῃοϊδηϊ σοποοΡ- 
Ὥοι, [86 βῃδά68 οὗ ἐπ ἀοδά. [τ ἀο68 ποὺ ἤοτὸ βὶ σῃὶ- 
ΕὟ ἰῃς ρῥδοθ οὗ ἔαϊυγθ ρυῃιϑημτηθηΐ ΔΗΥ͂ ΙΏΟΤΘ ἴΠ8Π 
Αδαύετη, ἰὼ ἴπα ῥτγοοοαϊησ οἰδυβο, πλοδὴβ {86 Βοαὺ οὗ 
Ὁ 155 στθοστο αοα ἀνγ6 118, Βοίἢ ἃ γυγαϊνου δορά, 
ἴο ἀοηοίρ στοαὶ δβρίὶ τα] Ρτίτίϊοβος 88 ΜὙ6]] ἃ5 ἰδ ρο- 
ΚᾺ] ὑγοβρογίιγ [3], δηά ὑπὸ ἀορίδ οὗ τυΐῃ ἰπίο ΝΒ ϊοΝ 
1δογ που]ὰ {81} [πγουρὰ [86 ἀΌυ86 οὗὨ [8686 ρτγῖν:] 6668." 
-0..4. ΑἸΕΧΆΝΌΕΒ ἐπ ἴοο.: “ Ποῖ ἈΘΓΘ τθδηβ (86 
Ὁδβοοα που], ἰμ6 βίδίθ οἵ (86 ἀοδὰ, ὑπὸ που] οὗ 
δρϊγί 8, πὶ μουΐ τοραγὰ ἴο ἀϊβθδγθηοο οὗ ομαγδοίου δηὰ 
οοπάϊση. . .. 10 18. ΒοΙα υϑοὰ Β᾽ΠΡῚῪ ἴῃ δα. 6818 
ἐο ἦδασενι, δῃὰ τουδὶ δ6 οΘχρ]αίῃθα, δοοογαϊηρῖν, 8ἃ8 
ταοϑηΐησ (ἢὯ6 οχίτοταοϑὲ ἀοσταάδίλοη δὰ ἀθραβοιηθηῖ 
οἵ ἃ τρογὰ] κἰη ἃ, θὰ ποὺ ροσῶδρϑ ᾿Ἡϊουΐ ΔΙ] αδίοῃ ἰὸ 
(86 1088 οὗὨἉ 4]} αχίοστιαὶ στοδίῃοϑθ, δηα οὈ]ϊνίοη οὗ ἴῃ 8 
ΥΟΓΥ͂ προΐ οὐ ΜΟΙ 1116 οἰτγ βιοοί.᾽} 

Ψ εν. 24. σεῖο γου---οορ. ἐπ [8θ6, νον, 28 .--- 

Φ[[τ δοϑη5 ἐπε ρτοῦδ᾽ο ἐμὲ δπ0}} ἃ τῆδῃ 85 Οσοῦαϑ δι οι ϊά 
κῖνο διιο ἢ δ ἰοῦ απ 8} ἱπιοτργοϊδι ον, Βαϊ δὸ ἰἴ ἰ58. 19 
δΑγα ἐπ ἰοα. : “Ποο ποὴ ἀμδέίο συὲπ αὐ γθ8 δεῖμα υἱέ 0ὲ""-. 
ἐἐπεαΐ, μὲ ἐκ λία φῶ δοχγμαπΐμν ἀϑογσαΐ οὐαίίο.  Ἰϊοροδαὲ 
Οαρονρηαάηεαι Ρἰϑοιέμ, πιϑγοαίμ δὲ σα αὐδιε 8886 δοίδπὲ 
οὁοπιημνάα αὐ πιανὸ δἰέανηι ὠνὐδίι." Ἐνϑη Βϑγηθβ 6}}}} 
δρθδκο ἴῃ 18 σοπηδοίίοι οὗὁὨ ἔμ6 βυαοοθεβδῦι! σοτμπίογοῦ, ἔοπ- 
ῬοτΤΆΙ πόδ δηὰ ἐὰν ἀὐαν οὔ δρογηδαπ), δἰἐμβουρὶ 6 
τίδοβ αὔονο τοί ΌὉΥ͂ δια ρ βαί Ζίπς ἴΠ 6 δορὶ τΠ4] γί νΠοχο 8, 
ψηϊοῦ ὮοτΟ δίσοηθ διὸ πλόδηῖ, ϑιίον ( εα61, «ζ6θι, ἱ.. Ὁ. 491) 
ταίοτδ ἴἰὴ6 ἐχρτγοβδίοη ἴο ἴδ6 Ἰοΐῖϊν εἰζιφδίίοη οὗ Οδροτγώδηπι, 
νοὶ [5 ποῖ τπποὶ δεῖεσ δοὰ ἐν δε ξγο ἃ τη δίϊεν οἵ ζϑοργδρ» 
641] πηεοτίδἰηΐγ.--". 8) ς,., ΝΞ ἱ 

᾿ ἐν τ πον Ὑ , 
“ΑΩΔ κατ -ςὸ γπττνὶ εἰ 

͵ ͵ ᾿ ΝΞ π 
ἷ , ν 7 

ΕΠ γταΐθα ΖΑ), γΟΥῪ ΘΟΙΤΟΟΙΪΥ: τὸ μὲν ὑμῖν πρὸν 
τοὺς πολίτας τῆς πόλεως ἐκείνης εἴρηται, τὸ δὲ 
σοὶ πρὸς τὴν πόλιν. 

ΕἾῸΣ ἴδ9 Ιαπὰ οὗ βοάοτχη.---ΟΟτρδτο [86 ΗἰδύοτῪ 
οὗ βοάοπι ἴῃ η6 Βοοῖς οὗ ἀοημοδβὶβ, δὰ {Π6 αὶ. ἰὴ 189 
ΒΙΌ]. Ογοϊορθ. Νον τυδὶ τὰ ογουΐϊοοῖς {86 οομίγαδὲ 
θεοΐποοη 86 θεδὰ ὅδα δηὰ {16 [,|κ6 οἵ ΤΊ δοσίδβ, 
ἴῃ 186 ἔοττΩοΓ ουτηραγίδοῃ, ἰδὲ Ὀοΐποοη ἰἢ 6 οἰῖοα οἱ 
Θ411166 δῃὰ Τγγὸ δῃὰ ϊάοῃ. ἴδ ικο Οθπποϑαγοίῃ β[8]}, 
ἔγοτῃ ἴ86 π|ιοἰκοάποβθ οὗ 6 Ρϑορΐο, ἀσβοοηὰ ἴῃ ὑυάᾳ- 
τηρηΐ ἰο ἃ ἰοτγοῦ Ἰονοὶ ἰἢδῃ {Π6 οἰ65 οὗ 6 Βοδὰ 98. 
ΤΏ ἴπτὸ ΘΟΙΩΡΔΙΒΟΠΒ ΔΙῸ ἰδ θη ἤγοιη αἰ δδιθηὶ Ῥοτίοαα : 
186 ΟὯΘ ἤγοπι {86 φγοδϑοηῖϊ, [Π6 οἴμοσ ἔγοπι διιαα γ : 
156 0η6 ἔτουι ἃ οα ονοῦ ψὨΐοἢ ἰπάρτασης ἢ88 8} 
ΤΟΔαΥ ραβϑοά, (πο ΟΥοῦ ἔγομι οἱτ68 πΒ]Οἢ ΜΠ ΓΟ γαῖ ἴο 
Ὀ6 υάροεά. Βαὶΐ {86 οἱ(ο8 οὗἩ 6ἀ411166 δὰ ἐχροτίθποϑὰ 
8 τηυοΐ ΤΩΟΓΘ στδοίουβ υἱβιϊα οη ἰμδὴ οἱ μοῦ {86 
ἀοοτηρὰ γορίουῃ οὗ (86 θοβρὰ δα, οὐ μοαϊοῃ Τγτο ἀπὰ 
δίαοη. ΤΉΏΘΥ μαὰ Ὀθθὰ ἴΠ6 βοθῦθ οὗ τιοβὶ οὗ Ηἰδ 
τοὶ στ ἀθοάβ, δπὰ Οδρογηδυμ δα οὐ ὈΘοΏ ΟΠ ΟΒΘ. 
88 Ηἰβ δροάϑ. 

[10 18. ἃ τοσαδυχα]ο ἰδοῖ, (παὶ [ἢ 6 ὙΟΥΥ͂ Ὡδῖηοθ δῃὰ 
τυαΐῃα οὗἨ ἰζσθθα ἰἄγοα οἰ οὰ ἴδ [6 οὗἨ Θδῃηθδθ. 
τοῖς μαᾶύο υὐΐζογὶγ ἀἰδαρροδγοα, δπα μοῖρ ἸΟΟδΙΥ ἰθ ἃ 
ταδίίον οὗ ἀἰβραίο διηοηρ, ἰγαν ! ]ογβ, τ ἢ 116 ονθὴ ἐπδὶ οὗ 
ϑοάοπι δῃὰ ἀοτμοιτδ ἰ8 ροἰπ θὰ οὐ οὴ ὑπ6 Βῆογοῦ οὗ 
1:6 Πεοδὰ ὅθα. Τθυβ ὑπ6 ρα] ργοαϊοοη οὗ οὐ 
βανίουν 88 δἰγοδαῦ Ὀθθῃ ᾿ἰΟΓΆ]]γ ἐὉ18116ὰ οἡ 1686 
οἰεο6 . θαῖ 8 τῆογο ὑθυτὶ 016 Βρὶ γα 81 (1 Β]τηοπὶ 18 ἀὐυσαϊν 
ἰμβ Ἢ ἱπ Ὁ ΔΏΐ8 οἢ ἴ86 ρτοδὶ ἀδΥ οὗὨ ἠυἀκᾳτηρηί.--- 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ΕΤΈΙΟΑΙ. 

1. Το ποῦ πη ϊοῦ ΟἸτἶϑὶ ὮΘΓΘ ῬΓΟΏΟΌΠΟΘΙ ΟἹ ἐδ 6 
οἰτἴεΒ οὗἨ Οα 166 18 ἃ ῥτοοῖῦ ὑμαὺ (86 ἡυάρτηρῃὶ οὗ μαρὰ- 
οηΐπα δὰ αἰγοδὰγ ραβϑϑοὰ ὑροῦ ἰμθμ. Βυὶ οἶθδγ ουΐ- 
ἄδῃοθ οὗ {18 ΟὨΪΥ δρρϑαγοὰ πῆθῃ Ψ9681:8 ΠΠΔ]Υ ἴοσ- 
βοοὶς Ο411}1606. 8111}, ουοσῪ ποθ οὗ ἡπαρτηθης ῥΓῸ- 
πουδοοα ὈΥ ΟἿ τβὲ 8 86 Θοῆο οὗ ἃ ποθ οὗἉ ρῥἰγ ἰῃ Ηΐδ 
Βραγί, δηὰ ἱπαϊοδίθβ ἰδὲ ουαἰπαγὰ ἡ ρτηθηὶβ ἃΓΘ ΠΟῪ 
πδυοϊάδ 0 ]6, δἰποο (86 ἰηπαγὰ λαἀρτηρηὶ οὗ μβαγάθηΐηρ 
μα ΔἰγοδαΎ οοτητηθηοθά. 

2. ΤΟ Ποτὰ θοῦ οὐ θη! δβϑϑίχτϑ ἰο Ηἰβ τηΐσϑ- 
οἷο 88 Βὶρᾳοαὺ ΡΟΘΡ δηὰ ἱτηροτὶ ἰῃ αυΐεϊςοηΐπρ δηὰ 
ΕἰΓΡΟΒΤΒΟΙΩΕ ἴα. Βιμ]ατῖγ, Η6 Κηοτβ δπὰ ροῖ- 
οοἶνο ἰμαὶ ἵγτο, δίάοι, δῃὰ βοάοτῃ που] μανθ στϑ- 
Ροηϊοά βοοποῦ ἴμδῃ (8086 οἰ(65 οὗἔὨἉ ΘΔ] 166, πο ἴτῃ- 
ΡΙἰογ γιο!ἀοά ἘΒοπιβοῖνοβ ἴὸ ἴῃ 6 αὐπούστες ἤπεϑον νας 
οὗ Ῥμαγίϑαίβνιη. Ηἰβίοτν ἢ88 οοῃηβιτηοα (δΐβ ργϑαϊΐο- 
οι Β0 ΣᾺΣ 88 818 νγσὰβ ροββϑί Ϊθ. Τὐσα Ὀθοδσηθ ἃ ΟἿ σθ- 
δῃ οἱνγ ; πϑῖϊα, ὈΥ [06 [μα οὗἨἁ ὠΟ411166, Βρσϑδῶρ ὉΡ 
Τιθοτίαδ, (86 οαρίϊαὶ οὗ δον βῃ ΤΑὶπλυαΐβτη, 

[8. Ππαροτὶ οὗὨἨ 116 ραᾶβδβαρθ, ββρθοίδ !ν [86 πογὰδ: 
Πι οἱ δ6 πιογδ ἰοἰεγαδίς, οἴο.,) γογβ. 22, 24, οῃ 116 
ἀοοσιτίηο οὗ αὐγεγεπέ ἀοσγοοα οὗ ρωπὶ ΘΟΣΤῸ- 
Ββροῃάϊπρ; ἴο [π6 τηϑδβυγο οὗ ὁρρογίυ ιν οηὐογοά, διὰ 
οὗ ἱπρται ει 6 τηδηϊβεϑίρα ἴῃ [818 16. Οὐπιρ. Μαϊιξ, γν. 
21, 22; χ. 1δ: [κὸ χὶϊ, 41, 48; Φοδῃ ἰσ. 41; συ. 
22, 34. Βοτ. ᾿ϊ. 12. ΤῊΪβ αἰβι πο ΓΘΠΛΟΥ͂ΘΒ ΠΙΔΗΥ͂ 
Ῥορυϊδν οὐ:θοίίοηβ ἰο ἰμ6 ἀοοίγἷπο οἵ οἴδγτδὶ ρα ἰβἢ- 
ταρηϊ.--Ῥ 5.] 

ΠΟΛΙΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ηον ἰδ τογαὶ αἰαῖ οὗὨ ΟἸτὶδὲ αρροαγοὰ, θο(ἢ ἰῃ 
Ηΐ8 οοπιραβϑῖου δά δπ Η]58 ἱπάϊρυιδίίοη δϑουν ἰδ0 
Βαγάηοββ οὗ ΗΪ8 σομίοιαρογατίθ8.--- 6 τὸΘ ῬΓΟΠΟῦΠΟ- 
ρα ὉΥ (0 [μοτὰ: 1. Α ΟΓῪ οὗὨ ποῦ ἰῃ Ηΐβ μοαγῖ ; 3. 
ΟΥΥ͂ οὗ πος ἰῃ (86 ποτὶ οὗὨ ἴμοβο οἰἦθ5 (ἐμοῖς ἡιάϊοίαὶ 



212 ΤῊΕ ΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΟΌΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

Βαγἀοηϊηρ); 8. ἃ (ΤΥ οὗ ποθ ἴῃ ἰδὸ αἰδροπβδιίου οὗ 
ουϊπτγαγὰ ἸυἀστηοηΐβΒ. ΟΥ, 1. 8 νογάϊοὶ ; 2. ἃ ργοᾶϊΐο- 
ἔσῃ ; 8. δῇ οαγηαδί οὗ ἡυαἀρτηθηῖ.---Φοβὰ8β (Δ ἰηρ ΊΘανα 
ἵἴγοιι Δ} }166, ἀηὰ Η]5 ἰδϊοῖηρ Ιθανο ἔγοϊῃ ὑπ ἴθι ρ]8 
δια ἔτοπὶ “6 ΓΌ 56] 6 ΊῺ.---- ΤῊ 6 Ῥγϑαϊοιϊοηβ οὗ [86 Ποτὰ 
σομῆιτοίηρ ΗΪ8 Ὠϊνῖηθ ομαγαοῦθν, ου θη 88 ΗΒ τοΐγα 68 
Βδὰ ἀοπο.---Τ 3) μοῖρῃς οὗ ργίν!] οροθ ἀδβρίδοα, Ἰοδαϊηρ 
ἴο ἴδ0 ἀδορίβ οὗ Ὀἰνίμο ῥυάρτησηίδ.---ΤἼγοθ οἤοβΘ ἢ 
οἰθ8. ΒΚ 80 ἸΟῪ (ἀιηοηρ (ματι, Βοιββαῖάδ, (6 οὐδ 
οὗ [ῃ6 Αροϑίϊεβ, δῃρ!ᾷᾳ δβρϑοῖδΠ Οδρογῆδυτα, μὲ οὗ 
186 Ιμογὰ Η Πη861) --- ΟἸ γίδυδ το Ἰυάρταρηΐ οα 186 
Βοδίμοη που]: 1. Αἄἥτ ονϊάσποο οὗ ΗΪΐ8 υρ δι οσῃ8}]8 
γεϊβάοπι ; 2. οὗ Ηΐ8 ἱποχῃδυβίῖ]6 ΤΏΘΓΟΥ : 8. οὗ ΗΪ8 
Ὀϊνίμο ροποισαοη.--- Το αἰβεγοηῦ ἄσστοοβ οὗ ἰυάρ- 
τηρῃΐ δηὰ οὗ ρυῃιβῃτηρῃί.---ΤῊο. ὅπ] ἱπαρτησρηΐ τ 1}]} 
ΤΏΓΟΥΝ ᾿ἰρἢς οὰ (ἢ ἱτηροτὲ οὗἉ Ἰοιηρογαὶ Ἰπἀρτηοηία. 

[μοδηεῖ ;---ὟὉ ον. 20, Ὑ 6 σαπηοὲ δοσαρ  δἷπ τμαὺ Μ0 
δ ΥΘ Β6ΘῊ ὨΟ ΤηΐΓΒ 6168, Βἷπ66 8]}} (Π086 οὗ ΟΌΓ ΟΥ̓ΘΔΙΟΥ ΔΓΘῸ 
ἐχροβϑᾶ ἴο ἴμ6 ουϑβ οὗ ον χηϊημὰ δηὰ οὐγ ὈΟάγυ, δπὰ 
81} [ο86 οὗἨ οὐῦ ϑαυϊοὺγ ἰο 18:8 ΘΥ68 οὗὨ οὖν (1. 1,οἱ 
Β ἴδ κα ἴο οὐγϑοῖνοθ ἴπ686 ΓΟΡΓΌΔΟΒ68 οὗ οὖν [,οτὰ, 
δἴποο ΗΪβ προ ὶθθ 8180 ἃγῸ ἀδδίρσηθὰ (ὉΓ ὑ8.--- Γ, 21. 
ἈΠ ἱπυροηϊοαῦ ΟἸτβύώδη ἰβ οσΒο 8} 8 
γα. 22.. Ηον ἰουτῖ]6 ἀγτὸ Οοα ΒΒ Ἰυάρτηθηϊθ οἡ {86 
ἰσυροηίϊοη! ΕἸ υγ(Ὠΐηρ᾽ τν.}} Ποὶρ ἴο ον μοῖτα ἰἤθσα 
δὶ (86 ἰτἰθυμαὶ οἵ αοἀ ; ἰπῃ6 θομ6Β15 μά ἴδνογβ πο 

ΔΠΘΥ͂ ΒαΥΘ τϑοοΐνρα, 88 6] 85 [06 δἷῃβ ποι [867 
ανθ οομητη ἰ68.---Ἴ ον. 28. ΤῊΘ γτγουὰ, πῆο οὗ 81} 
ΒΙΠΏΘΓΒ ἃΓῸ ἰῃ6 τηοθὶ αἰ, ἰο0 ὍὈ6 δοηγοτίθα, 588} 
᾿ΠΚκονῖβο 6 1ὴ6 τοοϑὶ υμ]οᾶ, Ῥυὶάθ μδγάοσβ ἴΠ6 
μιοδῦὺ βυύθῃ ΤΏΟΥ9 ἰθδῃ {6 ρτοδίθδιὶ βὶ 8 οὐ ἱτωρυσῖγ. 
ΤΉΏΘΡΟ 18 ποϊμίηρ᾽ Τλοτο ορροβῖίθ ἰὸ {86 ΟἩγβδῃ τὸ- 
ἸΙσίοη, (86 ττβο]ο ἀαδίρστ οὗὨ ψὩ]σοἢ 8 ἴὸ ἸΏ ΚΘ υ8 Ὠυχα- 
Ὁ16. [ογ, μυμῦ] 08 αἱ Ὀγοβϑηΐ, γδίμοσ ἤδη τόβοσυθ 
8 ἴῸν (Π6 οἴθΓΏ8] απ] δύο οὗἨ (μ6 ΓΟρΡγοθδίθ ἴ---- 

τς ζε :--- Ζεἰδῖμδ : ΤῺΘ Ὀτίρηΐδν [86 Βυταγηογι αν, 
[πὸ Ἰουᾶον (6 ᾿πυπαετεθίουτω.--- Το χγοδίογ 186 
δραυΐοῦ ἡυἀρτηρηΐ, Φοἢη χὶϊ. 48; 2 Ῥοί, ἰ(. 11.---Ονοὰ 
δηἃ ποίοσὶ ουΒ ΒίΠΟΙΒ Ὑ11] ΤΏΟΓῸ ΓΟΔΟΪΥ Ὀ6 οοητοτιρα 
ὑπ8ὴ ὨγροοΣΙ[68.---- Α 8 ΒΟΙΩΘ 8119 ΔΓ ΙΏΟΓΟ Ποίηουβ (ἢ8} 
ΟἸΒΟΙ͂Β, 80 880 88}8}} {Π6Ὺ γϑϑοῖνο γτοδίοῦ σομπάσσημα- 
(ἴοῃ.--- ΜΔ ἃ Ὠογηἶη8] ΟΠ τ βάλη Ἡ1]} σοοοῖνο Ὠθαυΐον 
Ῥυμ βτηθηΐ ὑπ8ῃ (ἢ 6 ΡῬΟΟΣ ὨΘΘΙΒΘΏ. . 

ειιδηεν .-- -ὕτοδὶ ἰβ (86 μυὶὰ οὗΥ̓ (Πο86 πο ἀ6- 
Βρΐβα (ἢ ΤΩΏ68}8 οὐ ρτδοθο.---ΞΓΛΟΙΠΠ68 ὈΪδοοα Ἡ}ιῖο ἢ 
ὀχροσίθηοα [86 τηοϑὲὶ στδοίουβ Υἱ᾽ϑ᾽ (δι: 0}8 ἃσο ἴῃ τηοδὲ 
ὈΔΓΤΘΏ.---ΕΟΓΎ ΟὯ6 Β84]} Ὀ6 ᾿υαχοα δοοογάϊηρ ἴὸ ἰδ6 
ΤΩΘΑΒΌΓΟ ΟὗἨ {ἢ ΤΩΘΒΏβ οἵὗἨ ρτδος Μ ΐοῖ ἢθ [88 δμΐογ- 
οα.----ΕΔ]]δοίου!β ῬΓΟΘΡΟΥΙ οὗ ρτοδὶ οἰτ168.---ΤῊς Πρ ἢ.- 
ΘΓ [ΠΟΥ βίδῃα ἰῃ ἐποὶγ οὐτ ἱππαρί πδίοη8, (16 ἸΟΝΕΣ 
8[}8}} (ΠΟΥ δθ οσαδὶ ἀοτῃ, 

ὅ. 7Τλε ϑοη 97 αοἄ αϊερίανίηρ ἰλα 71] οοπιδοίοιϑηοες 977 Ηΐ τογαῖ αἀἰρνεέν τολέϊο γοοοίοα Ὁ πιθη. 
(Η. ΧΙ, 2ὅ-80. 

25 ΑΥ {δαῦ ἴ1π|6 6511 δηβυγουθα δηα βδα, ἷ 
1 δῆ ἰμ66, Ο ΒΔ οσ, Ἰωοτὰ οὗἩ ἤθαυθῃ δηα θδσί, 
Βθοδυβα [Τ 41] " ἴμοὰ ἰαϑὺ πα {8656 ὑπ ηρβ ἔγοτα ὑμ86 Ὑ7|86 δπᾶ ῥσυάοηῃηί, 
Αμὰ μαβύ γτενϑαὶϑᾶ {ῃθτὰ απίο [[0] ὈαΌ 68, 
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Ἐῦνθῃ 580, Βδίμ6Γ; ἴογ ὁ 80 1Ὁ βθθιηθα ροοᾶ 1π (ὮΥ βρη." 
ΑἹ] τϊηρ8 ᾶτὸ ἀθ᾽ σοσθα πηΐο πλὸ οὗ ἴν ἀπό] ταῦ Ἐδίβου: 
᾿Απᾶ το τηδὴ ζηονγοίῃ ἰδ οι, θὰ (6 Β'ΔίμοΣ ; 
Νομον [Νοῖ] Καουθδ ΔΗΥ͂ τδῃ (Π6 ΕἰΔΙΠΘΓ, Β8Ὺ 68 
Απὰ δὲ ἴο ὙΒβουηβοθυοῦ (86 ὅομ Ὑ}} τϑυθδὶ λέηι [1]. 

Οοπιθ πηΐο τη6, 8}} γε ἰμαῦ ἸΔΌΟῸΣ δηὰ δῖα ἤθδυΥ ἰδάθῃ, δῃᾶ 1 τπ}}} ρῖνο γοῦ Γοβῖ. 28 

1} {πΠ6 βοη, 

29 ΤΑκθ ΤΩΥ̓ Ὑ0Κ6 Ὁροὴ γοῦ, 8πα Ἰαδῦῃ ΟὗὨ πη8 [Ὀδοοπιο τ ἀϊβοὶρ! 88] ; [Ὁ 1 δὰ τηθοὶς ἀπά 
80 ἸοΥ]Υ ἴὰ μραχῦ; ἀπὰ γ8 8}}8}} ἤπα σϑϑὺ υπίο [017] ὙΟῸΣ βου]ϑβ. ΕὟΣ ΧΔΥ̓ γοϊτο ἐδ Θαϑύ 

[ξοοὰ, το] θϑοιμβ], δἀπὰ τοῦ Ὀυγάθῃ 18 Πρ Ὠ, : 

1 Υον. 25.--ἰΓ ὁ 10] 'ονν ἴμο ἀϊνί βίοι οὗὐἨ τ. 1δησο ἰπ ἴδ ΤΥ ΕὨταΐθ21 δυτδηροσζηθηὶ οὗ ἐδ1δ ᾿βοοορδασδθϊο ὕσγαγεῖ οἵ οἿσ 
ϑαυίουν.--. 8.) 

ἢ γο τ. 95.--ἰ 7λαΐ ἴ6 ἴθ Ῥτορογ τηδδηΐπα οἵ ὅτι Βοτο. 80 1πέδοσ, ἃο οίίο, Μογοῦ. 1ληο. ΑἹ] ἴ8ο οἷάον ἘῸα 14} 
γογβίου ὕότα ὙΠΟ ο (μδὲ οὗ ὕδτπιο5 ὨδΔγΥο δδοατδά, [0] οὐίπρς [86 1Δδιίῃ Υ υἱσαία : σνέα.--Ρ. Β.} 

8 γεν. 96.--ἰ-Βοίίος : χέα, ναί; (80 Τ1δῖ. Ὑα]ζ. ἐγϑῃβιδίθθ: ἐΐα ; 1αῖμετ, ἀ6 οί, Εν], 1δημο: δα; Τυπάλϊο ἀπὰ 
Αὐΐδοτ. γ 6γ8.: δῦϑη 890; ΟΥΔΙΏΛΟΥ δπὰ ὕθηονα ἼοΓ8.: σαγέν; Ἐδοίπι8 ὕΌΓΑ. δηὰ Οομπδηῖΐ : γ6α.--Ὁ. 5.] 

4 ον. 98.--ἰΜογοῦτοηάοσο ὅτ: ἐδλαΐ (ἀ΄α88). 85 ἰῃ γον. 35, δηὰ ππδῖκοϑ ᾿ὸ ἀοροηδοπέ οὐ ἐξομολογοῦμαί σοι. 80 εἷδο (ὁ- 
πδηοῖ, Βυΐ [δῆρο, τὶ Τΐθογ, ἀο οὶ ᾿βὴς τοδὶ ΦΕΪΝΟΣ Ὑογδίουβ (Υυ]ζ., ἮΝ 10}. Τγπάδὶο, Βμοΐσηδ, Ααἰλον. Υ.λ, υ δὴ» 
ἰδῖοβ ἀδσηπ, ν. Οορ. 1,Δημο᾽8 Ὠοῖθ.--Ρ, Β, 

δ Ύοετ. 26.--ἰ4 ον βαρϑγίος υϑσγείοῃ οἵ εὐδοκία ἔμπροσθέν σον, ἴμδ0 ἴδαὶ οἵ ἴθ Βοπηϑα Ν.. Τ᾿ οὗ Πίσω : "ν “το λα!Ὰ 
ἐξ τοοἱὶ »ἰδαδεοα ἐλ66 (Υ υ]ᾳ.: 2:5 ΤΡῚΣ Ῥ ἄξιον απ ίδ ἴδ 
σοοα εὐἠπῥορθμι Τλημο ἰγϑηβ δῖοδ: 4. αἶδὸ σ᾽ 

. Τγπάδ)ο: δὸ ἐξ εἰλ ἰδλόο " ΟΥδηπλοτ δ ἀθποόνδ: 840 ἐξ τοῦς ἰΔ ᾿Ζ ̓γ Ὡς »ἴδαα ; Ψ 
188, αἷ6 τοῦ αἷγ' δϑίαπα. Βαϊ]. ΠΟΥ: ὁπ δε ἐπέ αἶκο 

εὐ ἐσ σοιοόδοη ον ἀΐν; ἂο εοῖῖο: ἄδπη αἰδὸ σεδολαὴ ἀεὲη ἩΡέ 6, Μογοτ: αἀα88 80 ὐμρϑΩ .(αϑ τοολρηπσ ἐδὲ 
ΨΟΡ ΚΗ ἡ Ἐπδιὰ αὐἰΐο ᾿ἰ ΟΥΑΙ : ὅαδε (ἀ6 22) ϑοίολου τοαγὰ οἷη 

ἘΧΕΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

ον. 94. ὅρα διβτνοχοά.---᾿ Αποκρίνομαι, ᾿ἶἶκο 
ΓΦ, ἰ0 βροϑδὶς οὔ βοόζὴθ ἀδβηίίθ οοοδβίοθ. Μαεγοῦ: 
ΤῊΐο οοοδδβίου ἰδ Ὡοὺ μθγὸ τιθηοηθά, δὰ σδπηοὶ ὯΘ 

Ἰρολιρεζαϊζρη, ΦΟΡ αἐν.---. 8. 

ἰμίοστοα. Ασοογαϊησ ἴο [Κα χ. 21, ιπ6 τοίστη οὗ [88 
ΒΥ ΠΥ ἐοττηρθα {η18 οοολβίουι (βίγαυϑβ δηὰ ΕΡγαγὰ):; 
δοοογαϊηρ ἰο Εν] δπα οἱάον σοτητηθηϊδίοτβ, ἰμδὲὶ οὗἁ 
ἴδ Αροβίῖϊοβ. Τὸ ἰηἷβ Μόγοῦ ΟὈ]οοίΒ, ἰδὲ ἴῃ 6χ- 
ῬΡΟΘΒΊΟΩ ἐν ἐκεί;ῳ τῷ καιρῷ ἴτω Ρ0]168 ἰῃαὺ--- ΟΊ ΟΥ̓͂Σ 
ῬΓΟΌΔΌΪΟ ἰῃ ἐιθ0}---ΘΌ ἢ. ΔΒ Ὠοΐ 106 οοπηοοίίοι πο Ὦ 
Μαιθον δὰ ἴῃ τον [1 ΟΌΡ ορίηΐοι, 1.0.6 γΘΥ808 



φ' 

, οὗ Βυοἢ ΔΡΌ]ο 

᾿ ἕλεν, σίοτὶ 
Ι ΤὐπΑῊν δῃά πε ΒΕ ̓' (οι ἴδ ὁτοθ8: δαίλεν, 
εὐ ρῳ ἕλοηι, οἷα. . 5. 
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παρ ον οομαϊἀογαϊίοη ἴοττη, 80 ἰὸ βρϑδῖ, ἃ γοῦρβοῃβα ἴὸ 
[86 ἀφπυμποίδιοπβ ἴῃ 186 ῥγοοοάϊηρ οοπίοχί, ΤῊΘ ὕγτο 
Βοοιίϊοηϑ ἃσὸ ἰηϊθῃηάοθαὰ 88 δὴ δη ρΡΏΟΩΥ ὮΥ ἰδ6 Ενδῃ- 
εοϊϊθ, Οονίδοῖ βυρροθίβ (παὶ ἐμ ψογὰβ θθᾶσ βρϑοΐδὶ 
γοίογοησο ἴο ἴδ6 αἰβοὶρ᾽ο8β πο βιοοὰ Ὀοΐοσο Ηΐμ. 
ΤΟΙΓ Ργόβοῦ 66 γ͵ὲ5 γἱ γί 8}}γ ΔῊ ΔΒΒΌΓΔΗδα ΟἹ (06 ραγὶ 
οὗ Ηἰ5 βοαυθηὶν Εδίμονῦ : ΒοΒοἹ]ά, 1 Βανὸ ρίνθη [ἢ 686 
πηΐο ΤΊοο. Απᾶ «6808 δηβπογοα,  ἐδδηὶς ΤΊιθο, Ὁ 
Εδίμογ, οἱο.---6 οὶ ἰακοα ἴ06 6 ἴοι ἴῃ ἃ 
ΤΆΟΓΕ ΠΘΏΘΓΑΙ Β6Ώ8Β6, 88 Θαυϊναϊοπί ἰο, 176 οοπιηιομοσ : 
σομρ. Μαῖι, χχὶϊ. 1 : χχν. ὅ.5 ὙὍὦῃῤ. Ὦ δαυηϊ, 
Βονονον, ἐμδὲ ἰμ6 ουὐϊπαγὰ δηα Ὠϊδιοσίοδὶ οοπηθοϊ οι 
8 ΤΏΡ ΟἸΘΑΥΙΥ τααγϊκοα ἴῃ [86 Θοδρεὶ οὗἉ [ζ0Κ6 ἰθδῃ ἰῃ 
ἐδιαὶ οἵ Μαίίδον. 

Ο Ε'αἴδοσ, Τοσχὰ οὗ πϑανϑῃ διὰ ϑασῖδ.--- ΤῊο 
Ῥοουϊίδν ἰοττη οὗ {18 δ άγϑβϑβ ἰβ ἀοιοττηϊπθὰ ὈΥ ἰδ 
᾿άρα οὗ ΗΪ8 δατηϊηἰδίταϊοι, [π᾿ Βαγάθηΐῃρ δοόῖὴθ δῃὰ 

ἱσιὐοιΐηρσ οἴμοσα, αοἄ ποδί ϑϑὶβ ΗΪτπβ6 1 88 δ08ο- 
Ἰυϊ οὶ τοϊσηΐϊηρ Ὀοΐὰ ἰπῃ βού δῃὰ οὐ θοαὶ}. ΤῈ}6 
ἴριτη πατήρ ὈΓΘΟΘΩ6Β κόριος, ΘΟΥ̓ΘΏ 88 ἰοῦς ΔΌ50- 
1υΐο δοσεγοϊ στιν. 

Οὔβοττο ὑπαὶ Ομ τῖβὶ ἄοοβ ποὶ δἀ ἀγϑβϑ 6 ΕΔΙΠΟΥ 
δο Ηὼὺ μονα, Ὀπὶ 88 ἰῃς οτὰ οὔ ἦδασον, απὰ ἐαγίλ. ὟΊ ὁ 
Ὧδύο ἴΟΌΓ ΙΠΟΓῸ τοι ἴνο, 68 ΑἸξονὰ 8478) ἰπβίδῃσϑα 

ἄγ688 οὗ ον βδυϊουν ἴὸ Ἑαῖπον, 
“οἰ χὶ. 41 (αἱ 6 στάνὸ οὗ [κδσζαταβ): χὶϊ. 28 (Σα- 

ἐγν Τὴν παηιθ) ; ΧΥ͂Ϊ. 1 (ἴῃ (80 βαοθγάοίβὶ 

85) ταῦτα.---ἔτοτα ἴδ6 ἢ 
ΨοτθΟ8Β Μ͵ΔῸ ρϑίθοῦ ἰδαὺ {86 Θχργοββίοῃ γοΐθγθ ἰὸ (86 
Ῥυϊηοίρίο οὗ (Π6 στοδῖ δυνάμεις, νη σἢ ΗΘ πιδα τον68]- 
εα ἴῃ πὸ οἰ65 οὗ Ο411166, τὶτἢ βροςοΐαὶ τοΐθσθῃοθ ἰὸ 
σον. 1ὅ (276 ἰλαὲ λαίλ φαγϑ ἰο ἦδαγ, ἰεέ ἀὲπι ἦδαγ). Αο- 
ΦΟΡαρὶγ, ἰῈ6 οσχρτγοββίοη 8168 ἰο (Π6 ονυϊάθησο οὗ 
Ηΐβ Ὠἱνίπμθ ομδγαοίοῦ ΔΘ ἴΠ6 Μοββίδῃ δηὰ βοη οὗ ἀοὰ, 
ἀεεγίνοα ἔγουῃ Η8 πογὰ δῃὰ ποτα. 

Τὸ ἴδο '189 δὰ ὑχιάθῃϊ.--- ΑΡΡΙ γίηρ μοὶ τηοτο- 
᾿ ἴο ἴ86 ῬΒΑΙίβοθοβ δπὰ βοσῖθο8 {Μογοτ, Ὀυΐ 4180 ἰὸ 

6 νῖβο δῃᾷὰ ργυδοηϊ οουγίίοτβ οὗ Ηδγοα, δὰ ἰο {86 
τ ΟΥΑΙ γ-πὶβα ἃυλοην ἰῃ6 ῬΘΟρΪΘ χοπογαῖγ. αΡϑα, 
νήπιοι. Οτίρίμαιγ, ἐμ ὈΛΠΝΏΘ,, οὐ ἴμ086 ὑπδο- 
ᾳυδίπιοραὰ υἱΐὰ ον τίβαοσα ; ἤθτο, [86 Ὀοϊονίης 
[ο]οσ τ οὗ Φ6808 σΟΏΘΓΔΙΪγ, οὐ ἴθο86 ποτὰ [86 
ῬὮΔΥ͂Β6 65 ἀοβρὶδοα : οορ. Φοδῃ νΥἱΐ. 49. 

γον, 26. ΕἿΣ 80, οἰο.---Οαὐβάοτγῆ, Εὐ Ζβοθα, Μο6γ- 
οἵ, δυρχεδὶ (μαὶ ὅτι βῃου]ὰ Ὀ6 ἰγβηβὶαίθα Ὀγ ἐλαέ, 
88 ἴῃ γογ. 28. Ὧο  εἰἰ6 ἀοίθῃαβ ἴῃ 6 ΘΟτητη οι ἰγϑ8- 
ἰδιίοπ, το 8 τλοτο βυ 8016, 88 {πὸ εὐδοκία οὗ 
το Εδίδοῦ ἔοττηϑ [86 υἱτηαία ρτουπὰ οὗὁὨ σομϑοϊδίζοῃ. 
ΤῊ [ΌΥΤΔΟΣ Δρραγοηΐ ραυϑοχσ 18 ΠΟΓῸ γοβϑοϊνοᾶ, Βαυὶ 
Ὦγ ἰταμβίαιΐησ τ[ῃ 6. μαγίλοἶϊθ ὅτε ὉΥ ἐλαί, ἰῃ6 ΙΒ ΟΠ Υ 
που] ΟὨΪΥ Ὀ6 ἱπογραϑοὰ, διὰ ἴμ6 π01]6 βίγοϑϑ πουὰ 

ΦΙΑΣΖΟΚΡ: κ᾿ Βο ὙΒΟ]ο δδοετίριίου οὗ ρταίδο ἰβ δὴ σμ διό; 
81) ΔΏΘΥΘΓ ἴο [Π6 τηγοίοτίουβ αἀἰδροηδδίέυῃβ οὗ Οοἀ 5 Ργου - 
ὥδϑοο δῦονο σοοουσηϊδα. [ἰδαιδίκοίοτγ.--Ρ, 8.} 

{{Ὀδότοπεὶν Αἰφοκὺ: “ταῦτα, ἴλδ66 τηγοίογίουδ αν- 
γαπρεπιοηία, ὮῪ ὙΤἈΪΟὮ 186 Βίπη 6 12 δοη οι πο ἰπ 6 ὑγἱᾶο 
δηὰ πηδο οὗ ι(δ6 Βα πη 0]0 δοὰ ΘὨΠ]ἀ1|κὸ βανοᾶ, δοὰ αοάἀ Ἶμ8ι.- 
ϑδοὰ πβδο Ηδ ἔεῶνϑδ δβὰ δοομέθιληδ."--Ρ. 8. 

6 ἰαϊὰ οπ [6 διιιμογὶτν οὗ [86 ργϑοοάϊηρ ναί οὗ ΟἈπτίδὲ. 
ΟὐΡ. ἱϊ1, 17; [ακ ἰδ, 14, οἱ, 

γεν. 27. ΑἹΙ τ᾿ταΐημχε ατοὸ ἀοϊἑνοχοὰ πηῖο Ἀδ6. 
-- ΟΟτοῦυα, Κυίΐποοϊ, δηα οἰμοσα, ΔΡΡΙΥ (818 Ἔχοϊαβῖνο: 
δῶν [86 ἀοοίσίμο οὗ Ομ τίδι. δ6 οι τοΐογβ ἰὰ ἰὸ 

ΤΌ] ΟΥ̓́ΘΡ ΤηΘΏ, 88 ἴῃ ΦΟΔῺ χἕϊ!. 8: Μαίι, χχν 
18. Βυΐῦ Μογεοῖῦ τἱ ΠΟΥ ἰδ κο8 ἰῦ ἴῃ δὴ δΌβοϊαϊα ΒΘΏ86, 
88 τηθδηΐϊηρ ἰμδὶ ονουυ ΐηρ γ͵δὲ δοτησηϊἰἰθὰ ἰο Ηἰδβ 
βονογῃτηθηὶ ὈΥ ἰμ6 Εαίμον. ΤὨΐβ, ότονοῦ, ἀθ68 μοὶ 
ΠΩΡΙΥ ἰμαὺ ἴμ6 τυΐϊθ οὗἨ ἰπ6 Εδίπον πδὰ οοδαβϑὰ, Ὀαὶ 
1δδὶ 4}} ἰληρθ ποτ ὈΥ ἰῃ6 Ἑδίμον Ὀτουρῆὶ ἰηῖο οοῃ- 
ποοίίου πὶ, δηὰ βυδοταϊμαϊΐοη ἴο, [86 ΘοΟΠΟΙΩΥ͂ ἰη- 
Βεταϊοα ὈΥ ΟΠ γίβι, Ηἰΐ Ῥγοδομίηρσ οὗ ἰδ6 ροβρεὶ ἰῃ 
(Δ 111ὸ6 μαὰ ἰοὰ ἴο ἃ ἱποΐοϊ ἃ δῃὰ δο}ίγΑσΥ τοδυϊὶ. 
ΤΏΘ Ββαϊνδιίοῃ δηὰ ἰ86 ἰυάρτησπὶ ἰπἰδίοὰ ὮΥ ἵξ ἰῃ 
ἐμαὶ αἰκιτίοὶ ποῦ ἃ ρ]θάρ ἰδαὶ [06 βδσθ τοβυ 
ψΟΣ ἃ (Ο] ον ἰὰ κόσμος σΟΏΘΓΑΙγ. Τἢ6 χαδίη ροΐπὶ 
1168 ἴῃ 186 ἰάδα, ἰμαὶ ποὺ ἴ6 βανϑὰ ΟἿΪΥ, Ὀαΐ αἷβο Π0 
Ἰοδβί, τὸ Ηἷ8. ΤὨοῖν τοὐεσοῃ οὗ ΟἸ γἶϑὺ ταῖρδῦ δϑόσα 
88 ἱξ ἴΐ ἀττοδίοὰ ΗΪ8 δύῃ δηὰ ὑαΠοὰ Ηΐβδ οτηπὶ ροίοῃοα. 
Βαυὶ Ἄογθη ἰμοῖγ ἀηθοϊϊοῦ Ὀδοουλθδ [86 Οσσδβίοη ΤῸ ἃ 
ἀἰβρίαυ οὗ {6 [.}} οοῃβαϊουδβηθβα οὗ Ηΐβ8 σογαὰὶ ροῦνοσ. 
ΤΏΘΥ 4180 ὕ)ῶο τεἰοοίοα Ηΐτη ἃγὸ βυ)θοὶ ἰο Ηἷβ ρον- 
ο΄. Τῆυβ ἴΠ6 ροΒροὶ οὗ Ομ γδὺ 8 δοβοϊυί ἰῃ 18 οἷς 
ἔδοία, δηὰ (μΐβ ἔδοὶ ἰβ ἤθσθ οἰθαυ διὰ ροϊηιθα)Υ 
Ὀγουρδὶ ουἱ, 

Απὰ τὸ σηδη Ἱκηοτσοίῆ.--- Ε τι γινώσκειν Τ6ΔΤ8 
ΤΏΟΓΘ ἴδῃ ἴΠ6 δἰΠρ]6 γινώσκειν. ΤΊιο αἰδόγοποο (ἴ0 
ὙΠΟ. Μίογοῦ τ ΠΥ δαγοτγίβ) 15 αἰμαΐαν ἰο μαι Ὀοΐτθοα 
188 πογὰβ οοσπέδοπ (Εγζεπηίηῖδδ) δὰ ἀποιοίοάσο 
(Κοππίπε). ἸΤΒοΪυοῖς ( Ογεαϊδεϊῥέν ο7 ἐλ6 Οοερεῖ ἤπ- 
ον, δραϊηδι ϑίγαιιβ8) [88 ςδ]]θὰ διϊθηιοι ἴὸ {μ6 δἵ- 
Βυιν Βοίποθῃ (818 γοσθο δῃὰ (86 ρϑῆθγαὶ ἱσαροτὶ οὗ 
186 ἀοβροεϊ οὗ δοίη, ἴῃ {818 τοϑροοῖ, ᾿ζ ΤΩΔΥ ΒΟΓΥΘ 88 
8 ἰπαΐγοοι ουϊάθηοθ οὐὗἨ 6 ογθα Ὁ] Υ οὗἨ {86 ΟοΒροὶ 
δοοογαϊηρ ἴο Φοδη."--- ΟὉππεσίοη οὐδ (λό ρνοοοάξ 
οοπζεχέ : ΤῺΘ υπῃ]ϊ το ἀπ υπίαυο οορκαί θη ὁ 
Ομ τίδὺ 8 οοπηροίοα πὶ Ηΐβ υπ]ϊ πιο ἀπὰ υηΐαυὸ 
Ῥοποῦ. ΟὈπρρείϊον ιοἰϊῃ, ἰλδ διιοοοοάϊησ εοπζεχί : ΤῊΘ 
σοΟηΒραῦθηοθ Οὗ ΗΪ8 ἰηδηΐϊνα όσον, δη οὗ Ηἰβ ἰηδηϊθ 
οορζηϊίοη οὗ ἴἰΐ6 Εδίδον, ἃ ἢἷ8 δ᾽ ΠΥ ἀπ ἩΣ]]ηρ- 
Π688 [0 8876 ἰ0 ἱμ6 υἱϊοτταοδὺ 8}} (μδὲ σοτμθ απὸ Οοὰ 
ὈΥ Ηΐπ. 

γεν. 28. [ὕοσηϑ υπῖο ΝΝῖο, αἹΪ, οἱο.---ΤῊ 8 ἰδ (ἢ 6 
βιοδὶ δηά ἔπεα] δῆβνσοῦ ἰὸ (86 χυσδίου οὗ ΦόΒη, χὶ, 8 : 
“Αγ Του Ηδ ἰμδὺ βΒῃου]α οομθ, οὐ 8881} τὸ παὶϊ ἴοῦ 
δΔηοίμ ν᾽," Νὼ τοϑγθ δῃ σου ΠΑΥΘ ΒΡΟΙΓΘἢ 8686 
πογάβ, ΑἸογα.]) 
᾿ΑἸῚ γοὸ ἰμδῖ Ἰαροσ, κοπιῶντες καὶ πε- 

φορτισμένοι ἘΝ 18 πη διὰ ἴδ Ὀυζὰφῃ» 
94].---Τὴο διβϑὶ οἵ (8680 γϑΡῸΒ τοΐογβ ἰὁὸ 86 ἰάθα 
οὗ Ιαδογίηρ διὰ εἰτυρρὶ ηρ, ταῖμονῦ (ἤδη ἴο ἐμδὺ οὗ Ὀ6- 
ἱπρ' ποδγίϑα δηὰ ἕδϊηῖϊ, Βοίδι δσργοδαίοῃβ γοΐδν ἴὸ 116 
Ὀυγάρῃ οὗ ἰαθον, ΟὨΪΥ νἱοννοὰ ἔγοϊῃ αἰ δγοπὶ δϑρθοίβ : 
1, 4.8 νοϊυπίαδσῃ, δῃὰ υῃάογίδιεθη ΟΥ̓ ἰΠμοΓΒΟΙν 68 : 3, 
88 ἰαϊὰ ὑροῦ ἰδο ὈΥ͂ οἴμογβ. [186 δοῦνς δηὰ μδδ- 

Φ [ΑἸήοτὰ δηὰ Ὁ. Βτονὴ {Κουτ]86 σοττος γ Οὔδοττα, ἐμαὶ 
{0 δρί γί οὗ 8[8 γσοῦβοὶ πὰ ἐϊ8 ἔοσῃλ οὗ ὀχργεβείοῃ," 86 [Τ- 
Ἰγ Φομδβποδῆ. 6 δδνὸ ἤετὸ 8 σοππϑοίίηρ π|κ θοΐτσθοη [η6 
ΒΥμοριδῖα κπὰ ΨΦο.η, δῃὰ δὴ ἰῃοίδοπίαὶ ᾿θδη τ ΟΩΥ οἵἩ Μαεῖ- 

ΟὟ ἴο ἴδο οτί αἰ οδἰΐεγ ΔΩ στρα [Ὁ}{ν οὗὁὨ 150 τοὶ τ ἀϊ4- 
δοῦγαοβ οὔ ΟἸγίδι οοποογηΐης Ηἰπβ τοϊδοη ἴο ἔδο ΕΔΙΏΟΙ, 
τ ἰοἢ δ. ΟἿΪ τοοογάθαά ἴῃ ἴ8ο ἤουτι ἢ! Θο8ρ.0). ΑἸΙΒουκχἃ 
(8ὸ ἐστί ΟΟ60)61] τὴΔὺ τὶ ἔμο δ υτοῖ ΓΛΈΠ ΘΓ 06 ΘΙ Ρ 6811. 
ΦΑΙῪ οα]οὰ 4ρέγέξαξ (πνευματικόν), απὰ [86 δγαορίίοδὶ 
Θοερεὶδ οογρονγδαὶ (σωματικά), τυ ἀϊβοταποθ ἰδ ΟΠ]Υ τοὶ. 
τἶγο, δίησο Φοϊῃ σορυγοδοηΐδ ἔπ τοδὶ, ἰποδυπδίο, μἰθιογοαὶ 
ΟἸἩτίδε, δὰ ἴ806 δυπορι5ῖ2, ᾿ν ἴῃ 116 μαδδασο δ) [89 
δοιτοδροηάίηχ βϑοίίοη οἱ [Κο (ΣΧ. 2]. 22), τίδο ἴο ἴ89 ρθ 
μοῖχηὶ οἴ ἴΠ:6 ἘΡΙΠΕΘΔΙΙΕΥ͂ δπὰ βυθιἐπιίῖν οἵ Φοα, ΤῺ6 ὕθει- 
ἴῃ οὗ [18 βιυ ΚΙ ΤΟδοΣ ὈΪΒποο αχείηπς βίσγδηβα, Βδυν, δοὰ 
Δ} το ἀθηγ ἴδ ζομα!Θη688 οἵ [86 (ἀοϑροὶ οὗ Φοὶιη, τοῦδὲ ὃὉΦ 
δρραγεπῦ ἰ0 ΘΥ̓́ΕΣΥ ὈΠργοἠυἀϊοοά τηἰπὰ,--- Ὁ, 8.) 



214 ἸῊΕ ΘΟΥ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

εἶνε δἰ οὗ Βυτωδη τηΐθοσυ.}] Βοίὴ 18:656 ΤΟΓΔΔΙΪ(5 
Δρρ δὰ Ὁ 186 Ἰερὰὶ] οὔογίβ οὔ ἴ86 Φοσβ. ΟἾ]Υ ἱμοδο, 
ΒΟΥ τον, τὸ ἔο]0 (86 δρὶγίυΔ] ἱτηροσί οὗὨ ἴδ αν οὗ 
αοὰ τοαϊζοὰ {86 οχἰβίθηοα οὗ βιιοἢ 8 Ὀυγάρῃ. Αο- 
90 Ἶγ, ἰῃῆ6. Θχργοβϑίοῃ ἰϑ8 ΠΟΑΡῪ δἰ ἰῸὸ ῬονοσὶΥ 
ἷπ δρὶγῖ. ΤῊ ἰδν ἰδ} τᾶβ ἃ βυῆηοϊοηϊ Ὀυτάρῃ ; δα α 
ἴο ἰηἷβ νμδὶ νἂϑ ἱπηροϑαὰ ὈΥ {π6 ἰγδαϊομβ οὗ ἰῃ6 
ῬὨδγίθοοθ δηὰ βογῖρεβ (αι! χχὶϊ, 4). Ηρφῃςο, ἴῃ 
ξοιιογαὶ, ἰμο86 ἸΔουηρ ὑπάθῦ ἃ Β6η86 οὗ δίῃ. 

Ἀπὰ 1, κἀγώ. ---ΕἸΩΡ ΒΔ ο8}}γ, 'ἰπ ΟΡΡΟΒΙ ΟΣ 
ἴο ἴ86 ἰοΒοἤογΒ ἯΠΟ Ἰαϊὰ ἴΠ086 Ὀυτάθη8 οἡ ἰΠ 61}. 

γεν. 29. ἵν γοῖκο.-.---᾿ ΑἸϊαβίου ἰο 86 ψοζὲ οὗ 
ἰ(Ὧ6. ἰδ ; 8 ΠΆΣΩΘ ΘΟΙΏΤΩΟΏΪΝ ρίνοη ἴ0 ἰῦ ὈΥ ἰἢθ 6:8 
ΕὙ εἴσι ὙΠ ουϊ ΔῺΥ τοΐδγθηοθ ἰ0 ἐπα γΌ Κα πΒοΣ 
γί ΗΪταβοὶ ἡ Ὀοτο, οΡ ἰο Ηΐβ ογοβϑ (ΟἸβ δ υ86}).᾽ 

96 Ἢ εἰϊο.---Τ δὶ 15. 10 Β8Υ, 1 ὈΥΙΓΟΔΙΙΪΥ τ ΐδγβ μοὶ ἰὸ 
ἦμ6 οτοβ8 οὗ ΟἸγίβι, θαΐ ἴὸ Ηἰἷβ τυ]ο, ἀοοίτίηα, διὰ 
Ἰοδθγβὶρ πος, ΒΟΤΘΥΘΓ, 8150 ἱἰγωρ] 8 (6 Ὀθδῖ- 
ἷηρ οὗ Ηἰβ ογοϑδβ. 76 δια ρῃδδβὶβ τουδὶ 06 ᾿ἰδίά οἢ 
186 68]}, ἴο Ἰοατῃ οὗ Ηΐπ, ἴῃ ορροβίοι ἴο 86 Ἰοραὶ 
ἰοδοβίης διὰ ἰμ6 Ὀυτάοῃ ἱπηροβοὰ ὈΥ͂ (86 ῬὨασίβοοϑ. 
ΤῊΪΒ δρῃ 66 αἰ80 ἰοὸ νι ῆμδὶ ΤΟ]Ο 8. 

ἘΠῚ 1 ἃτὰ σϑοῖ διὰ Ἰουϊν ἐπ Ὠθασχί.---ἴῃ ορ- 
Ῥοαίου ἴο 186 πιϑοῖκ δῃὰ ἸΟΎ]Υ Δρροδγϑησο δδβυτηθα 
ΌΥ ὑμ6 βοσῖθεβ" Τθδβ6 αυδ} 168 πόσα [86 ΤΟΆΒΟΣ 
ΜΟΥ ΠΟΥ͂ Βμουϊὰ ᾿οᾶγῃ οὗ Ηΐπ), ποὺ 86 βυῦοοὶ ἴο 
6 ἰοασποὰ. ΤΏΘΥ δγο, ἰὼ 186 ἢγϑι ρ]δοὺ, ἴο βθεὶς ἔγοτη 
Ηΐπὶ γεδὲ ὕζον ἰλεὶγ δοωΐδ, ἀνάπανσιν, ΣΙ ΔΣΌ, 
δες. γνἱ. 16,---ἰμο ὅπ8] δἷτὰ οὗ 8}} σε σίουβ αϑρίγα- 
ἰοηδ. 

[Ατρόολὺ: Ουγ 1 ογὰ ἀοοθϑ ποὶ ῥτγογηἶβο ἔγοθουῃ 
ἔγοτῃ ἰοὶ] οὐ δυγάρῃ, Ὀυϊ γεδβέ ἐπ ἐλ6 δοιιΐ, ψηϊ ἢ 8}8]} 
ΤΏΒΚ6 8}1 γόῖκοϑ ΘΑΒΥ, δηα 4}1] Ὀυτάδῃβ ᾿ἰχῆς, ΤῈΘ 
ταδὶ ἰηνἰϊαιίοη, μούγονοσ, 18 ἴο ἴμο86 Ὀυταοποα πῖ1} 
[η6 γόκο οὗἁ Ββἷῃ, απὰ οὗ [86 ἰανν, νηοῦ παϑ δα ἀεα Ὀ6- 
οδυ86 οὗ β'ηα. Οπὶηρ ἰο ον οομυϊπυρα οοπβὶοὶ τ ἢ 
8. δηα 6711 ἴῃ {π|59 που], [86 ἀνάπαυσις οὗ ΟἾ γδι 18 
8[1}}} ἃ γοκὸ δπὰ ἃ θυγάθη, Ὀυϊ ἃ Ἰ᾿Ισῃῦ οθθ. Οοιωρ. 2. 
Οον. ἰν. 16,17. Τὴ τοϑὺ δηᾶ ἰοὺ οὗ {86 ΟἸ τ ϑιϊδη 
ΒΟ] 18 ἰο ὈΘΟΟΤΊ6 ἐΐζο Ολγίδί.----, 8, 

γεν. 80, ΕἘΟΣ ΜΜῪ γόοΐο ἐκ “-ο-“ ἸΧρηστός, 
ΜΉ ΘῊ ΔΡΡΙΙΘα ἰοὸ ῬΘΥΒΟΏΒ, ἀἑπαϊΐν ; ἤδτο, σοοά, δδηθ 
οοπΐ. ΜεΥοΡ : δαϊιίαγν, οὐ ὀγίπσὶπρ δαζείψ. [Αὐρυβ- 
ἶπα, ἴπ 0η6 οὗ ἢΪ8 ΒΟΤΙΩΟΏΒ, Ὀ6Δ. {1} 7 ΠΟΥ ρα ΓΟΒ (86 
γοῖκο οὗ ΟἸτίβὶ ἴο ἃ Οἱγὰ Β ῥ]υμηδρθ, 80 ΘΑ 57 ποσὶ 
ΜΘ ΘΏΔΌ]68 ἰῦ ἴο 808. ἴὸ ἴΠ6 ΒΚῪ : “ 77ας δατεῖγια 
πο 8 ροπάμδ οπογαίὶ, δεά αἶα υοἱαίεγί."---, 8.] 

ῬῬΟΟΤΈΕΈΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙ͂ΟΑΙ, 

1. ΤΊ βρί γι] οἱ θναιϊΐοῃ οὗ [86 βου] { οὗ Ψοβιιβ 
ΔΡΡΘΆΓΒ ἰῃ 4}} 118 ΡΊΟΓΥ ἔγοτῃ ἴῃ6 Ῥδβϑβαρο Ὀδίογο 8. 
Εγτοῖὰ ἃ ἀδηυποίδιίοη οὗἁ ἴῃς οἰἶο8. οὗ (411160, Η6 

ἴο 8 βοϊσσῃηῃ {πμληκβρί νίηρ ἴο ἴΠ6 ΕΔίΠοτ, δηὰ ἰὸ 
ἃ ἀδοϊαγαϊίοι οὗ ΗΪβ τη) ϑίγ. [Ι͂ἢ οἶμον ΟΡ, ἔγο τὰ 
8 ἀδ8ρ 8686 οὗ (ἢ ἀΙΒΠΟΏΟΥ οαϑὺ ὑροὴ Ηΐπιὶ ὈΥ 1818 
πομογδύίοι, Η6 ἴυττιδ ἰῃ 101} δὰ ὈΪ]εββοα οοπβοίουβ- 
688 οὗ Ηΐ8 Ἔδχδιίδοῃ [8 ΔΡΟΥΘ Ἀ}1} Βυϊηδηΐ ιν, δηὰ 

5 [Το νοτζὰ καρδία [86 ΟὨΥ͂ ΒοτΘ πδοὰ οἵ Ομτίδι. ΤΈοτο 
ἰδ, 486 ΟἸδμδυδοη δυκχοδῖδ, ΔῈ Οδδοηῖ δὶ ΑἸ ΠΌγρησο Ὀοϊπ Θοῦ 
ΕΥΧΙΚΙΤῪ ΟΥ ἩΚΑΚΤΥ, ἩΔΙοΒ ΟἸτί δὲ μοκβοεθο 1η 1Π9 ὨΙσΠ οδὲ 
ἀορστοὸ ἴγομι 7γ6έ ομοίοο δὶ οοηἀοδουπάϊης ἰοτό αὐ οο»}ρ413- 
μἰόβᾳν ΔΠα ΡΟΥΚΗΕΤΥ ΟΡ ΒΡΙΒῚΤ (λίδι. ν, 8) ΧὩ] ἢ σαπηοϊ δὼ 
Ῥτοάϊοδιοά οὗ ΗΊ τ, Ὀπὲ ΦΗΪΥ οὗὁἨ ροηϊοος δέπριδν 8 ΘΟὨΒΟΪΟΘῺΒ 
οὗ ἐμ οῖν πηνγουιδίηοδα δπὰ Ἰοηχίπας [07 δα] ναι π᾿ ΟὐπΠΙρΔΓῸ 
[86 τί οἷ) Τειδτκα οἵ Οἰδῃδηδοη οἢ 1{{|8 Ὑ οἷ9 ᾿βϑϑλρο, ζ0᾽ 109 
οἰυοϊἀδίίοη οὗ ὙΝ|οἢ ἢΪ8. κοπίδι, ὍΤΟΥ. ποῦ] ορὶ τίς Ρϑου- 
Αγ διιϊοά πῃ (ἰὴ Ἐοπά ΓΚ του δοή ἐγβποϊδιίοη, νοὶ. Ἰ., ἢ. 
434-487) Βαϊ 1δηρο ᾿ὰ8 σΟὍηΘ 61}}} ἀδθοροῦ ἰη ἴδ ἠυοίτίης] 
ἀμερο νῶν Ἀ0Π ΠΟ ΠΝΉΕΝΙ, πη ἀβΡ Σὴ τὴν τε ἰσαρι 8.) ἣ 

Β 'πὶ ὃ τοηἀογίος οὗ γοί  ρέδοθ τομη σιν ὦ ἀἐ9 
ΡΆΛΥΩα ἡ 8, ; 

6 που]ὶὰ. Εἰ τ ΑΣ ἰγδΏ δ᾽ Ἰ0η8 ἔγοτῃ ΒΟΙΓΟῊῪ ἴὸ ΟΥ͂ 
ΔΌΡΟΔΓΡ δἱ Ηΐβ Ἰαδὺ ὑδββουδγ, ἰῃ (δἰ βοζωδηο, δπὰ ΟἹ 
ἀοἰρχοίμα. Ομ ἰδ6 οἵδιοῦ μιδῃά, ἰἤθγο 18 ἃ ἰσαῃβί οῃ 
ἔγοτῃ ἰμοϑί ἸΟΥ ἴο ἀθοροϑὲ ΒΟΙΤΟῊῪ ἰῃ Ηΐβ υὐζογαῆοθθ 
ἴῃ {Π6 ἴδιαν ]6, θη 6 Οτϑοκβ ἀρείγοά ἴὸ δο6 Ηΐπι, 
δὺ ΗΪδ8 ὑγυσρ 8] σὨίγΥ ἰπῖο Φογυβαοπι οὐον ἴἰμ6 Μουμῖ 
οὗ ΟἸΐνοβ, δὰ ἴῃ ἰμαὶ δυίι] οοηβίοῖ ἴῃ Ορ βοσηδηθ 
ΜΏΙΟΙ ΤΟΠ]ονοὰ οἡ Ηἰΐβ ἱπύθγο ΘΘΟΣΓῪ ῬΓΑΥ͂ΘΡ. [ἢ [Π696 
ΒΟΪΘΤΩΠ γα υβδοιΐουβ (ἢ 6 αἰ }1Υ οὗὨἨ ΟἾτὶβὶ τδβ, 80 ἰὸ 
Βροδίς, γβοιθα ἴῃ [86 τοῖττον οὗ ΗΪ8 Ὠυσηδ δουΐ, δὰ 
(86 οἰογΏ Δ] δρίγιὶ οὗὐἨ Οαοἀ ἰη 86 δαρὶθ-}}|κ6 δδοθῃβίοῃ 
δηὰ ἀοϑορηῃβίοη οὗ ΗΪ8 ἐροϊηρβ. 

2. ΟἸτϑὶ ἀϊβρ᾽αγοᾶ, οἡ ἱμὶ8 οοοδβίοι, τηυβὲ ΣῪ 
{86 Βοηβο οὗ ΗΪΐβ γουδὶ αἀϊρσηΐγ, πίοι, ἰμἀοοά, Βοοσηθ 
ἴο αῦθ Ὀ66Π ΒρΘΟΙΪΔΙΥ ονοκοα ὉΥ ἰδ τοὐοοιου οὗ 
186 ποῦ]. Ἐγνθῃ ἴῃ ἰῃ6 οα86 οὗ ρτοδαὶ δηᾶ ἰσῸ 
ΒΌΠΛΌΪΟ τρθῃ, ΓΟ Πρ ὡμαὰ 111-ἰτοδιυθηΐ ουόκα ἴ86 
ὨΔΌνΘ Β6ΏΒΘ Οὗ αἱρτιν δηὰ ρόσοσ. Οὐτηρ. ἰδ δ18- 
ΤΟΥ οὗἩ δὰ] δηὰ οὗ 1 μοῦ, Βαΐ ΟὨτῖβὶ οουϊὰ ἰῃ 
Ρογίρος ἐγ  ύΌΪπ6 88 γί ργοηοῦποθ ἃ τῸ0 Ὁροὺ 86 
οἰδ8 οὗἩἨ ΟΔ11}166, ἴῃ61] ἀφοίατο ΗΪ8 οὐσῃ δβυρου οΥ Υ 
ΟΥ̓́ΣΡ ἃ]}, δη)ὰ ΒηΑΙΠΥ δὰ, “7 τ πιεεῖξ απα ἰοιοὶν πα 
Ὺλδαγί.᾽" . 

8. ΝῸ οπὸ ζηποιοείλ ἐλ6 80η.--- ΤΏ οτο 8 δὰ αὐδο- 
Ἰαΐα δηὰ υπίαυ!δ ΤΥ ΒίοτΥ οὗ βρί για} σοσηγηυπλγ, ὈοὶΒ 
ἴῃ ΓΟΐδγοθοο ἰὼ ΡΟΝΟΡ δηὰ ἴἰὸ Κηον]οῦμο, ὈοΙ ΘΟ 
1:6 Βδίμου δῃὰ ἴ8)6 ἔοῃ. ΤὨΘΏΟΘΘ 16 8180 ἱπέον 1.6 
ΒΡ᾿ ΓΙ 18] σοτωγη λυ οὗ ἐμοῖς πδίυγο, Οὐ ΘΟ- αυ ΗΥ 
οὗ οδββθῶοθ. Βυΐ, δ ζύυτθοῦ (86 πἰαϊηρσ δῃὰ τὸ- 
νολ ης οὗ ἰμ686 ἰΐηρβ παὰ Ὀδομ δδοσὶ θὰ ἰὸ {86 
Ἑαίμον, 80 1 ἰβ ὩΟῪ αδϑϊσηϑαὰ ἰοὸ ἴπ6 ϑοη. [Ιὲ ἷ8 (ῃ6 
Ῥγουΐποα οὐὁἩ ΟἸΣΙΒΙΟΙΟΘΥ ἰο ἀθβθπο {86 οοροσϑοια 
οὗ ἰὴ. ἵπτὸὺ Ῥογβοῦθ οὗ ἴπ6 ΤΥ 'ὰ (686 δοίβ. 
ΤΙΣ Εαΐδοῦ δχϑουΐοθ ἰδ6 ἄθοσθθ δοοοιϊως ἴὸ ἰμ86 
οδΙηρ οὗ 16 ὅοι, ἀπὰ ἰμ6 ὅοῃ [86 οδ]ηρ δοοογά- 
ἴῃσ ἰο ἴῃ6 ἄθογθο οὗ 6 ΕδιΒΟΥ. 

4, Οὐπι6 ὠπίο “ε.---ΟὐἽὸ οὗἨ 18λ6 ταοδὲ ῥσϑεϊουβ 
βοβρεὶ ἱπυὶ Δ οπβ ἴο βαϊγδίΐσῃ ἴῃ ἴῃς Νὸνν Τοβίδσωθηῖ. 

6 (8]}} 18 δἀατοεβοὰ ἰο ἰῃοδθ πῶο ἴδον δηὰ δῖθ 
Ὀυγάσποα, αι υοὰ δὰ ποτ οὐἱ. ΤὨΘ ῥγοχηΐδα ἰδ 
ὑπαὶ οὗἉ τοϑὲ ἴο ἰδ βοὺ] ; 18 οοπαϊἤοῃ, ἰο ἴδε ὑροὰ 
ΟὐγΒοῖγοβ ὑπ 6 ροΏϊ]6 γοκα οὗ Οισὶδβί, ἰη ορροβί ἴοι τὸ 
(86 ἀηθδαγαῦϊα γοῖο οὗ ἰδ ἶδιν ἀπὰ ἱτδάϊοηβ. 
Ομ γϑδηϊγ, ἱμοροίογο, ἢ88 α1βὸ 118 γόοθ, δῃὰ ἀθιηδηὰβ 
Οὐδαΐθηοο ἰ0 1ῃ6 ΒΙΡΓΟΙΏΔΟΥ οὗ 16 ψογὰ οὗ Ομ τίβι 
διὰ 186 αἰδβοὶρ) μη οὗ Ηΐβ ϑρίγίῖ, Νὸν ἰ8 6 Ὀυγτάρα 
νδοιϊΐησ πο ὉΠ Εἰ ΓδίοΙ Υ οοηϑιϊιαῖο8. ΟἿΣ οτοαβ. Βαυὲ 
186 γοκα 'β8 ροοὰ δῃὰ Ὀοῃοϑδοΐαὶ, δὰ (μ6 ὈυΡάΘΏ ΘΑΘΥ͂ 
(ἐλαφρός, τοἸαϊοα ἰο ἔλαφος, ἐϊσλέ αι α τοε). ΤῊΪΐ8 ὈυΣ- 
θη, πὩϊοἢ 5 ἴοὸ Ὀ6 ἀγα ΟΣ ὈΟΙΠΘ ἰπ ἴ[Π6 γοόῖκο, Ὀ6- 
ΘΟΠλΟΒ ἃ ἰΘνΟΥ, δμἃ ΟΥ̓ΟΡ Γαΐδβο8 τα ἯὮΟ ὈθδΓΒ ἷἰ Εἰσὶ" 
ΘΓ δηὰ ἰρῆθγ, 

ΠΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΡΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

ΤῊ Βυτχη!]αϊΐοη δηὰ οχδ]ϊαιο π ἴμ6 οοηῃδοίουβ- 
688 οὗ ΘΟ γίβί, ἃ βίρτι οἵ Η]8 οχίοσμαὶ Πυτα] αἰ οη δηὰ 
Θχαϊιδιίοῃ.-- - δ ἀφοραδὶ ΒΟΙΤΟΥΒ οὗ ΟὨ τβι 85 τυδὲ 
κ ἰγταπβέοιτηρα ἰηῖο ἰρσμοϑὲ ὑγαΐβο.--- ΕΟΣῪ δ] οἰ σα 
θδοομθβ ἱἰσαηβῆσυγεα ὈΥ ἴμ6 ρστασίουβ Ρύτροβα οὗ 
16 Εδίμον, Ὑ8ὸ τυ ]ο8 βουογοὶ ΧὩ ]}Ὺ ἴῃ ἤρθη 8ηἀ ΟΠ 
οδγίἢ.-- - ἄνθη Ἰπαρτηρηϊ.---Ἴ ον 18 ΘΙ ἢγοποα δθονθ 
τὶ οουβηθβθ, Ὀδόαυδο ἱΐ ἷβ λοῖν Ἰονϑ6.--- Ὡς Ἰυάρ- 
ταθηίβ οὗ ἀοὰ αἸναγ8 ρῸ παπὰ ἰπ παπὰ ὙΠ ΗΙβ ἀθ- 
ἸἰνογΆΏΟ68.: 86 δἰαΐηρς ἢ [86 τον] ηρ.---ὟΝ Βδὶ 
ΒΟΙγοΒ ἴ0 ἔοττῃ δῃὰ οροπ Ποϑύθῃ ἰὸ ὈΘΙΊΘΥ ΟΣ, ἔοττη 8 
δηὰ ΟΡΘΏΒ [6}} ἴὸ ὈΠΌΘΙΙΟΥΟΓΒ.---Τ Ὡς στοαὶ ὨὈἰνὶηθ 
ΤΑΥΒΊΘΓΥ, ἱσπόσϑηοο οὗ πο ἰυγηβ τΠ6 πίῖβα δῃὰ {πὸ 
Ῥγυάσῃν ἰηΐο ἔοο]β, 8116 ἴ ἱτοραγίβ Κηου]οᾶρο δηὰ 
ὀσρογίθηοο ἴο ὈΔ)068.--- οὶ οοηβάσῃϊ πϊβάοσῃ οἴοθαϑ 
δρδίηβι 8 [86 διοανο οὗἨ τουριδίίου, πι}]6 Βυτθε 

; 



ΟΗΔΑΡ. ΣΗΠ. 1--14, 21ὅ 

Ἰουρίηρ δἴταυ ἐγαιὰ οραπϑ [{.5---ϑρί τέρα! αὶ  οἰοτδιίοα Ὶ 
ἰμ ἰἴ8 γαγίθα τηδη  οϑίδιϊοη8 : 1. 10 88 68 Αἰ δγοης 
νη (πιβάοπι, τἱὐθουδβηθθβ, βίγοηρ μ), Ὀυ ἰδ 186 
ΒΔΙΩΘ ἷπ πρὶ τὶῦ (οοΒβοα δραίηβὲ ἴῃ 6 ἰηθυσηῃοα οὗ Ὀϊνὶμ6 
Ετδο6); 3. αἰθογοης εγ)οίδ (1085 οὗ τονοἰδίίοη, οὗὁὨ γϑο- 
οποἰἸϊαιίοη, οὗ βα  γαϊοη), νυΐ 118 Οἱ ἰπιαὶθ ἀρδιγαοίΐοι 
8 0:6 Β8116.---ΟἸ γίϑ᾽ τηδηϊοϑιϊπρ 086 Β6η86 οὗ ΗΪ8 
ΣΟΥ͂Α] αἰ στ ΠΥ διὰ [μ6 οοπίειηρῦ δὰ τοὐθοϊΐου οὗ [6 
φου]ά.---Ηον ἴ[86 Βράροιοοῦ δηβοϊραιοα Ηΐβ δἀνθηὶ 
88 ϑυάρο.---ΤῊ οτηηϊροίθῃσο οὗ ΟἸ γῖϑὶ δρροδγὶπ 
διηϊὰ Ηἰβ8 βϑαιαΐῃρσ ἱτηροίθῃοθ.---Τ 9 υπίαπθα ΚηοΝ]- 
δάσο οὗ ΟἸτῖβὶ : 186 δβδοῦγοθ οὗ 411} σουἰαίΐοῃ ἴο ἐδ 
τουϊα, ---- Οοηποοίίοη Ὀοίτοο ἰθ6 ΡΟΤΟΣ δηὰ ἰδ6 
Κκπονϊ οὗ ΟἸγῖβὲ : 1. 1ῃ Ηἰβ8 Ὀνῖμθ Ῥϑγθοι : 2. ἴῃ 
ΗἱΪ8 ποῖ: 8. ἰη ἰῃ6 Ἰ᾿ἰΐο οὗ ΗΪΐβ8 Ῥϑορΐϑβ.-- -Ἔον (88 
ἙἜδιδον ἀγανβ 08 ἰο (6 ὅοῃ, Φοδῃ νἱ. 44, ἀπά {π6 βοῃ 
ΤΟΥ͂ΘΔΙΒ ἰοὸ υ8 ἴ!6 ἘΔΙμοΥ.--- Οὐπι6 μπίο 26; οτ, [86 
τηνϊδίίου οὗ 6808: 1. Ου δαί 1ὲ ἷἰβ ὈαΒοὰ : 2. ἴὸ 
ὙΓΏΟτΩ ἴὑ 16 δἀἀτοβδοὰ ; 8. δὶ ἰξ ἀθιηδπαβ , 4. τ ῖδὶ 
ἦς Ῥτουηΐϑεβ.-- -οϑὺ οὗἨ βοὺ] (86 Ῥγογλῖβο οὗ Ὁ σίβί. 
-- 6 γοκο δηὰ ἰδ6 Ὀυγάθη οὗ ΟἸσῖϑὺ 88 οοτηραγοᾶ 
πὰ οἴδον γοῖο8 δηὰ Ὀυγάοη8 (οὗ ἴῃ ἰαν, ἴῃ 6 ποσὰ, 
οἰο.λ.---Εοἰδιομβαΐρ θθύνγθοι [86 γόῖο δπὰ ἴῃ6 Ὀυγ- 
ἀση: 1. Το ἀἰδδγθῃοο; 2, 1η6 οοπηροίΐοῃ : 8, (86 
ὉΠῚγ.---ΑἸγον,, 16 ΔΣΘ Ραΐ ἰηὐ0 ὨΔΙΉ655 ἴῃ [818 11{8 
Ὅπὶ τὸ δυο οὔν οδμοΐςο οὗ ἰ86 γόῖκο δηὰ οὗ {16 Ὀὰγ- 
ἀαυ.---Τ)ὸ κΟΒροὶ ΟΥ̓ΘΡ ὩΘῪ ἴ0 ἴῃ086 ἯἼΩΟ ἰῸΓΥ δπᾶ 
ΒΙῸ ΠΟΔΥΥ ἰδάοῃ.---ΟἸγίβὺ 106 αἴτη δῃὰ ροαὶ] οὗ 8]] ζϑῃ- 
αἷπο ἰάῦον οὗ βου].---ΟἸγῖϑι ἰῃ6 Βοβὺ οὔ βου }]8: 1. Τ οἷν 
ΒΑΌΡδίἢ, οὐ τοδὶ ἔτοτπλ 186 ἰαροῦ οὗἨ ἰμοὶγ σδι ηρ; 2. 
1ποῖν δα θαίδ, ΟΣ τοϑὺ ἔγοια ὑπ6 ἰδῦον οὗ [86 αν; 8. 

5. [ΟΟΤΏΡΆΤΟ ἴδ 1ἰπο8 οἵἉ ΒΟ 16τ, ἐμὸ Ὀοδὺ ἢΘ ΘΥ͂ΟΥ ντοῖθ: 
ΉΡ ὁ ξοῖαα Ῥεναίαπεῖ ἀον σώσας σεν ἐοδ; 
αι ὅδα [ρἰουδα) ἱα ν εἰ οἷα δια! ἰολ Θωῶϊλ...Ὁ. Β.] 

«Ὁ. 

ἰμοῖν χοβυσγοοι οι ΟΔΥ ἴγοπη ἰῃ6 ἰδοῦ οὐἩ ἀδβδίῃ.--- 
Ομ τῖβι ρῖνοβ σοδὺ τὸ ἰ86 ΒΟ0] ὮὈΥ τουθδης ἰῃ6 ΕΔΙΠΟΓ, 

δίαγζο :--- σα οἸαΐτηβ ΠΟΙΟΡ δηἃ ὑγαῖβο, Ὀοιἢ ἴῃ 
τοβροοί οὗ Ηΐβ ᾿υβίῖϊσα Ὡροὰ 8086 ὙΠῸ Βαγάθῃ {ῃοτω- 
Βεῖγεβ, δῃὰ οὗ ΗΪ8 ΤΏΘΓΟΥ ἰονασγὰ [ἢ 512 81}} θαπα οἵ 
Ηἱβ Ὀο]ονίηρ ῬΘΟρΐθ, 1 ον. ὦ, 26.--- δὲ [δ τ βου 
οὗ ἀοἀ ἀριηδηβ δ ον ᾿.Δη68.---Ομοδηεῖ: 1,οὐ 8 
δάοτγα πὶ ἔραν δηὰ ἰγειθ]ηρ (6 ΠΟΙ χογογηταθαῖ 
οἵ Θοά, ἱπ ἰῃ8 ὙΔΥ ἴῃ ΒΟ. Ηο ἀΐθρομβοβ Ηἰ8 γἱἹ ΕΑ, 
Νο τηδη οοιμοίῃ ἰὸ (μ6 Εδίμοῦ Ὀυὺ ἰτουρ ΟἸτὶβι, 
Φοδη χῖν. 6.--- γαηιεν; ΕἸΥΘΤΥ ΒΟΔΓΟΝ ΘΙ͂ΟΡ τοδῦ οὐ 
70γ ἰ8 ναΐῃ τ ουΐ ΟὨγὶϑι.----Ἴ 6 ΡΓΟΤΆΪΒ68Β οὗ 186 ρῸ8- 
ΡΘΪ ἃ. ζθῃθΓΆὶ ; ἢ6 δ΄Ϊοῃθ 8 Ἄδχοϊυάθα ὯΟ δχοϊυθδ 
Εἱτη861}.--ὖζἼεϊδίι: ὙΠοσο 18. 0 Ὀυχάσῃ ἴῃ {86 ποιὰ 
ΙΏΟΥΘ ΒΟΑΥΥ͂ (Π8ῃ ἰδαὶ οὗ δ'η. οἡ ἰδ σοηβοΐθῃοο.--- 
Ομ γῖβὶ ἰ(ὴ6 Τόδοδον ἴῃ ποζὰ δηὰδ ἀθ6οα.---Ἴ,οὐ 8 ἸΘΔΙᾺ 
ΤΩΘΘΙΚΏ658 δηὰ ΟΣ Υ ἱπ ἴῃ ΒοὮ00] οὗ ΟἸὨτίὶβῖ.-- 

δὺ ΟἸγῖβὶ Ὀθθίονθ, βινθοίθηβ ΟΥΟΙῪ δΐ- 
Σ πΌΓΙα, 
--Βοίὰ ἰδ6 ΟΕ τβίδη ζδ ἢ δὰ ἰδ9 

υπγιδύδαι κι ΔΤ ΒΌΠΩΤΩΘα ὉΡ ἴῃ {818 : “ τουδὶ θὰ ὮΥ͂ 
αοα,". -ἸΔῖΠον : Ὺ 6 οαπποῖ ἰηβίσυοι (86 Ποατὶ.---Οὐἀ 
ΔΙοηΘ 18 118 ΤΌ ΔΟΠ6..---Ηο ἰηδὶ Κηονοίς τἴῃ6 Ξοη ποῦς 
οἱὰ ἰλ6 Εδίδμον αἷ8ο, δῃὰ υἱοϑ υογδύλ 

[Αυρσυβίηθ: 71 ποδ ζεοϊδίξ αὐ ΤΈ, εἰ οΟΥ̓ ποδίγην 
ἐμιψιοίμηι δἰ ἀἄοπόσ γεγμίεδοαί ἔπ 76. ΤὮ8. ἑδτηουϑ 
Βϑῃηΐθμοθ ἔγουη [6 ΟΠ  ἐδδὶ 0.1.8 ΤΩΔῪ 4180 Ὀ6 Β0 τηοα» 
δεοᾶ : Μδῃ 18 τηδᾶδ ἔον Οτῖβι, δὰ Πἷ8 μοασὶ 18 πὶ} }- 
ουδ τοβῦ, ὉῈ1}} ἴΐ τοϑὺ ἴῃ Ηϊπι.---ΟἸ τὶβι ΒΒ ἱην] Δ οη 
ὙΘΙΟΟσλΘΒ 08 Ὀδοὶς ὑο ἴΠ6 Ὀοβοῖῃ οὗ (86 Βαίμοσ, μας 
οὔ μδὶ ἀηὰ σορὸν Βοιηθ οὗἨ 186 Ὠθατί.---ΟΟΤΏΡ. 4150 
1.6 Ῥτγδοῦοδὶ τοτρλυκβ οὗ Μαιίμον ΗΘΏΓΥ, τοὶ ἐγθ 
ΨΟΙῪ τοι, Ὀὰὺ ἰο0 Θχύθηβῖγο ἰὸ Ὀ6 ἰγϑηβέοστοα Ὦ6Γ6.-- 

. 5. 

Ι 
ΟΗΕΙ͂ΞΤ ΜΑΝΤΙΕΈΘΤΞ ΗΒ ἘΟΥΑΙ, ὈΙΟΝΙΤΥ ΒΥ ῬΒΕΟΥΙΝῸ ἩΠΜΒΕΙΕ ΤΟΒῸ ΟΕ ΤῊΒ 
ΒΑΒΒΑΤΗ, ΓΟΒΡ ΟΕ ΤῊΕ ΡΕΟΡΙῈ, ΟΟΝΟΘΕΒΟΚ ΑΝῸ ἘΠΠΕΒΕ ΟΕ ΤῊΕ ΕΚΙΝΟΡΟΜ ΟΕ 

ΒΑΤΑΝ, ΤῊΕ ΕΠΤΌΒΕ 0Ὁ06Ὲ ΟΕ ΗΙΒ ΟΡΡΟΝΕΝΤΗ, ΑΝῸ ΤῊΝ ΕΟΝΡΕΒ ΟΕ ΤῊΚΒ 
ΕΙΝΟΡΟΜ ΟΕ ΚΟΥΕ, ΟΚ ΟΕ ΤΗΣ ΒΑΜΙΓΥ ΟΕ ΤΗΕ ΒΑΙΝΤΗ͂, 

Οπαρτεε ΧΙ. 

ΟΟΝΤΕΧΝΤΕ:-- Τὴ ἔττο Βα ΡΒ ὍὯΥ ἀἰδαυβδίο 8 ἴῃ Οδ.}1966. Ῥχοΐεςξ δραίπδι ἴης 119 οὗὨἨ [86 1,οτὰ, δηὰ 5 οοῃδοαυϑηΐ σϑ τ» 
ταθηΐ, ἴο Ἡ Ηἰοἷν ΣΩΔΩΥ ΟΥ̓ [10 ῬΘΟΡΙΘΟ ζοϊ]ονν Ηΐτη. Ἡρδιησς οὗ 86 ἀθτοομρ τῖΏ0 γαδ Ὁ] πὰ δῃἃ ἀῦτα, απ ἃ δοσυβδβέοῦ 

οἴ (6 Ῥμδτγίδορα, (δὲ 96.808 Ὑ͵2ὦ ἰῃ Ἰοδσιιο τὶ τ [πὸ ἀκ ν}}. ἘΟΡΙΥ δϑουὺὲ ὉΪΟΔΡ.ΘΙΩΥ͂ ρα πδὲ ἴΠ9 ΗἨΟΙΥ Ομοδβέ, ἩΗθΗΪο 

ἀετηδηὰ οὗ ἃ δίψῃ ἴγοσῃ βθαύθῃ. Φεθ.δ ΓΟ) ΟΒ ὈΥ ῬοΪπε πα ἰο [86 δἴχτι οἵἩ ὅομδδ, δηὰ ΌΥ Ὑγασ!ηρ δραίπδὶ 0 ἀοιηοηδο 
Ῥοδδοδδίουι τ ῖῖ ἢ ἩΕΙΘὮ [ἢ 9 ΒΥΠΘΘΌΚΙΘ γδδ ἰῃτοδίοπθα, Εσθῃ [86 τηοῖθεῦ δηὰ Ὀσγοΐδσθῃ οὗ 688 πον ὈΘΟΟΙΩΘ αἰ". 

6 Τιοτὰ ἑακίος οοοδδίοη ἤγοσα [118 ἴο τοῖοσ. ἰο Ηἰδ8 βρί γ 8] δηἃ σογαὶ σοποσαίίοη Ϊπ 4}} (8686 στοδί σοῃϑιοῖβ, ΟἸσὶσὲ 

τυβηοδ5 ΗΙπΊ60}7. 86 δονοσοί ζῃ, εἰρθοῦ [Π8ὴ ἴῃ ἔδτρ]6 δπὰ ἴῃ9 βαθθαῖι, ΚΊΩΡ οὗ ΠΙδΔ ῬοοΥ ρϑορΐο, ΟΟΠ ΠΌΤΟΥ οὗ [ἢ 
κιησάοιῃ οὗ βείδη---δ5 μβαυΐηρ δσοηῃδοοταίδα ΗΪΤδ6ΙΓ απο ἀδδέῃ ἴῃ ἢΠ6 δητο!ρδίίοη οὔ [80 ΒἼΊΟΤΥ ἴο Θομιθ, δῃῷ 88 Τοτοὶϑ] ΠὩ 
ἴμο ᾿πάρτηθηῖ9 ἰδὲ γοτὸ ἰο ὈΘ]1 Ιδτγδϑὶ, 88 ΣΟ ΒΟΌΣ οὗ ΓΟρΘοΐδηο9 ἰ0 ΜΙΘΓΥ δηἃ ΒΕΓ δοη8, δηἃ 88 ΕὈπηᾶοσ οὗ [89 ΒΟΙ͂Υ 
κιηκάοσα οὔ ἴονϑ, Ὧγ ἀῦογο 41} Ὑγοσ ἀν ΔΡΡΤΟὨΘΏΔΙΟΙΒ ΟΥ ΣΔΘΑΒΏΓΟΒ οὗ ὑτπάδποο. 

δι σν, ᾿π 

΄΄ 

1. Τῇε ἐμογοϊά οὔέεποο οοπηπεοίο ἐοἱῇ ἐλ6 ϑαδδαίδ, ; ον, ἐλε Τογὰ ὁ ἰλα Τεριρῖο απὰ 97 ἰλ6 ϑαδδαίδ, 
ση. ΣΙ]. 1--14. , 

(Οοιαρ. Ματκ 11. 28--28; 10Κο νἱ. 1-ὅ.) 

Ὶ Αὐ παῖ {ἰπ|θ 9688 σγϑηῦ οα (88 Βα ρδίῃ ἀαΥ [ΒΔ Ὁ 4.}}} ἰμσουρὰ (ἢθ οοσῃ [ρτδὶμ. 
β86185] ; ᾽ ἀῃὰ 8 ἀἸΒοῖ 168 Ὑγ6 16 8 ᾿ιππρϑγθᾶ [Ὑγ6 76 ὨΠΏΡΤΥ, ΟΥὁἨ μυηροτρα],ὔἾ δὰ Ὀθρδη ἐο 



,. 916 ΤῊΕΒ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

2 Ῥ]υοὶς {9 Θαγβ οὗ Θογῃ [Θ8Γ8 οὗ ρτδὶῃ], δῃὰ ἴο δαί. Βυΐ ψβθη (ἢ6 ῬΒΑΙΙβθοα βὰν ἡ, (67 
Βα] ἃ υπίο })}|π|, ΒΘ 014, {ΠΥ ἀἸ8010165 ἀο {ῃδὺ τ᾿ Ώ]ΟΝ 18 πο Ἰανγα] ἴἰο ἄο Ὡροὴ {8 Βα δι 

8 ἀΔΥ [840 041}}]. Βαυΐῦ Π6 βα!ὰ υπίο ἰμθ, Ηδνϑ γϑ ποί τοδᾶ πῇ|δὺ Ὀανιὰ αἸᾶ, ἤθη ἢθ 
4 νὰ8 ἃ υῃροτοα [νγ188 ἈΌΠΏΡΤΥ͂, ΟΥἩ Προ γθα], ἀπ ὑπ6  ὑπ8ὺ ὑσοσα τ Π Βΐπα ; Ηον ἢ6 6ῃ- 

ἰοτθὰ ᾿ηΐο (6 ἤουβα οἵ (οα, δῃᾶ αἱὰ δδὺ {Π86 βῃθνθγθδα [86 βδογεὰ Ὀγοδὰ οἵ ἐμὲ δ] 4}], 
ὙΒΙΟΙ ττὰ8. ποῦ Ἰαυν} [ῸΓ Ἀϊπὶ ἴο ϑϑδί, πϑὶ ἐμ γ [Π017] ἔοσ ἰἤθτι πο πσότγθ τυ Πΐπ, Βαϊ 

Τμαὺ 1ῃ (8. Ρ͵δοθ [66 

ν 41 δὴ ὧν 

ἀΔΥ [360 δ ]. 

ΟὨΪΥ͂ ἴον τῃ6 Ῥτιθϑίβ 7 Οὖ ἤᾶνθ γ8 ποῦ τϑδᾶ ἴῃ (ῃ6 ἰδυν, μον {πᾶῦ οα {Π6 ββΌ αι ἀν 
{π6 ῥΠ6β8(8 ἴῃ (86 ὕδιηρ]6 ρῥγοΐδῃθ ὑμ6 Βα δι], ἃπα ἀγθ Ὀ]απιθὶ θα Βΐ 1 ΒΔΥ υπίο γοῦ, 

Ἷ 18. 0,6 στθαΐθσ [ἃ σγθδίθ ]) " {Π8ῃ 186 ἴθ: ]6, 
Κηονσῃ νΒδὺ ἐλὴβ τηθδηθίῃ, 1 ν7}}} ἤαγθ ΤΏΘΓΟΥ, δηᾶ ποῦ ββοσιῆςθ, γα σου] ποῦ πᾶν Θ0Π- 
ἀθιηηδὰ ἴμ6 συ]}]688 [Ὁ] Δ η161688]. ἘῸΣ ὑμ6 ϑοη οὗὨ πιδῃ 8 ωοσὰ δυθὴ ὁ οὗ [ῃ6 βαῦθδὶ ἢ 

Βαυΐῦ ᾿ἢ γε δὰ 

(στρ. Ματῖς 11, 2-6; Το νἱ, 6-21.) 

10 Απᾷ τβθη 86 τα ἀδρατίθα ἰμθῆσθ, ἢ στϑηῦ Ἰηΐο ὑπ ὶγ βυπαροραθ: Απᾶ, ὈθΠο]ὰ, 
[86:6 τγὰ8 ἃ 8 ΨΏΟ. δα λὶσ πδηᾶ" ψ]ῃογοα, Απα {Π6Υ βιὰ 1)1πὶ, βαυίηρ, [8 1ὖ 

1 αν Ὁ] ἴο θὰ] οπ ὑπ6 ββο δίῃ ἀδγ8 [5800 4{}}}] 7 {πῶΐ {ΠΥ ταϊρῦ δοοιβθ μὰ. πᾶ Ἦἢθ 
βδὶ ἃ υηΐο {μθηι, ὟΥ αὐ τλδῃ 8}}8}} {6 γθ 6 διποηρ γοῦ, ἰῃαὺ 8.18}} ἢδνθ οὴθ βί!ββθρ, δπᾶ 1 
λξ [411 Ἰπΐο ἃ ριῦὺ οὐ ἴπμ6 βδοῦδίῃ ἀδὺ [β8 4.}}}, ν1}}} ἢ6 ποῖ ἸαΥῦ Βοὶ]ά οἡ 121, δὰ ἢ ὦ 
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ουἱῇ Ηονν τυ ὑμθῃ 18 ἃ τΏϑῃ Ὀδίϊον ἤδη ἃ βῃθορ ΝΥ βοζοίοσθ 1 15 Ἰασία ἰο ἀο 
Ὑγ6}} οὐ {86 βδῦρδίῃ ἀδγβ [88 0080}}. ΤὭΏΘΩ βαὶϊ ἢ ἢ6 ἰοὸ {86 τηδῃ, ϑέγαίοιι ἕογί ἐμ] ὴ6 
ἢδηᾶ. Απᾶ ἢ βἰγοίοϊ)δοα ἐὲ ἰουίῃἢ ; δῃηὰ 10 τχᾶϑ σϑϑίοσβα “γΠ0]6, |κ6 88 μ6 οἴου. ἘΝ ΠῚ 
[86 ῬΒΔΙβ665 νψαηῦ οαὖ, δηα 6] ἃ Θομηο}} ἃραίηβι ᾿πι, μον (ΠΟΥ͂ πρῆς ἀδϑίγου Ὠϊπι. 

Δ Ψετ, 1.--Πληρο: Οείν εἰ ἐγ; Ἰαῖμον : ϑααξ; συδῇ ἘΠ6: δααϊ( οἷα, Τὴδ Θτοοῖκ τὰ σπόριμα ἴτοτη σπείρω τηδϑηθ 

Υ. . δ. 
2 Ὑογ, 1..--  ΟὉοιῃρ. ἰὴ Φ, δηὰ ἔδο οτἱξ, ποῖθ ἢ. 80.] 

ϑολοη είαε, ΠΕ 45 οογπι-οίαδ. Τὰ ἴῃ9 ὈΔΓΑ1161 Ῥϑδεδᾶροβ, Μαγκ ἰ|. 93 δηὰ 10Κ9 νἱ. 1, ἴῃ τγογὰ [58 ἰγαμοϊδίοα ἴῃ ἴῃ Ἐ,, 
: ΘΟ: - - 

8 σον, 6.--ΑΟοἀά. Β.. Ὁ.. Κι, Μ., οέα., [160 Οοά, ΒΙ αἰ ε 608] τορὰ ἔπ ποαΐον μεῖζον, ὙἈ οἷ 15 (μογεΐοσο ᾿οῖίου δῃ ἔμ 6 ῃς 
οοῖϑὰ δ τἴῈ9 τοοοεϊνοα τεδάϊης μείζων. [1Δῆβρὸ ἱγδῃδιδίθθ: δἐπ Ηδλϑνεδ αἴϑ 6 Τοιηρεὶ ἐδ λόον.--δονιοαίλέηςσ λέρλον, οἵ 
« στοαίον' ἱλέπρ, ἵλαπ ἰλδ ἰεηυρίδ ἐθ λθγρθ. ΑἸοτὰ δηὰ Ἢ ογάβυνοτει αἷδο τοδὰ μεῖζον, βίοι βαϑίδί πϑ [9 γ8γβ}}6] Ὀϑίζο. 
ΟσμαΡ. ᾿1. 19.--Ρ, Β.] 

4Υετ. 8.-- Το καί (δ0επ) Ὀοΐογο τοῦ σαββάτον ἰδ νγλπϊης πὶ ἔλ6 Ὀοδὲ δαϊμου θα [αἷδοὸ ἴὰ Οοὰ. Β[π211.], δῃὰ βϑϑσωβ 
ἴἦο Ὅ6 Ὀοστουϑα ἔγομλ [19 ΡΔΓΔ116] ὑβδδδαροβ οὕ Μασ δηἃ 1ω0Κο6, 

δ ΎοΥ, 10.--- ΤΊιο υγοτάβ οὗ ἴμ9 ἐδα, γϑα. ἦν τήν Ὀσΐοτο 
ἀσυνι!}. 

ἘΧΕΘΕΤΙΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

Ολνοποϊοσίοαϊ Ογάδεν .----ΤῊ)6 ἸοῦτΟΥ οὐ ΟἸἾτίβὲ 
(Ὀτουρὶ ἰΠ6 οἰάε8 οὗἨ (1811166---ἀὐτίηρ π οἢ Ηδ Πδὰ 
δοηὺ ἔογσί ἢ ΗΪβ αἰβοῖ 68. ἃ8 Αροβίϊθβ, δῃὰ γϑοοϊγοὰ ἐπ 
ΟΙΆΡΔΒΘΥ οὗ ἴῃς Βαρίἰβύ---δὰ οἰοβοὰ πὶ Ηΐδβ ἀρρϑδν- 
ΔΏΟΘΘ ἰπ ΨΦογυβαϊοη δὲ ἱμ6 ἔοβναὶ οὐ Ῥυγίτα ἴῃ ἰδ6 
γραῦς 782 (Φοῃη ν.). ΤΩ συγ προ Ηδ ρεγέοττηθα 
ου ἴπ6 Βα δ -ἀδν αἱ ἰῃ6 Ροο] οὗ Βοιπμοβάᾶδ 1οὰ ἐῃς 
Βαμμοατγίπι ἰο ἀοιοτταίηθ ὑροη Ηἰβ ἀοαίι. ΤῊΪΒ ΤΩΔΥ 
Ὀ6 δα 88 {6 ἐυγηΐπρ-Ῥοἷπὶ ἴῃ ὑΠ6 Ὠἰδίοτυ οὗ Ηΐβ 
ὉὈ]Ϊς τοϊηϊδϑίσυ, θη ἰμ6 οπἰυβίαβιϊο στοοοροῃ Ηδ 
[μὰ αὺ βγδὶ τηοῦ γᾶνο ρἷδοο ἰὸ σοῃιξηυουβ ρογβοοῦ- 
τἴομδ. ἩἨοποοίοσι ἢ Ηΐ8 ἰΟΌΣΠΘΥΒ ΤΟδΟ Ὁ] οα δἰπηοσὶ ἃ 
Ῥοροίμδὶ "Ε} Ετοπι {86 ἐεβΕ} 718] οὐὗὁἨ Ῥατίπι, 6808 
τουύγοα ἰηΐο (Δ}1186 (Φο πη νἱ. 1). ὙΠοα ἴῃ ἴδ υἱοίη- 
ἦιγ οἵ ΤΊ θοτῖαβ, Ηο Ἰοαιπτιοὰ μδὺ ἰδ6 Βαρι ἰδὲ δὰ ἴῃ 
86 ἰπίογναὶ θθοη ὀχασαϊοα (οορ. Φοδῃ νἱ. 1-21 τι 
Μαϊὶ. χίν. ; αἷβο Μδγκ νἱ. 14-90 8; [κα ἰχ, 1-1}). 
Το ΑΡροβίίϊθβθ ΠΟῪ γχγοϊυσηθὰ ἔγοιῃη ὑμαὶγ ΘΙ ὉΔΒΘΥ. 
δοδὰβ ἩΪΙΒΓΘΟῪ ἴγομλ ἴπ6 ονογίυτοβ οὗ Ἡογοὰ ἴο ἰδ6 
ἐδβίθιη βῆογο οὗ ἴμ6 Ἰαϊζο, ἘΕἾγβῦ στηϊγδοῦ]ουβ ἔδράϊηρ. 
δεβυδ ναὶ κῖτρ ἢ ἴπ6 Βοᾶ. Τἢ6 τηδηηδ ἔγοτῃ Βοδύθῃ, 
Φδοδη νἱ. 22-71. Το Εδβίον ἔθβίϊναὶ οὐ (86 γϑδᾶν οὗ 
6 αἰίοη (ϑομη νἱ. 4. Ὀυσίηρ (μ18 ἔδδβὶ, 79- 
δ ῬΓΟΌΔΌΪΥ οᾶτηο ἴο ΒΟ δηΥ, Ὀυΐ ποὺ ἴο ΦοΓΌΒδΊ] Τα 
(666 ἴλΚο χ. 88). ἹΙπηπιράϊδίοὶ Υ αἴνον ἰμδῖ, (Π6 δνυοηὶβ 
οοσυστοά πὨΪΟΝ δΓὸ τοϊλιθὰ ἰπ ἰμ6 ἰοχὶ, ΤὙημηθ οἤδσρο, 
ἐδοὶ σοθαρ ἀεβοοναίθα ἰμ6 Βδυρδίῃ, (ο]οποὰ Ἠΐτο 

χεῖρα ὅτὸ σπδηιίης ἰῃ Β., Ο.. οἴα., [Ὁοὰ. Βίηα!ε.), απὰ Βϑῆϑο 

ἔγοτη ΦουΌβΑΙοσα ἰο Ο411}166, πῖον (86 Κδομοάγία 
δα [Π6 Βγῃδρορθθ βοηὺ ἱμοῖτ βρίθβ. 

γεν. 1. Οκ ἴδ ΒοΌθεαιῃ.---τΚῸ ἀοδίριαίοβ ἐπ18 
ΒΔΌΒΔΙΝ ὉΥ ἴὴ6 ἰοῖτ δευτερόπρωτον. ΤΠα 6χ- 
ῬΓΟΒβίο ὈῬΓΟΌΘΟΪ, γοΐοσβ [0 ἰμ6 ὅγβί δα Ὀρδι ἢ οὗ (16 
Βοοοηα ἔοβνο ογοὶο ἴῃ μα ΦοπΝΙΒῃ γοδτ. [0 τῶ 
ῬΓΘΌΔΟΌΪΝ ἴῃς Εγβὶ βαρδίι αἴον ἰῃ6 Ῥαβϑουογ οὗ {89 
ΥΟΔΡ Ἴ82. 

Απὰ Ῥορδῃ ἴο ὑ]ποῖς ϑασθ οὗ σταίῃ.--- ΤῊ 
ῬΙυοκίηρ οὗ δαγβ οὗ σταῖὶῃ πᾶϑ ἴῃ ἰίβοὶ ἢο ογίσηβ. 
Ασσονεϊηρ ἰο Ὠροαῖ, χχιΐ, 2ὅ, 1 γγὰ8 δον τ βοῃ 
Ῥτοτηρίοα ὈΥ̓͂ ἰἤὯ6 ΟΥΑΥΪΠΡᾺῈ οὗ Ὠυηροῦ, ἸΤΏ6 Βδιὴθ 
συδίοτα 51}}} Ῥγοναῖ]β ἰῃ Ῥαϊοδιίηθ. Ἐοἰηβοη, ἱ. 498, 
499.---Βυὶ {86 ῬὨανβοοβ ἐδδίθποῦ ὈρΡΟῚ ἴῃ6 αἰγοῦπι- 
Βίδῃοο ἰΠδὺ {118 γαϑ ἀοη6 οἢ. {π6 Βα Δ ὮΝ, πῃ οτάθγ ἴὸ 
σθαγρο 06 οοπάποὶ οὗὨ ἴῃς ἀἰδβοὶρ!98 δραίηϑδὲ ἐδποὶγ 
Μαβίου, 88. ἃ Ὀγοδοὶ οὗ ἴμ6 ἐουτί οομμχηδηἀτηθης 
ΤΏΟΥ Πδὰ δου] θην γοοοϊνοὰ ἱποὶσ ἸηΒ ΓΟ ΟΠ. ἤγοισ 
Φοιτιβδίοτη, ποτα 6608 8 ἨοΔΙοΘα [86 βἷοῖκ τωδὴ δὶ 
(6 ΡοοΪ οὗ Βεϊμοβάδ. ΗΪ58 ἀϑαϊὰῃῃ: ῃμδα Ὀθοη ἀοιίογτηΐη- 
οα ὑροη: δηα ἰῃθβο ῬΠδτβ668. ΟὨ]ἹΥῪ δοιὰ 88 ουοῖ- 
ΖΘΔΙΟΙΙΒ ΠΝ ὙΒοποσοῦ ἐπ6 αἰβοῖρ᾽68 οοταησηθπορ 
10 ΡἴυοκΚ οὰΓΒ οὗ σταίη (ἤρξαντο), ὑαθι ἱτωση θα δῖον 
Ὀτουρὰῦ οσνγαγὰ μον μαῦρο. “ ᾿ΠἸ]οΠΔ]  δτη δ Ρ- 
ῬΙοα 186 Ιαὰν οὗἨ ΒαΌ θα  ἢ-ΟὈΒοσσασθ ἴἰο 81} ἤᾶγυθδςὲ 
ποΙκ, διηοὴρ τ ΪοὮ Ρῥ] οἰ οὗἁἨ δᾶγβ οὗ ἴαν Ἧ88 
Α͵]8ὸ ἱποϊυάθά. Μαϊπηοηί 68, ϑδλαδό. 8: [Γἱρῃιοοὶῖ, 
δηὰ Βομδιίμοη." Μογοσ. Το ΟὨΪΥ δχοορίίου δῶ 
ἴῃ (Π6 οᾶ86 οὗἉ ἈΠγ106. 

ον. 8. Ἐξανὸ ψγὸ ποῖ χοδὰ 2 1 ἤδιη. χχί, 
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γος. 4. Εἶο δεϊοχοὰ ἑπῖο ἴθ βοῦπο οὗ αὕὅὕοἄ, 
--ὦ 4., ἰδίο ἴθ ἰδθοσμδοὶθ δὲ ΝΟΡ.---Ἴ 6 ὑποῖνο 

Ἰοατοβ οἵ βουυ-Ὀχοαὰ, ὉΛ29 ὈΓῸ, πόγὸ τοὺ ἴῃ- [ ὃ 

ἰοπἀοὰ 48 δὴ οδδυίῃρ ὑο Φοβόνδῖ, Ὀαὶ βγη  Ζϑα [Π0 

οοταχαυσμίου οὗ Φεβονδὰ πὶ ἴδ 6 ργιοϑίμβοοά. Δο.- 

οφογαϊησὶγ, κὸ τΔ6 ῬΆββουοῦ ἰδ, ἱΒ6Ὺ ΜΈΙΘ 8. ἰγρ6 

οὗ ἰ8ο Τονὰ 8 ϑυρροσ. Τῇ οδηϊοβίοῖ ἴῃ 1Πὸ τϑιαρὶθ 

δυτηΟ σοὰ 186 Ἰἰφεὺ προ δοβονδα βηῃθὰ Ομ τρθῃ 

ἰδτουρὴ Ηΐ ολοβθῃ ἰμϑιγυσαθηίβ; [86 αἰΐαν οὗὨ ἴη- 

ΟΘΏ86, ὈτΑνψΟΓ, ὈΥ Ἡΐοἢ ταοη ἀοαϊοαιοα {μοτηβοῖν 8 ἴο. 

Φοβουδὰ (δ ροϊάθῃ ἰΔ 016 πὶῦα {86 Βιοπε γοδά, (μ6 
οοτοϊαυπίοη δηὰ ἔο]Ἰουϑεΐρ οὐ αοά νῖϊῃ δη. ΤῆΘ 

μα515 οὗἉ 811 (686 βυτωθο θοαὶ οὐ 668 ὙΓΔΒ (8.6 ΔΙ(ΔΓΣ 

οὗ δαογίβοο ἰῃ ἰδ οουτγί, δηὰ {86 Βρυϊη Ππρ' τ τ Ὀ]οοὰ 

ἰπ [86 ἰδηιρῖα. ΤῊΘ ββον-Ὀτοδὰ τγτὰ8 ομδηρθὰ ΘΥΕΓΡΥ͂ 

προ ῖ, δηὰ (δαὶ ἩΒΙΟΝ τγα8 τοιιου θα ἔγοσα ΛῊᾺ ἰδ ]6 

ἦγοῦ ἰο 86 ῥτίϑβδίβ. Ῥανὰ 88 (86 στοαὶ πιοάεὶ οὗ 

οὐ Βα οἱοὶγ : δαὰ γοῖ ἢ6 νη ἰηίο [86 μοῦβθ οὗ 

(οἄ, οοπίχζασυ ἴο ἐμ οομαμιδηἀτιθηὶ, δπὰ αἷο οὗ (86 

οοπδοογαίοα Ὀτγοβά. 
γει. ὅ. ἘΠ6 ρῥτίοδὶβ ἐπ [89 ἴθι ]θ Ῥσοίβῃϑ 

1δλοά καρ αϊδ, Νυπ.. χχνῖὶὶ, 9 ;---ἰ 6..) Ὀτοαῖκ [86 ουΐ- 

ποσὰ δηὰ κοηοσαὶ τορι ϊδίάοηβ ἴον {86 βαὈαἰῃ.---Νοῦ 

ΤΩΘΓΕΙ͂Υ : “ ΘΟὨΒΙΒί ΠΕ τ ἢ γοὺγ ἰγβα θη ἢ (Μίογοῦν, 

ΤῊΐθ που]Ἱὰ ἘΡΕΙ͂ ΤΡΟΟΥ ἴο ἱμ6 οχργεββίου, ἰὸ δγεαζ, 

οἵ ργοΐαπα. οομ ομδὶ ομαγδοίοσ οὗ [Π6 Βδὺ- 
ἔτοτα ἰδἷβ, ἐμαὺ [86 οηὐογτασπὶ οὗ 

ἐδο βαῦθαϊῃ ὈΥ ἴῃ ρϑορὶα ἀθρθηάθὰ οὰ (16 γϑρυ δῦ 

ξαπιοϊίουβ οὗ 0 εαογοά ργίϑαεϊμοοά οὐ (μδὶ ἄγ. ΤῈ 

διρὶ ἱωδίδηοο δἀἀυοοὰ τραυϊγοὰ ἰὼ ὈΘ Βυρρ᾽ετλοηίοά. 

[ὰ ΟὨΪΥ οομβιτωθὰ 86 Ἰαννἤαϊ688 οὗ βίταΐϊαγ οομά οὐ 

ἔπ 0456 οὗ ἴατηΐηο, Ὀπὲ ποὶ μα οὗἁὨ ἀοΐπρ δβοιμοίίης 

οα {86 ΒαΌραιὰ προ τοβοιι Ὁ] ὦ ἰδρου. ΤΏ Ἰαλίον 

ἐδ υνἱπαϊοαίθα ὈΥ ὑμι6 βϑοοπὰ Θχδηῃρῖθ. 

ψον. 6. Α διϑαῖοσ (α στοαῖοσς ἐπΐτιβ, μεῖζον, 

δίτουζοῦ ἴβαη μείζων") ἴδῃ 186 ἴθσαρὶθ 15 Ὦθσϑ. 

-- ΌομΡ. 1 3.8 ἱϊ. 19. ΤῊΘ τϑαβοηΐῃρ ἰβ 88 {0110 8: 

ΤΉΘ ΠΘΟΟΒΘΑΓῪ ἀυ168 οὗὨ [8.6 ὑθΙηρ]6.βοσνῖοθ δι μοτὶζθ 

ἐδ6 βοσυβηΐδβ οὗ ἴδ ἰϑαρὶο, ἰμ6 ᾿γόβίβ, ἰο Ὀγθδὶκ {δ6 

οτᾶον οὗἩ 186 ΒαρΌδία [αοοοτάϊηρ ἴ0 γουγ 8186 ἀπάθν- 

διαπιάϊωρ οὗ βαθυδια Ῥγοίβπδ! 0} ; ΒΟΥ͂Σ ΤΩ] ἢ ΤΩΟΤῈ 

οδη Ηο, πῆῖδο ἴα {86 τε] ἰθιιρ]θ οἵ αοἀ ὁπ. θαγίι, ἔδτ 

οἱοναϊθα δΌς ΘΙ} ]6, δυϊ μοτῖζο Ηΐβ 

ἀἰεβεῖρ!] 68. ἴοὸ ἢ ἴ)6 Βα Όδιὰ [88 γ9 

6811 11], ἴῃ ο85θ οἱ πουύδδινγ. ἃ οομοϊαβίοη α "πον 

αὦ »ιαὐμε. ΤῊΘ ποΐο ἀεροτγίαιοπι οὗἉ {16 ἀἰδβοῖρ]88 

“χα ἃ δοζιίπαουδ βοτυΐοθ ἴῃ {86 ἰθιαρ]6. 

ψας. 1. Βαὶ ἐξ γο Βαὰ Κπουσι.---Ηανΐῃρ ἀὁ6- 

ανΔδοὰ ΗΪδλδοΙ ἀραϊηδι ὑμοῖγ αἰιδοῖςβ, ΗΘ. ΠΟῪ (ὈΓῚΒ 

τουπά προ Ηἰσα ὁρροποπίδ. ᾿ Ὅπ06 ἸΠΟΓῸ Ηρ τρ08}18 

ἐο τδοῖς τοϊπάβ [86 ραββαρθ ἱπ Ηοβθᾶ τἱ. 6 ; (18 {π|0 

δρρισίησ ἰὸ ἰο [μαῖα ἱπάϊ νἀ α]]γ. Ἠδὰ ἰμ6γ ποὺ υδὶ 

ἰἸοῖδα ἀροι βδοτῖβοα, ἰπϑύοϑα οὗὨ [μαὶ τρθΓοῦ ΤΒΙΟΆ 

ἴοβα πῖῖῆο τοῦ δὴ δυηροτοα τοῖσι οἷαίπι δἱ ὑπερ 

μιδσιὰβ ἢ ᾿ 
ΨΥ. 8. Εἰοσ ἴδο 5οῃ οὗ Μὴ ἐπ Τοχὰ.---ΤῊ 

ἀηρμα5ῖ8 τοϑίβ ὁὰ (86 πογὰ 1ωοχὰᾶ, ψ ΒΊΟΣ δοοογάϊηρ- 

}γ ἰ5 ρἰδοορὰ γβὶ ἰῃ 188 οτἱρὶπα!. ἐ ΤΊΘ γ ἀρ σομβττηβ 

ἔμ ἡαάρπαοηί, ἐμαὶ 086 ἀϊδοῖρ]68 γγθτθ Ὀ]δτηβἶθ88, ΤΟ 

βου οὗ Μδὴ ἰ8 1οσχὰ οὐ ἴο Βα Ῥαι.----Αβ θείης Ηΐπι- 

δ]  Π6 1 νέπα Ποδὶ ἀπὰ [86 Φίυέπα Οοἰοδναξίοπ, ἢ ΗΘ 

ἰδ ΒΟΙᾺ (86 ῥυϊποίρίο διὰ ἐμ ου)θοὺ οὔ [86 βαΌ δι ; Ηθ 

ὁ [Οοταρ. αἷδο πλεῖον ᾿Ιωνᾶ διυὰ πλεῖον “Σολομῶνος 

[ἴα εἰ. χίΐ. 41, 42.---Ρ. Β.} 
{1 (θτπιαη 89 ὀχδοῖ οτγάθν οὗ ἔπ: αὐθθκ: κύριος γάρ 

ἐστι τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, οδη Ὁθ τοἰδίη- 

οἷ, Α9 ἴῃ [δηαθ᾽8 νοτϑίοη: ὥϑηπ ΠΕΡῪ ἀ68 ϑαδϑαΐδ ἐξέ ὅδ᾽ 

λίοπδολεηδολη.--. Β.} 
ζ(ἀοττα.: αὐθ »ογοδηϊέολο Θοίίδογιλᾳ, Οοὐϊδε δέον, τδ0 

Ῥοτβοηδὶ οτηδοάϊπιθαϊ οὐ ἰῃσατπβίοα οὗ [}6 τοϑὲ δῃὰ ὙΟΣΒὮΙΡ 

οἱ Θοά.--Ρ.8.} 

τεβὶβ ἰπ αοὰ, ἀπὰ αοὰ ἱπ Ηἷπι: Ὠδηοθ Ηθ ἰ8 ἐμ Μ6. 
ἀΐαῖον δὲ Ῥγοροῦ βαῦθδι ἢ -ΟὈδοσνδθοα, πὰ πὸ ΤΙηΐδι- 
τοίοσ οὗ ἴδ βαῦραι ἰδσ. Ενϑῃ ἴδ 6007 δατηϊ θὰ 

ἐπεὶ (86 δυο Υ οὗὨ ἰπθ Μοβϑιδῇ γα 8 ὌΝ 085 
[μδὶ οὗ [86 ἰαττβ οὗ [6 Βα δίῃ. ΡΠ ἀ, Ολνδίοϊ. 
Ρ. 162 84ᾳ.) ΑΒ ἴδμθ ορρομεηίβ οἵ ἴμο μογὰ πὸ ἀϊ- 
ΤΟΙ διϊδοκοα Ηἰΐ Μοββίδηϊς ἀἰσηΐγ, Η9 τγαὰϑ 001» 
βιταϊηϑὰ ἴο τωϑοὶ ἔμοῖα οα ἐμοὶν οὐσὶ ῥτουμάὰ. ΤΠΘΥ 
οουἹὰ ποὶ Ῥυὺὶ υπάοτβίαπὰ (6 οχργοββίοῃ, “ βὸπ οὗ 

απ," ἴὰ (αἰ οοππδσϊοη, 88 τοΐοστίπρ ἰὸ (80 Μο5- 
εἶδ. 51}, 10 ταϑ ποὶ ΗἰΐβΒ ἰαϑὺ δῃὰ οβοῖδὶ δομῖθβ- 

δίοη. Ηδμοο ἴδ Ῥματγίβοαβ βοοῦ: αογσδγὰ ἰοιηριθα 
Ηΐμ, μὰν ἃ βῖσῃι ἕγοτω ποάσοῃ. 06 δχργθβδίοα, 
«30 οὕ δία," ἴῃθπ, τοίϑσβ μοὶ ἴο 18:0 βθπογαὶ τἱρμὶ 
οὗ τοδῃ ἰπ σοππροοίΐοι ὐτὰ ἰδ 6 δΌΡῖι (ἀτοῦυδ, ΟΙθ- 
τίουθ, οἰδ.), ΒΕ], ἴε 8 Ῥϑου αν δυλύδο]ο ἴπ {8 
οοππροῦομ, οϑρϑοΐδ!ν θη ἱδκοι δἱοηρ πὶ [86 ἰπ- 
ἰτοἀυοίοσυ τοιπδεὶς τοοογὰϑα ὈΥ Μαγκ: 207 ἐδλα ϑαῦ- 
τὴν μὰ μυώμνίς μοι ϑϑμο ἀμϑϑ δ 

[1 

ΑΥΌΒΟ: “ Ξἴποο ἴῃ 6 ΒΑ ΔΙΉ 88 δὴ ΟΥ̓Δ Π69 
ἰηκιτυϊοὰ ἔον ἰλ6 186 ἀπ Ὀαποβὺ οὗ ταδῃ,---ἰμο ὅοῃ 

οὗ Μαι, πῆθο 888 ἰδίῃ ἀροῦ Ηἰπὶ [}1 δῃὰ οοσιρ]θὺθ 
Μαημοοά, 186 ἰ τοργοβοηϊδάνο δπὰ Ηβδὰ οὗ δυ- 

ταδηΐςγ, [68 {π|8 ᾿πϑζα οη ἀπᾶον Ηΐ8 οὐγὰ ῬΟΥΤΘΡ." 
ὙΥΟΒΟΒΜΎΟΞΒΤΗ: “ Ηθο 68118 ΗΪπι86}} ἐλά ΟΥ̓ ἐὰλὲ 
εαὐδαίἢ,---αι Ῥχορμοιο ἱπεπυδιουι οἰθαγθὰ ὑρ ὉΥ͂ {89 
δνοπὶ, ἰδὲ ἰλ6 ἰατν οὗ ἴμ6 βδθθδία που]ὰ ΡῈ οιδησοα, 
88 ἰξ [88 Ὡοῦ ὈΘΘῺ ἀπάοῦ ὑπ 6 φοδροὶ, ποὺ ὈΥ͂ ΔΩΥ͂ Δ: 

ἰοταϊΐοι ἰὴ 86 ̓ πλορδθρωι οὗ ἰἶἴὰ9 ἀπ ο αοα, Ὀυΐ ἴῃ 

(86 Ῥοκίοι οὗ [86 ἀδγ; ὈΥ 86 ὑγδηβίον οἵ ἰΐ ἔτοσα 
1:6 βοΐ ἀδγ οὗἩ ἴμ6 ποοὶς ἰο {π6 βγβῖ, ἰῃ ΤΩΘΙΔΟΓΥΥ͂ 
οὗ ἴδ τοϑυσττοοου οὗ (86 80η5 οὗ Ξἴαπ." Ὁ. ΒΒΟΥΝ: 
Ἔ71ῃ πῇἢδὲ Β6Ώ86 ΠΟῪ ἰ8 186 ὅθι οὗ ίδῃ [ωοτὰ οὗ (δ 
Βα ρα. ἀΔγΥ7 Νοὺ Βυγεὶν ἴο Δ ΙΒ ἰὑ---ἰ αῖ ΒΌΣΕΙΥ 
ὙΓΘ 8 δίσϑηρο Ἰονάβμὶρ, οβρ οὶ ΔΙΥ ὑπ δῇτογ βαυϊην 

ἰδδὲ ἰξ τ τηϑδάὰθ οὗ ἱπβιϊυϊοὰ (ἐγένετο) ἴον Μλ»--- 
ναὶ ἰο οτοπ ἰΐ, ἰο ἐπέογργαὶ ἰϊ, ἰο φγεδιδ οὐεν ἰἴϊ, διὰ 

ἰο σπποῦία ἷϊ, ὉΥ τοοῦρίηρ ἰτ ἴῃ “6 ᾿ογθ Ὀδγ᾽ 

Βον. ἱ. 10), ὑγοδυϊηρ ἱπίο ἰδ δῃ αἷν οὗ ᾿ἰθθυυ δϑᾶ 

ψγ6 ὨΘΟΘΘΒΑΙΙΪΥ ἀΠΚπονσι Ὀοίοτα, διὰ ὑδι τιδκίπρ ἰΐ 

γι ΣΤῊΝ ταβοα δου ἴο ἰδ6 οίϑυμδὶ βαΌ θδ(Ἀ15π).ἢ 

Ψοῦ. 9. Απὰ τδοσ Εζο μαὰ ἀορατθα ἴπθποθ. 

--Ἰ αἶα τοϊαῖοβ (δαὶ δ Βδὰ οοζμα ἰπίο ἐπ ΒΥμαρΌβυΘ 
σὰ δροίδον βαθαϑι, ΡΓΟΡΔΌΪΥ οἱ ἰπαὺ πλιὰ ἐοἸ] ον α 

(ἷ8 ὁνγαῦὶ, Μογοῦ ἱπίοτργοίβ (89 μεταβὰς ἐκεῖ- 

θεν 88 τριϑαχίηρι οὨ ἴδο βδὴθ ΒαΌρδίἢ, δὰ ἰπείδίϑ 

(δαὶ ἴποσα '8 ἃ ἀϊνοσμθηοθ δοίη ἴμ6 δοοουπίβ οὗ 
Μαίίμον δηὰ 10}κ6. ἯὯ78 ΟὨΪΥ 866 δῇ ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ ἀθ- 

ἰαῖ]α ἰὰ Μαδιαν, π 116 8}1 1116 οἰΓουχοδίδ 68 Ματτϑηὺ 

ὯΒ ἰπ δαρροκίηρ ἰμδὶ (8 Εναπροἰδὺ αἰ8ὸ τηθϑηΐ [80 

ξο]]οπίπρ; βαδυδίι. ΤῊΪΒ νον ἰ8 βιγουριμοποα ὈΥ (80 

ταοηίΐοῃ οὗ ἰλ6 ομδηρθ οἵ ρἷδοο, οὗ 86 ἰαρβο οὗἨ {π|6, 

δϑὰ ὉΥ͂ (Π6 αἰγουτηδίαποο, [πὲ Μαίίῃονν τοϊδίθβ ὨΟΥ͂, 

(67 ᾿δὰ Ἰαϊά ἃ ταχυῖαν ρ]δῃ ἴὸ δαίταρ Ηΐπι, 
Τηῖο ἐμοῖσ πυηδβοιο,---ἰ. 4.,) (86 Βγμαροσιθ οὗ 

(0686. ΨΕΣΥ͂ ΟρροποηΐβΊΌ ΤΩΘ ῥἷδο ἴῃ Οδ|100 ἷ8 

ποὶ χωρηοποά : Ὀαὶ ἔγοτα 186 ταδυϊξοϑῦ δ ΒΟΥ Υ οὗ 

ΦΊΜεῖκ ||. 97. Δ ατοδὲ ρυΐποῖρ]θ πϑῖ οι ππδὶ τοαχιϊαῖθ 

ἐδο ψὮοΪ6 δα δαί αποοιίοη, πὰ βίο ]6 8 Ὀοξὴ ἔλθ μουπαδηθηξ 

ΠΘΟΘΒΒΙΕΥ͂ οὗ ἴῃ9 Βα δΌΔΙΗ ἴον ἴη6 ᾿θταρογαὶ δηὰ ϑίβσῃδὶ ΤΣ: 

οὗἨ ταδη, δηδ τη6 ἔσθ ΟὨγί βίῃ Τγϑθάοτα ἴῃ 118 ΟὈΒΟΥΨΆΠΟΘ. 

80 ἴῃ ΒΥ 18 τηρὰθ 0Γ τϑῃ, ἐ. 6. ἴοτ {π6 Ὀε ποδί οἴ τηδὰ, 

δηᾶ τῃοτϑίοτο ἃ τοοδὲ θθηθυοϊϑης ᾿πϑεϊττιτοπι, αὶ στβοίουδ ΑἹ 

οἵ Θοά. αογογπηιοηξ [8 τηδά0 ἴο Ὁ ταβη, ἕ. 4. 1ἰ 15. ηοΐ Δῃ οηῇ, 

Ὀαξ Δ ΠΟΟΘΒΒΑΕῪ Δηὰ πᾶ δρΘηβδΌϊα τηοδπδ ΤῸ0Γ [80 Ῥτοϊροῦοα, 

ἀθυθὶορπιοπῆ, το] }-Ὀοίης δπὰ Ὠαρρίμθϑα οὔ τηδῃ. 9 

τροδὴϑ ὃδ τυτηοὰ ἰηΐο 8ῃ δηά, ἴμ6 Ὀθηοβὲ 16 Ἰοδῖ. 1 πδϑὸ 

εἰν ΤΟΥ͂ Υἱϑνγα οα ἴπ6 Βα δἰ ἢ -αιοδείοη δηά (19 τον! οὗ 

86. Απρΐο-ΑἸηογίοδη (ΒΘΟΓΥ͂ ἀπ Ὀγδοῖίοθ 88 οοτωρδγοὰ σι ἢ 

[8 (οητπϑηΐαὶ Ἐύτοροδη, ἴη ἃ {Π|}9 Ὀσοῖκ ρα] δηθὰ ὉΥ Ὁ 9 

Αζα. Ττδοὶ βοοίοιγ, Νονν Υοσκ, 18{4.--Ρ, Β.) 



218 ΤῊΕ ΟΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΒΕΥ͂. 
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Ἡΐδ δηϊαροηίαίβ, τὸ ἰμῖον {πὲ 10 ταῦβὲ Ββανο ᾿ϑδῖ 0Ὧ0 
ἴσῃι 

ΒΌΡΡΟΘΟ (δαὶ ἰζ δα Ὀθοὺ ΤΊ τ δ, 88 ἰδ Ηογοῦϊδῃ 
ΟΟΌΣΡΑΓΟΥ ΔρΡρΟδΡΘα δὲ {86 (ἰγ8 διηοῦν Ηΐδ ορρο- 
ποηΐβ. Βυΐ νὰ ἀο ποῖ γοϑὰ ἰδπαὶ Φεϑὺβ δὰ αἱ Δὴγ 
Ῥοτοα ὕθοι αἱ ΤΙ οτίαθ. ΜοΥΟΡ δυρροδὶδ ὑμδὶ (ἢ9 

οὔ {μ6 ῥτϊποῖραὶ οἰθαε. Ἐτοτὰ Ματὶς ἰ, 6, τιῷ 

Β6ΘΠ6 ἰΒ ἰαϊὰ αὖ ΟΔΡΟΓΏΔΌΙ,. 
γεν. 10. Δ σῶδῃ υἱὲ ἃ υυνἱἱποχρὰ διὸ --- 

Οομρ. 1 Κίηρβ χὶϊ, 4. ῬΓΟΌΔΟῚΥ ἰδ 88 ᾿οῦ ΠΠΘΓΘΙΥ͂ 
ῬΔΓΔΙγΖρα ἴῃ 18 δίπονβ, Ὀυϊ ἀτὶοα ὉΡ διπᾶὰ βῃγὶν]οά. 
ΟὐΡ. αν δὰ κὸ. ΤῊ Ϊ8 ῬΘΓΒΟῺ ΒΡΡΟΔΣΒ ἴ0 ΠΑΥΘ 
ὈΘΘῺ 8 ἱπυοΪΠΔΙΎ δηὰ πρ ἱπβίσυπηοπὶ οὗ 
ἘΠ εἶν το 96. Ἠὸ 18 ἰηϊγοάυσοα ὈΥ 186 Εἰνδηροὶίδι ἰὴ 
186 νογὰβ καὶ ἰδού. ““Αοδοοταϊηρ ἰ0 ὑγδαϊἰομδ)έδτη, 
ΒοδΙηρ νὰβ ργομ δ᾽ θὰ οἡ [86 Βα δίἢ, ὁσχοορύηρ ἰῃ 

Μογον, τοΐστίησ 
ἴο Ἢ οἰβίθίπ δῃὰ βομοίϊζοῃ ἐπ ἰοο. Βαϊ ἰὐ 18 ἱτωργοῦ- 
8016 παὶ [818 ἰγδαϊ ο Ὑγαβ ΔΙΓΟΔΑῪ δβοι]οὰ αἱ ἰμδὶ 
ἔπη. ΤΊ ἰπβίδηοο δἀἀποοὰ ὮὉγ ΟἸὨσίβι, “ 7 λαΐ πιαη 

Αβεδ ὙΠΟΓΟ 116 τῶϑ ἰῃ ἀδηρογ." 

δλαὶ ἰδέγο δὲ ψοῦ ἢ") οἴο,, ΒΡΟΆΚΒ δραϊπβὶ ἰἰ, 
Ἐὸν Ἰαΐον ὑγδαϊ 008 αἷδὸ Ἰαϊὰ ἀόσαι ἰὴ6 ογάΐηδῃοο, 
δαὶ [ἢ ὁ μοδϑί [611 οὐ (π6 Βα ἢ ἱπίο ἃ ῥἱξ, οὐ σϑ- 
ΒΟΣΥΟΙΪΡ ἕο ψδίογ, ᾿ὑ γγὰβ ΟὨ]Ὺ ἰδ] ἰο χὶγϑ ἰΐ Ὥθοθ5- 
ΒΑΓῪ ἴὈΟ(, ΟΥ ΒΙΓΔῊ ἰο 116 ἀροῃ, [οΥ ἰο ἰΔΥ͂ Ρ]8} 8] ὈΥ͂ 
ὙΙΟΔ ἰῦ ταϊσῦ ΡΟΡθΔΡ6 α]8ὸ Ὀ6 δῃμδ θα ἰοὸ δοΐὴθ ουἱ 
οὗ (86 οἱ, (Μαΐπιοη. ἐπ ϑλαδδαίλ. βορρ, 176 οὗ 
Ολνίεὶ, ἃ, 888.).--«Φογοῖὰο αποίοβ ἔτοτη 86 ΟὐΒρεὶ οὗ 
[06 ΝΑζαγθῃθβ, ἰοὸ ἴ6 οὔδοι ἰμδὶ [86 σηδῃ πὶ ὑπ6 
πὶ ϊθετοὰ μδηὰ μαὰ θδϑῃ ἃ βίοῃοουςτογ, τῆο οπἰγοδῦ- 
θὰ Φεδυθ ἴο ᾿θ8] Ηἴτη, τμδὲ δ ταϊρῃϊ πὸ Ἰοπροῦ Ὁθ 
ΟὈἸϊσεᾶ ἰο Ὀδρ πἷ8 Ὀγοϑδα, 

ἶκ 1 1 7---σψυτόροτν, ἐγ ἰδ 18 δυσἕα] ; Ποῦ ρἢ 
[89 εἰ ἴῃ ἰδ0 Νον Τοδίδτηθηῦ δηὰ ἴῃ ἴθ ρρι. ἔγο- 
ὙΠΕΡ ΤΟΙ οτσθ ἸΡοὴ ἀϊτθοὶ χυογῖθβ. 8.111, 1 ἰηὰϊ- 
δδῖοβ ἀὁ 
18}1γ, “1 βμουϊὰ 1|ωὸ ἴο ΚΩΟῪ ἩΒοῖδον." ΤῊΘ Τ66Ὰ- 

᾿ἴπᾳ οὗ ἴῃ εἰ πουϊὰ Ὀ6 5811} δβίσοιζον, ᾿ἢ, πη ]9 δηχ- 
ἴου9 ο ἱπάποο 86 ]οτὰ ἰο ἢθ4] [86 τῆδῃ, ὑ8 6} μαὰ 
Ἰοδῦ ΗΪη ἰο ἀγα ἴῃ ἔοστωδὶ ἰηΐοσομοο. 16 ἰξ ἷβ 
ἰατία] τΠοη---(Ὠθγθ βίαπὰβ [Π6 Ῥοοῦ τη8}), Μαγὶς 
τ ἴλικο τγοϊαίθ δον ἴῃ6 ῬΏΔΙΒΟΘΒ ἰΔῪ ἰῃ γαῖ! ΓῸΓ 

ἴπ. 
ΤὨαῖ [ΠΟῸῪ τοὐσμῖ δοοῦκο Ἐξίτι.---Ὑ1Ζ., Ὀοΐοτο 

ἴπ6. Ἰοοαὶ ἰγῖθυμδὶ] οὗ ἴῃ0 εγμδρόσιο (οἢ, ν. 21), 
ὙΠΟΓΟ, ΔΒ ΔΡΡΟΟΥΒ ἴγοσῃ 86 οοηίοχί, ΤΟΥ ποΓῸ 86 
λυάρεβ,. Βυΐ (ΠΟΥ͂ οχροοιθα ποὺ ΤΩΘΓΟΙΥ Δ ΔΏΒΥΓΟΥ 
ΜΒΙΟὮ που]ὰ ΘΏ4016 ἰμθηλ ἴο δοουβα Πΐπὶ οὗ ἰοδορίηρ 
ἃ νἱοϊδἰΐοῃ οὗ ἰὴ Βαραδ, αἱ α18οὸ δὰ ουϊπαγαὰ δοῖ, 
ΜῈΟἢ ΠΟΥ͂ ταὶριιῦ οθδγχο δχαΐϊηϑί Ηΐτὰ 88 δὰ δοίιδὶ 
Ὀγοδοὺ οὗ [86 ἔουγ ἢ ΘΟΓΩΤ ΒΠἀτηθη, 

γεν. 11. Ὑ8δῖ σοδὴ ἐπ ἴοχΘ διποὶρ τοῦ 2--- 
ΤῊ οομδίγυοίίοι 88 ἰη Μαί, Υἱῖ. 9. ΔΚ ἰπἰγοάποοβ 
1}.18. οἢ. δποίδιον οοοδδίουῃ ἴῃ χἹ. 10, δῃὰ χὶν. ὅ. 

γον. 18. πὰ 89 εἰχοϊομοὰ ἐξ ἑοΣ Ὦ.---Βγ (δα 
δοὶ 116 τοβίογοα τδῃ ἀοῆθα (δ6 ΔΒ ΟΣ οὗ (86 ΡΏδτ- 
βοθβ, δηὰ δοκηον)οάροα ἐμαὶ οὗ ΟἸτῖϑὶ, Ηρθηοο 1 νγὰ8 
ἃ 5ἷρῃαδὶ τηδηϊ οβίδιΐοι οὗἉ δι ἢ, θυ ει ὑμ6 ουγα, ἴῃ 
186 τηϊἀβὺ οὗ Βυσἢ σοῃιγδαϊοἰοΏ, 88 δὰ ἰπϑίδηοθ οὗ 
ΒΌΘΟἷΔΙ ΡΟΥΘ, ΤῸ βίγοϊομ οσὶ ἢ 8 δπὰ, 88 1ὸ 
δγα ἰΐ τοϑιοσϑα, 

γον. 14. Απὰ μο]ὰἃ ἃ οουΣιο][].----Α ζοττηαὶ Πογο- 
ΒΥΘυ 1} τγα8 ἴ0 Ὀ6 ἱτητηραϊαίο Υ ̓ηβιϊ τυ. Αοοοταϊηρ 
ἴο Μανῖς, [ΠΟΥ σοσαἰηθα ἔον {818 ρυγροβο πὶϊὰ 186 
Ἡοτοαΐδη σου ΡΑσΥ, ὙΠΟ. δὰ ῬΓΟΌΔΟΌΪ Ὀθθὴ οἷ 
δμαοὰ ΌΥ͂ 186 τοοοπί ΓΟ 188] οὗ 9 6βὺ8 ἴο τηϑθοὶ Ηδῖο 
Ιλκὸ ἰχ, θ. Τῆυβ ποίΐμποῦ ἰὴ ΟἸΘΑΡ ΔΥρυταθηἝβ ο 
Δεϑὺ8 Πδὰ οομγἹηοοα ἰἤοταὰ οὗὨ ἰμοῖγ ΘΥΤΌΓ, ΠΟΡ ΗΒ γστὰ- 
οἰουβ τηδηϊβίδιίοῃ δνδικοηθὰ ἴῃ {μον Ὀγθαβϑὺ δυρδὶ 
Ὀαΐ ἐρο!πρβ οὗὨ ὈΓοΓο55, Το συγ ΘΤΟῦΒ ΡΌΓΡΟΒΘ 
ἯἨ585 511} Γυγίμον βσαυϊαϊοα ὈΥ 186 δβαταϊγαίΐοῃ οὗ ἰδ9 
ῬΘΟΡΙΘ, γ8ο ΤὉ]]ονοα Ηΐταὰ ἐπ Ἰᾶῦσθ ΠΟΤ ΌΘΓΆ. 

δὶ οὐ ἰοιρίδίου, ΜουοΡ ΒΌΡΡΙ σηθηίβ τηρῦ- 

ΒΟΟΤΒΙΝΑῚΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. ΑἸθοηρ ἰδ6 οδιηισοβ τοῦ [86 ῬΒΑτίβοδβ ἰ00 κ 
διαϊηδβὶ {86 τοῦ δηὰ ἰθδολίης οὗἩἨ ἰμ6 Τογά, {πὲ οἵ 
Ὀγθδκίηρ [ἢ Βα δι βίοοά ΟὨΪΥ ποχὲ ἴῃ ἱπηρογίδῃοθ 
ἴ0 ἐδ υππδχηρα, γοὺ οὨϊοῦ βιυτ Πρ ΙοοΙς ἴῃ ἐδοὶν 
ταϊπ 8, ὑπαὶ ΗΘ που]ὰ ποὺ ὈῈ ἃ Μοββίδῃ δοοογάϊηρ ἰο 
ἰδοῖν οσῃ ἰάρα8 (Φόδη ἱ. 29 : “σοταρ. Μαίί. ἱν. 5 0}8 
ἶχ, 80, 81: χ, 24). ΟἸἾ τίβὲ σϑὶ Ἵχοϊ θα [86 αἰξοῃιίου 
δηὰ βυβρίοἷοη οὗ [6 Φ6νγδ ΌῪ Ηἱΐδ οἰθδηβίηρ [86 ἰθπν 
ΡΪ6 (ϑοδα 1, 13). Ὑθδὶ Ηδ μὰ βαϊα ὑροὴ ἐμαὶ οο- 
οαβίου δθουν Ὀγοακίηρ ἀοπνῃ ἰ(π6 ἰδιρ]6, ἰΠ6Υ Βαὰ 
Ρογνογίοα ἀηὰ βίοτθά ὉΡ δραϊηβὶ ΗΒ, Ηεποοίοσι 
ΔῈ γεγο 8)1.ὰ τὶ ἢ βυδρίοίοη, δηὰ ΠΑΙΓΟΝΙΥ πίον 
εα Ηΐπ (Φοδη ἷν. 1). ὙΤδοι ΤΟ]οττοα ἰμ6 οδξηοο οοη- 
προοίοα Ὑ11} ΠΪ8 πιο ΓοοΌΓΒ6 ἩΠῚῈῊ ΡυὈ] 1 ο8 8 (Μαῖ. ἴχ.) 
ΤῊΪΒ παβ βυςοοοῦοα ὉΥ ΗἾ8 τηοᾶδ οὗ ἐγοδιίίῃρ ἐμοῖς 
ογαϊδησοβ δροῦϊ ἐπ βαρ θαι. ἨΗΐ8 ουσὸ οὗ {86 ἷπν- 
Ροϊοῃΐ τδῃ δἱ ἴΠ6 Ρο0] οὗ Βοϊμοβᾶδ μδὰ ἀροίἀρὰ ἰἤοτα 
δρδὶηδί Ηΐπη, πῆθη (86 ὑπο οὐθηΐϑ γοοογθα ἴῃ ἴθ 
ἱαχὺ οομρ]οιρα (ῃ0 ἐχοϊοηθηῖ, ΤΏΘ ΟἾΔ τῖὰβ ἴῃ 
1.6 ἢγβέ ρίασα Ὀγουρμὺ ἀραὶηδὺ [86 αἰβοὶρ]68, δα (ἢθπ 
δραϊηδὶ ἰμοῖνρ 1,οτὰ, 48 ουτω ΣῪ ἴῃ « ΟΓΒΔΊΘση, 80 
ΠΟῪ ἴπ (8}1166, ΗἾ8. ἀθδὶἢ τγάδδβ σεβοϊ σὰ ὕροη. ΤῈ 
8066 Γοοογαρα ἴῃ [16 χἧϊ. 17, τὶ οἢ ὩΟῪ Οσουγτοά, 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἰοοῖ ρἾδο6 ἴῃ [86 σουπίτγ, ἀμ Ὠοῆσθ οχοῖϊ- 
οα 1688 ποίϊοθ. Ταΐβ 88 δρϑδίη 920] ὁοσϑὰ Ὁ. (86 8θὸ- 
οπά δηὰ ρτοαϊοδὶ οἴδδηῃοο ρίνθῃ ὮΥ Φοβυλ, το Ηθ 
Βοδὶϑὰ ἐμ ὈΪ πὰ τὰ δ Φογυβαίοτα ἀπγίηρ (86 Εδαδὲ 
οὗ ΤΑ τ Δο]68 (Φοδα ἶχ.); δὴ οὔδησα τ ποῖ ττὰ8 τοὶ 
οὈνϊδίθα ὈΥ ἴα οἰτουμηβίδησο, ἰδαϊ 'π σοπποοιϊίΐου τ ἢ 
(818. ταῖγδοὶθ, 9688 ταδὰςβ π586 οὗ (86 Ροο] οὗἉ Κἰοδιω, 
ΟΣ; ἴΠ| ἰοτρ] οτουμύ, 

Ετοτὴ 8}} {158 1ξ ΔΡΌΘΑΓΒ, ἱπαὶ ἐποῖν οὔδηοθ ἀρουὶ 
ἴ8:6 Βα Ό Δ. οττηοὰ ἴῃ6 Ὀαβϑὶβ δῃ!ὰ ὀθηΐγα οὗ 41} ὑδοἱρ 
οὐδοῦ δοσυβαίξοηβ δραϊμδὺ 6805. [Ιὴ Υἱοῖν οὗὨ [ἢ]5, 
ΗΪ8 τηΐγβοθϑ γ ΓΘ Ταργοβοηϊθα 88 γϑϑυ πρ ἤγοσα ἔοὶ- 
Ἰονβὶρ πιὰ ϑαίδη ; Ηἰ8 οἱαΐτα ἴο (86 Μοββί ΒΒ ἢ Ϊρ, 
88 8ὴ διτοζδίίοῃ οὗ [068 ΕΡ ες οἶοο, διὰ 8 βοάτο- 
ὕοῃ οὗὨ (ἢ ῥΡθορ]68 ; δηὰ ΗΪ5 ἰδἰκῖηρ (6 πᾶπηο οὗὨ “ βου 
οἵ Οοἀ,᾽ 88 Ὀ᾽αβρῆομιγ. ΟὈ͵θοοπ8 οὗἉ 1688 ποι, 
δΔηα δὴ ἱπίρστηϊ μα ὉΪο οδίδοσιθ οὐὁἨ σδὶυτηηἶθθ, ἡγοῖτο 
οοπηῃροίοα ἩΠῊ ἴμ686 ομαγροα. Βαϊ [Π6 τϑὰὶ βίιση- 
ὈΙΙΠΡΌΙΟΟΚ οὗὨ ἴῃ ῬΑτίβθοβ, ττὰ8 (Ὠδὺ σομῆϊοὶ μοί θθη 
Π6 Βρίτίϊ δῃὰ 106 ἀοδα Ἰοιαν, Ὀοίπσθοι ἰῃ 6 ροροὶ 
δηὰ ἰγϑαϊ 4 ]13π, Ὀοίγθο Βα σα θη δηα πο] οὗ, 
Τἰ χἰδουδηθ88 δηα ΠΥΡΟΟσΙΒΥ, δα ὨΟ] 658 απ ρῥγουὰ 
861 βϑοϊηρ, τ οἢ ΟἸγτίβὺ τοργοβοηϊοα δὰ δ ροάϊοα, 
--ἴμπὺ ἰ8. ἃ βιυ  ηρ ἔαςί, (παν [86 ῬΒδγβδὶ δὶ Πἰογασ ἢ 
ὙΠΟ. Βαὰ οδαγροὰ ἐμὰ 1οσὰ πῖϊἢ ἀσβθοσαηρ 189 
ΒΔΌΑΙἢ,, γγὰ8 οὐ] ροα ἴο Ὠοϊ]ὰ ἃ οουηςὶ οα ἴῃ6 ρστοδὲ 
ἘΒΙΟΙ ΒΑ ΑΙ, ἰῸὸ τὰ ἰηΐο 86 ποδί θη δηὰ Ὁμοϊοδῃ 
Βουβα οὗ [86 Οδμι 6 ῬΙαῖο, δπὰ ἐμπθη ἰοὸ 868] {Π6 
Βίομῃϑ οὐδοῦ 186 ἴοι οὗ 9688 ἰπ 186 ὉΠοΙΘΔῺ ᾿Ϊδοθ 
οὗ ἃ 8.ὺ)}}. 

ὦ, Ουγῖβὲ 15 Τογὰ οὗἩ ὑπὸ βα δὶ τὰ ἰῃ6 ΟΠΌΓΟἢ 
δη4 ἴῃ ὈΘΙΘΥΟΓΒ  δηα {86 βίαίοσηοηϊ, ἰμδὺ {Π0 ΒΒΌΡΘΙὮ 
5 τηϑ66 ῸΓ ἸηΔΏ, 18 ΒΈΓΟΙΥ 81} [Π6 τότ δρΡ ἢ δ 6 ἴὸ 
186 [μοτὰ Β αγ. Ὑ᾽οσίηρ ἴῃ 6 Τουτὶ ΟΟΙμσηδὐτηθηὲ 
88 ΘὨΪ]Οἰπἰπρ ἃ ἀδΥ οὗὨ ἔδϑίϊνα γοβϑὶ, ᾿ἰ 18. 88 τηυοῖ Ὀϊηα- 
ἴῃ οὰ ἰ86 Ογβιίιδη ΟΠ ΓΟ δηὰ οἱ οἷν! βοοί οἱ 88 
ΜΗΥ͂ Οἰμοῦ οὗ (6 ἴδῃ σΟΙΩΤΔΠτηθηΐβ. Βυὶ ἴῃ ἰ(8 ἱτὰθ 
τηρδηίΐηρ, ἰμ6 618 ΒΑΔ. ἰατν ͵ὰ8 ἃ Ὀίνϊπο ἰΔ'Ὺ 
οὗ Βυϊηδη  ν δηὰ οὗ ργοίϊθοιΐοῃ [ὉΓ τδῃ δῃὰ οὐρὰ [ῸΓ 
Ὀροαβὲ (“ ἸὨΥ τηδηβογυδηὶ, ΠῸΓ {Π Ὺ τηδ ἀβοσυδηΐ, ΟΡ 
ΕΥ̓ σαΐ!]6, ἢον ΤὮΥ ΒΊΓΔΠΡΟΡ 3), δη Ὀγορδγοὰ ἴορ ἐῃ6 
Ομ γβάδῃ βαῦραι ἴῃ [86 Εἰσῃοδὶ ΒθηΒ6; ἩΔΊΟΝ 185 
ΤΌ ΘὮ ΙΩΟΣῸ Δ ἃ ΔῊ ΟΥ Ουαϊπναγα ΟΥΪΏΘΠΟ6, ἰδ 18 ἃ 
Ὀἰνὶπο- υτηδὴ ἱπβει 00, ἃ ὩΘῊῪ ΟΓΟΔΙΟῺ δηα ἃ ]11ΐο 
ἴῃ 86 ϑρέγιι, Αοοοτγαϊην ἴο ἐδ 18 διδῃμ ἀδσα, ἯῚΘ ΣΔῪ "θδὺ 
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ΟἿ ΙΩΟα6 οὗ ΒΑΔ ἢ -ΟὈβοσυδηοο, ὙΠΟ ΟΣ οὐ Ὠοὶ ἰΐ οοΥ- 
τοϑροῃὰ ἰοὸ ἰὴ6 πιϊηὰ οὗ ΟἸ γἶϑὲ, ἀπὰ ἰο ἐπ βρίγίϊααὶ 
ἱπιροτὶ οὗ Ηἰ8 γοϑυστοο μοη-ἀΔΥ. ΕΨΘΓῪ ὑτροηϊ Ὧ6- 
ΘΟΘΘ ΠΥ τηυϑὶ δὺ ὁη06 ρυΐ 8 οηὰ ἰο ἴῃ6 ουϊνγαγαὰ οτάϊ- 
ὩΔΏΘΟ; πὰ ἰο ἀἰβοθαγρο βπ6ὰ ἀπ 68, ἰ5 ὑ0 ΘΕ Δ Ὀ 8}, 
ποῖ ἴο ἱῃναϊ δία, (16 τρῶν ΟὈΒοσγδησο οὗ [6 ΒαὉ- 
Ὀδ. Ὑουκβ οὗ πΘΟΘΒΒΙΥ͂ ἀγα οοπαϊἰοηοα ὈΥ ΟΟΙΩ- 
ἱμαρμιυ Διὰ τηοΓΟΥ. Οὐγίδέ ὁ Ζογα οΥ ἰλε βδαδδαίῆ, 
σὴ Ηιδεῖ ἰλδ ρεγβοπαῖ δαδῥαίῃ, : αἷξ ἐλαὶ ἰεαάς ἰο 

Ἡση, απὰ ἰΣ ἄοπα ἐπ πη, ἴδ εαδδαίδ οὐδεγυαπες ; αἱ 
ἐλαί ἰφαάε ὕγοηι Ηύπ, ἰ6 δαδδαίλ'δγεαζίπσ. ἸΤΒοτοέοτθ 
Ἰοῖ 1 Ὀ6 Οὐγβ ἴο ΟΡῬΟΒ6 ΟΥ̓́ΘΙῪ ἀοδβοογαϊίοῃ οὗ 6 88Ὁ- 
Ὀδίδ, ἰἢ ΟΥΘΡῪ [ΌΤΙ δηὰ ἴπ ΘΥ̓ΟΣῪ 86 η80." 

8. [ῃ βίγλοῦ ΘΟ Β,Β ΠΟΥ ὙΠῸ ἰπ6 νἱονν οὗ [Π6 Ῥἢδτ- 
βθοᾶ, ΒΟ τοργοβθηίθα [ἢ6 ἀ13010168 88 μανίηρσ ἀοη6, 
νι ἀτηουηἰθα ἴο Ὠαγγοϑί Δ Όοτ, ἰῦ ταῦ ἤᾶνο ὈΘΘῺ 
δισυσά, ἰπαϊ [86 Ὀτοδὶβ γογο οῃζαχοα οὐ [6 ΒΔΌΒΑΙᾺ 
ἴα ἰ86 οοουραίίου οὗ θυ ΟΠ ΘΓΒ δηα Ὀα ΚΟΓΒ, δὰ {Π|8 ἴῃ 
186 ἰοτρ]6 ἰἴ8ε] . Βυΐ τμδὶ βμουϊὰ Ὀδ6 βαϊὰ οὐἉ {π6 
Ομ βδη ταϊηϊϑίοτ το που] σοπμάθιοη ποῦ 8 οὗ Ὠο- 
ΟΟΒΒΙΟΥ δὴ ΙΩΘΓΟΥ ὃ “ΤῊΘ βδουίβοϊδὶ βογυΐοθθ, δηὰ 
[8 σογοιμοηΐαὶ ΔῊ ΡΌΠΟΓΔΙΠΥ, ποῦ ἀοδίρμῃοὰ ἰοὸ 6 
δαῤρϑογνίθηϊ ἴο (80 πἰσῃιοδὲ ἰαῪ οὗ Ἰονο, 1 ὅδ, χυ. 22 : 
Ῥβα. 1. 8-14: 1]. 18; Ηοϑ. νἱ. 6; Μαίϊ, ἰχ, 18.") Οον- 
ἰδοῦ. Οοσρ. α͵80 188. ἰ. 18, 14 ; ̓χνΐ. 2, 8, οἱα. 

4. ΟἸ τὺ βρδγοβ ἴἰ:6 τοργοϑοηιδνυοϑϑ οὗ ἰγδαϊιομδ]- 
ἦβτη δυὐθῇ νΓ}116 τοβϑίϑιίηρ ἰμοὴ : Η6 Ποδὶβ [6 Τηδῃ 
τὶ (Π6 τὶ οτοα παπα, νπογεῖν ὃν ΗπϊἸδ ὡοογά, ποῖ ὮΥ 
τουοδίησ Εἶπ, ὨΟΓ ὉΥ ἰαϊκίηρ ΒοΙα οὗὨ πἷ8 Ἠδηὰ, 

ΠΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΒΑΟΤΊΟΛΙ, 

Τυλαϊ οπδ! στα ἀοῃουποίησ [(π6 [ωοτὰ 88 8 Πογοίϊο: 
1, ΤῊΘ πδιταίνο; 2. 158 οἰθσῃδὶ ἱτηροτί.--- ΗΟ [ἢ 6 
δρὶτῖϊ οΥὨ τα" ]0Π6}13πλ ρογνογὶβ [8156 τουβΐρ ἰπίο δῃ- 
ἰδροηΐβπι ἰ0 ψοηαίΐπα Ἰγουβ ΐρ.---ΤΏο. Ουὐγαγὰ ογαΐ- 
ὩΔΏΟΘ6Β οὗ ἔΠπ|6 Βα αΙἢ ρογνογίθα ἰηΐο διϊδσοιηίβτη ἴὸ 
1806 δρί ταδὶ] ργποῖρὶ 6 οὗ [9 Βα Ὀα.Ἐ.---Οσηυΐηθ ΚΔὉ- 
ὈΔΙἢ-ΟὈΒΟΥΥΔΏΟΟ.---ΗΟὟ 0685 1 Τηδηΐοβιὶ ᾿ἰ8 61) 1. 
ΒΥ (86 τοζοουαὶ οὗ ἰῃ6 Βα διἢ ἰηἰοττυρουβ οδυβοὰ 
ὉΥ͂ Τ ΐΒΕΤΥ δηὰ τδηΐ ; 2. ἴῃ πουἹ5 Οὗ ΤΩΘΓΟΥ͂ Δηα σΟμ- 
Ῥϑϑβδίοῃ ; 3. ὈΥ̓͂ ἰΓγαῃηβίοστοϊηρ ἴ86 σποῦὶς οὗ ἐῃ6 σϑοκ 
ἱπῖο ϑρ γί τυ8] ἰδοῦ δπὰ Ἰαῦον οὗ Ἰονο.--- Ἴ ογβ. 1--8 : 
ΟΣ 8 οὗὨ ποοϑβδιῖγ.--- τὰ δα βρυτγίουβ νοσκ8 οὗ 
ὨΘΟΘΒΒΙ Υ͂.--- 678. 9-]4 : ΟΣ 5. οὗὨ ἴονϑ.-- -Ἴ τὰ δπὰ 
δρυτίουβ τότ Κ8 οὗ ἰογτο.--- ον ἴμ6 ἰοδολίην, ἱπβίϊια- 
Ὥοῃδβ, δῃα Ὠἰβίοτυ οἵ (86 Ο]ὰ Τδβίδσηθης ἐποιηβοῖνοβ 
ΒΌΡΡΪΙΥ 8 δρί ταὶ] ἱπιογργοίδιίοη οὗ [Π6 Ἰοϊίοσ, ν τα. ] -- 
8.---Ηονν ἴμ6 σοπάποὶ οὗἉ ἰ69Ὰ] ΖοΔ]οὶβ ἰο5Η 68 ἀσαϊηβὶ 
ἐμοῖς ἱγδαϊομβ, νοτβ. 9--14.- -ΗΟῪ Ὠγροστίϊοβ οᾶΓο 
ΤΏΟΓΘ 0. (ἢ οἷν σογολοηΐοβ ἴδῃ ἔον ἐμοὶγ οδιι]ο, πὰ 
ἸΏΟΓΘ [0 ἰποῖγ οδίι]6 μη ἴῸὸν ἱμοὶν βαβοτίηρ Ὀγοίἢ- 
ΤΘΏ.----Ἦ ὁ δ ἰο Ὀ6 σοτῃ ρδϑβίοῃδίθ οὐδ ἰὼ 8}}Π|6]5.---- 
Ἐνοῶ δῃΐτμα}8 δῃουϊὰ ἤν ἃ Βιιδγο 'ἱπ ΟΌΓΣ ἔρϑίνο ἀδ γ8. 
--ΟἸγίβι νἱοϊογίουβ οὐοῦ Ηΐβ9 ὀρρομϑῃίβ.---- Οτϑὲ [86 
ὅσπιο ἰοιηρῖ6.---ΟἸγίδὶ (890 Ἰοτὰ οὗὁἨὨἁ ἧ τ86 δβαυθδιἢ.--- 
ΟἸτίδι Ἰοδάϊηρ υϑ8 ἴἰο ὑσιι6 ΒδΌδ ἢ-ΟὈϑογυδῃοο.----9'Ῥ6ΔὉ- 
Ῥδι}- Ὀτθδικίην δα ἀοβθογδοῃ ὈΓ [6 ἰθορ]θ, 88. ἃ Ρ- 

4 [Ὁτὶ 7. Ῥ. ΤἸληχο, 1π6 δαῖμον οὗἩὨ [16 ΟὐΤΩΤ ΘΒ ΙΔΤΥ, οὐπι- 
ψυοοά ἃ ὈῤΔυτ αὶ ὨΥ̓πηα οὐ ἴπ6 ϑαθυδιὰ οὗὨ νον 1 γ}}} αποῖθ 

6 ὅσοι δίδῃζδ: 

ἾΦ οἷα 
Ἅ ὅεπι ζοαι ὧον Ἀκίρλε 
Τια ἄω ἀπτελ᾽» Οεινίνν εν Ζοῖϊ, 
2αδε ὧδν Μίεποολ αν ἄφπε Θοιιῖλο 
ϑιένεν Ἡεντξο ἐπ Οε ἐλ] 
ββοένιαν οιο ρον Ἡρεοοπν δουιποῦ 
ὅκα δοάοιδε, τοῦ ἰλει [γονιπν.."--Ἐ, 8.) 

“ ϑΉ πον, λοῖΡρον ἔτστίνς ΜΝ 

Ῥϑδγίης ἴῃ [86 σοπάπυοὶ οΟΥὗἨὨ [16 ΘῃΘΙΩ68 οὗἁ ἧτο Ιιοτὰ 
ὙΠ 6η ΘοΟπἀοτηπίηρς ΗΐτΩ ἰο ἀδαι ἔῸΓ δὴ ]]οροά ὈγοδΟὶ 
οὗ ἰῃ6 ἔοαγίἢ οομητηδητηοῃί.----ΟὈ]θοῦ οὐὗἨ [86 Τογα 8 
ῬΑΥ, δηὰ οδ͵]ϑθοὶ οὗ ΟὨτϑιίδῃ πουβ ἢ] ρ.-- -Ἴὸ σοηνοῦὶ 
1686 ΣΩΘΆΠ8Β ἱπΐο ἴπΠ6 οΟὈ͵θοῖ, 18 ἰ0 ἀδϑίγου 186 οὐὔ]θοὶ 
11861}.---Ηον βο τρῃίοουβ ὑγαᾶ 0 πα}195πη Παγάθῃ5 ἱῦ- 
861} διωϊ δὲ [6 πχοθὶ β]οσίου τ δηὶ [δβίαιΐοηϑ οἵ ΟἸγὶβί. 
-- 0 ογὰ δΒ Πδγ εἰὐποῦ ἰμ6 ταοβὺ 0] 6ββθά βθαβοι οὗ 
Βρὶ εἰ πιὰ] τοδὶ, οὐ 1Ππ6 τηοϑὺ ἀγΟΔΥΥ σ γΚάδγ. --- ΤῊΘ 
ΟΒυτοὴ οἰἴπον [86 τηοβὺ ὈΪ]οββοά ρδοο οὗ γϑϑὶ, οὐ (88 
Τταοϑὲ ἀγοαγυ Ὑόογκῆουβο.---ΕΧΡΙηδίΐοι οὗ ἴῃ ἐΟυτ ἢ 
ὀοιητηδῃατϊηθηὶ ὈΥ͂ [86 118 ἀπὰ ἰοδομίηρ οὗ 1.6 μογὰ,. 

ϑίαγζε :-π-ν οτβ. 1-8. Ομεδπεὶ :--ἴ 18. θοδιίον ἴο 
ΒΒ. ν υδηὺ ῖ ΟἸτβι [Πα το ᾿ἰμά χα ἴῃ ΘανΊ ]Υ Ἰὰχ- 
ΌὉΓΥ.--- 6 ῥγοϑουνδίϊοῃ οὗ τῶλπ 8. τοοτο ἱτπωροσγίδηϊ 
[88 ΔΏΥ Οὐἱναγα ογαϊπδῃοο6.---Ἰεαξησοῦ : Ἰμδὶ 8 Γ6- 
ΤΩ 6Ρ ἰμ6 ρἰοτίουβ ΌΟΓΙΥ οὗ Ομ νβἰδηὶίγ, ποῦ 
Βιουὰ ποὺ 6 ΤΟΒΟΪγ Βυττοπάογοα ἔογ {π6 γόκο οὗ 
Οὐδ δΡα ΟΟΓΘΙΔΟὨΐΘ6Ά, ΟΟ]. ἱἱ. 16--20.--ΟἈθἀῳς 18 1ὴ6 οοτω- 
ΤΩ00} Ὀγδοίΐοα οὗἉ Βγροογῖθοϑ ἴὸ τη Κα οὗ {γ18Ε68 ἃ τηδίϊοῦ 
οὗ οσομβοίθῃσα δῃηἀ 8 βίῃ, νυ} 116 δὖὐ {πΠ6 βδπηο {ἴτὴ6 ΠΟῪ 
ΔΓΘ ποῦ δἴγαϊα ἴο δοτηχηὶ στία νου 515 ἀραίηϑί (οα.--- 
ΤΏοΒΘ πΏ0 ὮδΥο 264] πὶ βουὶ Κηον]θᾶρο ταυβὶ Ὀ6 ΓΘῸ- 
Ργονοὰ Ὁ ἰδ6 ποτὰ οὗ ὍΟοη. --- ΑΥ ΟΡΚ8. ΟΥἮ ΤΩΘΓΟΥ, 
οὗ ὨθοθβδΙΥ, δηὰ ἴου 16 ρου οὗ αοὰ δἵθ τοὶ 
ΡΓΟΔἱοα οἱ ἰ8μ6 ΒαΌ δι ἀδΥ ; ὑὺ ἰοῦ τ ἰΔ|κ6 οδγθ 
ποῦ ἴ0 ΙΔ Κ6 ἃ 6886 ΟὗἨ ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ ἩΏΘΓΘ ἰΠθΓ6 18 ὨΟΠΘ. 
--- Οεἱακύον : ΝΘΟΘΒΒΙΓΥ ΑἰΒΡΘΉΒ68 ἔγοτα ΟΌβογνϑηοα οὗ 
116 σοΓουλ οἶδ] ἰδτν, Πν ποὲ ἔβοιν ἐπηΐ ΩΓ 1.6 6 ΘΟμ- 

ΤΑΔΏΘΙΘΠΙ3.--- ΤῸ ; χοδὺ οὗ 189 
ΒΟᾺ] ἔγοτα βίη 6] πε ἰῃ6 Ὠοαγὶ ἰο 
ἀοά.---ΤῊο Ιμογὰ οὗ τὴ6 τορι6 τπσϑὺ 06 δουρὶ ἴῃ [86 
ἰ6ΣΏ 0 ]0.---ΤῊῈ6 Γ6Ὰ] ομδγδοίοσ οὗ 8}} ψουκ8 δηὰ ῥγθ- 
ἰδ οαβ ἰ0 ῥἱοὶν βῃου]Ἱά Ὀ6 δβοογίδ ηθα.---α αἰ σθηῖ ὁχ- 
ογοβα οἵ σοῃυΐπο ἰονὸ {π6 πχοϑὲ δοοθρίδὉ]6 ΓΒ, 
δά οβ ἱ, 27.---  ογβ. 9-14 : Ῥουβοου 0 τησϑὶ ποὺ ἀθ- 
(δν ἴμ6 βοσνδῃὶ οὔ ἀοὰ ἔἴτοτῃ οοπίἰπιϊηρσ 18 ᾿ΟΥΚ.--- 
Ζεϊδὶιδ :᾿ ἙΟἸΙοπ ες ἰΔ6 ὀχϑιαρ]ο οὗ Ομγὶβῦ, τὸ βμουϊὰ 
Ταὐοῖοθ ἴῃ ἐγοαυθμίπρ τηθοιϊηρβ ἴῸγ τοὶ σίουβ ΘΧοῦ- 
ςἾ868.---Δίαγμα : τ ἴθ ποῦβθ ἴδ ὑπροα 688 ἰὼ ζῸ 
ἰπηίο ἴ86 Ὠουδα οὗ ἀοἀ ΟὨΪΥ ἴῃ ογάδν ἰοὸ 8ΡΥ, ἴο ἰΔΥ͂ 
ΒΏΔΓΟΒ, πὰ ἰο βηὰ γοπὶ [0ὉΓ ΟἿΙΓ 1η4]106.---- ΟὙΠΙΘΥ Σὲ 
ΤῊ ροῦ]γ ἅτ δα 9 Θηχαρ α ἴῃ ἃ ΘΟ ΓΟΥΘΓΒῪ ΜΠ1}} (86 
ποπὰ ὁ δὰΐ αἱ Ἰση σία, [ΠΏ 6} ᾿νδγ}}}}} οὐίαίη (ἢ ν]ΟΙΟΤΥ. 
--- Οεἰαπάδν : ὝὟ ο τουδὶ ἀο ροοά ἰο οὔὖγ ποῖ ΟΥ, οὐ Θἢ 
τουρὴ νγὸ Βῃουϊα δ6 60]] ϑροῖκοὴ οἵ οἢ ἰπαὶ δοοουῃῖ ὮΥ͂ 
σε οἰκοὰ τηθῃ.---α ραΐν οὗ βίγσοηρ; πογκίῃρ ἁγιὴβ 8. ἃ 
τοδὶ Ὁ] οβαίηρ ἔγοτα Οοα.---- Ποϊοττηϊηοα δηὰ ν 1} 7] 6ἢ- 
Θμΐθ8 οὗἨ {86 τ} δγὸ Ὀογομὰ γΘΟΟν .γ.---2 Τίνα. 111, 
18. 

1έκοο :--ὸ ΡΠ ΔΙΙ8668 Ταϊδιηάογβίοοα (π6 ΟὈ]66ὶ 
οὗ [6 σογοιηοηΐαὶ ἰδτσ, ὙΠΟ Ῥγὰ8 ἴὸ βυρρογὶ δηὰ 
ἴο 8 6 {86 Τογδ] ἰΔ7.---Ἴὴο Γογὰ ΒῃΟΥΒ ὈΥ͂ 
[89 ἀχϑιίρὶθ οὗ θανία, ἰμαὺ ποῖ ἰδ Ἰοιΐον, Ὀυὺ [16 
βΒρί τὶϊ, οὗ [86 ἸΔν γγ88 οὗἨ ἐτωροσίδῃοο.---Ουν 016 119 
βῃουϊα ὈΘ ἃ Βα αι ἢ ἀονοίθα ἰο {μ6 μου, ἃ τῦῥο οὗ 
1.06 οἴοττδὶ βαρ Ὀδιὰ ἰπ ἐπα ποῦ [0 ΘΟμ,6. 

Ἡειδηον : ΤῊΘ ἀἰϑοῖρ]65 τοῦθ ροοῦ ; Ὀαΐ ΠΘΥ͂ ὈΓΘ- 
ζοττοὰ ἴὸ βυβδοῦ υηροῦ τι} ΟἸγῖδι, σαιθ ον ἰἤΔη ΘΏΪΟΥ͂ 
δαἴϊυδηοο πἰϊμουί Ηϊΐηι.---Ηροοσίϊο8. ΔΙῸ αἰνναγ 118 
τηοϑὲ οϑῃβογίουβ.---Οοηυΐηθ ἰονὸ δα δϑίοοι ἴῸΓ τῶδῃ 
816 ἰ86 Ὀοδὺ ἱπίθγργοίογθ οὗ ἴ86 ᾿δπε. 

᾿ Βγοιοη :--- ΠΟΤ το ϊβογαῦ]ο ἃ ἰαΐησ 8. ἃ ΒΑ Υ 8} ᾿ 
δάμογθηοθ ἰο (86 Ἰοἰίον οὗ {π6 ϑογίρίαγα, ἩΔΙΟὮ ἀϑι18]" 
'γ, [86 οἴοβον ἰΐ '8, Οσοδϑίοαβ ΟὨΪΥ ἃ ψ]ὰογ ἀοραγίασθ 
ἔτοσω ἰἰ8 βρίτὶὶ.--- Ἡγψογαϑιοογίλ, :---Ἰὴ, (6 ΒδΌραιμι οὗ 
ΟἰΘΣΏΣΟΥ πὸ 814]}} σεϑὲ ἔγομι ουὐἱ!Ἱ, θὰ: ἀοίῃς ροοὰ π]}} 
6 οὺγ ΒδΌθδι ἰἰ86]}.---Ρ, 3.} 



4920 ΤῊΕΞ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

2, Κογαὶ αὐἀπιὶπὶείγ αἰΐοπ 9.7 Ολγὶδέ ἀπιοηρ ἐδ Ῥοορία ἵπι Ηΐ τείϊγεπισί. ΟἿ. ΣΤΙΠ. 16--21. 

15 Βυὶ τ θη 9658 Κηον ἐξ, ἢ πὶ μάγου Ηἰμπαβα 1 ἔτομα ἰμθηοθ : δηᾷ ργοϑαὺ τυ] εἰ πάρα 
16 [πλ8η0] ἡ ξο]ονυθα Βΐτω, δπα ἢ6 ᾿θα]θᾶὰ ἔμθμι 411; Απὰ ομαγρθὰ (μὰ ὑμαὺ {μ6 0 βῃου]ὰ 
17 ποῦ τρᾶκθ ἢϊπὶ Κηοση: Τῆδὺ Ὁ πϊρῦ ὃ ἢ18]16α ὃ ψὨΙοῖ τσα8 βροκθὴ ΕΥ̓͂ ΕἸΒ8188 
18 [15514}}] [16 ῥσορ]ιδί, βαγὶπρ, “Βϑβοϊὰ χὴγ βευυϑδηὶ [50η],} Ποῖα 1 Βαῦβ ομοββῃ: 

ἸΩΥ͂ Ὀδ]ονοα, ἴῃ ΠΟΤᾺ ΙΩΥ Βοιι] 18 νν6}} ρ]οαβοά: 1 Μ1}} ρὰῦ τῶν ϑὅριπςρ Ὁροὰ Ὠΐπι, δπὰ 
6. 8|18}} βῆμθνσ [ῃποιηο8] Ἰυᾶάριπθηῦ ἰο (Π8 ἰδ μθ]οβ, Ηθ 58}}8}} ποὶ βίγινθ, ΠΟΙ οὔ; 
ὨΘΙ ΠΥ 88}8}} ΒΩΥ͂ πιδὴ Π6 ΔΓ 18 σοῖοθ ἴῃ {86 Βίγθοίβι Α Ὀγιϊθθα γϑϑὰ 88}8}} ἢθ ποῖ Ὀσϑδκ, 
δηἀ βιῃοκιηρ ἤδχ 81|8}} ἢθ ποῖ ἀυθποὶ,, {111 μ6 βοπᾶ ἴοσιῃ ἡπάρσιηθηῦ ὑπίο γἱοίοσγ. ἀ πὰ 
ἸῺ ἢ18 πᾶτηθ ἢ Β88}} {π6 ἰδ μι}168 ὑγαϑί " (188. χ]. 1--3). 

᾿ . 
1 ον. 1δ.--{Ἰησ. γνοὺς ἀνεχώρησεν : “ οἴεδιι6 Ῥποιοίπρ" ἰἰ, (. 6. (66 1Δῃ39 ᾿πδεσίδ ἰῃὰ ἔδο ἰδχὶ ἰὰ 61|8}} {γγ6), ἰδαὶ 

ΠΟΥ δουρὰϊξ (ο ἀδείσγου Ἦ!ϊὁ Πα, κτλιβάγσιο ΜηέηιδοΣ."--Ῥ Β.} 
Ὧ γον, 15.---τἩἸ δο πλ πη, οἢ [80 δα ϊμουΥ οὗ Οοά. Β, δηὰ ἐμὸ 1δέη Υ αἰχείθ, οὐδ ὄχλοι. ὙΠῸ οι βδίοη τῦϑ8 ὈγοαΌΪΥ 

Φχοροῖίοδὶ, ἴο δυοϊά 89 δρρόδγαποθ οἵ οχδαβθγδίος ἰὴ Ὑμδὶ να. [Οοά, δ᾽παίξ, δαβίδίπϑ 1,δοβτηϑηη δηᾶ, |κΦ [86 Ὑδςδα 
Οοὰ., ἴῃ Με δηὰ ἰὴ Βαϊ πιδαι οἀϊοι, γοδάδ δίτηρ! Υ πολλοί.--Ῥ, Β.] 

8 ον. 11.-- [ΤῊ 5 15 [6 Ῥγοροῦ ἱτβηδὶ, οἵ ἵνα (ον ὅπωτ) πληρωθῇ. Νοῖ: απὰ λυϑιραα για, Δ5 Ὑ εὐδίετ ἀπὰ ὙὙ0.- 
Κίηϑοη ἐπὶ ἐοσ. δχρὶδίπ, Ὑγλ!οἢ ἰδ διιροτδοία] ἀπὰ Ὀπαταπηπηδεςαὶ, Ἵνα [8 ποῖ ἴο ἢ ἴβκοη ἐκβατικῶς, ὑυπὶ τελικῶτ: 
1 ἡ ἠλρμθ δὴ ΒΡ [8 τοϑι]ς, θα ἔμ 6 αἰ γ]6 ΡΌΤΡΟΘΘ δῃηὰ δἰ. Οὐζωρ. Μοῦ οἡ δίς, ἰ. 23, δηὰ 1,δῆχθ ἴῃ ἔφ Εσοχ. 
ὯΟ᾽ Οὔ ΧΙ, ὕ. “ἢ Ω 

4 Υον. 18..-ππὸ 1οτὰ (85 δἷδο ἴδ βορῖ, ἢ [89 Ῥαδδοαζο δι] υδθὰ ἴο, 146. χὶἹ. 1) 868 ἰμ6 σογὰ ὁ παῖς μου, ποὶ ἴδ9 
ἸῆΟΤΟ 808] ὅ δοῦλο ς μου, ἴον (6 Ἠοῦτονν ὙΠἼΞ9, ὁ εἰρείβοδηΐ οἰδηρο, τ ΒΙοΩΝ Ὅτ. Ι,Δηρο ον εἶδ, 88 ΒῸ ἐγβηβιαῖϑα: 
“ηδίη, Χηδολέ, δε6 χορ. ποῖθ ΟΠ Ὑ6Γ. 17, οἰο.--. 5.} 

ΦΎ εν, 21.---ἰΤεαί, γοο.: ἐν τῷ ὁ νόματι. Βαὶ ΙΔΟΒδπη, Τἰδομβουάοτί, ΑἸώστὰ, Ὑ ογάβυγοσίῃ, οἕο., οὐδ ἂν, σα 
[86 68 οὐ σα] δαι βου 6.9 Μόγοῦ: “ ἐν [8 δὴ δὰ ἀπ, 686 δἷϑο ἐπί Ἰη Ἐπ86Ὁ. δῇ ἃ ϑοσὴθ πιΐπυδοῦϊο λ{35..) ΤΙ [86 (Π 9 ΟὨΪΥ 
6486 ἴῃ ἐπ Ν. Τί δον ἐλπίζειν [6 οοπδίτιοίδα ψ|τὰ [86 δίπιρ)ο ἀδέϊνϑ, δ μου χὰ [ὁ 18 σοοὰ Οτοοκ (οοιρ. Ταυογὰ. ἢ. 97) 

δῃὰ εἰφῃ! θ68 ἐμ ὁδι89 δηὰ οὐ͵εσὲ οὗ Βορθ. ἘΠΟΘ ΠΘΥΘ, 88 ἴῃ ἴ89 ΠΧ Χ, ἐμ νοσὺ ἰδ οοῃδίγιοίδά σι ἐν, εἰς, οὐ ἐπί.---Ῥ, Β.} 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Θεπεγαὶ ϑωγυον.--- ΤῊ τοΐδγοησα οὗ (.6 Εναηροὶ δὲ 
ἷπ {18 βοοϊὔοῃ ὅὸ {86 τροῦθ ῥγίναϊΐο δοῦν οὗ 186 
Τιοτὰ, δρρ]ἶθ5 ἰο 1π6 σβοὶο ρογοα οὗ Ηΐδ γο ὐτγοσηθαὶ 
ἔγοτα ἴ86 ρογβϑου 98 οὗ {86 ον] Εἰσσαγοῦγ. [ἐ 
Θοσωτηθησοὰ δὺ {πὸ ἔοβῖναὶ οὐ Ῥυγίτη, ἱπ 782, δὰ 
οἸοβοὰ τ Ὁ} ΗΪΒ ρυ Ὁ]  δρροδγδῆσα οἡ ᾿δανὶπρ {Π6 Μὶ}- 
ἄογηοβα οὗ ΕΡὨγαίπι, θοΐογο {ῃ6 Ῥϑββουον οὗ 88. Ιη 
186 ἱπΐοτναὶ, Ηθ δῃϊογοα ΟὨΪΥ͂ ἰΘΙΩΡΟΓΑΓΥ͂ ΒΘΒΒΟῺΒ οὗ 
τοδί, οβρϑοΐδιν ἰῃ Ῥοσθα. Τῇ [ΓΟ] τίηρ ἰοοὶς ΡΪδοθ 
ἀυτίηρ (ἷ8. ρεποα ; (1) ΤῊ6 γοίυγη οὐοῦ 1ῃ6 ὅδ οὗ 
ΘΆ]1166 ἴἰο αδυ]οηΐ 8, οα ἐπ 6 οοοαβίοι οὗ ΗΪΐβ οοτηΐπρ 
ἴο Ο}1166 ἔγτοτῃ 80 ἔεβίϊγαὶ οἵ Ῥυτγίπη, πῃ θη Π6 ἯΔΒ 
ἱπέοιταοα οὗἨ ἰ6 ἀχοοαϊοιυ οὗ Φοβη ἰμὸ Βαρε δὶ (οὮ. 
χἰν); (2) ἃ αυϊοῦ ᾿ΟΌΤΠΘΟΥ ἰΒτουρὮ ἴΠ6 σου ΠΓΓΥ ἀὐυτίην 
(86 Εαϑίον ἔδδεϊγαὶ, ὀχ θπαΐπρ' ΡΓΟΘΌΪΥ 88 ἴδ 88 Βοιἢ- 
ΔΗΥ, δπα τοϊασῃ ἰὸ 68]1166 ((ἢ)8. χὶϊ, ἀπὰ χἱϊ.); (8) ἃ 
)ΟΌΓΠΟΥ ἤσοια (ἰδ] 66, ἱπΠτουρὴ ἰμ6 ἰοττίοτΥ οὗ ΤὙΤΘ 
δηά ϑιάου, δὰ 186 πογίοτη Πίρἢ Δ ηἀ5, ἰο {ῃ}:6 οδβύ τ 
δὰ ποβίογῃι βἤογοθ οὗ ἴῃ6 [μαϊκα οὗ Οσπποβαγοὶὶ ((ἢ. 
ΧΥ.) ; (4) [86 τοΐατπη ἔγοτα Μαράδὶδ, απ ονϑῦ (86 ]2]κθ, 
ἴο ἰ86 Θεβίθτῃ χηουπίδίπδ : (ὅ) 8 Βϑογοὶ ἰΟΌΣΠΘΥ 
ἰὰτουρὰ Ο6 1166 δηὰ (Π 6 σουπίγυ, ἱοστηϊπαιίπρ ἰῃ ΗΪβ 
βυθάθῃ ΔΡΡΘΆγΘη66 δὲ ογυβαίοιῃ, αἱ ἰΠ6 Εδδβδὶ οὗ Τδὺ- 
αὐτο ῖο8, ἰπ ἴῃ 6 γϑδρ 782 (οἢ. χνὶ. ; χυΐϊ. 1--21); (6}} 
ἴΠ6 Ιαδὺ ΔΡῬθδγδῃοα οὗ 6508 δὶ Οδρογηδύμ, δηὰ ᾽οῦν- 
ΠΟΥ ἰο Ῥοιθβθα ἰξγουρῆ [06 ΘΟΥΠΙΓΥ ᾿ἱγίηρ ὈοίθοΏ 
Βαταδιῖα δηὰ ΟἿ} 1166; (7) ἰ86 δγβὶ βίδυ οἵ ΨΖ6βθὺβ ἴῃ 
Ῥογεδ, δὰ κοίϊηρ ὉΡ ἴο Ψογυδβαίοτα ἴο ἐμ Εοδβὶ οὗ [86 
Ῥοαϊοδίου οὗ ἰὰδ6 Τοιρὶα; (8) ἴ86 βοοοῃπὰ βίδυ ἴῃ 
Ῥοζθθα, δῃὰ ροίηρ ἴο ΒΟΙΠΔΩΥ ἴοὸ ταΐβο [δζαταβ ; (9) 
(06 το γοπιθηὺ οὗ 6808 ἴο {πΠ6 Ὑ]]άθττιοββ οὗ ΕΡΗγαίπι, 
ὉπᾶοΡ [86 ὕὈδῃ οὗ {86 βαπμοαγίπι, {}}} {Π6 Ἰαδὺ Εἰδβίδν 
οοιῖναὶ, ΤῈ βἰδιοπηοπὶ οὗ ἴμ6 Ενδηρο δὲ τοίοσβ ΠΊΟΓΘ 
Ῥδυ ου]ΔΥΙῪ ἰο τμ18 ρετοά, ΔΙ μουρὰ ἰδ ΔΡΡΙΙ6Β, ἱπ ζο- 
6γαὶ, ἰο 186 γ80]6 116 οὗ Φεδβυδ. 

γεν. 1δ. Ἐξζο μοδ]οὰ ἔπιθι 41]].---Βγ Βοα]ηρ (ποεῖν 
βίοῖις, ΗἨδ τοβίογοά ἐπ Ῥϑοόρὶθ βϑῆβθγαῖυν. [Γὐνίηρ Θοχ:- 
ποούώοῃ Ὀοΐπθοι [86 ὨΘΆΠΠΥ δηὰ (ἢ 6 αἰδβοββοα. 

Ψψαν. 16. Διὰ ομασχροὰ ἔμ ϑτη.---Ἴ Πὶ8 ἀοοθβ ποὶ 
τοῖον ἰο τποῖν Ἰεθορίηρ [86 Ρἷδοο οὗ Ηΐ8 γοαίἀθῃσδα βο- 
οτοῖ, Ὀυΐ ἴο (Π6 ἀΌΓ οὗὨ τόβοσνο ἴῃ θυ] δηΐησ Ηἰ8 
ἀοδθαβ δηὰ αἰ μη 88 16 Μοββῖίδῃ. Ηδ νδβ ἀδδίγουβ 
οὗ δυτοϑίηρ [ὉΓ ἃ {ἶπη|6 δὴ ΟρΡΟ τυρίυγο Ὀοίτθου Ηἷἱβ 
ΟΆΓΏΔ] [Ὁ] ΟΤΟΓΒ δῃὰ Ηἶ8 δηδιηΐθβ. 

Ψοτ. 17. 1 οχᾶοσ ἰδαῖ (ἵν α) ἐΐ πιρῃῇ Ὅθ ξἔι]» 
ἴ8α χἹΪ!, 1.---ΕὙΘΟΙΥ αυοίρα ἔγοιι 186 οτἰρῖπαὶ 

Βεῦτον. ΤῈ εχργοββίοῃ, Γῆ" ΖΞ, δεγυαπὲ ο7 οἶδ. 
λοναλ, ἴῃ [86 Βοοοηπὰ ρογίΐοῃ οὗ ἰ6 ᾿ὑσορὨθοἶοβ οὗ [58- 
δὴν, τουϑὺ τοί ἴὸ 6 Μοββίδῃ. ΑΒ 186 ἰάθα οὗ ἃ 
ΡΟΙΒΟΩΔὶ Μοββίδῃ δὰ Ὀθοθη ΟἸΘΑΥΪΥ ὀχργοββοὰ ἴῃ τὴ9 
Βγβὶ ρογίου οὗ ἔμοβ Ῥγορμθοῖοβ, (μ6 ποιτοοηουίοαϊ 
το ΠΟΓα δρρ ΐοβ, ἰμαὺ 6 ὈΪΌ]1ο4] ἀοοίσθ σϑὴ ΠΟΥΘΡ 
Ῥ888 ἔγοχη ἃ ἀοβηϊΐΐα ἰὸ ἃ τοῦτα ἱπα δδηῖθ ἔοστα. ΤῊΘ 
Ἰηϊοτργοιδιίοη οὗ ἴμ6 Βορί., δρρί γος (16 ἴοττη ἴο 2- 
ἙΟΟὉ δηὰ ϑγϑοὶ, ΟὨΪΥ ὁμοῦ [6 Ῥοου ΑΓ ΑἸοχαπάτἦδη 
τομάθηοϊοβ οὗ ἰῃ6 ὑγδηδίδίοσβ. ῬΟΒΒΙΌΪΥ ΠΟΥ͂ ἙΔΑΥ͂ 
(ἰᾶνο Ὀδθῃ τηΐβοὰ ὉΥ ἴμ6 ὀχργοβϑίου ἰὼ [88. τἹῖ, 14, 
ΑἸΙδουρὰ οὐο ἰποῦθ ἴ86 ΓΟΙΤΩΒ, ὥϑοοῦ δῃὰ [βγϑοὶ, 
Βῃουα Ὀ6 (Δ Κ6Ὴ ἴῃ δὴ ἰάθαϊ γαίποῦ (ῃΔη δ 1Ἰ[6γ8] Β6Ώ 56. 
ΤῊ Ομδιάθο Ῥαγαρῃγαβὶ δηὰ ΕΊΣ ΔΡΡΙΥ ἰμ6 Ρδ88» 
Βαῦθ ἰὼ [809 Μορββίδη (οΟΙΩΡ. 188. χὶ. 1 864ᾳ.. ἸΤ88 
ΤΟΡΏΘΟΥ ΓΣΟΘΩΒ 88 [Ὁ]]0.8: “Βεμο]ὰ ΜῪΥ βοσνυδῃηίΐ, 

ἡ ΠΟΙ 1 οπέαδέϊδὴ, (ρ] 466 Βττη]Υ) ; Μίπο ΕἸθοῖ, ἴῃ τ βοτὰ 
Μγ βου] ἀρ ϊοι ἢ : 1 δδνο ρυὺ ΜΥ βρίτγιϊ ἀροὰ Ηΐγ : 
ἡαάρτηοῃΐ ἰο ἴ86 παίΐοῃβ ((ἀθη 1168) 88}} Ηδ Ὀτγίηρ. 
Ης 888}} ποῦ ΟΥΥ, ποῖ Ὀ6 Ἰουὰ (ἸἘ[ὺ ρ τῇ γοΐοο, βί γα η): 
δηὰ Ηο 5Β88}} ποῖ οαυδο Ηΐβ νοΐοο ἰο Ὀ6 Ὠοαγὰ ουϊαϊὰθ 
(ἰμ [6 Ββίγθοῖ, ουϊδία6 186 ΡΣ Α Ὀπυιϊδοὰ τοοὰ 
Ε8.81} Ης ποὺ Ὀγϑδκ, δηὰ {86 ἀϊμιὶ γ-Ὀυστΐησ βαχ 8}14}} 
Ηο ποΐ ψασποῦ : δοοογάϊηρ' 0 συ (αμπΐο {συ} Θἢ 4] 
Ης πηδηϊξοδὶ (Ὀσίηρ Του, δοταρ οἰ6) ἰυάρτηοηῖ. Ηθ 
8881} ποὺ Κϑορ ὑδοὶς (Ὀοἴηρ τεαγὶθα) ποῦ (ὑγϑσαδίυγοὶγ) 
Ὀγοαῖ (τουρὶι (Υ Δ, ἰγαπιβίνο), Ὁ}} Ης μδυθ ρἰδηιοὰ 



ΟΒΑΡ. ΧΙ. 106-21. 22] 

ἡυάρτασπὶ οα [86 δον : δηὰ 86 8168 (186 υἱλοττηοσϑὶ 
πὰ οὗἩ ἰμ6 Θδιι ἢ) 8}14}} παὶϊ ἴοσ Ηΐβ Ἰαν.".- 
ῬΙΟΡΏΘΟΥ, ἐπ 6Ώ, 18 ἃ γεγῦαὶ ῥγοάϊοώος ἴῃ 186 δβιγιοἰθϑί 
86ῃ86." Ἃ 

γον. 18. δυδαρτασιὶ.---οοϊϑῖνγο 8354] ἰυάφτηρηί, 
Φοδη ἰἰϊ. 86.-- Τὸ ἴ᾽8 9 Οομ1164.--- 8ὸ του τ68 
ψΐοῖ ΤΌ] ον [86 Πότ, ἴῃ ἀἰθτοραγὰ οὗὨ [86 οοῃμάοιηπδ- 
ἴοι οὗ ἰ6 Ῥμαγίβθοδ, ογθ δὰ ΘλὈΪοῦλ οὗ ἴμ6 αοῃ- 
1105. [ΑἸ οτά : “1ρ ἰδο8βο πογὰβ [6 τηδ᾽εβίυ οὗ ΗΪ5 
Ζαΐαγο σΊΟΣΥ 88 ἰδ δυᾶρο 15 οοῃιγαϑίθα τῖτὰ [ἢ 6 τα ο Κ- 
688 [0 Ὀ6 Βροΐκοῃ οὗ : " Αῃὰ γοὶ Ηθ 888}} ποὺ Ὀγαΐβο.᾽." 
--". 8. 

: πω 20. Α Ὀττιμοὰ χοϑὰ διὰ βυλοϊείυα θδχ.-- 
ἍἈΔ οτὈΐετα οὗ (6 ῬοΟρὶο θονοά δηα Ὀγοίεθῃ ὑπ θν 
[6 Ἰοδα οὗ ἰγδαϊἰοηδ] θα. ἡ ΤῊ ᾿ΟΟΓ ΡΘΟρΡ]6 (ογ, ἰῃ 

(6 Ῥοοῦ ἴῃ Ββρίτὶϊ, ἀσὸ ποῦ ἴο ἱπβιοῦὶΐ ἀδαίὮ, 
οϑραΐγ, δῃἃ ρογαϊοι ἰῇ ἠυάρτηοηῖ, ὈαὉ) ἀγο ἰὸ τϑ- 

οοἶνο ἔγοια ἔμ ογᾷ, ὈοΟΪὰ δρὶτίτυ41}}}7 δῃ ἃ ΡΒ γβίοαΙγ, 
8 ὩΘῊ Ἰἰέο, 

ΤΊ Ηδθ δοιὰ ἑοχὶ ἢ ἱπάκτηθεϊ πηῖο νἱοΐοσν 
ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν, δαῖγε } ", σδι56 ἰξ ἴ0 

1586 ἰπ ΥἱΟΙΟΥΥ͂, 80 ἰμδὺ πὸ ἔασι δον οοηβίοὶ πὶ}} τὸ- 
ΣΩΔ10].--- ΑἹ ΔΌΡ ΓΟ Δίου ἀπ ΡΔυΑΡἤγαβο οὗ 188 χ]ϊὶ. 8 
( ϑ δε, οἷς.) δπὰ 4 (Θ᾿ Ὁ ἼΦ,, οἴα.). Τ86 ῥαάρτασιὶ 
5 ἴο Ὀ6 ἰζϑῃδίοστωθα ἰηὺο ἃ υἱοίογυ οὗ ἰγυίῃ, οὐ ἰηϊο 
8. Δὲιδοϊΐυϊο νἱοίοσῦ. Τἷ8 83 ἱτρ ἱοὰ ἴῃ [8.6 Ἔχργοβ- 
ΒῚΟΏΒ ὑδοὰ ὈΥ [86 ργορβμοὶ, Ὀαὶ ἰθ Ὀγουκαϊ οαὐ ΤΟΓῸ 
ἰδοῦ  ἱπ 06 ἰοχὶ οὗἩἨ ἴδ6 Εἰνδηροὶϊδῖ, Τὴ6 τογὰ 
ἐκ βάλῃ (οοιρ. ἰχ. 88) ἱπαϊοαθβ ζγθαὶ ΡΟΥ͂ΤΟΙ, ΟΥ̓́ΘΙ- 
οοσαΐης 41]} γοαϊβίδῃοο. 

γον. 231. ἴῃ Εἰ ὩΔΙΏ6. --- ἴθ ἴῃ6 οτίσίμδὶ, 
ἡτηῖρῦ. Τὴο Βορὲ, τοπάοτβ ἱξ 85 ἱπ Μδιίπον,, βυθδίὶ- 
τοῖος παρὸ ἴον ἰαιοΣ Τ86 πδσηο οὗ {6 Μίοββδῃ ἱτὰ- 
1105 (16 ῥτγίποῖρ]θ, {16 βυητοδσΥ οὗ Ηΐ ἀοοίτίῃθ. 
ἜγοΡ: “Το Θομ 168 Μ|]] ἰγτυβί, οὐ [86 στουπὰ οὗ 

αι Ηἶἷβ8 ΠΔΠ16 8ἃ8 ἰῃΠ6 5551 8} ἰὴ ρ]168.) ΤὨΪΐΒ Υἱο 
8 Βαρροτιοα ὉΥ (86 υ80 οὗ (0 ἀδίνγο, τῷ ὀνόματι. 

ῬΟΟΓΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΔΙ, 

1. Το Ὀγοδοῖ μοι [86 Μαββίδῃ δῃὰ Ηἰβ ρθο- 
Ῥὶο πίάθωβ. Τὸ Κίπρ ἰ5 τεὐθο θά, δηὰ Ηἰΐβ βυϑδδσίηρϑ 
ΔΡΡΓΟΔΟΙ ἃ ογἰβὶβ, ΤῊ ἐπα ρ] θα, δὖ 1.6 8816 {ἰπ|6, 

4 (ἢ τ. Ὑογάενοτι ο6116 Ἐ}}18 ἀποίδι οη, Ὑ6 1. 171-21. 6 τϑ- 
δα κϑὈϊ6 δροοὶϊπηδὴ οἵ ἐἰ)6 ΤΏΔΗΠΟΥ ἴῃ τ ὨΠΟἢ ἴ6 ΗΟΪΥ δρίτίε, 
σρελκίης ΌΥ (86 ὀνδορο 918, ἀ684}8 ὙΠ} 186 Ρτορδθοίοδ οἵ ἴῈ9 
Οἱὰ Τοδῖ. ἰὴ ογάοσ ἴο Ἰαἰϑγργεὶ ἴμοπ.. Ἵν α (ον ὅπως) πλη- 
ρωθὴ τὸ ῥηθέν, ἰ6 ἴμ6 ἴοτιι υδϑὰ ὉΥ τι} ϑυδημο δὲβ ψὮθῃ 
ἘΒΙὁ ὑτοοϑδῦ οὗ ἀἐνίπο φχροαί οη 16 Ρουίοσιμθα [{ ἰδ δα {116 
ΟΥ̓́ ΔΏ ΟΥ̓Δη 6} 168] ἰλγχζιι ΟΥἨ ῬΑΙΆΡΊΓΔΔ6. ΒῸΣ ἴθ ΗδΌτΟΥ 
ὙΤΩΣ, τὴν δεγθαηξ, ἴ8ο Ἰωοτὰ ἀ066 ποῖ ΒΑΥ͂ ὁ δοῦλος μου, 
ψὲν δογοαπέ (88 ἴμο βορίπυαδρίηξ πδυδ] ἐγδπο]δῖθα, ἐμοῦ χὰ 
8οὲ ἰὼ ἐλέθ Ῥδδϑαζο), ὑυὲ ὅ παῖς μου, ὙΜΟΣ δάπη δ οὗ α 
ἀουδ]ο δοηϑὸ, δόγνωπ δὰ δοη (οοταρ. Αοίδ ΠΠ. 18, 36; γ, 27, 
80) δηἃ δυκχοδίδ ἔθ υπίοη οὗ ἴῃ9 οὐθάϊθηοοθ οἵ 116 δογυδηϊ 
διοὰ ἴτ09 ἀθδγποδδ οὗ ἰδ)6 δοὴ ἰῃ ἴῃ6 ρόσδου οἵ Οδγίδὲ. ἴῃ α 
δἰτη δι ΤΥ Ὗ ΟΥἀΒΤΟΣὮΒ οχρίαἷπα ἴη6 οἵδοῦ τηοάϊδορίίο! οὗ 
Ὅλο νοτὰδ οἵ διὸ ὈΓΟΡΏΘΟΥ ἢθτ φυοὶδά.---Ρ. 8.] 
ΤΠ ̓νδμμῴδιρας ΘΧΡΤΘΘΔΙΟΩΏ ἴον, " Ηδ ὙΠ ποῖ σζυδὴ ἴδο 

Φϑοορίσιο οδῦῖ, ΠΟΥ ῸΧ ἰδ ἢ} 1}. 6 συ τοδὲ δρδασκ οἵ τοροηϊδης 
οϊης ἴα 100 ἰσποον ἀποτᾶς ΡΙ ] ἐᾷ τὰ 
{ΤῸ ΧΧ τοπᾶοσ : ἐπὶ τῷ ὀνόματι, Μαϊίμον, δο- 

δοτά!υς ἰο ἔθ ἴσιο τοδάϊης: τῷ ὀνόματι, πὶεμουξ ῥεϑροαί- 
μοι. Βοίδ Φο]Π]ονοὰ δηοίμου Ἡδῦσον τοδάϊως: ἸΌΖὉ ὧχ 
ἼΣΩΣ .-Ρ. 81 

Χ ΌΣ. 5.) ΝΑ. - Τί αἱ οἱ 
Ἷ 

ᾧ τ 

{Τῷ νι... “᾿ 2 συν ὲ ΑᾺΣ- 

ἃ ὈΓΘΔΟῺ ὈούγοΘῺ (ἢ ΘΏΘΙΩΙΟΒ δηὰ ἰὴ9 δ μογοηὶ οὗ 
Φοθιυδβ ἴῃ Ιϑγϑοὶ, προ ἴῃ ἰυτῃ ἰγρίβεα ἐμαὶ ποῖοι 
νου ἃ Θηβὰ6 Ὀοίνγοο ὉΠ 6] ον ἱηρ [8γ86] ἀπὰ (ῃ6 Ὀθ- 
Ἰϊονΐῃρ Οοῃ 168. 

2. Οἱ υἰδιῖ8 οοοδδίοῃ, [86 Ῥϑουϊ δ᾽ ΤΔΏΠΟΡ ἴῃ ΤΟΝ 
Φεθὺυβ να8 ἰ0 δαπγηϊϑίον Ηΐ8 ἰχϊησὶγ οδῖοθ δρρϑασζοὰ 
ΤΩΟΓῸ ΟἸΘΑΡΙΥ ἴΠ8Ππ ΘΛῸΡ ὈΘίΌτο. Ηδ τοϊριῦ ὩΟῸΝ μᾶῦθ 
τηδηϊ οβϑίθὰ Ηΐπ)Β6 1 ἃ8 Φυᾶρο, Ὀγοκοὰ πο Ὀτυϊδοὰ 
τοοὰ δῃὰ αυθπομοαὰ {86 βελοκίηςν Βαχ, Βιυΐ, ἰπϑιοδα 
οὗ ἰδαὶ, Η6 τογοια, δῃὰ δἀοριθα ἃ τηογὰ ρυϊναϊε ταοὰθ 
οὗ ποτκίηρ, ἰπ δηιοἰραϊίου οὗἨ Ηἱἰ8 01} δπὰ ἔπ] βυΐ- 
[ετίησθ. Ασοογαϊηρὶγ, [86 Ενδηροὶϑι τηοϑὺ ΔΡῸΥ ἀρ- 
Ρ]ο6 186 ῥγοαϊοσίϊου οὗἉ Ιβαἰδὰ το ἰμὶβ ρουϊοα οὗ τοῖγο- 
τηθῃΐ ; Ὀρθοδυβα, ΜΏ1]6 ομαγβοίογίβιϊο οὗ ἰδ6 δοι νῦν 
οὗ Φοβὺβ σθΠΘΓΑΙΥ, ᾿ξ τοΐοστοα ϑρθοίδ!ν ἴὸ ἰδ 18 γδδν 
οὗ Ροσγβοουκίοῃ, 

8. Ομτῖϑι βοὰ 70» Ηἰβ ἐποιυγΐθβ, τ }]6 Ηθ τοι γοά" 
7 ονι ἴθ. Ηἰΐβ νὰβ ηἠοὺ {Π6 θὶρῃϊ οὗἩἨ ἔδαυ. Ηο δ]- 
ὝΔΥΒ δα ἀγοθδοὰ Ηϊτηβοὶ ἢ ΟὨΪΥ ἴο [086 ἮὮΟ 66 Β08- 
ΘΘΟΡὮ]6---ἶ, 4..) ἴο 086 Ὸ ἰδδοτοὰ δηὰ σγϑῦο ΘΩ͂ 
ἸΔαθη---ποῖ ἴο ἡπάρο, Ὀπὺ ὑο Βα γ6 ἱδμϑτη.---μὸ (πιο ἴον 
ΗΪβ 814] βυ βδουϊηρβ δα ποῖ γοῦ ΘΟΓΩ6 ; ἰπογο ντὰβ 80}}} 
ΔΙΏΡΪΘ τοοῖῃ ἴον δοίδνο σόοῦκ, δἰ που ρἢ οὗὨ ἃ τῶοσγα ῥτὶ- 
γαΐα ομδγδοίοσ. Οοὁἡ ἰδ Ϊ8 στουμὰ Ηδ ΟΝ τοιϊγοὰ, δπὰ 
ἀπ ὶὶ ον πὶ [80 ΡΟῸΡ ρθορὶβ, διυοορ ἩΟΙΩ 
8150 Ηδ αἰδρίαγοι ἰλ16 στοαύδθδὶ υσαῦον οὗἨ ΗΒ ταἶγδο- 
]ουβ ἀοἰ ἑν γῇ 68. 

ἨΟΜΙΣΈΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΡΕΒΔΟΤΊΟΑΙ, 

ΘΟ τϑι β γοϊἰγοσηθηΐ ἔγοση ΗΪΐβ δῃθγηΐθθ ἃ Βο]θπγη 
Ν᾽ ωπον Ὡοΐ οὗὨ ἴδαν Οὐ ἩΓΘΔΙΚΓΠΘΒΒ : Ὀαΐ, 2. οὗ ρονγοῦ, 
οἵ πίβαοπι, οὗ οοπιραδββίοη, δὰ οὗ ἡυάχτηομί.---ΤῊΘ 
1μογὰ οδὴ ὭοτοΡ ταηΐ ἃ ΟἘΌΓΟΙΙ.--ὐ 808 ; οΥ, Ρογίθος 
Ῥϑίοῃοος διμϊά δὴ ἱτιρϑίίθης ψου]Ἱὰ.--- ΤῊ ραιίομοο δᾶ 
ΤΊ ΘΟ ΚΠ6Ά8 Οὗ 6808 88 ρῥγϑαϊοϊθα ὉΥ͂ [86 Ῥγορἢοίβ.--- 
ΟἸγίδο {86 ΕἸοοῦ οὗ Θοά.---ΟἸγίδι ἴ86 Βοοῖ οὗἁ (6 
οἷοςὶ.---αθηοο, ομἀυγδησοθ, δηα ρογβονόγθηοο, ἴῃ 6 
οὐδάθῃοθ οὗ οἰοοϊίοῃ.-- 6 ΕἸοοὶ [ἢ βογυδηὶ οἵ σά, 
--Ουἀ᾽δ Ὀοϊονοὰ βοὴ Ηΐ8 μογίδοι ϑογτναμὶ. 1. Α8 
Βογυδηΐ, (86 Βράροτηον οὗ ἰπ6 πουϊὰ ; 2. 859 βου, ἴπ6 
στουπὰ δηᾶ οὈ᾽οοὶ οὗ ἰῃ6 ποῦ] 8 γοδοιηρἝοῃ.---ΟἸγίδι 
ἐς ἴσα Ετΐοηα οὗ [86 ΡθορΪ6.---“ 6808 [6 βαυϊοῦν οὗ 
ὨΔ[ΪΟΠΒ.---Ἴ Ρϑθηοο δηα τλθοκῆ685 οὗ Ο σὶδὶ ουϑῖ- 
᾿φομΐηρ ἴἰδ6 ᾿γοτ]ά, 

Αίαγᾷζε ----- Ομδοπεῖ: ἴὰ ἰδ αὶ βοχμοίἑπηθ8 ἐ0 σ- 
ταδὶ ΘΟμοοδοα πιὰ ΟἸτϑὶ, τ πϑῖμον ἰδ θα ἔσο ἢυ"- 
ΤῊΣ ΟΥ̓ ἔγοσ ὩΘΟΘΒΒΙΥ.---ὁϑὰβ ΟὨτὶβὲ δῦονα 4]} ἴῃ 8 
βοτυδηὶ οὗ Οοά, δὰ δοθῇ ὙΟΣΙΩΥ ἰοὸ βογτα Ηΐπι.---- 
ΟἹ, ΠΟῪ ἸοΥ8 6 18 ΤΩ ΘΟ ΚΠ658 ἰῃ [9 Βογυδηί οὗ ΟἸτίβε ! 
Ηδ ΝΟ ἸΟΥ68 βίτὶ δ δῃὰ ἀθθαΐθ ὁδηποὶ ΡῈ ΗΪ8.----Ζοὲ- 
δἴμα. ΟἸιγίδὺ πὶ [86 ἔοττα οὗ 8 βοσυαηΐῖ, ΡῺ1], ἰΐ. 7, 8.-- 
Ιμὲ ΟΌΓΡ ΟΟΥΓΑΡΘ ΠΟΤΟΣ 141], ὑσὶ τηυδὶ Ὀγονδίὶ---- 
ΟἼΣΕΙ 186 Βορθ, μοὺ ΟὨΪΥ οὗ ἴδβγαθὶ, Ὀαὶ οὗ μα αθῃ- 

68. 
Οοερηοῦ :---Ἴ ἴθ οδιαγβοιοτίβιϊο οὗ 186 Τογὰ τμαὶ 

Ηὸ αυϊθῦν Ὀγοοθοάθα ομ Ηΐβ Μῶῦ δῃᾷ δοοοιιρ) ἰβῃθὰ 
ΗΪβ ποσὶς πιιμουΐ ποῖβο διὰ οοϊωσιοϊΐομ. Μίδην δέδηι 
ἰο ἀο ἃ ρκτεαῖ 684] δηᾶἃ γεοὶ δοσοιαρ 88} ποιῃΐπρ.---Ἴ 
6 ΒΟ]ἃ ἃ βιροϊκίηρ βὰχ ἰο ἴ86 Εγο, 1ἴ 6 ΘΑ 511} κἰπα]οὰ 

Ἡδεωδηον :--- Ί Πθνο ἰμ6γ 8 ΟΥΘΏ ἃ βόστη οὗ μοοά, 
ἔδογο ἰ8 8}}} ἢ0ρ6.---Ἴο Ὀτυΐϊβοα τοϑὰ : ἃ βοὺὶ ροποᾶ 
ἄονπι Ὁμοῦ ἃ 86Ώ86 Οὗ Βἷῃη.---ιροκίηρ δχ : ἃ δβοὺ] 
ἴῃ ψ Έ]ΟὮ ἃ βραδεῖς οὗ ἰμ6 Ὀἱνίηο 11 ἐπ 8111 Ἰοῖι, 



9220 ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΥ. 

8. ἩΠνασιΐζοια λδαϊίπρ ΟΥ̓ α ἀδηιοηπΐας, δἰπα απὰ ἀμηιδ. Δίαερλοσιοιδ ἀαοουξαξίοη, οὗ λό Ῥλατέεοαε, ἰλαξ «ἴεδια 
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τοαϑ ὧι ἴδασιια οἰἱλ Βεοϊσοδιιδ,; απὰ τερὶν ο.7,7, Ολγίδέ αδοωΐξ ἐδε δίαερλεπιν ασαϊπεί ἐλὲ Ἠοῖν Ολοεί. Τὴκ 
Ῥλανγίφθει ϑϑαὶ; α δίφπα ὕγοηι ἤδαυεπ; δωξ έειιε ργοπιΐδοε ἰδδηι α εἰρη ὕγοιι ἰδό ἄδορ, απ αππουποῦ (δα 
ἐπιροπαίπρ δορὶ γί αὶ ἄοοπι ΟΥ̓ απ αροείαίε απὰ εἰπδοϊονὶησ ταοο. ΟῊἩ. ΧΙ]. 2323--ηὅ. 

(ἴδτκ 1. 20-80: 10 χὶ, 14-26; 20-82,) 

ΤΉΘη τ͵ὲ8 ὑσουρηῦ ἀπο Ὠΐτη ΟΠ6 ροββοβεϑα σι ἃ ἀ601], ὈΠ1πᾶ, δηα ἀυτπηῦ : δπα ἢθ 
μιϑα]ϑα ᾿ἰπα, ἱπβουλιο}} {Πὰς [80 {Π|πῦ, ὥστε] (Π6 ὈΠΙπὰ δαα ἀυπιὺ ̓  θο.}} βρακβ δπα ββῦν. 
᾿Απα 411 π6 Ῥβορὶθ ὕγεσθ διηδζοᾶ, δῃὰ βαϊα, 18 ποὺ {}}}18 [18 {}}}8] ᾿ (86 ὅοῃ οὗ αν 
Βυΐ πβοα ἴμ6 ῬΠΔΙΒ668 πθαγὰ ἐΐ, (Π6Υ βαὶϊὰ, Τ}}18 ζεξζοισ [πιαη] ὃ ἀοἴ!ι πο οὐδὲ ουἱ ἀ6}}}8, 
θυῦ ὈΥ Βροθιζορυὺῦ [Β6ρ]σθου), {π6 ῥσίημοθ οἵ ἴῃ68 ἀθν 18. ἀπά «6808 ΚηΘῊ ΒΘ 
Ὁπουρ ίθ, ἀπ βαιϊὰ ἀηΐο ἔμθιη, Εν συ ἸΠπρῆοπι αἰν] 6 αραϊηβὺ 1156]:18 Ὀτουρ) ἴο 4680]8" 
ἴοπ ; πα ΘΥ̓ΘΣΥ͂ ΟἸΓΥ̓ ΟΥ̓ Ὠοιι86 ἀϊν! ἀρ ἀραϊηδὺ ᾿ἰ86 1} 8}8}} ποὺ βίαπα : Απὰ 1 βαίδη οδβί 
[ς8518] ουὐ ϑϑαίδῃ, Π6 18 ἀϊνίἀ6ὰ δρδίπϑὺ ἢϊπι861; ΠΟῪ 8}18}} {πῃ 818 Κίηράοπι βίδπα ὃ 
ΑΔΔΊΙΓῚ ὃγ Βεοϊζθουῦ [-] οαϑῦ ουν ἀ6ν}}8, ὉῪ μοτα ἀὸ γοὺγ ΟὨ] γα ας οδβί ἐλεπι ουἱ 7 
{μϑγοίοσο [Π6Ὺ 58}}8}1 θ6 γουῦ Ἰυάρεβ, Βαῦ 161 οαδβὲ ουἱ 46ν}]}8 δ (η6 ϑὅριπί οὗ αοά, ἐδθῃ 
{μ6 Κιπράομι οὗ αοά 18 οοπιθ αμΐο γοὰ [ὑροὸπ γου]. ΟΥὟΥ6]56, ἤΟΥ ὁΔ Ο16 δηΐου Ἰηίο ἃ 
ΒίχοὨ β' πη8 8 " ἤουΒ6, 8ηα Βρ0]] [[2Κα ἔγομπι ἢϊπη, 861Ζ6 ἀροῃ .}}15] δ 18 ροοαβ [᾿Ἰπβιγαπλθηίβ, 
σκεύη, ἐ. 4.,) ἈΘτΘ {86 ἀοπποηίδοδ], οχοορὺ μ6 ἄγβὺ δηα τῃ6 δβίσοηρ τηδῃῦ δηᾶὰ {6 [16 ψ}}} 
ΒΡΟΙΪ [Ὀ]υπ 467] ᾿ἰ8. ἤουβθ. Ηθ {μαῦ 18 ποὺ ΨΠΠ Τὴ 18 ἀρϑίηβῦ τηὴ6; δηὰ 86 ἰδμδῖ 
δϑι μου ποὺ Ἱ τὰ βοδίζοσοί ἢ δρτοαὰ, ἊΝ ΠΘσθίοσα 1 880 ὑπο τοὺ, ΑἸΪ Τῆϑῆποῦ οὗ 
8} δη Ὀ]ΑΒΡΠΘΙΩΥ 81|4}} Ὀ6 [Ογρίνθῃ αηΐο θη: Ὀαῦ {π6 Ὀ]ΑΒΡΒΘΙΙΥ ἀφαῖπδὲ (Π6 οῖῳ 
αμιοϑὺ [οὔ [π6 ϑ'Ρ᾽γ10] 8}14}} ποῖ 6 οσρίνϑῃ υπίο οπ. Απᾶ ΜΒΟΒΟΘΥΟΥ βρθᾶκοίῃ ἃ πογὰ 
δρεϊηϑὺ (16 ϑοη οὗὨἨ ἤβῃ, 10 84}} 6 ἐξενϑα πὰ: θυ ΒΟΒΟΘΨΟΣ Βρϑδκοίῃ δρϑδιηβὶ 16 
Ηοὶγν αμοϑί [3Ξρι τ], 10 88}} ποῦ 08 ἔογρίνθῃ ᾿ἶπὰ, πϑι ΠΟΥ ἴῃ {118 σου] [280}},) ΠΟΙ ΠΟ Σ 
ἴῃ. ἰδο τὐογία [δὲ Ἡ]οἢ 18] ἴο οοαθ. ἘΙΟΠΘΙ ππαῖκθ (16 ἰγθα ροοά, δῃα 18 [118] ἔγαϊς 
βοοᾶ; ΟΥ̓ 680 τηδῖκθ ἐΠ6 {γ660 σογγαρί, δηὰ [18 [118] ἔπι σοστυρῦ: [ῸΓ {Π|Ὸ ἴτρθ 18 
Κπονῃ ὈΥ δύ [5] ἔπι! Ο ρϑηθσδίοῃ οὐ νἱρϑῦβ, ΒΟΥ οδῃ γ6, Ὀδίηρ 6ΥἹ], Βρεακ ροοὰ 
{ππρ8 Ὁ ἴοσ οαῦ ΟὗἨἁ 116 ἀθυπάδηοα οὗ [μ6 μαϑγί {π6 τηοιυϊΐῃ βρθακαίθ. ἊΑ ροοά χηδὴ οαὐ 
οὗ (86 ροοἄ ἰγθᾶβαγο οὗ {86 δαγί ἷ Ὀση θῇ ΠΉΘΗΙ [οστἢ ρσοοᾶ {πϊπρβ: δπα δὴ 6υ]]} 
τάδ Ουὖ οὗὨ (ἢ6 60}} ὑγθᾶϑαγα Ὀυϊηρϑίι [βο πᾶ 6.}}}] ἔοσα] 6Υ}} {πῆρ8. Βΐ 1 Βᾷγ υπΐο γοα, 
Ταῦ ἜΥ̓ΟΣΥ 1416 τυγογὰ ὑπαΐ τωθῃ 8}}8}} βρϑθαῖκ, {8 ὺ 81Π8}} ρίν δοσοιηῦ ὑμαγϑοῦ ἴῃ {116 ἀΔΥ 
οὔ υάρταοηί. ΕΌΣ ΟΥ̓ (8 γ ψογᾶβ ἰμοὰ βδὶξ 6 7υ5ι1864, ἀπα ΕΥ̓͂ {ΠΥ ψογὰβ ὑμοὰ 8ΒΠι8}0 ὮΘ 
σομἀθιηηθα, 

ΤΏΘα οογίδιη οὗἩ ἐμ βου θ68 ἀπὰ οὔ {μ6 Ῥἢατίβαθβ ἀπβυγογοά [1], βαυηρ, Μαβίοσ, 
Ὅ6 “ΟΙ]ὰ 866 ἃ βρη ἔτοτα {166θ. Βυῦ 6 δηϑινογθα πᾶ βαϊὰ υπΐο ποῖ, ἂπ 60}} δηά 
Δα] ΘΤΟῸΒ ρΟΠΟΥΔΌΙΟΙΣ 86 Καὶ] αἰοῦ ἃ εἰρη; δηὰ ἔμθτθ 8518}} πὸ βῖρῃι Ὀ6 ρίγϑῃ ἰο 11, Ραξ 
{π6 βῖσῃ οὗ {ΠπῸ0 Ῥσορμοῦ Ψοπμδϑβ ᾧ ΟὨΔὮ {86 ῥτορῇθι}: ΕῸΥ 88 Φομπδβ [Φοηδ}]} τγὰ8 ἴπσθθ 
ἄ6γ8 δη4 [γ66 π|ρ]}}8 ἴῃ {116 τυ μδ]6᾽ 8. Ὁ611Υ [6 }}Υ οὗ {16 ρτοαὺ 5}}]; 80 884}} ἐπ6 ὅοῃ οὔ 
τἸδη Ὀ6 (ῃτ66 ἀδγβ δηα ἰῃγθθ ῃἰρῃ 8 ἰὼ {ῃ6 Ποατὺ οὗ {δ|6 βαχσίῃ. Τὴ6 τηϑθῃὴ οὗ ΝΙΠον ἢ 
8[}8}} τῖβθ ἰὴ [[Π6, ἐν Τῇ] υάρτηθηῦ 1} {π|8 ρΘρ γα ΟΠ, Δ μα 8}}8}} σοπάθτημ 10: Ὀδοϑα50 
τ Ν {Π6Υ τεροηιθα αὐ {Π6 ῥγθδοηίηρ οὗ Φοηαβ [9 0888}; δῃηᾶ, θϑ)χοὶά,  στθαίθσ ἰβδῃ 
οηδ8 [9ομδ}}} ἐσ θτθ. Τῆδ ἀαθϑη οὗ (Π|6 βουῦ 5ἢ.8}} σῖδθ ἂρ ἴῃ {Ππ6 γαάρηηδηῦ ὙΠ {18 

ϑδμογαῦοῃ, δηα 888}} οοπᾶθιωῃ 1Ὁ : ἔῸΓ Βῃ!8 οδη8 ἔγοπι ἴπ6 αἰξοττηοϑῦ ραγίβ [[πθ 6πά5] οὗ 
{86 δατί]ι ἰο Βϑαῦ {Π6 τειβάοτω οὐ βοϊοσηοη , δηᾶ, Ὀ6 8014, ὦ ρσγϑδίθυ {δὴ Θοϊοιηοι ἐδ ΠΟΥ. 
ὙΥΈΘη {Ππ|0 ἀποίθαῃ βρὶπὺ 18 ρΌΠΘ ουὐ οὗ ἃ ταδῃ, μῃ8 Δ] οί (ΠΤΟῸΡῊ ἀτῪ ρίδοθβ, Βθο ἢ 
τοϑί, δα βπάθί ποῆβ. ΤΉΏΘη [6 δβαίιἢ, 1 ΜΠ] τοίασῃ ἰπίο τ μου88 ᾿ἢ ἔτυπὶ ΏΘΏΟΘ ΐ 
οδτὴ6 ουῦ; δῃὰ ΜΏΘΩ ἢΘ 18 οομαθ, 86 βπάρδί!ι ἐξ δΡ Υ͂, δυσερί, ἀμ ραγηβηθα, Το 
βορίῃ ᾿θ, 8πᾶ ἰἀἰκϑίῃ ] ἢ Ἠϊτη861 [Π]π|}] βαυθα οἴ Ποῦ Βρ᾽ ΓΙ 8 ποτ ψ]οκοα ἤδη ἈΤΩΒ6 1, 
Δηα (ΠΘΥ͂ ΘηΐΟΓ ἴῃ 8πα ἄνγ6}} ἔπ6γθ : απᾶ (8 ]αβὺ δίαέθ οὗ [ῃδὺ τηδῃ 18 Ἰσόσβθ ἐμὴ [89 
βτϑὶ, Εἴγϑῃ 80 88}8]} 10 Ὀ6 4180 υπίο [1118 ψ]οΚοα ροπθγαοη. 

1 ον. 23.--Ἰ, Β., Ὁ., [Ὁοἄ. β81π|1.}, Τδοδληη, Τιδομοηάοτῖ, [ΑἸζοτὰ]: τὸν κωφόν, [{λὲ ἀυπιδ)]. 4. 1.. Χ., Ὦ., Βγτ.: 
κωφὸν καὶ τυφλόν, [ἀτηπδ απα δἰπα). 8. 1δίϊος Οοἀά,, ἴπ6 ἐεωξ, γθσ., αὐἹοδΌδοι, Μογοτ, { οτάδνγοσί, διιεσ δοὰ 

ΤΉΘΊΙ6, οἴα.1: τὸν τυφλὸν καὶ κωφόν, [ἐλ διέπαὰ απαᾶ ἀωηιδ), Ὅ79 βυρρούα ἐπδὲ ἴθ 86 δεοοῃὰ ρίαοο κωφός ἴδ πδοῦ ἴῃ 8 
ΤΏ ΟΤΟ ΖΘΏΘΓΑΙ δ6Γδ6, εἰρη γί ας δια ρ ἀν. 

3 γεν. 28.--|Μήτι οὗτός ἐστιν, οἷο. Ι,ΔΏβΟ, ΘΟΥΤΘΟΕΥ, δοοοτάϊηρ ἰο {δ 6 Θοντηδη ἰά!οπι" .19ὲ ἀοοῦ, ἀέοπον πξολὲ οἰκοα 
ἐΟοδας δρᾶ (116 τον φοὰ τοσαίοη οἵ ἴδ Α. Β. [πἰοῃ: 794 ἐλέδ, οἴο. ΤῊ ἰ5 ἴ:6 οτἱκίηδὶ τεπἀθτίηρ οὗ ἔμ ς ἘΠαΊΙδΕ. Υ δταίου 15 
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ἔδο εὐϊουδ οὗ 1611 δὰ οἵ 1618. ᾿ὰ 15 Ῥδεβδαρὸ (μοῦ δὴ ποῖ [ἢ ΦοδῺ ἦν. 39): 7 ἐλέϑ ἰλ6 βοη φ' ϑαυνία  Ἀαῖ τηοϑὲ οὐ] ὯΔ, 
ἐπεϊυάϊης ἐμαὶ οὗ ἔθ Απὰ, Β. 806., τοδά: 719 ΚοῈ ἐλέδ, οἴου Α σμιδηροὸ ἴοσ [89 σγοσεθ. ΕῸΣ μήτι οτ μή, Ὀοΐὰ ἴῃ (Π6 Ν. Τ' 

διὰ ἴῃ οἰαδβίο Ουὐσϑοκ, αἱ γαγ8 ἐτ 1168 βοῖθ Ἰουδὲ διὰ [πὸ οχρθοίδείςυ οΥ ἐδ νι δὶι οὔα πέραΐξέξφ ΔΙΔΟΥ; 16 ὁ ὑ ἴῃ 4668. 

Ἐοη8 ἰοοῖΐα ἰο δῇ δὐϊγιλιίνο ἀπανγατ. ΠΥ οσ, Οὐ αρυπιαζέζ, δι. οἁ., ρ. 468: μή (μ ἠτ' )) δέελξ τιοο οἰ ὙΚΕΝΕΙΝΈΧΌΕ 4{Ππ|ζ. 
«φοογέ φογατϑὺ ἐδείσέ οὐδν οτιοαγίαέ ἰοίγα, ῬΟΟΗ πιοητῦ..... δὲν γασοπαθ 
«ηὰᾶ τοῦγαο πἰολὲέ ὥδονγραδολὲ δοέτι, ιοϑ 6" δέπο δοίολο ουλίοίἐδ, ζοδλπ ἕο. 88; οἱϊέ, 22} Δία 
26, 85."--Ρ. 8.) 

ΙΓ αἰέοῦ Απίιοογὲ αἡ ἑοσέ 68 ἐπιπιθῦ 260 
αὐΐ. 28 ὑολη ἰο. 29; υἱεΐ. 

8 γ᾽. 924.-- 7 οηίοιο ἰταρ 166 οοπίδσηρῇ, Ὡ]ΟὮ 6 ποξ πδιταηίθα ὮΥ (ἢ 8 Ὧδ0 οὗ ΪΠ0 ἀοτηοηδίγαϊ γο ὑτοποῦη οὗτος, 
οἰἕδον ἴοτθ οὐ ἐπ ἔδ6 ὑτοοθάϊηρ γϑγϑθ. 
ΒΔΡΡ ποτὰ ἴο [ἢ 

Θ 

ονδγὰ Οτόδὺν (ΤΠ Ν. Τί τίτ ὀσρίδπδίοτυ Νοῖδδ οὐ 80} 0118): “ζοιο ἰ5 Δὴ τς 
66 δόγα, δἰ ποῦ ἰδ 88 ποῖ δὸ οὐ οι ΟΠ Ὁ]6 θη ΟἿΓ γα 

ΤΟΟΚ, 16 Ρτοποῦη "ἐλέθ᾽ βίαπάΐηνς δίοπμθ. Υ ὁ ΤΩΔΥ͂ ΒΩΥ͂ "6:8 ὁπ6.᾽.-Ρ, Β.] 
ΟὨ δ8 ζυχηχοά, ΘΓΤῸ 16 ἢο Ἡοζὰ [ἢ 

4 γον. 98.---[Ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς, νιίοι [89 Εἰ. Υ͂., Ἰἢ (ὯΘ Ῥδτα}]6 1 βδδβαρὸ [μα] χί. 20 γοπῆστδ: (86 Κίηράοπι οὔ Θοὰ ἐϑ 
δοθιϑ ροπ ψοῦ, Φθάνειν α«ἰϊὰ [Π|ὸ Οαβδίοβ πγθδηδ Ὡ»γαθθηΐγο, ἰὸ ὑσοοϑάοθ, δηοἱρδίο, οὐογίδκο, πῃ 8ὸ1 ΤΏ οββ. ἰν. "15 (Ε. Υ.: 
“᾿ 5841} ποῖ ἐβόβῥημο 4., ἴῃ ἴ86 οἱὰ Επα δ Ὦ δοηδο οὗ ργυωνυοη ν 6--- ἘΠ πὶ τ Δ] ΟὮ ΔΓῸ δϑίθορ ; δι ἴῃ ΗδΙ]οπίβεο δηᾷ ἴῃ πιοᾶ- 

| Ὅτ Οτοεοὶς ᾿ξ πιθϑῃ8 8160 γύην, ἴο ΘΟ ΠΟΑ͂Σ, 
Θιυίοτ: 15 βἰτοβαν προ γοῦ, ἔ. 6. Ὀθίογο γοῦ ἰοοκοά ἴοτ ἰϊ.-- 

δ᾽ Υ͂6γ. 39.--[118: ἐλδ 

ἴο 6δΟΠΊ0 δ πε ω οἴϊθῃ ὙΠ ἐπ 1Ιἀ68. οὗ δαγρτίδθ, 88 διοσθ, ὙΥ̓ ΟΒ] ΟΥ̓ δηὰ 

“απὸ, τοῦ ἰσχυροῦ, «ἰἰὰ τοίθσθῃοθ ἴο 18:9 ῥαγ Π ΟΌ ΔΓ 6886 ἴῃ πδηᾶ, Ὀυΐ ποῖ : ἴμ δέγοη δίγοπσ 
Φη 6, τἰς. Βαίδῃ ((διρῦ6}}}): 70. [80 βδυοῦῦ ἄγδυβ δὴ {ΠΠυδ᾽γα ἢ ἤγοπι οοταηλοιι ᾿Π 6 ἴο δῆον δ186 τοϊβεϊοη ἕο ϑδΐδη,---, Β.} 

Φ γον. 29.----Αοοοτάϊης ἰο ἴδ ἴσιο τοδάϊος ἁρπάσαι, ἰπδϊοοὰ οἵ διαρπάσαι, πε ΐοἢ ὁοοιτα ἐπ ἔλθ Ζ0]ον πα τθγ86.--- 

φετοίδιίου. 
Ὑ γον. δὅ.-- Τὴο Νοοῖ Μ58. [{ποϊπάϊης Οοᾶ, Βίμα!ε.] οτοῖ: τῇ : καρδίας (ο7 ἐλδ Ἀδατί), πε ΒΟ φοθπιδ ἴο δ6 85 ἰηΐδσο 

Φ 

8 γον. 88.--- "9 Ὀοδὲ ΜΒΗ. [6]δο σοὰ. Β1π2|}.} οῳὐὰ αὐτᾧὶ ἀἣον ἀπεκρίθησαν. 
8 ον. 41.--ἰΑδ ὅδ [5 δοσυϑοῖν ἰσϑῃδιδίοαά ἴῃ [6 Ῥ6 8116} οδδθ υϑῦ. 42: 70» 8λ:9 οσανηδ.--. Β.} 
Ὁ γετ, 44.--ΤῊῸῊΩο Ὀ651 δα! Βοτέ [168 ἔδυον ἐμ διαρμδίϊο ροσί ἴοι οὗ ἐπῆο τὴν λοιιδο αἱ [86 Ὀσκίποΐηρ οὗἉ ἔθ βοπίϑῃοο. [71Ἐ9 

(οᾶ. ϑιηλ16. "Πκοννίδο τοδάδ: εἰς τὸν οἶκόν ἕδυ ἐτιστρέψω. 
Θογτοδὴ ἰδησίδροα.-- . 8.} 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ͂, 

ΟἈλγνοποίοσίοαϊ Ανγγαπροπιονιί.---ἴκὸ τοϊαίθα ἐμ6860 
διάγοβδβοβ ἱπ ρ σίου Υ, πὰ ἰπ δηοίμον, θὰ ΔΡΡΑΓΘΠΩ͂Υ 
Ἰοτο οοττοοί, οσάθσ, ΤΠ8 Βοοίζοῃ ΤΏ ΘΕ ἀ6- 
Βοιῖθοθ (6 οἷοβα οὗ [86 ρυ }ῖς ταἰηἰβιτγ οὗ ΨΦ6808 ἰῃ 
(αἸἴ]θ6, δὰ ἐπ ὀρθὴ Ὀγοδοὰ Ὀοίνγοοῃ ἰλ6 οτὰ δῃά 
ἔπ6 ὑμδγβαϊοϑὶ ραΓῸΥ ἴῃ ἰδὲ ῬΓΟΥΠΟΘ, ΘΟΥΤΟΘρΟΒ αἴ ηρ 
ἰο ἔ6 οουρδῖος ἰῃ Φογυβδίθοι, γοϊφίθα ἴῃ ἢ. χχὶ. διὰ 
Χχὶϊ, ΟἿ. χῖν. γϑοοσὰβ ἃ ὑτίου ονοῃὶ δηὰ ἰὴ ἐπο 
οομβίοὶβ ἰἱπ ΟἾ8. χν. 1 διὰ χυὶΐ. 1 ἔοστῃ ΟὨΪΥ (86 60Ώ- 
οἷυδίοι οὗ [0 οοηΐοδϑί ΜΒ] Οἢ γ͵γὰ9 ὩΟῪ Ορθηΐηρ, Αἴἶον 
86 οϑεναὶ οὐ Ῥυγίτα, [86 ΡΠ ΑΡίβαῖοαὶ Ῥασὶν ἴῃ Οδ]- 
166 πδὰ τοοοϊνοα ἰηβισισώοιβ ἔγοτῃα “96ΓΌ Βα] θη ἴ0 Ρ6Ι- 
βοσυῖο ἴπ0 [ογτὰ, ΤὨΪΐ8 Ὀομμοβὺ νγὰ8 οὐνογοα, ἱβουρὰ ἴῃ 
8 ΟΟΟΓΒΟΡ ΠΙΔΏΠΘΡ (ἤδη ὈΥ ἰῃ6 ΟὨΘΙ͂Β ἴῃ ΦουΌΒδ θυ). 
ΤΏΟ ἔοσταορ ῥτίναϊθ δοουβδίίοη, ἐμαὶ 26ϑὺ8 νῶ8 ἴῃ 
Ἰοασιο τὶϊὰ βαίδη (οἷ. ἰχ. 84, οομῃρ. χ, 26), γχὰ8. ΠΟῪ 
Ῥυλ οἷν δρὰ ὈοΙ αν Ὀγουμμὶ ἔοσπαγά. “ΤῈ6 σεβϑιι- 
Ὀίδποο Ὀούνγθοι (8 ΟΟσΌστοηοΘ δηὰ ἐμαὶ γθοοσάθα ἴῃ 

᾿ἰχ, 82, ἰϑ ποὺ οπίηρ ἰο 186 οἰγουμηδίδηοο ἐμαὺ ἀἰβδτοιὶ 
ἔδοϊδ ἃζὸ πιϊχοα Ὧρ (ΘΟ οἰ ΘΠ ΌΖ6.), ΔῸΣ 10 ἃ ἰγὰ- 
ἀϊεϊ πα ΓῪ οι Ὀ6 ἢ Ἰἰβταθηὶ οὗ ὁπ δηὰ ἴῃ βᾶχηθ Ὠἰίβίουῃ 
(Βίσαικα, ἀο Τ᾽ οἰ). Τὴ ὕπνο ουθῃΐβ δὸ ἴῃ ὑϑδὶ 
ἀἰδθγουηι, ἰμουρὰ δηδϊορουῦβ. ΤῊΘ ἔοσταον ἀθιηοηΐδο 

, ἯὙΠ8.8 ἀμ, ἩΠ116 (18 ΟὯ6 8. Ὀοΐὰ αὐτὴ δηα Ὀ]ϊηὰ : 
ποῖ Ἰαϊίον οἰγουτηβίδηοο 1016, (Ο] πίη ἃ 1688 80- 
ουγαίο ἰγδαϊ οη, ἀ068 ποῖ γϑοογά." τ τιν, 

οὕ. 22. Οσχθ οὰ υὴϊὰ ἃ ἀουὶῖ, Ὁ] πὰ 
ατὰ ἀυ}Ὀ.---Νοῖ ὈΪπὰ απὰ ἀυμπ ὈΥ͂ παίυγο, Ὀαΐ ὉΥ͂ 
ἀστιοῃΐδο ροββοβαίΐοη. ΤῸ στ θα Οὴ6 80 ζδαγ 
πη ον ἴ86 ῬΡΟΥΤΟΣ οὗ (86 ΘΆΘΙΑΥ, γα 8 ἰῃ6 τηοδὺ αἰ ου]! 
ταΐϊγαοϊο, δβρϑοίδ 88 ἰ86 Ῥμαγίβοοθ σψδίομοά Ηΐὰ 
πὶ τ ΠΡΟ] οἴ δηὰ ἰῃ Ὀἱϊύο τη 689 οὗ μοϑτί. 

οι. 98. 15 τι 5 πο ὅοιἱ οὗ ϑανίὰ 2--- Τὴ Ρθὸ- 
Ρἷθ τϑγὰ Β6σγΘ ΟὉ {88 ροΐπὲὶ ΟὗὨ ΟΡΘΗΪΥ Ὀγοοϊαἰμΐπρ 96- 
Βι8 88 ἰ86 βοη οὗ θαυϊά, οὐ 86 Μοββίδῃ. Βαυὶ (Π6Ὺ 
ποῖ ρῥγευοηίδα ὈΥ͂ (6 ΒἰΘΓΆΓΟ 08] ῬΔΓΙΥ, ἨΏῸ ΠΟῪ 
οδσηα ἔογπαγὰ τῖϊὰ ἰΠ οἷν ὈΙΪΔΒρ μοιηουθβ δοουβαίίοῃ. 

ΨοΣ. 24. ΤῊ (εἰ σα βοδη ]γ Ρὰὶ 8τ8.) --ϑῃου ὰ ἱΐ 
δο ἐδἔ[δ οπεΐ Ζ7.ὲδ οπδ ἀο68 μοΐ οαϑὲ ουὖἱ ἀ60118, οἴο." 

ΦΙΜεγον: “ Μήτι οὗτος, εἰς. Ουοϑίίου ΟΥ̓ δατσρτίβο, 
ὙΏΟΓΟ 106 ΘΙαρ ἢ Δϑ8 1108 οἡ οὗτος : 10 σδηὴ ΒΑΓ ὃ ἰμδὶ 
ἐλέα ταϑη. προ οὐδόν 56 Π85 ποῖ [6 ΔΡΡΘΆΓΒΣΟΘ οὗ 180 Ἀ[68- 
ἰδ, βου] ὃο 6 Μοδϑίδη."-- . Β.} 

ἢ 
. 

Βαὲ [ὲ8 ἀο66 ποῖ ἀο0 88 γ00}} ἴῃ ἘΠ κα 8}, 85 ἰὴ ἴ ατϑοῖκ δηοὰ 

--Ὃὁτἶγχςο ᾶνο δἱγοοὰν ββονζῃ ὑμπαὺ ἰλ6 ὕδστη ἘΘΘΙ ΣΘΡαΪ 
ἷβ. δα ἱναϊδηὶ ἰο, Ῥχίποθ οὗ 89 ἀϑυ απ; ὨΘΏοΘ 
186 Ἰδἰύον δχργεββίοῃ (ἄρχοντι, σἱϊθουΐ δὴ δγὶϊο}6) 
ΒΕΙΥ͂ΟΒ 88 Θχρ δηδίίοη ΟΥ̓ ἃ ὩδΔηη6 ἰηνοηίθα ὈΥ͂ ἔποαι, 
ΡΓΡΟΡΔΟΪΥ τὸῖϊἢ τοΐδγθηος ἰο Βϑοϊζορυῦ, [86 χοὰ οὗ [89 
ῬὨ]Β 68. 

γεν. 26. ΤῈ Βαΐδῃ οαδῖ οἂἝ βαἴδῃ.--- λίγο 
ΤΙ ΠΕ ἀγρυθ8 αραϊηδὶ ἐΠ6 τοπαοσίηρ, ΠΥ ὁη6 βαΐδῃ 
σαϑύ οὐδ δηοίμοσ, “ΤΉΘΓ6 ΔΓΘ ΤΏΔΩΥ͂ ἀθΙΏ 008, Ὀυὶ 8» 
ἰδ δίοῃβ ἷβ ἴῃ6 οἰίοῦ οὗ ἰῃπο. Ηδποῦ (μ6 σμδγρθ 
ἱταρ]οα, ἐμαὶ βαίΐδη ψ͵)ὰ8 τοργαβοπιθα Ὀοὶἢ ὉΥ {μ6 ἀθ- 
ΤΩ0Π Ἧἢ0 ροββοββαὰ [86 ἱπαϊνίάπαὶ, ἀμ ὈΥ (6 ἀθτηο- 
ἶδο οσχογοίϑί : οὐ, ἰμδῦ ἴῃ σα! ΠΥ 6 οδϑὺ ἰμαβο}  ουΐ, 
Τὴ {86 βδᾶτηθ Β6η86 ΟἸγἰϑὺ ΘΙ Ρ]ΟΥΒ 4180 ἰ86 δἰ] οὗ 
8 ΟἿ οΥ ἃ δοι86 αἰνϊἀοα δραϊηβὶ 1861. Νοὶ ἰδ Η9 
ἀοηϊοα ἐμαὶ ἀἰδοοτὰ Ὀγοῦαῖβ ἰπ τἰ.6 κίἰησάοτῃ οὗἨ ἀδυεὶο- 
Ώ6Β8 ; Ὀυὺ [ΠΪ58 ἀ068 ποῖ διπουηὺ ἰο 8 Δ 5οϊαΐα γα Ὦ, 
οΥ ἰο οοτηρϊοῖο βοϊξηθραίίοη, τ] οῖ του ἀ ὩΘΟΟΒΒΑΡΙΪΥ͂ 
Ι684 ὑο ἱτασωθάϊαϊο δημὶ  ]αὐΐοη, Ομ {δα οἶμον ἀσαξ 
ἴς ἰ8 ἰο Ὀ6 οὈϑογνοα, ἐμαὶ (Π6 Κίηράοτῃ οἵ ϑαίΐδῃ 
ὈθοῺ οὗ Ἰοηρ βιαῃαΐηρ, ἀθὰ ἤ6Ώ66 Τηυδὺ ΡΟΒΒ688. 8 οθῖ- 
ἰαἴῃ τηθΑβυγο οὗὨ ὈΒΙῪ δηα οομείβίοπου. ΤῈ ἀγχυ- 
ταθηϊδίίοη οὗ Φοβὺ8 88 Ὀαβοα οἱ [86 ἀἰβιίποιου. Ὧθ- 
ὕπθθῃ (18 τοϊαιϊγο δῃὰ δὴ ΔΌβοϊαἱο αἰνβίο ἐμ (ἢ9 
Ἰπράοτι οὗ βαίδῃ, δηὰ ποῖ, 8 ἀ6 Ὑ δἴΐθ βυρροβϑ, ου 
εὐμταν Τὐρα, ὅσοι Ῥυποὶρ 68 οὗ [86 Κίηρσάοχι οὗ ᾿ἰριι ἴο 
(μδἱ οὗ ἀατίζπθβθ. ΜουοΡ 18 αἾ80 τρῶν ἰὰ βυσροδβίϊην, 
(δῖ ()6 Βυρροβίώοῃ οὗ ἰμθ Ῥμαγίβοοβ, ὑμαὺ βδίδῃ 
ταῖρι ἴῃ (818 ἰπβίδῃοο μᾶῦθ ἀδιηαρσοα κἰβ οὔτι οᾶυ86, 
8 τοῦυϊοα ὈΥ [86 οοπδίδηϊ δῃηξδσοῃίβτη ταχοα θούνθθῃ 
ΘΟ υῖϑὺ δηὰ ποθ Κίηραοιῃ οὗ ἀαγκυιοβθβ. - Βαβι 68, 0 ἀθ- 
ΒΟΙΥ68 ἠοίΐορ, {μὲ ΟἸ γίβὺ μοῦ οἱαϊπηθα ἰο0 οαϑὶ οαἱ, 
Ὡοὺ ΤΙΏΘΓΟΙ͂Υ ἱπάϊνἀ8] ἀοιλοϑ, Ὀυΐ βαίδῃ Εἰμιβ δ» 

" [ὕἷ]Ὺ8ὺ δὰἀὰ 1τὴ9 τουιδυῖκδ οὗ ΤΆΣ Ν οι (Δ᾽ οέδϑ ὁπ ἐλ6 λέ Ρα- 
οἶδα Οὗ ΟΣ Ζογα, 6᾽Ὰ οἄ,, Ρ. δ9): “ὝΤΒοΟΤΟ ἰ8 δὲ γβί βἱγῃὶλ 8 
αἰ ΠΟΥ ἴῃ [ὴ6 διρυπηοπὲ νοὶ ΟἿΓ βωνίουι ἄγανγθ ἴΓΟΠ 
189 ΟὨΘη688 οὔ ἴδο κΚἰηχάοπι οὗ βδίδη---Παυηοῖγ, ἰΠδι [ὑ δοσῃ8 
[Π6 ΥΟΤΥ͂ ἰάο8 οὗἨὨ {}}|6 Κἰησάοιῃ, τΒδὲ 1 δου ἃ δ0 8Δὴ ΔπΆγοῦν, 
Ὀ)]ηΔ τὰρο δῃὰ δαίθ ὑοΐ τροτοῖν δχαῖϊποὶ αοἄ, Ὀὰξ ὁ. μδτὲ 
οἴ ἰδ ναστίηρ χα ηδῦ ΘΥΟΡῪ ΟἾΔΟΡ ρματ, Απὰ [ἢΐ8 18 πιοιξ 
ΠΟΘΡΙΥ͂ ἴσιιδ, [δ Β6]1 15. 88 τῇσο [ἢ ΔΙτηδ δραίπες [056]7 89 
δαϑί δὲ ὨδΘαΥΘἢ; ὩοὶτθοΓ ἀο68 οὐν Ιυτὰ ἄδην ἰμδῖ ἐπ γδϑρδαοὲ 
φ' ἐἐδο τλαὶ κἰ ηράοτῃ ἰ8 ἰπῆηΐϊ6 ΘΟ Τα οἷο δηὰ ἀϊ ν δ οῦ: 
ΟἿΪΥ [6 δυδογίβ ἴῃαὶ ἐπ γεἰαζέοη ἴο ἐλ6 ξίπραοτε οΥ λδαῦοθη 
ἦς [8 ΟΏ0 ; ἔδοτο [8 ὁη96 1 {8 ἴῃ ἰΐ δηὰ οῃ6 βοι] ἰπ ορροβ ἴοι ἴο 
184ς. Ψυδί 85 8 πδιίοῃ ογ Κίηχάοτη "ΠΑΥ͂ Θια ὕσγδοο τ! ίη 1 

--........-- “΄.. 

50}7 ἰηδηΐΐο ρετγίίοδβ, ἀϊ ν]δίοηβ, ἀἰδοοτῆβ, ᾿ο] ουδίθα, δ μοατῖ. ᾿ς 
Ῥυγηΐηχδ: γοῖ {{1{ 8 ἴο δβιι δϑίϑὲ 858 ἃ πδιίοη δὲ δὶ!, 11 τησϑὲ ποῦ, 
αἀε τόορσαγἀξ οἶδεν τ αίέονιδι, ΔΥῸ ἰοοῖ ἐϊ8 δ0η29 υὗ ΠΙΪΥ ; 05 



ΤῊΝ ΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 
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ἃ ὙΠ416. Ἠδυῦποῦ τοἰϊδίθδ δὴ ἱπδίδηοα οὗ ἃ βίου ὙΠῸ 
ἯΔΒ ΒΔ οποὰ ΌΥ͂ Δ Βμδικ, δηὰ γεῖ ργεβοτνοὰ 

ΒΕο 5841} ἐἰῆο 80; οὗ χάδι Ὀ6 ἴπγθο ὅἄδυβ διὰ 
ἴδχϑοϑ πἰρμῖμ.---α τουμὰ ὨυσΩ ΟΡ δοοογάϊηρ ἴο (16 
ΡΟΡυΐῶσ σωοᾶο οὗ ΗΘΌΓΟΥ τϑοκοηίης, 1 βδτ, σχσ. 12; 
Δι δουρὶ ΟἸσίβὺ Δ Υ ΟὨΪΥ ΟὯΘ ὑφ δηὰ ὑνὸ ηἰχιίδ ἴῃ 
4106 μτανο."---Ἴὴ ἴδ δαὶ οὗ ἴ8ο ϑασχίῃ.----Ἰ. ἴῃ 
10:6 χτᾶνθ. 800 στωοβὶ ἰηοσργοίοσθ. 2. ἴῃ μδάοβ (Τογ- 
{0184 Ιγοηθϑυδ, οἰ6.}.} ΜΟΥΟΡ ῬΓΟΠΟΌΠΟΘΒ ἰῃ ἴΆΥΟΥ 
οὗ [8 ἱπιογργοίδϊ οι μαᾶθβ, ὁ ἰμθ δυρροεκἰιίοη δαὶ 
ἰϊ ἰ8 δηδιοβοὺβ ἰο καρδία τῆς θαλάσσης ἷἰῃ ΦΟΙΒΔᾺ Ιἱ., 
ὙΠΟ. τοΐοτγοὰ ἴὸ ὑ86 ἀορίδδβ οὗ [ῃ6 βεοὰ. ΒΒ βίἀ6β, ἰῃ 
[Κο σχχὶϊὶ, 48, Ομ τίβιὶ Ηΐταβο] δὰ ἀοδίμτιδιοὰ Ηΐβ 
ἀθδίδ δα ἃ ἀϑβοθηὶ ἰηΐο μδάδθβ [οΣ γί Ὁ δὴ Θῃ ΓΆΏῸ06 
ἴπῖο Ραγδάϊβε 88 ἃ ρατγὶ οὗ μδά68].--- Βαὶ τὸ τοϊηδγι, 
Βγεῖ, (αὶ ἰΠ 650 ἵνο ν ἴδ0 χταγο δηὰ ἴδπ6 γθϑῖτα 
οὗ 6 ἀδ54, οδπποὺ Ὀ6 ἀἰδ)οίποα, ϑοομάϊγυ, ἰδὲ 189 
Ἰμοτὰ ἔγϑαυοη εν 0868 186 ἴοττη, “ Θατίἢ,᾽) ἱπ ΓΟίδγθηοΘ 
(0 188 δποίοηϊ Βίογαγοὶοδὶ δηά μοὶ ἰἶοαὶ οοηβιατίοι 
οὗ [8ὸ που, ΨΦομδἢ ὰ8 ΟἿΪΥ Ὀυτὶοα ἰπ ἐπ6 ἀδρίῃβ 
οὗ [86 866: ΟἸσίδι ἰπ ἰμαὺ οὗ 6 δποίθηϊ ϑαγίἢ (116 
πανί δα ἢΔ( 68), ἀπά οὗἁὨ (Π6 διηοίοπὶ που] (18 δοη- 
Θῃπιηδίΐοῃ ἀπά οοηΐαστ6}γ). ῬΔΌ]υδ, ΒΟ ] οἰ στη θοῦ, 

Νοδπάογ, δῃὰ οἰβογϑ, ΔΡΌΪΥ ἐπ Ἔσργοββίομ, “ δέργνε οὔ 
«᾽οκαλ ἰλὲ Ῥγορλεί,᾽" ἴο ἴθ »γεαολίπο διὰ ἀρρεαγατοο 
οὗ ἰδ ΓΚοτὰ. Βααλ ἰῃΐ8 νον σθαυδτοβ πὸ ἔοσμμδὶ γοῖι- 
ἰδίίοῃ. βυοἱ οου]ὰ ΒΟΔΓΟΘΙΥ Βανο Ὀ66ῃ ἀοβίρηιαϊοα ἃ8 
ἴῃ ΔΩΥ͂ ΒρΘοίῆο 8686 ἃ εἷρῃ οὗ (8 ῥτορμοὺ Φομδἢ : 
αοἱ 0 ΒρΘδαΙς οὗ ἴδ ἔδοὶ ἰπαὶ ἱΐ ἱχθογοβ (ἢ 6 Ἔσχρὶδ- 
ῃδίίου {τη οα ἰῃ 6 αοθρεὶ οὗ Μαίϊίδον ἰἰδοὶῖ, Ὗ 6 
ἀο ποὺ ἀθῃγ, μονονογ, ἰμδὺ ἰῃ6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟῺ ΤΩΔΥ͂ Ο0ῃ- 
ἰδίῃ βοπ}6 γοΐογοποα ἴο {86 ὈΠΙνΘΓΒΑ] ταϊββίοη οὗ Φοῃ δῇ, 
φ ἢ οομϑιἐϊυϊοα εἶτ 8 ἰγρ6 οὗ Ομ γβὶ, Φομδὴ 'ντῶϑ 
ΘΏΝ1]Ἰὴρσ ἴο ΡγΘΘΟΣ ἰο ἐπα Ὠοαίμοῃ ΝΙ μου ίοδ, δὰ ττὰ8 
δυσίρα ἴῃ [6 ἀορίἢ85 οὗ ἴδ 6 866, νΒΙΟΩ 8. 8 ΘΙ Ὁ] 6ΙῺ 
οὗ [86 868 οὗ μαίΐίοῃβϑ. “Ψοβθυβ ἀοδίσηοα Ηΐπ ρΟΒρ6Ϊ ἴῸΓ 
ἃ}} πδίίομβ, δῃ ἃ πταϑ Ὠυτοὰ ὈΥ 186 96 188} ὨΙΘΓΆΣΟΣΥ 
ἰλίο {86 ἀδρίἢ οὗὨ [6 οαγίι, δὰ ἱπίο ἰμδὶ οὗ {μοὶν 
τΒοοογαιίο ἀπ ἰθγγο σαὶ οοηἀοιημδίίοη. Βαυὶ 420- 
ὯΔ οἰμογζοα οὯ06 ΙΏΟΙΘ ἰ0 ῥγοδοῖ γορθηΐδποθ ἰο (ἢ 6 

Αἰοίπ παολ 
δίκα αἀό Τὰ 

ΑΥΦΟΕΒΡ : “1Πὺ [Ὁ Ὀ6 ἢ 
βῃὰ εἰχαῖδ, ἐϊ τηδὲ Ὀ6 ἀοῦο ἼΑΤΙΟΝ ΣΘΟΟΌΓΕΘ ἰο ἴδ ον δὴ 
τροίποα οὗ ΘΟ ρΡῸ εἰτ0. ἴπ ἴ86 Φογυδαίοσα Ταϊπιυὰ (εἰ θὰ 
ὈγΥ τιςυυοι) ἷῦ ἰ6 εδϊᾷ "τπδὲ ἃ ὅδὺ απὰ υἱρΐ ΟΖ ΠΟΥ ΓΔ ΚῸ 

ὭΡ 8 ΓΘ (6 νυχθήμερον), διὰ ἰδὲ ΔΩΥ Ῥατὶ οὗ δῇ 8 
Ῥογὶοά ἴα ὁσαπίθὰ δ ἴδ 6 Ὑ 016. 366 Θθῃ. τ]. 18, 20: 1 Β6πὶ. 

. ΣΧΧ. 18, 18; 8 ΟἸτοη. Χ, ὅ, 12: Ηοϑ. τί. 2.) ὙΟΒΡΘΎΟΕΤΗ: 
“ΤῊ ἀΔγΥγ8 οὗ ΟἾ γδ᾽ δ δΌδϑηοο ἤγοπι Ηἶ6 ἀϊδοῖρ᾽ 68 το 76 δῃοτῖ- 
ϑῃϑα [πῃ ΤΟΣΟΥ͂ ὑ0 ὈΊΘΣΩ 88 (ΔΓ ΔΒ ὍὙ8 οοῃδίδίϑης ὙΠΕ}ΕΠ [6 10]- 
ΔΙμοπὶ οὗ [09 ΒΤΟΡΒΘΟΥ (3. --Ρ. Β.] 

{{80 δἷδο ΤῊ ΘΟΡγ]δοῖ, ΒοΙ] σταίη, Μαϊδοηδίμδ, ΟἸδἢδπ- 
86}. ῦα ποϊδηζαλγέ 
ΑἸέοτά, 
δου ϑηΐδίοῦδ οἵ ΤΠπονγ, Α. Βασποα, Φ. Α. ΑἹοχδῃάοσ, 
Ὄνο πη, δάση (ὐδοοῦυδ' Νοῖοθ 1 αν οἱ δὲ ἢδηά), πη ἄθτ- 
δἰδπὰ 80 λεαγ 4,7 ἴλδ οαγίλ ἴο τηοδὴ βία }]Υ ἴδ σράῦα. Βαϊ 
μιδἀο8 δζγυθεβ ὈοίζοΥ ὙΠῈ [0.6 ὈΔΓΆ116] οὗὁἨ [6 ὈΕ11Υ οὗ [9 8668- 
τηοπϑῖδγ. {ΠἸδη [86 ἔοι! Ὁ οὗ Φοδορὶι οὗ Ατἰτλαῖμθδ, νυ ἴδ δ 
ου ἴδο κιρρίι66 οὗ {16 δΑτὶ ἢ γλῖμον ἴΠ δὴ ἰῃ πο ἀδαγέ ἰπϑτγϑοῖ: 
δϑοοηαάϊν, Φοηδἢ Ὠἰπ)δὸ} 7 04116 ἐ86 06}}γ οὗἨ [8:6 808: ἸὩ ΟὩδΙΟΥ 

ὦ ἸΏ.» ὩΧΧ : ἐκ κοιλίας ᾷδου, "᾿οαϊ οἵ [μι ὈΕΙ]Υ οἵ 
μδὰθβ" (Ὡοὲ λεὶζ δα ἰπ ἔδο Ἐ. Υ.), ὅση. ||. 8 ὩΣ δηὰ Δπα}}Ὺ 
ποτ διουϊὰ Ὅδ ΠΟ πηοΟΓ6 ἀϊΐκρυΐθ ΠΟῪ 88 ἴο Ἰιτίδι δ δοιαὶ 
ἀεβοοηΐϊ [ηἴο ᾿διϊθδ, 826 [ἶὸ χχί!!. 43; ΑΟἰδ ιΪ. 7, 81 (ατοοκ 
κοχῸ : ΕΡΒ. ἱν. 9: 1 Ροῖ, Π|.19. Βυΐϊ πο ἀοοιτίηδὶ δἰδῖθ- 
ἸὴΘΗ δ ΘΟΠΟΟΥΏΙΩ [06 οὔ Ἰδδδ σὰ ὃδ6 61}}7 ἀοτίν- 
οὰ ἤτοπι δβυςϊ ρΡορθϊατ οχργοδδίοπδ, τσ} πιπδὲ Ὡδοϑδδατὶ! 
δἰδρὶ ᾿μϑσώδοῖνοο ἴὸ οΌΓ ἰϊμοχίοςϊ Δπ! 6 οΘοποςρί!0}8.---Ρ. 8. 

ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΥ. 

ΟφΈ1168 ; 80 ΟἸ γι αἷθὸ γοβο ἰὸ ργεδοῖὶ ἴδ68 ἐπὴν ὦ 
(86 πδίΐίοῃβ.-- - Τ]ο οἰγουτηδίδποο, {παῖ οὐγ ἰωογὰ τϑ. 
Ῥοδὶβ {π18 δἰτλλ]α ἴῃ Μαὶϊ, χνΐ. 4, βῆ οτβ (δὶ ΗἨθ εδἵν 
ἰδομιδα οομβί θα] ἱτηροσίδῃοο ἰὸ ἴδ. 

γεν. 41. ΒΔῚΙ χἕπβο---ἰ 6., 885 ἩΪΈΘΑΒΟΒ ἴῃ ἴδ 
ἡυάρτοομί. “350 ὯΝ ῃ “00 χνὶ. 8."--Οτι, τον; 
ποῖ, δοοαμδο [88 ἷῃ ἴῃ 6 δυΐδον. νου! 0 }].-- -Τ}ἷ8 ἰαὰρ- 
τηρῃὶ ἰ5 ἰΠδὶ οὗ ἴΠ6 Τιογά. . 

γεν, 42. Το αὕϑδοὰ οὗ ἰδ πουῖδ.---ὅε6 1 
Κίηρβ χ., διὰ (6 αγίίοϊθ ϑλεδα ἰπ ὙΥ ἱπογ 8 ἤἴδαΐ- 
Ἡνγογίεγὸ. [μὰ ἴῃ ΟαἸμλ δ Ζισδοπ. οὗ ἐλ Η͂. Βιδῖε, 
ΤΑΥ͂ ΟΓΒ οαϊὶ., ᾿οπᾶ,, Ρ. 81δ βΡ44ᾳ.]. βαθθθα, ἃ αἰβιγὶοὶ 
ἰπ Αγδοΐα εχ. ΦοβθρμΒ ΘΙΤΟΠΘΟΌΒΙΥ ΣΘργεβομίδ 
ΠΟΥ 88 ἃ αυδοη οὗ Εἰπἰορία (4πέὲ. Υἱῖ!. ὅ, δ). Ξἴαδατ. 
Ιγ, τηοάογῃ ΑὈγβδίηΐδῃ ἰγαάϊιϊοη δβαὶρηβ ἴὸ ποῦ (06 
Ὠδιη6 οὗ Μασυσάδ, δὰ γοργοβθηΐβ ΟῚ 88 ἃ οοῃνογὶ ἴο 
δυάαίδτη, δπὰ 88 μανίηρμ μαὰ ἃ βοὴ ὉΥ Ξοϊοσηοι, ἩΏΟΒΘ 
ὭΔΙΩ6 ἯΔ5 ΜΟΙ οἷς. Τὴ6 ΑΥΔΌΒ τροηςοη ΠοΣ, ὑπὰδὲ 
(86 πδηδ οὗἉ δαϊζίδ, ἀταοοῦρ (8:6 τυ] ΓΒ οὗ Ὑϑζηδε. 

γεν. 48. ΜΘ: ἴμ6 υποῖθασι τ 1 
ουΐ οὗ ἃ ΣΩΔΏ.---Αα εἰπι}]6 τοίοστίηρ ἰο (86 βίαι οὗ 
186 δεν δ πδύοι, τὶς βροοΐδὶ γοΐεγεηοθ ἰὸ (86 οαδὺ- 
ἱῃρ οαὐ οὗ ἀογ1}β, διὰ ἰο 86 ὈΪΔΒΡΒοταΥ οὗ (π6 Ῥματῖ- 
8068 αῃὰ δογί 68, πο δα ἰυδὲ ἰδ θη ρ]δοθ. Τῇ 
ΤΩΒῈ δαὶ ἔγϑο ἔγοτο [86 ὑποίθδῃ βρίὶσὶϊ ἰ8 δὰ ΘΙ Ὁ] Θὰ οὗ 
ἴ86 76 ]ΒῈ παϊΐομ 88 υμάον (ἢ 6 βΑΥ οὗ ῬΒαγβαίδσῃ, 
Ηδσο ἰδ 6 πάει, ΤΟργοβοηίβ {86 ὈΪοδεοα δηᾶ γστα- 
οἰουβ δοι νιν οὗ ὅσδυδβ ἱπ [ΒΣ86].---Τ 6 Ὁποίθδη δβρὶ τῖξ 
ὙΠΟ ἷ8 σαϑδί ουὺ νδι κοῖς ἱπγουμχῇ ἀτγ ἀοβοσίὶ ῃ]8065--- 
ἀοβογὶβ Ὀοΐῃρ τεργοβοηϊθὰ δ8 ἰ6 μα ιϊδιϊοι οὗ ἀονΐα, 
Φοῦ νυἱῖ, 3. Βαγ. ἱν. 8δ ἴον. χυὶὶ. 2: [μον. χνὶ. 21. 
ΤΏΘ τὶ] τ 6 88, δη δ ὈΪοτα οὗ ἰμοἱν ἀπο! ἰηρ-Ῥ]δοα ἷκ 
δηοίμοῦ που], οὗἩἨ ἰῃμοὶν δοιϊνἱϊγ, οὐ ἰμοῖν ἀρβοϊδοβ 
διὰ (μοῖρ ὈΔΕΙΒητηθηὶ ἰπίο ἀοδβοϊαιίομ. 

γεν. 44. Ηἶθο δηάοία [89 Βοῦξθ οτρῖν, 
εισορῖ, απαὰ ματι οὰ.---Νοῖ, 88 ἀς οίϊίς [648 ἰξ, 
186 βου] τεβίοσοά, Ὀαὶ ἰμυτπρ ἴο [6 ὉΠΟΙΘδἢ ΒΡ Γῖϊ,--- 
ποὺ Ὀοΐηρ ἱμῃ μα θα ὉΥ ἃ χοοά βρίτὶϊ, 

γεν. 46. θονϑα οἴμοσ βρὶσί 8 σωοσχο τυἱοϊχοᾶ 
δαὶ Ὠἰτ)591:.---ΤῊϊκ. οΥ ἀΘὨΓἸΥ τοῖογθ ἰ0 8 τοσα [Ὁ]] 
Ροπββοββίοῃ ὉΥ ἀθνὶ]8,----ἰ, 6.) 10 8 το] υπίΑΓῪ δηὰ ἀδσὰ- 
ὨΔῸΪΘ 86] ϑΌγγοη ον ἰο βαίδῃ ὉΥ͂ δ πἱοκοὰ 116. οΣ ἴὸ 
βυ οι; αν οπίηρ οὗ ὉΠ 6] 6 88 (Παὶ οὗἁὨ π]ιϊο ἢ 1π6 δονν- 
Δ ἢ ΕΪΘΓΆΣΟΏΥ δπὰ πδίϊοῃ τότ σῸ]γ.--- αὐ {μ9 1Δδὶ 
βιδῖθ ἰ8 τοσΘ ἰδδῃ ἰμΠ6 ἥγχαῖ.---ΤῊ οἷν ἔοστη ον ἸῸΝ 
δηὰ τηΐβογϑὉ]6 οδίαΐο ἰ8 (Ο]ονοὰ ὈΥ τροσγὰὶ ρΌΪι, δηὰ 
ἃ ΥΟΪΌΠΙΔΓΥ Βυστοηον ἰῸ 86 ρον οὗ δν]],---δυο, 
ΑΔΒ ΔΒ ὯδΔ8 ὈΘΟῺ τηδηϊίοβίοα ἴῃ (86 ἰδίου οὗ [8 

Ἐτοῖὰ ἰδ6 ἀοίαὶϊβ οὗὁἨ ΟἾ δι᾿ Β ἀοδ)ηρ τι [δἢ9 
ῬΆΔΙίβοθθ, 88 σοοογάϑά ὉΥ ζυϊκο, τὸ ἀογῖνα 8 οἶθδῦρ 
Υἱὸν οἵ Ηἰβ ἱπογθδδίηρ θαγῃοδίσοβ δηά αἀἰγοοίηθαβ ἰῃ 
τορτοσίπρ ἰμοὰ. Ὑδὶ ἰὼ 1:6 Ὀορίμπηΐϊησ Ηὸ δα ΟὨΪΥῚ 
βδϊὰ ἴο {86 ἀϊδβοΐρ]68 ἰπ ἴμ6 Βγβὶ βοιτηοι οἢ [6 Μουηὶ, 
δηὰ ἰῃ Ηἰβ ἰπβισυοσίοῃ ἴὸ ἐπ6 ροβίῖθα, Ηβ ὕον ρυὉ- 
Ἰοὶγ τοροδιοὰ,----ΡαΓν ἴπ 106 Βοατίηρ οὗ ἴδ ῬὨδτὶ- 
ΒΘ668 (Πρ ΒΟΥ 8, δῃὰ ῬΑ ἴῃ Ῥγόβοοο οὗ 411] Ηΐδ 
Ῥτγοίοβδίηρ ἀϊβοίρίοθβ. 

ῬΟΟΤΈΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ, 

1. “ΕΥοσὰ {Π8 δηᾶ οΟἰΠοΥ Ῥδββαροθ οὗ Ξοτριτθ 
(νεσβ. 236--30), το Ἰθαττὶ ὑπαὶ [86 Κίῃρσαοπι οὗ ἀδγκηθ88 
ἢ88 αἶβο (8 ἢοδὰ, ἢ ΒΟΓνΟβ “8 ἃ σϑηΐγο οὗ οοῃῃθο- 
ὕΐοῃ, οοταἱηίηρ 411 186 ἰβοϊδιδα ἴογοθϑ ἰῃϊο ΘΟ 
τοβίβίδῃοο ἰὸ ΟἸγὶδὶ ἀπὰ ΗΒ ἰκϊηράοι.""---ἰ.800. 569 
αἢ. χἰϊὶ, 

2. ΤΏ γοπίοῃ οὗ ἰπ6 ᾿ογὰ τὶ ἢ τοΐοσγθομοο ἴὸ (88 
Ῥδδγίβαὶοαὶ ρασὶυ δὰ ΠΟῪ γοδοῃϑά [δὲ βίαρε οὗ ἀθ. 
αἰβίοῃῃ ὙΒΘῺ ὁδοἢ ΟὨῸ τουδὶ οἴοοδο ἃ αἰδύποϊ ρασί. 

; 



--- -τ---.ς.---......-..ὄΨᾧψᾧ 
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ΤῊΉΪΒ νγὰβ οἰ δι ἱπαϊοδιθα ἱπ 186 δβοϊϑζηῃ βιδιοταθῃὶ, 
--Ηὸ ἰλαέ ἱδ ποὲ υὔδλ 346 (ἴχλ 1818 δομβῖοι) ὦ: ασαϊπεὶ 
446 (ἀπνιὰ ἤθπθο οα ἰ{π6 βἰάβ οἵ ϑαίβῃη, ἀραϊηβὺὶ τ Βότη 
(86 οοηβῖοὶ 8 ταρϑά) ; ανὦ ὧδ ἐλαΐ σαίλογοίδ, ποέ ιοα 
ἈΑ{4 (ἴλ ᾽ἴ88. Βασνοβι) δοαζέογ οἰ, αγοαΐ (18 ἃ ἀοβίγουογ 
οὗ ἀοα᾽Β Βασνβϑί). . 

8. ΑΝ αἀργαὶϊηπδί ἐλ Ἡοῖν Θρίγὲ νοτϑ. 81, 82. 
---ῸΡ ἃ [11 ἀϊβουβδίου οὗ (ῃϊ8 βΒυ])]εοοι, τὸ ταδὶ τοῖον 
ἴο οἶδοῦ πουκι ὨΥ̓͂ ἴοδοη, «ἴεδι, ἰὶ. 2, Ὁ. 
82ὅ : ΤΑΥ͂ οδίὶϊ ρ. 4ὅ8, δηὰ ἰδ6 οχοροίίο- 

481, ἀορστηδίοδὶ, τοϑβο οὗ ῬΗΙ:,.. ΒΟΒΑΥΡ: 
Ῥὼς ϑὥμαδ ιοἱαεν ἀδη Δἰοὶί. ὐοἰδέ, Η4116, 1841 (πτίὶϊ- 
θη 11} τοί ο ἴο ἰμ6 αἰββουίδ 0.8 οἢ (Π 6 88Πὶθ 
Βιδ͵οοῦ ὈΥ ατγαβϑῃοῦ, δὰ αὐτοῦ ἱπ [89 ϑέμάἑεη ὠπὰᾶ 
Κριβζεοη ἴον 1888 δηὰ 1884. ΤὨοΟΪυοἷς ἰῃ ὨἷΒ Δἤϑοοίία- 
πίος, 1889 ; Νιιϊσβοῖι, ϑυδέοηι ὧδ᾽ οὐγ δι ολόη ἦγε, οἷα, 
διὰ τι ἢ ἃ Εἰβίοσοαὶ ἃρροῃάϊχ οὐ ὑπ ὑόν] Ὁ]6 πὰ οὗ 
Ἐτάποσβοο ϑ'ρ᾽θγ8)." “1 411 [86 Ἰορὶβἰαἴδομβ οὗ δῃ- 
ἰααΐον, α αἰδποιίζοῃ πψὰ8 τηδάθ Ὀδύνοοη ἱποχρὶβδὉ]6 
δηὰ οσρῖδοΐϊο ὑγαηϑρτθββίοηβ. ΒΙΔΒΡΏΘΥ οὗ πα Ὠΐ- 
Ὑἱὴ6 ΠΔ116 Ὀοϊοισοα ἰο {86 ἔοστηθσς οἷἶαϑθ. 16 {ῃ6γο- 
ἴογο, ἰΒόγὸ 8 δηγίμἑηρσ ἰποχρίδὉ]6 δὰ Ὀπραγάομδ ]6 
ὑπᾶονῦ {86 ΝΥΝ Τοϑίδτηθηὶ αἰβροηαίίοη, ὈΪΔΒΡΏΘΙΩΥ͂ 
που] λίθον! Υ Ὀ6 το ΟἹ Τοβίδπιθηῦ βυταῦ 0} οἵἉ ἴἴ. 
ΝΟΥ σδὰὶ ὑμοτο ὈΘ 8ΔΩΥ͂ ἀουδὺ ἰπδὲὶ 86 [οτὰ δά, ἰῃ ἐλ 
τοαροοσῖ, παιποὰ Ηΐθ ὨΘΆΓΟΓΒ ἀραϊηβί {86 βὶῃ οὗἨ 0]48- 
ΡΏΘΙΩΥ : δὺ 6 βάζηθ ἔπηθ αἰβεϊησυϊδηίηρ, γαγίουβ ἀ6- 
Κιοο8 οὗ ἰ (Μαῖξ. χὶϊ, 81: Μακ 1. 28 , [πὸ χίΐ, 
10) Μόονγο ὌἽβϑροϑοΐδι]ν ἀο πὸ μαίμονς ἔγοτῃη ἴδ αοϑροὶ 
οὗ Μαῖῖ, ὑπαὶ 9695 ὮόΓο ἰπἰοηἀ ρα ἴο ἀρῆπαδ τογο δ0- 
σαγαίοὶγ, οὐ [0 ρῖνο δὶ ΤΏΟΓΟ οοττοοῦ οχρ  δηδίίοη οὗ, ἰῃ6 
αν οὐ Μοβϑβ, ἴῃ [μοὸν. χχῖν. [π ἰμδὺ ραβθαρθ, 8 ρυῃ- 
ἰβῃσιεηὺ νγὰ8 ἀδπουποοᾶ (ἸΩΓῚ δὲ 233) δραίπδὶ ΔΩΥ 

ὈΪΑΒΡΗΘΤΑΥ οὗ (86 Πεΐγ (ΘΓϑς 520), πϑῖ]ὸ (86 
Ῥαμιβητηθηὶ οὗὨ ἀοαί τψὰϑ δινασγαάθα ἰ0ὸ δχργϑθβ 88. 
ΡΒΘΙΩΥ οὗ “8. Τηΐβ ἀϊδιϊποιίίοη Ὀοίνοοι βἰπι- 
ΡΪΥ Ραμ ΒΔ Ὁ]6 δηὰ δΌΒΟΪυ οἰ Υ ὈΠΡΑΡἀΟΠΔΌ]6 ὈΪΔΒΡὮΘ- 
ΤΩΥ͂ (κακολογία, 1 Δι. 11}. 18, δορὺ.λ, γα8 ὀχρὶαἰποὰ 
ὉΥ {11|ὸ ϑανίουν, ἰπ [ῃ6 αοβρεοῖ οὗ Μαγκ, ἰπ ὑπ βθῆβο 
[δι (86 δ[η οομδβίβυθα ἰῃ ὈΪ]ΑΒΡΏΘΙΩΥ ἀραϊπβὶ 
ἘΠοϊῖτο, ὙΠ] ἴῃ ἐπ αοΒροὶ οὗἨ Μαϊίπον, Ηδ δρρὶϊοὰ 
ἰδ ἰο ὈΪΔΑΡΒΘΙΩΥ͂ δραϊπδὺ (6 Ὀἰνίηθ ΜΟΒΒΟΏΡΟΥ, ΟΣ 
16 Κου οὗ Μδῃ. [1η θοΐδι ἀοδροὶβ, Βοσγονοσγ, [ἢ 6 τιη- 

16 ὈΪΑΒΡΏΘΠΙΥ ἀραὶ {Π6 πάη οὗ Φοῃονμῃ, 
δασῖδον ἐχρ δίποα 8 ὑεὶπρ [86 ὈΪΑΒΡΘΙΑΥ ἀραϊπβὶ 

(06 Ηοὶγ ϑρίγῖ. Ὑγ7ὲ σαπηοὶ, ἱπογοίογο, Β66 βυβίοϊοηὶ 
ἴοτ ἴΐ6 νον δανοοδαϊοα Ὀγ ΟἸβΒδυβοη ἰῃ ἢἶἷβ 

δηίασυ, ἰμδὲ ὑποτΘ τ ΓΘ ἰἤγθο ἀθρτοοΒ ἴῃ {Π6 βίῃ 
οὗὅἩἨ Ὀ᾽ΑΒΡΉΘΙΙΥ----ἰ δαὶ ἀραίϊηϑὺ ἐπΠ6 ΕΔΙΠΟΡ, ὑμαὶ ἀραϊηϑὶ 
186 ὅοη, δια, δηλ, παι δραϊπθὶ {πὸ ΗΟ ϑρί τὶν." 
(ΝΙ σοῦ, ϑγδέον, οἷο, ἡ. 200.) ΤῈ [0]οσίηρ ἀορ- 
τη 8] ροϊπὶβ βθοῖ ἰ0 8 οὗ Βρθϑοΐδὶ ἱτωροτίδῃοο : (1) 
τοῖα ᾿ἰ8. ΥΟΣῪ ἰομβ ἰοναγὰ ὃ0]88- 
ΒΟΥ, δηὰ ΟΥΑΙ ὈΪΔΒΡΏΘΙΩΥ 
ἡ άποῖ Ὁ 186 ΗοΙΥ δρὶτῖῖ. (2) Ιὑ 6. υπϑοτῖρίυγαὶ ἴο 
ΘΗ ὈΪΑΒΡΉΏΘΕΙΥ δραϊηϑὲ ὑπὸ οὶ ϑρὶ τὶς τι εἷῃ 

ἐραϊπδὲ ἴΠ6 ΗοΟΙΥ ββριτι.ἐ ΤΗΐδ ταδί μαβ ρίνϑῃ 
τῖβο ἴο τυ οἢ ἀἰβίτοϑ8 οὗ τηϊπα, ἀπ βῃουϊὰ Ὀ6 σατοίι]- 

- Τροπὶ ,. δἷἶδο ὅσσα Μῦι18κ: "2 6 ολγέοιϊολα 7, ἢν 
φτοῦ 06.» ϑέεπαϊ. ϑἃ οἂ,, ἰὼ ἐπ ᾿διΐον ραγίὶ οὗ [06 κοιοῃὰ νοὶ- 
Ὅχη6. Απ ΕΖ Π58 ἰταπδίδτίοη οὐ 1183 ργοίουπά βῃἀ ἰπ|ροτ- 
ἴδηι ποῦς Ὁ ἮἯχ. Ρυιδῆοδῦ (7:6 Ολνέοίία πα δ οςίνίπα οὕ 
δῖη, εαλίδ᾽(66) δρΡουτοΙ δὶ ἘΑΙ ΠΌΘΓΖΗ, 1852, 886 8 ρατί οἵ 
Οἵἴαυ κ᾽ α Σ᾿ οναῖρηπ γαγῳ.--Ῥ, Β.} 

Τ{[ἢ ἴῃο τοῖο Γ 8086 ΘΥΘΡΥ͂ δίη οἵ ἴῃ6 Ὀδίΐίονοῦ 0 ἢ 88 
ὡχρογίοηδοά ἴΠ6 ροῦγοῦ δηὰ ἰηἤαοποῦ οἵ ἔμ6 ΠΥ ϑρ γί τ, ταν 
ἴὸ σα]Ἱοὰ 8 δἷπ δχαϊηδὶ [86 ον ϑ0 τἰξ, δου ἢ ἴατ ὕγοῦι 
δρρσοδοῃίης [86 Ὠδίατο δα μη} οὗ ὈΪΑΘρθτην. ὙΤῊΘ Βογὶῃ- 
ΛΌΓΟ δῦοδκα οὔ απαποδίηνσ ἴπ6 δρίτγὶ!, 1 1688. ν. 19, χτίονϊ 
ἔΐο Ηοὶν Βρίτίἐ οὗὁ αοά, Ερδ. ἱν 80, τοδί βιίησ [6 δϑηθ, Αοἵβ 
Υ. δ᾽, δηὰ νοχίης δία, ἴδ. 1χι|}, 10. πὶ 411 ὉΠΠ686 δ΄ δ.ΓΘ 
41 πίτμ [80 τοδοὶ οὗ μδάοηυ, Μ. ΕΚ κΥ: “1. ἰδ ποῖ 4] 

πδίΐου. (6) ΟὈμβοαυθηῦ, [δ ΐ8 βίδὺθ τηυβὲ Ὀ6 

Ἰγ δνοϊἀϑὰ." (8) Ασδοογαϊηρὶν, πὸ ταυδὲ γοὐοσὶ 69 
Βα ἰβίβοιουυ διὰ ἀδηρθγουβ (ῃ6 μαίγίβιὶς δηὰ οἰδον | 
ΒρΟοΙ ΠοαιοΒ οὗἨ {818 δὶ ἢ 88 [Ὁ ἰΐ τοίοιτοὰ ἰο γοὐθοΐου᾿ 
οὗ (16 ροβροὶ (ποβίϊοἶβτα, δοοοταΐηρ ἰ0 ΙΣϑῃδθ08), ΟΥ 
ἰο ἀρφηΐαὶ οὗἨἉ μα αἰνὶηἰτγ οὗἨ ΟἸγίϑὲ (ΑἸμαμδβίυβ διὰ 
ἩΠδτί8), ΟΥ 0 ΘΥ̓ΟΓΥ τηογία] βίη σοσησηἱςθα δέτον θδρ- 
ἰΐβσα (Οτῖσϑ), οὐ “" ἀμγία σογαδ πιδ 
76 να," --ταοληΐηρ, (ΒΟΓΘΌΥ ΘΥΘΙῪ ᾿ωροηϊοης ἀρδίῃ. 
ἴῃ 186 ἡμάξταθαι οὔ Οδυτοῦ (Αὐρυδβιπ6), οσ ἴο 186. 
βίῃ οὗ [86 ῬΠΔΓίΒ66β, ἃ8 σθοογάθα ἴῃ (1:6 ἰοχὺ (48 ΒΟΓ.Θ' 
ΤηΟΘΓΏ ἱπίογργθίοσβ μαγα 10). (4) Α οομαρ]οίθ οοτὰ- 
τηϊββίοῃ οὗ {π18 βὶπ οδὴ ΒΟΘΡΟΟΙΥ Ὅ6 οοῃοοϊνοα, βῖποθ 
186 ΗοΙγ ΒρίγϊΣ νψουἹὰ τὶ πάτα Ηἶδ8 τησηἰ οβιδ  .8 
ἴγοτα [86 ὈΪΑΒΡΏΘΠΙΘΓ ; δπὰ (86 Ἰδίύος σου]ὰ Ὀ6 βίδῳ- 
ξεοτοῦ, Βοΐπρ᾽ ὉΠ8]6 ΔἸνγαγ5 ἰο ρογοοῖσο ἢ 6 ῬΓΘΒΘΏΘΘ 
οὔ ἐμ Βρίτγιιὶ οὗ ἀοα. (Ηδηοο ἴδο νἱονν οὗ Η, 1,. Ν᾽ Ζϑο ἢ 
[86 6]6ν 18 Ὡοὶ τὶ βουῦ ἃ τορϑϑαγο οὗὨ ἰγαϊῃ : ὧδ 566- 
οαΐο λοπιῖγιὶ οαυσπάο, ἐπ λοηπιΐποηι πον 
οαάδηίδ. Ὑ ἰιΘὉ. 8057 (6) 5111, δοοογαΐϊησ ἴὸ ἰδ 
βίαἰοηθηὺ οὗ (6 Ἰ,ογά, δα ἔγοιῃ ἴῃ} ΥΘΓῪ Ὠδίυτο οὗ 
ἴπ6 ἐπΐηρ, Δ ΤἸΏΔΠ ΤΏΔΥ ΔΡΡΙΟΔΟΙ τηοβὶ οἰ οβ ον (0 {18 
δἷῃ, θύϑ ἰο ἐδ ἰῃβυτγίηρ ΟὗἨ ΠΪ8 οὐσῃ σοτίδίῃ σοηάοχῃ- 

τορατά- 
θὰ ἃ8 ἃ Βαγάἀοηίηρ οὗ [86 πιϊηὰ, πο Ἰοααβ ἰο, δηὰ 
ΤΩ ΔῊ οδὲ8 [0561 ἴῃ, ὈΪΑΒΡΒ ΘΒ. Βυΐ τὰ σδπηοὶ 
Γ (ἢ Οτδϑηοῦ δηὰ ΤΠοΪυοΙ,, ἰῃ τοραγϊηρς [818 βιδὺθ 88 
Ῥυγο δΒαῖγοα δραϊπδὶ δὶ 18 ΠΟΙΥ; ὯΟῸΓ γεὶ ἩΣΠ 
ΝΙ ΖΒΟΣ, ΔΒ ἀδοϊάοα ἀραάμοβα ἀπὰ σοτηρ]οὺθ ἱπαϊδθτ- 
οη06. 6 οοῃοοῖνο, τὴ ἢ ΒΟμδδῦ, ὑπαὺ [686 ἴτο 6Ϊ6- 
ΤΩΘῊ [8 ΔΓῸ ΠΟΓῈ ΘΟΙὈἰΠ6α, δῖποα ἰδ δ Ἰτηροββὶ Ὁ]6 ἰὸ Βαΐθ 
1ῃο ἐγεδ ἐς τὶς οῦΐ σοι ρ]οῖθ ἀοδΠ688, ΟΣ, ὁπ {86 
ΟἾΠΟΡ Βαπα, ἰο Ὀ6 ΘοΙμρ]οἴΕΙ Ὁ ἀοδά ἐο ἐλ ἐγια ἰδ 76 
πὶϊμουὶ παρ ἰ.. (7) 10 18 ὨΘΟΟΘΒΒΑΓΥ ἴο Ὀ6ΑΓ ἴῃ τηϊπὰ 
1μδῖ, ΤΟ] ίηρ ἰπ6 Θχδῖαρ]α οὗ ἰδ6 Ἰοτὰ, 018 τ ΔΙΏ- 
ἵπρ τουδβί, Ὀ6 σδυ ΟΌΒΙΥ μαπα]οά, Ηδ ΟὨΪΥ εμρϊογοὰ 
ἰδ δὲ ἃ βϑᾶβοῃ οὗ οσίγοηβδ ροτὶὶ, δηὰ ἴῃ ὑπ ρῥγοβρϑοὲ 
οὗ {πὶ β'π, Ηθυῦμον: “ ΤΠὴ6 ΗΟΙΥ Κρ δ ἰ8 γοξοιτοα 
0 ἴῃ ἴῃ ἰαχὶ πῇ Βδῃ ρογδοπαζε δον, ΔΒ ἃ 
Ὀἰνίηο ῥγϊποῖρίθ, 6 δααγΐ οὗ τηδῃ ἴῃ ἰῃ6 
ὝΔΥ οὗ ΔΥΘΚΘΩΪΙ ἃ υτρίης ἱμοπι, οὗὨ 861] 
ὙΠΟ τδη ͵ἰ8 ΘΟ, ΒΟΪΟΙ5.᾽" 5611 [ῃ6 οοτωρίοίο γον οἰδιίοη 
οὗ {π6 Ηοὶγν βρίγῖν ἱποῖυ 68 4180 (πὶ οὗ Ηΐβ ρϑγβοῃδὶ 
ΕΟ: Δα ὈΪΑΒΡΉΘΙΩΥ δραἰηβὶ ταὶ 18 λον ἰβ οἴοβϑ- 
Υ͂ ΔΠ16ἃ ἴο ὈΪΔΒΡΉΘΙΩΥ ἀσαϊηβὶ {π6 όγδθηπ οὔ 116 βρ τς, 
Οοιίραγθ, Βοιγονοσ, ὑπ ἰπϑισιιοίνο σου! 008 
οὗ ΗδυθηοΥ, ἢ. 170 84ᾳᾳ., οῃ ἰπὶβ ααοβύοῃ. 

4. Νείλον ἴπ ἰλὲδ τοογία, πον ἐπὶ ἔλα τοονϊ( ἐο οοηιο, 
γον, 82.---Πο Ὑ͵ειϊϊο: “ΤῺ Ἔχργοβϑδίοῃ ἰβ8. οὐϊάθπν 
θαυϊναϊοηὺ ἰ0 πδυό, ἰῃ [86 δβοϊῦθ β6Π86, ὩῸ ταδίοῦ 
ὙΒΘΙΠΟΓ τγὸ πη ἀογβίδπα [ἢ 6 ἰο 8 ὁ αἰὼν ὁ μέλλων οὗ 
186 Κίπραοτῃ οὗ Μοβϑβίδῃ δηὰ οὗἉ οἰδστῖ τυ, ΟΥ ΟὨ]Υ οὗἉ (δ6 
ἰαϊϊεσ. Βαὶ, ἰπ οτος ὑὸ ἀδφάποσ ἕγοτα ἰξ ἴμ6 οἰθυηὶ ιν 
οὗ δυἴαγο Ρυπἰβτηθηΐβ (ΟἸΒμδυβθη), γα σου ὰ σϑαῦυΐγο 
ἴο ἰακο ἴἰῃ6 ποσὰβ οὗἨ “6808 ἴπ ἱποὶγ βίσιοὺ Πἰτογα γ,. 
ΜΕ] ΠΟΥ ΓΘ ΟΥΔΟΠΕΥ ἃ ᾿του 41 ΣΡ γθϑϑίου (866 
Ὑεἰδἰοἰη). Τῆθ τη] 4 ΟΠ σνβοβίοσω 887 ποίμίηρ ἰῃ 
ἴμοὰ Ὀογομὰ (Π6 ἰά68 οὗὨ πϊρμοβὶ συξ,--τοσ, ροσθδρβ, 
ΤΩΟΤῸ ΟΟΥΤ Οὐ, αἰ ΒΠ ον οὗ ἀιαοματηρῃί,᾽ [-ἼῆΞαὶ παι 

δροδκίῃσ ἡσαϊ δὶ [6 ΟΥΒΟῚ ΟΥ̓ ΘΑΒΘΠΟΘ οὗ ἔ9. Ηοῖγ Βρίτ, οἵ 
βοπιθ οἵ ἢ ἰ5 τῆογο τί νδῖθ Ορουδ Οἢ 8, ΟΥ ΤΘΓΟΙΥ ἐμ6 τοδίδι  ρ 
οὗ ΗἨἰϊ8 ἰηζοῦπαὶ τουκίπο ἴη 1[Π6 δίῃ 6 Ὁ ΒΓ ]δο]ζ, ἐμδὲ 186 μόσο 
τηραπὲ; ἴογ τολὸ ἐλδὴὶ δλοιιζὰ ὃδ6 ϑατοα 7" -6(. 5.} 

«ἀ ποι ἂν. 

ΤΊ σοϊηηοῦ ΓΟΠΪΥ ἴο δυσὶ ἀοι 8 15 » 6} Ἀπόνσῃ. [Ε΄ 
ἴα ἴο [09 οὔδροῖ, [πὰΣ ὯῸ ἡ 80 [8 Χο  ν οὗ 86 δἷη δζαίηδὶ ἐδ 
Ηοὶγ Βρίτίς που] ποῖ 661] βυῦγον ἴον [ἢ ; δηᾷ πδῖὶ ἴμ6 ζδοῖ 
οὔ δυσὶ δογγονν [8 ἰ[80] 7 δὴ ου! ἄθηοο ἐῃδὲ 1818 δ); 888 ποῖ Ὀ668 
οοτῃη ἰδ. [80 4͵80ὺ Με ΗΘΉΓΥ ἐπ ἰοσ.; “ὙΠῸ Ὦδτθ ΓΘδϑΟῚ 
ἴο {ἰΐηἸς., ἰδ ΠΟΏΘ δύ κα ΠΥ οὗὨ [8 βίῃ, ψχῆυ δ] ονο ὑμδὲ 
ΟἩγίκε ἰδ [Π 6 ϑονι 97 Οοα, πᾶ δἰ ποθυ ον ἀδδίτο ἰὸ δύο ραγὶ 
ἴῃ Ηἰδ8 τηοτὶὶ απ ΤΊΘΡΟΥ: δηὰ [080 τ ἴδαν ΠΟΥ δ 60Π}" 
τηἰτρὰ ἐμ 15 δίῃ, αἶνο ἃ κοοιὶ δίζῃ [πδὺ Τὸν Βδνὸ ποῖ."--, 8. 

ἘΓῺ ἴδῸ βηπὶ9 ὙΔΥ οὐδ ὮΟΒΌΒΓΌΟΝΤΗ τοΆΚΟΠΒ {89 
ἴοτοο οὗ οὐκ ἀφεθήσεται: “18 γοῦῪ πλίχοῖν 10 οὔ» 
τοίη ζοσείνυϑηοδδ" Ηο αᾳυοίΐοδ ἔγοπι Δυρυδῖίπο, ΖεύΡασί, 

κανχούεράπκααγῃς, 
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ΤΗῊΕ ΟΟἙΡΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΤ 

6 (ηἷ8. αἰ ΠΟΥ τότ μόσὸ ἀροϊατε ἃ δὈβοϊαΐθ, ΟΣ 
διηουπίΐηρ ἴ0 8} προ βϑ᾽ Ὁ} ὴΥ ΝοΣ τουδὶ γ1͵ 086 
εἰρῃὶ οὗ (86 ἴδοι, ἐπὶ {8δὸγῦα σὴ ὈῸ ποιῃίηρ βἜΠοΓαὶ 
ΟΥ υππηοθηΐηρ ἷῃ ἃ ἀροϊαγαίϊοη ἢ ἱοἢ σΟὨ ΔΙ ΏΒ ΒΟΙΏΘ 
ταοϑὶ ἱτπηροσίδπς ἀορτηδίίς ἀἰπιϊποιϊΐομ8. ΤῊ [0]]ὁν- 
ἴῃρ Ἰά6858 86 δου θην Ἰαἰὰ ἄοντι ἰῃ ἴΐ : (1) Τὰ ΘΎΘΡΥῪ 
βἷη ἱππότα ἀ8 ΠΟΡΘ οὗἉ ρδγάοῃ, δχοθρὺ ἴῃ {}18,---ἰμο Ὁ]μ8- 
ῬΒΘΙΩΥ͂ ἀραίηδὺ ἴΠ6 ΗΟΙῪ ϑρίγιι. (2) Ῥδγάοῃ ΤΏ Ὁ 
δΔοοοιίοα ἱπ ἰμ6 ποτὰ ἴ0 Θοπλθ, 88 ΜΠῚΪ 88 ἴῃ {Πὲ8 
ποῖα. Οοιῃρ. 1 Ῥοί. 11}. 19 ; ἷν. 6. (8) ΤΏΘΓΘ ἰ8. ὯῸ 
Ρϑγάοη οἰϊμον ἴῃ (ἢ 18 ποῦὶ, οὐ ἱπ [π6 ποι] ἴοὸ φότηθ, 
ἴον ὈΪΑΘΡΒΘΙΩΥ͂ ἀρσαϊδὺ ἴῃ6 ΗΟΙΪΥῪ ϑρίγ. (4) Τὸ ὈΪΔ48- 
ῬὨοηθ δραϊηδὺ (86 βὅοη οὗ Νίδη, 18 ἴο δρρσοσίτηδίθ ἴὸ 
[18 αἷη : Ὀπὶ ἴῃ ΠΟῪ ΔΓ δπὰ ΠΟῪ οἰοβοὶγ, 86 1,οτὰ 
ἀ068 ῃοὺ ψδιταηΐ 08 (0 Βαγ. (6) ΤῊΘ ἀφοίβίοῃ 88 ἰὸ 
[86 διηουηπὶ οὗ αἰ δγθηοα Ὀθίποθη ὑῃ6 ἀδιηπδῦ]9 80- 
ῬΓοχἰ πηι ἰο ἴῃ 6 βἷη οὗὁὨ ὈΪΔΘΡΉΘΙΩΥ ἀραϊηβὶ (86 ΗΟΪΥ͂ 
δρ᾽ τι, ἀηὰ (δι βίη ἐϊ86 1, Ὀθϊοηρβ ἴοὸ ἀοἂ 8Δ]οπθ, ν8Ὸ 
τυ Ϊ6 58. ὈΟΙΒ ἴῃ (ῃἷ8 νουτ]ὰ δηὰ ἴῃ {παὶ τ οἢ 18 ἴο σοχηθ. 
(6) Ἐνθῃ δῇ δρργοχίτηδίϊοῃ ἰὸ {118 βίῃ 1οϑὰ8 ὑο Ὀουτθ- 
ΒρΡοπαϊηρ ρυπίϑηπηθηῦ ἴῃ ἐμὲ8 του]. (1) 1 ἰβ οὗἩ 186 
αἰτηοδὶ ἱπηροτγίαποο ἐπὶ {18 βίη βῃουἹὰ ὈῸ ἀοβοτί θὰ 
88 ΟΠ6 ΙὩΔΗΪ οβἐἰης ἰἰΒ6] ἴῃ ἃ ΘΟ] οἰ οἷν παγάδηρὰ 
βίδίϑ οὗ τηϊῃά, δῃηὰ ἴῃ δῃδιορουβ Ουγαγἃ ΟΡ γ ΘΒ: 08. 
ΤῊΪΒ ἸΔΥῪ ὍΘ ῬΟΡΟΪΔΡΙΥ ΘΣρΡ δἰπθα 88 [Ὁ]Π]Ὁν8 : αοα 
ὀαπηοί [οτρῖνα (ηϊ8 βῖη, Ὀθόδυδο ἱξ σοηϑϑι8 ἰη ρεογίδοὶ 
Βδραοηΐηρ' δη ἃ ἱτρθηϊίθηοο : δηα ὑπογοΐοσο εοἱϊΐ Ἠς 
φοί ἴοτεῖνο ἃ, Ττιθ, βϑυο ἢ Βαγάθηΐῃρ '8 1186] ἃ ᾿παὰρ- 
τῆθηὺ οὗ ἀοὰ : γοὺ ἴῃ ἐπ Β6η86 ἰμαὺ 118 συν ἃιῖ5 65 
ἔγοτα, δπὰ ἀδροηβ ὑροπ, [ἢ 6 ΠΟΙᾺ δἰδὺθ οὗ τηδη, δῃὰ 
ὩΟΐ ΟὨ ΔΗΥ͂ δία ΟΥ ἄδθογθ οοῃποοίρα πὶϊ {π6, ὈΪΔΟΘ, 
ΟΥ δηυι ϊηρ 1Βαὺ 18 ΘχίοΓΠ Δ]. 

[16 ἱπηροτίδησα οὗὨ ἴδ Βυ)θοὲ δι 1ῆ68 δηὰ ἀ6- 
ΤΩΘΙ δ. ΒΟΙΏΘ ΤΟΙΆΔΓΚΒ, ΟΧΡΙ ΔΗ ΔΙΟΥΥ δηὰ οΔΌ ΟΏΔΙΥ, ΟἹ 
1:6 Βοοοπὰ ἱῃίογθηοο οὗ Ὦγ, ζδηρα ἴγοπι γοῦ. 82, 60ῃ- 
οοΓηἷηρ ἴΠ6 γοηιδδίοσ, ΟΥ̓ δὶπ ἱπ ἐδ γμξωγο τοογϊά, Βῖθιο 6 
ἰξ ΓΌΠΒ ΘΟΠΙΓΆΓΥ (0 {Π6 οΪὰ Ῥτοίοβιδηὶ ἀοοίτίηο, δὰ 
186 ῥταυδΐηρ νίοντβ οὗ [6 ΑΠρ]ο-Ατηογίοδη ΘΠ ΓΟ 68. 

[. Αὐγυβίϊηθ γὰ58 {πὸ ἢγβί, 1 θεϊϊονθ, 8 οἰ ΔΥ͂Υ 
δηὰ ἀοοί 6 αἿΥ ἄρον (818 ἱπίδγομοθ ἔγστοπι ἴῃ 6 : 
226 Οὐυϊξ. Πεἰ͵ χχὶ. 34 (Ορογὰ οὰ. Βοπρα, νοὶἱ. υἱΐ. ὑ. 642 
84.): “ ϑίοιιξ εἰἶαηι ζαοία γεδβεγγϑοΐοηδ πιογίμογμωι 
ποη ἀδογωπέ φπίδιδ ροδέ ραπαξ, σιαξ ραϊϊωμηπέων ερίὶτὶ- 
ἐμ ἡιοΥ [ΟΥ̓ Α, ἐπιρογ ῥαί: πυϊδοεγιοογάϊα, ες ἐπ ἴσπεηι 
πολ ηιϊίαπζιν αἰογπμηι. Νεχια δαῖτα ἀὁ φιδιιδάαηι 
υογασίίον αἱοσογείμγ, φιοα ποη οἱδ του ίαίων ἐπ 
λοο δωοιῖο, πεσμε ἐπὶ Κμΐμρο (αῖι. χὶϊ, 82), πὲει ἐββεπ 
"ωύηρ οἰδὶ πο ἴπ ἱδίο, ἑαπιεη γεηι οί" ἐπὶ Κμξαγ 0." 
πο ἰῃδὺ (ἴπγ6, [818 ῥῬαββαρο, ἱοροίμον τὶ 1 ὅος. 11}, 

1ὅ (αὐτὸς δὲ “,μθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυ- 
ρ 6 “), Β8Δ8β Ὀδθὴ οἴῃ αὐυοίοα ὈΥ͂ δία Γβ, βομοοϊ το, 
δια ταοάσγηῃ Βομηδῃ αἰνίη63, ἰὴ ἴδτον οὗ {π6 ἀοοίτῖπα 
οὗ Ρυγρϑδίογυ, δῃὰ ἃ ργο Δ ΟΔΓῪ βίδίο δῇς ἀθδίῃ. 
Οομρατα ΜΑΙΡΟΝΑΤΟΒ αὐ ἴοο. : “"" Οσίεγιη, γοοία Α- 
σιυδίίπιι εἰ Ογερογῖμδ, Βοάα, Βεγπαγάμδ, ἐς ἦοο ἴοοο 
»μγραίογίμπι τγοδαυεγιηΐ, . . .. οοἴϊσογιίεΒ αἰίψχυα ἐπ 

γῸ Ο »εοοαία τορι." ὙΘΓᾺΪ Ἰτηο Γῇ 
ἰοϑίδῃν οοτητηθηἰαίουβ οὗ (ὐδυτήϑην,, ἱποϊυἀΐηρ ΟἿΑ- 

Βδιβοι (νοὶ. ἰ. 460, ἴῃ Εοηατῖο κ᾽ 5 οαϊ οπ, το Ἰοίβ ἰὶ 

19: "2 ὲ πο σματποέβ Ῥϑδείπηο ἐπ ἦαο οὐέα Πεδροναπαςρη 
6ε,.) ὙΤὨΐδ 8 ἸΤᾺ ὁποῦ, ὈδοΔΠΒ6 )ὸ ΠΟΥΟΥ ΚΠΟῪ ὙΒΘΙΠΟΣ 
Δ ΤῊ ἢ85 ΘοτητηἝ[ἰθε] [16 ἈΠΡΑΓΙΟΠΔΌΪΟ δἰπ, ἐπα Ἦν 6 τημδὲ ΧῸ 
ου ἴδ ἀλν βύϑρμ; τῃδῖ Π6 ἢλ5 ποῖ, Τῇθ ΟΠΙῪ ἸΟρΘ]088 σᾺ86 
τγ85 (Παΐ οὗ ὁπ 85 δἴον ΟἸγίδι ἩΠΠ|Βο] Γ τ 1} Ἡ|18. [ηἿ}8]1|016 
Κπον]οάχο δά σα] ὨΓπὶ τΠ0 805 οὗ Ῥεγα ἰέοη, Τ0Υ  Ἴοτη ἢ 
ἭΓΟΤΟ θοϊζοΥ ΠΟΥΟΥ ἴο ἤπγο Ὀθοη Ὀοτγη. ΜκΥΕπ (ρ. 908, ποῖο) 
ΘΟΤΥΘΟΙΥ ΟΌΒΟΡΥ͂ΟΒ: " ὙὨ6 αὐδρπὲνδμ ΟΥ̓Ραη πο Πότ ἔδυρὩϊ 
ἰδ δοΐ ἴο ὃ6 ὀχρ]αί πὰ ΔΎΓΔΥ δηὰ σῃδηροά ἱπῖο ' ΠΟ ΌΠΕΥ οὗ 
διηδηάτλοης᾽ (ἀν Ὑ οἴϊολ, οὐ το ῃσϑὰ ἴο {π0 τα] θ᾽ σοποοροι 
οὗ ἴδ0 Βἰρῃοβὶ ἀύστορ ο 1: ((Ὀτγγδοκίοτη), οὐ στοαϊοεὶ αἰ. 
ΘΌΪὶγ οὗ ἴοτχί τη θ58 (Βοος 85), δη ἃ δαοὴ Π|Κ6." ὝΠΕΡΟΝ: 
ἜἼΤΕ ἰ6 ἀϊ ἔἜσαϊς ἴο δΔΥ ἱπ τ μαῖ πτροτὰβ ἴῃ 9 οἰοτη εν οὗὨ τοι δ. 
εἰοῃ οου]ὰ Ὁ9 τῆοτο ἀπθαυΐγοοδ!!γ ὀχ ρτθβϑοὰ."-- ὶ 8. 

Ῥ888 πὶϊμβουὺ ρτγοϊεδί), ὅπὰ ἃ βίγοΐϊαρ ἰᾷθδ ἱπιρ]ϊοὰ ἴῃ 
1818 ἀοοϊαγαίίου οὗ οὖν οτὰ, Ὀυΐ [86 αΐνεδβὲ ἰξ, οὗ 
οοῦτερ, οὗ (86 Βοχα ἰδῇ Βρτηθηὶ οὗὨ ρυγρδίογγῃ. 

ΤῊ Βοχμλμ βυβίρσω, δοοοσάϊηρ ὅο 86 ῥγίποὶρ]δ: 
εχίγα εοοϊεδίαπι ( Κονιαπαηλ) ποῖα ϑαΐωα, ἨΟρ  θβαὶν 
οΟπμἀαχσαηΒ 0 ἢΕ]] 411 ὈΠΡΑρ σοὰ ῬΘΥΒΟΏΒ, πλιρονς 
ΟἸ]άγθη, ἐμουρῆ, οὗἨ οουγβο, νὰ αἰ γος ἄσρστοϑοβ ὁ 
ΡΟ Ιβητηθπὶ, δοοογϊηρ ὑ0 186 τηθᾶβυσγο οἵ ρμϊιδΕ {εε 
ῬδμιοΒ Ζη ογ πη), ἀμ ΘΟὨΒΠΘΒ ἰΠ6 δοοοῃὰ ῥσοθδίϊου αἵ 
ῬΌΓΖΘΙΟΣΥ Οσο] βίο! Υ ἰ0 ἱτηρογίοοί Ολγίδίαπϑ, πὨΟ τὸ 
ἴοο βορὰ ἴῸΓ 611] αμὰ ἴοο Ὀδὰ ἴον βθδνθῃ, πὰ σοῦβοφ 
ΟΘΏΠΥ τηυδβὺ ΡΆ88 δεν ἀδδὶ ἢ: ἰῃγουρἢ ἃ ἰδάϊοπβ δηὰ 

᾿Π1Ὁ] ὈΓΟΟΘΒΒ οὗ Ῥθῆδηοοβ δῃὰ βο Ρυγ Βοδίίουβ ὕθ- 
ἴογϑ ἱδοῖν θ)ι] οηίγαμοα ἱπὶο ἤθασθ. ΤῊ τηοάογι 
ἀογιδη Ῥγοίοϑίδηῦ ορίηΐοι ἰῃ 8 ουαῃρο ] 108] ἔοστη, 
βίδσγιπρ' ἔγομι ἰδ ἰάθδ οὗ (86 δβοϊυΐα [βίο δηὰ υπΐ- 
ψοΙΒ8] ἰονθ οὗ Οοά, τηδἰηἰδῖηβ ἐμαὶ ΟἸ σι π|ι]} υἱὶ- 
ΤΩΔΙΟΙΥ Ὀ6 του οϑ] θὰ ἴο 41}1 πυτηδη θοΐηρΒ, δηα ῥσουθ ἰὸ 
ἴποπι, δοοοραϊηρ ἰο ὑποὶν 1 οὐ Ὁ ο θῇ, οἰ Ποῦ ἃ 
ΒΔΥΟΓ Οὗ ᾿ϊ6 υπῖο 16, οὐ οὗὨἨ ἀδδαὶῃῃ ὑπο ἀθδὶῃ : [δαὶ 
ἴδογο 8 ἰμοτοίογο 8 ῬΡοββὶ ὈΣ ΠΟΥ οὗ ρΡαγάοῃ δῃὰ βαϊναϊϊοι 
ἴῃ 106 5ἰαῖθ οί πο ἀοδίῃ δηὰ {πὸ σοσυσγεοῖοι [ῸΓ 
ὈΠΌΔΡΙΙΖοα Ομ] τοι, μοδίμοι, δὰ 81} ΟἰἤοσΒ τῆο ἀἷὸ 
ἱπηο ΠΥ ἱσποσδηὶ οὗ ΟὨγχίβι ; δπὰ ἐμαὶ ραγάοῃ οδῃ 
Ὀ6 οδιαϊποα ἰδογο οἱ {80 βδσὴθ ᾿ΟΠα 0} 88 ΠΟΓΟ, 
ΥἱΖ., τοροηύϑηοα δηά δὴ ἴῃ Ομ τῖδὲ πθοπονοῦ Η ἰ8 
Ῥγοδοηϊρα ἴο ἔπθῃ, ὅδοϊῃηθ ἸΑΥ͂ {Π6 βἴτοβϑ8 οἢ ἰδ ἀ6- 
οἰαγαίίοη ὑπαὶ αὐΐ Βἴῃ8 ἀγὸ ραγαοπαδίᾳ βανα οῃο, δὰ 
οομοϊυάο, ἐμαὺ ἥπαὶ οοπάἀοιμηδίίοῃ Μπ}} ποὶ [Δ Κ6 ὑΪδοθ 
4}}1 αὔνον 18}:6 ὈἰΔΒΡΒοΩΥ οὗ [6 ΗΟΙΥ Ξρὶτὶϊ, τ ΒΙ ἢ ἔσχὰ- 
ΡΪο8 ἃ ὑγουίϊουβ ζποιοίοασε ο7Ὑ ΟΥ̓γιδίαπῖν. ϑονογαὶ 
ὕτϑοκ ἰδίμογβ, δηὰ ΓΤ. δηὰ ΖΝ ΩΡ, κα σῖϑο, ο- 
ἰοσίδίηθαὰ ΒΟΡΘΑ͂ΙΪ Υἱ ον 5 ΘΠ οΟτηρ ἴδ ΒΔ] ἴδια οὗ 
Υἱσίυουβ Ὠοδί θη. 

Βυύ [86 οτἰποᾶοχ Ῥγοίοβίδης αἰ νῖμο8 οὗἁ 
Βοοιαπά, δα Ατηοτίοα δἰτηοβὲ ὑμ θη ΟΌΒΙΥ τοὐθοῖ 186 
γι} 016 ἰάο8 οὗ ἃ ΡΓΟΌΔΙΪΟΠΑΓΥ βἰδὶθ δ ἃ [Π6 ῬΟΒΒΙΙΥ 
οΥἁ Τογείνθηοϑα δῖον ἀθαίἢ, δηὰ ἀθῶν (μαὺ [18 ραββασθ 
ευθ 68. ΔῺΥ ἱπίογοηοθ ἰδυόγα 6 ἰὼ ἰξ. 786 αυοῖε 
Βοῖθ οὗ ἰῃ6 ἸΔἰοδί οοτημηθηίδίοτβ οἢ. Μαίίηον. ΑἹ,- 
ΤΟΒΡ; “ΝΟ 8016 ᾿πίοσοηοθ οδὴ Ὀ6 ἀγαῖνῃ ἴγοσ (6 
ἩΟΤΩΒ οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι ὙΠΕ τὰ τὸ ἴοι- 
Εἰνθηςβδ οὗ βἷῃβ ἴῃ ἃ ζυΐυγο βίδίθ.. ,. [Ϊὰ 186 τηοβὲ 
ΘὨ ΡΟ β.]θηοθ οὗ ποῦ ρίυτο ΟΠ. ΔΗΥ βι: ἢ ἀοοίγηο, ΟΥ̓ΟΓΥῪ 
Ῥσίμοῖρια οὗ βουπὰ ἰηἰογργοίαι οι σοαυΐτοβ ἰμαὶ πὸ 
δου ἃ Βοεἰίαίο 0 βιρρογὶ ἰδ ὉΥ ὑπο αἰβουϊὶ 
6 ΓΤοίοιβ ἴο 1 οί, 1}. 19} ἴῃ ποέῖῆον οὗ πῇἢϊοῖ ἀοεοβ 
6 Ρ]αΐπ οομδίσυοίοι οὗ 80 πΟγὰ8 ΔΌΒο] υἱοὶ τὸ- 

αυΐτο 1.) ὙΟΒΡΟΒΎΟΞΚΤΗ (ΤΥ ἴῃ {πἰ8 ο886 ΟΥΣΒ ἴὸ 
αυοίθ. ἔγομταη ὨΪ8 ἔδνοτίϊθ ζαί Π6 8): “ βότηθ δῦ ΒδΏοθΘ 
ἰηέοστοα {δαὶ βἷῃβ ποῖ ἰογρίνϑι ἴῃ 118 του] ΤΑΥ͂ ὉΘ 
ογχζίνθῃ ἰπ δῃοίμεσ. Βαὶ 118 ἰπέδγοποα οομίσδαϊοϊβ 
186 ζοΏΘΓΑΙ ἰοδοβίηρ οὗ βοτὶρίαγο (κα σχνυϊ, 26; Φολπ 
ἷχ. 4: ΗΘὉ. 11}, 18 . ἰχ. 27). ... Τὴθ6 ῥὮγΑΒΘ ἰδ κοῃ 
τοροϑίμον βρη θο68 πὸ ν 811] ἰ8Β ἃ ΗΘὈγαΐδια ἐουπὰ 
ἷἰῃ {86 Ταλυυά." ΟἾὟΕΝ: “ΤΏ6 σὑο]6 Θχργοβδβίοῃ, 
“ποίέλεν ἐπὶ ἰλὶδ τον, ποίέλεν [πόγ} ἐπ ἐδλια τοογία ἰο 
οοηια,, 'ἰα ὈΘγΟΙΠα 4}1 αὐδβίϊοῃ δὴ οιῃρῃαίϊο πεῦεν. 
ΤΠΘηα Βα σοπίτγβαϊοίϑ ΟἸβμαυβοη, δὰ δὰ ἀβ ἱμαὶ τῃς 
λάθα οὗ [π6 τοιαἰββίοῃ οὗ βίῃϑ ἴῃ πο οἵμον που] “15 
πομ6. ἰδυρὰ Ἰιογα, πον ἰῃ 1 Ῥοῖ. ᾿ἰϊ. 18 [19], δῃὰ ἰ8 
αἰγΘΟΙΥ αὐ αν ὙΠῸ ΤΩΘΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΙ Ραββα ροβϑ, ἜΧΡΓΟΒΒΙΥ 
ἀροϊαυησ [Π6 ᾿τηγαυ τ ὉΠ} οὗὨ [Π6 δου] 8 σοῃάϊτοὨ ὈΘ- 
γοῃὰ 86 ρστᾶγθ." ΝΑξτ: “ Μεὶλεν ἴῃ ἰλὶδ οοτἰά πΟΥ 
ἐλ τοογϊὰ ἰο εοπιθ. ΤῺ6 ατθοκ ποτὰ ἴῸὸν τοογία 18 
αἰών, αρε; ἰὰ νγὰβ ἃ ὈΓΟΥΘΥΓΌΪΔ] ΟΧΡΡΟΒΒΊΟῺ διθοηρ 88 
ον 8, Τλθδηΐης ΠΟΙΠΟΡ δἱ Ῥγοβϑηΐ ΠῸΓ ἴῃ ἔαΐατο, [μαὶ 
5: πεῦεν, ἃ8 Ματὶς 8180 οσργϑδσβϑϑβ ὺ πῃ [86 ῬΔΓΘΙ]6Ι 

: "ΒΒ 88 Ὡ6ΤῸΡ ΦὈΓσίγ 685.) Μοὶ οὗ ἰ8ρ 
τοοάστπ (ΠΘΟΪορΔῺΒ οὗὨἨ ΟΟΥΤΏΔΩΥ ἱπίονῦ ἔτοσι ἰδ ΐβ μδ5- 
ὕλσο ἰδαῖ αἷποςρ ἰὰ ἷς βαϊὰ ὑπαὶ ἰδ 8ῖῃ Οὐ ὈΪΔΒΡΏΘΙΩΣ 

ως τς 

---- --ὦ..ὔ.ὸ: 
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δι,ζαϊπαὶ ὑπὸ ΗοΪγ ΟἸοβὶ δἷοπμθ 88|8}} ποὶ Ὅδ ἔουρίνθῃ 
ΒοῖιὨ6. ἰῃ (88 τοῦ] πον ἴῃ δ πουϊὰ ὑο δοϊηθ, ἰῃογο 
8 ἃ ΡοΟΙΒΙ ΟΣ ΠΥ οὗἨἁ ραγάοῃ ἴοσ 811 οὐμὸσ βδίῃβ υθῇ ἰῇ 
ἴ:6 που] ἰο δοζῃδ; ἰμαὶ 18, ἰμαὺ {πο86 ψῆο ἀἷο ἴῃ ἃ 
εἰδῖθ οὗ ἱπιροπίΐοησο, ποὺ ἱηγοϊνίην ἰδ 6 ὈΪΑΒΡΈΘΤΑΥ 
ἀραϊηδί {Π6 ΗΟΙΥ Ομοβὶ, π|ι}} οἰὸς ργοσθοὰ ἴῃ {86 
δρὶ γἰὑ- του ἁ ἰπ ἐμοῖς ἀονγηαγαὰ οουγϑο, {11 (μὲς βίη 
ἷΒ ἰπΠ6 ὨΪΑΒΡΉΘΙΑΥ͂ ἀραϊηδὶ 16 ΗΟΙΪΥ ποδί, ον ὑδιαὶ, 
ἱ ἸΘῪ ἀδουϊά γορϑηΐ, [Π 6 Ὁ ΤΩΔΥ δηά ρμαγάοι," ἘΤὭθη, 
δίες ἠυούπρ, ΑἸ ογὰ δραϊηδὲ (δϊβ ορὶπίου, τ. Ναδὶ 
Δὰς: “50 τουοἢ 18 οογίδίη, ἐπαὶ ἰὑὺ του] Ὀ6 τϑοῖ- 
1688 [Ὁ]ΪΥ ἰο ρῥυΐ ΟΗ͂Γ ἰπ6 οπα ἐπίῃ πορά Ὁ} ἴο δὴ υῃ- 
οογίδι ας οὐ ἴμ6 βίαια δον ἀβαίῃ, οὗ πιο [ἢ 0 
Β[Ό0]6 84 γ8 80 1116, ἤθσθ {Π6 Τη6ΔῺ8 οὗ ζτᾶοα δΓ6, 
δύθῃ ἰἶ ποῖ δηιΐγεὶῪ οὔ ομΥ, ἢοί 88 ρουγογίαϊ ἃ8 ἤ6ΓΘ; 
8} ἰο (μῖβ, (αὶ ἴῃ6 Ἰοπβος ΘΟ γογβίος ἰ8 ρυὺ οὔ 186 
τοτα αἰ δῆοιλὺ ᾿ὸ ὈΘοοχηο8."" 

ςς;ς ΑὮὖ [86 βδσχηδ ἴπηο, Βονγογογ, Απιογΐοαῃ Ῥτγοίεβίδηϊ 
. ἀἰνίῃθα ΒΈΒΕΣΘΙΙΣ ἰπολίηο (0 (16 Με] οΥ ἱμαὶ 6} ἑπύαπί 
ὙΠῸ ἀϊθ 1 ἸπίΆΠΟΥ, τ δοΐδον Ὀαριϊζοά ογ ποῖ, πὶ}} Ὀς 
βανοὰ ὈΥ (86 αἰοποιηθῃΐ οὗ Ομ τῖδί, Τηΐβ που]Ἱὰ ἴη- 
γοῖνο ἐπ βαϊναίΐοῃ οὗ [πὸ γστοδίου ραγί οὗ ἰμ6 υτοδλῃ 
ζδτηδγ, δἰποθ ΟῊ6 841} οὗ ἰδδπι δα βυρροδοὰ 1ο ἀἷδε ἴῃ 
ἰπίληον ; ἩΠ116 [86 Εοταδῃ Οδἰδοὶὶς οτβοάοχυ, ὈΥ 88- 
δογώηρ [1.6 ὨΘΟΘΑΘΙ᾿Υ οὗἉ αρίλδτα [ὉΣ βαϊ γαϊΐοη, ϑχοϊυἀθβ 
8.1 (6 υπραρισοα ἔγοπι {πὸ ἰσηράοτα οὗὨ Ὠοδυθῆ. 

Α []] ἀϊδοπδείοῃ οὗ {6 ΒΔ] [ἰδ οὗὨἩ [86 σοι 01655 
τα Ποπη8 οὗἨἁ Ὠυμπίδη. ὈοΐπρΒ 80 ᾿ἶνο δηὰ αἷθ πιϊπουὶ 
ΔῺΥ Κηοπ]οᾶσο οὗ ΟἸτῖβι, σου τοαυΐγο ὰ8 ἴο ἴβκα 
ἰπύο ὀδοῃβί ἀϑγαϊΐοη ἰδ6 ναγίουϑ βαββαζθβ ὙὨίοΐ τοὶδὶθ 
ὦ ἴα Βοδίμοη, Μαίι. χὶ. 231-34 . χὶϊ. 41, 42. χν. 28: 
Αοί χ, 8δ; χἰν. 16, 17: Βόιῃ. ἱ. 19-21 ; ἢ, 11-ὅ, 
26-29, δηὰ ἰο [86 τηδηϊξοδίδοη οὗ 86 οροβ Ὀεΐοτο 
Ηΐδ ἱποασγηδίίοη, Ζοίιῃ ἱ. ὅ, 9. 10, ἱοροίμον τὶρὰ 186 
ΟΙά Τεβίδιηθαὶλ οχδῖρ]οθ οὐὗἩ ἴ6 πουκίηρ οὗὨ αἰνΐπθ 
ἕταοο ουΐβῖ46 οὗ ἐπ οονοηδηΐ οὗ οἰγουσηοϊδίοη διηοησ 
δι ἢ ΡΟΓΒΟΩΒ 88 Μοϊομίβοα οἷς ((ὴ6 ῥτιοβί κίησ δηθὰ 
ἴγρο οὗ ΘΒ γῖβι), Φείγο, ΒδβδΌ, Ευϊ (τῶ ἃτα ἴῃ ἴ86 
ξ μι ΔΙ ΕῪ οὗ Οτβι), Βίσγασα, ἰδ0 Θυθοη οὗ Ξδοῦα, 

δειηδλῃ, Φοἢ, δπὰ ἴῃ 6 πὶβο τηϑῇ ἔγομι [86 Εδδβί, νἘο, 
[οἸ]Ἱοτίηρσ ἐπ6 βίϑσ οὗ ργοϊηΐβα δὰ ἤἴορθ, δᾶ [0 ὙΟΥ- 
ΒδϊρΡ {π6 πον Ὀογὰ ἰἕπρ οὗ ἱμ6 6}: αἷ8ὸ [86 Ρ88- 
δά 68 Οἡ ΟἾγϑι᾽ 5 ἀοβοοηῦ ἱπίο ἤδάθϑ, δῃὰ ἢ ἶ 
ἴο 1.6 βρ γι ἰβ ἰπ ὑγίϑου, Αοἰβ ἰϊ, 27, 81... 1 Ῥεῖ, Εἰ, 19; 
ἦν, 6, δρουΐ πεῖςῃ, Βοννου, ἴμοσα 18 ἃ νὶὰθ αἰ δδγ.- 
686ε οὗ ἰπἰεσρτοϊδιίοη. 

ἴὰ θϊεδο Ρϑέβαβεβ ΘΔΡΟΙΌΪΠΥ οοπιρδτοα, 85 ΜΟ]} 88 ἴῃ 
(86 σοῆογαὶ δοείριαγο ἀοοίτίπο οὗὨἨἁ 1.6 ΔΌΒο] ἴα 5.106 
δηὰ σοούποβθα οὗ Οοἂ, 1 Β66 τσοὶ 0 ΘὨΘΟΌΓΑρΘ (ἢ 6 
μασι Ὁ]6 ΒΟΡο ἰμδὲ (οὐ ἴῃ Ηἰδβ ᾿πδηϊῦθ ΤΠ ΘΓΟΥ Μ1]] α]- 
Επηδίοιυ βάν, ἰἢ ΒΟΠΊ6 ὙΔΥ, 811} ἰμίδηϊβ νἢο 416 ὈδΐοΓΟ 
δανίοσ οοϊημἰοὰ δοίυδ] ὑγαπβσταββίου, δὰ βυοὶὶ 
«ὐνὴ βεοαύιει 88 ᾿ΐγο δῃὰ ἀΐβ ἰῃ ἃ ἔγαζηϑ οἵ τηϊπὰ ὕτο- 
ἀϊεροκοά ἴο τϑοοῖνο 86 σοβροὶ οὐ 'ἰπ ἂἃῃ Βατη0]6 δπά 
οδιτιοϑί ἀδβῖγο αἴϊος βαϊγαϊ οι (δυο 88 σγὸ ἢπά, [ὉΓ 
ἰμβίδηςο, ἴῃ (ὈγΏοἰ 8 Ὀοΐοστα ἴμ6 δγεῖναὶ οὗἨ Ῥοίϑ)γ).. 
Βαυὶ ονϑὴ {818 18 Ὡοὺ ἰοὸ Ὅ6 ἰδυρηῦ 88 δὴ δυο οὗ 
ἔλα, εἶποο ἰλ6 ΒΙΌ]6, υῖβϑ ἴῃ ἐϊβ βἴθῃμοθ 88 ἰῇ 118 

«Ἴ ἰοδοβίης, κἰνεβ 8. Π0 οσρ]ϊοὶν γον οἰδίΐοη οα [86 βὰ- 

ΤῊ6 ΓΟ] τ ηρ χοθοσαὶ ρσοροδί 00}85 οα {ἢ 18 τΒΟΪΘ 
ᾳαοϑιΐοη 111} ῬγΟΌΔΌΪΥ Ὀ6 ΔΡργονθὰ δ8 δβοιηὰ αἡπὰ 
δετὶρίυταὶ ὈΥ 10:6 τρδ)οσὶγ οὗ ονδηρο]ολὶ αἰνίῃ 68, δὐ 
ἰεαϑὺ ἴἢ Ατπθσῖοδ: 

1) ΤΏΘΣΟ οδη Ὀ6 0 δαϊναϊοη ουἱ οὗ ΟἸ τι. 
ῳ ΤΒΟΓΟ 18 ἢ0 βοοοηα ρῥγοθδοη αἴ ἀθδίῃ, αὶ 

(86 Ῥτοβοηὶ 1{6ὸ ἀδίογτηΐηθθ ἴἰμ6 814] ἴαίθ οἵ δυθσΥ 
τῶδῃ. 1 ἰδ6 ρῥἷδοο τότ ἴΠ6 ἴσο [Ὁ]]οἰ ἢ, ἰΒ6τὸ ἰὶ 
6.81} Ὀ6᾽" (Εφοῖο8. χὶ. 8). “" Ββαΐίδοουεζς ἃ σζδῃ 8ο- 
οἷν, ἰδὲ 8411 μα αἷβο σθδρ᾽" (6 αἱ. νἱ. 7). 

,. (8) 7 ᾶἃσὸ θουμπὰ ἰο [8:6 ΟΥΑΙ ΠΑΡΥ͂ ΤΔΘΔΏΒ οὗ 51806, 

αν ἀοὰ 8 ἔτοα, δῃὰ “ν}} ἤδυθ ΤΩΘΓΟΥ͂ ὈΡΟῚ ἩΒΏΟΣΩ 
ἢ ὙΠ11 παῪθ τηθγοῦ ᾽" (Εοῃι. ἰχ, 1δ). 

(4) αοἂ ν]} )υάγχο ΟΥ̓ΘΓΥ τωδῃ δοοογάΐης [0 Ηΐδ 
Ἰωθαϑυσγο οὗ ἸΙρῃϊ δηὰ ορρογίυη!γ, δηθὰ ἰξ σ}} 6 
“τρογο 1Ο]ΘΓΑΌΪο ᾽"ἢ Ὸγ ἴ[πΠ6 Βοαίμοη αὖ 1π6 ἱπάρτησης 
ἀΑΥ ἴδῃ ἴοσ βυοῖ 88 βἰππρα δραϊηβὶ ἃ ρουϊένο τουθῖ8- 
(οι (οομαρ. Μαϊιι. χὶ. 22--26). ὅς τ ἢ 

(ὅ) ἀοἂ ““νῆο ἰδ ΠΟ τεβρϑοίΐοσς οὗ Ῥθγβοῃβ ᾽ (ΘΟ Ρ. 
Ἀοίδ σ. 86), ἀπὰ ἰβ ἰβη} 6} Υ πιοτὸ [υδὲ δηὰ τοοσοϊαὶ 
ἰμδὴ Ἧὸ οδὴ οοῃςοίνο οἵ, Ν1]] Οἶθδὺ υργίη 186 διϊΌ ΓΘ 
ποῦϊα, 411 106 τηγβίογίοβ οὐ Ῥγονϊάθῃοθ ἴῃ ἃ ΠΟΥ 
ὑμδὺ π|}} 6411 ἔογίἢ Π6 ονυουϊαδύύηρ ὑγαῖβα δῃὰ δάοτϑἍ 
οι οὗ ΗΪ8 Ρθ0ρ]6.---Ρ, 5.]" 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ορροβῖϊο εἴδοϊβ ῥτοάποδα ὈΥ (86 ρἰοτίουβ τυδηΐ- 
ξοδιαίίοῃβ οὗἩὨ ἰμὸ ογὰ, ἱπ ἰῇ 086 ἮΒΟ δγὸ βυβοορίΐ0]ο, 
δῃὰ ἴῃ [Πο086 ΝὮΏΟ 8Γ6 Ορροβοὰ ἰὸ Ηΐπι: 1. Αἀτηΐγα» 
ὕοπ, ἱπάϊσηδίίοη ; 2. οοῃΐρββίου, ργαίβα ---- τοὐοοϊίοι 
ΔΗ ὈΪΑΒΡΏΘΤΙΩΥ : οὐ, τοοοριιοι οὗ ἰἢθ βόονῦ απὰ 
ΤΩΔ͵ ΒΥ οὗ ἀοα, ἀπὰ του] ηρ οὗ [86 Ὠϊνίηα γονοϊδοῃ 
858 (6 ΡΟ οὗ βαίδη.---ΤὩο ὨραΙηρ οὗὨἨ ΟὯ6 τοοδὲ 
ΤΌΠΥ μοββοβϑοα ὈΥ̓ Δὴ Ὁποΐθδῃ Βρί τῖϊ, ΤΏΟΓΘ ΘΑΒΥ 1Π8Π 
[6 ΓΤΘΟΟΟΥΘΙΎ οὗ 8 Ὠγροοτίίο.---ἶῦ ἀτρυοθ 6 ἀογΥ!}- 
δ}! τηϊηὰ ἴ0 τοργοβοηὺ 88 βαϊδηΐο πῇδὶ ἰ8 Ὠὶνίῃο.---- 
Μαρκβ οὗ (86 ἀον θη συπηΐηρς οὗ π6 νἱοϊκοά : 1, 
ΤΏΟΥ ἱμρυΐα (8 οαπηίηρ ἴο [86 ΒοΙν Οπη6: 2. (8607 
βυγέοηάδν μου βοῖνοθ ἰο ἐπὶ8 συπηΐηρ: 8. ἸΠΟΥ ΔΓΘ 
οηβηαγοα ὈΥ͂ [6 ουμηΐηρ οὗ [80 ΕΥ̓] Οη6 πίϊπουΐ Ὀ6- 
ἷῃρ ἅτᾶγο οὗ ἰϊ.--- ο τ] οκοὰ ἀν βοο οἷ αἰιοταρὶθ 
ἴο τοργοβοῃὺ {μαὺ το 18 ΠΟΙῪ 88 8ῃ αγίϊβοο, ἰ5 1186} 
ἐδ6 ὈΓΟΥ͂ οὗ ἴ6 πογϑὶ ἀγβοο.---Οτἶδὲ νυἱοϊοσίουβ οὐδοῦ 
(Π6 ΘΔ ΗΥ οὗ ΗΪ8 Ορροποϑῃίϑ: 1. [πὰ Ηἰβ ἀοσίθῃοο : 
2. ἴῃ Ηἰδβ υβιϊβοδιίίοη ἀπά τηδηϊοβίδ οη οὗ Ηἱπιβοϊῇ : 
8. ἰῃ Ηΐβ8 δοουβαίΐζοῃ οὗ ἰ6 Ῥμιανίθοοθ 4. ἴῃ Ηἰἷ 
ναγηΐηρ.--- ΤῊ ΘΟΩΒΟΟΌΘΏΘΟΒ οὗὨ δἷ:.---ἰη δῦ ΒΘΏΒΘ 
680 βαίϊδῃ Ὀδ6 Βαϊ ἴὸ βᾶνθ 8 Κίηραουι ῦ---ΟἸγῖϑυ 89 
ΑἸ Οηο, πῆο Π48 Ὀουπά [86 ΒΙΓΟΙΡ' ΤηΔΏ.-- ΑἿΥ 
Ῥουγον Ἡ ΒΙΟΝ [6 ΕΥῚῚ Ομο τ θὶ 8 μογο, θθ]Ο 8. Ὡοὶ 
ἴο Εἰπι οὗ τἱρῃῖ, Ὀὰὺ 16. ἀϑυγροα απὰ διτορδίορα.-- - η- 
οἰθδῃ βρὶγὶῖ8 ουυγίηρ δηὰ στίουϊηρ αὖ [86 ΠαρΡΡΙΠΘΒΒ 
οὗ τηδῃ.---ϑ θη εἴἴδοῖ οἡ ΗΪ8 ρϑορὶθ ἴῃ δε ὑοῦ], 
ἰο 186 ᾿ἰαϑὲ ἀδγ, οὗἉ 1Π6 ἱπαϊρπδίίΐοη οὗἩ ΟΠ τῖϑι, οσσαβίου- 
οα ὉΥ (6 οἤδγρο, [δὲ Η6 σατο οὐ Ηΐβ υοτκ ἰῃ 
οοηϊυποζοι τι βιαίδη.---ΤΠ)6 χτοδί ΠΟ οἵ ἀδοϊδίοῃ 
θοίνγθοα ΟἸγβὶ δηὰ [βγϑοὶ: 1. ΗΟΝ δυσί]. 2. πὸπ 
Βοΐοταπι : 8. ΠΟῪ ρἱοτγίουϑ.--- Τὸ πιο πογὰ οὐἉ 19 
Ποτὰ : ον Μο, οὗ δραϊηϑὶ Μο6.---αρστοοιημθηΐ μοί θ ἢ 
(8666 ὑπὸ πδίοπγοταβ: 86 ἐπαὺ ἰ8 ποῦ νι ῖὶῃ Μο, οἷα., 
δηὰ δο ἐμαὶ 8 ποῖ ἀρδίηβὶ 8, οἱο.---ἰἴ τᾶν αν ὈΘΘΏ 
ΡοΒβὶὉ]6 ποῖ ἴο γτϑοορηΖα ἰμ6 ὅοιῃ οὗ Μδῃ ἰῃ {86 ἔοστῃ 
οὔ ἃ βογναῃηί, Ὀαὶ 1 18 ποῦ ροββὶ Ὁ]Ϊ6 ὙΒΟΪῪ ἴο ἵστιογα ἰπ 
ΟἿΣ ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΠΟΒΒ 86 ΗΟΪΥ ρί τὶν ἴῃ Ηΐ8 ρῇοτγ.--- 
ΤῊο ΗΟΙΥ βρί τὺ ρ]οτίθοβ 186 ὅοη οὗ Μδῃ, δῃὰ πιδῖκο 
106 σαυδα οὗ ΟἩ τὶβὺ ἩΪ8 σαυ86.----ΤῊο 8ἷη οὗ ργοὐυάϊοὐ 
αἰκίη το, γοῖ αἰδοτγθηῦ ἔγοτῃ, (6 βίη οὗἨ δομῃβοῖουβ τὸ- 
͵οοίΐοη οἵ νῇραὶ ἰ8 ΠΟΙΥ : 1. [πὶ [18 τηοῖίνο ; 2. ἴῃ ἰἰ8 
ΘΟὨΒΟΪΟΙΒΏΘΒΒ : 8. ἰη ἰϊ8 οὈ͵οοῖ , 4. ἰῃ ἰϊ8 οὔβοίβ. 

«Βιαερλόηιν αραϊπεί ἐλὲ Ἡοῖν ϑρίγῥ. 1. Τὰ ἰὼ 
ΒΟΌΓΟΘ : (α) 80 ἴῃ βΈΠΟΓΑΙ ; (6) ὈΪΑΒΡΏΘΠΑΥ ἴῃ ροΠοΓΑΙ. 
2, Τὰ ἰἴι5 ρσταάθδὶ τηϑηϊ οβίδιοη : ὈΪΔΘΡΏΘΓΩΥ οὗ πῖιδὶ 
8. αἰ νίπο, οὗ (86 ὅοῃ οὗ Μδη ἰπ 16 ἔοττη οὗ ἃ βοσυδηΐί. 
8. [πὶ 1.8 οοταρ  οἴΐοη : ὈΪΔΒΡΏΘΠΙΥ ἀρδίηβὲ (π6 Ὠίριοδὶ. 
τονοἰδιίϊοη οὗ ἀοὰ ἰῃ Οὐγ σοῃβοϊουβηθδβ, οὗ ἀραϊηδὶ (Β6 
ϑρί τὶς οὗ [Π6 ξοβρεὶ βοὴ δὰ τουβοὰ ὑμ6 οοῃϑβοίθῃοθ. 
-- ναγηΐηρ ἤσυτο οὗἨ [Πδὺ βη ἴῃ 81} 1ΐ8 ἔυ]πθδα, δηὰ 
οὗ οομῃρ!οῖο οομἀριημβίϊου.--- ΤΠ δἰη οὗ {2 ᾿βαϊδῃὶο 
οομβϑϑαυθῃοθ οὗ ῥγῖάθ, νβθ τὴ ΑΛ ΘΠΒ Ὠἷβ τιϊπὰ 

. ἴα δῃποίδοα οἴ [ἢ Απι. οἴ ΟΥ νὰδ ῬΔΥΓΥ τουτί. 
ἴοι: (ΒοὉν. 1865) ογ 180 ἰδϊνὰ Φἀ!!οἢ, 10} 8 ὙἹΘῪ ἴο τοῦῖκ Φ 
ἀξ ἸΏΟΓΤΘ ΟΙΘΔΣ δῃὰ ὀχρ !οἱ!.--- Ὁ. Β.} 
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δραϊηβὺ (86 ὅση οὗἉ δἰ σμοβὺ του δι θη, ΤΠ ΟΒ6 ΤΑΥΒ ὈΘΏ- 
οἰτγαῖδ ἰηΐο ἰἰ.---ϑρίγ 4] βυλοῖάθ, ον (86 δηῃ υπΐο ἀοδίἢ 
(1 ϑοόδη ν.), ἴ86 οῃὰ οὗὨ ὁπ6 οἵ πὸ πᾶσ: 1. ΟὗὨ δαγά- 
Θηΐηρ, 2. οἵ δροβίαϑγ.--- ΗΟ 86 πδῃΐηρ δρδϊποὶ 
ΙΑΒΡΏΘΙΩΥ 8 ἰο Ὀ6 Δρρ]1οα ὉΥ [86 οὨ]άτοη οἵ αοα: 1. 
Ἐδοὺ οὨο 8 ἴοὸ Ὀθνδγα οἵ ἰὐ : 2. 1 18 ποὺ ἴο Ὀ6 ἱτηραϊοὰ [0 
ΔΗΥ͂ ΟΠ6: 8. 1Π6 ΔΟΠΑΘΏΟΥ ἴο πιᾶάσο οὐμοῦϑ που]ὰ ᾿Ἰοδα 
ἴ0 8ῃ ὀρροβῖίθ οουγϑθ οὗ οοπαποῖ." “(ΕῸΓ ΘΧδιηρὶθ, ἔῃ 0 
ῬΒατγίβοοβ δανο δοχητἱ δα ἰξ, μα τὸ σδηποὶ δοϊωγὶὶ 
τ: Βογοίίοβ, οἷο. αὶ πὸ [86 ογδοάοσ, οἷο. ; [8086 
Ὀογομπα [δ6 Ρᾳ]6, οἷο., ὈαϊνῊὸ 86 ῥὑτίοβίβ, οἷς. ; ΟὟ ορ- 
Ῥοπϑῃίβ, οἵα, Ὀὰϊ τὸ ὙΠῸ 8.6 ἴῃ (86 τὶρμῖ, οἴο.})--- 
ΑἸ γῖδυ 18 δἰ πα β [ἢ 6 Β8116; δηὰ 86 ρ᾽ογίουβ ΟΠ δ 8ο- 
του βεῖσα οὐ 1Π6 ρΌΒροὶ δρροᾶγ ουθὴ πῆθη Ηδ Βροδ 8 
ΟΥ̓ ὈΪΑΒΡΒΘΓΙΩΥ͂ ἀραίηδβὶ ἰ86 ΗΟΙΪΥ ϑρίτϊ.---- Α}} ΤῊΔΉΠΘΡ 
οὗ βἷῃ 8}8}} Ὀ6 ἔογρίνθῃ πο πθη. 

ΤῊ ἰγθθ 1β Κπόνῃ ΟΥ̓ ἢΪ8 ἔτγαϊ!.---ΠΓ τὸ σαπηοὶ 
δοπάσδτῃῃ ἰῃ6 ἔγυλι, τὸ ββου]ὰ ποὺ σοπμάθιηη [86 ἰγθθ. 
---Ἰἶ πὰ Ἵδηποῦ ρτγαΐὶβο ἴμ6 ἔσγυϊδ, γα βῃουϊα ἢοΐὶ δοτὰ- 
τοοηα {δ ἴτ66.--- ΟὟ ΤΘἢ ΙΏΔΥ ὈΘΟΟΙΏ6 ἃ βΘΏΘΓΔΙΪΟΣ 
οὗ νἱρϑῦβ ἴῃ {ποῖ το δυο δηιῖρ τοπατὰ (Π6 Κιηράοϊῃ 
οὗ ἀοἀ.--Οὐἱ οὗ ἴδ6 ἀθυπάδποο οὗἩ ἰὩ0 Ὠραγὺ {Π6 
ΤΟΙ ἢ ΒροδΚοίῃ.- τ τηδῃ 8 τΟγῺΒ 88 ἰηαϊοδιϊηρ ΐθ 
ἰηνδγαὰ βίδα: 1, ΑΒ. Ὀοίηρ 118 ἔγυϊ; 2. 88 Ὀοΐηρ' 18 
Βρ  γἰ [18] οοἰ ΠΑΡῸ ; 8. 88 Ὀοΐησ ἃ ἀθοϊβϑῖνο ἀροϑᾶ.--- 6 
δοοουηῖ ἀσημηαπάοά οΟἴΘΥΟΙΥ 1416 ποτὰ.---Ηον οὐν͵ υ8ὕ- 
βΒοαίίομ ΟΥ Θοηἀοιηηδίίοη ΤῊΔΥ ἀορεπὰ οἢ ἴμ6 ιρί να 
ἰοχίυτο οὗ οὐγ τ γα 8.---ΗὙροστίβυ ονοῦ Ὀοίσαγίηρ ἰὑ- 
861 ΌΥ {86 8586 οοἷπ οὗ 15 τογά5.---ϑρί ταδὶ ΓΟΓΟΥΥ 
186 πογβύ, διὰ ἐμπογοΐογο ἴῃ 6 τηοϑὺ ὈΏρΡΑΡΟΏΔΌΪΕ, ἔγαυά 
ροῦ ἴδε κἰησάοτῃ οὗὨ ΟὨτίδι, 

ΤΟ ἀφηδηᾷ οὗ ἃ βῖρῃ ἔσοσῃ δϑδνυθῆ, τηδὰθ οἢ [80 
Τιοτὰ οὗ μϑάνϑῃ, 8 βίζῃ οὐ ὑπθο]οῦ πὰ μαγαθηΐηρ.--- 
ΤΏ βἰγη οὗ {π6 Μοββἶδὴ ἴγοταῃα 1826 ἄθϑρ, (86 ἱσῃοϑὶ 
βίρῃ ἔσομαι ἨΘΔΥΘΏ.---ΦὉΠ88 ἃ Ὦρα οὗἨ ΟἸγβί.---ονοαῦὶ 
Βοδίμοηβ {π6 δἰτοηροβὲ τ] ῸΠ6 8868 ἀρχαϊηβὶ Ὠγροοτὶ τοδὶ 
ΟὨ τ δῃ8.---ΤΏΝ απδοη οὗὨ 186 βου ; Οὗ, ΠΟΙΥ Ἰοηρ- 
ἱηρ πῃ ἰῃοδθ γῦο ἱπηδοὶν (6 ἀατῖ Ρ]6 68 οὗὨ [Π6 φασί. 
--Οα ρτοδίογ ἴδῃ Φοπδὴ 8 ΠογΟῸ, δηα ἃ στοδίοῦ Π 88 
ΒΟΪΟΤΩΟΩ ; ΟΥ, ΟἸτῖϑὶ, ἴῃ 6 τθδὴ ΟὗὁὨ ΒΟΙΤΟῊΒ δηὰ ἰῃ6 
[μοτὰ οὗὨ ρίογυ, ἰπ Ὀοΐῃ τοβρϑοίβ βυγραβϑβίηρ 4}} οἰ Π ΓΒ : 
οὗ, {πὸ ΟἸΟΥΥ οὗἩ ἴῃς Νον Τορβίδιηοηΐ : οσ, 1ῃ 6 Οοτὰ- 
Ὀἱπρὰ μουν οὗ [Π6 Ὀγδοπίμπρ οὗ τοροῃίδηοα δηᾶ οἵ 
[86 ἀοοίσϊπα οὗ |18, οὗἩ ἀορὰ δηὰ οὗ ποτγὰ : οτ, 16 οτὰ 
Βοίπρ ἰο {Π080 ὙΠΟ δγθ αἰβίδηϊ, δὰ ἰοθα ὙΠΟ ΔΓΘ 
αἰβίδηὶ σομπηΐηρ' ἰο Ηἰπ).---Ηδγαοηΐηρ,, ἃ Βονοη ] ἃ ΡοΒ- 
ΒΟΑΒΊΟΩ.--- ΤῊ Παγἀοπίηρ οὗἁ 18γ86}].---ΤΏοΒο ὙῈῸ ΔΘ 

δραϊηδί ἱμοῖν πι'}}, ἴῃ ἃ το Ὀοίίοῦ οοηαϊ- 
του μη 1056 ἯὯΟ γὙ ΟἹ ΔΙ ΒΌΣΤΟΠΟΣ ὉΠΘΙΊΒΟΙΥΟΒ 
ἴο Ὀ6 (Π6 ἱπβίγυταοηΐβ οὗ ὑποίθδη βρὶσὶ8.--Ἴ Π6 ποτϑὶ 
ἀ6γ1}18 ἃτὸ ὑβοβο ὙΠῸ Ὀγοϊοηά [0 θα [86 τηοβί βρ᾽ γί]. 
--Ἰατα πῃ 016 οοπαϊιϊο οὗἩἨ Δ ἱπάϊντάυδ), Ὀὰϊ 68Ρ}6- 
οἶδ!γ οὗ ἃ παιΐοῃ, το σοθουηοοβ δα σΘΟΠίΓΑν ΘΠ 68 
15 δρί γί ἴ.8] Ἔχρουίθῃοθ8.--- ΤῊ βἴξτιβ οὗἨ δῇ 6ν]] ρϑῃ- 
ὀγδιίοι. ͵ 

ϑΘίαγζο :--- 6 ΟΥΤΔΏΣΩΥ οὗἨ ϑαίδῃ 18 στοδῖ; ἴοῦ ἢθ 
ἀορτίνοϑ δ Ὀοΐδ οὗὁἨ {ῃ6 ῃδίαγαὶ δηὰ βρί τυ] σ᾽ 8 

ΤΗῊΗΕ ΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝα ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΥ. 

ἀον, 1 Φοἢη ἱἰ, 8.---ἰ8 Βαίδῃ α Εἰῃρ πὴῆ0 Ὧ84 ἃ 
τοὶ σὶν Κιηράοτῃ ; ἴβϑὴ στὸ πουϊὰ ποῖ Ὀόντᾶσο οὗ 
Ὠἰτη ἢ---ΟἩτίδὶ δίοπ ἰβ 80]6 (0 ἀοδβίτσου [86 ΟἿὴ 
οὗ βαίδη, Αοἰϑβ σ. 88.-- -Ὑ Βογο ἴπ0 βρὶπιὶ οὗ σοὰ δ, 
ἴΠ6Γ6 δ͵8Ὸὸ ἷβ 86 Κίηράοτῃ οὗ αοά, Βοιῃ. χὶν. 17.-- 
ὙΥΠδὺ οοποοτγὰ δίῃ ΟἸ τἶβὲ τῖ ἢ Β6] 15] ἢ 2 Οον. νἱ. 1δ. 
--ἥαλιε : Το αἰνίπλῖγ οὗὨ ἴῃ ΗΟΪΥ ϑρίὶσίῦ ἀρρθασβ 
Αἶδβο ἴτοσα {Π|8, ἐλδὺ (06 δἷη ἀραϊῃδὺ Ηΐπὶ 18 ὈΠρΡδγοἢ- 
8016, ΗΘὉ. “]. 10, 11.-- Οεἰαπᾶεν : Μὶηϊβίοσβ βῃουἹὰ 
ΒΡΟΔΚ αἰ τἢ σδυίϊίοη οὗἁ [86 5). ἀραϊπδὶ ἢ βοη οὗ δη, 
δηᾷὰ οὗὨ {πὶ δξαϊπδὶ 16 ΗΟΙΥ ρί τίς, Ἰοβὲ ἴῃ θοῦ ο0Ὲ- 
Βοίθῃοοϑ Ὀ6 ἔτ ρίοηθα δηά οδϑδὶ ἀοπ.--- Ομόθπεΐ ᾿ 
ΤΒ6 γοϑαγγθοίίοῃ οὗὨ ΟἾγίϑὲ (μ6 στοδίοϑι ταΐσϑοὶο, δπὰ 
{86 868] οὗ Ηἰδ ταϊβδίοῃ, 1 ὅσ, χν. 16.-- - 6 Ἔσϑρ]α 
οὔ τη6 ΝΟΥ 6Β.---- (Οἀπϑίειπ : ΤΏΟΘΘ τμΟ ΔΓῸ ποδσοϑὲ 
ἴο {86 ρό8ρ6ὶ οἴἶδῃ ἀδδρίβα ἰΐ τηοϑῦ; δυΐ {ΒοΓΟΌΥ 
ΤΟΥ͂ ΘΟ ΘΙ) ἰποτηβοῖγθβ, 8ὸ (μὲ [ΒΟΥ δῖὸ νι ουΐ 6ὁχ- 
ουϑα, ΗφὉ. ἱϊ. 2.--ἩΜ αἴ σεῦ : ΑὙΔΥ, ἴδ186 ΒΟΟΌΣΙΕΥ - 
᾿πουρὴ ἀτίνοη οὐ, [Π6 ἀ6ν]}] τΔΥ τότ ἴῃ 
ἴοτοο.---:ἰ μοὶ Ηἶτη τῆο ἢδ8 Θβσδροα ἰδ ΟδΓῸ 1οϑὲ δ6 ὮΘ 
ΘὨΒηΔΓοα ἀρδίῃ.---ΤΏΟΒΟ πὸ ἰπν να 1ῃη6 ἀ6ν]}} ἰο ἰδ 
ὑμόπι, χζαγη ἢ ἰἢ.6 ΒοῦΒ6 οὗὨ ἱμοὶν ποδὶ ο δΪ5 σϑοθρ- 
ἰἰοη.---ΤῊ 6 τλΟΓΘ ἔΓΘΟΌΘΕΓΙΥ τδη Γοδίδίβ [16 ρῇδοο οὗ 
αοά, 86 ψΌΓΒΟ ἀο068 Ἡ δ δεσῖξ, 2 Ῥοϊ. ἢ.. 22. 

}ῆδοο :--- Τὴδ. Νιιπευϊίοα; ΤΏΘΓα ΟὨΪΥ͂ 8 ῥΓῸΡ 
Ῥαυὺ Βοτα {86 βοη οὗ ΘΟοἀ ΗΕ], {[Π6 ΓΘ "Β.1 [Ἢ 
ἴο Τοροηίδησο, Ὀαὶ Πογο ἴΠ6 Βηπουποοιιοεξ οἵ ΤΏΘΣΟΥ, 
δῃα 1Π6 ρἷδ οὗ Επδοθ ἴο τορϑηΐδηρο; ἴδότο τοροιῖ- 
ΔΏΠΘ, δ ἱυρϑαλίοποθ, δὰ ἤθηοο {π6 Ρυπἰβηπηθηὶ 
ΜῊ ΟὮ ΓΠΟΥ͂ οβοαροα ὉΥ ἐποὶν ροπίΐοῃοο, μ0Κο χὶ, 88. 
---:ΤὴοῪ Οὗ ἐλε δοιΐδ ; Βἢ6 οδίῃὴθ ἔτοπὶ ἃ [ἈΓ 
ΘΟΥΒΊΓΥ, ἀοδρίϊα (86 αἰ ου 168 ἴῃ {8 ττΑΥ, Μ᾿ Ὦ116 ΠΕΙῸ 
ΤΏ6Υ͂ τοὐθοὶ τιῇηδὺ ἰ8 ρυθδϑϑα οἱ {Ποῦ δοσαρίδποο ; Το Ὁ 
ἀογ Ἰοηρίηρ δηὰ ἔα, ὮοσΘ βδ οι δα πῃροϊϊοῖ; 
γοπάον ϑοίοσηοι, μθγο Ὁ τὶϑί, πεῖ ΗΒ. Ἰηβηΐΐα τῖ8- 
ἄοπι. 

Οεονϊαοΐ :-πτοὶ τοῦ δ ογὰβ ἀσὰ ἴδθ οὐξάστοθ οἢ 
ὙΠ ΙΟΝ Ὧ6 5 ἴο Ὀ6 ἰγτοεα Ὀοίοτο ἀοὰ. 

Ἡεωδηδν :-- ΟἹ α ΒίΓΟΩΡΣ πίαδὶ σοτηο, ΥἱΖ., ΟἸετΐδὲ, 
ὉΥ ΝΒΟΙῚ Ὅα 68} (0 Δ]} οὐλὴ ἡδηδενι ΘΟ ΓΔΙΣΥ ἴῃ τοδίθεθ 
οὗ τοὶ βίο δηὰ οἵ αἰ, γν}}} σοοοῖγο 6 βουθγεβὲ οὐ» 
ἀδιμ:δίϊ οι .----ϑἴη ἃ ροΐβοῃ.-- -ἼῊ6 οασί δὰ ὑπὸ τοουϊὰ 
σδηηοῦ 6 Βοραγαίβα.----Τ]6 του ὈοίγΓαγθ ἐπ Βοασὲ. 
---ΑἸ ΟἹ] ἰγοάβυγα 8 νσοίομθα ροβϑθεββίου.---  μοοὰ 
ΤΓΘΆΒΌΓΟ 59 ΣΩΘΟΧἨ ΔυΒΕ0]6. 

[ΟΚΡΟΘΥΓΟΚΤΉ (οἢ ὑμ6 εἷσῃ οὗ Φομδῇ, υὙϑῦ. 
40) :-- Ηἰογο 18. Δῃ ΟΌΒΟΓΥΔΒ]6 ᾿πβίδῃοο οὗ ἰπ 6 1868 Ο 
16 ΟὐΒρ618 ἰῃ οοπβττηίην ἱμ6 ΟἹὰ Τοδβίδιηθηι. ΒΥ 
015 βρϑοΐτηθη οὗ Ὠἱνίπο Ἔχροβίτοῃ, οὰγ ᾿ογὰ 6818 
[86 Ὀο] οὗ, (μδ΄ τβαῖονοῦ 6 ΤΩΒῪ ΠΟΥ πα ἴῃ ἴδμ6 0. 
Τ.. ἀἰῆου!ςΣ ἰο θα ἀπαογβίοοά, νὶ}} οὔθ ἀδὺ Ὀ6 οχρίδίη- 
δα, ἀμβὰ Ῥρυῦδῃ8 Ὀ6 βοὴ ἴὸ θ6 ργορῃϑίΐο δπὰ ἰγρὶοδὶ 
ΟΥ̓ 1Ππὸ ρτοδίθβϑὶ τυβίθσίοβ οὗ {6 ρΌΒΡΕ]:; δῃηὰ (μδὶ ἴῃ 
{πὸ τοθαῃ ἔἶπηθ ἰδ ἰβ δὴ δχογοῖβα οὗ ὑμεὶγ ἔλ δηὰ 
ἃ ὑγἷδὶ οἵ ὑμοῖν Ὠυτα γ,--- ἀἰνπ61γ-δρροϊπιοα ἱπδὶσυ» 
ταθπὶ ΟὗἨὨ ἐδιοῖγ τῆοταὶ ῥγοδαίΐοῃ,. απὰ ἰξ ἰ8 δεοσμϑθ 
(ΠΟΥ͂ ΔΓῸ Βίγδησο δηὰ πηδυυ θοῦ, ἰμδὶ βυιοῖι Ὠἰβίοσῖθϑ 

Ὀοϑίοπνοὰ ὑροὰ ἰπι.---οαϊπσον : ΟἸτϑὺ ὁδῖὰμθ ἰπῖο | 88 ἴμοβο οὗ Φοῦδὴ δὰ Βδίδδτη διὸ ἴ86 Ὀ6δὲ ἰοβίβ οὗ 
(ἴα ποιὰ μὴ Ηθ τηΐϊρης ἀρϑίγου [86 πουΐβ οὗ 189 [86 δίγοησιῃ οὗὨ ΟΡ ἔΔ11}.---..8.] 

4. νοι ἰλδ πιοίλεν απα ἰδ δγοίλγεη οὗ “ζεξωδ ποι λεδίίαίε. μὲ ἐλὶΔ ᾿οδιίαξοπ αῇοτας ἐλ Ζογαὰ ἀπ οΡ}ονγ- 
ἑωπὲν 977 οαἰδέπισ αἰξότιζίοη, ἰο Ηδΐδ δρίγίμαΐ ἀπα τογαὶ σοπεγαξίοη, ἐπ τολιοὶ ἐλον αἶδο τοογὰ ἱποϊμα ρα. Ὁ. 
ΧΙΤΙ. 46--ὃ0. 

(Μαεὶς 11. 81-8ὅ, 

16 6 γοῦ ἰδ] κοα ἴο {Π|ῶ ρϑορ]θ, θ6ῇῃο]α, δὲ τη θοῦ δη!α ἷ8. Ὀσθίμγαη [Ὀσοίβοῦβ ἢ 40 

Το νἱϊ. 19.-21.) 

41 βἰοοὰ [τγϑγὸ βίδῃαϊηρ] πὶ πουΐ, ἀαδισιηρ [566 Κη 6} ἦ ἴο Βρθαὶς στὰ μω. ΤΉΘη ὁΠ6 Ββδιὰ 



ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 46-δ0. 29] 
Ἢ 

ἀπίο τα, ΒΘΒΟΙᾷ, (ΠΥ ταοίμο δηᾶ ἐμ γ Ὀγθίθσθῃ [Ὀτοι μοι: 5] βίδπα σι βουΐ, ἀοβιτηρ 
48 [566 κ1ηρ] ἰο Βρθαὶς συ (166. Βυΐ ΒΘ Δηβυγοχοα δὴ βαϊὰ αηΐοὸ Ὠΐτὰ {πα ἰο]4 μἰπη, ἿὟ μο 
49 18 ΤΩΥ ΤΟΙ ΒοΥ ἢ δηα ὙὙ{0 81Θ ΤῊΥ͂ Ὀτϑίμσθῃ [Ὀτοίμοῖ8} 7 Απά ἢ6 δβἰγθίομϑ ἔστι ἢ μδπὰ 
δ0 ἰοναγὰ [ᾳροη, ἐπί] [18 ἀ1801}168, διὰ βαϊὰ, Βϑῃοὶ ἃ ΤῊΥ̓ τοί. πὰ τὰ Ὀγοίμσθη ἰ ΕῸΓΣ 

ὙΒΟΒΟΘΥ ΘΙ 8}8]}} ἀο ἰὯ86 γ7}}} οὗὨἨἁ ΤΥ Εἰ ΑΙΠΘΣ Β]Οἢ 
ὈΓΟΙ]ΙΟΥ, δπα 8ιϑύθσ, δπα τιοί θυ. 

[0] 158. ἴῃ Ἀθάνθα, {Π|0 ΒδΙῺ8 18 ΤΑΥ͂ 

1 γον. 46.--[ΤῊο Ἐ. γοτγείοπδ, ἤτουι ἽΤ Ὁ 8 ἄοτγπ ἴο ἴδο Απἰμοτίσϑᾶ, τουάον ἀδελφοί: δγείλ᾽θη, ουθὴ ΔΓ 1ἴ κἰχηϊ- 
δ65 παίαγηὶ τοὶ δι οβδΐρ, 88. Βογὸ, Μαῖέ. 1, 3 (αάδι) διὰ δίς δυσέλδη); ἰἰ. 11: ἐν. 18; χί!ῇ. δδ, ἀπὰ τη ΩΥ οἴμπον Ῥδβϑβοδ, 80 
ἴδει ἰὴ Ἰογ ὃγοέλονδ ΠΟΥ ΒΟΤΟ Οσσυγα ἰῃ ΟἿΌΣ ΕΠ]. ΒΙΌ]6. Βαΐ ργόδθοΐ ὑδᾶσὸ σοηδηθδ (0 ποτὰ γόπι ἴοὸ πηογ8] δῃᾷ 
δρί τί ἔιμαὶ το! δ ρ. Ῥογοθδῖου : “ ΤῊΘ ψογὰ δγοίλδυδ ἀθποῖθθ ῬΟΥΒΟῚ8 οὗἨ ἴΠ6 δ816 ἔδυ ἶν : [89 νοτὰ δγδέλγθη ῬΘΙΒΟῺΒ 
οὔ [δ 84π16 δοοίοίν δα: (86 ἰΔί(οΥ [8 ΠΟῪ 1{{{19 πιδοὲ, ὀχοορὲ [π ἘΠ ΘΟΪΟΘΜΥ οὐ ἰῺ [86 δοϊθτηη Β.γ]6."--. Β.} 

 ψετ, 46.---[Ζητοῦντες. 
“ ρο.] ἃ ποῖ ΘΟΙΩ6 δὲ δἷπι (Ὁ [86 ὑσχοβδ."--. Β.] 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ον. 46. ΨΣ19 Εἶο γοὶῖ ἰαἸκοᾶ ἴο {9 ῬΘΟΡ]Θ 
(πιυϊιἱτ 68, ὄχλοις), οἰ6.--- Το ἰγαηβδοίίοη, ΡὈΓΟὈ- 
ΔΌΪ οσουστοα αἱ Οδρογῃμδῦση, ἴῃ Βοῖὴθ ρυὉ]16 Ρ]866 
ΠΟΔῚ ἰο ἃ 8 οσας (Μαγκ 11]. 20, 21.) Τα πογάβ, 
ἴδον τῦοσο βίδπάϊης τυϊ ποῖ, ΟΠΙῪ ἱταρὶν ἰμὰϊ {6 
Ιμοτὰ γτᾶὰβ βυττουμπαοαὰ ὉΥ͂ ἃ ἀσῃ80 οσοναὰ οὐ ρϑορῖο, 
διὰ ἰμδὺ ΗΪ8 τη οῖμον δηὰ Ὀγοίπογβ βίοοά ουϊδίάθ οἔὨ 1, 
Βαυὶ ἰν οἰδαΣΪ Βμονβ ἰμαὺ ΟἸὨγβὺ γγτὰ8 ποὺ ἴῃ ἃ ἤουβα. 
ΗΪ5 τηοΐμοῦ δὰ ΗΪ5 Ὀσοίπιουβ ΠΟῪ δρρϑᾶγ, βοοκίηρ ἴῃ 
ψαΐη [0 δροϑῖκ ἰο Ηΐηω. Ἴδα ουὐθηὶ 8 τῇοτο [ὉΠῚΥ Τ- 
οογαάοά ἰπ ἐπ ἀοδροὶ δοοοταϊῃρ ἴο Μασ. Τῆδ οὐ68- 
δῖοι ὙᾺ8 88 [Ὁ]1ΟΝΒ : ΤῊ ὨΘῪΒ βργοδὰ ἱγουρὰὴ Οδροῖ- 
Ὡδῦμ τ ῚΠ στοδὺ γαρ  ἀΥ, (μδὶ 76885 δα, 'ἴπ ΡΓοβθῆ Θ 
οὗ 81} (Π6 Ῥϑορίθ, Ὀγοίκθῃ πεῖ ὑπ 6 ῬΠδυβαὶοαὶ ὈΑΓΙΥ ; 
δαὶ Ηα δὰ Ὀδοη οοῃηἀοτηπροὰ ὈΥ Ηΐ8 ϑῃουηΐθβ, ἀρϑιηβὶ 
πῦοτ Η6 δὰ ἀοηουποοσα ἰΠ6 τηοϑὺ ἀὐσίι! ᾿παἀρτηθηΐδ, 
δὰ πνῆο ΘΓ ΠΟῪ ΘΠΘΟΙΏΡΑΒβϑίηρ Ηἰ8 ἀραῖῃ. ΤΠ6 
οτογὰ ΟΥ̓ ΠοαγΊ]655, ον] ]γ- ΐΪϊδο ΡΟ] οἶδη που] ά 
δὰ, ἴῃ 10:6 δΟΙΩΡΙΔΟΘΠΟΥ͂ Οὗ ἐμοῖς οὐχ πίβάοτα, [ῃδὲ ἰι 
ΑΘ ΙΒ Ἴ658 ἰ0 Γἶβὶς δυο ἢ ἃ ΘΟὨΒΙοί. ῬΓΟΌΔΡΌΙΥ ἴἰ 
ἯΔΒ ΒΟΟῺ δβυρροϑιοα ταὶ Ηθ τουδὶ Ὀ6 Ὀοδ᾽θ Ηΐπι86], 
Τθοβο τορογίϑ του ΒρΘΘαΪ]Υ σοϑοὶ Ηἰἷβ ἔἈσαἑγ, δμὰ 
δίδιτη [6 πὰ ποὺ ἃ ᾿Σ{||1|6. ὙΥ 6 ΤΩΔΥ͂ οἰἴ μοῦ δβϑύυχηθ ἰμαὶ 
ΠΟΥ ἬΟΓΟ ΠΟῪ ΓΟΔΙΪΥ βἰδρρογοὰ 858 ἰο ΗΪ8 ροϑὶ(ΐοι, 
διὰ ἱπαὶ (ΠΟΥ͂ ΤΟΔΙΪῪ Ὀο]ονοὰ {πὶ ΗΘ τ͵ὰθ Ὀεβὶαθ 

. ΗΪΒοΙ ἢ, ἀπά (δαὶ ᾿ξ ν8 ὑποῖγ αὐ ἴο Ῥγουθπὶ ἔττ- 
186. δχροϑῃγοθ (ΟἸβηδυβθη). Βαὶ ἴῃ ἰμαὶ ο886, ἐπεἷγ 
βἰδί οὐ τοϊπὰ ὑγογ ἀδρ]ογ ας ἱπάθοὰ. Οπ 186 οἰδοῦ 
8παὰ, δονονοῦ, 6 ΤΏΔῪ 8130 Δ3801ὴ6 ἰΠδὲ ἔτοτα ῥγι- 
ἄοπιΐα] τηοιϊνοϑ ΠΟΥ ῥγοϊομαοα τὸ ογϑαϊῃ ὑπΠῸ ρῬορυϊαΓῦ 
ΤΌΓΙΩΟΥ, ἰῃ ογᾶοῦ, ὑπάον (18 ῥὑγοίοχί, ἰο ἱπάγανν Ηΐτη 
ἴγουῃη ἃ ἀδῆρον τσὴ ἰη {πεῖν ἑπαρτηοπὶ Η6 αἰὰ ποὶ 
Βυ Π οἰ θη ἀρργθοῖδίθ. [ἢ οὖν ΟΡ πίοι, ἔπ 6 ΓΘ ΓΘ δυΐ- 
δοῖοαϊς στουμαβ ον δαορίϊπρ' ἴπ6 Ἰδίίονῦ υἱὸν. ΤΉΘΥ 
ἀο ποῖ ρῥγοβῷ ἱπσουρβῇ {86 ὁγονγα, ΠΟΓΡ ἰΔγ Υἱοϊοηὺ απ 
οὐ Ηΐτὰ : ΠΟΥ Βομᾶ ἃ τϑβροοίει! τηοϑβαρο, απ ρδιθηῖ- 
ἸΥ διναῖῖ Ηἴθ δβνου. Βοβίοβ, τὸ ὅπαὰ (ῃαὶ ΒΟ6 
ὕτηο δὐχογισαγὰ [86 Ὀτοίδμοῦβ οὗ 6808 γα ποὶ οὗ ορίῃ- 
ἴο ἴα Ηδ βῃουϊὰ ποὶ ποῦῖκ ἂϊ 411, Ὀυΐ ταῖμοσς δδὶς 
Ηΐτὰ ἴο ἰγϑηδέου ἴΠ6 δοθῆ οὗ Ηΐβ8 ορϑγδίϊοῃβ ἔτόοσω 
6311166 ἰο ψαΐάοδ, ἀπ ΟΡΘΏΪΥ ἴ0 δοτμθ ἔοστγαγαὰ ὈοίΌΓΘ 

, 8} (86 πον] (Φοδη τἱϊ. 1, οἵ9.). [πὰ 8 Ἰίρῃς τΠ0 
οοηᾶαςσὶ οὗ ΗΒ ἴδτΑΪΥ τουδὲ Ὀ6 νἱονοᾶ. ΤὨοῖν ὑη06- 
Ἰἰοῦ οοπβὶβίβ ποὺ ἰῃ ἀουδιΐηρς Ηΐπι, θαΐϊ ἴῃ ἱτοαρί πἰηρ 
ἰδὲ ἴὰ γγ8 (μιοῖγϑ ἰο ργοβοσνο δῃᾷ αἷτοοί Ηΐπὶ ὉΥ ἱπΠαῖγ 
ΠΟΥ ΡΟΪΙΟγ. Μογον 18 ἰπογοίοσο στη βίο πῃ θη 
6 τοδί ἰδίῃ ἰπαὶ [86 ταοῖποσς οὗ Φ6βϑυβ να8, αὖ ἰῃ6 
ἔπι, ποὺ ἀφοϊἀοα ἴῃ Ποὺ ζαῖ ἢ. ϑυοσἢη ἱηβίδησοθ 88 
106 Ἰαίον βιυρροθοῃ οὗ Ηΐ8 Ὀγοίμοτβ (Φόμα υἱΐ. 1), 
186 Εἰδίοτγ οὗ Ῥοΐον (Μαίι, χυΐ. 88), (μα οἵὗἨ ΤΠοπιδΒ 
Φοἢπ χχ.), ΠΑΥ, ἰμαὺ οὗὨ 811} {π6 αἰδοῖ ρ]θβ, ὑγονα ὑπαῖ 
τίηρ [6 Ρογϊοὰ οἵ Ββρίτί4] ἀδνοϊορηαθαΐ ῥὑσῖοσ ἴὸ 

6 Εεδδβὶ οὗ Ῥρηίβοοβί, ἔθ. ἬΟΓΘ Β6Β8Οἢ5 ἩΠΘΏ ΟΥ̓ΘῺ 

1λησὸ οὐδ ἴῃ β:}}8}} Ἐγρο: τοὐξῆ οαἷπ εὔογέ. Οοτορ. 1 κὸ Ὑἱ}}. 19, σὰο 88 γ8, ἐμ 6 7 

ΟΙ ον Β τοὶρην [ῸΓ ἃ ὕτηα 6 Ὁῃθο]ουΐηρ, ἑ. 6.,) ΒΕ 
ἩΠΠΠ16α, ἀπ ἀοβοϊοηΐ ἴπ ἴΠ6 δβρὶ τὶς οὗἨ 1.111] βυττο πο Ὁ 
ἴο ΟἸμτῖβ, ΤηῸ δηθουποοιηθηὺ οὗ 6 τηοῦμοῦ οὗ 
Φοβυβ Ἰοὰ ἰο ἱπαὺ δχοϊδιηδίίοη οὗ ἃ σοιηδῃ ἴῃ (ἢΘ 
στον γτοοογαθα ἴῃ [6 χὶ. 27. Μδη οβι]ν {16 οἷτ- 
συπιβίδ 068 8.6 Ἰἀ6ΠΕ108]----ἶπ ὈΟΪῊ ΟΑ868 ΜῈ παγα (ἢ 0 
Βἴτ}]6 δρουΐ {818 ρσοπογαίίοη, δὰ ἐπ ἀριπαπὰ οὗ ἃ 
δὶ ὝΠοπ, ὉΥ Ηἰΐβ8 τορὶγ, γλο ἐδ Δψ πιοίλον ἢ 
Ομ γϑὺ δὰ ουδγοοῦὴθ ἴπὸ ἰοταρίαἰΐοη ὕγοτῃ ὑπδὺ βουτοθ, 
Ηδ ναβ ἰηγίἰοα ὉΥ ΟἿ6 οὗ ἴπ6 ῬΏΔΙΒΘΟΒ, 858 βἰδιβα ἴῃ 
[ἶκὸ χὶ. 81. Τὴ βἰ δύο 8. Ἔχρ]αϊποα ἴῃ {116 608» 
Ῥ6] οὗ Μαῦκ. Τὴο ογονὰ νγὰβ 80 ὕτοδί, ἱμαὶ ἴθ γ γα 
᾿ὯΟ ᾿οἰδΌΓΘ 80 τηυοἷ 88 [0 οαὺ Ὀγοδα (οἷ. 111, 20); ΟΥ, 88 
Ὅ6 υπάοτγβίδῃηα ἰΐ, αυΐοί]γ ἰοὸ τοΐυτῃ ἴο ΗΪ8 Πουλ6. 
Ῥμδσῖβθα, τ ΟΒ6 ἤουδ6 γ͵ὰ8 ο1086. δὶ ἢδηᾶ, ἰο00 1 οδοδ» 
Βίοῃ ἰο ἰηγίΐο ἱπ6 1οτὰ,---ο ἀουδὺ ὙΠ} ἃ τρδ]οΐουϑ 
ῬῦΓΡοΟΒΟ. ΝῸ Βοοόῦποῦ δα ΟἸγῖϑὶ βαὺ ἀόστῃ, ἰμδῃ [89 
ῬὨΑτβοο ἱτητηθαϊδίο! Υ γοργοδομ θα ΗΪπὶ Ἡ]} οὐ ἶϊηρ; 
ἴΠ6 συβίοΙ Δ ϑϑηΐη8. ΡΓΟΌΔΌΪΙΥ ὑῃ6 ῬΠαγίβθοϑ 
Ρτοβοηὶ δἱ {086 στθ8] τόσο ἀθβίσουβ οὗ διωριογίμρ [Πἰ8 
ΟΡΡοΟΣ ΟΠ ἴον (μοῖρ τνίιοϊκοὰ ἀθυῖοοβ ἀσαϊηδὺ [μ6 836. 
τίουγ. Βυΐ ἰδ [,οτὰ δἀἀτγοββρα (βοτὰ ἰῃ ἰδῇ οὗ 
ΘΥ̓́ΘῺ ΤΏΟΓΘ ΒοΟΪθης δπὰ οοποϊυβῖνα Ἡγηΐης (Κ6 χὶ, 
89}.--ἶἰἶπο τοδίη ἰάβθαβ Ὀδίηρ δίογνγαγα ἔυγῖπον ἀθνοὶ- 
ορϑᾶ δηὰ δρρὶἱδὰ ἰῃ Ηἱβ ἰαϑὺ δ ἀγθ88 ἴο ἰπ6 ῬΠΑΥΒθ68 
δὺ Φοτυβαίοτη. [Ι͂π {π6 τοϊἀβὲ οὗἨ {8686 τῃδοηϊηδί 0}9 
οὗ Ηΐβ8 δημϑιηΐοβ, σαβδὺ τυ ἰὐἀ08. οὗἨ Ρ600]6 σαίθμοῦ 
δτουπὰ (οἰ. χὶϊ. 1); 6808 18. ΒΟ0η τοϑίογϑα [0 ΗΪβ αἷ8. 
αἶρ]65, Ησ οομπίΐηυο8 ΗΪ5 νασιΐϊηρ δα άγοδδ ἀρδίηϑι (9 
ῬΠΑΥΒ668Β.: δηὰ δαυΐηρ γοΐυβοα ἃ τϑατποβὶ ἴο βοίι]6 ἃ 
ἀΐδρυϊο δθουΐ δὴ ἱπμογίίδησο (ςἢ, χἰϊ. 18), Ηδ Ὀοίαϊκοδ 
ΗΪπιβΟ ΙΓ ἰο ἴὴ9 Βῆοτα οὗ {π6 ἰδῖκο, νσἤογθ Ηβ ἀοϊϊνουϑ 
(ιὶ Ἰραϑὺ βοπιθ οὗ ΗἾβ ῬδγϑΌ]οβ. οοποογης (86 Κίηρ» 
οἵ ΟΥ̓ ἢρανϑὰ (Νέας, χἹ"].). 

γεν. 41. ΤΥ σταοῖδοσ δπὰ ἐν Ὀχοίδμοσα.-- 
ΜΟγΟΡ ΠΟ] 88 ὑπαὶ {π6 Ἰδοῦ ΘΧΡΓ βϑ: 00) ἱτηρ] 1685 ἰμαὲ 
ὑπο ποτ ΗἰἾβ αἰοτῖηθ ὈτΟΙΒΘΙΒ; Ὀαῦ δὴ ΔηΔΙορουβ 
δυσυτηοηΐ ταὶρῃϊ Ὀ6 ἀοτνοα ἔγοπι {86 ἴδγῃι, ἔδίμον, ἸῺ 
χκὸ 1ϊ. 48. ΤὨΘ οηἱν Ἰορ  ἐτηδὶθ ἱπέθγοποα ἔγοσα [89 
δον δὶ 86 οὗἨ ἰδηρυαρθο ἰ8, (μαὺ ΠΟΥ͂ τότ Ηΐβ Ἰεραὶ 
Ὁτούθοσβ, Ὧ0 τιδίϊοῦ ὙΠΟΙΠΟΡ ΠΟΥ ΓΘ υἱοτῖηθ ΟΡ 
ΤΏΘΓΡΟΙΥ δἀορίνο Ὀγοίμοσθ. ΕῸΣ [6 δυρυσαθηῖβ ἴῃ 1. 
ΤῸΡ ΟὗὨἨ [86 Ἰαιίον νἱοϑνν, τὸ τοΐοσ [0 186 ΔΙΙ16}90 ὡαοοῦμδ, 
ἴῃ ΗογζοσΒ ἤοαὶ Επονοῖίορ." 

. ὑμεγῶν δῖο οὶ ἧτο, Ὀπὶ| ἴπτοο ἀἰ οτοηξ υἱόν οἡ [9 
]10ν Ὀτοίδουβ οὔὐἠἨ (γίκῖ, σαπιοδ, “0860 ἀ πυξ διὰ Ψυΐδθ 
(οἰβδέθιϑ 8180 δὸ στηθηϊοηοᾶ, Μείϊ. χ  , 
ο᾽οδϑορῆ, ὉΥ 8 70γ7)6)" τυδττίδϑο, δπὰ Ὦθηοο οὐάον λαζ  γοΐλονρϑ 
οὔ δοδβυ5. ϑὅυ ἴδε οἱἀοδὲ Οτοοκ γα τοη, 2, ολέϊά γϑη. 97) υὸ- 
δορὴ απὰ ᾿μῷἐ δη ἤρηοο ψομηρθν ζ{μἰρδγοίλονδ οὗ ὅοδυβ. 
80 Τοτνι ἀπ. Ἡ οἰ νἀ] 8 {τὸ δἰ γοδάν ρτοάπορα Μέδες, 1. 18, 
21, 2δ. Τὺ κα 11, 1, ἀπά ΟἾδ ΟΣ ΒΙΡΠΟΡΕΙΣ ἴῃ ἴλυο οὔ 1818 νἱϑυν, 

Υ ΔΦοότγομλθ ως ΤΩΥ ϊδίονν οὔέλδ. ὈιὺΣ τῦδϑ νἱ οἱ ΟΕ 8.58616 ὦ Ὁ 
Ολγνέοσέίαπ, αλλ νελ, νοϊ. ΤΠ. Ρ. 291). δῃᾶ 8 ΠυτὉοΥ οἴ ΤΩ οΟἀΉ7Ὦ 
Ῥτοῖϊεοβίδηςξ ἀϊνηο5, Δ5 ἩΓΌΟΥ, Βίίοσ, Νοβηάσσ,  ΏΘΥ, οἷο. 
8, ολέέαγεη οἵα ϑέδέεν' οὗἨ ἴδο γιραίη φίαλς δηδ ἤ6Π09 ΟὨΪΥ͂ 
οοιϑίη οἵ οδια6. 80 δοτοῦπα, ἴῃ9 Βοιμδὴ (δι 116 απ ἃἀ ΤΩΒΌΥ 
Ῥχοϊοδιδηξ οοσωμπιθῃἰπίοῦδ, διοηζ ἡ ΔΟΓΩ 8:9 ΟἸϑδδύδβοη δηά 
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ψεν. 49θ. ὕροιυ (ἐπί) ἘΠῚ ἀΐποΐ 1]653.---Ηογο 1Π6 
ἀἰβοῖρ]οβ ἐπ ἰῃ6 νῖον βθῦβθ. «638 ἤοῦὸ Ρ]8068 Βρὶγ- 
ἰϊὰ8] δΌονο στη] ἰἰε8. ΗΐΪ8 τοϊαιϊνοϑ γα βαὶ αϑίάθ, ἴῃ 
88 ἴδτ 88, ἴοσ (6 τηοτηθηὶ, ἔμ 6Υ δα ἰαγποὰ ἔγοίῃ ἰδ 6 
οὐοάΐοηοςς οὗὨἨ αἰποὶρ ΒΡ , θαΐ ΠΟΥ ἃγὸ ἱποϊυάρά, ἴῃ 
88 [ὯΓ 88, ὈΥ ζτδοθ, ἱΠ6Υ ΔΓῸ ΘηΔὈ]οα ἰο οἰδηά ἔδβὺ ἴῃ 
18 ἰοτηρίδιίοη. Τδυβ [86 οτὰ ρυαγαβ ΗΪ8 ροδίϊοι, 
16 βαῃποῦγ οἵ ΗΪβ8 οδ)}ἕηρ, ἀπὰ {86 ΒοΙ͂Υ οἴοοὺ οὗἉ (Π]8 
ξιδπὰ τοοτηρθηΐ, νοῦ που]ὰ ματα ὈΘοὴ ἀρϑίγογοα ὮΥ͂ 
ἩΟΥΪΪΥ ὑγυάοποθ. Αἱ (86 βαζηθ {{πλ6, Η6 4180 τεβίς 68 
ΟΥ̓́ΘΡ (6 ἴδ. 1} οὗἨ Ηἰδ8Β τηοίπον δπὰ οὗ ΗΪ3 αἰϑοῖρ]εβ, πὰ 
Εἶνεβ ἃ ᾿ἰνίησ ἜΣ ΠΡ]6 ΠΟῪ ονογυ  ὶηρ 6186 ἰ8 0 ὈΘ 
δυοναϊπαῖθ ἴὸ 86 Ὠἰνίπο σα! ησ. Βοηραὶ: δον 
δρεγηῖζ τιαΐγεηι, δοα απίοροπῖξ μαΐγεηι.---- ΤἼΘΓΘ 18 ὨΟίἢ- 
ἴῃς ἰπ (86 ἰοχὶ ἴο Ναγγδηΐ (Π6 δυρροβίοῃ οὗ ΕὈτγαγα, 
ἐμαὶ ἰῃ6 δπηουποομηρηὶ οὗ Ηἰ8Β τιοίμοῦ δὰ Ὀγοίμογβ 
ἯΤΑΒ τηδθ υ80 οὗ ὈΥ͂ ΒοΙη6 ουπηΐηρ ΘΠΘμλΐ68, ἰῃ Οὐ δΣ 
ἴο ἰπίοττιρὲ ΗΒ ἀθηυποϊδίϊοῃβ , ποῦ ἴῃ ἰμδὶ οὗ Μίογον, 
ἐμαῦ ἴῃ 1}} ργοθδὈ Σγ Φοδυ8 ἀϊὰ ποὺ δάἀταϊῦ ἐμ 6 πὶ ἰὸ 
ΗΪ3 ργθβοηοο. Βαΐ (86 Ἰαιίον οὔτις ἰβ τὶ χῃὺ ἰπ σοπίτγο- 
γοτύηρ (πο ἰά68 οὗ ΟἸγγβοβίοι, ἰμδὺ {Π8 τιοββασο νυ88 
ἃ Ῥίεςε οὗ οβἰθηϊδίζοῃ οἢ {86 ρματὺ οὗ (Π6 τοϊαἴννοβ οὗ 

᾿ φδοθυδ, [ω2860: ῬοΓΠΔΡΒ ἴΠπΠ6 Ῥγθβθῆσθ οὗ Ηἰβ ἔδΠ}}}Υ 
Ἧ88 Δηποιηορᾶ ἴῸσ ὑμ6 ρύγροβο οὗ βῃονείπρ [Πδὶ ΟἿ 6 
Ὑ0 ἰιδὰ βυοῦ Βυτη}]6 γοϊαιΐν 8 σου] ποὶ Ὀ6 ἵμπ6 Μοβ- 
ἷδιι. Βυὶ πὸ 566 ποι ίηρ ἰ0 νδιτδῃὺ [ἢ 18 νἱονσ. Β6- 
δ᾽ ἀ68, ἔμ:9 δῃπουποοσηθηὶ γ88 τη8Δ46 δἱ 86 τγραμποδὶ οὗ 
186 τιοίμον. οὗ 6818. 

γον. ὅ0. [19 Βᾶσῃὴθ ἐπ σῶν Ὀσοῖδοσ, δῃὰ β815- 
ἴοσ, δῃ!α πιοῖδοσ.---Νοῖο, ΠἸὶ ΟἸγίδὺ ἀο68 ποὶ ἱηῖγο- 
ἄποο ὑπὸ ἴθιτα, ζαίλεν, βίμοα 6 βδὰ π0 Βυμλδῃ ἔίΠ6Γ. 
Α Νιἰπὶ οἵἩ [6 ΣΥβίοσυ οὗ 16 βυρογηδίυγδὶ σΘομοορ- 
οι.---, 5.] 

ὉΟΟΥΒΙΝΑΙ͂, ΛΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ, 

1. ΠΣ [πὸ ροδιιου ΒοΓα δϑϑίριιθὰ ἰο 1[Π6 τηοί 0 Ὁ 
οὗ ΨΖ6δυ8, 6 ΤΩΔΥῪ οοηίταβδί ([|6 ἄοογοο οὗ Ρορα Ρίυβ 
ΙΧ., 4. υ. 1864, δρουὶ (16 Ἰτητηδουϊαῖα Οοποθριίΐοῃ οὗ 
Μδγγ. [ἀκὸ Φοδη (6 ΒαρῬ8ι, Β16 πανογοά---πὸ ἀουθί, 
ΡΌΓΩΣ ἔγτοτα υπδουηάοά ἴον ἴο Βοὸῦ ὅσῃ; ὑεῖ, ΠΠἸκ6 
ἴτω, δῇ 88 ὉΡΠοΙά ὉΥ 1ἴπ6 Ββίτοῃρ πᾶπὰ οἵ Ψ6δι8. 

[ΑἸΣΤΟΒΟ: “Α]1 (δ686 οπδγαοίοσβιῖοϑ οὐ ἴΠ|6 τη οὐ 6 Ὁ 
οὗ οὔν 1,οτὰ ἃγὸ ἀθορ ὶΥ ἰπιογοβιηρ, Ὀοίἢ ἴῃ {πο ΠΊ ΒΟ  ν 68, 
διὰ 68 Ὀυϊ]αΐησ ὑρΡ, τθη Ραϊ ἰοροίδον, {πὸ πιοδβί ἀ6- 
οἰδῖνο ὑδϑΕ ΓΩΟΩΥ δραϊηδὶ ἴῃ 6 δα ΓΓῸ] βυρογβ ἰἰοη γ Οἢ 
[88 αϑβίρῃοα ἴο δῦ ἴ86 ρἷδοο οὗ ἃ ροάάθββ ἰῇ [86 
ἙοταΪβἢ την βοϊοσγ. τοδὶ δηὰ ἱποοῃοοῖνα]θ 8ἃ8 ἰῃ6 
Βοποῦ οὗὨ ἐμαὶ τηθοῖς δῃηὰ ΒΟΙΪΥ͂ ΟΠ Δ γ88, γὸ βπὰ 
ΒΟΣΡ τοροδίθαϊυ (266 Φοβη ἰϊ. 4) (Π6 οὈ]εοοὺ οὗἨ ἁ τγϑθυϊκθ 
ἔτοτλ δοῦ αἰνίπο ὅομ, διὰ ἤρὰγ Ηΐπὶ ἰἰοτο ἀροϊαγίην, 
ἐμὲ δ ἰδ ομδ τυ οἢ (86 ἈυπὈ]6βὺ Ὀο ἴαυον ἰπ Ηΐτὰ μὰ8 
πη Θοασηοι 8 ἢ 6Γ."---Ῥὶ, 5.] 

2. ΟταροΟΥΥ (δς ατοδλῖ : ΤῸ δΔηποῦῃοο {86 ρΌΒΡΕΪ ἰδ, 
80 ἰο ΒρΡοδΔΚ, ἴο Ὀδοοῖῖα ἴῃς τιοῖμογ οὗ ἰμ6 ]μογὰ ; [ὉΓ 
ἀτὺ8 πὸ Ὀθᾶν Ηΐπὶ δον. (Ἕοσαρ. οβρϑοΐα!γ ον. χὶϊ, 
2, ΤῈ ΟΠυΓΟὮ, 88 Ὀοαγίηρ Ομ γῖϑι, Ενοῦυ ΟὨτβάώδη, 
85 ὑχίοβί, ἀθοϊασίησ Οἰγῖϑὺ δῃὰ Ὀθαγίης Ηΐπὶι, ἤρυτα- 
ἀν ὶγ [86 τηοίμον οὗὨ ΟἸιγίβὲ ; δ8. [Ὁ] ονίης Ηΐτα, δπὰ 
τηδηϊοϑίϊηρ [86 Βαῖη6 ταϊηὰ, Ηΐβ Ὀγοίπογ; 88 γϑοαὶν- 
ἱηρ᾽ διὰ τοοορίϊνο, ΗΪ5 βἰβίοσ. Βαὶ τὸ ταυϑὺ ποὺ ργθβ8 
1.16 βυταθο]ς8] ἰηιογργοίδίοη. Τμ6 ἰθιτηβ, πιοίλεν, 

δλοχο. ΤΏ6 Ὁτοῖθοῖβ οὗ 6808 δτὸ τηϑηἰοηοὰ ἴῃ [6 {0]]1οΟν- 
ἔπι Ραδδαφεβ: Μαιῖ. χὶ!. 46 (οοῦιῖρ. Μετ {|| 81 Τὸ νὴ}, 
ἫΝ Μαῖι, χὶμ!. δὅ, δό ἸΜΕΥ νἱ, ὃ): Φοδη ἰἰ. 12; νἱ!. 8, ὅ, 10: 
ἈΝ}. 14: 1 ον. ἰχ. [πᾶν ἀϊδαουδδοῖῦ τἢἷδ ἀἰδῆσαϊΐς δπῦ- 
ἐπὶ δἱ Ἰϑῃ σὰ ἰπ ΤΥ Ὀοοῖκ οα. Φατοβ, [Π6 ὈγΟῖΠΟΣ οὗ ον Ἰμογά, 

τα, 1842. Οὐταρ. οὐ ἴδο ᾿τογαίατο ΔΓἸΏΟΥ δὰ Ὁ δέει δηά 
4 “ασοδια, γον δὰ Μία. χίϊ. 46 (Ρ. 219), δηά τ γ Εχοζοῖ. 
δοῖο οἱ Μίαδι. χίῖ!, δδ Ὀο]ον.--Ρ,. Β.} 

δγοίλεν, εἰδίεν, εἰσι Ὗ {116 πολγοαὶ τοϊδνο, (μ6 τρθση» 
Ὀ6ΓΒ οὗ (86 βρίτἰϊλυδὶ ἔδσγ οὗὨ Ο τὶβί. 

Ῥορο ΟἙΕΘΟΟΕΥ͂ βᾶγ8 (2 ίογαϊ. ἱπ Εναη.): “ Ουἱ 
ΟἸγῖβιὶ ζγαίεν οδὶ εγοάθπάο, πιαίον οἴβοϊαιν »γωάίοαι» 
ἄο ; χυδδὶ δηΐτη ρασὶῦ θυτῃ ααθῃ ἰῃ σοτὰθ δὐυάϊοηίβ ἴῃ» 
ἔυάογῖι.᾽"" Οὐτράγο 180 186 γτοσηδγκβ οὗ ΟἨΒΥΒΟΒΤΟΜ : 
“ΗΟ ΤΩΔΩΥ ΝΟΙΔΘ δυο Ὀ]οβθοὰ {πδὺ ΒΟΙΥ υἱγσίῃ 
δηά ΠΕΡ σΌΆΡ, δηἀ μᾶνο ἀρεῖγοα ἴοὸ Ὀ6 βυςἢ 8 τοί μοῦ 
88 Βὴ6 ψα8]} ΥὙ Βαὺ Ὠἰπάογ βοὴ ἢ ΟἸτίβὶ δδ5 τπαδὰθ 
ἴοσ 8 ἃ 46 ἨΔΥ ἰοὸ {ΠῚ8 ἈΔΡΡΌΙΏΘΒΒ : δηᾶὰ ποῖ ΟὨΪΥ 
ῬΟΙΏΘΏ, Ὀὰλ ΙΏΘῚ ΤΩΔΥ ἰτοδὰ ἰἰ ; [86 ΤΑΥ͂ οὗἁ οδοάϊεπεε, 
τη ΐβ ἷ6 ἰδ το ΤΔ 68 βυοἢ ἃ τλοίον---ποὶ ἐμ [ΠΓΟΘΘ 
οὗ ρατιυτοη." ὙΥΟΒΡΒΊΎΟΕΤΗ: “ΤΏ ἰβ ὈὰΣ ΟὯΘ 
ἴγιιθ ΠΟΡῚΠγ, ἰμδὶ οἵ οροάΐοηοα ἴο ἀοα, ΤὨΪΐβ ἰ8 στοδῦ- 
ΘΓ ἴῃδ (μαᾶὶ οὗ (86 Ὑ᾽τρί ΒΒ το] οηβΐρ ἴο ΟἸγῖβε." 
ΜΑΤΤΗΕῪ ἨΚΝΕΥ : ““ Α]] οὐοαϊσηὺ Ὀ6] ΟΥ̓ ΒΒ ὉΤῈ ΠΟΔῸΣ 
δκίη ἰοὸ Φοϑυθ ΟἸγδὶ. ΤΉΘΥ γοᾶῦ ΗΪΒ ἤδυηθ, ὈΘΔΓ 
Η8 ἱπιαρσο, ᾶνο Ηΐβ Ὠδίυγο, ἃσὸ οὗ ΗΪβ ἴδιηγ. Ηθ 
Ἰονοβ ἰθθι, ΘΟσύοτβοθ ἔγοοὶυ τὶ ἰπθσὰ 88 ἢ18 τοΐδ- 
ἤοῃβϑ. Ηδς Ὀϊὰβ ᾿θοτλ τϑϊοοσοθ ἰο Ηΐβ (8]6, ἰαϊζοβ 
οὔτ οὗ ἰθπι, ῥγου 68 ἴον ἰμ6πὶ, Β66 86 (μ8δὺ (Π6Ὺ νγαπὲ 
ὩΟιΠίῃσ μαι ἰβ δὲ ἔογ ἰδοῖὰ ; σθῃ Ης ἀϊοὰ, Ης ἰοδ 
ἴθπα τίοῖι Ἰορδοῖθβ; ΩΟΝ Ηθ ἷΒ ἴῃ ἤοδνθῃ, δ ἴζοορα ὭΡ 
ἃ σοττοβροπάθῃοα τὶ {Ποτὰ, δηὰ πὶ} δᾶνὸ ἰμοπὶ 61} 
ἴο Ὀ6 πίῖτῃ Ηΐπὶ δὶ ἰδβϑί, δὰ π|}} ἰῃ ποίμίηρσ [81] ἰοὸ ἀο 
106 Κἰ Πβγηδη Β ρϑγί, ποὺ ν1}} ουνὸσ Ὀ6 ϑῃδιηθα οὗ Ηΐδ 
Ῥοονῦ γοϊδίΐομβ, θὰὺ τιῷ' ἢ οομΐοβα τἤθσα ὈΘΙΌΓΘ τηθη, ὉΘ᾽ 
ἔοτα 86 δηροὶβ, δἀμιὰ Ὀοΐογο Η]8 Εδιδον."-Ρὶ 5.] 

ΠΟΛΠΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Τὺ ὉΒ ὩΟΤΟΡ ἱγηαρίηα ἰμδὲ γγαὰ σὴ ργόϑοσνο [ἢθ 
οαυ56 οὗ αοἀ ὈΥ ποτὶ] γ ΡΟΪΪΟΥ.--- δα βίδίο οὗ τἰμὰ 
οὗ ἴπο86 ἯὮΟ ΤΆΠΟΥ ΠΟΥ ταυϑὺ ργόϑοσνα (ἢ 6 οδυβα οὗ 
(οὰ ὈΥ̓͂ νου ]ν γι βοθϑ οὐ ΟἵΠ ΟΡ του] ] Ὁ τλθδὴ8 (86 
διίαυίῃρ οὗ 186 αγὶς, οἵο..λ). --- Τα Ἵμόβοη μαπάπιαία 
πδυογίηρ ἰη ὑπ6 Ποὺ οὗ ἰοιηρίδίϊοη.--- Βοτοίη (86 
πδίυσγαὶ ἰηάγοα οὗ Φοβυδ ΑἸ ἔγοῃμῃ Ηἰἱβ βρί ταδὶ 
ΤΑταῖϊγ. 1. Ασοοταάϊησ ἰο ΗΪ8 Βυτηδῃ ἀρβοοπί, Ηθ 
ΒΡΓΪΏΡΒ ἴγοια ἰἢ 6 ΌΣΙΩΘΡ  δοοοσαϊηρ ἰο Ηΐβ Ὀἰνίῃα 
ἀϊκχηϊν δηὰ τοϊββίου, (μ6 ἰδιίοΓ βρτίηρβ ἔγοτα Ηΐμ. 8, 
ΤΏ ΤΌΤΤΩΘΣ ΤΩΔῪ τοϊδυπάογβίαηὰ Ηΐπὶ ; {πὸ ἰδίϊος 18 
ἤουμάοά ἰῃ Κηοπ]οᾶρο οὗ ΗΪβ ραἴοσγΥ. 8. ΤΏ [ΌΓΤΩΟΡ 
π88 Βαυϑα, 88 Ὀδοησίηρ (0 ἰδ ᾿ἰατίαῦ ; πιῖ]6 (6 ἰΔῖ- 
6 ΟΟΟΌΡΙ6Β ἃ ρἶδοθ οὗ δαυλὶ ἱπιϊηδοῦ δηὰ δϑδοῖ 
τὶ [89 ἔοιτηοτ.---Τ ΤῊ ΗΟΥ ΕΔΙΆΙΥ οἷ «65118.----ί αο }Κ- 
Π688 οὗ οδυϑ, ἰῃ (μδὶ Ηδ᾽ ἰΒ πΊΠ]Ππρ ἴο θα Ὀοτῃ ἴῃ 186 
οἰ] άγοῃ οὗ ΗΪ8 ϑρίτὶ!.---“ς ἐλαΐ ἀοοίδ, ἐδ υοἱδἱ οὗ Ἀν 
Ταίλον, οἷα. ; ον, [86 βογσναῃπὶ οὗ (ὐοά, ΟἸὨ γίβι ΒΒ Εὶπα- 
ΤΏ8}.---6βὺ8. (6 βεανίουν οἵ ΜΑΓΥ,---τἰῃο δανίουν οὗὨ 
811 (16 οἰοοῖ.---ΤῊ ΜΠΕΜΙΥ Ομο, γοὸ υρδοϊάθὶ ἢ 4]] 
186 ταυϑυϊηρ ὨθτΟοβ οὗ ἀοὰ. 

ϑίαγζε :-- τι β δηα τοϊδεῖνοϑ ἃγὸ οὔ τη68 ἴῃ 
ΠΟΘά] 688 δηχίοὐῦ δρουΐ {8086 ρᾶΡ δῃα ἀθδῦ ἴ0 ἴΠοτὰ. 
- ΟΝ Ϊα ἀυτγ τουδὶ αἰ ταγβ ἰδ κα Ὀγοσοάρῃοο οὗ ἀοπγο8- 
6 ΟὈ] σαι ο18.----ἾΥ 6 τηυϑὲ οὶ 6 ἀοίαϊηοαὰ ον Ὠἰμάοτ- 
δὰ ΌΥ ἰηϊδγοουγβα ουθ τὶ οὐν Ὀδδὶ ἔτ θη 8.--- ὦ» 
ἔπ σεν :--νί α πον ποὶ ΟἸγβὶ δον {16 Β68}.---- γα- 
τιον" : ΒΥ ἴαϊι ἢ τό γα 8ἃ8 οἰοβϑὶῃ σοϊδιοα ἴο ΟἸ σὶβὶ δ 
ἱξ τὸ πτοτο οὗ Ηὶβ κὶἰπαγοὰ.-- Οδίαπάεγ : Μδιι8 Ὠϊρἢ- 
οδὲ ὩΟΌΝΠΥ σομδίβὶβ ἴῃ Βανησ Ὀθθα Ὀοτῃ οὗ ἀοά, 
δηᾷὰ Ὀοὶπρς ἴ.6 ἐγϊομὰ οἵ ΟἈγβὶ, 2 Ῥεῖ, ἱ. 4. 

Οεγϊαοῖ, :--ΤῊς Ὀομ 8 οὗὨ δαγίῃ]γ αοοϊοη τουδὶ 
6 γτοπουμορά, 1 ΤΠΟΥ βίδα ἴῃ (86 ἯᾺΥ οὗ {6 ὑστοστοβθδ 
οἵ 1:6 Κιηρσάοιι οἵ ἀοά. ᾿ 

Ἡειδηεν :---Οαγο ἴον το αι νοβ δηὰ ποροίϊδτα αν 
Τηδ6 τῇοτο ἴδῃ οη6 ΚΑ δ, 1 βδσχῃ. 11}. 18.-- -ΒοδοΙὰ 
ΒΟΥ πίάθ ἴῃς Ὠρατὺ οὗἉ Φεδὺ8 ἷ8] 



[κ 

. 989 ΠΑΝΣ διὰ Ἴκεκ ἰη τὴ 

ΟΒΑΡ. ΧΠΙ͂Ι. 1-Ὁ] 

Ὁ. ΟΗΒΙΒΤ ΜΑΝΙΡΈΘΤΘ ΗἸΒ ΒΟΥ͂ΑΙ, ΒΙΟΝΙΤῪ ΒΥ ῬΒΕΘΒΈΝΤΙΝΟ, ΙΝ ΒΕΨΕΝ ΡΑΒΑΒΙΕΩ͂, 
ΤῊΒ ΕΟΥΝΌΙΝΟ ΑΝῸ ΘΕΥΕΙΟΡΜΕΝῚ ΟΕ ΗΒ ΚΙΝΟΡΟΜ ΤΉΒΟΌΘΗ ΑἸΩ1, ΤΤΞ ῬΗΑΒΕΗ͂, 
ΕΒΟΜ 175 ΒΕΟΙΝΝΙΝΟ ΤῸ ἹΤΞ ἘΝ... 

ΟἼΑΡΤΕΕ ΧΙΠ. 1-δ1. 

(Ραγαοῖ8 : Ματκ ἵν. 1-20, 80-84; {π|κ6 τῇ, 4-16; χίῇ, 18-91. 

ΟΟΧΈΕΝΤΕ :--- 116 ῬΔΙΘῸΪΘ ΟΥ̓ [86 δον ῦ; ΟΥὉΧ, ὅγδὶ ῬΑΓΔΌ]6 οοποογηίπρ (86 Κἰπράοτμμ οὗὨ μοδυθη: ἐἰ8 ἰποε αἰ ίοη Ὁγ 6 Ἦ οτὰ, 
ΤΌΘ ἰοδοθ!ης ΟὗὨ δέδαβ ΘΟΠΟΟΓΏΪΏΦ ΡΘΓΔΌΪ 68. -- β ΘΟ ἃ ΡΔΥΔΌΪΘ: [86 ἴδγθδ διηοης ἴδ τοδί ; οὕ, (6 βοοὰ οἵ ἴδο βρὶπξ 
δηὰ [86 Βοτοθδί68.--- Ἀγ ῬΑΓΔΌΪΘ : [6 σταίη οἵ ταυδίδγά-δοϑα ; οσ, ἐδ δρτγοδὰ οὔ [86 ΟΒυτοὶ.---ΕὈΌτίἢ ρασϑῦϊθ: ἴδ πον 

ΤηΔΏ δηᾶ [πὸ ἰοδύϑη : οσ, (9 ΟἸ τ δι δηἰζαιίου βπᾶ ονυδηροὶ σίου οἵ ἰδ νου] α.--- ΕἸΧᾺ ῬΑΓΔΌΪΟ : [86 ἔτοδφῆτο δὰ ἴῃ ἴδ 

δεϊὰ ; οσ, ἴῃ νἱ310]9 βδὶ νδίίοῃ [ἃ τ 1 ἔμ6 νἱ810196 ΟΠ το. ---ϑι στ Ῥατγαῦϊο: [86 Ῥοδυὶ οἵ ατοδέ ὑτγίοϑ; οὔ, ΟἈτ δ δη Υ 

88 ἴμ6 ἰχποϑὶ βρί τί 8] φοοά ἴῃ ὑπ υγοτ]ὰ.---β υθη ἢ ΡΔΥΔΌ]Ο: [86 πθὲ 7011 οὗὁἨ 8518; οτ, [86 υἀστηθης Ἡ ἈΙΟΝ ἌδΒΘτ ἴῃ 

[6 χτοδοϊραἰδίίοη οἵ 9 Κίηῃσάοτα οὗ Πϑάνθῃ. 

πρυιααωμακήξος ὅδ πα εεενασεσοι. 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΘ ΟΝ ΤΗΠΕ ἽΠΟΙΕ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

[τε ΛΕ ΟΝ ΤῊΝ ῬΑΒΑΠΙΕΒ.--ὈΝ ΞΕ: 26 δγαϊο. 
ξανγπι ὅθ παίμρα, ἐπζονρ»εαζίοπα, ᾿δι, 1108... 1828. Ε΄, 
Ο.11δσο: 7λὲ αναδέοῳ 27 υδδεμδ, Βογιη, 1831. δηὰ Ἰδίϑυ. 
Ακχυτ: 7λὲ Ῥαγαδίεοδ οΥ ὕεδι6 ΟΛλνίδέ (16 Μοά[δΕ018), 
Μαεργάοῦ., 1542. Ἐ. ἀπέδει: διεροείξίον 97 ἰλδ Ῥαναδέοδϑ 
απ ὁ, οἱδλεῦ Ῥαγέβ οὗ ἐλὸ Οοεροίδ, Ἰιοηὰ., 1839, γοΐβ. 6, 
ἘΙσΑκν ΟΗΕΝΕΥΙΧ ΤΚΈΝΟΗ (ΠΟΝ ΛΟ ΡΙΘΒΟΡ ΟἹ ῈὉ]11η) : 
Νοίδο οκ. ἐλ Ῥαναδῖδθ οὔοι Δονά, θιὰ οἀ., Ἰοπᾶ,, 1868 (6 
Ὥστηον οὐ ἰοῦ τόρτίηϊοὰ ἴῃ Νονν ὙΟΥΚ). Α σοτν πβ610] κηὰ 
ἀοδοννοὰ] Ραΐαὺ ὈσοκΚ. ββροσίδὶ ἰηιγοάποίοῦνν ἐδεηγο [. 
Ὧμ:ο ΡαΓΔῸ πω Ὅν. ΑΝ 6 5 ἰη Πογζορ δ 'ποψοῖ, δὰ Οἐεέολ- 
φέφε τοὶ γ΄, ἢ. 1δὲ 584η4ᾳ. πᾷ δηοίδοῦ ἰη βομιποίογ᾽Ἶβ 

Ζείιδοελτὶδ γᾶν ολνίοίδ, ἩΙδοοπβολα Ὁ, εἴς... ἴῸΓ 
1856: ὉΥ Οατγῆ, ΥΊΒΕΜΑΝ ἰη ἷ8 Μίδο. ἔδδδυβ; ὈΥ τ. αππ- 
ΒΛΑΚῚ ἰπ (6 " ΜοΣΟ ΣΟΥ Βογίον," οἷο. πηοηᾷ ἐδ 6 ΘΟΙ" 
ταϑηίϊδίοτβ οἵ ἴ89 Θοβροῖδ, ΟἸβαῦδεν πὰ ΒΥΤΕΒ {Ἰρογάς οΥ 
οἴ48..8) Β΄Ὸ ΘΒ ἰγ τς ἢ οπ ἴηο ῬαγβΌΪ65. ΕῸΥ οἷἄοτ οσ κα 
οη ἴπ6 Ῥαγζωῦῖὶοδ δπά ἴῃ ἘΧΡΟΒΙΠΟΩ οὗ ρανίίοιαν' ῬΑΥΔΌΪΟΘΕ, 

τ απμαϊ οὗ Τλεοοῖ. ἡ ξον,, δαὺ 
γουῦο Παγαδεῖ; Ἠκυβκκε: Οοπηδπέ. ὁπ. λα ἄλοιο, Ρ. 181} 
ΒΝ ΤΡΈΚΘΗ: λιοίοα, οῖο,., ΡΌ. 494 δΔοὰ 495 (δὲ Ι,οηά. 64.).--- 

1. Τὴ 6 1ϊ5ὲ Μαιιθον οοτα Ὀΐπο5. ἰδ 6 Βουθἢ 
ῬΘΓΔΌΪΟ3 οὗὨ [86 1μοτὰ οοποργοίηρ (π6 ἀονοϊοριηθηὶ οὗ 
186. Κίησάοτι οὗἨ Ὠδανθῃ ἰηίο ἃ Θοῃμποοίθα βογίθβ, δηὰ 
δἱ δγϑὺ σεις ογοδίθϑ [8:6 ἱπηργοββίοῃ ὑπαὶ [ΠΟΥ͂ 6ΓΘ 
αἰϊοτοὰ οὐ ἴπ6 βδ6 ἀΔΥγ. Βυὶ πὸ τηυδὲ τοιοῦ, 
ἐμαὶ οἡ ἐπδὶ ἀδὺ 96818 Πδὰ δἰγοθαυν θθθὴ οηραρσοα ἴῃ 
δυοίπος στοδλὶ στ σι, δὰ (μα Μαιίμονν Εἰμαβ6}} ἰηιὶ- 
ταδῖοβ δὶ ἰοδβδ ὕπο ἀϊβιίίποι ραῦβοβ Ὀοίποθῃ ἰδ 6 ΑἰθοΣ- 
Θῃΐ ΡΑΓΘΌΪ68 (οομρ. Ματὶς ἱτ. 10) Βαὶ δοοογαϊηρ ἴο 
Ματὶς (ἰν. 1 8θα. : ΘΟ. τοῦ. 8ὅ δηὰ Μαίί, υἱῖϊ. 18 
804.}, (ἄγος οἵ [θθ6 ραγαῃ]θ8---ἰ δὶ οὗἨ ἴΠ6 βονγοσ, ἱπδὶ 
οὗ ἴδε ρσταῖΐπ οὗ ταυδίτά-δοοά, δὰ Ὀδίνγθοπ ἱμοῖὰ (86 
Ὀοδυ 1] ΡαγαὉ]6 οοποοτηίηρ ἰΔ6 παίυγαὶ στον ἢ οὗ 
ἐΐο βοοά---Πβαοκὰ Ὀδθη ἰδυρθῦ ὈΥ Φοϑαθ δ δὴ δϑγῆοῦ 
Ῥογίοά, νυἱΖ., οἱ ἴδιο ἀΔΥ πῇθῃ Ηθ ρϑββϑὰ οὐδὸν (0 αδά- 

ΘΟΟΤΈΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΕΤΉΗΙΟΑΙ, 

1. ΤῊ ῬΑΒΑΒΙΚΕ ΟΡ ΟἨΒΙΒΤ.--- θ᾽ ῬΟΓΔΌΪ6Β. ὙΤῸΓΘ 
σὴ6 οὗὁὨ μὰ ἔοστηβ ἱπ πιϊοι ὑπὸ ογὰ οοηνογοὰ ΗΪ8 
ἀοοϊτίπο, ἸΒΠΟΥ͂ Βμου]ά, ἴῃ {πὸ ἤγβὶ ρἷδοθ, Ὀ6 βιυαϊοὰ ἴῃ 

οουποσίίου τ ΗΒ οἶπας τηοίποὰβ οὗ ἰδδοπίηρ, 
ΤΏ θτβιὶ δηῃά πιοβὶ ἀϊγοοὶ οὗ 686 ψγὰ8 [Π6 βἰμηρὶθ 
ἀδοϊαγαζίοτ οΥ Ῥγοαολέήπρ οὗ ἴῃ6 ροβροὶ, τοι δοοοι- 

ραηϊοά 1π6 ζαείε οὗ ἴπ6 ρΌΒρΕ)---δϑυοῖι 88 86 Ῥγοοΐα- 
πιδίΐοη οὗὉὨ ϊ8 6 Κίπράοτῃ οἵ αοά, οὗἉ ἔοτρίνθῃο88 οὗ βἰηδβ, 
ἰδ 6811 ἰο ἀἰδβοὶρ!οβηΐρ, ἴλ6 Ὀοδβίοτσαὶ οὗὨ Δ ΠΟῪ ὭΔΙΏΘ, 
οτ οὗ Ρόῦγοσ δηὰ δι ϊμοσίυ, βρθοΐδὶ Ῥγογα 86, βρεοίδὶ 
ἰηὐαποίίοιϑ, οἴο. θη δα ἀγοαβοὰ ἰοὺ ἃ βυτωρδίβοιο 

ΔΓ Δα οδἸτηθᾶ {Πμ6 βίοσιη. [|κ6 γοοοσβ {86 ῥδσ- 
8016 οὗ {πμ6 βοῦγογ ἰομϑίμον τσὶ 1Π6 σαἰπιίπρ οὗὨἨ ἰδ9 
βίοστη δ 868 Βοιῃ δὶ ἰδίοσ (Κο τἱϊὶ. ὅ 86ᾳ. ; 22 8βρα. : 
ΘΟΏΡ. Μαϊϊ, νἱϊϊ, 28 βοα.). ΗΒρθῃςθ νψὰ τιυβὺ ποὺ Ἰοοῖς 
Β6ΓΘ ἴον ἁ βίσγίος οῃγοποϊορίοαὶ βαυσοοδβείοη, πηἷ]8 ἔγοσι 
ἴῃς ἀοδθηϊίο ποίδοςβ οὗἨ Ματῖς τὸ ἰπῆον ἰμδὺ βοιιο οὗ 
{8686 ΡΑΓΔΌΪοΘ δὰ Ὀδοη υἱξογοαὰ δὲ 8 οϑυϊΐον ρογὶοα, 
Βυϊ Μαίίπον μαὰ ροοά ἰπύθσῃ] ΓοΆΒΟῚ5 ἴῸΓ [86 Ῥγὰρ- 
ΤΩΔίϊς ὉΠ οὗὨ 8 παιτανθ ΕὈὐγοιηοϑὺ διηοης {Π|680 
ἴθ. [86 τηοῦνο νοι ἱπάἀυοοὰ [86 ,ογὰ ἰοὸ οἤοοβο 86 
ΡΔΓΔΌΟΙΪΟ4Ι ἔοστα οὗἩ ἰδαοῃΐηρ, ΤὨΐβ τοῦτο, πϑὶοἢ 
᾿δὰ ἀρροαγοὰ δἱ δὴ ϑδυϊϊον βίαρε οὗ {πὶβ8 ἰϑίοσγυ, Ὀ6- 
οϑη6 ἃ ἀἰβίποὶ ἀπὰ ἀνοποϑὰ ρῥγϊποίρὶα οὗ δοίΐοῃ τθα 
1Π6 φημί οὗ ἴμ6 ῬὨΑτίθ668 δηὰ οἵ ἴ86 ῬΘΟρ]α Ὀσο ΚΘ 
ἔοσί ἢ ἰῃᾷ δὴ υῃαϊβρυϊδβοα τηδηπον, δὰ ἔογοθὰ Ηϊπι ἴο 
ΘΟΙ6 Οὐἱ πῖ18 (ἢ 6 (111 ἀοοίτί 6 οοῃοογηΐπρ (λ6 Κίῃρ- 
ἄομῃ οὗ ἀοὰ ; π.ι1]6 αἱ ἴΠπΠ6 βᾶπη6 τηθ, οἢ δοσουπὶ οὗ 
ἴΠ6 βρίγίύι] ἀθοδυ οὗ [πὸ Ῥθορὶα, ἰὑ δου]ὰ Ὀ6 Βοὲ ἑουὶ ἢ 
ΟὨΪΥ ἴῃ 106 ἔοττη οὗ ρασα Ὁ] 68. Αποῖμοῦ πιοίϊνο τοὶ 
Βοὶροα ἴο ἀοίοστηϊπα ἐῃ6 διτδηροιηθηὺ δἀορίοα ὈΥ 
Μαιίβον, νγᾶ8 {6 οἷοθο πίθου) δϑϊηΐιγ οὗἁἉ [8686 βουθῃ 
ΘΓ ΌΪ68, αἰ που ρὮ τὸ οδπποῖ, τὶ Μογον, στοζαγὰ ἰξ 
ΔΒ ὨΘΟΟΒΒΔΙΙΥ ἐπ᾿ γίηρ ΘὨγΟΟ]ορίο8] βυσοοββίοπ, ΤῊΘ 
ιοαίοῦ ραᾶτὶ οὗ μοῦ τογο, ἢὸ ἀουδί, ἀρ γογοὰ οἢ 
ΟἿΘ δηά ἰδ6 Βδᾶη6 ἀδΔΥ , δηὰ ἰἰ 18 υϊία ροββί 16 ἰδδὶ 
εδυδ, ἴον (10 βακο οἵ ἐπεὶ οοπηθοϊΐομ, ἀρδίῃ τορος 
θα οἡ {μΐ8 οοσαϑβίοιμ 86 ῬδγαὉ]68 π οἷ ἥο μὰ ῥγὸ- 
Υἱοῦ! δροϊκθῃ. 

2. ΤῊΘ οπηββίοῃ οὗ [86 ραγίϊοϊα δέ Βεῦνββ ἰο σὶνθ 
Δα! ὔομδὶ ἔοτοο ἴο {π6 δσργοβδίοῃ ἰῃ Υὸγ 1. ΕΌΣ, ἰὴ 
ὑμ1}8 σᾶ86 Ἧὸ Ὦδῦο οὶ ΙΠΟΓΘΙΥ Δ Ὠἰδιοτίοαὶ οομίϊηυδ» 
ὕοη ; 186 ὕἴοττα ἱπιρ}168 ἐμαὶ οὐ ἐμαὺ ἀδγ {μὲ [ογὰ 
Ιγ δἀοριοα πα Ρᾶσγϑθοὶο ταοὰθ οὗ ὑδδοῃΐῃρ' 

1 ΕΑΒ ΟΝὁἨὨ ΤῊΝ ῬΡΑΒΑΒΙΈΒ. 

δυάΐοηοο, ἰ(ηἷ8 ἀροϊαγδίίοῃ οὗἉ {Π6 ρΌΘΡΘΙ τὰ ἀοἰτογοὰ 
πῃ ἃ τοσυϊαν, ἀἰάδοιΐο Στ ΔηποΓ, ἰῃ ἴΠ 6 ἴοττη οὗ τη χί πη8, 
ΟΥ Κ'ποϊηθθ---88, [Ὁ ΘΧΘΙΏΡ]6, ἰ86 βοσιθο ΟἹ (9 
Μουηῦ, ΤΒ6 τ86 οὗ ρ»γουεγδδ, σποηιεδ, οὐ δεπίδηζίουδ 
πιαχέηπιΣ (παροιμία, ργουεγδίωπι, Ὁ, πη ΐοἢ, 
ΒΟΥΘΥ͂ΘΓ, ΤΩΔῪ 4180 ἀδποίθ ἃ ραγβῦ 6), ττγᾶδ ἃ [Ἀγ σῖϊθ 
τηοᾶθ οὗἉ ἑοδοιιίηρ διηοηρ ἴμ6 68, δον 116 Ἔχ Ρ]8 
οὗ βοϊοπιοι ἰῃ ἴμ6 Βοος οὗ Ῥγονοσῦβ. Τὴθ »γουεγὸ 
8 Δ Βμοτγὶ, δρ' στδσωταδίίο, ροϊπ θὰ βοηΐθῃςοα, ἔγοαυοπίῖν 
βραγαιΐνο δὰ δοπογοίβ, οϑοδβίοσιδι ! ραγδάοσίοαὶ δηὰ 
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ΒΥροΓ ΟΪΪ ΔΙ, δὲ οὐδοῦ ὑἰπιοθ ροϑίοδὶ, θυ αἴγαυθ υἱνιὰ 
δηα ΒΠΑΓΡΙΥ͂ Οὐ] 6, 80 88 ἰ0 ῥγοϑοπὺ πῃ ἃ ἰγδῆδβρδ- 
Τουὺ δῃὰ βρη βοδηὶ ἔοστη ἃ ἀθδρ, τὶ οὗ, δῃὰ ρῥγορτιδηὶ 
1ά68, τι οὴ Βῃΐμο5 ἰὼ ἰπ0 Ἰρῃὶ οὗἨ γα δηὰ Ὀυτηδ ἰῃ 
1:0 ἔτα οὗἨ Ῥοσβϑοῦδὶ δρρ]!οα ]οἢ---Ὀτῦ αηὰ ὈΓ1Δηὶ 
Ἐ|κὸ ἃ ἔσῃ ρα. Βαὶ ἰπ ἀραϊϊησ πὶ ἱπαϊν 418, ἐμ 
Βαυ οι τωδαθ 86 οὗ [π6 ἀἰἀαοιίο ἀἑαίοσμό (Ἰπβἰθϑά οὗἁ 
186 ἴοττααὶ ἀφοϊαγαι9}), π ΐοῦ ἰὰ ἰπ6 ῥργθβοηοθ οὗ 
ἨΪδβ ἱπιυϊτηαὶθ ἀἰβοῖρ 98 δββυτηθα ἰπ6 ἔοστῃ οὗ {86 τηοβί 
ἀἰγοοὶ αὐἰάγόδε, αἰ ομοο ἰῃϑισιοίΐης ὑπ6 ταὶπὰ δῃὰ τηον- 
ἴῃσ ἰ86 Βοαγὶ. 80 δβρϑοίδι ῦ ἰῃ ἰ86 ραγίηρ ἀἰβοοῦΓΒοΒ 
οὗ ἰμ6 βανίουῦς 88 τοοογάἀ θὰ Ὦγ Κ:, οδη, ὙΒοα, οἢ 
[86 οΟἴδεῦ Βαῃά, ἰοβϑ6 Ὀοΐοσο Ηΐπὶ ψ τὸ οἰ ΠῚ βίγδῃ- 
[ογ8 ἴοὸ ΗΪβ τυογὰ οὐ ῥσευάίοϑὰ δραϊηβὺ ἰδ, τ 6 Πραυθη- 
᾿ ΤόΔΟθοῦ τηΔ6 080 οἱ δἰηνὶϊι οὗ ραγαδίεε. ὕὍη- 
ΘΓ Βροοῖδὶ οἰγουτηθϑίδηοο8, [Π696 ΟΣΘ οχιθηἀθα ἰηἰο 

»αγαδοϊϊοαΐ αἰδοοιγε8,----ἰ, 6., ἀἰβοοῦγϑαβ το 88- 
δαϊηθα {110 ἔοτηη οὗὨ ΡΔΓΔΌΪΟΒ, ΟΥ ΡΔΓΔΌΪΟΒ ἰὸ τδΙΘΣ (86 
ἰπ ογργοίδιοη 88 δἀἀθα, [1,480}γ, βοὴ οοηΐϊγοηίοα 
" ΘΠΘΙηἶ68 ἀπ Ομνὶδὶ δαορίοα (86 τηοϊποά 
οὗ φιοείἑοηέπο (ἀἰβραίαιίοη), [0] οντίπρ ἴὸ ἊΡ ὈΥ͂ ἃ τγᾶτῃ- 
ἴῃρ, ΟΥ ὈΥ͂ ναὶ ψφυϊα βοῦν ἰ0 β᾽ ]6η66 Δῃ: Ορροπθῃΐ--- 
πὸ υἱτααίο τηοὰς οὗὨ ἀραϊΐηρ πὶ τ Βα οῖ. ῬΘΓΒΟΠΒ Ὀοΐῃ 
οἰ Ρ Ορθῃ γοῦυ ΚΟ, ΟΥ 6186 ΒΟ] 6 πη ἰοβμηοηγ. ΕἸΏηδ]- 
ἴγ, Ηΐδ δέΐθτιοα αἶδο Βῃου]ὰ 6 σδηϊοα διηοηρ [86 ζοττη8Β 
οὗ Ηἰδ8 ἰρδοιϊηρ--Υ ον πρ, ΔΒ 6 ἀ0, οὗ ποτὰ 
ὩΟὺ ΤΏΘΡΟΙΥ 88 ἃ Βροθοῖ, 1 88 ἃ ζαςί. 

ΤῊΝ οὈ᾽οοὶϊ οὗὨ [6 ΡΔΓΔΌΪΕ68, ὑπογοΐοτθ, 88 ἰ0 ὑσδ- 
Βοηὐ 186 ὑγαϊῃ, ΤΌΣΟ ΘΒΡΘΟΪΔΙΥ 86 ἀοοίτπο οὗὨ ΟἸ γῖβὲ 
δοποογηΐηρ {Π6 ἰεπράοπι οὗ ὨδΑν θη, 88 ἴῃ 8}} 118 Ῥῇδβοβ 
ἰῃ ἀϊγτοοῦ ορροβί οι ἰοὸ 186 ρορυΐϊδὺ ῥγοϊυἶοθβ οὗ ἰῃ6 
Φονϑ, χοῦ ἴῃ ἃ ΤΆΣ δἀαρίοα ἰο0 ἴδ τγϑαὶς ὑπᾶογ- 
βἰδηαΐηρ οὗ ἃ ῬΡΘΟρ]6 τυ]οὰ ὈΥ ἴΠ|656 ΘΙΤΌΓΒ. 

ΤῊΟ υ86 ΟΥ̓ ῬΑΓΑΌΪ68 0. οουγουίηρ ἱπδίγυ σι ἢ 
ΔΒ ΥΟΤΥ͂ ΟΟΙΏΙΩΟΙ ΔΙΔΟΙΠΡ ΕΒ ΘΙ ΠΔΙΪΟΠΒ ΡΘΏΘΓΑΙΪΥ, 
ἃ: Τότ ρδΥοΌΪΑΥΪΥ διηοησ ἰῃ6 9638 (8ε4 παρε 
ἶχ, 1; 3 ὅδ. σχὶΐ. 1. 188. υ. 1. ὕΏρογ, ἀ6 Ῥαγαδοία- 
γμηι ὕεδι, παίμγα, ἱπίογργείαζίοτιο, πἰδμ, Τάρβ. 1828). 
ΤῊΘ ῬΑΓΔΌ]6 ἰβ ἃ Βρβοΐθβ οὗ ἤρυγαί:ἑνο βρϑθοῖ, Ὁ 

(ποῖ, Βούυσουον, σοι ρτίβοδ τὶ ἐπα (011 ῬΔΥΔΌΪΟ αἷδο 
[86 ῬΑΓΑΌΟΪς Βοπίοποα δηὰ {μ6 ρῃοσθθ). ὕὍμπρεος ἀθ 
β.168 Δ ῬΡΆΣΒ]6 88 “ οοἰδαζϊο, ΡΕΥ παγταξιπσμίανη νβείαπι, 
δε υογὶ δἰπιϊζδηι, δεγο ἐἰϊϊείγαπδ γόπὶ διιδίϊπιέογεηι. 
ΜΟΥΘΟΡ ΓΟβΆΣβ ἴὑ 8 “ [86 πΑγγδίΐνε οἵ ἃ δοίϊἰουβ Ὀαὶ 
ΘΟΙΩΏΟΏ δηα πδέυγαὶ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘΘ, [Ὁ 186 Ρύτροβα οὗ 
οὐ ροάγϊηρ δηὰ ἱἸἸυδίταϊηρ βοόῖηα ἀοοίγϊης.") Βαϊ ἴῃ 
ἰγοδίϊηρ οἵ (86 ῬΔΓΒΌΪοΒ οὗ δουρίαγο, ἰὲ 18. ποῖ διιβῆ- 
αἷομΐ ἰο δηυτηθγαὶθ ΟὨΪΥῪ ἰμ686 ουἰπταγα σμδσδοίο σι βιϊοβ, 
ΙΏΟΙΘ ΘΘΡΘΟΪΔΙ]Υ αϑ ἴῃ ὑΐν6 αοΒρεὶ οὗ Φομῃ [6 ουϊνατὰ 
διὰ γἱϑὶ Ὁ]6 ογάοσ οὗ {πἴπρβ ἰβ ἰβγουρῃουΐ ΘΙ Ρ]οΟγρα 82 
18 ἰγδηβραγοαῦ Βγιηῦοὶ οὗὨ {6 ἰῃγ:810}]6 που], ον οἵ 
[86 ἰησάοτῃ οἵ οᾶνθῃ. Τ}18 τηοὰθ οὗ ἰδδοβίηνσ ἴξ- 
8617 τηῦϑὲ βανθ δὰ βοῇ βρϑοΐδὶ ᾿πμοϑηϊηρ' δηα οΟὐ͵]δοεῖ, 
8Πἀ ΘΟΏΨΟΥ͂ ΒΟΙΩ6 ΘΟΥ̓ΔΏΡΟΙΪΟΑ] ἱταἢ, ΤῊΘ ΡΘΓΑΡΪΟ 18 ἃ 
ἀϊδίοις ουὐπατὰ τοβοϑοιϊΐομ οὗ βρί τυ] Ἰ1ἴδ, ἀπ ογ ἰδ 
ἔοττωη οὗ ἃ βοθὴβ ἰβίϑῃ ἴτοτῃ γσϑαὶ δηῃὰ ΘΥ̓ΘΣΎΘΔΥ Πρ, 
ὙΙΟΙ, Ὀοβί 68 18 σι ΓῪ ΟὈ͵θοῦ οὗὨ ΘΙ ΟΠ ΒΟΙΏΘ 
Ρδγίζου δ ̓ θθβοη, 8180 σΟΏΥΘΥΒ ἢ 6 βΌΠΘΓΑΙ (ΤΌ, ἴθδὲ 
Βρί τί τυ4] 116 ἰ8 ΘΔ Ρ40]6 οὗ Ὀοΐηρ 5.0} 1]Ζρα δῃα τθ': 
βεοοιοὰ, 5 Τὴ6 τοδὶ, ἰδουρὴ ἢρυτγαῖϊνο, τοϊα τίου δ» 
βἰβιϊηρ Ὀούνγθοῃ (86 οὐΐεῦ δηᾶὰ {86 ᾿πηθγ, [η6 ἸΟΤΤΕΣ 
διὰ {π6 ἶσον 136, δαρροβὶ 6 6] σοί δ ἔγομπι τ Π1ΟΣ 
{πὸ ἀϊάδοι!ς δηὰ ροοῖϊο ῬΑγΔΌ]68. ογῈ σοῃδίγυσίοα, 
ὙΠ ΠΙΘΩ ἴῃ ἰυγ πο γα οἰἴμοσς οσίοπαθα πο ράσο] 10 
ἀἰβοοῦγβθθ (ΟΣ ζᾶγα σἶβθ ἰὸ 861}, οὕ 686 βυτηχηϑὰ ὑρ 
ἰδ Ῥαγαθο}] 6 Ἔχργοβδίουβ. ΤῸ ἱ]]υκίγχαι {πὶ8, τὸ δυὺ» 
τοῖν (πὸ ζΟ]οστίης Τ40]6 :--α 

5 (Ὁτ. Τακνοπ, ἴῃ ἴΠ0 ΟΕ ΠΟΙΑῚ [πἰτοἀποίοῃ ἴο 8 Οὐδ 
ΟἩ λὲ Ῥαγανίεε, ἰποϊοδὰ οὗ δά πηρ δηοῖθποῦ ἴο [η6 ΠΙΔΗΥ ἀ6- 
δηϊιομβ οὐὗὁἨ ἴμ6 ρϑΓΒΌ]ο δ᾽σοδὰν κίγδη ὮΥ ἴμὁ αἀσθοκ ἤδῖθοῖ 

(ςοτρ. βΒυϊοξε: 7λέδαυρειϑ 8. ὁ. παραβολήν, ὉΥ Ψοτοπιθ, 
ὉΥ Βοηροὶ, ᾿ἰηροτ, Τϑοϊτηδηῃ, δπὰ οἴδμεν πιοάοτη πίε σδ. ὑσθ- 
ἴότα ἴο Φχρίδίπ [5 πδίατο Υ ποίίηρ' 1.6 ἀἰ δοτοποθβ οὗ τ89 
ΔΓΔΌΪΟ ἤὕγοιῃ 189 ζιεδία, 186 ΥῸΝ ῖὴ9 »γοσογὸ, δὰ [86 αν 

»Ν . νι ΑὙ;οεν Ἰἰκοπίϑο ὑσ ΠΥ αἰ δ στιίϑμθδ [Π6 μᾶγ 
ὉΪ6 ζοότωῃ ἰμοδὸ κί πάτοα Τστηβ οὔ σοιηροδίιου, δὰ τμοὴ ἀθ6- 
ἤπο8 1:8 μασϑΌ]6, δἰ τ ΠΔΤΙῪ 88 ὉΠρΟΥ δηὰ ΜΌΥΟΣ, ἴο δό “6 

δογίοια παγγαηΐζέοηπ, τοίλὶπ ἐλ6 {ἰέηνέξα φ΄ Ῥγοδαδέξεέμ, φ΄ α 
οοιγ 86 Ὁ αοἰίοπ ροίπϑέπο ἰο δοπιθ τπογαὐ ὁΥ᾽ δ 
Τριζλ."--Ῥ. 8Β.} ὃ 

(1.0). Οὐπειμιοης Ἐϊορνθηίδ οὗ Ῥαγαδῖεδ; οΥ Ῥαγαδῖδε ἐπ ἐδ πανγοιοοεί δηι26. 
᾿ 

α. Τύπο:. 

Τα οὐ ἶπο, ἀρομοίυθ6, ΟΥ̓ Τη0- 
ἀοὶ οὗ βοιμο το! ὺ ὙΠΟ τγ85 γοὶ 
ἴο Δρροᾶγ. ϑιγιεξἐμαδ ΟΥ̓ ἐδβεῆοε, 
αἰ εγεηοε ὁ. ἀευεϊορπιδηί, Ῥγοίο- 

ΟΥ ἰλαὶ υλίο, τοα8 ἐο δ ἀδυό- 
Σ απ ευοϊνοά. ΤδυΒ (86 οταϊ- 
ὩΔΏΘΘΟΒ δηὰ ἰπϑυϊαϊίουϑ οὗ [86 ΟΙὰ 
Τοβιδιηθηΐ ποτα, ἐπὶ ἐλοὶγ ἑπιοαγά 
ἐεϑόπιοέ, ἰγρ68 οὗ ἱ6 Νοὺ Ταϑίδ- 
τηθηῖ, ΞΕ ]ατῖγ, (Π6 ταὶ ογδ 
ΒΟΙΥΘΒ 88 ἃ {γρ6 οὗἉ δ δοοοῃά. 

ὅ. Σύμβολον. 

ΤῊο ἐγμίναϊοπί, οἰδιδῖδ δσπ 
ὙΠαὶ 9 ἰπυ 810} ]6. Τμαὺ ΠΟ ἷβ 
ουϊπναγὰ ἃ βίστι οὗ ἰμδὶ τ βοἢ ἷ8 ἰῃ- 
παρὰ, δηὰ βθηοα ἰῃ6 ἸΟΤΟΡ ἃ 81ρῈ 
οὔ ἐδ6 πἷρβεοσυ. ϑὲρενἐῥεαδ ΟΥ̓ πιοάδ 
απα ὕόγηι, αἰ βέγεπος α8 0 ἐλ δία σθ 
“ ἐΐζε, ἐπιδίδσηι 7 υλαΐ ἐδ λίσλογ. 
δὺ8 ἴῃ6 οὠξιοαγα τἰϊθ 'ἰ8 ἃ. Βγταθ0ὶ 

οὗ 106 ἴπηρν 116. 

οἵ 

ς. ᾿Αλληγορία. 

Τοε πιαγᾷ απά ἱπαϊοαξῆοπ οὗ 
οὐδιοαγα εἰπιϊαγίίῳ, ΟΥἨ 8180 οὗὨ ἰ88 
ἱπίογηδὶ] σθαι} 8}}}0 δηῃὰ σΟΏΏΘΟ- 
ἰἰου οὗ ἰπίησρβ. «4 οομπί 
απὰ γοαρροαγαποο οὗ Ἡΐδὺ 888 (86 
ΒΔΙΩ6 ΒῆΒρ6 δηὰ ἴοττη, οἰΐμεῦ ἰῃ 
{6 ποιά οὗὨ τιαϊϊον ὁγ οὗ τηϊηὰ. 
ΤῊυΒβ ἐλό δόγρεηΐ ᾿'οᾶβ αἢ αἰδεσοτῷ 
07 ϑαίαπ. 

ος (2) 7}ὲ Τιααοίϊο απὰ Ῥοείλο Ῥαγαδίε. 

(ὙἸὰ ἐμ686 ἴμ6 βιγ σα] ροσεϊοαὶ ἔοστα οὐὗἩ ραγϑὈ]6β ββου]ὰ δ6 οοποϊποά, 1 ἸΔΟῪ πδὰ ἃ ὈΪδοθ μ6γβ.} ἡ 

α πο 7Τυρὶοαϊ ῬΑΙΒΌΪΘ. 
ΤῊ βδογδιαθηίβ οὗ ἰῃθ 

Νον Τοβίδιηθηϊ ἃ8 την κίηρ 
106 ρστεδὶ οὐίποθ οὗ ἰῃθ 
Ἰϊηράοτι οὗἨ ἤϑαᾶνθῶ, ΤῈῈ6 
ΟἸΌΓΟ. 88 ἃ ἰγρα οὗ ἰδ6 
κΚίηράοιῃ οὗ ἀοἀ. ΒΘρτγοβου- 
ἰδιίοη οὗ [με βίαϊο οὗ ἤυϊΐυτο 
Ῥογίοοϊμοβα ἴῃ [6 ἢγβι 
δικοίοςι δὰ ρ]δη, οὐ ὙΏΘη 
οομπηθηοϊῃρ ἰ0 ΘΕΓΓῪ [86 
ΒοΒοῖΩΘ ἰηΐο ἀσχοουϊίοη, 

ὃ. Το ϑγηιδοϊἑοαϊ ῬΑΓΑΌΪΟ. 
ΤῊ Ρδγαῦ]ο8 οὗὐἨ ἰδ0 

1,οσὰ ([ῃ}6 παραβολή), ΟΥ̓́Θ ἢ 
ΡὨΙΟΙορ ΔΙ αἰκίθ ἰο 186 
σύμβολον. 
1πεἷτ Ρῃδ868 Δ] ρογῖοαὶ ; [0 
ΘΧΔΙΏΡΪο, [56 4.68.) ΕχὨΪ- 
Ὀϊίοη οὗὨ δβρί γιὰ] ἰγϑῆβδο- 
ἰἴοπβ δηὰ ἔλοϊβ ἴῃ ἴῃ6 ἀθ- 
βου ρου (ποὶ βοίΐοη) οὗ 
ΒΟΟΠΟΒ δῃηὰ οὐρηΐθ ἰδθῃ 
ἔγοτα ΘΥεγγάδυ 116. 

(1ῃὰ βοῖῃο οὗ 

ο. Το ΑΠοεσογίοαϊ ῬαΑΥΔΌΪΕ. 

ὕβοά οἱ]γ ἴῃ οογίαίῃ αβρϑοίβ, απὰ ἔον ἴ86 ρυ- 
ΡΟΒΘ οὗ ΒΙΡΡΙοτηθαὐϊπρ ἴ..6 ΒγταὈΟ]᾽οα] ΡΑΓΘΌΪ68, 
88 ἰη αοἀδβ ποιὶὰ δπὰ ἴῃ γα] 6Ὁ}} σαι ΟΠΙΥ͂ 
εχἰβὲ ἰπ Δ] ορογίοδὶ βίμτιβ οὗἨ ουαὐναγαὰ ἀαρρεαγάτιοε, 
ποὺ ἱῃ ΒΥμΆὈΟ]Ϊ 8] δὶ 
Ηρμοο 8180 6 ΑΡ 
ΔΙ] ροτῖθθ. [ἢ Βθοῦ αν ΡΟΟΙΓΥ [86 ΔΙοροτῖοδὶ ο6- 
τοθηῦ ἴδ ΟΠ ΟΠῪ δ οαϊοα ἴῃ μα ἔοστῃ οἵ (8068. 
ΤῊ ΟΠΙΥ Οχργοδδίοῃ ἰῃ {π6 Ν. Τὶ τοιϊπαϊηρ υ8 
οὗ {818 βίγ]6 οἵ οοτηροβίτἴοι, 18. ἐμ6 δἰ] υβίου οὗ 
106 Βανίουν ἰο Ηετοὰ: Ζ7ἐΐ ἐλαί ρα. 

οὗ πὶοκοὰ διδείδίεποο. 
ΥΡρΒα ἀ68159 τηοϑὺ Ἰδγρο ΪΥ ἴῃ 



ὡρξ ξρῤϑορΣ 

ΟΠΑΡ. ΧΙΠ. 1-Ὁ] 

(8.) Τλα Ῥαναδοϊϊοαϊ Τοϊϑοοιγδεδ; οΥ, Ἐχιοτιάϑὰ ἀπὰ Αρριοὰ Βιπυ !!ταάδα.Ὁ 
((. «., ΕἸΖαταιΐνο ἀἰϑοοῦγβοθ, ἴῃ προ ῬΑΓΔ 68. ἅτ οοηὐοϊποα πιὰ ὑμοὶν ἱπιοτργοίδιίοη, οσ δρρὶοδιίοη, οἱ 

ὙΠ βοιηα ἀοοίτί πα] βίδίθιηθηὶ : 88, [Ὁ ἜΧδτΏρ]6, ἴῃ Μαίι. υἱῖ, 24: χὶ, 16,) 

α. Τυρίοαϊ ῬατΑΌΟΙΙοΑ] Ὀΐ8- 
ΘΟΌΓΡΒΘ. 

Εἰσαταῖϊνο δηϊεἰραίξοι οὗ {0}} 
ἀενοϊορμηλθηὶ δηα οοτηρΙοΐοι ΠΏ θη 
ΟἿΪΥ 86 ῥγἰποὶρ]6 οὗ ἰὲ οχίβίβ, οὗ ̓ 
4“Πῆ6 ὈΪϊΪϊΠπὰ 866, οἱ(ς.--- ΤῊΘ 
ἀοδὰ 888}} ἤϑανρ ἰ.6 γοΐοθ οὗ ἰδ8 
ϑοη οΥ̓͂ αοὰ;,᾽ Φοδῃ ν. 38.---- Ὑ7πο- 

ὃ. ϑγηιδοῖίξοαϊ Ῥατδθο οὶ Ὁ 15- 
ΟΟΌΓΒΘ. 

ΤῊΘ ΒδυΪηρ8 δηὰ αἰβοοῦγδο8 ΓΟ- 
οογάθὰ ὈΥ Φομηῃ οοποογηίηρ ἰδ6 
1βγ  ἴὁ πὶ που συλ], [λ6 ἴοταρΙο, 
186 Ὠ6Ὺ Ὀἰγία, [ῃ6 ὈΓΒΖΟΏ Βοσροῆΐϊ, 
186 ἔουπ δίῃ, [ἢ6 τλῆ. ἐμ νἱῃθ, 
[86 ροοὰ Βιθρμοσὰ, οἷο. 

, δ, ΑΠεροτγίοαϊ ῬατΑΒΟΙΙΟΔ] 8. 
ΟΟΌΡΒΘ. 

ΤῊΘ βοπάϊηρ ἔοσ ἢ διγοηςἤ 
ὍΟΪΥ 63, ἰ.6 οοττυρὶ ἴγοο, οἷο. 

80 δδΐοί ΜΥ Β68},᾽ οἵο., Φόδῃ τἱ, 

(4.) 7Τλε ατγαδοϊϊοαϊ Εχργοδδίοπδ; οὐ, ΒΒοιοσὶ 8] ἀπὰ ΕἸσυγαίϊνα ΑἸ] 5:0 Π8. 

α. ΤΏ ἰγρὶοδὶ Ῥδγαθο] 64] 6 Χ- 
ῬΓοββί οι, οὗ 
δηὰ νἱοποὰ πὶ γοΐογθηοο ἴο [ΌΤΤΩ, 

ὃ. Τὴ6 Βγιθο 681 Ρδγαθο σαὶ 
λδ; οὐ, υϑοὰ οχργοββίοῃ, οὐ ζσία» λον ---- ὙΠ μα οχργοββίον, οὐ (86 βίτηρ!ο γλαίογί 

Ι 16}} γοῦ ἴῃ ἀδγηθθβ, ἐμδὺ θρθδῖκ σα 

6. Το δ᾽ οροσῖσαὶ ῬΑ ΟΪ 68, 

τό, δια πρσουταῖδνο δοτηρανὶ- 
6 Μείοπγνιῃ. Τὴ μαῖγβ οὗ γοῦ γὸ ἰῃ ᾿ἰχῃϊ,") Ῥχγοδομίηρ θρὸπ (80 8οῃ.--ἰ ΑΒ ἃ ἰμϊοῦ ἰὰ ἰλ6 πἰρδν.᾽" 
Βοδὰ δὸ “πυμθογοα,᾽, Βοίβαὶ- 
ἄδ, σδροσγηδλύτη, 86 ἰδπα οὗ βοάομι. 
.--] δὰ ἴπ6 τοβυχτοοίίοῃ.ἢ 

Ὠουβο-ΐοΟρΒ. 

2. ΟΒΞΟῚ ΟΥ ΤῊΣ ὕ8Κ ΟΡ ῬΔΕΛΒΙΖ --- Ασσογῃ 
ῖο ἴπο ταοάογῃ υἱοῦ, οὖν μοστὰ ᾿δὰ γϑοοῦσβο ἰὸ ρϑγ- 
ΔΌΪΟΒ ἴον ἴμι6 σχοίμδέυό ρΌΓΡΟΒΘ οὗ ργοβοηηρ ἰδ γα 
πῃ ἃ ἔοττα δἀδριϑὰ ἴο ἴμ6 τγοαὶς δὰ σϑγτδ]ὶ υηἀοτγβίδηα- 
ἱπρ οὗ ἃ Ῥοορὶβ συ βῖοῖ οὐ ον τ186 οου]ὰ ποῖ μα γΘ ζτα8ρ- 
οὐ ἴ, ΤΏΘΩ 186 ΡΔΡΔΌΪ65 του ]ὰ ὈΘ ΤΔΘΓΟΙΥ͂ ἃ ΡΟΡΌΪΑΣ 
ταοᾶσ οὗἉ ἐἰοδοδίην, Βαὶΐ [6 οχρίδηδίϊοῃβ οὗ ἰῃοὶν οὔ- 
Ἶοοὶ δαγηϊβῃοα ὉΥ ἐμ μοτὰ ἨΗ]πιβο} (Μαϊι. χιῆ, 18 ; 
Μανὶ ἵν. 11: [μαἶχο νἱ. 10) χὸ ἔασ Ὀαγομῃὰ ἐπἰβ. ροάδ- 
Εορίοαὶ νἱονν οὗ 118 βυδήοοι. “Ὑμογοίογθ," Ηθ βαυβ, 
ρος 1 10 ἵπόπὶ ἴῃ ΡΘΡΒΌ]69, Ὀθοδιδο βθοΐηρ {Π6Ὺ 
866 οὶ, δὰ ᾿οατΐηρ ΠΟΥ͂ ὮΘΑΡ Ὡοὺ, πο μον ἀ0 {π6 0 
υπαἀοτβίδηα." ΤῊΪ8 ῬΟΓΏΔΡΒ ταϊρσιὶ Ὀ6 τοσαγαθα ἃ8 ἴῃ- 
ἀϊοαϊϊησ τμδὲ [86 ΟὨ]Υ οὈ͵θοοῦ οὗ ΟἾἸτῖβὶ ντγὰϑ [0 τῇ ον 
ἨΪ8 ἀοοίτγίῃθ τόσο ρἰδῖπ 8 πα ΘΑΘΙΙΥ ἰη 6} σῖ 916. Βαὶ, 
οὉ {π6 Οἷα παπᾶ, [06 τοίογθμοθ (0 1588. τἱ, 9, 10, 
ΜΈ ΪΟΝ ΒΡΟΔΚΒ οὗἩ [86 Βαγάθηϊηρ οὗ 6 ῬθΌρ]8 Ὁποῦ 
[π6 Ργοδοδίηρ οὗ [86 Ργορἢοί, δηὰ ΒΟ οὐν Ἰμοτὰ ἀ0- 
οἶδιοθ ττῶϑ Ὀοΐησ ᾿[Βοὴ 10] 8]16ὰ ; [Π6 ἀθοϊαγαώοῃ οὗ 
Ὁ] βϑομ658 ἴῃ τοραγὰ ἰο 186 ἀἰΒοῖρ]08, ἰο βοτὰ [86 
Μαβίοῦ οουἹὰ ἱπίογργοῦ ἐμ 686. ῬΆΓΘΌΪΟΒ; δηᾶ, ἸΔΒΌΥ, 
ἐμ υ8ϑα οὗ ἵνα ἴὰ Ματὶς δῃὰ [16 (ἐλαέ, οὐ ἐπ ΟΥ̓ ΔδΥ' 
ἐλαί, βοοΐϊηρ ἸΒΟΥ͂ ΤΠΔΥ ποὶ 866), ἰηβίοδα οὗὨ [π0 ὅτι οὗ 
οὖν Θοϑβροεῖ,---ϑ ον ἰδαΐ [6 τοοῦνο οὗ [86 βανίουν ἴῃ 
Το Κίηρ 86 οὗἨ ΡΔΓΑΌ]68 γγὰ8 ἸλΌ ΓΘ ἀθθρ δὰ βοϊθηῃ 
ἐδδῖι ἰἢ6 δθουτθ (ΠΟΟΤῪ ἱτρ]}168. 1ὲ 8 οογίδί ΠΥ ἴῃ 
ἠαάσταρπς ὑπαὶ Ηδ οουἹά ποὶ Βεῖ Ὀεΐοτο 6 96 )18 (9 
ὈάᾶΓα δῃὰ υπαϊΐβρυϊϑοα ἰγαϊὰ σοποογηὶηρ ΗΐβΒ Κἰηράοιχῃ. 
501, ἴθ σὰ ποὺ ῥυἰ ΔΓ] ἱμ θη βα ἃ8 8 πα ]οἶα] Ὀ]Ἰηα- 
ἴησ, θα ἴῃ ογάθν ἴὸ ρῥγοϑοπΐ {π6 ὑπ ἰῃ 8 ἔοστηῃ δο- 
6685: 016 ἰο [86 96η565, ὙΠΟ πουὰ αἱ ἐπ 6 βδιχθ {ἰτη6 
βοῦσο Ὀοϊὰ ἰο σοης68] δηὰ [0 τοῦθδὶ ἷξ, δοοογαάϊηρ ἰὸ 
ἰὴ βίδίο οὗἨἁ 1888 ΠΘΆΓΟΥΘ ; ΟΥ, ἰη ΟἾΒΟΥ ψοσάβ, 0 ὕγο- 
βου ἴα ἐῤπ!ῃ ἰπ Βα ἃ οοΟἸογίησ 849 ἴμ6 ἀἰϊδβοαβοά γυἱβ- 
ἴοῃ οὗ [16 ρϑορὶθ δἷἴοῃθ οουἱὰ Ῥθᾶσ. Ὁ πθθ] ΟΥ̓ 8 
που]ὰ ποὶ 80 ΓΔ οἰϊοῖς (6 Βρ᾽ γϊαα] γα ἢ ἔτγοτα 
τιῖ8 ϑγτα 0119 ἔοστω, ἃἀπὰ ἤθῆθο ποῖ 80 ΘΑβῚΪυ ραγνογὶ 
ἰξ το ἰηοῖς οὐσ σοπάοτημαιίοη. Αὐοοογαϊηρίὶγ, τ 8116 
τἰὐὺδ τοοᾶα οὗἁὨ ἐδβοϊηρ γγὰ8 ἴῃ ᾿ἰ86} ἃ Ἰυἀρτησηῖ, ἰὑ γγὰ8 
4190 σοι ϊηοθὰ τὶ Ὦ ΤΑΘΓΟΥ͂, βίποα ἰὕ ἀνογίοα ἤγοιῃ ἱμοτη 
ἐα ἄοοτῃ οὗ δαγάἀθηϊηρ ὑπ σβ ον 68. ὙΠάΟΣ ἴπο ἰτγυῃ. 
Ι: τῶβ ἱχῃροβϑί]6, τπογϑουοῦ, ἴο ἰουμὰ δηὰ ῥσϑίον 
ΟὔαγσαΒ οὗὁἨ ΠΟΓΟΘΥ͂ δρϑιηϑὺ Ηΐβ ἀ80 ηπ τ] Θἢ ΡῥτῸ- 
Ῥουμαρὰ ἴῃ ἐμαὶ ταληποῦ, οτο Αἰ ΒουὮ ἢ οβί]6 ᾿θᾶτ- 

ΘΓΒ ταὶρην παν ΘΟΙΩρσο πομἀοὰ [8 ἐτπηροτὲ (896 οὗ. χχὶ. 
456). Οπ ἰδ οΟἱπας δδηά, ἴμοϑὸ οὗ {186 βϑορὶθ ὙΠῸ 
ΘΓ ΒυΒοΘ Ὁ]6 πουϊὰ ὍΘ ΘΠΔΌΪΘα τοῦθ δηἀ τηογθ 
ΟἸΘΑΣΙΥ 0 ραΐμοῦ 86 βρίγι δαὶ ὑσαϊῃ θα οοηγογοὰ 
ἴῃ [8 ἰγαμϑραγοηΐ ἔοστω [πἀθοϑὰ, Μαιὶ. χἹ, 8ὅ ΒΏΟΥΒ 
1δαΐ δυο ἢ 88 οὔθ οὗ ἰμ6 οὐ͵οθοὶβ πο ῃ [16 αν οῦῦ 
δὰ ἴῃ νἱον ; ψἢ116 Μαγὶς ἷν. 88 ροϊηϊοαγ ἰηαϊοαῖθθ 
ὑπὸ ἐδοῖ, ἐπὶ 688 οἤο80 ἃ ἔοστη δἀδρίοα ἴο 81}1 ΗΪ58 
ἈΘΆΓΟΓΆ, δα ἰο Ὀοιϊὴ ρμαγίΐοϑ, ἰῃ οτάοῦ ἰο βοὲ Ὀοίογθ 
ποτὰ (86 ἀοοίγπθ σοηδογηΐηρ [86 Κἰησάοτη οὗ Βοδυθῃ, 
ΤῊΘ ῬΑΓΔΌΪ68 οὗ ἴ6 Ιοτὰ τ γΘ 8ῃ οσ οι οὗ 9 
δβρί τίτυδὶ ἰδίονυ οὗ Η]Β ἰεϊηράουι, ργθϑοηίθα ἴῃ ρἱοίαγοῦ 
Δα βθρυγοβ ἀογίνοα ἔγοτα [86 (ΐηρθ οὗὨ {μὶ8 που], 
Ενθῃ ἰδ ΐ8 οοῃεΐπυαὶ οοτηρατίὶπρ οὗ ἴπ6 κιησάοῃχ πὶϊὰ 
[86 ὑἐπΐηρ8 οὗ ἔγηθ απὰ οὗ βθῆβ86, πιυδῦ πανθ βῆονσι [π9 
ΡΘΟΡΙ6 ἰδαΐ {π6 ἰεἰσάοτμ ἰ[8617 τῦδλβ ποῖ οὗἉ {Πὶ8 τοτ]ὰ. 
ΕἾΛΔΙΙΥ, (06 Ρδιδῦ]ο8 οὗἩἨ ἱμ6 ϑανὶουῦ γϑϑοι 6 ΗΪ 
τοΐΓ8 0168, ἴῃ ὑπαὶ, οὐ (06 ὁη6 απ, [ΠΟΥ χρὶθῖς (ἢ9 
Ῥοποῦ οὗ ἴπ6 ἰκἰπσάοτα οὗἩἨ Πθάνϑῃ ἰῃ 8, γαγίοσαιθα δὰ 
βιΓ κῖησ ἸΙσῖ, π᾿ Ὦ1]6 οὐ [8.6 οἶμον ΓΠΘῪ ργοβϑηὶ ἰδ, ἃ8 
ἷλ τοῦ, ἴῃ ὈΓΟΚΘΏ ΤΑΥΒ δὰ ἰβοϊαίθα ἴδοϊϑ διὰ 
ουϑα(β, 

8. ΤῊ ῬΑΒΑΒΙΕΒ ΟΥ ΤῊΣ [ΟΕ ΙΝ ΤΉΞΙΒ ΟΟΝΝΕΟ- 
ΤΙΟΝ. 

(1.) ΤῊ ΚΟΥ δῃὰ ἱπίσοδυιτίοι ἰο ἔδι6 Βαυύθῃ ΟΡθῃ- 
ἸῺ ῬΑΓΆΡ]65 οοποογηΐπρ (λ6 Ῥγοφγοδδ απὰ ἀδυοϊορηιθηξ 
οὔ [86 Κίηραοπι οὗ ἀοἀ ἰπ ζοῦογαὶ (Μαίς, χἑ 1.) 18 ουπὰ 
ἴῃ 88 εἰσι ῬΑΡΘΌΪο, τοοοσάθά Ὁγ Μασκ (ἰν. 26), 
ὙΠΟ 8 ᾿Ἰπ θη θα ἴο ΒΏον ἐδ χοιὶ ἰὰν δηὰ γοχυϊδῦ- 
1 οὗἉ (ἷ8 βρίγἰζυδὶ ἀονοορταθηί. 

(2.) ΤΏ ρϑυϑΌ]68 σοποογηίηρ ἐλ σοπιραδείοπ ακὰ 
πότον ὃν υλιοῖ, ἐλ6 ζὶπράοπι ο77 Οοά ἰδ γοωπαρα (18 
ΟΡΡοβοά ἰὸ ἰδθ ῥγοϊυάΐοοβ οὗ ἰζ6 “Φ6}78).---α. Μίβθη- 
ἀδγβίδηϊηρ δηὰ τη ἰβαρρ  οδιϊοη, οὗ ΤΔΘΓΟΥ͂ Δη ἃ σοΟτραϑ- 
δβίοῃ ἰοδὰϑ ὑο ῥιπάστηοηί. 1. Μ᾽βϑυπαογβίδηδϊηρ δπὰ 
Το ΒΑΡ] Ἰοδιΐοα οὗὨ {16 ὈΪοβϑίηρ' οὗἩ αοὐ ; ογ, ἰῃρ (0}}Υ 
οὗ [86 τίου τλδῃ, 016 χὶϊ. 16, 2, Μιϑυηαοτβιαπαϊηρ 
Δη4 τα ΒΑΡ] Ἰοαἰίοη οὗ 1Π6 Ἰοπρ-ϑυβογηρ οὗ αοά ; ογ, 
(Π8 Ὀδττθ ἢρ ἰγθθ, ἴθ χἱϊὶ, 6.---ὦ, μγὸ οοπιραϑ- 
δίογι͵ αἰυῖϊπα ΟΥ̓ λυπιαπ, Ὀὰΐ ΘΘρθοῖδ ν ἴῃ 6 ΘΟ ραββίο ἢ 
οὗ ΟἸ γῖβὺ : 186 ροοα βιαγρδυ ΔΏ.---ο. ΟΟΙΩραβϑίοη ἐπτ- 
ἴῃρ᾿ ΔΤΑΥ͂ ἤγοῦλ (86 ὈΪηἀοα (186 συσδὶϑ νῆο δα Ὀ6ΕΏ 
ἰηγ 64), ἀπὰ ἰυχηΐης ἰ0 [6 ΡΟΟΓ Δα ΠΘΟΑῪ : (86 στοδὲ 
ΒΆΡΡΟΙ, [0Κ6 χὶν. 1; ΣΩΘΓΟΥ δη ἠστηθηῦ ἃ8 δρ- 
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Ροατίπρ; ἴῃ [86 βαγδεῖνα πδυτϑίῖν οὗ ἰὩ8 βυρρεγ. Αο 
οοΥγϊρῖγ, 818 ῬΑΓΔΌΪΘ (ΟΥΤΩΒ ἃ ἰγδηβίοη ἰὼ [86 
Οἱ οὴ οὗ αἰνὲπε πιέγου.---ὐ, ϑδαυΐπο πιεγον. 1 
ἀἰβοογηβ {πΠ6 πτοίο θα βίδίο οὗἁὨ {μ6 Ἰοβὶ  Ὀυΐ δὶ (6 
ΒΔΙΏΘ {Π1Ὼ6 8180 ἀἰβοούοσβ ἃ σδ]υθ διϊδοῃίηρ ἴ0 {θ6 1, 
ἀεγίνοα ἔγοια ἴμ6 Ὀδβίον δ] οὗ ΤΏΘΓΟΥ ἸΡΟη ἰμθ. ΤῈΘ 
Ἰοβὲ βθορ ; ἔπ6 Ἰοβὺ ρίθοβ οὗ ΙΩΟΠΘΥ͂ {86 ἰοβὲ Βοῃ, 
[χκὸ χν. 71λε οοπαϊδονδ ο  πιετον. ποῦ, ἀω- 
πιν : τῇ Ῥδατγῖβοο δηὰ {ῃ6 ρυθ]οδη, [ματα χυ 
9-14. 7ῆε αἀείαγε απ ἀπϑισεγδ ΟΥ̓ πιεγὸν ; ἰδ ἀ6- 
Ι]Δη4 : ὈΓΆΥΟΓ, [Π6 πογκίησ ἀπὰ το ϊηρ οὗ σοη- 
υἷπα δ (6 χυἹ. 1--8 ; οΘοταρ. 0Κ6 χὶ. ὅ--8 : (Π6 
64}} μὰ ἀθτηδηὰ τηϑάθ ὉΡΟῺ {ΠΗ ἔτ᾽ θη δῇ ηἰσ). υΐ- 
ἄδποθ ΟΥ̓Ἱ ἐλ ἐχρογίδηοθ ΟἹ σγαζό. ΤῊ Ῥέοδεία αι- 
Ἰδοιίηρ᾽ [0 ΤΑΘΡΟΙ Ἴ]ΠΟΒΒ ; ΟΥ, {Π6 υη]υδὺ βίατταγὰ, 6 
χτὶ. 1. Τῇ Ἰυάστηρηῦ ργοπουπορὰ ὉΡΟῚ ὑπτηογοὶ }- 
Ώ688,---᾿γεδοηίεα ἴθι α ποσαίυς ἔογτα, (του ]Υ ἀῃτηθυ- 
οἰ] 688 5): [86 τὶ οΟἢ τάδῃ, [1κ6 χνὶ, 19 :---γδδοηίοα 
ἐπ α »οδὶίυό ΠῚ (βρ  τἰϊα] ὉΠΙ ΘΓΟΙ Ἴ] 658, βαποίὶ- 
τροπΐουβ ὉΠΟΠΑΡ Δ ΌΪΘΠ688, μᾶσβ Ἰαάρτηθη 8): [16 
λαγεἢ, βοτυδηΐ, Μαϊι. συ]. 28. 

(8.) ᾿εἰγιδιμέῖυο 7μδίδοο 88 ἀἰτοοιίίπρ (Π6 αὐηιὶπἐδένα»- 
ἑίοη οὗ ἴμ6 Κίηρσαοχῃ οὗ (οὰ.---Τ 6 016 ῬΟΠΩΥ ἴο ΘΔ0 ἢ 
οὗ 186 ἰδ οΓοΓΒ ἴῃ [Π6 υἱπογαγὰ ; οὐ, (86 τονσασὰ αϑ οὔῦ 
͵ :6 σγαοο (Μαῖϊ. χχ. 1). Τῇ ἴθῃ βουυδηῖβ δπὰ [Π6 
ἴδῃ [8]6η(8 ; οὗ, ἴπΠ6 Ιοτὰ 88 ἃ ἰγσϑδυ ἀυτίηρ Ηἰ8 δὉ- 
Β6ΠΟ6 ἔγτοτῃ ἴΠ6 ΟἸἿΥ, δηα ἀυτίησ 118 το το] , ον, [Π6 ΓΘ- 
ποτὰ οἵἉ φιρῖσί, ρεγδουογῖ 18 οοῃἰταϑίθα 
ψὶῖ [86 Ῥαπίϑῃτηθηὶ οὗ ἰυτἱπρ ἴ86 το- 
γοὶὶ οὗ ἴῃ6 νοῦ]ᾶ, οα τ ΠΙΟἢ ἱααρτηοηὶ ἀοβοθη 8 {{ω1ὸ 
Χὶσ, 11). Τῇ ἴθτοθ βουνυδηΐβ, δηὰ ἐλδ δίδεδίηι 
ἐπ ἰο ἰδλ6 ζαϊλγεῖ μδὲ οΥὙ ἰλό σὶε οπέγεδίο ἃ 
οοηἰγαβιρα τὶ ὑπ συγ86 αἰϊδοβίηρ ἰο ἴπ6 πα 
οδοῃ οἵ ρ᾽ἢδ δηά ἰδ]οηΐβ (Μαϊι. χχν. 14-80) 

4) 7λε }ια εὐσλιοῦ, οογερίείς απᾶ 
ἐλο Κιησάοπι οΥ Οοα.---α. ρστοΥ απὰ 7μάσπιει 
ἀονΡ {6 ἔρσιγο οὗὨ {Π6 τηδγτίαρο ἔδαβί, Μαῖί. χχι. ὺ Ἢ. 
ΤῊ ὑπὸ Β0}8 οΟὗἩἨ [Π6 ΟὟΤΟΣ οὗἁὨ [π6 νἱμογαρα, Μαῖϊ, χχί. 
28. ΤΠδ υπ. 1 Π}] Ὠυβδῃταρη, Μαῖϊ. χχὶ. 88. ΤῊ 
ἴοοἸβἢ δὰ {86 τίῖβο υἱγρῖηβ, Μαϊΐ, χχν. 1--18.---. 
μιαὶ 7ιάσηιοπξ ἌΡΟΩ (86 τοϊηϊδίση οὗ [06 πογὰ, Οὗ 
18 6Ἱ]] βευνδηῖ, Μαίί, χχίν. 48. ς. ΕἾπαὶ ἰυάρσηηοηὶ 
ὍΡΟΣ ἰπ6 παίΐϊοῃβ. ΜΟΓΟΥ ῥγοβίαϊησ οὐθὴ ἢ ἰπδΐ 
δυγίαϊ ΟΟΟΑΒί0Π,--- ᾿σοβοηϊοα ἴῃ (Π6 ἔοττῃ οὗὨ 8. ῬΆσβὮ]ο, 
Μαῖϊ, χχν. 8]. 

ΦἩργα, δ ἰδ οἰϊτιαχ οὗ 411 [89 Ῥαγβῦ 68 οὗ [Π6 
Νον Τοβίαπιθηϊ, γὸ 866 ἴῃὴ6 Ὀυὰ οὗ [86 ῬαΑΓΑΡΟΪ] 64] 
ἔοττη οὗἉ ἰοδοιίηρ' ΟροηΪηρ ὉΡ δπὰ ἀϊβοϊοβίπρ [μ6 Ὀδδυ- 
ἴοουβ ἤονγοῦ ΒΊΟΝ ἰῦ δα οποϊοβοα, ΤῈ6 πιδηϊοβίδ- 
Ὅομ δὰ ἀρρϑᾶσγαποθ οὗ ἴΠ6 Κἰηράοτῃ οὗ Οοἀ 'β ΠΟΝ 
ΟἸΘαΡΥ δηαὰ ὑπαϊβρι Βοα Υ ρῥγοβοηϊθα, δἰ μουρ ἰῃ6 
ΤΩΔΗΪ Ὁ] ΒΥΠ. 0116 81] Οὐ 11 Π68 ὈΥ ψ ὨΪΟΣ ἰἰ ἰθ Βυτγουμπά- 
οα βῇοῦ ὑπαὺ (818 βϑοϊϊοῃ οι 168 ΟὨΪΥ {86 οἸἰΐπιαχ 
οὗ 4}1 ἐδ Ῥαγαῦ 68.) [Ιἀπρο, Ζοδδη σἴέδιι. 

Αδοΐδοῦ ρΡοϊηὺ ἄἀδβοσνοβ βροοΐδὶ τηοηϊΐοη. ΤῊΘ 
ῬΘΓΔΌΪ6Β οὗ ἴ6 [μοτὰ 411} ροϊπίδαϊν Ἔχ! ἱῦ [86 σου- 
ἰγαβὺὶ Ὀθίνοοι (Π6 Κίπσάοιῃ οὗ ΟἸτἰδι----ἰἰϊ8 δα πάδηηθῃ- 
81 ῥτἱποῖρ]α δηὰ ἰατνϑ---δηαὰ [Π6 οδτπ δ] ὨΟΙΟΠΒ οὗ {π6 
δον οοποογηίηρ ἰΠ6 τοῖστι οὗ 86 Μοββίδῃ : ἴΏΟΓΘ 68- 
Ῥθοΐδ!]γ, ἰμ6 οοηἰταϑὶ Ὀούποοῃ ἰμ6 ἔγθο δηἃ Ὁπίνγοσβαὶ 
βτδοα οὗ ἀοά, δὰ [ἢ ΠίογΆσο 681 δηα πδίϊομπαὶ Θοη- 
οορίίοῃ οὗ 0 οἱ Υ, δηὰ ἃ ραγίίβδῃ γεΐρῃ ; Ὀοίνθοη 
[16 ἀροβίδϑυ οὗ 0 618, πα 186 ἔαϊτ οὐἩἨ ΡῈ] 688 
ΔΗ δΒἰπΠΟΤΒ, δῃὰ ουθὴ οὗ (θη ϊοβ. Ὀοίνγθοη ἰῃθ 
ΟΠΌΓΟἢ πὰ 186 ὙοΙ]ὰ ; ἴΠ6 οσίογηδὶ δηὰ {πὸ ἰπίογηδὶ 
ΟΒυγοῖ : τἴ6 οἸ]άτθη οὗὁἁ ουὐνγεαρα ἔΌΓΤΩΒ, δηὰ ἴῃ 060 
οὗ [86 δρὶτῖϊ; Ὀούπθθη 186 Ἰυδστηοαὶ ραβϑοὰ ὉΥ 186 

Φ(ΤΙΘ Ἐδίπθ. ἰγ8]. ἮΔθ Βοτθ: “τολαΐ πηιηοσοι ΔΙ] 658." 
ἴχοτι ἴ86 ἢγεϊ οἀϊ(οἡ Οὗ Δηροὸ: " τοοίσλο ΗΡΑγΒογζίαικοι, 
πο 15 δὴ ον! ἀρηΐ τα ποτ πὶ ἴον τοσζψέολα, ἃ5 ο ἴο ἴα 
ὠὐονίης “ σοϊοέδέολο ᾿ Αγ ΒΟΥ εἶκοὶ (.".--Ρ, 8. 

ΤῊΕ ΘΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΚΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕ 

Μαξίοσ ρου βρίτὶϊα] ῥγίἀθ, βοὶὲ τἱρηι  θουδῆθδα, πῦ» 
οὔ ΔΥ Δ Ό]ΘΠ6Β8, βασι ουΒ ΠΔΙΒΏΠ 688 δπὰ τὶ ροσίαια 
οὗ ἀοοίτίπο, δηὰ {Ππ6 σταοίουϑ βαϊ γδίίοη δοοογαρα ἰο 
Βυσα πΥ, ἰο Ὀοϊονίηρ βοσνΐοθ, ἰοὸ ὁπάθσγαηοθ, ἰο ἰόν, 
δηα ἴο φοη 1] ΘΏ 688. 

4. ΤῊΕ ΒΕΥΕΝ ῬΔΒΑΒΙῈΒ ΜΨΗΙΟΘῊΉ ΤΈΞΑΤ ΟΡ ΤῊΞΚ 
ὈΕΥΕΙΟΡΜΕΝῚ ΟΡ ΤῊΕ ΕΚΙΝΟΡΟΜ ΟΣ ΟὉΡ, ΜΑΤΤ. ΧΙΠ, 
-τὐ πὶ} τόδ αν 6 ρογοοϊνοα μδὶ {8686 ΡΘΓΔΌ]68 6 χ- 
δἰθὲν ὑπὸ ἐμᾶγα ἀθνοϊορτηθηὶ οὗ ἴ86 Κηράομι οὗ σοὰ 
ἴῃ ἰϊ8 Ἰοδαάϊησ οὐ] π68, ἔγοσα 186 Θοτηιηθησδοσιθῃΐ ἰὸ 
[16 οἷοβε οὗ ἰϊ. 786 Βγϑβὶ ρασϑῦ]θ ἰγθμῖβ οὐ (868 ἰπβῦ- 
τυϊΐοι οὗ ἰμ6 Κίπράομι οὗ αοά, διὰ ἰπς ἰδεῖ, οὗ 118 
οοτηρϊϑίΐοι ου δαγίῃ ὈΥ ἴῃ 6 18] ὑυὰρσταοπί : 8116 [80 
Ἄγε ἰηϊοττηραϊδίθ ῬΑΥΘΌΪ6Β διιοοοβθί νυ τδγε ἰ18 ῥτὸ- 
δνοΒ88 : ἴπ6 πῇηδδὺ ἀιηοηρ; ἰ86 ἰδΓ68 ; {Π6 σταίη οὗ Τὴ» 
ἰατὰ βοϑὰ διμοπρ ἴ86 ἔγθθβ; ἐμ Ἰοδυθῃ ἰοδυθηΐησ [88 
ποῖ Ἰυσὴρ ; ἰῃ6 ἰγοάϑασγο ζομπα ἴῃ ὑπ Βοϊὰ {86 
Ἰώηρσάοτω οὗ Ὠρανϑῃ 88 {π6 ρϑϑυὶ οὗ στοαὶ ῥτίοο 

Αὐ (ῃ6 βατηθ {ΐπη6, ϑδιοἢ οὗ ἴμθβθ ρϑγα Ὁ ]68 ΦΌΣΤΩΒ 
ἴῃ ἰιβο 1 ἃ οοτῃρ]οῖθ δὰ ἱπάθροπάθηϊς βοοϊΐοῃ,---κο 4}} 
ἐδο οἴδον ἀοσίγί πα] ρογίώουδ οὐ ϑεγὶρίαγθ, ἀπ 6βρ6- 
οἶδ] βἰσοίο68Β ἴῃ 1βαϊδῃ δηάὰ ἴῃ 
[86 ἀπ 6 ΟΥ̓́ΕΣῪ ΠΟΤ Ῥ,888 
ΔΒ ἦν ΒΠΙΕΙΒῈΒ τα Ἐδῦπ ΟΣ τη686 ΡΆΓΆΡΪ6Ά, [86 Κἰράοχῃ 
δια ἰΐ8 ΗἸΒίΟΣΥ δΓ6 ργοβϑϑηϊθα ἔγοση ΔΈΟΙ ΠΡ δβροοί, δῃὰ 
ἷῃ 8 πον ἔοττη, την κίηρ [8 Οὐ Τα γὰ Ὀσγοστοδβ ἔτοτῃ (86 
δοΙϊτηποοτηθῃὺ ἴο ἴῃ 6 ΘΟ ρ]οίΐοη. 1 ῬΑΓΘΌΪ6Β ργοϑοας 
1Π6 1ά68] ρῥῃαβοφὶῃ ἰῃ6 ἀδνϑορσηοθηὶ οὗ 1π6 οσῃ οὗ 
Ὠοδύϑα, ΜΘ Β8[8]} παῖ ΠΥ ὀχροοὺῦ ἱπαὶ (ΠΟΥ ΌΘΔΓ 
τοίδγθηοα ἕο ἐπα Ὠἰϑίονϊ οὶ βυσοοσββίοῃ οὗ {δε ἀἰδοσγοπι 

σΒΏΠΟΙ 06 ΓΟΡΠΤΟΘΕ 88 ἃ (ΟΠ ΟΤΙ ΟΠ [5.806 ΟΥ̓ τ06 ΟὙΥ̓ΒΉΚΘΗδΒε πα 

τοϊδίης ἴο οὔο βυδ᾽]οοῖ, ἐμο ΚΙηράοπι οὗ ἤδδνοη κπὰ 115 ἀδυεὶ- 
οριμβθηΐ: ΠΟΥ δΓῸ ΘΕ Υ Ἰηθιρδῖες ὉΥ γοσ, ὅ8 ἴο αν Βδοῃ 

Ἰ δροῖζϑι) οἢ ὁπ ἀπὰ ἐλ δατὴθ οδοαϑίοη, Ἀτιὰ ἴοτγπι ἰπάορὰ 
8 φοπιρὶ οἷο δηά σϊοσίουβ ὙΠ|01]6 ἰπ ΤΠποῖγ ΠΟΥ δηὰ ἄθοροῦ 
δ0ηὴ806. ΤΠΟ γε Γ0μὉὉ οὗ [680 ΠαΓΩΌΪ6δ ΔΡΡΘΑΓ ἰοὺ δγτὸ Ὀύδη 
ΒΡΟΚ οι ἕο ἐλ ται πα ἤροτα ἐπα ελὶρ ; τὸ ζα 8ὲ ἔλεός, ἰο (Δ Φ 
ἐδοίρ᾽ε8 ἔπ, ἕλδ λοιιδα. ὮὋ, ΒΚΟΥΝ: κ ὙἼΠ680 ΠΗΓΒΌΪο8 8ΔΓΘ 

ΒΕΥΕΝ ἴῃ ΠΠΙΏΌΟΓ; δῃηᾷ ἰἰ 16 ποῖ 8 {{|||{8Ὸ ΤΟΙ Υ ΚΔ] τοδὶ 
8116 1}|5 186 ἐμ 6 ϑαογ'δαὰ πιωπιδον, ἴῃ βτοῦ γσοῦπ οἵ ἰδ οτὶ 
ὝΘΙΘ ΒρΌκαη ἴο ἴπο τηϊχοὰ τηπ]τἰτὰθ., τ ἢΠ|6 [86 Τοτ δἰ Πἰπκῖ 
ΤΗΒΕῈΕ ὝΟΓΟ ΒρΡοΐσθη ἴο ἴπΠ0 Ὑ νοῖνο ἱπ Ὀγναῖθ---σβο ἀϊτὶ- 
δἰ οἢ 8, ὅρη" δηα ἐλγδα, Ὀοϊηρ (Βοπγ δεῖν 8 Πποῖβ Ὁ] ἴῃ 1.6 κτη- 
θοΟΠοδὶ δτι στηθῖὶο οὗ Βογρίαγο. Αποῖῃον ἘΠ ΠΖ ΓΘΤ ΔΓΕ ΔΌΪΘ 
ἔπ [6 δ'ττοῖητο οἴ 1Π|6560 ῬΑΓΔΌΪΟΒ ἴα, τπδὶ τ ἰϊο ἴπὸ τες οἴ 
180 δονϑηῆ--ἰαΐϊ οὗ ἴῃ ονοτ---ἰβ οὔ [86 πδίῃτο οὗ δὴ ἰπῖτγο- 
ἀυοσιίοη ἴο 186 ὙΠοΪ6, 16 τοιπο εἴης δἷὶχ οοηϑὶκὶ οΥ̓͂ ἐλΛιΓόθ 
»αΐγε---ἰθο ϑοοοηὰ βηὰ βαυύθηῖῃ, [16 [τὰ δὰ Τοῦτ, δθὰ 
ἴδο ΑΓΔῊ πἀπῇ εἰχίῃ, σοστοβροπάϊΐηρς ἴὸ δο ἢ οΟἾΠΟΤ; ΘΔΟῺ ὨΔΙΡ 
βοϊ(ἰς ἰοσῖῃ ἴῃ βϑῖπο βΌΠΟΓΑΙ γα, Ὀθπὺ πιὰ δ δογιδί ἢ 
αἀἰνογδῖ  Υ οὗὨ δεροοῖ, ΑἹΊ τ18 δὴ ὨΔΡΟΪΥ ὍΘ. δος οηῖα). "-- 
Οὔδοτνθ 6,80 ἴΠπὸ ΠΑΙΌΥΑΙ δηὰ δαϑῦ ἰγαπδίἰἰοη ἴῃ 1.1.6 ΟΥ- 
ἄογ οὗ [86 δυύϑῃ ΠΑΤΩΌ ρα, ἴγοτῃ ἴΠ 6 ΒΟΤΕΣ δηὰ 1ῃ6 κοοῦ δορά 
ἴο 6 ΠΟΥ δῆ ἴῃὴ8 ἴδγοβϑ διῃοης ἴδ6 Ὑμοαῖ; ἴγομι ἴδο 
δονη ἥο]ὰ ἴο ἴὴ6 τηδίηγα δορὰ δηᾶ τα σὮ ΤΥ ἴγοο, ἔγοτῃ ἢ} 6 
Οχίοτπαὶ στον (ἢ οὗ [86 ρ]δηὶ ἴο {πὸ ἱπίογπδὶ στον (ἢ ἀπ ΡῥτΤὸ- 
6688 οἵ δοηθίΓείΐ ἢ δηὰ δϑβί τ ]}α0]10}} {πη ἴο ἴ.6 ΤΤΟΒΑυΓΟ ἰπ 
(Π6 δΒο]ά, δυρχοβίοά Ὁγ ἴ86 δόοϑὰ δυτίοα ἰπ (6 στουπηά, ὕγοτῃ 
ἐμ ἸΌΟΚΥ͂ ἀἰβΟΟΥΟΓΟΥ ἴ0 (06 φαγποδί δοκοῦ δβῃὰ δι άθτγ, ζγιπλ 
ἴδο ΓδΆδΌΓΡΟ ἴο [86 ᾿γοοΐοι δ ὨοαΥ], [ὯΘ ἸΓΟΑΘατΟ οὗ [ὁ ἀθορ: 
ΜὩΪΟὮ δυρροβῖθ ἴῃ6 δοα, [6 ἤβθθγ πα ἈΠῚ 186 1} ποῖ, τἰδὸ 
τηϊχοῖ ογσον αὶ οπ ἵπ Ὀοβοῖ, {π6 ὅ.πδὶ βοραγδίΐοη πα σοπβῃΠι- 
τηαῖίοημ. ΤῊῸ8 ἴγοῦιὶ ἴπὸ ἢγκί δοίης οὗ (γι αηἰτν ἴῃ 1ἢ9 
ἄσγβ οὗ ΟἸτίδὲ δηΐ {Π6 ἀροβίϊοβ ἴο ἴῃ σοῦοτα) ᾿ἀρηπόπὶ πτὸ 
παν οὔθ σοηςἱπυθὰ Ὀγόοθᾶβ οὗἩ τον ἢ δῃᾶ ἀθνοϑ)οριιοηξ οὐ 
κοοὰ οιὰ Ῥαά, ΟἸτίδί δα Αηι!-(τίδι ὐ πϑαῖ δηα ἰΆΓΕΕ), οΧ- 
ΘΓΏΔΙ] δηᾶ ᾿ηἴότηδ] (πιπδέλτὰ βοο δηὰ Ἰοατοπ), δπάϊορ ν11}1- 
ουἱϊ δοοκίηρ (ἴπο ἰτοδδατο ἴῃ ἴΠῸ 614), δηὰ βροϊοί ρ δπὲ δυᾶ- 
ἴῃς ([ὴ6 ΡΘ81) οὗ σγοδῦ ρὑτίςθ), δὰ ἃ συπίί ποῦ ρδγΕΪα] Ἰηρ- 
τηθηῖ δηα δορασαιοη---δίησο (86 Βίδίογυ οὗὨ 16 που] δπά 189 
δ ατοὶ [8 α (πηοὲ ἐν4) υὐσπποηξ οὗ Ὀο᾿ἢ---ἰογομβοσονίηρ πὲ 
οηάίης δὲ 1881 ἴῃ [6 3Πη8] σοπαιτα τ) λ.! οἢ οα ἴΠ|6 ὈΔΠΧ5 οὗ 
οἰοτπὶν (ἴΠπ6 Ραγαῦ οὗ ἴπ6 ποῖ). ΑἹ! ἴθδθ Ῥγυσθεδοβ 8Ὸ 
μαμὰ ἰη αηὰ βηὰ δοὲῖ δηὰᾶ γοδοῖ 0956 ΡΟ δου ῦ, 686 ἢ 
τὶοά ἀοίηςς ἔπ6 δϑη6 ψΟΥΚ πΠΟΤ πον δαρθοῖδ, ὙΓΠ Ρ6ς 
εἰἶτα, στΔϊ ἔγοϑὴ σοδὶ δὰ θθθσαυ.-- . Β.} 
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ἱπρ' ὉΡ ἐπ ἴΠ6 τοϊἀβὺ οὗ μογϑδίθβ ; ἴπ [86 Ῥᾶγδ Ὁ ]6 οὗὨ (89 
τουδβίδγαὰ Ὀυβὶι, τοβοσίδα ἰὸ ὈΥ [86 Ὀἱγὰβ οὗ ἰδ αἷῦ 85 
17 ἰδ τόσο ἃ ἰχθ6, δῃὰ Ἰοδά θα πῖϊ (μοῖρ πεϑῖβ, δ σὸ- 
Ὀγοβοηίδίίοῃ οὗ [ῃὴ6 βϑουΐαν βίδιθ- ΟΒυγο πον Οοη- 
βίδη πο {π6 ατοδί; ἴῃ [86 Ἰοαυ θη {πδὺ ἰβ ταϊχοα διωοηρ 
Ἐΐ6 ἰἴγθθ σΘΑΘΌγ68 οὗ τηθϑὶ, [86 Ῥοσνδάϊηρ δηὰ ἰγϑπθ- 
οττοῖπσ ἱπῆήποποο οὗἨ ΟἸ τ βεϊδηΣ ἴῃ (Π6 τηράΐϊεοναὶ 
Ομυτοῖ,, ἀλοηρ; ἰμ6 ὈδΥΌΔτΟυΒ τϑοοβ οὗ Ευτσορο ; ἴῃ 
[16 ΡΔΓΔΌ]6 οὗ {π6 ἰγδαδατο ἴῃ (86 βοϊα, {86 ροτϊοὰ οὗ 
ἐμ6 Βαοίοτταδιίου ; ἰῃ [86 ῬΆγΔὉ]6 οὗ ἰμ6 ροδιὶ, (6 
σοπῆγαϑβί Ὀθίπθθῃ ΟἿ ΓΙ 5: Δ 1} } δηα ἰῃ6 δοαυὶδὶ ἱοἢ8 οὗ 
Τρ άοστι ΒΟΟΌΪΑΡ ΟὈΪ ΓΟ; πὰ ἰῃ ἰμ6 Ἰαϑὺ ρυϑΪθ, ἃ 

1. Το Ῥοὸῦ ἴῃ βρίγιὶ : ἰὰ9 
κίηρσάοτω οὗὨ Ὠοδύβῃ. δηὰ {Π6 ἔγυϊι. 

ῷ. ΤΏΟΥ ἰδδὲ τοοῦσῃ : ΟΟΙΩ- 
ἔογι. 

8. ΤΠ τοθοΐς : ῬοΙΒΟΒϑο οὗ 
ὅθ οβδσίῃ. 

1. Τποβοόνοῦ: ἔμ ροοᾶ βοεϊὰ 

2. Το ποδὶ διηοηρ {δ 

8. ΤῊΘ ρταΐη οὗ τηυϑίατα βοοὰ 
ποτα ἰμίο ἃ [796. 

Ρἱοἴατο οὗ {π6 οἰοβίηρ Ἰυάρτοσπὶ. ΤΉ ΘΒΘ 168 θπν- 
ὈΟΑΥῪ Ὀοιὰ 186 Ὀγὶρμὶ δπὰ 86 ἀδτῖς δβρϑοὶ οὗ [86 ἢιΪ8- 
ἸΟΣΥ͂ οὗ ἴπ6 Κίῃράοτῃ οὗἨ δᾶνθη : π 116 [86 Βούθὴ Ὀ6- 
αἰ 65 τοβοοὶ (86 Ἰ᾿ἰχῃὶ (Ὀεἰηρ ἈΥΪΣΩΥΙΥ ἃ ἀ6] 1 π68- 
τοι οὗὨ [80 1468] ργοζτοββ δηὰ δαἀνυδηοοιηθηΐ οὗ Ὀο]ϊον- 
618), δά {πὸ Ἰοίϊογβ ἰ0 ἴῃ βϑύθῃ οἰαγοῦοθ ἴῃ [80 
Βοοκ οὗ Βονοϊδιίοῃ, τπηδίη]} [86 Βιδάοτγβ οὗ [Π6 ἤηδὶ 
οδἰΔ ΘΙ ΓΌΡΒΟ, ΟΓ οὗ [86 οομλίηρ ᾿υἀρτηοηὶ (Ὀοΐπς ὑτὶ- 
ΤΑΥΤῚ ἃ ἀοἰἰπολίΐοι οὗὨ {86 βουθῃ ομγο 68 οὗ Αβἷ8 
Μίποῦ) Το βυδ)]οϊμοα ἰΔ0]6 ΜῚῈ βοῦν ἰὸ ρὶνθ 8 
ΟἸΘΑΣΟΓ ΦΊΘΥ οὗ [818 : 

1. Ερλεειβ. Ῥαΐδῃησε δῃηᾶ ρϑὺ- 
ΒΟΥΟΓΔΏΘΟ ἐπ ἐλδ ὡογᾷ οἵὗἉ 1411}, 
Ποδοίοθηοῦ πῃ ὑπ γοοέ οὗἩ 186 119 
οὗ ζδ 1}, 

2. βϑγιγγπα. ἈΪοδ δπὰ ἤουτ- 
ΙΒηἶηρ, ὈΥ 86 δβ'ἀα οὗ ἰὴ6 βγῃδ- 
δοραο οὗἉ βαίδη. 

8. εγσαπιοβ. ἘΔΙΣ Ποϊὰ ἴλϑί 
δι δὲ τηλγίγσάοῃ. Ὀνο]ο ἢ 
ΒΟΙΘ δαίδη 8 βδοδὶ 8 (ἴῃ [86 
ποῦ). Βα ]δδτηϊθ8 οὐ ΝίοοΪαϊ- 
ἴδη68 : οοΙῃθἰηδίίοη οὗὨ ΟἸ τ ϑιἰδηΐ- 
γ πιὰ (86 Παιδὶ οὗ ἴΠ6 που]ά. 

4, Ἡυηροῦίησρ δηὰ ἰπϊγϑιηρ 
δῆλον σἱ χη θουβη 688 : Ὀοΐησ 8116ὰ. 

ὅ. ΤΏ τρογοὶδὰ] : οδίδἰηΐηρ οὗ 
ἸΏΘΓΟΥ. 

4. Τμὸ ἰοᾶνθὴ Ῥὰΐ διηροηρ ἰῃ6 
ΤῆΓΘΘ ΙΣΘΑΘΌΓΕΒ Οὗ ΤΠΘΑ], 

ὅ. ΤΏ ἰγοάϑσυτο ἔουπᾶ ἰῃ [86 
βοϊὰ, 

4. Τλναῖῦῆδγα. ΑὐὈυπάδηοοῦ οὗ 
ΜΌΣΕΒ. Τὴ6 ποδη “6ΖΟὈο6]: 8 
ἕδη δίϊοαὶ ῥγορμθῖθθθ δοτησαὶ εἰ ην 
ξοτηϊοδίοι τὶ τὰ ἐπ πονϊα, 

ὅδ. ϑαγἄδ. ἨἩδιδ ἃ παιὴηθ ἰδδὲ 
ἴνὺ ᾿νε, δηὰ ἷἱβ ἀορδὰ. Α ἔδν 

8. Το ρῥυχθ ἴῃ Ὠοαγὶ: τ᾽βίοη 
αοά. 

οσΐβοο. 

ἡ, Τὸ Ῥϑδοθδκοσθ: αἰ 
οὔ 186 σἰϊ]άτοη οὗ αοά. 

δα Ὀαὰ 5}.68. 

ἮὟΝ6 (ο ποὲ Ιῃθδῃ ἴἰ0 ΒΔΥ, ΠΟΤΘΥ͂ΘΡ, ἐμπαὺ 86 ἰὰθ4) 
Ῥτοργοββίοῃ ἴῃ ἔμι686 ῬΘΥΒΌΪ68 ΠΥ γοῆθοίβ (86 Ὠἰβίον- 
1681] βυοσοσραβίου οὗ 86 Ὀτίποῖρδὶ ῬΏ8568 ἴῃ {π᾿ 6 Ἀἰδβίοσυ 
οὗ ἰ86 κίησάοτα οὗ ἀοὰ; ἰὺ ΟὨΪΥ ἀρ ποαΐα8 18 ζθῃ- 
678] οὔ] π|65. 

ΑΙ] ἐδ βονθῃ ΡΑγαΌΪ68, ἱμ θη, ἀΡῸ ἰαἰοη ἀρὰ ἰο ΓΟρστο- 
δοηΐ, ἴῃ ΓΟχυΪαΓ δυοοορβϑίομ, ἱ86 ἀσυθιορτηθηὶ οὗἁ {6 
Ἰπηρσάομι οὗ ἤρϑασθ ἴῃ 118 οοὨΠϊοὺ τὶ δηὰ υἱσίοσυ 
οὐοσ 06 ορροβί(ομ οὗἩ ἴδ πουῦ]ά, ἀπά πὰ 18 πἰἀ θη 
φδασβοίοσ 849 οοηϊταϑίοα τῖϊι ἐμ6 Φ ΘΔ πο ΟἢΒ οὗ 
ἐμ τοΐχη οὗ Μοβδίδῃ. Ἡθποθ ἴῃ δδοῖ οὗὨ [86 ΡΑΓΔΌΪΘ6Β 
186 σι ι5 δπα βιδβάουβ οὗ ἴμ6 Κίηραοτχα οὗ ΒοΔΥ ἢ ΓΘ 
Ὁτουρῶν οαἱ. ΤΏο80 ΒΔάΟΥΒ ἅτ, ἰῃ {80 Ε'τβὲ ρβδᾶγὰ- 
Ὁ]6, ἰλ6 (τϑο νασίϑι 68 οὗ ὈδΔα 80}] ; ἰῃ [88 ϑοοομά, {Π8 
ΘΠΘΙΩΥ, ἰδ6 ἰδΓοβ, δηὰ {86 ἰπα ἰϑογϊσηιϊπαιϊϊηρ 268] οὗ ἴῃ 8 
Βατυδῃίβ : ἰπ ἴδ6 [ἰγά, [η6 τοϊδίαϊκο οὗ ὑγοδίϊηρ ἃ ἰδτρθ 
ἀρλθαν ΡΗΪδῃΐ 88 ἰζ 10 δὰ Ὀθθῶ ἃ ἰογοδὶ ἰσοο, δηὰ (89 

εἰηρ οἵ [0 υἱγάβ ἰπ 18 Ὀγδθοθ 68 (τορασζαΐηρ δηὰ 
ἰτεδώπρ {π6 ἰήπράοιῃ οὗ ΠοδύΘη 88 ἰζ 1ὑ δὰ 66 ἃ 
που] αν ἈΩΡΏΩΟΤΟΝ: ἷὰ [86 ἐουσίἢ, [6 ταϊχίηρ ὑρ πὰ 
ἐδ6 πἰαϊηρ οὗ [86 Ἰδᾶνϑῃ ἴῃ (ἢ6 τωθ8] ; ἰῃ 86 ΗΔ, ἱμ6 
οοηοσραϊτηρηὺ οὗ [16 ἰγοᾶβυγο ; ἴῃ [6 δἰχίῃ, [86 ΒΘΟτ- 
ἴηνς αἀἰδαρρϑασγδαποθ οὗ (86 ροϑὲὶ οὗ σγοαΐ ρτῖοθ ἴῃ ἰδ9 
Βαηὰβ οὗ {πὸ ΣοΓο δηι8, δα δῃλοηρ ΟΠΟΓ Ῥ6ΔΓΪ8 : 
δηὰ ἰπ ἴδ6 δβϑυθῃίῃ, ἰδ ταϊχίης ὑρ οἵ 1.6 μοοά 58 
ὙΠ} πα ὈδΔά, δηὰ πί(ἢ οΟΙΠΟΓ ἴσα Ὀτορά οἵ (6 868: 
Θὰ ἴδ οἴμος μαμὰ, ἴμ6 Ὀτὶρης δἰάθ οὗἨ {8:86 Ρἱοίατο, ἴῃ 
ὃς δτεὶ βδγδῦ!ο, 18 [86 σοι βοϊὰ πανΐης τι ἔγυϊὶ : 

6. ΤῊ Ῥοδτὶ οὗ στοαὶ ῥτῖοθ: 
Βουρμὶ δηὰ οδίαϊποὰ δὲ στοδὶ δβὰ- 

ἢ, ΒΘ ποὶ ἄγατῃ ουὐ οὗὨ {ΠῸὸ 
868: ΒΟρδγαῦοι οὗ ἰδῈ ροοὰ δηά 

ὩΔΙΏΘ6Β ἴῃ βδγαΐβ, τ Ὡ]οἢ Ὦδνο ποὺ 
ἀοβ]οα {πεῖν ραττηθηίβ, νὰ] κ τὰ 
18 Ποτὰ ἴῃ πϊϊ6. 

6. ῥλιαάείρθϊα. Αἢ  ορθῃ 
ἄοοῦ. Α 1ἰ6 βίσοησίῃ. Κορί 
[86 ποτὰ, ὙΥἹοίονγίουβ ΟΥ̓́Θ᾽ ΤΔΩΥ͂ 
οὗ 86 πγπᾶρορᾷδ οὗ βαΐδῃ. 

ἢ. }αοάϊοεα. ΝοὶνοΓ οοἰὰ ΟΡ 
ποῖ. “1 ψὶ}} δρᾷς πθ6 ουὶἱ οὗ ΜΥ 
του. Β6 Ζοδίουβ απὰ σϑρϑῃηΐ. 
Βοδο]ά, 1 βιδαπὰ δἱ {ῃ6 ἀοον.᾽" 

ἴῃ ἴῃ Β6σοῃά, ἰδ6 ποδὶ οαὐρτονίηρ, (86 ἰΔ 68 ; ἴῃ 189 
(τὰ, 106 τοπάογα! υρβῃοοίηρ οὗ τ86 ρταΐῃ οὗ τοῦϑ- 
ἰαγὰ βοοᾶ ; ἴῃ [8 ἔουγία, ἰῃ6 Ἰοανθῃ δοίϊῃρ ἃ8 ἃ 
ΒΊΓΟΙΚΘΓ ΡΟΥΤΘΓ, ροσυδαϊηρ δὰ αἰδοοίηρ ὈΥ 118 ὉΏΒΘΘῊῚ 
ΕἸ ΌΔΟΥ ὑπ 6 [ΓΘ ΠΤ] ΒΌΓΟΒ Οὗ ΙΩ68]---ἰ 18 Γορτγοϑοηΐς- 
ἵπρ ἐη6 ἰπβυδηοο οὗ ἰδ6 αἀἰγίπο 1116 ονογοοπιίηρ δηὰ 
ὑγδηβίοττηΐϊῃρ᾽ ον οἷὰ πδίυτο ; ἴῃ ὑμ6 ΒΒ, {π6 ρἱοίυγθ 
οὗ ἴδ6 ἰγοαϑῦσα ζομπά, διὰ οὗὨ ἴῃς βυστοηᾶοσς οἵ 81] 
οἶον {Π|ῚΠΡΒ ὉΓ 118 Ῥοββαβαίοῃ : ἴῃ (86 βίχί ἢ, (Π6 ρἷο- 
ἴαγο οὗ [86 ροδεῖ οὗ ρστοδὶ ρσγίοθ, δὰ οὗ [86 δγἀθπὶ ἀθ- 
γοίοαηθ88 ΜἸ ἢ ΔΙ οἢ ἰδ 18 δουσλέ δῃὰ ῥγοουρϑα : ἴῃ 
(86 βονθῃί, {86 Ρἱοίυτο οὗ ἴμ6 σοοα 88ῃ, δῃηά οἵ ἰἢθ 
πρὶ ὩΟῪ ἔγθο ἔγσοτῃ (086 δῃοῦτ Ὀγϑηοδ οὗ (μ6 ὈΔα. [Ιῃ 
δοοογάδῃσα ὙΠῈῺ ἰδ6 δβἰσυοίυτα δηα ΒυτΏ ΡΟ] 168] τα θδη- 
ἴῃς οὗ (86 Ὠυμη ΟΡ δένοη, γγχὸ ἀἰτοοὺ ΟἿΡ αἰϊοπίίοη, ἴῃ 
{86 βΚγβὶ ρἷδοθ, ἰο ἰ!6 βγβὶ 0 ῬδγϑΌ]οθ. Βοῖα τὸ 
ΟΌΒοτνο ἰμδὲ ἴ[Π6 γϑὲ δπὰ βοοοῃἃ ῬδγαΌ]68 ὈΣΙΓΔΙΙΥ 
ἀοἰϊμοαῖθ {π6 ἱποπιθῶβο ΟὈβίδοιθϑ ππῖορ ἴμ6 Κίηρ.- 
ἄομι οὗ Ὠδαυθὰ μῶβ ἰο δῃοουμίοι---Ὡορ  ΠΥΘΙΥ ἔτο τὶ 
νδηὺ οὗἨ Ββυβοορ. ὉΠ ὴ γγ (186 ῃτδὺ ραγϑ 16), ἀμ ροϑὶ- 
εἰν οἷν ἔργου ΟΥΤΟῦ, ΒΟΓΟΒΘΥ͂, δηὰ οὔἴδηοοβ (ἰ86 βοοοῃὰ 
ΡΆΓΆΌ]6). ΤῸ (εἶτα δηὰ ἔουγίῃ ρασαῦϊοθ ἔοστῃ δῇ 
δηςἐ ἢ ο515 ἰο ἰμϊ8 ἀοϑογριίοι, δηὰ ἀοἰϊηοαῖθ ἰη6 τοῖ- 
ἀον} ρτοστοβϑ οὗ [86 ἰκησάοτα οὗὁἨ ὨΘΆΥΘῊ 88 1ὺ ΒΎΤΘΘΡΒ 
Ὀοίοτθ Ν πῶς οὈδίδοϊοβ. ΤὨυΒ [86 Ῥδγδῦ]ο οὗ ἰδ6 
τηυδίαγαἀ βορὰ ὈΓΏΡΕ οαἱὐ [86 τρλτυ ῖ]οιβ στοπτίῃ οὗ 
πο Κίηραοιη--- ΠΟΥ ἰδ Βρτΐησ8 ὉΡ δῃὰ ἴογοθβ 1186 1} 
ὉΡΟῺ ἐδ6 οὐδογυαιϊίοῃ οὐ [86 σθθϑῃ οὗ ἰδ6 ποιὶά, ἃ}} 
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ΠΟΥ ΘΥΘΌ αἰξοιηρὲ ἰο σοι ὗπθ [86 Οδυτοῖ πὶ {Ππ0 
που]ὰ, διὰ ἰδ ἱμποὶν Ἰοάρτηθηὺ ἴῃ ἰΐ, ᾿υδὶ 88 ἱ τι ἷ8 
ξαγάδῃ ρῥἰδηΐ πδὰ ὈΘ6Ω ΔΗΥ͂ ΟΥΪΠΔΙῪ ἰγθθ ; π 116 (86 
ῬΔΓΔΌ]6 οὗ {π6 Ἰοδύθη τοίοτβ ἰ0ὸ 186 Ὀυΐ 8}}- 
ΡΟΤΟΓΙΙ δῃὰ 8}}- γα πβέοστηΐηρ, ΟΠ ΒΟΥ οὗ [86 ρΌΒΡΟΙ 
δΙΏΟΠσ, ἰ6 πδίΐοῃβ. 1 (π6 γβὺ ἔθου ῬΡΑΓΒΌΪ68 ργοβϑηὶ 
ΤΑΔΊ ΏΥ ἰΠ6 οὐ)οοίἑυ6 ἀβροοὶ οὗ ἰῃ6 Κἰηράοτωῃ οὗ Ὠραάγρῃ, 
δΔηὰ ἰῃ6 ποῦ οὗ ἴΠ6 ],ογὰ, οὗ ΗΪ8 βοσυδῃὶβ δπὰ οὗ 
ΗΪ8 Οδυτοῖ, (86 ἴδγθα ᾿δϑὶ ῬΔΓΒΌΪ68 ΘαΌΔΙΥ ον ἰδ6 
διιδγεοίδυα Ὀφατίηρ οὗὁἨ {π6 Κίηραοπι, οΥὁ [6 δοίΐοπι οὗ 
6 όσοσα. Οἡ τῇ}8 δοοουηὺ ὑΠ6 αἀἰν]6 ἰγοαδυσο ἰΒ ΠΟῊῪ 
Ταργοβοηϊθα 88 βοιηθί ΐηρ πὶ ἢ ἷ8 ἴμογο, Ὀαὶ ψ]οἢ 
τηυβῦ Ὀ6 Βουρηΐ δηὰ δοαυϊγεἃ. [Ιη 86 ἢτϑβί οἵ {Π656 
ΡΘΓΆΌ]68 (86 ΑἰΒΟΟΥΟΓΥ͂ ΔΡΡΟΆΓΒ ΔΒ. ἃ ὮΔΡΡΥ ἱποίάἀρηί, 
ΟΥ̓ ΓΑΙΠΟΓ 88 ἃ ἴγοο γὶ ἢ οὗ Ῥτγουϊάθηοο---ἰῃ6 ἐγεαΒΌ το 
Ὀεΐηρ ἰάάοη ; ΜἈΪ6 ἴῃ [86 βοοοπὰ ἰΐ 18 ργδοβεπίθα 88 
{86 τεβ}} οὗ οοηβοίουβ Ὠἰρθ6Γ ΔΒΡ Γ᾿ ΟΏ8, τ Ὠΐσἢ τασδὶ 
Ὀ6 τοραγαρὰ δ8 Ὀοΐπρ ἰῃ ἰΒοπιβοῖνϑ, ἰμουρ ἢ Ὡοὺ ὁοῃ- 

᾿ ΒΟ ΟΌΒΙΥ, ΟὨ τί βία, [6 ἰγοάϑυσο Ὀοΐηρ σοπορηϊγαιοα, 
88 ἰδ 6ΓΟ6, ἰηΐο 0.6 ραϑτὶ οὗ ἱπῆπίλο γαὶαθ. ΤῈ6 δὶ 
ῬΑΓΔΌΪΟ 8 ἀραίῃ γοναὶ ηρὶγ οὐ͵δοοῖίίνο ἱπ ἰΐβ Ὀθδυΐηρ, 
Τὸ ὑγοαίβ οὗ (86 ἡαἀρτηοηΐ, νἤρη 86 ΚΕἰπράοτχη, ἔΔ]Β6 }γ 
Θχροοίοα ὈΥ {μ6 δον ἰῃ οοηποοϊΐου ψὶ ἢ {πὸ Εγδί 
οοτηΐῃρ οὗἁἩ 1[Π|6 ΜΓ ββίϑῃ, φοῦθβ ουϊ ἴῃ ἐδ [}}} Ἰίσὶ δηὰ 
Βίοσυ. ΕἸΠΑΙΙΥ, ἰἢ, δοοογαϊηρ 0 ἰῃ0 ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ ἴ}6 

Βτοὶ Ὀοδίυδο ἴῃ ἐδ6 βοστοου οπ (86 Μουπὶ, τ τ- 
ξατὰ [86 Κγβὶ ρδγϑῦ]6 δβ ἴῃ: Ὀδδὶβ οὗ 4]}} {Π6 τοδὶ, [ῃ6 
οἴμοῦ δὶχ ρυδὉ]68 ἕοστῃ δὴ δη  Π ο5ἷ8: 186 γϑὶ Ἰῆσθο 
ἰγαοίηρ [6 τηδηϊ οϑίδιίοῃ οὗ ἴπ6 Κίησάοτα οὗἉ Βεδανδῃ 
ἴπ [86 νἱΒ᾽ 016 ΟΒατος, ἀπά {86 ᾿δϑὺ (γε ἀοἰποαϊΐησ 
186 πνλϑα ἜΤ ἜΚ οὗ (16 τελέεῤεμίο Οδυγοῖ. Το 
ἰπν β᾽ Ὁ]8 αϑροϑοὶ οὗ [πο ἰκἱπράοτῃ Οὔ θανοῖ ΘΟΥΤΈΒΡΟΣ 
88 ἯΘ χιΐρῃηῦ Βαγο ὀχρθοίοα, σὴ 86 στοαὶ κὐλξσε 
οὗ δυ δ) οῦνο αὶ ἢ δηὰ διε νης, δὰ τϊ τὰ 18 814] ἐσὶ- 
ὑπ Ρἢ (οοταρ. ἴπ6 Θχοροιίοδὶ ποῦθϑ οἢ υοσ. 44). 

ΤΕγουρβουΐ 411 ἰῃ686 ῬδΙΔΌ]6 8, Ὠοπσουον, [86 ΡΤῸ 
ζτο88 οὗ ἴπ6 ἱπταγὰ ἔοττῃ οὗ [86 Κίηράοτα οὗ βοᾶν 
ἷθ 8180 ΟἰΘΑΡΙῪ τραγκοὰ. ἴπ [86 γβὶ ρδγϑῦ]ο, ἰμ6 βοοὰ 
8 (86 ἀΐγοσὶ Ῥγθδοδίηρ οὗ ἴ86 ροϑρεὶ ; ἴῃ {86 βοοοῃά, 
1 ἰ6 Βουῃμὰ ἀοοίτἷηο ἰῃ ορροκίϊίου ἰο ἴ86 ποχίουβ ποϑὰβ 
οὗἨ ΒΟΓΟΒΥ͂ ; ἰῃ (86 ἰδἰγὰ, ἃ Ομ τ βιίίδη σοηξοβδίου, δὰ ἃ 
Ῥγοίδαβί πρὶ Θοσατι ηλΥ οὗ ΟἸ βίη: ἰπ 16 ἔουσίι, 
ΟἸΥἰ δ ΠΥ 88 ἴῃ βρὶ τὶς οὗ 18, ἀπὰ {86 ρότεσ οἵ σϑ- 
ξοπογδίίοι ; ἴῃ {86 δ ΠΝ, βαυϊηρ ἐσα ἢ ἴῃ 118 σταπα, 81]- 
ΘΟ ΡΓΘ ἢ Θμβῖσε ῥτποίρ]6 (ΟΠ γίδὶ 0 Ὁ 18); ἰπ (8 εἰχίδ, 
186 8ρίτῖϊι4] ἰγθάϑυσο ἴῃ 18 εἰρμοδβὲ δα οἰθαγοδὶ ΘΟῚ»- 
οοῃίγδίἰοη---[Πῳΐονο δῃὰ ρόδο οὗ ΟΠ σίβί, ον ΘΟ σὶβι ἴσι 
Ὁ; δηὰ ἰη ἰπ βευθπίῃ, [86 [14] γϑϑυὶὶ οὗ 4}1 μἰδίοῦγ 
δηὰ οἵ ἴδ υάρτηρῃί---ἰ! 6 ἈΘΑΥΘΏΙΥ ἔδδϑί. 

ἨΟΜΙΧΕΤΙΟΔΑΙ, ΗΙΝΤΒ ΟΝ ΤῊΝ ὝΉΟΣῈΕ ΒΕΟΤΊΟΝ. 

ΤΊ6 τ ιβάομι οὗ Φοθυθ 48 ἃ Τοβοῦον.--- [δ πογάβ. 
οὗ 6 Ιμοτὰ “1|κ6 ΔρΡΡΙ6θ8 οὗ ρμο]ά ἴῃ ρῥἱοἴατεβ οὗ 8]}- 
γον." --ἼΠο ραγὰ 0 ]68 οὗ ἰμ Ιμογὰ ἃγα ρΌ8ρεὶ ἰο 186 

ΟΥ̓, ΟΥ̓́Θ 80 ΓᾺΡ 88 ὑπαῖγ ρορυΐδν ἔοττω 18 οοποοττθά. 
--ΟὈἤοοι οὗ 16 ΡᾷΓΑ 01168] τηοάδ οὗὨ ἰοδοηίηρ : Ὀοἢ 
ἡαάρτηοηῦ δηὰ ΤΏΘΓΟΥ.---Ἴ 8 ΡΑΓΔΌΟ]ΪΟΑΙ ἀἰΒοοῦΓθο, ἃ 

᾿ ΤΌΪΟ οὗ [η18 ἀονοϊορτηθηὶ (Μαγκ ἷν. 26).---- 
, Ἰοβδαΐησ ἰὔπεθα οὗ ἴμ6 Κίηρθοιι οὗ Θοα.---ΤῊο βουθὰ 

858 (0 ἰἴ8 Ἰκθττιεὶ, δὰ 88 ἴο ἐΐϊβ μυιδὶς---ΤῊ 6 βαυθῃ Ῥεν 
ΔΌ]68 σοποοτηίηρ ἢ ἀονοϊορτηθῃί οὗἉ ἴμ6 ἰϊησάοτα οὗ 
Βοαύθῃ ρτγοίδοοα ὈΥ̓͂ [6 ΡδγὉ]6 οοποογηΐηρ ἰῃ6 χοα 

8 θϑονϑ 

ἔοττηΒ Οὗ Βυτδῃ ΘΟΟΠΟΙΩΥ ΜὨΪΟΪ ῬΟΓΙΓΑΥ͂ [Π6 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ 
τοροιση δηὰ τουβαὶ οὗἉ ἴμ6 γουἰδἰίοη οὗ αοα, πὶ} ῖοῃ΄, οὗ αοα : [πΠ6 βονοῦ ; Βοϊ ἀ-βοσναηΐβ , πυβθαπάγῃ : (πο 
τῆν δΔὰ ζογχοίίοη. 1. Αἱ ὅτβι αοὰ τονοδ]οὰ Ηϊΐτ- 
ΒΟΥ ἰο τηδῃ ὈΥ̓͂ {πΠ6 ΡΔΓΔΌΪ6 οὗἨ ογοδίίοι, δὰ ὉΥ Βρ6- 
οἶδὶ Ῥδγδ Ὁ ]98 σοηηοοϊθα τὶ 1, Ὀυὶ ἴον τὺ ἮΥ 186 

ι τηϊβίγαββ οὗ (πὰ ἤου86 Ῥγθρατίηρ Ὀγοδὰ ; [86 ἔδιτηοσ : 
186 τρογομδησηδῃ; ἰδθ ἢβἤοττηδ}.---τηροτὶ οὗ 188 
ἴδοι, ἰμαὺ ἴῃ (686 Βαεύθῃ ρδῦδὉ]68 {86 Τοτὰ Ὀτΐηρβ οὐὲ 

νψοτὰ ; 2. τη Ιη846 8} ἴ60] οὗἉ [88 ῥδΓΆ]6 156], δηὰ | τ τὰ ἱπογθαβίπρ' ἀἰβυϊ ποίη θ88 (86 ρχγονίποα δηὰ δοιυ γ 
ΓΠΟΓΘΌΥ οατὴθ ἰπίο ορροβίἰίοῃ πιὰ 80 νοτὰ ; 8. 
ΟἸ γῖϑὺ ΠΟῪ ΒΏΟτΒ δραΐη ἴο σηδῃ {μ6 τοογα ἴῃ [86 ρδγ-᾿ 
ΔΌΪΟΒ, ἰπ ογάθρ ἰὼ γϑοϊαί τα Ὠὲπὶ ἴον {τ βρίτὶῦ οὗ Ηἰβ 
ἩοΙὰ.----ΤῊο ἰσαϊῃ ΟὈΝ χοᾶ, ἴῃ οοτωραββίου, ἰο ἀἰβρυΐβα 

οὗὨ τδῃ ἴῃ {π0 Κἰπράοτῃ οὗ (ο4α.---ΕΗον τς ἰγοᾶβασα 
οὗ ἴπ6 Κίησράαομι οὗἨ αοὰ 8 ἱπογοδϑίηρὶυ ἰὸ δβϑβυπλθ ἃ 
ΤΏΟΓ6 ἀοῆπιίο ἔοστῃ ἰῃ ΟΌΓ ταΐπά5.---ονν ἰξ ἰβ Ὁ] ἀπλδῖθ- 
Ἰγ ἴο 6 ἰγδῃδίοττηοα ἰηίο [86 ροατῦὶ οὗ σγοαὶ ῥτῖοα.---- 

᾿080 1 ἴῃ (86 ἔοττω οὗ ρϑυδΌ 68. ἴῃ ἴῃ 6 ὑγεϑθῃοθ οὗ 18 ] 7 6 ουγβοῖνϑβ αἰϊδίῃ γα]ὰ ἴῃ [86 βἰραὶ οὗ αοἀ ὃγ δπά- 
αἰ] άγοθῃ.---ΤῊς ΚΌΒΡΕΙ δ ἔγυϊ οὗἨ ἴδ ἰγθα οὗ 1ἰἴδ, θοίδ ᾿ ἴῃ (86 ρ681] οὗ χτϑαΐ ῥτίοϑθ. 

1. Τἔρνεί Ῥαγαδίε οοποεγπίπσ ἰλα ζἰπσάοπι οΥ ἤφαύοη, απα ἰοαολέπισ ὁ «ζέδιιδ οοποογπῖπρ Ῥαταδῖίεε σοπεγαΐῳ. 
ση. ΧΠΙ. 1--28. 

1,2 ΤὨΘ βαῖῃηθ ἀαυὶ ψοπὶ «6818 ουὐ οὗ [Π6 Πουδβο, δπὰ βαὺ ὈΥ ἰἢ8 868 8:1:16ὅ.Ό. Απᾶ ρστϑδξ 
ταῦ Εἰ. 68 ἡγ6γθ σαίμογθα τοροίθου ἀηΐο Ὠΐτη, 80 ἐπαὺ ἢ6 συϑηΐ Ἰπίο 8 8810, δῃα βαΐ [ἀντ] ; 

8 διὰ {86 ὅ8016 τη] πα 6 ϑιοοα οα {π6 5ϑῆογθ, ἡἀπᾶ ἢθ βρᾶκθ πιδῃῦ ἰπίηρΒ απίο ῃθ πὰ 1ἢ 
4 ῬδΙΔΌ]68, βαυϊηρ, ΒΘ 1], ἃ βουνοῦ ψοηῦ [οσί ἰο βοῦν; πα σι [48] ἢ6 βουγθᾶ, βοϊὴθ 
δ 5δ6645 [6]] ὈΥ [88 ὙΑΥ͂ 5148, Δ) ὦ [86 ἔοτν]Β οδτιθ δῃα ἀθνουγθα ἔπη} τρ : δοπηθ [πα οἴβοῖα, 

ἄλλα δὲ] [6}] Ροη βίοπυ [ΤΟ Κ 7] Ῥΐδοθα, ΏΘΤΘ (Π6Υ Πδα ποῦ τηυοἢ θασί : δηὰ [ου ἢ ἃ 
6 {6 Υ Βρτυπρ ὉΡ, Ὀθοαυβ6 ὑπο Υ ἢδᾷ πῸ ἀθθρηβββ [ἀθρι}}] οὗ βασί : Απα ῆθῃ {Π6 δι Ὑγ88 
7 ἋΡ, {ΠπἸ|0Υ ἼΟΓΘ βοούοῃθα; δηὰ Ὀδοδιβα {Π|6ὺ πᾶ πὸ τοοῦ, ὑΠοΥ ὙΠ ΠοσΘα ἀναγ. Απὰ 
8 Βοη8 [οἰ]16γ8] ἔ6]] διποὴρ ὑμουηΒ; δηα 06 ὑΠΠ07}}8 ΒΡΓΠρ Ἂρ, δηὰ ομοκϑα ἰμθη: Βυὲ 
οὔ Γ [6}1 ᾿ηἴο [οα ἼΕ δοοα ρστουηᾶ, ἀπα Ὀγούρμί ἔοτεϊ [γα], Βοσλθ ἃ Ὠυπᾶγοα ο]4, δοπιθ 

9 βιχίυ το], βοσαα ἰμἰτγίγ 018. ἍΥ]ΔῸ μαὺ ἢ ἐᾶγβ ἰο ἤσατ, Ἰοὺ ἢϊπὶ ΠΘΆΤ, 
0 Αμά (δα ἀἴ8010168 οαπιθ, δηα 8814 υπίο ] τὴ, ὙΥ ΠΥ βρϑακοβὺ (Ποὰ ἀηΐο ἔπθηὶ Ἰῃ Ρᾶγα- 
1 

᾿ 

11 Ὀϊεδὺ 6 διβνοσοα δηὰ βαϊὰ υπίο ἰδθα, Βοοδυβο 1 18 ρίσϑῃ υπίο γοὺ ἴο ζοῦν (δ6 
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12 τυγβίοτίθβ οὗ ἰδ Κίῃσάοτῃ οἵ Ἀθανϑα, αὶ ἰο ἔμθιι ᾿ξ 18 ποὶ σίγθῃ. ΕῸΣ τβόβόδυοσ Βδίῃ. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ψες. 3. Α εἷίρ.--- Το βιΐρ Ὀεΐτρ ΠΟΓΘ ΔΔΙΟρΟΙΒ 
ἴ0 “δε πιοιπίαϊη." Ἠὸ Ββαὶῖ ἥν τσὰ, γγ ἢ 116 [8.6 ῬΘΟΡΪΟ 
δἰοοὰ ἴπ ἃ 1ἴπο δἱοῃρ 186 Βῆοτγθ οὐ (80 Ὀοδοὶ (ἐπὶ 
τὸν αἰγιαλόν} 

ον. 8. [ἑΒν ἰδο τυαγεὶὰο.--- ΤῊΘ οΥἑΠΑΣῪ 
ΤΟΘΩΒ οὐ Ῥδίϊ8 ἴῃ (86 Εαδὶ ἰοδὰ οἴἶθῃ δοης [6 οὰζθ 
οὔ ἰ)6 8614, νι ϊοῖι ἀγὸ ποποϊοβοα,.... Ηθῃοθ 88 [δ6 
ΒΟΥΟΡ Βοιλ  ΟΓΒ 18 8666, βοπι6 οὗὨ ἰὲ ἰ8 1140]6 ἰο [81] Ὀο- 
γοπὰ ἴδα6 ρῥ]ουρμοὰ ρογίίοῃ, ουὐ 86 διαγὰ, Ὀθαίθῃ 
πλλρμος ἩὮΙΟΝ ΓΌΣΤΩΒ {ἰῃ6 παγϑὶά6.") Ὧτ, Ηδοϊζοις : 

μείγαΐίοτΣ Ο7 Βογέρέωγα, οἷο. Ὁ. 168.] 
ψεν. ὅ. Ἡοοῖκν στοιηᾶ, τὰ πετρώδη .---Νοί 

ΤΆΘΓΟΪΥ 8011 οογογοά συ} βίομοβ, Ὀυΐ γοοΐν 801}. Τ ἱηὶς 
οὗ [06 ἰδγγϑοθβ υβοὰ ἔον δρτὶ συ] υτ8} ΡΌΓΡΟΘΟΒ ἴῃ δῃ- 
αἰοηὶ Ῥαϊοβϑιΐπο. Τῇο ουἱναϊοα 601} ἰοττηϊηαιοα ἴῃ 
[06 ΓΟΟΚῪ δὺυμπησδηίβ οὗ ἴδ δ118. 

Ψαῦ. 6. ΟενΙδοῖ : “ ΓΏΘΣ [ἢ διῃ το890 δἰρθοΓ, δον 
πο πὶηίον 8 ρϑϑὶ." Βυὶ 16 ῬΑΓΔΌΪΘ ΘΥΙΘΠΓΥ το- 
ἴοτβ ἴὸ ἃ ΥὉΥΥ σαρὶὰ πὶ μοτίησ. 

ψες. 7. Ασροῦρ ᾿ΠΟΣῺ ;---Ἰἰζογα ν, ὠροπὶ ἱπΟΓΏΒ, 
ἡ. 6.). ὉΡΟΩ 5801} ἔσο ποῖ (ΠΟΓῚΒ τ ΓῈ βρεϊηρίηρ, 

ΤῺΘ οχργοβδίοῃ γοΐδσβ ἴῸ 801} ἔγοτα υῃϊοῖ ἰμ6 ἹΠΟΓΏΔ 
δὰ ποῖ Ὀ6θῃ τοϊηουοϑα, δῃὰ οὶ ἰο ὑβόοσὴ ὈῸ 8.165, 

γεν. 8. Α δυράχοὰἃ ἐο]ὰ, εἰο.---Πουπαὰ ΡᾶγΆθο]- 
ἶσα] πυχηθ ΓΒ, ἴο ἱπαϊοαΐο 186 τίου τοίασῃ οὗἁὨ ἰδ βοϑὰ, 
ΑἸ πουρἢ ἰ86 ΒΙΡὮ οοταρυϊαιίίοῃ 8 Ὀαβθὰ οἡ {πΠῸ ἔδι- 
ΟΠ οὗἨ Ο411166, δηὰ οὗ οἱμον αϊδβίγίοίϑ ἴῃ {μ6 Εδβέ, 
Εοτ 186 τιοῃαϑίϊο δρρ] οαιίοι οὗ {Π18 ραββαρα Ὦγ ὅοιῖ- 
ΟΙΏ6, 866 ἩΘΌΡΏΘΓ, Ρ. 18. 

γεῦ. 11. Ζὸ ἰ5 σίνος παΐο σοῦ. --- ΤῊϊΒ, δὰ 
Ὑδδὶ (Ὁ]]ΟἾ8, 18 υπα οτβίοοα ὈΥ αἰ νὶπ ἰο τοῖον ἰοὸ 1ὴ9 
ἀοοσίτίηθ οὗἨ ἄθογθοβ ([πϑι1ϊ. 111, οἰ. 24, ὃ 18). Βαὶ 
Βδυρμοῦ οὈ͵θοίβ, “ (1) ἰμδὺ σοῦ. 12 ροΐῃιϑ ἴοὸ ἃ τποσγαὶ 
οδυ86, οχἰβίοην ἰπ (Π6 ΑΡοΒβί]68; (2) ἱμαὺ νοῦ. 14 ἰῃ- 
ἀἰοαίοβ ἰμαὺ ὑῃ6 ὈΪ πάποβϑ οὗ ἰδ 6 ῬΘΟρ]6 νγὰ8 οαυδβοὰ 
ΒΥ ὑπεῖρ οσσῃ ρΌ]1."-- ΤΘ τπυγεῖθχίθε.--- Πα τηγβίο- 
τῖ68 ΘΟμοσγηΐηρ {Π6 Ἰήπράοπι οὗ μεθ ((86 ρσοιϊίνθ 
Βαΐηρ Βογὸ ἰδδὺ οὗ 6 οὈ͵θοί) δῦ τηγβίοσίοθ ἰο ἰδο 
πδίυΓΑ] ΤΠ, 080 τη ἰ8 ἀΔγκοποα ὈΥ͂ βίῃ. ΤῊ 8 
Βο]ὰ ἐγ ἰῃ δῇ οϑρϑοῖδὶ τηϑηηοδῦ οὗ ἰδ Φον 8} ὁχοῖα- 
Β σθῃ 688 οὗ ἴβοβθ ἀδγβ, Ὀοΐἢ 88 γοζαγαβ 6 αρίγεαϊ,. 
᾿ οὗ [86 κίηράοτα οὗἨ ΟὨτὶβὶ, ἔγοτα το ὈΠὈοΙἰονὶ 
ταῦ γγὰ8 ϑχοϊιἀρα, ἀπὰ ἰ(8 μπίυεγϑαϊῳ, ἴῃ πο 

ὈοΙονίησ ἀσπί 168 τσογο θα τασθὰ. ΤῊΘ ῥαββαρῈ ΤΩΔῪ 
ἰδογοίογσο θὸ τοραγαθὰ 88. α γσβὶ γοίδσγεμοθ ἰὸ ἐδ 

ἱἰμόνοσασα., το ΡΣΜΒΕ ΒΟΕΘΘΡΟΘΟΝ, 



240 ΤῊΕ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

“ἰ ΤΩΥΒΊΟΓΥ ᾽ ὙΠΙΟΝ ῬΔῸ] αἴνοσπαταὰ ἀθοϊαρθα μα Ὀθθα 
ΒΡΘΟΪΔΙΪΥ ἱπίσιβίοα τὸ δἷβΒ ταἰηἰβίσυ, ΕΡΏ. 111, 4, Εοσα, 
χυὶ. 2ὅ. ΤἝ6860 τγβίοσίθ5 (86 ῥοορὶθ οουἹὰ ΟὨΪΥ ὈΘΔΓ 
πῃ {86 ἔοτηι ΟὗὨ ρβγϑ]68., θαὺ ἰ0 πο αἰδοίρ]98 ἰΐ 88 
ξίνοῃ οὗ ἀοά, ἰμπαὶ Ομ τῖϑὺ οου]ά, δοηρ σὶϊὰ (16 ῥΡδτ- 
ΔΌΪ6Β, 4180 σγδηΐ ἴθτα {86 ἰηἰογργοϊβδιίίου ; δηὰ ἰμδὲ ἰῃ 
ἱπογδαβίηρ τηθΆϑιτο Ηθ οου]ὰ δροαὶς ἰὸ ἴδοι δρουϊ 
[8.686 τογϑύοσ οβ “" ρἰαἰ γ᾽" ἀπά σι μοὰῦ ῬΑΓΔΌΪΘ ΟΥ 
ἄρχυτοβ (ΦοΒῃ χνὶ. 29), ΤῊΘ ὑγὰϊ σοπορχτίηρ ἴ86 
κίησαοπι ΟΥ̓ ὨΘΑΥ ἢ ὮΔΆ, δἴῃοθ (6 ΕΔ]1, ὈΘΟΟΤΩΘ ἃ 
ΤΩΥΒΙΘΕΥ ἴ0 τηδη, (1) ὈΥ ἷβ συλ πὰ βοϊἀοἰυδίοη : 
(2) ὉΥ τ αἰνίπο ἠαάρτηοπέ οἵ φοποθδιαθηῖ. δῃοθ 
ἴδιο τοϑίογα ὕοῃ οὗ ἐμ|8 Κηοπίθαρο 8 ἃ τουδὶ ησ οἵ 
τηυβίουϊοβ, 8 ἀποκάλυψις. 

γεν. 12, ΨΒοδοονοσ Βαϊῆ.---α ῥγουθσυΐαὶ ὁχ- 
ὈΓοββίο. “Α τος. τοδῇ Θδβὶὶυ Κ.ΡΟΥΒ ἸΏοῦσο ἸὙΘΔΙΊΌΥ, 
8116 [8.6 ῬΟΟΥ ΓΘΔΟΙΪΥ 1086 [86 11{π|6 ἩΒΙΘΝ [ΠΟΥ Ὠδνα6.᾽" 
Μογοῦ. ΤΏ Ὀδαγίηρ οὗ ἰμ6 Βγβί οἶδιιβο 18 βι ΠΟΙ ΟΏΠΥ 
»ἰωη ; Ὀαὶὺ πὶ γοίογθηοα ἰο {8.6 Βοοοπά, [86 ρτγονοῦὺ- 
4] ἰηἰογργοίδιίίου οὗὐ Μοῦ 18 ἀουδυ]. 8111] ΤΩΟΓΘ 
υὐηβαι οἰδλούογῃ 18 δἷβ οχρ)δηδίΐοῃ : “ ΤῊΘ ρϑορῖὶο πουϊὰ 
1οβ6 ουὐθῇ {Π6 ᾿ἰπυϊτοὰ διηουμπὶ οὗ Κηον)θαχο [ΠΟΥ ΡΟϑ- 
8653, {Γ1 αἀἰὰ ποῖ δὰ ἰδμοὶγ οδρδοὶ 68 ὈΥῪ {πθ 086 οἵ 
ῬΔΙΔΌΪ6Β.") Το ἰηἰοτργοίδιου ΠΟ σουἹὰ τηοβὶ 
ΓΟΔΟΙΥ ΟΟΟῸΣ ἴο [86 τοδάοῦ 8: ΒΥ (86 υ886 οὗἁ ρμρδϑι- 
ΔΌΪ6Θ ἰῃ6 ΡΘΟΡΪΘ 086 ουθη δῦ ΠΟΥ ᾶνο, δίῃοθ ΠΟΥ 
σϑηηοῦ ΤΟΔΟΙῪ Ῥογοοῖγθ ἴμ086 ταγβίθυθθ ἩΏΘΩ ὈΓΘ- 
βουίοὰ ἰη ἰῃδὲ ρῥαγίίουϊαν ἔοση. Βυϊῖ, οὐ 186 ΟΥΘΣ 
απ, ἯὙ6 ΙΩΔῪ Βυρροδὶ [δῦ 16 ποσὰ ἀρθήσεται 
ἀοο8 οὶ ΠΘΟΟΒΒΆΓΙΥ ΤυΘ8 ἢ “ 888}} Ὀ6 ἰΔθὴ αἸΤΔΥ.᾽ 
ΤΏ ΡΥ ΔΑΓΥ γοράογίηρ οὗἉ (Β6 νοῦ αἴρειν 18 ἐο ἐἰ πρ, 
ΟΣ ἰο {7 οἡκ λίρα ; δῃὰ ἵπθῃ διμοηρ Οὗδοῦ Ἰλοδ πὶ ΡΒ 
ἰὺ ΤΩΔΥ 8180 Ὀ6 τοπάδγοα, ἴο ἑαζέ μροπὶ οποδεῖ, ἴο ̓ γξᾷ 
ϑόγυό ΟΥἩ ζεερ." Απὰ ἰδὺ8β ἱπάσρα ᾿ς γα ΠΥ ὯδΡ- 
ΡΘῺΒ [δαὶ (6 11{|16 τ ΠΙΘὮ 8 ῬΟΟΓ τηδῃ ὨδΝ 5 ἰδ θη 
ΔΊΓΆΥ ἴγοιη [ηἴτα, ἴῃ 106 Β6η86 οὗ θείη ὑυϊοτ8}}} δά- 
ταὶ ἰβιογοὰ ἔοσ 8 θοποᾶί, ὙΒοίμ6Ρ 0.18 ὀχρ]δηδίίοῃ 
Ὀδ6 οθττοοὶ οΥ Ὡοῦ, Βυ0 ἢ δἱ ἰθαβϑί 18 ἰδ δαὶ ἴῃ γοίοι- 
6006 ἴο ἰδ6 ργοβϑϑῶϊ ἰῃβίδῃοθ 76 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ τυ γ8 
δΠἃ βΟΥΘΙΊΟΓΒ 18 (Πδὶ ἴοττῃ ἴῃ τ ἰοἢ 86 ὑΓυἢ τα αῖγο8 
ἴο Ὀ6 αἰδσυϊδοά ὑπ ον 658] οτ δῆ οοΒ δα ἰγρ68, ΟΥ, 
88 ἴῃ {πὶ8 0386, ὕπόθῦ ρΑΓΔΌΪΟ6Β, ἴῃ ΟΡ ον {πὶ ἴῃ (818 
ΤΩΔΏΠΟΣ ἰΐ ΙΩΔΥ Ὀ6 »γεδοηζεα ἐπ, α δίγαπιφε απο αχίογηαὶ 
Ὅγτα, διὰ Ὀ6 αὐηιπδίογο ὃν οἰλογδ, ἀπ 1}} στα 8}}} 

ἴξ οοτηθβ ἴο Ὀ6 πιογό ζμϊν δἰοοά, ἅς, 
γος. 18. ΒΒθοδιβθ βϑοίσιᾳ, εἰο.---Π6 στοηουίηρ 

οὗ ὅτι ὉΥ ὈΘοΔΌΒΘ 18 ταγγαηϊθαὰ ὈΥ ἴΠ6 ι.86 οὗ ἵνα ἴῃ 
186 ῬΆΓΔ116] ῬΡΑΒΒαρΡῸΒ ἰῃ ΜδΡκ δηὰ [016. 

γον. 14. 15 ζ1811θἃ, ΟΣ γταΐμον, 8 οοσαρϊϑιοῖν 
θὰ (ἀ ν α πληροῦται).----Α ΒίτΟΙΡ' ΟΧΡΓΕΟΒΒίΟη, ποὶ 

Οἰμοσνίβα υδοα ὈΥ Μαιίον, ρΡυϊ Τοχοπηοβὶ ἴῃ (86 Β6ῃ- 
ἴθη66 ὈΥ͂ ΑΥ οἵ ΘΠ ΡΒαβὶβ, ΤῊΘ αὐοίϊδοι ἔγοϊη 188. 
νἱ, 9, 10, 18 ταδάθ δίϊος ἰδ6 Βορίυαρίηϊ. [π ἴδ6 ἀδγβ 
οὗ Ιβαϊδῃ ἰΐ γα ἴῃ ἃ δογίδὶῃ βοηβο {0181168 (μαὶ 186 
δον 8} Ρ6Ορ]Ὲ δὰ δαγάἀοδποα ἰἰ80 1} ὑπάον [86 ργϑδοὶ- 
ἱπρ οὗ [λι6 ““ Ενδηρο δὶ οὗ {π6 ΟἹὰ Τοβίδιποηι." Βυὶ 
(815. τ,ἃ8 πιοϑὲ σοι] οἰ οἷν {8116 ἃ πΏρη (86 ὅογ8 το- 
εἰβιίοαὰ ἰῃ6 ροβροὶ ᾿ίβο! ἢ Ιῃ 18 τοβϑραοὶ, ἐπογϑίογο, 
1806 ποτὰβ8 οὗἩ [βαῖδῃῃ Ὑ6ΓΘ ἃ ὑὐρ 1681 ΡΓΟΡΏΘΟΥ οὗὨ ρο5- 
ΡΕ] ἰἰῆο8. Βιυΐ 48 8 βαυίηρ δα ἴῃ ἃ σομαϊ 8] 
ΒΟ0ΏΒ6 66: ἰοστι Υ]γ [0]8]1ο, ἰΒς Ενδηροὶβὺ 4068 ποὶ 

᾿ ἴω 1ληχο 85 ΒΟΤΘ [ἢ Υἱοῦ 0 ἀουδί ἔπο ἐμγϑοζοϊὰ 
τϑοδηίῃς οὗ [Π0 σογγοϑροηάίης αἀτίηδὴ τογῦ αὐ λοδόπ, ὨΓΟῊ 
[αν ΒΊΟΣ 8η ἱπιρογίδηϊ ρδγὶ ἱπ 16 ἐπ δδιθὰ ΡὨΠΟΘΟΡὮΥ, 
υἢ οδηποῖ Ὀο τρῃθοτγοῦ τν6}} ἰπ ΕΠ Δ. [Ὁ τηοδπϑ (1) ἴο ἀο- 

δῖτογ--- αδγορσωγο, Θὲ (ὃ) ἴο Κοορ--ΓΦΦΘΟΡΌΑΤΑ ; (8) ἴο 
οἱονδίο οὐ σαΐβθ ἴο ἃ ἰοῦ ροδίτοἱ]--οὐδσαγα. Τὰ [86 
μὰ [6 αἰυσολοδεπ ἴα ἴῃ} τηδη, ἐ. 6..ὄ { οδδϑοδ ἴο ὃὉθ ἃ ΟΠ ]ά, 
ἵξ [8 Ἰῶ θνμς 88 ἃ Ὠπτηδη θείης, δπὰ ἰἰ 18 ταῖδϑοὰ ἴο δ δῖ σῃον 
Ῥοοίοη, ἵγοπι οδἀμβοοά ἴο ᾿Ἰπδπμβοοά. ΤὨΘ βοϑὰ ἰδ ἀἰδϑέγον- 
Φά ἰῃ ἐδο Ρἰδαΐ δ8 ἴο ἴογῃ, Ὁ) 88ϑγ θα 85 ἴο δα ρδίδῃοο Ὁγ 
νοίπα ἴο 8 ΣΩΟ7Ὸ ρυτΐίοοϊ ἴοτὰ οἵ Ἔχ δίοηοο.--Ρ, 8.] 

ΘΙΩΡΙΟΥ͂ {δ δίχα ρ]θ τοῦ πληροῦται, Ὀὰὶ ἴθ οοτωρουπὰ 
ἀναπληροῦται. 

γεν. 1ὅ, ΤῊΙΪΒ Ῥθουρ θ᾽ μϑαχ ἰα τταχϑοὰ ρτοβα, 
ἐπαχύν θη.--- ΤΟΡΕΙ͂Υ, ἐΐ δοοαηιθ ζαί, ἂν ἃ ἢσυγαῖϊνο 
86Ώ86---, 6., ἐμοῖς ποαγὶ ὈΘΟδσΩΘ ΟΒΣΏΔΙ, αηαὰ ἰοβὲ (86 
Βρί γϊϊιΔ] ᾿ς, ΤῊΘ ΒΔΙΏ6 ῬΓΟΟΘΒΒ οὗ οΔυμ δ] ζαίϊίου ἰο0 Κ 
Ρίδοθ τὴ τοίργομοθ ἴἰὸ ὑἱμοῖγ θᾶσβ δμὰ τ οὶν Ἔγοβ, δ]} 
βρί για] 6 θοΐῃρ βυγτοηάογθα, οὐ σαίμον, ἰγδαϊσω: 
Δ᾽ βγη ἰτδηβίοστηϊπσ' ὑπ6 ἐΒίπρβ οὗ (86 ϑρἰτὶὶ ἰηίο ἃ 86- 
τίοϑ οὗἩ οχίοσῃδι, δηΐϊθ, δ ἃ ΟΑΣΓΏΔ] ογαάϊπδηοοβ. Τδμοῖρ 
ΘΔΙΒ Ὀροϑῖηθ (0}} οὗ Βοατίηρσ, δῃὰ ἰμοὶς ογοβδ ἐπ ο Ὺ 
οἰοβοά, οογογίης ἴλθπι πεῖ ἃ ἤ]πι, δὰ (μὰ ἀερτνιης 
ἴδοι οὗ {π6 ρότεῦ οὗ νἱβίοῃ, 86 Βᾶπλ6 ΘΔΥΠΔΙ ΠΥ 6χ- 
ἰοη ἀρὰ τπγουρᾷὰ 4}1} 86 ἀδραγίσαθηίβ οὗ βρίσίυ] 118 ; 
180 ῖν πραγ νγ88 ἀρϑά ἴο βρὶ εἰϊι8] Ἔχρογίθῃοο, ἱμαὶγ δδΣ 
ἴο Ββρ τ ίυΔ] οροαΐοῃοθ, δηα ἰμοῖν 6γα ὕο βρίγἰ(π12] κοτἢ- 
οἂρθ. [Ὁ ἀθβεσυϑβ βρϑοίΐδὶ ποίίοα, ἰῃδὶ ἴῃ ἰῃ6 ῬΣΟΡ6- 
οἷο8 οὗ βαΐδῃῃ 16 ἢ ΓοδΩβ, ἴῃ ἰδ ᾿τωροτεβᾶνο 
Βρ᾽ σὺ οὗ (86 ΟἹ Τοδβίδτηοηίϊ : “ αζε ἴῃ 6 Ὠοαγὶ οὗὨ (18 
ΡΘΟρΡΪΘ ἔδί, ἀπά ηιαζο (Π6ῖγ δασβ ἤθᾶΥΥ, δηὰ δλωΐ ἐμοῖς 
ΟΥ68,᾽ πὮ116 ἴῃ ἐπ6 οΒρε6}8 {π6 1οτὰ βρϑοΐα!ῦ ροὶπίδ 
ἴο ὑποῖσ ὁπ χυλῦ ἷἱπ ἰμ15. πα ϊοίΆ} Υἱβ ϑὔοῃ. Εν γγ 
Βρ᾽ γί τυ] βου ἴῃ ὑλοῖλ δα Ὀθοοσαθ ΚτΌΒ8, οὐ ταῖμοσ, 
ὑΠ6Υ Βαά σηδάρ ἰὑ στοββ. Τοῖς οΥδ8 Π6Υ μᾶνο οἱοδβοα, 
ἐκάμμυσαν. Ἴδα ΘΧΡΓΟΒΒΊΟΠ ΓΟΙΌΓΒ ὈΓΙΓΔΔΓΪΥ ἰοὸ ἰλ6 
Βυηρ οὗἩ [Π6 ΟΥ68, Δ, ἴγοϊῃ δ σοίόγθηςσθ ἰ0ὸ (88 
πογὰβ οὗ Ιβαίδη, τηυδὲ 6 υπάογβίοοα 88 ἱτωρ] γὴν δ 
οοπίϊπυουβ διὰ ἀφἰογταϊποα οἰοβίπρ οὗ {116 ΟΥ̓́6Β γαΐμαὶ 
186 Ἰχῃι οὗ τσ, 

Τιοβὶ αἱ δὴν ἰἶἦτλθ, μήποτ ε.---ΤῊ 8 βιδιοπηοας 
84.180 τπιυδὲ θ6 τοδὰ ἴῃ {86 Ἰρῆυ ΟΥὗὁὨἁ ΟΌΓ ἔΌΤΤΩΟΥ τοσηδυῖβ. 
ὴ [86 ΡΓΟΡὮΘΟΥ οὗὨ βαϊδῃ ἐδ γεβϑὺ]ῦ 6 γθ τηθηοηρά ἱβ 
ἰγδοϑὰ ἴο 186 [πα ϊοἶ4] ρΌτροΒβο οὗ ἀοὰ; ἴῃ (ἢ ἱοχῖ, ἰο 
[86 ἀοίοττηϊηαίοι οὐ (οἷν οὐ πὶ οἰκο Ποαγίβ, ογοβ, 
Δ εδγβ: ΤΉΏΘΥ τοὐδ ποὺ (οοπρ. Φοδῃ ν. 40), δηὰ 
(Βογοίοσθ ἱπογ σαπ μοὶ. [Μόοταὶ ἀμ 1]}ἸΏρτ 688 τοβυ! ὴν 
ἴῃ ΤΊΟΓΔ] ἱπ} Ὁ }}1{γ.--|ὶ 5.1] ΤῺ ιλ.18 τεβρϑοὶ λ ἀοβοσυοβ 
ΒρΘΟἾΔ] ποίϊοθ ἐμαὶ, δοοοσγαΐπρ ἴο {πὸ οοττοοὶ χοδαϊην, 
(86 ἔυΐαγο ἴρηβθ, ἰάσομαι, ἰδ ἤ6ΓΟ υϑθἉ (88 δἰ50 ἴῃ 186 
δερῖ.), δῃὰ ποῖ (᾿6 οοηὐυμοίϊνθ. Ασοογαϊηρῖν, [π6 
βίδιοιηθηὺ ἀοοθ Ὡοὺ τηθδῃ ἰμδὺ ἰΒ6Υ πΟΓΘ ποὶ ἰο ΟὉ- 
ἰδίῃ ΒΘ πσ ὨοΥ͂,, ἀαγίηρ' [18 Βοαδοι οὗ ἡυάρτασηῖ, θὰ 
ΟὨΪΥ, ἰμαὶ (ΠΩ δὰ ρῥγενθηίθα ἰμ6 πολ] ηρ πὶ οἢ 
ποῦ ἃ οὐοσνΐβο ἕδνα ὈδΘΠ δοοογάοα ἴἰο {μοιλ. ἱ 
ἰπάρρα, ἱγρ] 65 ὑμαὺ 1:6 ῬΘΟΡΙΘ ΓΘ δοία!Υ ὑπάοῦ 
186 πα ϊςῖα] αἰδροηδαίίοη οὗ ἀοἀ---ἃ δβίαϊβ οἵ τϊηρβ 
πΠΙΟΩ (86 Πμογὰ δαἀτηϊ θὰ ὈΥ ΗΒ υ86 ΟὗἨὨ ῥΑγαὈΪ65 : 50 
ἰδαὶ ἰὰ ψγὰ8 ποὺ αὐἱΐθ 80 ΒΙΓΡ]6 ἃ Ῥγοοθϑθ 88 ἈΙΟΥΟΣ 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ, ὯΟΓ ἸΩΘΓΟΙΥ ἀοβίστιοὰ ἴον οἀμποδιίοηδὶ ραὰτ- ἢ 
ῬΟΒΘ6Β (ΘΟΙΙΡ. 8180 Αοἱβ χὶϊ. 46. χχγυΐ. 27; οι. σΣ. : 
2 Οον. 1}. 14). Βαυὺ (86 οὐ͵θοὶ ἴπ Ὑἱ θῖν ΒΘΘΠῚΒ ἴ0 πᾶν 
ὈΘΟΙ 88 [Ὁ]]ΟὟΒ : ΤΏΟΒΟ Μ}Ὸ ΜΘ ΓΟ ἀσουδοά ὈΥ͂ (86 μβῦ- 
80168 που ]ά Ῥτοόρτοβϑ δπὰ ἱμαυΐτο, 88 [μ6 αἰδοίρ!οβ ἱπ- 
αυϊνοά ; πΉ16 ἴμοβα ΤῸ ἬΟΓΟ ΤΟΘΑῪ ἰὸ Βδράθῃ 1Ποιλ- 
86 'νεϑ που]Ἱὰ 6 ῥγοβοσυθὰ ἔγοιῃ βάθη] ῦ ἱπουχτίην 
1μδὺ ΔΥΤΟ συλ πο [Π6 (.}1 αἰβοϊοβυγο οὗ ἴῃς τ γ8- 
ἰογῖο8 οὗ (ῃ6 Κπράοτα πουϊὰ Βανα οη(δὶ]οᾶ, 

γεν. 16. Βυϊ γοῦν ογοβ, Ὀϊθεδθὰ δζὸ πον .--- 
Ματὶς (6 ΡΘΟυ αν Ομ ρμδδϑὶ8 οὗ 1:6 ὑμῶν δὲ, οἷα. 
Βεξδοα ατὸ ἰδὲ ἐγέδ. Α ΘΟὨογοίδ τηοὰσ οὗ οχργοββίου, 
ΑἸΙυααΐηρ ἴἰο (86 Δοὶ ἰδὲ τποῖν ουϊπαγαὰ νἱβίοιι ττὰ8 ἱπι- 
βρὶγοὰ δῃαὰ αἰγθοίρα ὉΥ ἱποὶν βρὶ γί ϊτυδὶ δῖραΐ, ἴῃ ορροβ 
ἄοη ἰο ἐμ686 ἯὮΟ σεῦ ἀοβιϊυϊο οἵ δβρί τυ] υἱβίοη, 
Αςἰβ ν. 9: 158. }ϊ}. ἢ. 

γεν. 11. Ἰδην Ῥσορδοῖ δᾶ θοῦ ΣΩΘΏ, 
-͵-ἼὋῸΒο δίκαιοι τὸ (6 ΟἹὰ Τοβίδηιθηΐ βαίηἶβ, τ ὯῸ ἬΟΓΘ 
ποὺ ΟὨ]Υ͂ ὈΪ]ΔΙ,6] 688 “48 ΘΟΠΟΘΙΏΪηρ [86 ἰδτν,᾽ Ὀυΐ τὰ 
Ἐκ [86 Ῥτγορβοίβ, Ἰοοϊςρα δῃὰ Ἰοηροὰ ον ἃ ὨϊρὮΟΓ 
Ὀοϊον ὑμ8ῃ ἰμἷ8 οχίοθγηὶ τσ ἰθουβηθ88. ΤΉΏΘΥ ΟὨΪΥ 
αϑρίγοᾶ ἴὸ δὴ ἰδεῖν, ποὶ ἃ βλέπειν ; Ὀπὺ ουδὰ {18 (ΠΟΥ 
αἀἰά ποὶ οὐίαϊη ἰμ 18: βΆΓ.6 ΤΩΘΘΘΌΓΘ 88 ἴΠ6 ἀἰβορὶοα, 
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1 Ῥοί. ἱ, 10, ἰο ποσὶ δὶδο ἴμὸ βλέπειν ΔΒ χυδηϊοα, 
1 Φοδῃ ὶ. 1. 

γοῦ. 18. Εἴθοσ γο ἰμοσοίοτο.--- Ν οἱ τρθγοὶν μην 
ἀεγείακα (6 Ἢ οἴϊ6), Ὀπὶ δά», τΐ|} 1.6 Βρίγϊζαδὶ ρμοῖ- 
οορύοι δοοοράθα ἰὸ γοῦ. 

ψον. 19. θη ΔῺΥ ΟὩ6.---ΤΉ αἰ ἸΟΌΪΥ ἴῃ ἰπ6 
διγτυσίατο οὗὨ [818 δοῃίθῃοθ διΐβ65 ἔγοτῃ (Π 6 ρυϊπρ ἔον- 
παρὰ οὗ ἴμ686 ἩΟΓὰΒβ [ὉΓ [0}0 Βακα οὗ οἸΙαρῃαβίβ. ΤῈ 
ποτὰ συνιέναι '8δ ΘΟΔΙΟΟΙΥ τοπἀογοὰ ὈΥ̓͂ [86 ἀοτηδηῃ 
νογαίελοη (Α8 δγοῦ μη }κ8), ἀπὰ [16 Ἐπρἢ ἢ ὡπάδν- 
δίανά. [Ιϊ ᾿πρὶΐοα δοϊΐνο δπὰ Ῥογϑοῦδὶ Δρργο βΘῃ βίο, 
οὗ οπίοσίηρ ἰμῖο ἴπ0 ταδίλοσ. ΤΏδ ρομίνο ἱμαϊσαίοβ 
ταὶ 16 “ οαἰολένο αἰοαν " ἰΔίκοβ μἷδοθ δἰτηοδὶ ἀυσίην 
ἴδ δοὺ οὗ μοδγΐηρ. 

γεν. 19. ΤῊ ἰ6 Ὧ6 τοίος τοοαϊνοᾶ δοοὰ ὮΥ͂ 
ἴδο νγαγ-πἰὰο, οΥ, τδίμοσ, [λ}8 8 6 ἨΠΟ 15 δοῖσῃ 
Ὁγ 106 παγ.βϑίο.---Μο ον : ΚΑ οδδηρο ἰπ ἰΠ6 ἤρτγο 
αυΐνο δου διροῦς Οτίοηίαϊβ. 10 βμουϊὰ πανο ὈΘΘΏ: 
Τηΐθ 18 Ὧ6 ἴῃ ἩΐΟΒΘ οᾶ86 86 βορὰ Ῥὰ8 ΒΟΊΤᾺ ὈΥ 16 
πλγ- οἷ 6.) Βαϊ ἐδεῖτο 8 ἃ ἀθεροῦ τηϑδηϊηρ ἴῃ ἐπΐβ 
οὔδηρο. ΤΏ 1088 οὗ (6 βοϑὰ Ὀθοολοθ 'π τ δῖ {ἢ 6 
1οθ8 οὗ οὔ δ᾽ 8 οὐτὰ [ἴ6, αδὲ ἃ8 {16 βοοὰ δονγῃ οἡ κοοὰ 
βοΐ, βο ἴὸ βροαῖς, Ὀθοοτωϑδ ἰάθη βοα τῖϊ ΟΣ ΡΟ ΓΒοΙ- 
αἴϊγ. Το οἰδηρο ἰπ τὸ ἤχυγο ον δίθθ ὑῃ6 ΡοΟΒδ1Ὁ]6 
τοϊδίαϊκο, 88 1 ϑαίδη οουϊὰ οαἰοἢ ΔΎΔΥ δῃὰ Κϑορ [0 
πονὰ οὗ Οοὰἂ ἰἰδοὶξ, 

Ψεν. 21. οὶ Βαϊ Ὠ6 ποὲ τοοὲ ἐμ Ὠἱτλ501:-.--- 
ἴῃ ἷβ οὐσῃ ἰπαϊνίἀυλ}γ. Ηΐ δὶ ἢ δηθὰ δα ΓΘ 00 
δὰ ἐποῖν σοοῖ ΟἹΪΥ ἴῃ [86 βΈΠΟΓΑΙ οχοϊἑοπιοηὶ δῃὰ θἢ- 
τυδίδοπι δγουπὰ εἶθ. ΑὐοοΟΓΟ ΡΥ, π6 ἀυγοίδ ΟἿΪΥ 
ἴον ἃ ἩΝ116, 8 ΘὨΔΏρΡΘΟΔΌΪΕ, πρόσκαιρο τ, ἐδπιΡοΥα» 
γί." Ηα πϑδηῖδ [6 ῬΘΓΒΟΥΘΓΔΏΟΘ Οὗ ὈΘΓΒΟΏΔῚ Ο0Ώ- 
γὶοιΐοη. [1 ἀοδϑογνοδ ποῖοο ἰμδὶ [86 αταπὰ ἀοΐοοί οὗ 
δυοῖ ἃ ῬΟΥΘΟΏ 8 Θμαγδοίου θὰ 88 εὐθὺς μετὰ χαρᾶς 
λαμβάνων αὑτόν. Ηϑθ ἱτηπιοιίαιοὶυ τϑοοΐνϑδ ἰῃ6 ποτὰ, 
83 ἴὴ 6 δΘΟΌΪΔΙ ΠΟῪ ΔΙῸ γχοϑοοϊγοῦ, πἰπουῦὶ οχ- 
Ῥετίαποῖπρ 15 Βρὶ γι] ροὶ , ἶδ 116 τῆογα] ὁοΏ- 
Βἰοῖα δὰ πο ἀθϑρ δθῆβθ οἵ γτεροπίδηοο ἩδοΝ ἰΐ δη- 
ἀαμαθα τρις δἰ τί ὍΥ 6 15 οβοπάθα, οΥ ταί μοῦ, 

Ὗ ἢ ἰδικοὶ;}!: οβδϑῃοθ διὰ ζ]]οῖ, 
σκανδαλίζεται.---Ν οἵ, Π6 8 οὔδη δα, Ὀπὶ ροτϑοσυϊοῃ 
ὈΘΟΟΣΉΘΒ ἰ0 εἶτ Δ σκάνδαλον, 88 ἰἦ {Π6 70 ἬΤΟΓΘ ΒΟΙΩΘ- 
ἰππν Ὑἶϊὰ (Π6 ποτὰ ; δηὰ ἢθ δἰ; Ὁ]68 δηὰ 
(4116 δἱ τη τοοῖς οὗ οὔδηοο; [ὑ1Κὸ Υἱῖῖ, 18, ἀφίσταν- 
τΤτοῖῖι. 

Ψεν. 22. Ἐϊο ἴδδὲ ποασοῖὶδ ἰμ0 τυοχὰ ; ΟΥ τϑ- 
(δον, 8 ἃ θασοσ ἴὸ ἰδ τοοχὰ.---ΓΘ- Ιλ ΠΟΠΌΥ δ 
ἄδαγεν. ΤΟ ΟΥΡΥΟδδΙΟΣ 8 οορ δια: οὗτός ἐστιν 
ὁ τὸν λόγον ἀκούων, πὰ ΤηΘΔῺΒ ΤΟΥΘ ἐπδῃ 
ἐδο κἰαρὶο μοαγίηρ,, εἰγοδὰν ποϊοοα {-- -ΤῈ Ὁ οδσὸ οὗ 
ἴδιο [ποὶ : οὗ ἐλ] νγοχ]ᾶ, ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνο:. 
«-Νοὶ “οἵ ἴδ6 ὑγο Μοδείδηϊο ἔἶτα6.) ΤῊ6 δΌϑοῃοο 
οὗ οὗτος ἀθδβοῖνεβ ποῖΐϊοσβ. Ὑ οὐ ἀἴπιοθβ ἰπ ῬΟΓΒΟΙδ 
οὗ ἃ βογίοιιϑ ολϑὶ οὗ τοϊπὰ [88 ἃ ἱποΐοϊὰ δβροσί--- 
ἴχδι οἵ που οδγοβ, δὰ ἱπδὶ οὗ [86 δ 
τοοηΐϊδ ΟΥὗἮἨ Ὀγορογίυ, οὐ οὗ ἰ89 ἀοοοίιυϊποδβ οἵ το 
(ρογβοηΐβοά), 2 Τ)ι688. 11. 10; Ηθῦ. ἰἰϊ. 18.--ΤᾺῸ οχ- 
Ῥτοβαίοῃ, "' ἀδοοϊξιϊποιο οὐ σχίομ θα," ἀοε8 ποῖ μῥτὶ- 
ἘΔΑΙΪΥ ΔΡΡΙΥ ἰο Ἰυχυσϊουδηοδο (ἀαϊοοίδο), προ ἢ 
ποῦ ταῖποσ ζ4}1 πὶ πίη [16 τδῆσο οὗ 0.6 Οἰδαὺ ἔττο 
οἷδεθεβ οὗ “ΒΘΆΓΟΣΒ, [{ τοίθγβ ἴὸ ἰδ ἀδοοϊι} 
8666 οὗ ἃ 6186 ΘΟ βάσῃορ ἰῃ ἰδΐ8 που γ ἀ οὗ 
βυδοϊδιοτιοο, ΟἹ ἰδ ραγί οὗ ῬΡΈσΒΟῺΒ οἰὐμδεν ὥς μή υα. 
--Ανὐὰ ΒῈο Ῥϑοοσλοιἢ τππΐττι ἐπι}; ἄκαρπος γί»- 
“ται.--- Ηα ἄοοθ ποὶ γίοϊὰ ἔγαϊϊ ; (μ6γθ ἰβ ΘΥΟΓΥ δΡ- 
Ῥεάσδηςο οὗ ἔστ ι---ἰΠ6 δίδ κ, [16 Ιοανθθ, δῃὰ {πὸ 68: 

ΦΙΑΙΡΟΒΌ: “πρόσκαιρός ἐστιν, ποὲὶ ΟὨΪΥ "Θῃηδυτοίἢ ἴον 
δ νδΐΠα, ὕὉυϊ δἰϑὸ "'6 Π6 ογοδῖιγο οἵ ὑελεγν Ἔτσ ἀπ Ὲ ἡσυιν ; 

δε ἴδον οἰἰδηκο. Βοῖ [668 δτγὸ ἱπεϊυοά."-- 
Φ[Βαῖ 0 δ6π|6 ΒΧΡΤέδοιου ΟΟδΔΌΓ ἰπ τοῦ. 20 πὰ γον. 88, 

οἷ ἵπο οἷδοξ οἰδεδϑοο οὗ Ὠθδίοτα.--- "Ὁ. Β.} 
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Ὀαϊ ἔπότο 18 Ὧ0 Βρέ 04] 116, ὯὨ0 11 βυστομον ἰὸ ἰδ9 
ποιὰ, δῃὰ δοοουαϊηρὶ η0 ἔτγυϊΐὶ. 

Ψον. 38. ων δαὶ Ὠοασοὶδ ἴδ6 τγοχὰ, διὰ τυ» 
Δαχπκιϊαιυδοῖ ἐξ, ἰὼ ἰμ6 ὅ0]16δὲ ἱτωροτὶ οὗ ὈοΟΐὨ ἰοττοα, 
--- ΤῊὴο οἰγουτηδίδηοσα, τῃδὲ ἰῃ ποτ μον οὗ (86 οὐδοῦ ἰὮγΘΘ 
ἀ8568 διιοῖϊ ὑπάεγδίαπανηρ οὗ ἰμ6 πογὰ δα (δίζϑη ρἾδοδ, 
ἐπ] 168 1Πδὲ [6 λοεαγίπρ δὰ ᾿κοννθ6 Ὀδοη ἀοίοοϊνα, 
ἴῃ 106 ἢγβι οϑ86, ἔπ Γ6 ἨΔΔ ἀυ 688 δη ἃ ΘΑΓΏΔΙΪΥ , ἴῃ 
18:0 Βοοοηά, ἔδηποὶ 1] 688 απὰ ἃ οοτηδἰπαίίοη οἵ ποιὶά 
᾿ῖποϑβ τὶτ {6 τι : ἴῃ 186 (πἰτά, Ἰοαϊϊατη, 6 δου ]θ 
Βρὶ τῖῖ, δὰ ἴθ ῦθοηοο οὗ θηιγο δο ϑυστοηᾶάοσ. Βαὶ 
86 [δὶ μοαγϑὶἢ αγίσλέ αἰδο υπάογβίδηάθὶ 86 πογὰ, 
διηὰ δοοουϊηρὶν 1 ἢ6 “ προ αἷἶδο (ὃς δή) Ὀθδγοίὴ 
ἔπι." -- Το αἰ δδγοηϊ τροδϑυγοβ οὗ ἔγυϊιῆ ἀθ- 
Ροῃμὰ οἱ ἀἰϊδδιθῃοοβ οὗ αϊβροβί οι, οὗ σἰῆδβ, ἀπὰ οὗ 
ΟΔΡΒΟΙΓ ἔον τγοοοϊνίησ, Ὀγοιροίίης, δ σοργοβοιίης 
186 κίηράομ οἵ ἀοά, 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. “ΤΏ ρόμογαὶ ἱστὰς Ἰγίηρ δὲ {8:0 Ὀδϑὶ οὗ ἐλ18 
ῬΔΙΓΘΌΪΟ ἰβ, ἐπὶ ἴπ6 συαγα οὗ 186 οαυῖι τοθοοὶδ ἰμδὶ 
οἵ βοδσοῦ, Τὸ στοαὶ ουἱδίαπαϊηρ ἔοδίωγεθ οὗ δυ- 
τη} γ---ἴλ6 ΒΟΒΌΔΠΟΥΥ οὗ αοα, ἀτὸ τοβϑοϊοά ἰπ (᾿ο86 
οὗ οδιι}---ἰ 6 ΠυΒΌΔΩΑΓΥ οὗὅὨ τη8}.᾽ 

2. ἴπ δοοογάδποο τ {18 Ὑἱ ον ἃ νὰν Ὀϑασίηρ 
τοϊρσιιὶ Ὀ6 κίνϑῃ ἴο ὑμΐ8 Ῥαγϑῦ}]Θ ὉΥ τοίοετίηρ ἰὸ ἴο [09 
βουηρ οὗ ἀοαἀ ΒΒ ποτὰ ζΟΏΘΓΑΙΥ ἰὰ (6 ποιὶά, Βαὶΐ 
οΥἑἀΘὨΟΥ ἰὴ 6 Ῥαβϑαρο δρρ ΐο8 ἱπ ἃ βρϑοΐδὶ σιδῦηος ἰῸ 
180 ουπάδύοῃ οἵ ἴ06 Κίηράοτα οἵ Ὠοαύθῃ ὑπᾶὰοῦ 180 
Νον Τοδίδτησπϊ, ΤΊΙΟ ΒΟΟΣ 8 ΟἸγίβι, δηὰ ἴμ6 βοϑὰ [89 
ζοβροὶ. ΒΪβ βοδιίογίηρς ἴῃ Βεϑὰ ἴῃ δαοὶὶ δου ἄΔΠ06 δ 
ὀχρίαϊπϑὰ οὐ ἴ6 στουπα, (1) οὔ 6 ἔγθϑῃ 688 δῃηῃὰ [Ὁ]. 688 
οἵ Ηἰβ στδοὺ ἰῃ βοπίηρ (ἐν τῷ σπείρειν αὑτόν); (2) οὗ 
186 ΡΟΟΡ οοπαϊοῃ οἵ δοὸ τηυοῖ οὗ ἰ86 θοἷϊ. 1 ἰἰ ἰ8 οὉ» 
Ἰοοειρὰ ἐπδὺ 19 πουϊὰ βανον οὗ ζαϊδ δια, ἯΘ ΤΟΡΙΥ,-- 
1) ΤῊδι ὑπ0 ραββᾶρθ ὑπάϑὺ οοπβὶ ἀθγβίοι ἰβ ἃ ρβαγαῦϊο, 
δηἀ Ποῆοθ ἀο068 ποῖ ἴῃ ΘΥΟΓΥ τεϑρϑοῖ δα θαμαίθ Υ οχ- 
ΡΓΟΒΒ 106 ἰάοα Ἡδὶοῖ ἰὺ 8 ἰηϊοηἀοα ἰο ΘΟΏΨΟΥ ; (2 
δαὶ [Π6 αἰδγοηοο ἴῃ [Π6 νϑυϊουβ εἰ ηἀβ οὗ βρὶτὶ 
801] 8 τηδία!υ ὑπ6 τοϑυὶὶ οὗ οὐν οὐσὰ ἀοίηρ; (δ) ἰδδὲ 
τιΐα αἰ ΘΌΪΟΥ ἰ8 τοσαουοὰ ὮὉΥ ἰδ6 ς ποῦ (89 
Πονὰ ἱπιγοάσοοβ ἰῃ ἰῃ6 οχρίδηδίίοη οἵ ἰδ μῥἱοίγθ. 
ΤΏΟΒΘ Μὴ τοοονοὰ ἰῃ9 Βοοὰ οσὸ ἐμοιωβοῖνοθ βου. 
ΤΏ ΤΟῸΓ Ο[85868 οὗ ὨοΔΣΟΓΘ ἴοττη δὲ ἴῃ. βᾶτηθ ὑπ) 8 
ειασαιίου δῃὰ ἃ οοῃϊγαδιὶ : (1) ΒΥ 186 πδγ.δίζδ : Βο0}8 
ἰγοάάθα ἀοτῃ δὰ ὑϑαίθῃ ἀοντῃ ἰπῖο μδεὰ, ἱτραπθ- 
ὈΔΌ]6 5Βοὶ] ὈΥ͂ 86] οντοβὶ δηὰ τηϑδηοδὶ ἰκεϊηὰ οὗ πουὶα]ξ- 
688 δηὰ οογτυρίίου. [πτ (οἷν ολ86 [6 πογὰ 8 οδυρῃὶ 
ΔΉΘΥ 6Υγ6Π ἀυγίηρ [16 Ὠοατγίηρ οὗ (, (2) ΒΟΟΚΥ στουπὰ, 
οογοτϑὰ ὈΥ͂ ἃ ἰδὲ ΔΥΟΡ οὗἨ δασίδ : δο0}}8 41} ὑπΠ6 τοῦθ 
ΘὨἰ δ υδίαδο ἴῃ ἐμοἷν Θα ΣῪ δγάου, [86 1688 80} ἀηὰ δος 
Ὠοὰ ΠΟΥ δ ἰῃ ἰποὶγρ ῬΘΙΒΟΒΑΙ ΟΟὨΨΙ ΟἸΟΠΒ,---Ώ 610 
ποι Θσοοοίκβ, ἑυγηΐηρσ πὶ ΟΥΟΓῪ σὨδηρο οὗ πίμὰα: 
[00 ποτὰ Δρραγθηῦγ βρεϊπρίηρ ὺ0Ρ πὶθλ τοδγυθϊουδ 
τρί αἰέν, θαϊ, ποὶ δνίηρ τοοῖ, πὶ μοτίηρ ΔΤΑΥ ἴῃ {80 
ΒΟῺΡ οὗ ἰὑγῖ], (8) 5011} πίοι τοῖρης ἤανο γἱοϊ θὰ σἱοἷ 
ἔγαΐϊς, Ββδὰ ἰδ ποὶ θθθὰ οογογοὰ νῖϊῃ ἱΠΟΓΏΒ : θδγποϑὲ 
αὶ Ἰοχαὶ τ μα8, Ῥγοτηϊδίησς Ὀὰὲ ΒΌρογβο δὶ ἈΘΑΓΘΙΒ, 
Ἡο66 αἰνὰ ποαγὶ οὐ που] ]ϊποδα οδυβ68 ἰἤσῃ ἴ0 

υ0}---ἰδὸ δίδ]ς 
διὰ ὈΪοβϑοῖλ δρροασίηρ, Ὀπὶ [Π6 ἔτιυϊ γε ρ ἢ (2) 
1μλϑιὶγ, δρυμάδης ἔγυϊι, βμονίμρ ἰμδὲ (δ6 δ8οῖ] ἔγοιν. 
ἩιΙοἢ ἰδ ΒΡΓΌΩ 8 ποῖ ΟὨἹΥ ἄθορ, Ὀπὶ ἐμαὶ ᾿τϑϑάϑ. διιοὶ 
[Ποτὴβ δὰ θοαὶ τοιηουθα : βου β Ἡθοστα [ἢ 6 κορέεο,. 
οὔ 1λ}6 πογὰ 1οϑὰβ ἰο 1ΐ8 ὑγδοίϊοαὶ υηάἀονβιαπαΐηρ, 
[0 στονπίηρ δο δυττοσὰον ὑπο ἰπ0 Ποτά. 

ΤῈ βοοϑὰ οὗ {6 ἰεϊησάοσῃ οὗ οδύθη Ὀοίης ἰμ}8 βοδῖ- 
ἰογϑὰ Ὀγοδάοδβδι, 1ἐ Τ0]οττβ, ἔγοσα (π6 οδδγδοίοσ οἵ {δ 
8οὶ], δὶ ἐμο Κίπσάοτῃ οὗἨ ὨοαυθΏ--ΔδῈ΄ ουϊ πδγαϊγ Υἱδὶ- 



242. ΤΗΕ ΟΟΗΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

Ὁ16--,εαπηοὺ Ῥγοβοηὶ (89 ρῥἱοίατο οὗ 8 ΡΌσο δηὰ υπ- 
τηϊσϑὰ σΟΙΩΤΔΌΠΙΥ οὗὨ Βαίηΐβ. 

8. Το ἴδς δον, απὰ ἰὸ τοῖα πουλΐηλὶ ΟἸ τ βιΐδηβ, 
τυ ῬαΓΔΌΪΘ ΘΟΏΥΘΥΒ {Π|6 ΒΟ] πη ἐστι ἐμαὶ ΟὨΪΥ Ῥατὶ 
οὔἰδο δ5οῖ} πΐοι 18 βουσὶ ὈΘΔΓΒ ἔγυϊ:, ΟΥ̓́ ὀοοῦγθθ, Δηγ- 
τυΐηρ Π{Κὸ ἀἢ δι ἐβυηθῖςοδ] οδἹουϊαϊίοῃ οὗἨ {μ6 “ΓΟυγὶἢ 
Ρασγὶ ᾽ ἷβ ουἱ οὗ (86 αυοϑίοη ; δ.}}}, 1ξ ἱτπρ 1166 τἸῃαὶ [86 
ὨσΙΌΟΡ οὗ οὐ Β ΡΘΟΡ]6 8 5π)4}}. 

ἩἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊΟ κίπράοιῃ οὗ δον ὑπᾶον (86 βρυτγο οὗἁὨ 186 
ΒΟΎΘΡ δηὰ ἰη6 δβοοὰ: 1. Τὴθ βόῖνγοῦ; 2, ἰὴ βορὰ: 8. 
1ῃι6 τῆδῆηονῦ οὗ βονίηρ; 4. (86 Βο]ὰ ; δ. {π6 Βατγγοβί, 
--ς κίπράοιι οὗ Ὠθάνϑῃ ἷβ ἃ βοσίηρ ἰῃ ΒορΡ6 οἱ 86 
ΒεΙ]ὰ οὔ [ῃ6 ποι]ὰ : 1. θαηροῦβ πνΒΟὮ ΘΠΟΟΙΏΡΑΒΒ (δ ΐ8 
Βορο---δα βο]]. (6 ἴον ]β οὗ [Π6 δἷν, ἃ Ὀυττίΐηρ δύῃ, 
ΤθοττΒ : 2. οογίυὰο οὗἨ {8 πΠορ6. Εἶπα] ἀδδίϊηγ οὗ 
[886 801], ἰΐϊ8 Βυθθδηάγγ, ἴΠ6 δβοοά, [86 βονίηρ.---Ἴηὸ 
νδυου Β οἶα86868 οὗὨἨ ρΌΒΡρΟΙ -ΠΘΆΓΟΙΒ: 1. ΤῈ ἔοι οἶΔ88- 
68 (411 ὨΘΔΓΟΙΒ) ; 2. [86 ἰἴγθθ οἰαββοδ (τ γ Υ μθδΥ- 
618): 8. ἴΠ6 ὕνγο ο48865 ((086 ΜὮΟ ΤῊΘΓΟΙΥ Π6δΓ δηὰ 

΄ δοβθ γὙδ0 τδοοῖνθ) ; 4. (80 Ο6 οἶδ88 ((Π6Υ τΠῸ ἐγ} 
ιοαῦ Ὀοίησ ἰῃοθ6 ΤΟ 8180 ᾽.δοεέυε).----Τ)6 αἰ δόΓΘηοα 
ἐπ ἐδ 801] ἃ8 δοοουπίϊπρ ἴον (86 αἀἸδδγθποο οὗ γϑϑαὶῖ 
ἴτοτα Π6 βονίηρ : 1. Τπο αἰ δόγθηοθ ἰπ {Π6 δ0]] : α. 
ΒΟ] τῃδὺ ἰκ ἰγοάάθη ἀοντ---ἰῃ6 παγ-βῖ 6 (βοσνυΐϊο οὗ 
δ᾽): ὁ. ᾿ἰσιιϊ, ΒΙΟΗΥ͂ στουμὰ (ΒΌρογςσία! Θης δίδβηι, 
ουὐνγαγαὰ ΔρρΘαγαΠ 668) ; 6. ργουπὰ ἔοι ἩδοΣ ἰῃ6 
ΤΒοΟΥΒ μᾶνα ἢοὺ Ὀ6οη γοιηουϑὰ (ἃ αἀἰνἰἀοα Ποαγί, Ἰορα]- 
ἧατα δηὰ υγου 1 688); ὦ. ροοὰ στοιιπὰ Ἡΐοἢ μ88 ὑη- 
ἀεοΓρΌΠ6 8 ἱμγοοίο! ἀ ργδαραγαίίου (Ὀ6θα τυγτιθα ἀρ, ὈΘΘᾺ 
ὈγΟΚΘῺ ἀονγῃ, δηα ἤγοι τ ἰοἢ ἸΠΟΓΏΒ δὰ ΘΘαΒ μΑΥΟ 
ὕδο γοιηουθα). 2, Τ6 αἰ ογθηο6 οὗὨ Γ680}}: α. ξσαγοο- 
Ἰγ δαδβ π6 βοοὰ Ὀδθϑθὴ βοαϊίογοὰ τῆθῃ δ 8 οαγτὶοα 
ΔΙΆΥ ΟΥ̓ [86 ΘΠΘΙΩΥ; ὅ. Βρτίηρίηρ ὉΡ ἰοο τρί ἶγ, ἱξ 
πΙΊΒΟΥΒ πα Ρα5868 ΔΥΑΥ͂ : 6. ἰῃ6 ΘΑΤΒ τηδῖκο ἰδοὶν δρ- 
ῬΘΔΓΆΠΟΘ, Ὀαΐ, 4188} δὰ ΟΡ Υ : ἀ. 1Π6 ἔ0}} οδγ Ὀδπά- 
ἱπρ ἀπά ον (8 Ῥγθοίουβ Ἰοδὰ.---ὈΙ δγθηοο ΘΕ ἢ τη 6 ΓῸ 
ΔρΡΡΘΆΓΘΙΟΘ δὰ τοὶ γ ἴῃ (86 Κίπραοιμι οὗ ΠαάΎΘἢ : Οἢ 
[06 οῃ6 μαηῃά, βοοὰ-οοσῃ ὄχροβοὰ ὮΥ 86 νψδγ-βἰ46--- 
ἴοο τρί ὰ στονγίὶι οὗ ὑπ 6 βίδικ, δπὰ "τε Βὺΐῖ ΘΠΔΡΙΥ͂ 
ΘΔΓΒ; ΟἹ (ἢ οἶδαν Βδηῦ, {πὸ βοϑὰ ἰδϊχίηρ σοοῖ δηὰ 
δυτουϊτηρ ἀηβθ θη, Βρτίησίηρ 8 ΟὟ Υ, στοσίης ὉΡ, δηὰ 
ἐΠ6 11] οδὺ τἱροηϊηρ.--- ον (6 βορὰ Ὀθοοσμο8 ἰἀοηί- 
δοὰ πὶ {πὸ 80}} οὐ τ οὶ δ 18 ΒΟΊΤΏ : οὐ, [86 διΐ8- 
ΤΟΤΥ οὗ ἰδ6 νογὰ ἴπ ΟΌΡ ποαγὶβ 88 τρδυϊκίηρ ΟΌΓ ΟΥ̓́Τ 
ιἰβίονυ.---ΑἸογίουβ οδμαγδοίον οὗ ὑπαὶ δγυοϑὺ Ἡ1Οὴ 
6 οτὰ Ηἰπιβοὶῦ ἀοδίγοθ, ἀμὰ σὰ προ Ηδ ἷἰβ 
“ β8[18864.".--Β ΓΘ ΙἸΩΔΥῪ Ὀδ αἰ ΒόΓΘΠοΘ6 ἴῃ ἰ86 αυδηί- 
ἐγ οὗ 186 τοίυστι, δηὰ γοῖ ἰλ6 πιοἷο Ββ61]α Ρ6 ροοὰ 80]]. 
--- ρα] ἔστιν ὧδ ἰδ ἷβ τλδϊυγοα οὐοῦ ἔουτηΐϊηρ ΠΟῪ 
Βρί γι [8] βοοϑὰ.--- ον {μὰ Κίηράοτα οὗ μοϑύοη ἰδ ναὶ 
σοΙΡ]οἰθα ὈΥ̓͂ ἃ οοῃὗπυλὶ δ] ἰοσηδύζοη οὗ βοοα-ὥσηθ δἢ. 
διαγνοαῖ,- Ηο ἰῃαὺ δ ἢ ΘΔΓΒ ἰὸ Ὦθδτ,᾽" οἷο. : οὐ, (86 
διοδὺ ἱσωροτίδποθ οὗ Ῥ8.80}68 ἴον [86 ἰποτθᾶδο οὗ οὔ ῦ 
δρί γί] Κηον]οαμο.---Ἰ,οὐ 08 ΘΥΟΥ βοαῖς ὑο Δρρτγομομά 

6 τηρϑηΐηρ ἀπὰ ἅσα οὗ [86 εἷρτιβ οὗ πο αοὰ 
ΣΩΔΙΚοΒ. ι.86.--- ΤΕΥ 186 Ἰογὰ ΒΡΘΔΙΒ ὈΥ̓͂ ΡΔΓΔΌΪ6Β.--- 
Το Κίηράοπι οὗἩ μϑαυϑὴ ἴΠ6 0806 βιτοδὺ τη γβίοσυ ἩΜΙΟΝ 
ΘΟΙΔΡΓΟΠΟΠΒ δα ΒΌΓΩΒ ὉΡ 6Δ]} οἶδοὺ τηγβίοσί8.---ἶἰὐ 

. [8 σίυόπ ἃϑ ἴο υπἀογβίδηἀ {ῃ6 τηγδίοσίο8 οὗ ἰδ9 Κίηρ.- 
ἀοη:.---- Ἡ Βοϑοσυογ μδῖ},᾽" οἰο. Τμο ργίδδ τοι ἐμὲ 
Ἰογὰ ραρ ΤΩΔΥ͂ Ὅ6 ἰΒΠΙ ΤΟΥ ἱπογραβοὰ ἐβὰ οσίθηά- 
οἀ.---Πονν ουθῶ [8:6 Ἔχύθτη Δ] Β6Π568 Β6οΣὰ ὑο ἰο86 ἐμοὶ 
ὨδίαΓΑΙ σαρδο 68 ἩΒΟΓΟ {86 ποὺ] 8 ἀοαὰ ἰο δρί γί [4] 
ΘΟΠΒΙ ἀργδίΙ0}8.--- 6 Ὀγόσθδβ οὗ ματάἀδηϊπηρ 88 σταάυ- 
ΔἸἸγ ρτοπίης ἰηΐο 1Π6 ὅπεὶ ἰυάρτηρηί ----“ Β]οβδοᾶ ἃγὸ 
ΟΣ 6γ68."--Ὀἰ συγ δηὰ τοϑρο:βι Ὁ Υ οὗ ἰμ6 ΟἸτΐδ- 
δα ἰῃ [16 ποΣ]α.--- ον 6808 ὀρ αΐῃβ Ηἰ8 ραγαρὶοα. 

-ὐοδὺβ ὀχρ]αϊπίπρ Ὁ Ηΐ8 ΗΟΪΥ βρίτϊε 411 δθ ρων 
Ὁ]66 Βοΐἢ οὗ ογοδαϊΐοῃ δπὰ οὗ Ἰϊ6, 

Θίαγζο .--- Ομοδποῖ; ΤΏ Ποασὶ οὗ τοδηῃ ἰβ Οοάϊ 
οὐσι βε6]α.---1,οὐὺ 18 ὈΘΊΤΑΓΟ ἰοθὲ Οὐῦ μοαγί Ὀδοοῖηδ ἶκο 
(86 ναγ-δ᾽ 46---ΘΥῸΡ ΟρΘῃ δῃηὰ δοσθββί]α ἰὸ {πῸ ποηὰ, 
Δηα ἰο [80 {πϊἰηρ5 οὗἩ (9 ποιὶὰ.---Τοθ6 τῶο Βαγάθῃ 
ὉΠοΙΏΒΟΙ 68 ΜΠὶ1 ΔΣ ΟΓΒΘ πὰ ποσβο, 3 Τίμ. 1], 18, 
-- ον ἰδ ἰδ ἐμαὺ ΒῸ ΤΏΔΩΥ ΒΟ βῸὺ ἰὁῸ {π6 Βοῦβδ οἵ 
σοὰ, ΜΙ ̓ἰβίθῃ τὰ ἀρῆς γδρόνι Γοιηδίη πππγονοὰ )---Βο. 
ὝΔΓΟ Οὗ ἀυθηοδίηρ {πὸ Κρ  τὶϊ.----ΤῊ 6 ἰ ρυν ] ΡῈ οὗ 
180 Νὸν Τοβίδιηθηϊ Ἢ ΕΒ} μὰ ἦθος ἔδει δεβυτοὰ 
(δαὶ νίεσο αοά μδ8 Ηΐβ πογὰ ρσγοδομβά, ἰδ)6 ἀδυὶ υ]}} 
Ὡοΐ Ὧ6 [ΔΓ ΔΔΥ (ὙΒ6Γο ΟἸτῖβὲ Ὀυ 1} 8 ἃ ὁΒυσοῖ, (89 
ἀ6ν]} γθᾶγβ ἃ οἢδρ6}).---Ν οἰ πρ τοογο ἀδπρογουβ ἰπδῃ 
ἩδῺϊ οὗὁὨ ΒίΔὈ ΠΥ: ἰο ὍΔΥ Ργοίοαβοα νυ ἤον ΟἸτίβί, ἴο- 
ΙΩΟΙΤΟῪ δραίηδί Ηΐπὶ !--- ῬΓΘΡΑΓΘ ον {Γ1415 (86 τηοτρρης 
γου ρῖνο γουγβοὶῖ ΠΟΙ ὑο (86 ᾿ογὰ (86 οτοβϑ δπὰ 
ἴ86 ογόσῃ ΓΘ ΔΙ ΑΥΒ ΘΟΣΘὈΪΠαα).---ΤΊΘ ποσὰ οἵ ἀοὰ 
ὙΠῚΙ ποτὸν σοι στη γοϊὰ ὑπίο ΗτΩ, [88. Ϊν, 1].--- 6 
ποτα οἵ ἀοἀ ποῖ ἃ ἀοδὰ ]Ἰοἴϊοτ, Ὀαϊ ᾿ἰνίπρ' Βοϑά. 

Ζάδοο .--- Τθ ῬαΓα Ὁ]68 βοῦνο δὲ ἰῃ6 βαῖὴηθ {ἰπ|6 ἴο 
ΤΟΥ Δ] δπὰ ἴο ΟΠ Ο6Ά] βρὶγίτι4] γα .---Ἰὴ τῃ6 ολ86 οὗ 
ΕΡΠΌΙΠΟ ἰπαυΐγοῦβ (Π6Υ̓ ΤΟΥΘ6] {86 (τυ ἰο (δ6 6γ6 οἴ 
ΔΙ (ἢ, τ Ὴ116 (ΒΟΥ ΟΟΠ 668] ἰδ ἔγοταῃ {86 σδγηδὶ, ἰῃ 6 Βα. 

8118], δῃὰ (86 ὑῃροα]γ.---Εχρδπδίίοη οὐἩἨ {6 ρασγϑθὶθ 
ἴῃ ἰΠ6 ἱαχὶ: 1. Τποβο τθοβα τηϊπὰβ δηὰ ἢϑαγίϑ δ.Θ 
ἀρδὰ; 3. ποβθ ὙΠῸ δῖ σευ τη ἀοαὰ δπὰ πηδίδο]ας 
8. (86 τῶο ον {δ6 που], ΟΣ ΒΟ ἃ υπάροίἀοά 9 
4. 1Π6Υ ἴῃ τθοπὶ ΠΟῸΠ6 ΟὗὨ 686 ΟὈδΒίδβο]68 Ὀγουαὶὶ. 

Οεγϊαοὶ :--- δ ΡΣ Ό]6Β ἃτὸ 11 186 ΡΠδΣ οὗ (8 
οἰουὰ δηὰ οἵὗἉ ὅγε, γῇ οσα ἀδσκηθβθ γὼ8 ργοϑοηϊοὰ ἐὸ 
ἴ)0 Εσγρὥδμῃε, Ὀαΐ ᾿ἰρμςϊ ἀηὰ Ὀτὶ ἢ η688 ἰο {86 οογθῶ- 
δΔηΐῬΘΟρΡΙο, Εχ. χὶν. 206. ΤΏΘΥ τγοβϑϑι Ὁ ]9 6 Βυβῖς 
ΜΙΟῊ Ῥγόθοῦνοβ [86 ΚοΙηοὶ ζγοηι (86 ἱπάοϊεηϊ, δὰ 
7 ν ἴ}6 οαγηοϑὺ δηὰ {π6 αἰ ρσοηὶ.--- νον κἱῶ οἵ Θοὰ 
ΓΘαυΪΓΟΒ ΡΕΓΒΟΏΔ] δρργορσγίδιϊοῃ.---Οαγο ἤ88 Ὀγθοίβοῖῦ 
(ὴ9 βδηθ οἴὔδοὶ οἡ ἰΐ6 Ὠδαγὶ 88 σίοῃ 68 : οἰϊηρίησ ἴο 
18πὸ Ἰηρδ οὗ οδγίῃ Κϑαρδ {ῃ6 ῬΟΟΓ 88 ΜῸ6]1 88 ἐδ στο ἢ 
ἔγοσῃ οοπλίηρ (0 Ομ γὶδὶ.-- -ἸὉ ἄθασ, ἰἴοὸ ὑπάοτϑίδηα, διὰ 
ἴο Ὀτΐηρ ἔογιἢ ἔγυϊ ] 

Ἡευΐηπεν .:--οἰς 18. ἃ τηαίϊονς οὗ ἱπαϊ ογοηοο τολέγυ 
Ἧ6 ΡΓΟΔΟΝ  ἰ86 ποτὰ οὗ σά Ββαποῦῆρθ ἴῃ 0]Δ06.--- 
1μεῦ Ὁ8 ΙΘΔΓΏ ἴο ἀἰβοοτῃ ἃ Βρ᾽ τἰϊαα] Ὀοατίηρ δηὰ ἴτω- 
Ροσί 'π [86 ὑμΐηρδ {μαὶ ἃγὸ Υἱβὶ Ὁ]6.---Ἴ ο Ὀ6 αἰταυα, δὲ 
1ζ πογο, ᾿γίηρ ὮΥ 16 ᾿ψαν- 8146 Ὑ}} αἱ ]αβί οοῃηνογὶ [80 
Βοδτί ἰηῦο δὴ ὁρϑὴ δἰραπαν, ἰγοάάθῃ ἀνα ὈΥ 1Βο88 
ὍῈΟ ρ888 ὈὉγ.---Βίγαβ : ἃ τηοϑί ἂρὶ ἔρυτο οὗ ενῇ 
ὑβουρη 8, τ ΒΙΟἢ ονον Βαϊίοῦ ἀρουπὰ (ἰἢ6 βου] οὗ Βαχὰ- 
ΘΟ δἰπηοτβ δηὰ οδίος ΔΎΔΥ δηγ  ἷπρ' σοοά.---ἰ,οὐ 
ΘΥ̓ΘΣΥ͂ ΟΏὨ6 ἯὮΟ ἰΒ οηραροα ἴῃ βοα((οτίηρ (Π6 βοροὰ σϑ' 
ΤΑΘΙΩΌΘΡ ὑπαὶ 8 ὉΠΒΘΘῚ ΘΏΘΙΙΥ ᾿ἰοὶ ἢ ἴῃ ψαὶξ [0 ΤΩΔΣ 
Ηἷβ σοῦ ; ΒΟΟΟΓΟΪΠΡΊΥ, Ἰοὺ ὰ8 ΕΥ̓ΘΡ ὍΘ ΟἹ ΟἿΣ ναίοϊι, 
δὰ ΑΓ ΟἿ ὨΟΔΓΟΓΒ Οὗ {Π 6 ἀδηρος.---αοἀ 18 40 ]6 8 
βοΐδῃ θύῃ ἰδ6 μαγάοδὶ Ὠοαγί.--- ΘΙ ΟἿ ρτουπά : βου 
τα Ὠἰ8] στο ϊρίοη (οΣ ἀθαὰ οσι βΟΔΟΧΥ) ; το ρίοη αἴδοὺ- 
οἀ δπὰ ἰτηϊδιοα ἴον 186 {ἰπ|6.---Α βίταν- δηιο 8 ΒοοΏ 
Ὀυγηὺ ουἱ.---ΤΒΟΓΩΥ ατουπὰ : ἃ αἰνίἀοα ποασέ. [Ὁ 
πον: ΤΒοδα ἅτ (Π6Ὺ ΠΟ Βαῦο ὑπο τηδδίετθ. Βα 
ὉΘΔΡ ἰῃ ταἰϊπὰ 4180 ἰμδὺὶ 86 ροοὰ στουμὰ ἀοοβ ποῖ 
γἱοὶὰ ἔγυϊ οὗ ἰἰθ6. ΤΠ οῖτβ ἃσὸ Ποδγίβ ἴῃ {Πποσαβογοα 
ἐπιρίψ, Ὀὰϊ τ οπὶ 8 86 η86 οὗ ΡΟΥΘΓΟΥ͂ Π88 δοδοηοὰ δὰ 
τοηάογοά δυβοορ 0 ]6.---ΤῊ Ὀτίηρ ἔοι ἔτ τῖϊὰ 
Ρϑὔσμοο (ον σαί ον, τὶ ἢ Ροσβούθγδησο, [1 Υἱῖ. 1δ). 
--- Ιεϑϑοὰ 18 6 ἯΔὮΟ δὲ] 8668 δηὰ θατβ Ο τὶϑὲ ἰὰ 
ΗΪ8 ποτὰ.--- Τὴ) ραϊώοην νψαϊϊηρ οὗ 186 [δῖ οσβ ἴοὸσ 
ΟἸ γῖβὲ βῃουϊὰ βγ υβ ὑρ ἴο ἱμΐπὶκς τ δὶ σαυδο ἴον σταῦ- 
ἴι46 τὸ μάνα ὙΠΟ 176. ἴῃ ρΌΒΡΕΪ {ἰππ|68.---ΤῊς ροθραὶ 
189 Ῥοντονρ οὗ αἀοὰ υμΐο Βαϊναίΐζοη (0 ΘύσΥ νναϊηρς, 
Ἰοηρίηρ βου].--- οῖ γουπρ πιϊηἰβίουβ ἅττα Ῥγοῃο ἰο ΕΣ 
Ῥοοῖ ἴοο τηυοῖι.---Τ)ο ρότον οὗ ἀἰνίηα σταοο δυυὶδὲ Δ 
ἴμε οὈδίδοϊοα τ 8 ]ο ἢ} ἰδ ποι]ὰ Γι 1868.---ΤῊ6 ραύεθοθ 
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πἰο Ὀοΐδ τοΐηΐδίοτβ δηὰ ἤθδσοῦβ τοαυΐγο. --- ΤΊΙΘ τρηλ να τα οστρν! ὁ δε οἴἶδοίϑ οὗ ἴῃ ργοδοδίως οὗ 
Ἀγοδολιίηρ οὗ (6 ποσὰ οἵ ἀοἀὰ ἰδθ κτγαῃὰ ἱεοὶ οὗὨ ἰδ ἘῈΡ ΒΟΠΕ ἘΞ ΤΌΘ ΠΘῸΣ Ρτοραγδιίοῃ οὗ [86 Βασί, 

4, ΤΊ. Βεοοοκά, Τλϊγα, απὰ Εουγί, αγαδίεε, απα Πιίογργείαδον 97 ἐδ βοοοὰ Ῥαγαδῖίὁ6. ΟἿ. ΧΙΠ, 324-48 

24 ΑμοίῃοΥ ΡΔΓΔΒ]Θ Ραΐ ἢθ ἔοτί απῖο ἴμθια,ἷ βαγίηρ, ΤῊΘ Κιηράομῃ οὗἩἨ ἢθανϑη 15 ᾿κοηθᾶ 
25 υπίο 8 τηδη σοῦ [70] βονγοα ἦ ξοοά βϑθὰ ἴῃ Ἦΐβ Η6]4: Βαΐ ὙΓ8116 τηδη βαρύ, 18 6ῃ6- 
28 ΤΑΥ͂ οδη6 8πᾶ βονγϑὰ [ουϑυ]᾽ ἰδγ68" διηοηρ ἰμ6 τ μθδῦ, δπα σοπὶ ἢἷβ γ8Υ. Βυΐ ψἤΘα 
21 186 ὈΪδὰθ νδϑ βργθηρ ὑρ, δὰ Ὀτουρῦ ἰογἢ ἔταϊς, (ἤδη δρροαγοα 886 ἰβζβθβ αἷἰδο. 8:0 

186 βεγυδηΐβ οὐ 146 Βουβθῃοϊάβσ οβῖμθ δπὰ βαίᾳ ἀπίο λϊύ, 51γ, ἀϊάϑὺ ποὺ ὑβοι [βοὰ ποι] 
28 βοῦν ροοᾶ Β6ρᾷ ἴῃ ἐῃγ 614 ἢ ἔτοπι σἤθποθ ἐμθη μδί ἰὐ 8168} Ηθ βαϊα υηἰὸ ἔθ, ἀπ 

ΘΩΘΙΩΥ͂ ΒΔ ἢ ἄοπο (μἷ8. ΤῊΘ βαγναπίβ βαϊᾷ πἀηίο μἷπι, ὟΝ ἢ  ἴποὰ {Ππθη ὑπαὶ τ ρὸ δὰ 
29 ρσδῖδοσ ἔμβοὰ υΡ2 Βιυὺΐ ἢ 841, ΝΑΥ ; Ἰοϑὺ μα γα ΜΝ ὉΡ [8 ἰδγθᾶ, γ8 τοοῦ ὉΡ αἷβὸ 
80 [89 ψιθδῦ νι ἰμθὰ. [μοὺ Ὀοΐὶ. ρτοῦν ὑοροίθου ἀπὸ} (88 μαγναβϑί: δηὰ ἴῃ {π6 ἰἰπη6 οὗ 

Βαγγαϑὺ 1 Μ}}} Βα ἴο [16 τϑδρϑσβ, ἰδίου γ9 ἰοβοί!θν βγϑὺ 086 ὕαγθβθ, δῃὰ δἱπᾶα ὑμθαὶ ἴῃ 
Ὀυηά]68 ἰο Ῥατπ ἐπθπὶ: δαὐ ρα ΠΟΥ ἴπ0 πμϑδῦ ᾿πίο ΤΥ Ὁ8ΓΙ.. 

3] Απούμοσ ῬδδὉ]6 ραΐ μα ἔοτί ἢ απίο ἴπϑια, βαυιηρ, ΤΊ|16 Κιπράοιῃ οὗ μδᾶνϑῃ ἰβ {|κθ ἰο 
82 ἃ ρταϑὶῃ οὗ πιυβίαγα 5664, ἜΘ ἃ τηδη ἰοοῖς, δηα βονϑα 1 ἢ18 8614 : ἽΝ ὨΙοὴ ἱηάθρα 18 

{89 Ἰοαϑὲ οὗ 8}} βοϑάβ: δαὶ πτμθη 10 18. ρτόνσῃ, 10 18. {π6 ρτϑαίθϑί διῃοῃρ; ΘΓῸ8 πεν 
ἤδη ὑπ6 6.05], δῃα Ἰθοοσηθία ἃ ἰσθθ, 80 ὑἐμδὺ ἰμὸ Ὀϊγὰβ οὗὨ {16 δὶγῦ οοιθ δηὰ ἰοάρθ ἴῃ 
[6 Ὀγδηο!!68 ὑδογθοῖ 

33 ΑΠΟΙΒΟΥ Ῥ8180]8 Βρϑῖζθ ἢ ἀπίο ἔβϑῃι; ΤῊΘ Κίηράοτη οὗὨ Ὠθαύθη 18 Π1Κ8 ππίο Ἰϑδυθῃ, 
ὙΈΙΟΝ 8 χοιηδῃ (001, δηα δα 1 ἰζΓ6Θ τ ΒΌγ68 οὗ τηθδὶ, {111 (86 016 νυ88 ᾿ἰθανϑηθά. 

84 ΑἹ] {686 ἰδῖπρβ βρϑῖκο “688 ἀπίο (λ8 ταν] μα 6 ἢ ΡΑΙΘΌΪ6Β; δὴ ψιϊῃπουὺ ἃ ῬάΣΘΌ]Θ 
85 Βρακα δ ποὺ [1186 βραίκα ποίίηρ]" πηΐο (μοι: Τμδί 1 τῖραῦ 6 ἢ] 8}16α τ ῖοἢ τγ88 

Βροκθα ὈΥ [86 ῥγορμοί," βαγίηρ, 1 71} ορθῆ ΤΙΥ ταρυϊῃ ἴῃ ῬΑΓΔΒ]68; 1 Ψ1} αἰξοτ ἐπΐπρβ 
ψ ὶσοἢ ἢδᾶγὸ Ὀ6θῃ ἱκορύ βοοσγοῖ ἔτοτῃ 86 ἰουπάδίου οὗὨ {86 ψου]ά. 

86 ΤΆΘη Φ6συ5 [Π6] "Ὁ Βοηῦ [86 ταῦ 48 ΔΥΤΔΥ, δηα σγϑηῦ 1ἴο ἰὰ6 ἤοαβ: δῃᾶ 18 α]8- 
81 οἰρ[6 58 Ἵδσὴθ υπίο ᾿ἴτη, Βαυῖηρ, ΠΘοΙαγδ απο 18 ὑπ ῬᾶΓΔ0]6 οὗ {Π6 ἰδγθ8 οὗ ῃ9 8614, Ἠθ 

Δηϑυγο το δηὰ 5814 υπίο ἰδ αηι, 
38 ἫΘ ἱμδί βουγϑὶ ἴλ6 ροοά βερᾶ ἰ5 (88 ϑοη οἵ πῖδπ; ΤΏ Βο]ὰ ἰβ [88 “που]ὰ ; (86 ροοὰ 

8664 [{Ἀ686, οὗτοι] ἃτθ [86 ομ τοι οὔ (86 Ἰϊηράομι; Ῥὰκ [86 ἰδγθ8 8:0 {πὸ ΟΠ άγθα οὗ 
39 {Π6 τυιοϊκοα οπα; ΤῊΘ ΘμΘταΥ ὑπὸὺ βουγϑα ἴθ θπὶ 18 τ ἄδν!] ; ὑπ μαγνϑϑὶ 15 (86 οπά οὗ 
40 6 ψοτ]α; δπὰ ἐμ ΤΟΔΡΟΙΒ ἃγα [86 ᾽2 Δη 6618. ΑΒ ὑμτθίοτϑ [8.6 ἔδ68 8.0 ραίμογϑα δηᾶ 
41 δυτγηδὰ ἴῃ [ἢ6 Ββτα; 80 58}8}} 10 6 ἰπ (μ6 δπᾶ οὗἉ ἰμἰα [{}6] 15 το. Τ8ὸ ὅοπ οὗ πιδὰ 

8811 βομὰ ἔστι ἢῖβ 8Ώρ68, ἀπ {Π0 0 58|)4}} ραῦῃθγ ουὐ οὗ δὶ8. Κίῃράοπα 8}} ὑμὶπρβ8 ὑπαὶ 
42 οβδηα, δῃὰ ἰμθπὶ ΏΙΟᾺ {{μ6] ἄο ἱπὶχυϊγ ; Απα8}8}} οαβὲ ἔπθπὶ Ἰηἴο ἃ [[86] ἔχτμιδοθ οὗ 
43 ἔτο: [ἴδ Β}}8}} 00 ὙΠ πρ δηα ρηδϑθϊπρ οὗ ἰθοίμ. ΤΆθη 8}}4}} (6 στρ θου8 Β81Π6 

[οτὰ ̓̓  45 {16 βὰῃ ἴῃ ἴμ6 Κιηρσάοια οὗὨ ἴμ6ν Εδίμοσ, 0 παρ θδγ8 ὅο μθδγ, [οί Ἀϊπὶ 
θαυ. 

1 γον. 934.-- [Παρέϑηκεν, 16 δοὲ οἵ ἰαἑα δείθνο λέτε δυοῖμοτ Ῥιβ}9 88 8 δρί τί ἔπαὶ τ ἀὰ]8, ομ δ! Ἰθηρίης [86 οἷοδθ διίϑπ Ὁ 
διαὰ δοϊαίίου οἵ (} 9 ὨΘΌΣΘΓΙΒ: ὌΝ Μαεῖκ ἰν. 84, ἐπέλνεν πάντα, λ6 δοϊτεά ΑἸ], γί Ζ., [26 ΡΑσδΌ 6, Εἰ. Ὑ.: Ἀ6 ἐΡυμΜπᾶδα 
αἱ ἐλέπιρε ίο λίδ ἀξδοί»ϊ64.---Ῥ. 

Ἄ γεν, 94--Β Μι Χ., εἰ. τῇ αντι. [80 δἷδὸ 1δορτηλδη δηὰ ΑἸΐογά, Το]οπίηρ τ 6. Ὑ διίοδη Οοάοχ, εἴο. Τιδομβουιάοτί,. 
ἴῃ ᾿ἰ8 οἀϊίοη οὗ 1859, τεβὰβ σπείροντι (δοπιέπαπέί, ἰπδιοδὰ οὗ φμέ δοηιέμανίί). Ῥοτθδρα Π6 ὙΠῚ [ἢ 8 Ὧ6Ὶ δἀϊοη δάορὲ 
ἐδο οἴδεν τοϑάϊης, δίποο 89 Οοά. δ᾽ πδί Π π8, 85 ρα ὉΠ δ οὰ ὉΥ πἰπι ἴῃ 1868, τοβᾶβ σπιρα ντί, ἃ Ὁγτουϊηοίδὶ (Εαγρείδη ἢ) ρος 
ἴος σπείραντι, 85 180 δαπι6 Οοᾷ. ἔτοα τ 6 ΒΕΥ 48 ἐ ἴοτ εἰ; 4. 0.. Φοβισθε (ος φοβεῖσθε ἰῃ Μείϊ. χ. 28, 81.---Ῥ, 5] 

3 τ. 95.--Οοά. Β., [αἴ6ο Οοά. Β[πΔ|1.], Το πιδηπ, ΤΊ δομβοηάοτγδ: ἐπ έσπειρεν (ον ἔσπειρε. ΓΥ̓́Ϊζ. : Φυρογδοτηίδυε; 
ἘΒοΙΔΙΔἢ οτα.: σοογεονοᾶ; δηχο: δἄοίο αν; δοιοθ οὔδτ'᾽ ἰλδ ρεί δεεα.--- Ὁ Β.] 

«γεν. 95.--ἰ[Ζιζάνια ἱρτοῦδδὶν 8 Ἠεῦτον Ὑοτὰλ, «{. 4., ἀανπιοῖ; ἰοϊξωπι ἱεηιιώθηξωσα; Οοτηι.: Ζοϊολ, Τοϊξονη; 
Ἐτειςῖ ! ἐδεβ να τ οαἰϊοὰ ὃ ἱπάϊΐεδιθ {πὸ νοριίκο τ 6 ἢ 18 οΔ 868 ὙὮΘα δαΐθη ἴῃ υτοα. (364 (86 Εχοχ. Νοῖοαβ, Βαϊ ἐανϑὰ 
[5 πιοτο ,) 35 ἴδο αφτδη ὕηχναιμξ ἴῃ ΤΌΠΟΥ νοσαίοη [8 ὈοίΐοΣ πηδοσθίοοαδ ἔμδη Ζοζολ οὐ Το ον. Ἠθηοδ ἴδ 6 
τοορεεὶν, οἱ ο Σ πετῶν ἴα τυἱδ 6889 τὶ Ὀ0 ᾳπεδοηρά, ᾿Ϊ που!ὰ ρῥτγοίος (πὸ ἴοσηι δαδέαγα τολεαΐ.---Ῥ, Β.] 

δον. 21.--ἰὉονάντι “' ὙἼΒ ἔοττῃ ἰπ δ 6 ΟΟΠΙΤηΟΩ Το: αἐαεέ κοέ λοι, κἰνεδ ἃ ἔπϊδο διωρδϑ 8: ἔοσ, ἐπ ἦμο ατϑοῖ, 
ἴδο πορδίιῖνο Ὑϑτὺ 4ΠπΑ11ῆ68 ἴῃ νετῦ, διὰ ποῖ [6 δι ιδήεεϊ.""--Ρ, Β, 

Φ γεν 91.---ΤῊο δηοίδης ἰδβε πΊΟῊΥ ἰ8 ἀδοί ον οραίπδε ἐμ 6 αγέοῖϑ 'π τ ὰ (ζάνια. {Ππρεε τοί βρίδθοα {115 ποίφ ἰο ὙῸΣ 
48, πιοτὸ ἴμο οὐ. 4] δαί πον 1166 μα νὸ 86. γί !οἷΘ. ΤῊθ ἘΏρῚ. Ὑ τα, ἰ6 τίς 'ὰ ΒΟ 68568.--- 

. Τγον, 82.--Πὴ θτ.: μεῖζον τῶν λαχάγων; ἸΔῆκο: σγῦθθεν αἷθ ἀ{6 (α ἡ ΔΘΡΉ) Ἀπρήνβεοὶ ΠΣ διυάοσῃ Ολσίδη ον ἕο }}86) 
ἐ, 4, ἰασζος ἰδ δὴγ Βοτὶ.---. 8.] 
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δος 84.--Β., Ο΄, Μ,, [Ὁοᾶ. ΒΙη41.1, ΤΟ δῦ, ΤΊβοοη τῇ σοδὰ οὐ ὃ ἐν [1ποϊοδὰ οὔ οὐ κΊῦΊ. 
9 γον, 85ὅ.--ΤῈο ἐὐἀά! οι: 7 ϑαέσλ, [86 ἴδδο ἴῃ ὕλοῖ δηὰ οὔ οὐ οδὶ κτουπάδ, [Οοτρ. [δ 6 

ἴαγχο οἰ! οῦ ἐν οο., νοὶ. Ἰ.. ἢ. δθ.--. 8. 
1108] ποίο πη ΤΠΟΒαΒθε ἢ 

1Φ ον. 86.--Ὁ Ἰησοῦ « ἰδ δὴ ΘΧΡΊΔΏΔΊΟΥΥ δὰ! οη οὶ ἰοποὰ ἰπ ἔδο οἰάοοῖ ΜΒ8. 
1 Ὑοτ, 81.-͵1λὲ : 2526 σποιρονίηρ δαί; αὐτοῖς (ἰο ἐλέόηι) ἰ6 οτα ἐρᾷ ἰὰ 1}).6 οὐ 64] δα 088, 
15 γεν, 89.-- [ἀπ σοῖο, στοῦ! [86 τε ς]9 τ οἷ 16 οτα! ἰδὰ ἴῃ ἐμο τοὶ : ἄγγελοί εἰσιν.--Ῥ, 8. 
18 γον. 40.--Ἴ ΔοΒπῖδηπ, Τιδοδβοηάοτί, (υ]Ἱονίης Β., Ο,, Ὁ... δ].. τοδὰ δἰτυρὶν τοῦ αἰῶνος [οὐ της τούτον. ΑἸοτὰ, μον- 

ΘΥΟΣ, τοϊδίηβ ἰἰ διζδί ποί (μ0 ἀϑοϊἀϑὰ ν οἰσῃὶ οἵ δι μου οδ, ̓ βοϊ πα ης οὐ. Βηδἰ!.---. 8. 
14 Ὑογ, 43.---ἰ δλένο υνίλ, ἐκ λάμψουσιν, ν᾿ ο 19 τοῦτο ἴδδη λάμψουσι, οβμίρεδιμιέ (ποῖ εἰτηρὶν : Δι ρευωπί, δ τ80 ᾿ 

. Τατίη Ὑυ]κ. ἐγαῃβιδῖθδ), λορεογεέραλίεμι, δπὰ δἰσηῖῆοα [86 δυἀάθπ Ὀυγδιπρ (οτῖ οἵ (116 Ἰμεσθοΐ ΚἸΟΥΥ οὗὨ ἴμο τἰ δίδου, 
(ὉἹΏΡ. θ.6η. χί!, 8, δ ὰ ΑογοΥ ἐπὶ ἦ00.--Ῥ. Β.] 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΌΑΙ, ᾿ 

γεν. 24. Το κἰπράοσο οὗ Βθαᾶνθὰ ἰ5 ΠΠἸκοσιϑά, 
οὗ σωδὲϑθ 1χκϑ, ὦ μοι ὦώθη. --- Α ἀοϊϊηοαίίοη οὗ ἰῃ6 
ἰτῖ8]8 ἴο σ Ἀἱο [86 Ἰσπράοιμι οὗἨ Βϑαύθῃ 88 ὀχροβθὰ 
ἔγοια ἰΐϊ8 Βτβὶ ἱπιγοάυοιϊίΐοη ἱπΐο ἴδ6 που, δὰ πη- 
δυο Δ0]6 οοπηθοίΐοῃ τῖϊΒ ἃ, Ηδηοο ἰΠ6 ΒΟΟΣ, ΤΟ 
8 ἴ89 οἰϊεῖ βχυγο ἴῃ [86 ῬΑΓΔΌΪ 6, σδημοῖ ργονθηΐ [δ 6 
ΘΩΘΙΙΥ͂ ἔγοτλ ΒΟ Πρ ἰᾶγοβ διῃοὴρ ἰπΠ6 νηοί. Τὴ6 
ΒΔΏ1Θ ΟΧΡΓΟΒδίοπ 'β 8190 866, οἷν. χτ], 28, Τῆο Γορ- 
τοβοηϊδιίοι οἵ [86 Κίῃραοτῃ οὗ Βδαυθῃ ὮὉΥ “8 οογίδϊη 
ΓΩΒῊ ᾽ ΤΘΟῸΓΒ δραίῃ ἴῃ νοῦ, 4δ, δῃὰ ἷπ χσὶ 1. [0 18 δὴ 
Θμττο σηϊϑῖδκα ἰὸ ἰηίογργοῖ [ῃ6 Ῥαββαρβα 88 ἱτρ] Υἷηρ 
τῇ [16 Ἰπσάοτῃ οὗὨ Βολύθῃ Μ͵ῸΔ5 “ δ (6 ἔτη ποῖ γοὶ 
[ουπά σὰ," 

γον. 3ὅ, Ψ 116 τθὰ δ]ορὶ ;--ἰ. 6.) δὲ πἰρεῖ, ΒΘ η 
6Υ]] - αἰαροθοά ρϑσβοῃβ πουϊὰ (ΓῪ ἴο ἰηὐυγο ἴΠ|6 Ρτορογ 
οὗ ὑμοῖγ ποῖσῆροτβ. Ηθηοο, [μ6 δρρ)ϊοδίίοη οἵ ἐμ ΐ8 
οἶδιιβ ἰὸ ἰδ περ] ροποο οὗ ΟἸ τ βδη ἰθδοῆοσα, τ 80 
ὍΤΟΥ Δρροϊηϊδα ἴο ναί ἢ δῃὰ χυτὰ ἰμ6 0] (ΟἘτγ- 
Βοβίοσω, Αυρυδιη6), 8 ἱῃοοστθοῖ."" ΜῈ} 1688 ἀοο8 ἷΐ 
τοίου ἴὸ (86 5660 οὗ δἰῃ (Ὁ δ]ονίυβ). Νοσ ἰβ ἰΐ, οὰ 1.6 
ΟἾΠΟΡ Βαμα, ΤΏΟΓΟΙῪ ἃ τηοίοτῖοδὶ βρσΌΓα ὑπ εγν 1 
ΔΙ]υά68 ἴο 108 πτϑδιίζηοβ8 οὗ τηθῃ, ἱβγου ἢ τ] οἢ (86 
ΘΏΘΤΙΩΥ͂ ΒΟΟΘΘΩδΒ ἰῃ σαϊχίηρ ὉΡ Ἔστοῦβ πὶ ἢ βαυΐηρ ἰγυ ἢ, 
ὙΠ οαυϊ τιῖβ Ὀοΐῃρ ρογοοῖνθα. ΟΥ̓ Ροσῆδρβ ἰΐ ΤΩ ΔῪ ἀ6- 
Ὡοῖδ, ἱμαὲ Ὀγοίδββουβ οὗ το] ρίοι ἴοο ρθα ΘὨΟΥ θοὸς 
Θσοϊυβίψο!Υ (μον ῬΘΥΒΟΏΔΙ οομηΐοτί, πὶϊπουϊ βου ου 
τοβροίζησ ρος, οὐ Βοΐτν Ζοδϊοιβ ἴον, ἴπὸ ὑγδὰ οὗ ἰῃ 9 
ἀοοίγηθ8 ργορουμαοα. 

γεν, 2ὅ, Ταχοα εἰς : ἄγ 611.--- ΤῊ νοοᾶ ρτου- 
ἰπς διλοὴρ Ἡδοαὶ, (ἐζάνιον, ἑἰοϊξωνηι, ἰσηνιεηέμηι, 
ἀαγηοὶ. ἸΤἘ6 ΟὨΪΥ δροοΐθβθ οὐὗὁἨ ζτϑβα ὙΠ] ἢ ἱπ Εἰδβίογῃ 
οουῃίγί 68 Βρεΐῃρβ ἃ τ]ὰ διμοπρ οαἱϑος τ μοδὺ (Ὑ͵γω. : 
“ἐπ Κεἰ ἰοίδωγι,,) Οἷον. ἴ. 164). Αἱ [86 ΒΆτεὶ ἱΐ 1οῸ 
{κὸ πιμϑδϑί, Ὀα 158 ἔγυδι ἱΒ Ὀ]ΔΟΙΚ, ποὺ γρϊον, δηὰ 18 
οἴδοίϑ ἃγὸ ἱπίοχί οδϊϊηρ δῃὰ οἰποσνγίβα ἀριγϊη ΘὨΔ]. 
1 δονθὰ ἴἰο στοῦ {1} 1Π6 αγνοδί, ἰὺ 18 ΟΧΙΓΟΙΟΙΥ 
αἰ δῆουλ ἰο δοραγαίθ ἰδ ἔγοτα ἴπ6 νμϑδὶ: δπὰ, δοοογὰ- 
ἰμγῖγ, Ὁ ΒΑΡΡΘῺΒ ποῖ ὉΒΓΕα ΘΠ Υ͂ (μας ᾿ξ ὈΘΟΟΣΏΘΒ 
τηϊχοα ἃρ νὴ ἴδ6 δουγ. ΤὨο Ταϊσλιδὶβ οα 
ἰξ δϑ ἃ ἀοχοπογαῖθ Ὑμθαί, ὅε6 186 Ατσί, ἰὴ ἴδ Επ- 
ογοὶβ. [80. Φοροπια, γδῸ τοϑι θὰ Ἰοὴρ ἰπ Ῥαϊοβιίηο, 
ΒΡΟΔΕΒ τπ ἰοο. οἵ (86 βιγ Κίηρ; δι  ἰυα6 θοίνθοη ἐγύ- 
ἐϊσιι δὰ Ζίζαπῖα, ἩΒοδῖ, δὰ Ὀαδίασα στ πμοαὶ, Ὦγ. 
δοκοῖὶ (Πἰωδίναίίοπδ οΥ βογίρίωνε, Ὁ. 180) οοἸ]Ἰοοϊοα 
ΒΟΣΔΘ ΒρΘΟΪΠΙΘΠ8 οὗὨ ἰμὲ8 ἀφοοὶ Ὁ] τγορά, δῃὰ ἔουπὰ, ΟὨ 
βῃοπίηρ ποῖ ἴῸ ἔγίθη 8, ἰμαὶ (Π6Υ ᾿ΠΥΑΡΙΔΌΪΥ τηϊβίοοῖκ 
θὰ [ὉΓ δοΙη6 ΒΡΘΟΐοΒ οὗ σταίη, Βυ 0 ἢ} 88 Ὑβοδὶ οὐ" ὈΔ.- 

[1 δυου]ἃ 00 οὐδοτυοᾶὰ δαὶ 180 αν ΟἿ ΚΑῚ 5: “᾿Ὑ8Π0 
φιόπ ΒΙονὮ, ποῖ; κ' ν ἘΠ}Ὸ ἐλδ τηθη (Ὀε]οησΊπρ ῖ0 150 ΟὟΏΘΤ 
οὔ πο δ614). οὐ 119 δδγϑαλέ δορί: " δηά παῖ, ἰὴ [860 ἀχροδὶ- 
τίου οὔ [16 ῬΑΓδ Ὁ], Η6 ὈΣΙπκδ τὸ ΘὨατρο οὗ περὶ χοπου δαὶ 
οι, ΑΙἸΠου ἢ ἸΠ ΘΓ 5, 8185 Ἷ Δ᾽ ΔΎ δ ΠΊΟΣΤΘ ΟΥ̓] 685 ΟΥ̓́Ϊ [ἢ ἃ}} 
δχοϑ δη ὈΓΔΏΘΒΟΒ οὗ [6 Θδυτο. ΤΆΚΝΟΗ: “ ὙΒ6 ΡΏΓΑδΟ ἰδ 
φαυϊναϊοπῖ ἰο "αἱ εἰκηϊ,.' δὰ τπῦδῖ ηυῖ ὕῦ6 ΓΊΒΟΥ προ (δ οῦ 
ΧΥΧΙΙ. 1: Μασ ἵν. 97). ΤΠ5. ὉΠοΙΩΥ δβεϊχοα δὲ ορρογίυι- 
Ὦ, Ὑ865 Δ} ογοδ γογο οἰοδϑὰ 1 δἰεθμ, δ ππσοῦσιῖ [96 δὺ- 
οτϑῖ τί πο "67 ΠΡῸΠ Ἡ ΒΙΘἢ Ὧ6 τγδϑ ἰηϊοηϊ, δηά Βανί ης Ὑτουσδῖ 
ἰς ππἀοϊοοῖοά, πΙ Το .᾽" 80 6)5ὺ ΑἸίυτὰ,--Ρ, 8.) 

Ιογ. Ἡδρῶοο ἴΠ6 τα ηἶοα] Ὡδτηθ, δαείαγα (. ε., δαϑ. 
ἑαγα τολοαξ).---- 8. 

[Π1|ὸ δοισὶπο οὗ ἐαγεδ απιοηρ λεαί ἷΒ ἃ ἰκεὶπὰ οἵ 
ἱπΙ ΌΓΥ ἸΓΘαυΘΒΩ͂Υ ῥτγδοιίδοά ἴὸ ἐπὶβ ἀδῪ ἐπ {π6 Ἐλδί, 
ἔγου τῃδ)οο δηὰ γεύθηρο. ἘΒορετ (δ δέοραϊ Πϊωδίγα 
ἑίοηδ, Ὁ. ὅ41, αΒ αυοίϊοα ὈΥ͂ ΤΟΙ) τοϊδίοβ οἵ ᾿πάϊδ' 
“ὁ Κ66 ἰῃδὺ Ἰυγ]εηρ, Υἱ ]αΐη σατο έπρ ἴον ἰὴ6 ἴα πβθη 
μιἷβΒ ποῖα θοῦ β}8}} μ]ουρῇ ἷβ8 δοϊὰ ; Βὸ ΟΒΓΟΓΌΪΙΥ 
ΤηλΥκο ἴ86 ρογίοα σθῃ ἰμὸ ποιῖς 88 Ὀθϑη δηϊβηοα, 
δηὰ ρσο68 ἱπ 186 πἰρμὶ [0] ον, δπὰ οδδὶβ ἴῃ Ἡπδὶ 
1} πιδίΐνοθ ο]} ραπαίποῖζ, ἵ. 6., Ρἱρ- Ῥδάὰγ : 18, Ὀ6- 
ἱπρ' οὗ ταρ!ἃ στον, Βρτίῃρβ ὰρ Ὀδίοτο [ἢ6 ροοὰ Βοοὰ, 
δηα Βοαιοτβ ἐ β6 ἢ θοίογα ἴῃ 6 ΟἴΠΟΣ σὴ Ὀ6 ΓΘᾺ 80 
1ηαῇ {86 ΡοΟΥ οὐτηοῦ οὗ (86 δ614 νὶ}} Ὀ6 ἴον γοῶσβ ὃὉο- 
ἔοτϑ 6 οδῃ μοὶ τὰ οὗ (ὴ6 ἰσουθίοθοσιο ποϑὰ." Τγοηοὰ 
(Δοέοε ον Ῥαγαδίες, Ρ. 88, 91} [οπὰ. 6ἀ.) το- 
ἰαΐθθ ἃ βί παῖ αν (τοῖς οὗἁ τ8}106 ἴγοιῃ [γοϊδηὰ, ὙΒΘγα ΒΘ 
ἸΘῪ 80 ΠΕΡ ΒΕΊΘΙΑΒΒ Ὑ80, ἴῃ Βρῖ16 οὗὨ μιῖ8 οὐοοιΐοιι, 
ΒΟΤΘα νἱ]α οδἱδ ἰῃ ἰμ6 861ἀ5 οὗ [Π6 ργορτοθίον, πο ὰ 
τὶρομοὰ ἀπὰ βεβοᾶθα τβοιηθοῖγοβ Ὀσίογο [6 στορϑ, 80 
τδδὺ 1 ὈΘοδσοθ ποχὲ ἴ0 ἱτηροαβί Ὁ]9 ἰὸ ροὶ τἱὰ οὗ ἴποξα, 
Ὁγ. ΑἸοσα, ἰοο, ἐπ ἰοο., 41} δά. τηοητῖοσβ ἐμαὶ ἃ οἰ 6. 
Ἰοιρίπρ ἴο αἷτὰ ἴῃ 1,6 οοβίογβ εἶτα, ΕὨρΙ δα, τ ΔΒ τη δ] ἱοὲ- 
ΟἸΒΙΥ βόοῦγῃ ὙΠῊ ομδιίοοῖ, δὰ ἰμδὶ ΠΘΑΥΥ͂ ἀδεζηδ 
ὝΘΓΘ ΗΝ ὈΥ 186 ἰθδηδηὶ δραϊπεὶ 1η6 οὔδηάοσς. 

ττοσὶ δἷα τσαγ.--ΤῊὴο ἀον]} οὐ ἢιὶβ οσηΐθ» 
ΒΒτΪ68 ΒΟΥ {πΠ6 δοο δῃὰ ρμὸ ἰδμοῖὶνρ ἯΔΥῪ : ἰῆοδβα ἯΟ δἷ- 
ἰογσπαγὰ ΠΟ] ὰ (Π6 ΟΥΤΟΙΒ ἩΒΙΟΠ ΠΟΥ ἢανα βοτη, οπίοτ- 

ἱ ἴποῖα γδίθοῦ ἱπ ΘΟΠΒΘαΊΘΏΟΟ Οὗ ἰΒοἷν πδίυγαὶ 
ἀλυκποβθ απὰ 00}}]}ὺ ἰῇδη οὗ δβεὶ Ἠοβὶϊθ ρυγροβο. 
[Ττϑμ οὶ : “ ΤῈ ταϊθομίοἴ ἀομθ, ἰμ 6 ΘΏΘΙΩΥ “ ἐσον ἀὲδ 
ιοαν,) διὰ ἰδὺ8 ἴῃ6 ποιὶς ἀἰὰ ποὶ οὐ ἀθθ  δηὰ δὲ 
ΟἾΘΘ ΔΡΡΘΑΓΡ ἰο Ὀ6 δ. Πονν οῆἥφῃ ἰῃ (86 Ομυτοὶ ἴδ 9 
ὈορΙπηΐηρσθ οὗ οΥἿ] βαυθ ῬθΘῺ ΒΟΆΓΟΟΙΥ ἀϊβοργηΐ 6 : 
ΒΟῊ οὔἴδῃ δ᾽δ8 ἐμαὶ νοῦ Ὀοτα ἰῃ6 ποτδί ἔσγυϊο ἰὴ 
(86 δα, ἀρροασοὰ δὶ ἦσγβι ᾿'κ ἃ δίσβον ἔοιτω οἵὗ 
βξοοὰ !".-Ρ. Β. 

γεν. 36. ΒΡροαγοὰ ἔπο ἴδσεβ δἷδο:.-- 
ἐ. 6..0 ἴα Ὀοοδίηθ βοὴ ῬοΟΒδΙὉΪ6 ἰο αἰδιϊηρυϊδη ὑπ οτω. 
ΤΊ ταοβὶ δβοϊπαϊϊτηρσ ΟΥΤῸΥ 8 Β66 ἢ ἴῃ 118 ἰΓὰ6 οἰαγδο- 
ἴον τ ΒΘΏΘΥ͂ΘΡ 18 ῬΟϊΪΒΟΏΟΙΒ ἔσυϊξ αΡ 

Ψεν. 29. Σοὶ γὸ τοοῖ ὉΡ δἷδο ἴ8μο τυδβοαΐ.--- 
Οεγῖδοῖ : “ Ουν [ογὰ δ] ον Ὀοΐἢ ἴο ΚτὸῸν ΘΓ, 
ποὺ Ὀδοδυδο ΗΪΒ βουυδηὶβ τηἰσιὶ 6 δρὶ ἴ0 πγϊδίαϊκο 186 
ἴδτοβ ἴοῦ 1π6 πῇὰαοδί,---  ]οἢ νου ἃ δβοδσοοὶγ Ὀ6 {86 
6888 ἰδ [ΠΥ ΚΩΘῊ δηγιίηρ οὗἉ [26 τηδίίον, ἀμ ὰ τ οὶ, 
αἱ 4]} ουθηίβ, σου ὰ ποὶ δρρΙῪ ἴο (68 σϑᾶρουβ (τοῦ. 
80),- τ υῦ Ὀοοδαβα, όπονοΣ αἰἤδγοαῦ ἰμ6 ΡΪδηὶβ ἰπ 
[Βοιηβοῖνοβ, ἰμοὶνγ τοοίβ ἃγῸ 80 οἰοβοὶν ἱπιογι πἰηθα ἰὰ 
186. φαγί." ΤὨΪΒ ΤΟΙΆΔΕ 8 ὙΘΤῪ ἱπηροτίδηϊ : Ὀαὲ 
Βοζ6 Οἵ Γ δἰ θηΐδ σοιδί 8130 Ὀ6 ᾿ἱδθὴ ἰπίο δοοουπῖ, 
δυσὶ 48 {16 Ἔχοϊϊοτηθηΐ δὰ μαδὶθ οὐ {(Π686 βεγυδῃίθ--- 
ἸΠΟΥ͂ ἃἀγ ποῖ 8Ώ0618, 88 16 ΓΟΆΡΟΓΒ ΒΡΟΚΘῺ οὗ πῃ υοῦ. 
80: δῃά, ᾿αβίϊγ, (δὶ {πὸ αἰβότοησο Ὀοίπϑου πῆρας 
Δα ἰὰγοβ 8 Ὡοΐ 80 αἰδίϊποῖ 88 εἱ [86 {ἴτὴη6 οὗ (6 Ὠδν- 
γνοδὶ.--- 6 βαῖηθ δοχηϊηθῃίδίοῦ τοίοσβ (8 γουβῈ οχ- 
οἰυδίνο ἴοὸ δχοθδβοθ οἵ δοοϊςδβἰδβιΐοαὶ ἀἰδοὶ ] πο, ἴος 
1:6 Ρύτροθα οὗ οχοϊυάϊηρ 4}} ΠΡ ο ον β ἀηὰ Ὦγρο- 
οὐῖοϑ, δοὰ οομδίξιυϊῃρ ἃ ρου Υ Ρυτο ΟΒυσοῦ, Η9 
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ἀδηΐοβ 411 δι] υβδίοῃ ἰοὸ (Ὧ6 Ῥυπίβῃποηί οὗ ἀσδαίῃ ἴον 
ΒΟΓΟΒΥ, βίποο (86 υοτὰ βροόοῖθ οὗ 6 Ολωγοῖ, δπὰ ποὶ 
οὗ [86 Βοουϊδῦ ρότοσ. Βυΐ 186 ΟμυΓοῖ Βογὸ αἰϊυάδοὰ 
ἴο ἰ8 ὑι6 Ομυγοἢ ἐπ ἐὰλδ τοογία, ἀπὰ ἰαἰηϊοα ΤΟτῸ ΟΣ 
1688 τῖ τ ΒΟΟΌΪΑτίδτη. 

γε. 80. 1π ἔμο ἰἦπηο οὗ ἰλ Βασυοαῖ, ἐν καιρῷ, 
οἰα.----ἱἀὶ ἰμο τἰραῦ δπὰ ρσοροσ ταθ, δηὰ ἤθποο ἰῃ ἰ86 
ὥμηο οὗ ἐπα δαγνοϑί, 

γεν. 81. Α ᾳταῖξ οὗ χατιβξασὰ δοθᾶ.---ΤῊ τουϑ- 
ἰαγά-οἰδηί, τὸ σίν απι (δἱπαρὶε ογισηζαζία, ἰὰ ΟΠαΙ 66 
Θ.ἼΠ1),-τ βῃγα Ὀθαγίπρ Ροάβ, τ οι στον σ]α, ἢ 
πὶ ἰπ Ἐαδίθσῃ οοσπτῖθ8 δὰ ἐπ ἔμ δου οὗ ΕΓΟΡΘ 
ἷβ ου]ναϊοα ἴον ἰϊ8 βοϑὰ. ΤΏγϑο κἰπαα οὗ τηυρίδτὰ 
ΓΟ ποσσι, ἴ[Π6 Ὀϊδοῖς ἀπὰ ἰῃ6 νύ Ὀοίΐηρ πχοδβὶ ἴῃ 
τορυΐθ. Τηθ Φ60}8 στὸν τηυδίδταὰ ἱπ ἰποῖνρ καγάθῃβ. 
18 τουμὰ δβοϑά-ΘογΠ8 (4-ὖ ἰπ 8 Ροὰ) νϑῦο γψγονογοίαδὶ- 
ἐγ ομδγδοίδγζϑα ΌΥ͂ ἤθτω 88 {π6 διωδ]]οδύ ἐπΐηρ (Βυχ- 

. τοτὲ, 7κζ. Ταΐηι. 822). “ποι, ἱπάθοα, Ὠοϊὰβ ἐστιο 
᾿80 ΤΡ αΒ 16 γα ου 8 ἰεἰπ8 οὗὨ βοϑά-δογῃ υϑοὰ ἰπ 765- 
8} ΒΌΒΡΑΠαΥΥ δΓῸ ΘΟὨΟΟΓΏΘα, ἱπουρὰ Βοϊοπεβο ὈοΐδΕΥ 
Ἄποτ 51}}} ϑύβα!οῦ βοθὰβ᾽" {Ὁ ̓ ποῦ). [π᾿ δοὶ οἰϊπηοα 
᾿τδο τουδίανρα Ῥ]δηΐ βοιηοίπιοθ ΒΡ ΡΒ ὋΡ ἰο {δα ἀϊ- 
ΚΩΘΉΒΙΟΏ8 οὗ 8 8118}} ἰγθθ. Μογοῦ δβηα ΒΟΥΪΟ τοῖον [Π6 

 ΘΧΡργοαϑίου 0 ἔδο τηυδίαγ-ἐγ 6 οΔ]]16ο ἃ Ξαϊγαάογα Ῥοτ- 
᾿ βἦσα. (Οορ. ῬΤπορ, διὰ Εναὶα, “αλγδ(ἕολεν ἴον 
1849, Ρ». 823.) Βυὶ {μἷα ΥἹΟῊ ἰ6. τηδηΐ οβα Υ ἰπαρί, 88 
ἷξδ που]ὰ ἀοθΟΥ ποῖ ΟὨΪΥ ἰῃ6 ρΟρυΐαν οπαγασίογ, Ὀυϊ 
δἷϑο ἔΐὸ μοϊπὶ οἵ ἴΠ6 ρδσδῦϊθ. 76 δαπποὶ Ὀαϊΐονο 
Ἔδδὶ (00 Μυοτγὰ πουϊ]ὰ ἱπίγοάποο 8 ἔγϑὸ στονίηρ ἴῃ Ῥοῖ- 
δἷα ἱπίο ἃ ῥἰοίαγο ἄγασσῃ ἔγομι Θοτωσιοὶ ἰἐΐο ἰπ πὰ θ8.ἢ 
Βοδίάοβ, ὩὨΟΡΟΑΥ͂ πουϊὰ ἄδοπι ἰξ βίσαισθο ἰδδὺ ἃ ἰγοθ 
δ ἃ ΧΤΟῊ Ὁρ ἰο 1ΐ8 ῥγΌροῦ ἀἰϊπιθηβίοῃδ : Ὀαΐ ἱμαὺ ἐΠ6 

. ΒΎΩΔΙΙ ΒΏΓῸ το ἢδαὰ Βργυυρ ἔγομι {δ Ἰοδβὲ οὗ 4}} 
ποϑάβ βῃου)ὰ βρτοδὰ ἰπὶο ἃ ἰγθο, δὰ ἔπαὶ ἴῃ Ὀἷγάβ οὗ 

. [).6 αἷν δου α βοοῖς δ Ἰοάρστηοῃς ἴῃ ἰϊβ Ὀγδθ δ 68, τιϊσς 
ἴ. 61] ἔοστη στουπὰ οὗ βυγργίβο, δὰ βοῦνθ 88 186 Ὀδ5818 
οὗ ΟἱΐβΒ Ῥαγαῦϊθ. Ηδυρηον: ΤὨΪΩΚ οὗἨ δ6 πηυβίαγα- 

᾿ ρϑρὶ οὗ Εδαίοτῃ οοιυμπίτίοα, ποὺ ἰδαὶ οὗὨἨ ἠἙΕὌτΟΡΘ, 
ἰοῦ χτονπ ἴο 186 Βεϊκὺ οὗ ἔτοπι πἰμο ἰο Βῆδοι 
ἀτὰβ. Ξ ἘΞ ὸ 

ΣΕ χιμοι ἃ ταο [λακαϊέασ ἰΠ ἴοοῖκ ; λα αβ ὦν .--- 
ογαΡ: “ ΟἸγουτηδίδη ! τ δηὰ ῥἱοίοτγίδ! θβθ αἵ ἀθ- 
4411.» Τῃ ουν ορϊπίοῃ, ἰξ ΑἸ] υ 68 ἴο {πὸ ἴδοὶ, (Βαϊ 6 
ΣΩΔῺ ΜΒ ΟὈΪ χοὰ σας ΟΌΒΙΥ δῃα ΘΔΓΟἕΪΥ ἰῸ ἴδ Κὸ Ὁ 
ὅδε κοαδα, ἰοδὲ ἢ6 βου ὰ 1οβο μοϊὰ οὗ ἱζ, 830 8:}8}} 88 
ΘΟΔΤΟΟΙΥ ἰο δαπιὶξ οὗ Ὀεΐπρ Βαηα] θά. 

γεν. 82. Τιοάκο ἴῃ ἴπ6 ῬὈσχαποῖδοδ ἐδοχϑοί.--- 
Νοὶ τρογοῖυ, ποϑὶϊο οὐ βοὸς βμολον, δαὶ Ἰοάρα δῃὰ το- 
ταλίη, κατασκηνοῦν. 

Ψον. 88. ὕπο ἴοανϑε; ζύμη .---Εοίογείηρ ἴὸ 
Ὧτο υηροτοονοα ΡΟΥ͂ΟΣ δηὰ οδϊοδου οὗ τῃ6 ροβροὶ, 

τυδαϊηρ, ὑγαπϑίοττηίηρσ, οηα τϑποπίησ (μ6 τηϊπα, 
ἡμαὸόν δηὶ 116. ϑβίασκο: “Τὸ ἰοστῃ ἰδαύθη, 18 υϑοὰ 
ἴῃ οἴδοῦ Ῥαββαροβδ (χνΐ. 11: 1 ον, νυ. ὅ, 7) ἴῃ [86 
θ61:86 οὗ εν Αὐοοογαϊησὶγ, ΒΟΤΔΘ ΘΟΙΩΤΘὨἰΔΌΟΥΒ ὨΏ- 
ἀεονβίδηὰ ἰζ δβ αἷ8ὸ τεΐεστίηρ ἴῃ {818 ῥα ὶθ (0 ἴΠ6 
Φοττυριίουβ ὙΠΟ ἢ μᾶγὸ οτορὶ ἰηΐο {π6 Ομυτοῆ, δπὰ 
ὩΠυμδίοὶν ροτγυογίοα ἰδ; δῃὰ (6 τοϊηδῃ δᾷ δ υὐϊηρ 
ἴο [Ὡὼ6 ῬΆΡΔΟΥ͂ ἀπὰ [Π6 Βοπΐβ ΟΙοτρ (Βον. ἱἰΐ. 20: 
χνϊΐ. 1), σὰο, πιὰ (μοῖρ Ἰοανθῃ οὗὨ ἴα]86 ἀοοίτία, ἢδνθ 
Ἰοανεποὰ [Π6 ἰῆγοα οϑίδίθβα οὗ ΟἘ γι διθπάοτια (6 ἰὮΓΘ6 
ΤΑρΘϑΌτοΒ οὗ τη68}). Ηοπονοσ, [86 “ΌΒΡΟΙ ΙΩΔΥ͂ 880, 
ἴῃ ΤΏΔΩΥ γοβρϑοῖδ, Ὀ6 ᾿ἰκοποα υπΐο ἸδΔΎΘῺ ; 88, [ὉΓ δχ- 

, 5 [Απὰ ἰσ ἃ ΥΟΥΥ͂ δοτιδί ἀοταβὈΪἷο δἰζθ, 'π ἴΠ6 ὕοσ 16 60}1 οὗ 
ῬΡεϊοοιίης, 88. υἰκσὶι 85 ἴμ9 ΒοΓΒΘϑ᾽ Ἰι6δ(1Ἀ.--- Ρ᾿ ΒΚ. 

{ [Βαϊ [9 ϑαϊνκάοτα Ῥογϑίοα 8 Αἶδὸ Του πη ὮΥ ΤΤῸΥ δηὰ 
68. ΟἹ ΟΥἩΠΟΑΥ [6 ρμεοηϊηδυϊα οἵ ἰθδ6 οδὰ βθα, 66 

Ἑογΐο ἴα Φοῦγηδὶ οὗ βδεγοὰ [1 1349, ἢ. 211, δηὰ Βουοδοπ, 
Ὁ]αὶ. διιῦ σίναπι. Βαΐ {86 πιυπβίδγαὰ-ἔγρθθ μαᾶ θοϑη ἰηἰϑηὰ- 
οὰ, 1εὲ που] ΒΑΡΎ δτὸ Ὁ605 πυμλθογοά διροης ἴ86 λόγδᾶ, 
λάχανα, γετ. 82, τ ΐολι στον ἰπ [26 ζατάθῃ.--Ρ. Β.} 

δηρὶο, πιῆ τοΐδγαπο ἰὸ 1.8 ροτυδαϊῃρ ἰπθαθηοο (ΗφὉ. 
ἷν. 12), ᾽ο ἰϊ8 ταρίὰ βργϑδὰ {(1μυ1κ χὶϊ, 49), ἴο ἰὼ σϑῃ- 
ἀοτίπρ (λ6 Ὀγοδα ραϊδίδϊθ ἀπὰ ᾿μοϊθδβοιηθ, οἰθ. ἊἈ0- 
οογαϊμα ἰο Μδοδγῖαβ, {8.6 ραγϑῦ]α Ὀοΐοτο 8 δ] 68 10 
Ὀο(δ [686 Θἰοτμθηίβ ᾽ (186 ἰοδνθῃ οὗἉ ογἰ χίπαὶ δίῃ, δὰ 
ἰϊ5 οουῃ Ὁ 186 Ἰοᾶν ἢ οὗ ὅτϑοθ δῇ ἃ Βα] ταί 00} .---- 
Βίορον (Βείγαολέ. δεν ἀ. ΜΝ. Τ. 1.) θοϊδον : “[Ιη οἶμον 
Ῥᾶββαροθ οὗ βογίρίατο [86 ἴοττα ἰδαυδη ἷβ υδοᾶὰ 888 
ἤραγο οὗ Ἰμδίἀΐουβ δῃὰ αἰ] οοττιρείοι, βηαΐπρ 118 τὰν 
ἰπίο 86 Οδαγοι. Βιυΐ τηδηϊἔθρε]ν ἐμῖβ οδῃποί Ὀ6 (Π8 
0886 ἴῃ (86 ῥγεβϑηὶ ἰηβίβηοο ΤῺ ρϑββαρθ ἀοθβ ποὶ 
Ὅθας : ΤΩ Κἰηρσάοτῃ οὗἨ ποαύθῃ ἰφ {|ἶὸ ὑπο ἐπγοθ 
ΤΩΘΑΒΌΓΟΒ Οὗ τη68], τὶ το ἰθαυθὴ Ὀθοδσοα τϊχοα 
ὮΡ ; Ὀαὶ, ΤΟ ἰκϊησάοπι οὗ Βϑαυθὰ ἰ8 Εἶθ πο ἰϑαύθῃ 
---αβοπὶηρ ὑπαὶ [Π6 Ἰοατθη, π ἰοἢ ἰῃ 086} 18 οὶ Οχ-ς 
ἰουβ δηὰ 6Υ]1], Ὀπΐ, οἢ [16 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, Βἰ ΚΒ υβοῦιὶ δηθὰ 
ὙΥΠΟΪΘΒΟΠΊΘ, ΒΕΡΥ6Β ὮΘΓΟ 88 ἃ ἔρυτο οὗ [86 βοογοὶ Ὀὰυς 
811: ρογνδάϊηρ δπὰ δϑυθάυΐπρ ρότον οὔ ἴλθ ροβρεὶ. [ὰ 
Ροίμὶ οὗ ἴδοϊ, {86 βδηθ ἰάθρα γϑοὺυσγβ ἰῃ Ηρ. ἷγν. 2, 
ὙΠΘΓΘ ἯΘ τοϑα οὗ (η0 πογὰ δείπρ πιέχοα πὶὶὰ Γα11}} ἰὴ 
ἴθι ὑμαὺ πραγ ἰϊ. ΤῸ ἴΠπο86 τϑιμασῖβ τὸ δὰὰ: 1. 

ἈΡοβί]ε8 ; Ὀἰγὰβ δϑ ἃ ἤρυτγο οὗ Ὀο]νίηρ ἰσυβι Ὁ] 688, 
θαι 4180 οὗὨ (Π6 ἀ6ν}]} οαὐδμΐηρ ΑΑΥ ὑπ6 ποτὰ. 2. ΑἹ] 
186 ΡΑΓΆΌ]65 ἰπ {18 βϑοϊΐοι ὈδᾶΡ ὑροὴ ἰδ ἀσνοὶορ- 
τηρηΐ οὗ ἰῃς Ἰεἰηράομι οὗ ἤρασθῃ. Ηρῃοο, ἰΓ Βίδυϊκο 
Βαρροδβι ἴοι ΤΟ ΓΘ οογτϑοῖ, (6 ῬΑΓΔΌΪΘ ὉΠ οΟὨΒΙἃ- 
ογαϊΐοι πνουἹὰ Ὀδ6 αὐἰΐα οαἱ οὗ [8 Ρἷδοθ ἰῃ 1818. Θ0Ὁ» 
ἰοχῖ, 8. 10 ἰ8 ἱπιροββί]ο ἴὸ δοῃοοῖνα ἰπδὶ ὑμ6 Κίησ-᾿ 
ἀολ οὗ Ὠοασθὴ οουἹὰ 6 ἰεανεηθὰ ὉΥ͂ οὐἱδἱ 48 ὮΥ͂ ἃ 
ῬΟΝΘΡ δίγοησοῦ ἰμδη ἰἰβοὶε, πὰ {μὰ8 6 ΠΟροΪθβ8- 
Ἰγ ἀρειγογθὰ. 4. 1,ϑαύθῃ ταϑῪ ἱπάθϑὰ Ὀ6 θυ ρ]ογοὰ 88. 
8 ἤσυτο οὗἉ δἷῃ ἀηὰ οΥἹ] ἰῃ ἰδ Β6Ώ86 οὗἁ Ὀεΐηρ ΒΙΓΟΩΡῸΓ 
18δὴ ἱπάϊνί ἀυΔ1] ΟἸ τ βύδηβ, ποθὴ ον ἰῃ (μοῖρ οπτὴ 
ἰλρνα ἀν ἴο οομιρδὺ πὶ οἴτοσ, οἷα. (χνυΐ. 6: 1 Οὐ, 
τ, 6, 7), Ὀαϊ ποὺ ἴῃ ἱδπαὺ οὗ Ὀοΐπρ ΤῸ Ροτ ΓΙ] (ΔῈ 
[86 Κίηραοπι οὗἩἨ Ὠοανθῃ. ὅ. ϑυθὴ 88 δυοὶλ ἰ8. ῃ0- 
ἘΠΠΘΓΟ ἰη {86 ΒΙΌ]6 86 ἤρτγα οὗ 6υ]}, Ὀπὶ ἃ πουίταὶ ἢρ- 
ὍΣΟ ΟὗὨ δὴ 811: ρογυδαϊΐηρ, οοπίδσίουβ ρόνοσ, Μδϑγ 
8ΪΔῸ [,ον. χχὶϊὶ, 17: “ΤΟΥ βὴ8}} 6 Ὀαΐίκοι πὰ 
ἴφραύυόη, ; ἸΏΘΥ͂ 876 {6 βγβι.ἔτυλίβ απίο [86 1οτὰ.᾽" 

ΤΏΤΟΘ τλϑαπιχοβ.--Σάτον, ΓΙΝΌ, Δ ΠΟΙῸΝ, 
ΤῊΘΑΒΌΓΕ υϑοα [ὉΓ ἀΥῪ Βυθδίδῃοοδ ; δοοογαΐπρ (0 ὅ086- 
Ρθυδ, οαθδὶ ὑο 11 Βοχηδῃ τηθαβυγοβ. Τθ6 Οσχργοβδίοη, 
ἔλγϑα ΤΑΘΑΒΌΓΟΒ, 'β ποὺ δοοϊ δηλ], Ὀπὶ ἱπίοπάθα ἰὸ 
ἀοποῖθ (06 αγγζα αἰδηϊ ιν ἩΠῖομ ἴ[λ6 ἰοασθὴ ἢδ8 ἴο 
Ροῖνδάθ. Ζ7ῆ΄γοε 'β 18:6 ΒΥ ὈΟΠ 68] τ ΘΓ ον βρίτὶϊ- 
1.8] ἰΐηρθ. ΤΏ βρί τὶν οὗὨ ΟἸ γῖβὺ ρογυδάθϑ δηὰ ἰγϑῃ8- 
ἔοττωβ Οὐσ βρ γι (8. ἰὴ δῺ ὕηβθθη δηὰ βρί γι] ΤΘΏΠΟΣ, 
“ΤῈ ἘδΙΒοΥΒ ἰηϊογργοίοα [86 πα 6 ἰὮγοα δ] οροτῖ- 
οΔΠγ.") ὙΤΠοοα, οὗ Μορδιαβί. τοξογτοὰ ἰξ ἰο {6 ὅοττα, 
[86 ϑατοδυ δηβ, δηὰ {Π6 αν κβ" ΤῊΐ8, Βοτσονου, ἰβ, 
δι ΟἾΥ βροακίηρσ, ηοῦ δ δ] ορογῖοδὶ ἱπιογρυοίδοῃ : 
ΘΟΙΏΡ. Αοἰδὶ, 8. ΟἸβῃδυβθη ΔΡΡΓΟΥΘΒ οὗ ἃ γοΐδγοῃησθ 
οὗ ἴ06 πυσιρονρ ἴπσθο ἴὸ ἴἰ86 βδῃοι βοδίίου οὗ [86 ΓΘ 
ῬοΟνοΓΒ οὗ δυπιλῃ παίυτο [Ὀοάγ, δου], δπὰ βρίγὶ 1} ὈΥ͂ 
ἴ6 ροθροὶ. ἰυΠ]αυὶν ἰὺ ταὶρσμῦ 6 δρρ!ϊοά ἰο ἰδ6 
ἰδγοθ σταπα ἴοστωβ ἴῃ οὖσ ΟἸγβΐδη πον] ά---ἰπαϊνὶ- 
1.816 (οαἰθοϊυ 68), ΟΠ ΓΟ. δπὰ Ξιαίο, δὰ ἴΠ6 ΡΒ γεῖς 
68] Οοδιθοθ. ΤΏ τηδΐη ροΐηϊ, μου νον, ἰ8 ἴ0 γοπιθ- 
ὈδΡ ἰῃδὶ 186 Ἡ8Ο16 ἀοπμηδὶπ οὗ ταἰηά, Ὠρατὶ, δηὰ 116, 
ἴῃ 4}1 μοῖρ ὈοαυίηρΒ, 15 ὑο Ὀ6 ρογνδά δα δῃὰ ἰγαηβίοσιω-.. 
ρα ὃγ ἴδο ϑϑρίγὶὶ οὗ ἀοὐ. 

εν. 84. Εἶθ δραΐσθ ποιϊδέμπα (οὐ ὃ ἐν) ππὶο 
ἴδοσα ς---ἰ. 6.. ἰο ἰ86 ΡΘΟΡΙῈ οοποογηίΐηρ ἰμ6 Κίμῃράοτα 

4 (Αὐρτιδίη, δηᾷ 51: ΤΟΟΘΏΓΥ βδι16ν, τεῖδρ 1 (ο 186 
ἴἄγοο δοῦϑ οὗ ΝΟΔ}.---"΄. Β.] 

«--.-- 
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οὗἩ Βοδυθῃ, οβρθοΐδ ΠΥ αἱ ὑμαὺ ραγιϊου]ν ροτοᾶ. Ηθῃοο 
8150 ἴπ6 υδὸ οὔ ἴδ 6 τιροτίοοῖ. Μογον. 

γεν. 85. ΒΥ ἴλο Ῥχορδοῖ.---Αα ἴτεο αποίδιϊοῃ 
οὗ Ρβ, Ἰχχυϊὶ. 2. ΜοτοΥῦ τοστηΐηβ ὺ8 {παῖ ἴῃ 2 ΟἸ το. 
χχὶσχ. 80 ΑΒδρἢ 8 ἀοϑισιαϊθα ἃ “' Β6οτ," οὐ ὑσορ δῖ. 

γεγ. 88. Το μοοᾶ ποϑα δζὸ ἐμ οἰἱάγοσι οὗ 
δο Κίηράοτα; Ὀὰυϊ [89 ἴδ σὸβ ἃζὸ 86 οἰἹᾶσθσι 
οὗ ἴ)9 τυἱοϊκοᾶ ΟὨ9. ---ἘΛ ΖΒ οὨ6 : 68 2 ϑδόιηὲηδ 
ἐπαία. ΑΒ ἷπ ἰδ Ἔχρ  δοδίΐο Οὗ πὸ σϑὺ ραγϑ]6, 80 
Β6Γο αἷ40 {86 βορὰ 18 ἰἀθηι βοὰ πὶ [Π6 Βοὺ]8 ἴῃ τ ΒΙΟ ἢ 
τς τᾶϑ βόοσῃ. Ουτγ 116 Ὀοσοσλοβ ἰἀοη βοὰ πιῇ {86 
βρί γἰϊαλ] βοοὰ, διὰ ὑτίποῖρ]68. δββυτη 6, 80 ἴὸ ΒΡΘΆΚ, ἃ. 
ΒΟΟΣ Βμαρθ ἴῃ ἱμάϊνί ἀυ 18. ϑυ ἢ ἃ σοπογοὶθ τηοὰθ 
οὗἉ ῥγοβοηιίηρ [818 ἰτα ἢ 18 811 1Π6 ΤΏΟΓΘ βαἑίΔ 016 ἴῃ τ[Π18 
ὈἾΪδοο, βίποα οὺὐῦ 1ρογὰ ἷβ ἔυγί ποῦ ἀσυθορίηρ πὰ δρ- 
ῬΙγίπρς 1.18 ῬΑΓΔΌ]6.--- 6 ΟΠ] άτοῃ οὗἨ (Π6 νὶοκοᾶ (11 - 
ΘΙ μόγα ἴθ [Δγ68) δγθ ΒΟῃ ὈΥ (06 πἱιοκοά---οὗ 
σΟΌΓΒΟ, ἱπ ἃ ΙΠΟΓᾺΪ Β6η86, ποὺ δοοογαϊηρ ἴο ἰ86 80Ὁ- 
δβίδῃοο οὗ ἱμοῖτ Ὠυγηδη πδίατγο, δὲ 88 {Π6 8028 οὗ ἰῃ6 
᾿ηράομῃ δΓὰ ΒΡΘΟΙ ΒΟΔΙΠΥ͂ “186 5664 ᾽ βΒονγῃ ΗΥ ἰδ6 ὅ4- 
ὙἹΟῸΣ ἰπ [ἢ 6 ΤῊΟΓᾺΪ] δηὰ ΓΟ] ρίουβ βοῆβθ, ΤΉ 686 ΤΙ 6} 

Βδνα ὈΘΟΟΙῺ6 Ὑδὶ (ΠΟΥ ΔΓΘ ὈΥ [86 ρυποΐρ]ο8. ἩΒΙΟἢ 
[ΒΘΥ Ππανο οἴ τδοοᾶ, ΤΊ Β ΔΡΡΟΑΓΒ ἔγοση {Π 6 ΘΣΡρΓοδ- 
δῖοι ἰῃ τοῦ. 41: “"ΤΏΘΥ 88}}8}} σαίμονγ ουῦ οὗἩ Ηΐ Κἴηῃρ- 
ἄοχι πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποι- 
οὔὗντας τὴν ἀνομίαν. Τῃα δοαπάαζα ἃτὰ οἴδξδη- 
668 ἴῃ τοϑραοὶ οὗ ἀοοίτγϊπο, Πογοβϑίοθ, δῃὰ βοἀυονο 
ΡΥ ΟΙΡ]65  τ[ἢ6 αποριΐδίδ ἅγῈ ἰῃο86 ΠΟ σοργοδοηΐ ΟΣ 
ΘΙ ΌΤΑΟΘ ἰμ686 ῥυΐῃοὶρ]ο8. (δυλοηρς σσμοσὰ ΟἾτὶβὶ 4150 
ἱποϊυάοά {86 γεργοβοηίδινε οὔ 7 ον 8} ἰσλά ἐξ ο ΠΑ] 181}. 

γος. 40. Αἴ πὸ οεπὰ οὗ [89 ννοχ]ᾶ, οΥ ταί μοῦ, 
οὔ 18 ΖΕ ο".--4 Εϑτα υἱὶ. 48: 22.686 7μαϊοῖξ εὐ πηπΐδ 
ἐεπιρογὲδ ἀπιγιι5 οἱ ἱπωηι ἱεπιρογδ Κμέωγα ἱπεπιογέαϊἐ- 
ἰαΐιδ, ἐπ χμο ἐταπδὶεϊί εογγμρίοϊα, 

γεν. 41, Ουΐ οὗ ΕΗ ΟΣΆ,---ΟἸΘΑΓΙΥ 8δον- 
ἱηρ ἰμᾶὶ {6 συντέλεια τηυδὲ 6 τορδγαρα ἃ8 8} 
ἰῃῦΘΓΥΑ] οὗὨ {ἰπ|ο, ἀῃὰ ἤθποα ἱπάϊοδάηρ (δύ ἔποτα 8 ἃ 
Ρογῖοα ἑπἰοσνθηΐηρ Ὀαύτ 6} {Π6 τοδρρολτῖηρ οὗ Ογὶδὶ 
δῃὰ {με ἢγϑι σοβυστθοιίΐοη σοπμποοίρα τὶ ἴἴ, δηὰ {ΠῸ 
ἰλϑῦ σοβυστϑοίΐοῃ, οὐ ἰῃδὺ ἐγδηϑίοστοδίίοη οὐὁἁἩ (δ ὑγοβ- 
ϑηῦ οι, ἩΙΟΝ Τ ΔΓ ΚΒ ἴμ6 οἷοδο οὗ {πὸ πὰ] 7υἀρ- 
τηρθηῖ: Εον. χχ., σοϊηραγοὰ ὙΠῸ 1 ον. χν. 28, Μογ- 
ογ: “ἼΠ6 βοραγδίίοη οὗ σοῦ ἴμ6 οτὰ ΒΡΘΔΚΒ, 18 
τπδὶ οὗὨ ἐλὲ βορὰ δηὰ ἐλδ 6011 (πάν ἀν1418), πα ΟὨ]Υ 
{ΠΟΓΘΌΥ ἃ βοραγαϊΐοη οὗ ροοὰ δπὰ ευἱ] (πη ρ 8). Βαϊ 
ἴη (86 ἰοχὶ [1886 σκάνδαλα δ8Γ6 τηοηίϊοηοα ὈοΌΓΟ 
ἴπ0 ποιοῦντες, ὟΠΟ 8΄6 ΠΟ6ΙῸ ἰἀοο Βοὰ τὴ ἢ (8 686 
σκάνδαλα. δ᾽ ΠΔ ΔΙ 4150 1[Π6 τὶ ριίθουθ ἃγο ἰάθη βοα 
αὐτῇ ἐμαὶ ΠΟΑνΘΏΪΥ ὑσὴ ἢ Π 688 ΤΟ ἢ ΠΟῪ 8}}10 68 ἔοτ ἢ 
πῃ ἴδει. 

γεν. 42. Α διγῆδοθ οὗ ἔτο.-- οὶ 560], ΟΥ 
Ηδάοβ, θὰὶ Οελεππα, ον Ἡεϊϊ, μον. χχ. 1ὅ ; Μαιὶ, χχν. 
41] : τ1Ἀπ6 ρἷδοα οὗ ρυδιβῃπχοπὶ δηὰ Ζοη οὗ (μ086 ὙΠῸ 
ΔΓ6 Βυθ᾽εοοῦ ἴο ἴη6 Βεσοῃμα ἀραίῃ.Ό. [ΤΚΕΝΟῊ : ΕΡΔΓΙΩ] 
πογὰβ ἱηὰοοά ̓  δὰ (Π6 ἱπιαρο, ἰἢ 0 ὍΘ Δ ἱπιαρσο, ὈΟΓ- 
τουπρα ἔγοτα ὑπ6 τηοϑὺ ἀγοδα ἢ} δὰ μαοϊηξυ ἔοστη οὗ 
ἀραὶ ἴῃ 86 διγοῃρ τ. ΑΥΪα, 8118} τηαᾶθ ἰῃ6 
οὐ ]άτοῃ οὗἨ ΑἸηγηοι ἰδϑῖθ (ἢ ἀτοδα δι] η658 οὗ ἰξ, ὲ 
ΜῺΒ ἰῃ 186 Διο ἴδ 6 ΟΠ] θη 8, ὅεγ. χχῖχ. 22 ; Πδῃ. 
1. Θ. Απίοοδυβ τοϑογίοα ἰὸ ἴὑ πὰ {δ {ἶἴππὸ οὗἨ (86 
Ἡδοοδῦοοβ, 2 Μδοο. νἱΐ, ; 1 ον. χἱὶ. 8. Ϊπ τπιοάοτ 
Ἐτϊα68, ΟΠπαγαΐϊη τηδὶςοδ τηοηϊΐοῃ οὗἨ ρ6η8] ἔπγηδοο8 ἴῃ 
Ῥεγαία.--Ρὶ ὅ. 

γεν. 48. ΤοΣ 5841] [9 τἱ ϊΘΟῺΒ 51:9 ξοΥὮ, 
ἐκλάμψουσιν. --- ΤΠΘΩ ἴπ6 Ὀτ Πίμθβθ οὐ {μεὶγ 
δόξα 5118}} ν] 501} Ὀτοϑὶς ἔοσί ; θδῃ. χὶϊ. ὃ ; Εουὰ, ΥἹ]]. ; 
διὶ ΟἾΒΟΡ ῬβΒΒΡ6Ά. ᾿ 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΊΟΑΛΣ,. 

1. ΤῊΣ ῬΑΒΑΒΙ ΟΣ ΤᾺ ΤΑΚΕΒ διηοηρ [Π6 πΠοδί. 

--͵Ἴο Ὀαδὶβ οὗ ἐδ 15. Ῥαγδῦ]ο 18 [ἢ 6 πδίαγαὶ ὑθπ ΘΠ ΕΥ 
οὗ 1πὸ ρστουπὰ ἰο ῥὑτοάμποο ποχίουβ τγοϑᾶβ, ἱμΟσΉΒ, δηὰ 
ὈΓΙΟΓΒ, ΟΥ ἰο ἀοροῃογαίθ. Ηρῃθο {86 ῬΔΓΔΌΪ6 18 ἴῃ- 
ἰοπάρα ἰο τοργοβοηΐ {πὸ οὈδβίβδοϊοϑ πῖΐὰ τ ίοἢ [6 
κιηράοχῃ οὗ μοδύβῃ τηθοίβ, δῃὰ τ οἢ ΐ [48 [0 οΥεῖς 
ΟΟΙΏ6. ΑΒ ἴῃ ἴῃ6 πδίῃγα] οδγῖἢ ἰδ γοβ δῃα ἩΘΟΩΒβ Ταρ- 
ἰα}γ βργϑαά, {}}} (ΠΥ τπγροδίθῃ ἰὸ ἀδδίσου (Π6 Ῥγοσίουϑ 
δταΐῃ, 80 ἰῃ6 βορὰ οὗ μδίυγαὶ σοστυρίοη ἴῃ ᾿ἀδφερι 
δηὰ 116 ἰπγοδύθηβ ἴὸ σἤοϊο ὑπαὶ οὗ [6 κίπράοτα οὗ 
ἤραυρῃ. Τὴ ῬϑΡΆΌ]Ὸ ΘΙ θΟα168 γος Ἰοδαϊηρ ἰάθαβ. 
Ιῃ ορροβίιἰο ἴἰο 88 ὨΘΒΥΘΏΪΥ ΒΟΎΤΟΥ ἮἯΘ Β66 ΗΪ5 δὰ- 
ΨΘΟΓΒΔΙΎ ΒΙΓΏΣΙΑΥΙΥ ΘΙ Ρ]ογοϑα ; ὈΥ ἐδ βῖά6 οὗ ἰ6 σοοά 
8066 ἩΒΙοἢ βοδίίουβ 6 πᾶύϑ ἰμαὶ οὗ {16 ἰδγο8 
δηὰ ἰῃθ Ἰγορὰβ οὗἉ {π6 ἀ6Υ]1] ; π:Ὼ116 ἰδ 6 Ὠοχίουβ ρ᾽δηίβ, 
88 ἸΠΟΥ͂ ΒΡΓΏΖ ὕρ, ἰπγοδίθ 10 οἴ ΚΘ ΟΥ̓ ἰὼ Βρ01] ἰδ 
Ρτθοίουβ ἔγυϊ!. [Ιῃ οἶμον πογάβ, [86 ἰϊηράοτη οὗ αοὰ 
8 ΟΡΡοΟΒΟά ΦΟΥ͂ δοῖδον κἰηράοτι---ἰδδὶ ΟΥἨ δοπβοίουϑ 
τα] ἶοο, οὗ πο αίδῃ, ἰΠ6 δ υούβαυῪ οὐὗὨ ΟἩσὶδὶ, 18 
[80 μεδὰ, ἨἩΗΐδ βοθὰ δσὸ ἰῃ6 σκάνδαλα, ΟΥ ΒΡ᾿ ΒΑ} 
βοάυοιΐνο ῥσποῖρ]οΒ, μοτθ σορτοβοηϊοα ὮΥ 180 ἐαλγη 
γ᾽ ὨΙΟἢ Ἰοοῖς ἶκο (6 ποδὶ, [ἰᾳ8ὺ 88 Πογθϑῖθ8. ΤΌβο Ὁ] 
1η6 τυ. ΤΙῖδ βαθὰ 86 βοδίϊοτβ δὲ ἡἰρῆϊ.: ἐ, ε.. (86 
Θμἰογργῖβα, ἀϊοϊαιοαὰ ὈΥ͂ (86 τρΔ]}ς6 οὗἉ [816 ΘΏΘΙΩΥ, 800. 
οοοαβ ἱβγουρὰ ἴπ6 ὙΤΟΔΙΚΏΘΒ8 δῃα [0117 οὗ τπῆδ. Ῥτο- 
ἰοοϊρα ὮΥ ἴθ ἀδιζηοαθ οὗ ηἰρῃῖ, ἰῃ6 ΠΟΧΙΟῸΒ πορὰ, 
βοαιἰογεα 8]} μδελ Σ 186 τοδί, βρυΐηρδ ὉΡ, δηὰ, το- 
ΒΟΙΩΠηρ 1η6 σοοά ἔγυϊν, ΚΤΟῊΒ ὉΡ Ἰυχυσίδηι Υ, 1} πὶ 
(Ὠγοδίθῃδβ ἰὸ οἤόοῖα τὴ6 ὙΠΟ, ΟΥὁ 10 8001} ἴδ ὮὉΥ ἔοτ- 
οἶχῃ δηὰ ἀδηρογουβ δασζαϊχίυσο. [ἢ ρδδβδίηρ, νὰ δυὸ 
ΔΙΡΟΔαΥ Ὠἰηιοα ἰδδὶ {π6 ῥἱοίυΓ6 οὗ Τηθῃ ΒΟ Ὡρ' ΤΑΥ͂ 
τοῖον ἴο (86 οοῃίγαβὶ Ὀοΐποοι ἴμ6 τοϊσίουβ οομηοτὶϑ 
δια Θη)ουτηθηῖθ ἱπάυϊροα ἰη ὈΥ͂ ἴΠ6 ΟΠυΣο,, δὰ 188 
ὙΔΙΟΙΒ Ἴ] 688 Οὗ ΒΟΠΟΟ]Β ΟἹ Ὀ6}18}} οὗ ρυγῖτγ οὗ ἀοοίτίῃο. 

2. Δίουεπιδηξ οπ ἰδ ραγὲ 97 ἰλ6 δεγναηίε.---Τ 8 
οοπϑδίξζυοβ ἰῃ6 Βροομα στοαὶ ἔδδίυσο οὗ [ἢ 8 ρῬδγδθ]δ. 
ΤὨεἷσ ῬΓΟΡΟΒΑΪΒ ἀΓΟΒ6 ῬΑΡΓΠΥ ἔγοτη ἱηαϊσηαιίίοη ἀραϊπεὶ 
[186 ΘΠΘΙΩΥ͂, ΡΟΓΕΥ ἔγοσῃ δὴ ἱτηρδιϊεηὶ 268] ἴον ουϊπαγὰ 
ΔΡΡΘΆΣΘΠΟΟ οὗ ρΡῥυΓ γ---ἴσοσὰ ῥγάὰθ ἴῃ (86 Πο6]α, δηά 
ΡΑΓΣΕΥ ἴτοσα δρργοιθηβίου (ῸΓ {86 μοοᾶ βερὰ, ΤΈΟΥ 
ὍΟΓΟ ἀοδίγουδβ οὗὨ Τοιηουΐηρ [88 ἰᾶτοα. ΤῈ Γι ογὰ ῥτὸ- 
δἰ ἰνοα Σὲ, Ἰοβὲ ἐμ Ὸ Ὺ βῃουὰ δίϑο στοοῖ Ρ {86 ποδί. 
ΤΉρΒα σομβί ΘΓ 8 ἤᾶγτο ὈΘΟῺ χτηδίϊον οὗ ἰῃ6 υἱτηοδὲ 
ἱρογίδηοα ἰῃ {πὸ ἰβίοτυ οὗ (86 Οδυγοῖὶ οὗ ΘΟ τίβι. 
7 18 πὸ] πόσα (μαι Νοναί δείβεη οὐ {πΠ6 οδ6 Ὠϑηὰ, 
δηὰ [86 Ῥδρδὶ] ΒΙΘΓΆΓΟΙΥ οἱ [86 οἰδογ, δυο δα γοββ- 
οἀ 1ΠοΠηβαῖνοϑ ἰο ἰ8ῖ8 ποτὶς οὗ υρτοοϊΐηρ, ἀοδβρὶϊθ ἰμ 
Ῥγοδιθίοη οὗ (86 [μοτὰ, διὰ ἰμδί [Π6 Εοχαΐδὴ ΟΒυτΟἢ 
Ὧδ88 αἱ Ἰαδὶ σπάθα ὈΥ δοπαοιηπίπρ ἰοὸ [86 Βατηθ8 ΟὨ]Υ 
{π0 Ὀοδὶ ποδί, Βαὺ ἔγοτῃ {18 ρϑδβαρο 6 Ἰδδγῃ ἰῃδί,᾿ 
δοοοσάϊηρ ἴο {6 οταϊπδῃοο οἵ ἴῃς [μογᾷ, [δα ΟἹὰ Τοῦ- 
ἰδεηθηῦ ρυἰβητηθηῦ ἀσπουποοὰ ὉΡΟΠ ἴδ]βο ῥσορμιοὶβ 
δῃηα ὈΪΑΒΡΏΘΙΩΘΙΒ ἀ068 ποὺ ΔΡΡΙΥ͂ ἰο ἴδ6 ΝΕ δοοπο- 
ΤΥ." [0 8 ΘΟΠΙΤΘΓΥ [0 186 γηϊπὰ δηὰ Ὑ}]1] οὐὗἨΘ ΘΟ τίϑὲ 
ἴο ΡΓομποῦμοθ ἃ δῇ, 'ῃ ἰῃ6 Β6Ώ86 οὗ ἀοπουποῖης ἤπαὶ 
ιάρταοηϊ ὑροῖ τηθῃ, ὈΥ̓͂ ΤΑΥ͂ Οὗ τοτηονίηρ Ἰμοῖὰ μὰ 
Τποῖν οὐτόσβ το ἰδ6 Οἢυτοῦ. ΤὨΐβ ἰο]ογαιϊΐοη τασδὶ 
ποῖ, ΒΟΤΘΥ͂ΟΣ, 6 Τοραγοαὰ δ8 ἱπηρὶ γίηρ ἰδδὶ ονὶϊ 
δηὰ βίῃ δζθρ (0 Θβοῦρο 81} ρυτϑῃσηρηὶ ἱπ ἰμ ΟΠυΓΟΣ : 
ξ ΟὨΪΥ ἱσαρ} 98 ἐμδὺ 6 ΓΘ ἴο0 ΓΟΙΘΙΩΌΘΡ δα βί το Ὁ 
ἰο Οὔϑοῦνα ἴμ6 ἀἰδβιϊοοη Ὀαίθοα {μ6 βονὶηρ δηὰ 
1.6 τοαρίηρ ἰ6. δῖ πιϊϊὰ ἴ.6 Ἰἰγλ} 185 Ὠόγ ἰδαΐ- 

5 [ΤῊ6 τποάϊωναὶι ἀϊνίποα ηοὸ ἀοίοπι ἃ (0 γμρ ἀ αν φυὺ- 
ἰδβτηθης οὗ πογοῖίοβ, Του 6 Ἰσορῃυἷθ ἐπ ἴλι6 νεοτεδ: ἐέδέ γ6 
τοοῖ Ἐ} αἰδο ἰλε τολεαί εοὐξ, Ἰλονα ; ἴγοστα νν Ὠἰσἢ δὸς ἰπίσγτοὰ 
ταῦ τὰ ριον ὉΠ ὺπ ναὸ Ὀἱμάϊος οἷν σοπαἐξοπαέϊν. Ῥεῖ 
ὈΠΙΌΤΓΏΠΔΊΘΙΥ ἴὸσ (οἷδ ἰπίστοποο, [86 ΒΥ ΟΌΥ ουπηίπυοδ: 46ὲ 
δοίλ σγοιο ἱορσείλον ὠπεϊξ ἐλ λαντεδῖ, διὰ τπαῖκὸδ πὸ δσοθρ- 
του δἱ 8}}. Οὐ ἴῃ οἴμοτ δηΐ, βολίθυεσ, 119 βδβεθεὸ τηῦδὲ 
ποΐ ὃὉο οδυδοά δΔηά τηἰδα  ἀογεϊορα ΒΟ 85 ἴο καποίοη πὸ Ἐτ88- 
εἰδη Ἰδιϊ κυ! παι δηίδπι πὰ ἴο πηδοττηΐηο ἀδορΡ" ]η6 Ἐπ δὶς ἢ [8 
οἸδοῦν ΠΟΤΘ δΟΪΟΤΊΠΙ͂ οηοίηοα ὈῪ ΟὨτίϑὲ βηὰ ἴ)6 δροβῖϊθα, δηὰ 
18 ἐπὰἐδρθ ῃ880}9 ἴον (9 δρίγ 08] ὈΓΟΘΡΟΥΠΥ οὗ ἴ..6 ΟΒΏΓΟΙ,.-Ὁ 
Ρ. Β.} 
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οεἰοὰ, ἰὲ 'ἴ8 ον ἀΕΥ ἰο οοττοοῦ 81} ουττοηξ χη ϑίδ κ 68, 
Φαῖηλοβ ν. 19 : ἰο γτοίαϊθ ΘΥ̓́ΘΡΥ ΟΥΤῸΡ δ ΠΟΡΟΒΥ, 1 Τίμα. 
ἷτν. 1- ; δηὰ οἰἴμον ἰοὸ σϑίθονα ἔγοσα (86 ΟΒ ΤΟΙ δοιὶ- 
οἰγιβιίδη ἀοοιτί πο δ΄ ῬΊΒΟΙΟΔΙ οὔἴθποοβ, Ἡὶ τ 8}} τῆο 
ΔΓ ΟἸΔΥΡΟΔΌΪΘ ὑπΟΡΟΉ, ΟΥ̓ 6186 ἴ0 ἱπάυοθ β6ἢ}! ΡΟ" 
8005 ἰο Ιου 86 ΟΒυτοῖ ὉΥ τγοίιβιηρ ἴο οἾτ πὰ δ6- 
Ἰαοπ] ρα ἴμοσα, Μαῖι, χυὶὶ. 1δ 1 Οὐνς. τ. ; 2 Φοθῃ 
γον, 10. 

Βυὺ 8411 {Π686 ΔΤ ΡΟ ΘΏϊ4. ΔΓΘ ΟὨΪΥ ᾿πἰοπαθα ὮΥ 
ὝΔΥ οἱ ἀἰβοῖρ! π ἀυτγίησ [16 οουγβο οὗ {86 ἀονοῖορ- 
τοοηΐ οὗ ἴΠ6 Νον Τοϑίδιηθηῦ ΘΟΟΠΟΙΏΥ---ἰ ΠΟΡΟ, ποὲ 
88 ἃ ῬυΠί ἶνο ΘΟΟΏΟΙΩΥ Οὗ Ἰυάρσταοπί. [Ὁ 8 ΒΟΔΓΘΘΙΥ 
ἨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰ0 δα, ὑπαὺ (ΠΩΥ Ὀ6ᾺΓ ὯῸ Τϑίοσοησα Ἡπαῦ- 
ΘΥογ ἰ0 ἰὴ οἰνὶ] δαἀπιϊπἰβίγαιίοη οὗ ͵υϑιῖο6 (Βοιι. χἱϊὶ, 
4). 
᾿ [τ΄ ϑῃσα ταῖρδΐ 8150 Βατυὸ τεϊοστϑα ἰὸ (86 ἴδηουδ 

Ῥοπαδίίϑιε ΘΟὨἸΓΟΥΘΓΒΥ ἰὴ ἰδ6 Αἰτίοδη ΟἸυΓΟἢ αἰπδρςς 
ἐπε ἐουγ ἀπά ΒΠῺ οοπίιτῖοβ, 086 ΟὨἱοΥ σχοροί! 
Ὀαι]ο-στουμὰ νγὰ8 (18 ῬΑΥΔῸΪΟ οὐ {πῸ ἴαγθβι ΤῊΘ 
Οβιδο  ς8, γοργοϑοηιοὰ ὉΥ δι, Αὐυσυδίηο, οἰαἰπηοα (Π6 
ὙΪΟἾΘ ΡΑΓΔ Ὁ]6, δηα ΘΘΡΘΟΙΔΠΥ ἰῃ6 σαγιΐηρ πῃ ὙΘΙΒ. 
29 δηὰ 80, αραϊηβὺ Π6 αἰβοὶ ]πασίδῃ τ ρουβσα δηὰ 60- 
οἰοβί βίϊοαὶ Ῥυγίϑτη οὗἁἩ [86 Ὠοηδ ῖβίβ : Μ᾿ 116 (6 θοηδί- 
͵βιβ (το ὕο ϑβοϑρθ ἴΠ6 ἴοτγοα οὗἁ [6 Ῥδγϑ0]6 ὮὉΥ͂ ἰπϑβίϑὺ- 
ἴῃρσ {πὶ ἐδδ Β6γθ βροΐζθῃ οὗ ἰ8β ποῖ 9 Ομυγοὶ 
θα (λ6 τογία,͵ γον. 88. ΤῊ ῬδΥΔΌ]6, ΠΟΥ Βαϊά, [88 
ὯῸ ὈΘΑΓΙΠΡ ΟΝ ΟἿΣ ΘΟὨ ΓΟΥΘΓΒΥ, ἩΠἰοἢ 8 ποὺ ΠΟΙ ΟΣ 
ὨΠΡΌΔΙΥ πιθῃ Βῃου]ὰ Ὀ6 οπαυγοα ἐπ ἐλδ τοογίἀ (ἩὩΟΝ 
6 8}1} 4110 ν7}, ὑπὺ ὙΒΟΙΠΟΣ ἘΠΟΥ Βῃου ἃ Ὀ6 ἰοϊθτγαϊθα 
ἐπ ἰλε Ολωγοῖ, (το τὸ ἀθηγ). Τὴ ΟΔΙΠΟ]Ϊ68 τϑ- 

᾿ς μ]16ὰ ἴδαὶ ἐδ6 τηϊχίανο οὗ ροοὰ δηᾷ δὰ τηθη ἷπ {86 
᾿ φογία ἴθ Ὀσγοηά αἀἰβραΐθ δμαὰ ΚΏΟΤᾺ ἰο 8]}; ἐμαῖς {86 

Βαυϊουῦ Βροδῖκϑ μογὸ οὗ ἐλδ ζίμσάοηι ὁ λεαυέη, οὐ τ86 
᾿ς ΓΒυχοὺ νι ἰσἢ 8 σδίμο] Ϊς δα ἰηϊομαάθα ἴο Βργοδα ΟΥῸΣ 

ἰὴ6 πῃοὶα νου. ΤΊΘΠΟΝ ΒΡΘΔΚΒ.- δὶ Ἰοηρσίῃ οἡ (818 
ἱπιροτγίδηϊ αβοῖρ πα τῖδ ΘΟΠΕΓΟΥΘΓΘΥ ἴῃ ἢ8 Δοίδ5, Ρ. 
84 56η4., δηα ἀοίοῃάϑ ἱβτουρθουΐ ἴΠ6 Αὐρυδβιίηΐδη Υἱ ον 
(45 ἀοοβ Υ ογάβπσογι ) , θαΐ ἴΠθγὸ ττὸὰβϑ δὴ δ οτηθηὺ οὗ 
τας ἴῃ [86 Ρυτδηϊο Ζοαὶ οὗ ἴΠη6 Ποπείίδβι8 δῃηὰ Κἰπά- 
τοὰ βϑοίβ ἴῃ ὑμποὶγ ῥγοίοϑι δρδϊηϑὺ ἃ [αἰϊξπαϊ πατίδη, 
Βοσυϊατζοά βίο. ΟΠ υγομίβιη. Οοιωρ. 1.16 ἔογί ποοιη- 
ἴῃσ Βοοοηὰ γοϊυπια οὗ ΤῊΥ ἰδίου ὁ «Αποίοέ Ολγὼ- 
παπὶΐν, οἰ... τἱ. 88 69-71.-Ρ, 5.] ᾿ 

8. ὕηκϊ ἰδ λαγυεδί.---- Α ΒΔ] δὰ οοταρίοίθ 860- 
ΔΙᾺ ΟῊ 58.8}} σοί ΠΥ θ6 τπδὰθ. Βυὶ 1 τραυΐγοθ 186 
ἘΘΔΥΘΏΪΥ ΟἹ ΘΆΓΠ 658, ῬΌΓΙΓΥ, ΟΔΙτηΠ 6885, Δηἃ ἀροϊἀ ΘΠ 688 
Οὗ δηροὶβ ὑτΟΡΟΙΥ ἰὼ δοσοιῃρ θη [818 ΡΓΟΟΘΒΒ. ---- 
“ ΠΉρῃΩ 8}8]} {μ6 τὶ ῃύθουβϑ ϑῃϊπο ἴοτγίι." ΤῊΪΒ βῃϊ ηἰηρ 
ζοτί 185 Ὀγτουρῃῦ δρουΐξ ὉΥ (86 ἀοἰσογαθοθ οὐὔὁἨ {π6 
ΟΠυγοΙ ἤγουν ἰ6 Ὀυτγάδῃ οὗ 1.8 ἔοττηου σΟΠΘΟ ἢ 
ΠῚ} οΥἹ], ὉΥ 118 σοτηρ]οἰθ γοἀοταρίίοη (μΚ6 χχὶ. 28), 
δα ὈΥ ἴῃ6 οἴδημα δηὰ ΘηΠγῈ ἰΓΘΏΒΙΟΣΤΩΔ ΟΠ ΠΟῪ 
ἰαἰκῖπο ὑΪαοα ἴῃ ονογγίΐηρ δρουπα,---ἰἢ 8 οομλ ἱηΐτρ' 
αἱ (Π6 Βᾶσὴθ {πι6 ἱηψαγὰ Ὀ] βθοάμοϑθα πὶϊ ουϊπναΓά, 
εἰογίουβ τηδηϊ οϑιδοη οὗ βρίγζυδὶ 1176, 'π 4}1 118. ἔα]- 
Ὧ6Ξ8 δηἃ ρογίροί 688. 

4. 7Τὴε ἐπεηιν ἐλαί δοιοοά ἰΐδηι ἐδ ἐλ ἀευὶὶ.---Τ 18 
888 τσ ὈΘοῶ δἀἀπορά Δ8 ὁη6 οὗ ἰΠ6 βΞἰτοῃρ- 

οδὲ ὑσγοοῖβ ἐμαὶ Ομ τῖϑὲ ργορουπαοαὰ [86 ἀοοίτηθ σοη- 
σογηίηρ ἴπ6 ἀον]} 88 οἵ ΗΪβ8 ον του ο᾽δίίοη, δὰ ποί 
ἔτοπι δοσοτησηοαδίοῃ τὸ ρορυϊαῦ ργοὐυΐοοβ, ΕῸγν, (1) 
Οὺυγ Ι,οτὰ βρϑαῖκβ οὗ [86 4671] ποῖ ἱπ 16 ῬαγϑΌΪ6, Ὀύὶ 
ἴῃ ΗΪ8 οσχριδηδίίοη οὗ 16 Βρυγαίνο ταθδηίηρ, το ἢ, 
οὗὨ δοουγβδο, τηυβὺ Ὀ6 ἰδθη ἴῃ 18 Ἰἰΐοταὶ δπὰ ῬΓΌΡΟΣῦ 
Β6Π86 ; (2) Ηδ βροδΒ οὗ Ὠΐτὰ ποῖ ἴῃ ργοβθῆοθ οὗ [86 
ῬΘΟρΪο, Ὀυΐ Σὰ ἰδ6 οἷγο]Θ οὗ ΗΪ8 ἰπιϊμηδία ἀϊδβοὶ- 
Ῥίοβ ; (8) Ηδ τοΐϑτβ ἴο (886 ἀδυ 88 ἐΐ6 ρϑιβοῃδὶ 
ἴουπάοῦ απὰ οοηίσα οὗ ἴΠ6 Κίηρσάοτῃ ΟΥἨ ἀδγίζη655, δηὰ 
88 ΟρΡροϑβϑὰ ἰο {Π6 ρϑγβοῃ οὗ {π6 ὅοῃ οὗἩ δίδη, [86 δϑῃ- 
ὃ διαὶ ἰουμάον οὗ ἴΠ6 κίησάοιιῃ οὗ ἰίρῃξ. ΟΥΠΟΡ ρ88- 
ΒΑΡΟΒ ΒΏΟῊῪ ἰμδί, ΟὮ ΙΏΔΩΥ Ο(ΟΔΒΙΟΏ8, θθυ8 οὗἩ ΗΪ8 

ΟΥ̓́Τ δοοογὰ ὈΟΓΘ ἩΠΙὴ635 [0 {119 ἀοοίτ πο (οοταΡ. Μαῖ, 
ἷν. ; Φοδη Υἱῖ!, 44, οἰς.). 

[ΤΆΚΝΟΗ, οέεβ, Ὁ. 89: “ ἯΤο ὈδδοΪά βαίδη θγο, 
πού 88 6 ΝΌΤΚΒ Ὀογομα ἰδο ᾿ἢτ}5 οὗ [80 Οδυτγοῖ, ἀ0- 
οοἰνίης ἰἢ6 νον, ὈὰΣ ἴπ Ὠἷβ ΔΓ ἀθοροῦ 8.1}}} δῃὰ 
ΤΩΒ] ΡΉΥ͂, ΔΒ π6 αὖ ΟΠ06 ΤΓΐτηΐ659 δὰ ΘΟ ΟΥΧΟΡΚΒ [ἢΘ 
ποῖ οὐὁἨ ΟἸτῖδί : ἴῃ ἰλ6 ποτὰβ οὗ ΟὨγγϑβοβίοζῃ : " δίϊοῦς 
[89 Ρῥτορβοίβ, ἴ89 [Ἀ]86 ργορῇοίβ; δήϊον [86 Αροϑβί!οβ, 
1π6 [186 ΔρΟΒΙ]68: δἴοσς ΟἸγῖϑὶ, ΑἸ σὶβὶ." Μοβὲ 
ΝΟΓΙΩΥ οὗὨ ποίΐοα 18 (86 Ρ]αΐ 658 1 τ οἢ ἰμ6 ἀοο- 
ἐσθ οοποογίησ βαίδη πὰ Εἷ8 ΔΦΌΠΟΥ, ἷ8. δοῖνο 
ΒΟΒΌΪ Ὑ ἴο [06 Ὀ]ΟΒΘΘΟΏ 685 ΟὗὁἨ 8}, οὗ Μοὶ ἰμλ6γὸ ἷθ 
80 {1{{16 ἱπ 6 ΟΙα Τοβιδσηθηϊ, οΘοτη68 ουϊ ἰη ἴδ6 ΝΟ : 
88 ἴῃ [86 Ἰαϑὺ ῬΔΓΔΌΪΟ, ἀρὰ δραΐπ ἷἰπ (15, ΑΒ (6 
Ἰίσῃιδβ Ὀδοουλθ Ὀτίρσῃῖογ, [86 βῃδάονθ Ὀδοοσὰθ ἄθαροσ : 
ποῖ Ἐ]1 [86 τη ΚὨΥ͂ ρΟτ Ὁ οὗ μοοὰ Πα Ὀθθη σουϑδ]ϑά, 
ὝΟΤΟ γ͵ὸ Βυδογοα 10 ΚΟΥ ΠΟῪ ΙΤηϊσ ἢ Υ ΝᾺΒ {Π 6 ΡΟΥΤΟΣ 
οὗ 60]1} ; δῃὰ οὐϑῇ θγο ἴξ 19 ἰῃ Θϑο 6886 ΟἿΪΥ ἴο {10 
ἱπποιτηοθὺ οἷο] 68. οὗ ἀϊβοῖρ]θϑ ἱμαὶ 186 οχρίδηδιοῃ 
ΘΟΠΟΟΓΐησ ϑαίδη ἰδ ρσίνθη." ΒΕΝΟΣΙ, (Οποπι. οἢ 
ἘΡΉ. νἱ. 12) Τλβ (68 ἃ βἰΣδὺ γϑιηαῦὶ : “ ὥμ0 αρογέδιϑ 
γμίδχιο ϑογὶρέωγα ἰἐδαν' (6 αοοποταία εἰ σίογία ΟΥλγὶδί 
αρὶξ, 60 ΡΤ γμρϑδιὴλ 0ὅ6. γοση0 ΘΟΠΥαΥΟ ἑοπεῦγα» 
γυηι."--Ρ. Β.] 

ὅ. ΤῊΘ ἡωγπαοο ο7 3γέ, ἰηῖο ὙΒΙΟΝ [86 τὴ] οἰκοά δτθ 
ἰσ ὈΘ οαϑὶ δὖ (ὴ6 ᾿τηδηϊ βίδοη οὗἨ 6 ΠῸῊ “οη, ἰ8 
ῬΓΡΟΌΔΟΙΥ ἱπίομαθαὰ 88 8 οουπίοσρασγὶ ἰοὸ (86 ΠΘΣΥῪ ἢν. 
ὯΔΟΘ ἴο ὙΒίοἢ, ἀυτηρ (μ6 Ὀθϑί ροτοα οὗἉ ἴπο οἷά Ζοη, 
{86 ἔδὶ 1} 7} πδὰ 80 οὗἴθῃ ὑδθϑὴ οοῃβίπθα (Π δὰ 111.) 
1 ἔγοια ὑπ οῃδ ἔυσγηδοθ ἃ Ἡγτηη Οὗ ργδῖδο δῃα ἰμ8} Β5- 
εἰνίης τόδ ἴὸ δοδυθῃ, ἔγοιη {πθ0 οἶμοῦ γοϑουμαβ ἰῃ9 
ΓΑ ΟὗἨ δηρυΐϊδῃ δηὰ ρμαΐῃ, δὰ ἰῃ6 φηβῃίΐηρ οὗ 
ἰθοῖδ ἴῃ τὰρ δηαὰ τη] ῖοθ ; σορ. ον. ἰχ. 2. ΤῈο 
ΒΟΥ ἰογτωθηίβ πίοι ὑμ6 τἱρύθουβ υπάογποαὶ αογά- 
δα ἃ Υἱοῦ οὗ μοάνϑῃ 88 'ἰπ δηἃ διμοησ Π6 ; ἴμ068 
Μοὶ π6 τί οκοὰ οπάυγο Ὀτίηρ οὐ ἴ[Π6 ἱππτατὰ 86]} 
Οχἰϑιϊπο ἴῃ ἰἢὯ6 Ὀοϑοῖὰ οὗὁὨ ἰδῆ. ΑἸ ὨΔΠἸΔΥΪΥ (9 
“ ΘΌΓΟΣ ΔΙΚΉ 688, ἩΠΘΓῸ {Π6Γ6 8818}} Ὀ6 ΤΡΟΠῊΝ 
δυλϑηΐηρ οὗ ἰοοίὰ (νυ. 12, οἴο.}, ἔοστωβ 8ὴ δῃ 6518 
10 89 ββογθὰ ἀδυζηθ8β8 ἴῃ πνοὴ Φοθονδ αἀγ 6 ]]οῖ}ι, 
ἘΧ. χχ. 21, διωϊάβί (86, ργδῖβοδ οὗ [βγϑο], 8. χχὶϊ, 4: 
διὰ ἰο {Π6 ἀδυῖζη 688 οὗ ἰγ1818 δῃ! ἃ ΒΟΙΤΟΥ͂Β ἩΒ1Ο ἴΏ9 
μοτὰ Ἰἰσηύδηβ ἀρ, 184 [νἱϊ. 10. ΑἸ] [8686 οοπίΓαβίϑ 
Ροϊαιὺ ἰοὸ (δα ἔδοί, ἰδὲ ἰὐ 18 [86 πίιοϊζοα το τ δ 6 Π6]} 
πα ἴ 186. ΤὮΘ απο ὅα 768 οὗ ἴμ6 ΜΙ4α16 Αρ6β τ6γθ 
ΟἾΪΥ ἃ δου] οαγίοδίυσα δηᾶὰ δηϊ οὶ ραϊίοι οὗ ιαὺ 
ΒΘΡῪ ᾿υαᾳτηρηὶ, 

ὁ. Τ΄δη ἐλε γἱρλίεοι κλαϊϊ ελὶπιο Κζονγίδ αδ ἰλ6 δμῆ. 
1 (86 δοραγαζοῃ. δἱ {πὸ ᾿υάφστηοηὶ, {π6 ΟἸγβύδῃ 
116, δυο ὔν Ι Υ πὰ οὐ᾽θοιίγο  οοπβίἀογθα, ΔΡΡΘΟΒΥΒ 
ἴῃ 18 [Ὁ}1] ὨΘΑΥΘΏΥ μίοσγ. [ΤΈΕΝΟΒ; “ΔΒ 33γ6 ὙΔ8 
186 οἰοσοθης οὗἩ [π6 ἀαγὶς απὰ ογαοὶ Κἰηράοπι οἵ [6]], 
80 8 ἐϊσλέ οὗἩ [86 Ρᾷγθ Ὠθδυθηὶ Κἰηράοῃ. 7΄λθη, 
ὙΠ 6Ὼ 16 ἀδτὶς, κἰηδοτίηρ οἰ θσλθπὶ ὮΔ8 Ὀ66η γοιιλουθα, 
8.81} {π|6 οἰοχηθπὶ οὗ ᾿ἰχῃϊ, νῃΐϊο τγὰ8 Ὀδίογο βίγυρ- 
αἰϊηρν πίι δὰ οὐδιγαοϊοα ὈΥ ἱΐ, οοταθ ἕογί ἴῃ [8 ἢ 
Ὀτίρπίηοβθ. Οἱ. 1. 8, Βοτῃ, τἱϊ. 18 : ῬτοΟΥ͂. χχυ. 4, 
ὕὅ. Α ρἷἴογγ 8841} 6 τονραϊοὰ ἐπ ἴῃ βαϊηἰβ: ποῦ πιθγθ- 
'γ Ὀγουρῶϊ ἐο βοῶ δῃὰ δυάδα ἔτοτζα τϊϊμβουῖ; Ὀυϊ 
ΤΑΙΒΟΥ ἃ βμίουυ πίοι ὑπο Ὺ Ὀοΐοτο μδὰ, θυὶ πο. ἀἰὰ 
ποῖ Ὀαοΐοτθ οὐ θαι Δρροδι, 8808}} Ὀυγϑὶ ἴοσί ἀμὰ 
ΒΏΟΥ (861 ΟρΘΏγ, 88 οθῸ6 ἴῃ ἴῃ6 ἀ6γ9 οὗ ΗΪ8 ΗθβΒ, 
δὲ (86 τηοϊηθηῦ οὗ ἱταπβῆσυγδίοι, αἰὰ 80 μἰἀάθῃ 
ΕἴοΥΥ οὗ οὖν [μοτὰ. ΤΒδὶ 6ἢ.8}} θὲ [80 ἀδγ οὗἁ 186 τηδπ- 
1(οβιδιίοι οὗ (86 ΒοΠ8 οὗ αοα.᾽ "--͵᾽, Β.] 

ἡ. ΤπΕ ΟΚΑΙΝ ΟΡ ΜυβτάβΡ- ΒΕ Εῦ.--- Πθ ἤτοι ἵτὸ 
ῬΔΓΒΌΪΟΒ πόσο ἰπίομαρα (718 88 Ματὶκ ἷν. 26--29) ἴο 
ἀο]ϊηοδῖθ ἰΠ6 βιασορββίοη οὗ ουϑῃΐβ ἰῃ (ὴ6 ἀενοϊορηλθξ 
οὗ [λ6 κίηράσιμ οὗὨ μϑδυθὰ ; ἰμδὲ οὗ [89 ρταὶῃ οὗ σδὺ8- 
ἰαγὰ-ϑοθὰ ὈθδΓΒ γοίδγθηοο Ὀυ οἰ ΡΠ ἰο δἰ 5 οχ θη 
ἴῃ Βρδοθ, ποῖ ἰῃ ἔπηθ, τ Ὰ116 δὲ (86 βδῦλθ ἔσω Ὁ ἀθ 



ἢ σοθαὶ, ΤῊ 

248 ΤῊΞΒ ΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΟΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

οἷδ (πὸ οοπαυοτίηρ όταν οὗ ἴ06 ροδβροὶ. Αἱ ἔχει 
ἴ ΒΟΘΙῺ8 Δ8 ἱΥ [86 Βοπί]6 ῥσίποῖρ] δὰ πον ἩΒΟΙΪΥ͂ ἀΐθ- 
Δρροδλγοά, Τδα σταίη οὗ τουβίδτα-566(----Β0 ΒΙ)8}} δῃὰ 
ἀεδρίβοα ἱπ ἴμ6 ουϊπατὰ Δρρδάγαποα οὗ Ηΐτ τ ἢΟ ὈΟΓΘ 
ἴδιο ἴοττη οὗἁἨ ἃ βογσυδῃϊ, Οὐ σαί ῃογ, ἰὴ ἰμαὶ οὗἨ Ηΐδ ἀϊδεὶ- 
ὈΪ68---Θ οοὶδ ὉΡ, απὰ (86 5ηλ4}1]6βὲ οὗ βοθὰβ ὕτονδ ἰμίο 
ἃ ἱρὰ ὈυΒἢ, 80 ΔΆ οὐδ ἴ0 ΓΕΒΟΙΩὮΪΟ ἃ ἴγθθ. Βυΐ ἴῃ 
δΟΠβοαΌΘης(6 οὗἉ {818 γΟΥῪ ρστοπίι, {86 ὈΐγΩΒ οὗ {86 δἱν 
τοϊβίαα {πὸ Ὀυ8}} [Ὁ 8 ὑγϑα, δηὰ βϑοὶς ἰοὺ σῃδϊζθ ἃ ἰοὰρ- 
τηοηὶ ἰῃ ἰ(8 Ὀγαηοθοθ. ΤῊΪ8 'ν88 γεγο ἴῃ (86 Θοοϊοδὶ- 
δδίΐοϑ] οδιδ Ὁ] βησχηθηΐ πο ἢ Οοπδίδηϊίπο ἑουπάοα, ἴῃ 
ἐδ τηούέροναὶ ΟΒυτοὶ, δπὰ ἱπάθϑα δρρ]οδ ἰοὸ ἰ}6 Υἱεὶ- 
Ό]6 Ομυγο ἢ ργΟΏΟΓΑΙγ. Νοῖ ΟὨΪΥ βιυπθοὶ βοηρβίοσα, Ὀαὶ 
ουθῃ Ὀΐγά8 ΟΥ̓ ὈΓΟΥ, βοοὶς (0 υυἱὰ (μοὶγ ποϑδίβ οἡ (μὲβ 
ΒΟΘΥΘΗΪ ἴγοο. 

[ΑἸΡΟᾺΡ Ἔδηας ἘΡΆΡΙΣ, ἸἾκο Πρ οἴδιοσθ τὸ- 
βροαϊίηρ {116 ΟΠ Ὁ ) [88 8 γεΐδγεμοα 
«-- 7ζΊεπεναὶ διὰ ἑπαϊυάμαί. (1) πῃ 186 βελρ νν ἐβαρος 
186 ἱπεὶστιδοδης ἱηρδ οὗ [86 Κἰηράοιῃ ἃζγὸ δαὶ 
ἔοσίἢ : ἴ6 ᾿1 016 ὈΔ06 οαδί ἴῃ (Π6 ΤῊΔΗΡΌΓ δὲ Βοίἢ]6- 
Βοῖὰ ; ὑπ6 Μδῃ οὗ ΒΟΙΤΟΝΒ τἱἱὰ 0 ρμΪδοο ἰοὸ ἰδὰῪ Ηΐβ 
Βορὰ ; {μ6 ογυοίδοά Ομ ; οὐ δραΐῃ (μ6 μυῃάτοα δὰ 
ΤΤΘΠΓΥ ΠΔΙΉ6Β ἯὮΟ ποΓα ἴμ6 βορὰ οὗ (ῆ6 Ομ ΤΟΣ δἷνον 
τς [μοτὰ Πδὰ δϑοθηαρὰ : ἰβθὴ τὸ δανὸ 86 Κίηράοῃι 
οἵ ἀοἀὰ παχίῃρ ουτγαγὰ δῃὰ βργοδαϊηρ 8 Ὀγδθοθοδ 
ΒοΡο δῃὰ (ἢθγα, δὰ αἰ δγθηΐ πιο πΒ οοταίπρ ἰηἴο ἱ{, 
“δ τουδὶ ἱπογοδδο, βαϊὰ ἰμ6 γτοδὶ Εὐτοσυμποσ, Ἧς 
τησϑὲ ὨΘΎΔΓΟ, ΒΟΎΘΥΟΣ, οὗ ἱπηαρίπἷηρ ἐμ δὺ (ἢ 6 ομδισαγα 
Ολωγολ-ζοτηι 'ἰβ (18 Κίηράομμ. 10 ὯΔ8 ταίμον γευεγϑεά 
1π6 ῬΆΣΔΌΪΟ, δηὰ ἰβ ὑῃ6 που]Ἱἷγ βρόντον παχοὰ τὸ ἃ 
Ειοαὶ ἴγοο, δηὰ Π6 ΟΠυγ 68 ἰακίηρ τοίυρσα ὑοῦ [86 
Ββιιδον οὗ ἰ. [Ὁ ΙΏΔΥ Ὀδ6, ὙΒΟΓΟ ποὶ οοΙτυρίοα Ὦγ 
ΘΙΤῸΡ δηὰ βυρογδί ἰοπ, βυ θδογνίοηῦ ἰο ἴπΠ6 στοτίι οὗ 
186 ΠΟΑΥΘΏΪ ρὑΪαπὶ: Ὀυΐ ͵ἰ8. ποὺ 1186} ἰῃδὶ ρ'δηῖί. [ὲ 
ἷβ αὖ Ὀαδὺ ΠΟ τ206 ἴδῃ ((0 οὔδηρα [86 ἤρῃγο) ἰμ6 
ΒΟΔΙΟ] ἀϊηρ ἰο δὰ 86 Ὀυ]Πάϊηρ, μοὶ ἔπ Ὀυ]άϊηρ ἰἰβο οι 
(2) ΤΏ ἱπαϊυϊάμαϊ ἀρρ]οαιῖοι οὗὨἨ [86 ρΡᾶγϑῦ]6 ροϊηὶβ 
ἴο 0 51.811 Ὀορίπηΐπρα οὗ αἰνῖίπο σταοθ; ἃ ποτὰ, ἃ 
1πουρδῦ, 6 ῥῬαββίῃηρ' βθῃ;ίθῃθθ, ΤΏΔῪ ΡΓΟΥΘ ἰὼ 6 {86 ἸΔ- 
46 βοοὰ συ οὶ ονθηίυα!ν 8118 απ Βηδάονβ [6 τ ΠΟΪ]Ὸ 
᾿θαγῦ δηᾶ Ὀεΐηρ, δηα 68}18 4}1} (ῃΒουρ 8, 411 ραββίοῃβ, 
811 ἀοἰἸσὶνι8,᾽ ὕο οοπι6 δηά βῃθιον ὑπᾶθν ἴ1.".--, 51] 

8. ΤῊκ [ΕΑγῈν.--- θυῦθποῦ : “ ΠῚ [Π6 ΌΤΤΩΘΥ Ῥᾶγδ- 
ὈΠ6 ῥγοβθηίβ ἴῃ ἐχζεηιδέῦο ρότονῦ οὗ Ομ γϑιϊδηϊγ, ἐπ ΐδ 
Ἔχ ἰ18 118 ἐπέσηδίυε, ἀγπαηιὶο ἴοτοθ." 3ε6 αἷβὸ [Π6 
1180 υτηΐβηοα ὈΥ͂ ἐμδὶ δαυίΐδον (ρ. 199) οὐὗὁἨἁ ποσῖβ οὐ 
116 οἴἴεοίβ οὐἠἨ ΟὨ τ δι δηγ, δηὰ (Π6 ποΥΚΒ οὗ πυίϊοτβ 
οῃ Αροϊοροίϊοβ, Μἰββίοῃβ, εἰσ. ΤῊ οσηδῃ 18 Δη δρί 
ἤρσατο οὗ ἰδ ΟΒυτοῦ. 1ράυθη, ἃ βυθβίδηοα ζίπώγοα 
δηὰ γοὶ αυὐἱο ορροβθὰ ἰο π|68],---αυϊηρσ ἴ06 ῬΟΎΤΟΥ 
οἵ ὑγδπεοστηίηρ' δῃὰ ργοϑογνίηρ ἰδ, αμὰ οἵἨ οομνοσῃς 
ἰν ἱπῖο Ὀγθδά, ἴῃπ8 τοργοδοηηρ ἴμ6 αἰνίηο ἴῃ 18 τοὶδ- 
οι ἴο, δπὰ ἱπβυδθῆοο ὕροῃ, ΟΟΡ ἡδίυταϊὶ 6. Ομ οὗ 
[86 πιδΐῃ ροϊῃῖϑ ἱῃ ἴηθ ῬϑγβΌ]6 18 86 "' λέαέπσ," οὗ 
6 τοϊχίπρ οὗἨ (ἢ0 ᾿οατθῃ ἰῃ (06 (ὮΓΘΘ ταϑαβιιθθθ οὗ 

ΤοίογΒ ἰοῸ (86 στοαὶ υἱβί Ὁ]6 Ομαγοῖ, ἢ ἴῃ 
σι ΐοῖ [86 νὶηρ ζΟΒΡΘΙ ΒΟΘΙΏΒ, 88 1ῦ πόσο, ἰάθη δπὰ 
ἰοβὲ. [10 ΔΡΡΘΔΓΒ 88 1 [86 ροΒροὶ γθσα θιρι ρά ἰῃ 186 

Φ[βΒο δ᾽γοδὰγ ὅτ. ΑβΒκοϑὲ (Ζα}οδ, ἐπ ζωσ, οἰῷ. ΤΈΚΝΟΝ 
{ον Ῥ. 115) ΓΟ ΚΒ : 1η δηᾶ ᾿ῃγοι ἢ ἴη6 ΟΠ ΌτΟ; ἴδ 

ἰτὶ εἶθ ποσὶ Ρτοοθοάβ: ΟἿἹΪΥ͂ 85 186 ἘΡΠΙ ἀντ 6}}6 ἰη (6 
ΓΟ (Εον. χα. 7) [5 (δὶ ΔΌΪθ ἴο τη πὶ] 8 ΒΟΌΪΟΣ οἱθηθπξ 

ἀπ 1)0 τὴδ28 οὗἩ δυϊηδηΐΐν, [ἢ ἴδ0 ποῦ] ἀ.".. “ΤηῸ ποϊηδῃ 
ἐοοῖ ἴἰτὸ ἸΕΔΥΘῺ ἴτγοπι οἶ80 6 ΓΘ ἴο πη] χίο ἢ τ} (ἢ 6 ἀν 
δυὰ οὐϑῆ δεῖ 158 6 ζΟΒΏΘΙ, 8 Κἰηχήοϊη ποῖ οΥ̓͂ (μ8 ποτίή, 
δοῖ [26 πυηΐζοϊΐηρ οὗ ΔΩΥ ΡΟ ΕΓΒ σοὶ δἰγοθαν οχίδιθα 
Ἐιοτγοίη, 8 Κίησαομα ποῖ τίσ, 88 (ἢ. 6 δο οι] Γ Κὶ μά οτηβ, "ουϊ 
οὔ 00 οαὐτἢ᾽ (Ώδη. νἱῖ. 17), Ὀὰϊ ἃ ΠΟ μόνον Ὀτοῦχῆξ ἰηῖο 
[09 ποτὰ ἤγοιι ῦοτα : υΐ ἃ ΡὨΠΟΘΟΡὮΥ, Ὀπὶ ἃ Βονυθι δι οη. ἢ" 
--" . 8, 

{ ἜΊΨΕ 68}1}6 ἰἰ Ἰροϊξχίγολα, ὉΥῚ ΠΟ ἢ 6 ἄοοβ ποῖ τηθδὴ 
φίλον ἰ)0 σὨυΓο; βοῦν] Ζοὰ ποὸγ ἴἢ6 ναγίου δ ΒΔ 6 δα ΟΣ 
μοι δ ΣΉ ΔΈΈΡοε: ἴα (8260 Ἰδτχο ὈΟΑγ οὗ ποτα! ηδ] Ομ άοσῃ. 

νοῦἹὰ ; Ὀμὲ υπάον 180 τοροηογαρ μόνος οὗ Ομτθ. 
ἀδηΐίγ τ Μ|1 δἱ ἰδδὲ Ὀ6 δϑοὰ ἱμπδαὶ ἰῃ6 τῇ ο016 ποι]ὰ 
8}8}} 6 ἱποϊυὰοὰ ἴῃ (6 ΟἸυτοῦ, Βογο, ἴδοῖ, 
πὸ ἰτδηβδίοστοδ ίοη οὗ Βυϊθδη πδίυτσο, οὗ δοσί θυ, οὗ ' 
ἱπβιἱυοη 5, οὗ συβίοταξ, ἰῃ βμοσὶ, οὗ ἴμ6 τοὶ Οοβπιοῦ | 
--͵αν ἰδ6 ργδάυδὶ “' γοροηθγδαίίοι ᾽" (αι! χὶσ. 28).- 
ἔογβ ἴο τί ποῖραὶ ροϊπὺ ἱπ υἱὸν." Βαὶ (18 ΟἿ Γ8- 
εἰδηϊσαιίου οὐὗἨ ἰῃ6 ὑβοΪθ που] ὰ ἰβ ποὺ ἱποοσῃρβϑί 9 
γῖ (16 ἀογνοϊορεηθης οὗ ΑἸ οτῖδὺ ἴῃ [00 που], ΒΟΥ 
αἰ τῃ.6 πο] 6 δὰ ἰἢ6 παρα οπίηρ οὗ ἱπάϊν᾽άυα) εἰ» 
πΟΙΒ. ΝΥ, (8.8 γοτῪ αἀδαϊεαξοη οἵ Ἰ1ἴδ αΔ α τολοῖε, ἴα 
οομδοαύςῃοα οὗἉ νΒῖοὰ {Π6 ΟμυΓοΙ ΜΠ] αἱ ἰαδὶ ρόββϑαϑῦ 
δηα οἰαίτη δυθυυ ϊηρ', ΟὨΥ ὈΘΟΟΙΊ6Β ἃ ἰυἀρτηοῃΐ, υπ- 
1688 ἰξ Ἠ6 τοδάθ οὔγϑ ὈΥ̓͂ Ροσβοῃδὶ σοζοηογδίίου, ᾿υδὲ 85 
ὈΠΌ ΘΙ] ΟΖ ὑγαηβίοσιβ ἴῃ6 τηοϑὲ ρ]ουΐουβ ἰσυτ}8 ἰηΐο 
10 τηοδὺ ΔΥῸ δηὰ [06 τηοϑὺ ἀδηρβογουδ ΟἸΤΌΓΑ, 2 
ΤΏοΒ8. ἱἰ, 

ΑΙΡΟΒΡ: “ΤῈ ὕπνο ῬΑΙΔΌΪΕΒ ἀγὸ ἱπυϊτηδίοὶν τϑ-. 
Ἰαιοα. 7λαέ ταβ οὗ ἰδο ἐπλεγεηΐ, τὸ ὑμρὸ ἱη ῬΟΙΘΕΥ͂ 
οὗ ἰδ κΚίηράοτα οὗ ὨοδΥοι 88 ἃ οΟὨἰΔΙηἷηρ ἰῃ ἴὑ- 
Βα ἢ 106 ῥεϊμοΐρ]θ οὗἨ οχραπείοῃ : ἐλ, οὗ ἰΐς »οιοεν 
ιολιοῦ, ἐξ ροκξϑεβδὲ8 Οὗ ἐπ απα ἀεδὶπιϊαξησ α 
͵)7ονεῖση πιαξδ, 1} 8}} Ὀ6 ἰδοῃ ὺρ ἱπίο ἰ, Απὰ [86 
ΘΟΙΏΡΑΥβοι 'β Ὡοῦ ΟὨΪΥ ἴο0 1:6 φοισεῦ Ὀπὲ ἰο [δ ε7)εεΐ 
οὗ Ἰραᾶνθῃ δἷδο, ἩΜοΣ Ὧ88 118 σοοαὶ ΔΒ Μ6]] ΔΒ 1186 Ὀδὰ 
δβἷάα, δῃὰ ἔον ἐμαὶ ρψοοὰ ἷ8 : ΥΨίζΖ,, (ὁ τρδῖο ὙΠΟ]. 
ΒΟΙ6 δηὰ δὲ Ὁγ υδὲ (αὶ το πουϊὰ οἰμογνβα Ὀ6 
ΠΘΑΥΥ δῃὰ ἰμβδ]υθτίουβ. Αποίμον εἰσι κῖηρ Ροϊηΐ οὗ 
ΘΟΙΩΡΘΣΊΒΟΣ ἷβ ἱὰ ἰ06 ἔδοὶ ἐμαὶ ἰοανθ, ἃ8 υϑοὰ οσὰξ 
ΠΆΓΙΪΥ, ἰ8 ἃ »έθοδ ζ ἐλε ἰδραυρπεα ἰοα Ῥυὺ ἀτιουρδὶ {Π6 
ΠΟῪ ἀουρὶι---(τὸ (υμωθὲν ἅπαξ ζύμη γίνεται τῷ λοιπῷ 
πάλιν. ΟἾγγα. ΒΠοτῃ. χὶνΐ. Ρ. 484 .)--͵ἰυδὶ δ5. 106 
Κίπράοιι οὗ Ὠθανϑ 8 [Π6 ΓΟΏΘἾνα] οὗ πυτηδηϊν ὮΥ (80 
τὶ ρῃίοουβ Μαῃ Ὁ τὶδὶ “6808.--- ΤῊ 6 ἢ μόρα {κὸ (86 
Ἰαδί, Ὧ89 ἰ(8 σοπεγαὶ διὰ 118 ἐπα! υἱάμαΐ ΔρρΙΙοΔΏοΩ : 
(1) [πὶ τἰ86 ροποίγαιης οὗ (86 τολοῖς πιαδὲ οὐ ἀμπιαπέϊῳ, 
ὈΥ ἀερτοαδ, ὉΥ͂ (Π6 ἰηήμοηοα οὗἩ ἴδ ϑῃϊγι! οὗἨ αοά, 8δὸ 
βιυἰ Κἰησὶν πιυχεθβοὰ [86 ΘαΥΙ ον δροὸθ ὉΥ [86 ἀτορ- 
Ρἷῃς οἵ Ἀθδίβοῃ οὐδβίοτῃηβ δπὰ πΌΣΒὮΪ :;--ἶπ τοοάργῃ 
ὨΟΒ ΠΟΘ ρτδάυδ!}ν δηα βοῦν δανδηοίηρ, Ὀυϊ 
8.}}} ὕἢο Ὀ6 Ρ]ΔΙΗΪΥ δοθη ἴῃ ἰἢ6 γναεὶουβ δυδηαἀοῃσησηὶβ 
οὗ στ πηῖμδὶ δὰ ὉΏΠΟΪΥ͂ ῥγαοίίοϑϑ (88 6. ᾧ.. ἰὰ ον οὐγὰ 
πη οὗὁὨ βδυθῦῦ δηὰ ἀνθ! !ἶηρ, ἀηὰ 86 ἱπογοδδίησ δὺ- 
ΒΟΥΓΘΏΟΘ Οὗ Μὰ, διλοὴρ ΟἸσβιίδη 1168}, δὰ τὶιμουϊ 
ἀουδί ἰῃ 186 οῃμὰ ἴο Ὀ6 δ᾽ 1 8}}}7 δῃ ἃ ὈΠΊνΘΓΒΑΙΙΥ͂ τηδιὶ- 
ἴοβίθα, Βιυὶ {μι18 εἴἶδβοι ἀραὶῃ 18 ποῖ ἰο Ὀὰ6 ἱγαςρὰ ἴῃ 
(16 ΘΒ Δ Ὀ ΒΗπηθηῦ ΟΥ ἰβίογυ οὗ 80- δ] θὰ ΟΒυγοῖοδ, 
πὶ ἴῃ ἰδ6 ἰαάφθῃ δανδῃοοσωθηί, πιϊμοαὶ ορεογνδιίου, 
οὗ ιμδὺ ἀθϑρ ἰοαυθῃϊηρ ρΟοῦ ΜὨΐοΟἢ πότ 1 
να οὗ υχηδη ἔογτηβ δηα δβυείεωβ. (2) ἴῃ ἱδῈ ἰγὰπθ- 
ξουτοίῃρ Ῥόνον οὗ [86 ὁ ΠΟῪ ἸαανΘη᾽ ΟἹ {πὸ τολοζα δδ- 
ἱπρ οΥΓ ἱπαϊυϊάμαϊδ., “Τὰ ἴΔοὶ 86 Ῥάγαῦ] ἀοοβ ποίδ- 
ἰηρ 1688 ἰπ8ῃ βεὺ ἔοσί ἢ ὑο ὰ8 ἴΠ:6 ΤῊΥΒΊΘΓΥ ΟὗὨ ΤΟΡΈΠΟΓΑ» 
οι, ὈΟΙᾺ ἰπ ἰΐ8 ὅτγει δοί, τ βῖο ἢ δὰ 6 Ὀυὲ ΟἾΟΘΘ, 88 
106 ἰοανθῃ 8 θὰ ομοθ Ὠἰαἀάφῃ - δηὰ 8160 ἴῃ τὴ6 ᾿0Ὼ» 
βοαυσηὺ (βυθδοαπριΐ 3) τοῆθνγαὶ Ὁ (86 Ηοὶγ ϑρίπι, 
ΜΠ Οἢ, 85 (6 ὈΟἸζΟΓΟΡ σου κίηρ οὗὨἨ [86 Ἰοανθῃ, ἰ8 οοῦ- 
πυκ] δῃηὰ ργορτοβϑεῖν ας (Τ το θ ἢ, Ρ. 97.) ὅϑοιμθ Βδυθ 
οοπίοηἀοα [ὉΓΣ {118 85 ἴῃ 6 8016 Δρρ!)ἱοαιΐοι οὗἩἨ {86 μδ:- 
Δ0]6 : Ὀαΐ ποῦ, 1 (Βίηκ, τἰρἢ]γ.--Α8. ἰ0 πποίμ ον 186 
γυνή ΒαΔΒ ΔΩΥ ΘΕρΟοΐδὶ τηραπίηρ' (ἸΠἸοΟῸΡὮ 1 ἀτὼ ΙΏΟΓῸ 

ν ΓΟ Τκκκοπ (ρ. 16) ΔρΡ.Υ 111πεἰταῖοδ ἐπ 18 ἡδαξηγο οὗ 9 ' 
ΤΑΌΪΟ ἤγοτη ἴδ}:6 Θδυὶν πίδίογγυ οὐ ΟΒ γί δι δι ἐγ, τ ἢοξ6 ποζῖ- 

πα Ὀοῖον 180 δυτίλου οἵ ΒΟοΟΙΕΕΥ ᾿ν88 ἰυπρ ἰάθη τοῦ [89 
γνἱον οὗὁ ἴδ ὨΟΔΙΏ 6 ἢ Ὑ τὶ [6 5. Δπα γοῖ ν εῃϊ ο ν᾿ [1]1 ἰγτεαίβι". 
ὉΪ9 ἤοτοο ὑπ] [86 τ 016 Βοιπδῃ ν οὐ ἃ γ85 Ἰοαντοποὰ δὲ ΤᾺ 
Απὰ γεῖ 109 οχίθσηδὶ σοη γϑγοίοη οὗ [89 ΘΙ Γ6 τὰς Ὁ ἃ 
μπ οὔ ἴδ ψοτκ, Ἰβοδβίήά θα (ἶδ, τ τῳ νν 88 ἴ.).6 ογδαϊοβιίου οὗ 
ὨΠΟΠΊΘΓΔΌΪΘ Βοδί ἢ ἢ ΟρΡΙΠΙΟὨΒ, ΓΟ ΤΩΣ δια οιεῖυπιδ νυ υἱοὰ 
μδὰ οηιν πεὰ {μεῖτ δῦτοδ τυυηὰ 1.10 ΤΟΥ προτὶ οἵ ΠΥ 
Τὰν ΤΟΥ 8 ΠΟΥΟΥ ΤΠΟΓΟΌΖΕΪΥ δοσοιρ ) [δυο 1{}} 
ποἷο δισυείιτο οὗ Ἐοτϊηδη βοείου ποὰξ ἴο ρμὶ ἀ ᾽'06 
δὸν Τουϊυπίο εἰ τι ἰχοιίίου τὲ ἐγοοϊοά οἢ 115 ππδνν τὰ δ. 
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δυὰ τηοτο οομνἱποϑα ὑμπδὲ βαοὶ οομεί ογδίο 8 δγὸ ποῖ 
αἰἴπτδυδ ἴ0 Ὀ6 ρϑβϑοὰ ὈΥ͂ ΔΒ πυρδίοσγ),, ἰὰ ν}}} μαγὰὶν Ὁ 
οὗ τη ἢ! σΟΠδΟαΌΘΏ06 ᾿θΓῸ ἴο ἰηαυΐτο, δβοοίῃρ ἰμδὶ 
γυναῖκες σιτοποιοί πουἹὰ ὯΘ6 ΘΟΥ̓ΟΓΥΜὮΘΓΟ ἃ τηδίϊοῦ οὗ 
πλπε τς 85.] ἜΝ ἘΣ 

9. ὦ πεὶρ Νιϊρα τολὶοῦ ιοαα δροζεη ὃν 
ἐλα ρνορλεί (ποὶ 88 ἃ τογραὶ, Ὀπὶ 88 Ἐιρκήμοομ θὲ 
67.λ:--ΑΒΔΡἢ ΜΒ 8 βθοσ, δηὰ ἰδ Ῥβαίηι ἤθγτο αὐοϊοὰ 
ἯἫΔ5 Ῥγορδοῖο, ἰσδοίΐηρ ἰῃ ἃ βοσίθβ οὗ Ὠἰἰβιίογὶ δὶ μἱο- 
ἴσγεβ [16 αἱρονοάΐοησα δὰ (86 παγασδηϊηρ οὗ [βγϑοὶ, 
186 ἀϊνίηο ἡυἀρτηθηΐθ, ἀπὰ [6 ΒΌΡΒοααθης ΘΟΙρδββίοι 
Δηᾶὰ ΙΔΟΓΟΥ οὗ αοα. ΤῊ ῬΓΟΡΏΘΟΥ γὰβ 18}]οὰ ἴῃ 
186 ΡΑΓΔΌ]66 οὗ ΟἸτἶδί, θ0 δι ἃ8 οοποογηϑα ὈΟΐὰ {Ποὶν 
ἴοσττω δηὰ ὑδποὶρ τρδίϊορ. [Ι͂ἢ γοίογθηοοα ἴο {πον ἔοόστω, 
Ομγῖδι ὑπο θα ἰπ ἐπθηὶ 4}} [86 τηγεύοτίοβ οὗ [86 ἰκΐην- 
ἄομλ οὗ αοὰ; ἱπ τγοΐοσθμοθ ἴὸ ὑδπιοὶν τηδίϊοσ, ἐμθ ἄγει 
ῬΆΓΒΌ]68 θὰ ΘΙ ΟΗ͂Υ ου [16 πατάοηίϊτι οὗ [8.6 ρθορΐο, 
ἩἘΠῸ (Π6 Βυθδοασθης ῬΘΓΘΌΪΟΘ οχῃϊοὶς ΗΪ6 ἱπβηϊΐΐθ 
δοιὰ αἰογίουβ οοτηρδδβίοα. 

ἨΟΜΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Α. ΤῊΞ ῬΔΒΑΒΙΕ ΟΡ ΤῊΣ ΤΆΑΒΕΒ, Ναὶ, ΧἹ!, 94-- 
80, δηὰ ἰηἰογργοϊδου οὗἨ δ Β8116 ἰῃ τϑτβ. 86--48.--- 
ΤῊ ἰδ ΓῸ8 δοῦν ἴῃ 6 τδοδὶ ἴῃ [86 8ο]ὰ οὗ Ομτίδι: 1. 
Βαϊ ἰδ ὑμοῖν οδαγδοίον ἢ (ου  Γ Ϊγ {ΠΟΥ͂ γοθοτη Ὁ]6 
1.6 πη σϑϑῖ, Ὀσὺ ἴπ το! τὙ ΠΟΥ͂ δὸ αυϊίο αἀἰβγοηῦ δηὰ 
ορροβδοά.) 2. Ηον αἱά [ΒΟΥ δοσῃς διμοηρ ἴμ 6 ποδὶ ἢ 
(γουρὰ (86 τηλ]οα οὗ [86 ἀδν}} δῃὰ {816 τυθδίκηθαβ οὗ 
τοῦ.) ὃ. Βαὶ δτὸ [86 ἀΔηρῸΓΒ ἱπρ’ ἔσοτα τποῖσ 
ΓΟΘΟΏΟΘΘ (ΒΟΥ ἰπ͵υσο ἴἰ86 ποδὶ ΕΥ̓͂ ΤΟ ΐηρ ἰὑ οὗὨ ἐδ 

ὕ διὰ ἀῆριν ὅκου δηὰ, ἱπαϊγοοῖγ, ᾿πτουρὴ 86 
πιρτυάδηϊ σραὶ οὗ ἰῃ6 βογσυδηΐθ, ἱΠ6 Ὺ οὐδὴ δηλ ρῸΓ 
ἐΐ οκίβίθηςθ) 4ἭἝ. Β011 [Π6Υ δγὸ τηδᾶθ ἰο βυῦδθουυο ἃ 

Ρύτγροβο (ἰοδοϊιίηρ τ ἰοὸ ναίοϊι, ἰο ἀΐβοοσε, ἰο 
γα, δΔηἃ ἴο Βρϑο ἴδ, δηὰ ἴο παἱΐ ἰπ ὨθΓ ΠΥ δπὰ ρμα- 
ὕδηοο) .ὅ. ΤῊΉΘΥ ΔΒΒΌΓΘΟΪΥ 5}}8}} Ὀ6 βορασαϊθα ἴῃ ἐπ 
ἀδγ οὗ μαγνεβϑὶ (Ἰαἀροα ὮΥ ἰμοῖν οὐσῃ ἔτπιϊϊ, ὈῪ ἐδ δ6- 
ἵοποο οὗ ΟἸτἰδὶ, ὈῪ ἴ6 δ ρο}8 οὗὁἨ Βοᾶνθῃ, ΟΥ̓ 8τ0).-- 
«πὰ ἂε τοεπέ ἀΐδ αν (οονπδσαΐοο, τηδ]ΐθα, σϑ]ου α 108}. 
-- ον ἰδ βορὰ οὗ ἰδ αΟΥἹ] ΟἿ6 ἔγθα ΘΠ ΠΥ δϑβυτηοθ {80 

γαποδ οὗ Ὠυσηδη πδίατο, πα ουθη οὗ ἰδ ἀἰνίπο 
18. ὐΜ ἀγκ ἰδ ἰδ ποί [86 Ἡμοδὺ διροηρ ἴμ6 ἰδγθα, δαὶ 
[816 ἰδτο8 διῃοπρ [1.6 τμοδὲ (1 δθνγοῦ ἰὸ {116 σΠΔΡΟΘ 
οὗ δηοίοηδ δπὰ τηοάθσπι Νογυδιϊδηΐδτη διραϊπδὶ ἰπ6 
ΟἸΌΓΟΒ) - ἢ ΘΠΟΓΩΥ͂ δίῃ ἄοπο [}]5.---- Ππραξδίσηοα οΥἢ 
ὅλο δογυαπίη ἴῃ [λ6 Κίπρθοτῃ οἵ 6οἀ : 1. [18 πΐρῆον δπά 
ΒΟΌΪΟΓ τη οὔ 8. 2. ΤηϑΡκα οὗὨ ἰΐβ ΘΔΥΔ] δπὰ βἰηὗυὶ 
οτοἶβ.---πραυγίουβ Ζ68] (Ἀπδιϊοΐβηη) [Π6 τγοῦβὶ ΠΟΙΟΥ͂ 
ἯΘ δνα [0 τησοί ἴῃ ἴδ6 ΟἸυΓοΣ. ἴδῃ ΔΟΟΟΙΩΡ ΒΕ. 68 
ΤΏΟΓΘ ΟΥ̓ ΟΔἸἸηρ ἕοτίδι [8180 2681 ἴῃ {{|0 αἰβοὶρ]65 ὑπδη 
νοι ΟΥ̓ ΒΟΥ ἰαΓΟΆ.---Ηλ8 86 ΟΠΌΓΟΙ οἵὁὨ ΟὨἸτίβὶ 
δ'νδγθ ορογοὰ [8 ἰηυποίΐοη οὗ [86 Δέακίοσ ᾿---ἰ οὶ 
Ὀοὰ στοῦ ἱορεοίμοῦ: 1. ΑἸ ΒοἸαύοΥ δηᾶ πἀποοπάϊΐου- 
Δ']γ., γοῖ, 2. πὶ ΒΟῪ ΠΔΑΙΤΟῪ [ἰπ|118 1---Ηοὐπ ἐΠ6 
ἴδγοβ διὰ ἰῃ6 Ὑβοαὺ τησ δ} ῥγοϊθοὶ θδο) οὐδὸν {{]} 
186 {ἰπ|6 οὗ Παγνοϑί.-- - ον (06 ρΟΟΪΥ δηὰ (9 ἌΡΕΟΟ 

ΒΕΙΥ͂Θ δηά δϑαὶβί ϑδοὺ οἴποῦ ἴῃ ἰὄῃ6 Κίησάοῃι οὗ ἀοὰ. 
«--τοράοτω οὗ σοϊ σίου τουδὶ 6 οοπηῃθοϊρα τὴ τοὶὶ- 
εἶου οἵἨ ἐγϑϑάοιω.---Α ῬΓΟΡΟΣ Ἰουβ ἰοϊογδου, δὲ 
ἴ)6 δαθ ἔπι ἃ ὈΓΌΡΟΣ αἰβοὶρ ηθ, ἰῃ (86 δρίγὶϊ 
οὗ (6 ροβροὶ. -- μοῦ τ8 δβροῖκ ἰὸ ἀϊβιησυϊθῃ (ἢ 0 
Υἱδί Ὁ]6 δα δὸ ἰηγίαί Ὁ]6 Ομυτοῦ, ὈὰΣ ποὶ ἴο βοραγαίθ 
ἴδοι ρου οδσίι.-- -ΤῊ6 τμοἷθ6 που 8 {πο δοϊὰ οὗ 
Οδνῖδὶ.-- -Αϑ ἴῃ δοοὰ ἴῃ ον Ὠϑδγίβ, 80 816 Ἧ6.---- ΕἾπδ 
ἡπάρτηοηὶ προι ἴδ οβδηοοθ ἴῃ 6 κίηπάοια οὗ αοά, 
διὰ (6 αἰοτουβ τοδηϊ δδοίδίοπ οὗ ἔδθ Οδαυγοῖι οὗ 

Ἢ Αἤανζο :--τ Οὐανπον : Θὰ δρδᾶτοδ (ῃ6 πὶοῖχο ἴον 
[6 δε κα οἵ (10 ΚΟ} τῶδο {ἴγ6 διποιρ ἱΠ6Σ2.--- Οἀγυ- 

φῷ 

ϑοαίομιιδ :  ογίοηι ἀϊαδοίιονι γαοὶί ποείγα πεσιἐροπίξα, 
ποῦ ἐἰὰ ἰα.---Που ἴ86 πδίοῃγαθῃ βίθορ, ἰῃ9 
ἀον]} ἱδ αν, Αοἱδ χχὶ 29, 80: λδίουα Βἰδί, .- 
Θιυιεποὶ : 1,οἱ ἔαϊο 1] ταϊηἰβίοσβ Ὀ6 οαγϑῖαὶ ἰο μοὶπὲ 
οαὖῦ [86 ἰδΔΓ68.---Ογαηιοῦ : ΤΏ ἀν] 15 [μ6 οδυδο οὗἉ δ]} 
186 ΕΥἿ] ἴῃ [86 ποτά, ΦΌΒη γἱ]ϊ!, 44.---Ἴν 18 ποὺ ΘΥΘΓΥ͂ 
κιπὰ οἵ Σοαὶ ἔοτ (ῃ6 αἴοῦγ οὗ αοἀ π}ΐο ἢ ἀόβοῦνθβ οοσὼ- 
τηοῃαδίίοι.---Ζο δία: ΤῊΘ ροοᾶ βοϑὰ τηυδὲ ποῖ ὮΘ 
πορίοοίθά οπ δοοοιηὺ οὗἨ {86 ἴδΓ6Β: ΟὯ6 Βίποοιθ δηὰ "Ὁ 
θαγηδδὺ ΟΠτ βιΐδη 8 ποσί ἃ ΓᾺΡ ΙΔΟΓῸ ἴῃ ἰῃ6 εἶσΨῃί οὗ 
αοά (δδῃ ἃ ἰμουβαπὰ Ὠγροογίοβ απὰ βἰπηουβ.---"ἰ ἴδ 
ἱπροβϑὶ ]6 ἰο ἰγαηβίοστω ἰῃ6 ἰδγσεβ ἰμηίο τὰοαΐ : Ὀὰὶ 
186 ρτδοῦ οὗ αοα τοδγυ, ἰπγουσὴ (86 δαγῃοδὶ Ζθα] οὗ 
ἴδ ἀἰδοίρ]εθ, δουσογὶ [86 ὑπροάϊγ ἰμίο ὨυμΆ0]6 ξο]- 
ἰοτοῦβ οἵ 96808.---ΤῊ6 ὕῃρΌ ΪΥ ἀοδρὶβο ΟΒνιβιίβηβ, θυ 
(ΠΟΥ διὸ ἱπαθοιοα ἴο Πότ ἴον ργοβογναϊΐου δηὰ ἰπ- 
ΧὨ Υ ἔγοσὰ ἱμαρτηθηίβ, ὅθη. χυὶϊἱ, 26 .---- Οαηδέεϊη : 
1ἴ πὸ πουϊὰ υμάογβίδηα [δ6 τηγαίοτίθδ οὗ 86 Κίπράοχῃ 
οὗ ἀοά, Ἰοὺ υβ ἴῃ τος γοπχθας 506 Κ δ] σ ἢ ὐθηταθηΐ ἔσο 
(09 [μοτὰ.---Τὸ ΟΒύτΟΣ ἰβ (86 ΒυΒΡαπάγυ οὗἩ 6οά, 

Ἡειδηον :-- Τὴ πεῖν σοοίλ, λὲδ ιοαν.--- ον [86 
ΟΥ̓ Ομ βυσοθθαβ ἰη δἰαδιὶ Υ͂ ΘΟπορδ]ΐηρ ἷ8 ργοϑοῃοοὶ 
“-ΑἸουρς τἱϊὰ [86 Βρτοδὰ δῃὰ Ὄχίθηβίοη οἵ βοοὰ, ουνἱ] 
δἷβο ἱπογζϑδβοίμ.--- 716 ιοἱϊ οΥΓἹ ἐλ Μίαξίον ἐδ, Ναν 1--- 
ΤΏ Ἰομρ-ϑυδοτνίηρ δηὰ ραϊΐθηοο οὗ σὰ ρῥυὶ8 ἰμσπι ἴο 
Βδτηθ, ἀπὰ πουϊκοίἢ ρδίϊθηοο ἴῃ [ἢ 6Π|.---Ηοτο ΟἸγσίδὺ 
ὈΘδσα πὶ ΐ688 ἴο ἰδδὶ αἰνίπο ἰοϊογαιϊοη πο Ηθτηδι- 
ἰἴοδὶβ ἴῃ το σογοσητηοηὶ οὗ Ηΐ8 ΟὈυτοἢ.--- ΕΘΑΒΟΏΒ 
οὗ ὑπΐ8 ῥγοδι δου : 1. ΤῊΘ βεγναπὶβ τηῖϊρῃϊ σοπηϊΐ 8 
ταϊβίαϊζο (ορῃΐουπα ἔπ6 τΠοδὶ νὶτὰ (ἢ8 ἰδ Σ08)---Βοῖὴθ 
ΙΏΔΥῪ ΒανΘ ἰμ6 τοοὶ οὗ ἰμ6 {πίπρ ἴῃ μοι ; 2, ΒΟΥ 
τοΐϊρσηὶ τοοῦ Ὁρ (86 νδαὶ δἱοηρ πὶ [06 ἴδτθβ ἐ πηρΝ 
βοοά δηῃᾷ οΥἹἱ δῖο οἴἴὔϑῃ ὙΘΥΥ͂ ΟἸΟΒΘΙῪ ἱπίογιπὶ π6α) ; 8 
ἴδ6 χΟΟΥ ἀργὸ ἰοὸ Ὀδ6 ἰτὶοα : 4. (86 τ ιοκοα ΤΠΔΥῪ γοῦ Ὀ6 
βαγοα.--- ΤΏ 0 7 ἀτὸ Ὀουπὰ ἰῃ Ὀππά]68 : ἱπαϊοαιίην ἰΠοὲδ 
ο ]οτϑἷρ ἴῃ τοΐβογγ.--- 6 ΓΟΔ] δηα ἱπίοτμδὶ αἱρηλγ 
οὗ αοαΒ ῥϑορὶο ἀοββ ποὶ γοῖ ἀρῇθδυ. 

νάρβεζο :--- ΤῊ ΘΏΘΤΩΥ͂ ΘΟΙΏ6Β ἩΏΘη Ρ6ΟΡΪΘ ΔΙῸ 
Δ]66ῦ.--- αὶ ἃ βίγδῃρα τηϊχίυγο ἴῃ [86 Κἰηρσάοτῃ οὗ 
Ὠοδυθῶ |---Βαολπιαπη : ΤῈ ταϊχίυτο οὗ [86 σΟΟΪγ δηὰ 
οἵ βἰῃποῦβ ἰῃ τ86 Οδυγοὶ οὗ ΟἸγῖβί.----ὐἰειιλαγά : Οα 
186 νἱοὸν πίοι ΟὨγίδὶ Η π8617 οηἰοτίαἰποὰ οὗἨ Ηἱἷ 
πὰ ὦ" ὌΡΟΣ Θασίῃ, 

, ΤῊΝ ΡΑΒΔΑΒΙΞ ΟΥ ΤῊΣ ΟΛἽΑΙΚΝ ΟΥ ΜΌΒΤΑΒΡ-ΘΕΕΡ 
---Το. κἰηράοχῃ οὗἩ Βοανθὴ υπάον [86 ἤριτο οἵ 8 χταὶῃ 
οὗ τηυδιαγ δορὰ: 1. Τα ἰοδβὺ οὗὨ 41} βοϑαβ (ρον 
δικὶ Ὠυχο γ οὗἨ ΟἸὨγῖβὲ ; Ηΐβ Αροβίϊθβ, ρυ] ]οδὴ8 δηθὰ 
ἀϑμοστηθῃ ; ΗΪΒ τη δβαρθ, γροοῃο οι] δίίοι ἱΒγουρἢ ἃ στὰ" 
εἰδοὰ δηὰ τίβοῃ βανίουῦ). 2. ΤΈΘ ρστοδίοδὶ διμοηρς 
Βαρῦθ (180 ΟΒυτοὶ υπήνογβαὶ δὰ ἃ υπίνογβαὶ τοὶ σἱοη) : 
α. ἴηι τίομοβὶ δὰ Ὀδθβὺ ἀιροηρ μοσὺβ ([86 ρἰδηηρ οὗ 
16 Πυοτὰ) ; δ. δρρδαγίῃρ ἰὸ Ὀ6 ἃ {Γ66 (80 ΒίΓΟΙ, 88 ἴο 
86 800 ἐἰο Ὀθαγ οὐ ἰμδὺ νυ! ]γ βρὶ ΓΙ 18 βου ]ὰ Ἰοάζθ 
ἴῃ 118 ὈΓδΔΏΟἢ68).---ΟἸ τ β δηγ, 88 τοβοοίηρ Ὀοίἢ ἰῃ6 
Βυχο ἐγ δηὰ {Π|0 τα] ΒΥ οὐ 118 Ἐουηᾶδν (αἱ Βγαὶ 80 
ΒΙΏΔΙ1 ἰῃ ἰδ οαὐπατὰ δρροϑάγαποο, ἰῃμδὺ θη οου]ὰ 
ΒΟΆΓΟΘΙΥ Βοῖζα ἰΐ: 86 80 ΙΔΥρῸ, 8ἃ8 ἴ0 δοιιργομοηὰ 
81}} : ἰῃυδ, ὈοΙῺ ἴῃ ὨἰβίοσΥ δηὰ ἰῃ {86 11 οὗἨ ἴπμ6 ἱπάϊ- 
νἱάυ8] ΟὨτἰβάδη).---Ἴ Πα οοπίγαϑὲ Ὀοίνθοη {πὸ ἱῃδηϊ19 
ΒΙΩΔ.ΪΠ688 οὗ (6 βΒορα δηὰ ἰδδ ρτοδίποϑβ οὗ ἴπ6 Ποῦ, 
8 ουὐἱάθποο οὗ [86 ἱπιδηβὶιν οὗ (86 ῥυΐῃοίρ]θ οὗ στον 
ἴῃ 186 ρμἷδηῖ.---ΟὨ γι βύδηϊ γ ὑπῖοο τηϊδυπαργθίοοα δπὰ 
ἱπΐοο ρἰοτβοὰ : δἱ βγβὶ ἴῃ 118 βιλ8}] 988, δὰ ἴμθῃ ἴω 
δα ναϑὲ οσιθηΐϊ.- ΤῊ 6 οοτοιηθηοοτηρηῦ οὗ 811 [ῃ6 ποτα 
οὗ Οοἂ πΒιη8}} ἱπ ἰδὸ ΟΥ68 οὗ 1116 ποῦϊὰ : ΘΟΙΏΤΩΘΠΟ6» 
τηθῃΐϊ οὗ οτοαϊΐου (86 1ἰρσ 0), οὗ Βυτηδηῖγ (ἴ[λ6 Βτδὶ 
Ῥαΐγ), οὗἉ [8:6 οονθηδηίῬΘΟρ]6 (1848ς, [86 γουῃρρρ οὗ 
186 ὑπο Ὀσοῖβοιβ), οὗ 86 Ομυτοῦ ((Π οοπίοβϑίοη οὗ 
ββμοσιη θη), οὗ ἴῃ6 πον 111Ὁ ἀρ αἱ πρρλρ θη Σ Τρ α αόντὸ 
[86 οοτμμηθποοταθὺ οὗ ΟὨΥΒ δα Ὑ δηὰ ἰπαὶ οὗ ὮϊΦ 
κίησάοιῃβ οὗ [8ῖ8 ἩοΥ]ὰ, 



250 ΤῊΕ ΟΘΟἙΗΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

Αίαγκε :---Ματρῖηδὶ ποΐθ οὗ [υΐπον: ΤΉΘΤΟ ἰα ποῖ 
ΔΩΥΉΈΘΓΟ, ἃ ΟΓ ΤΏΟΓΘ ἀοβρίβοα ἴῃ δὴ (86 ροβροὶ; γοῖ 
{86 γθ 'ἰβ ΠΟΘ Τ0ΤῸ ΡΟΤΓΟΡίαΪ, δἷπσο 1 ἐπβΕ:8.68 [Π086 
ἭΠΟ Ὀοονο ἰῃ ἱΐ, πο ποιοῦ ἴη6 ΔῊ ΠΟΥ ΝΟΣΪΚΒ 
οουἹὰ ἀο.--- ΤῊ Ῥαββαρα ΤΉΔΥ ὯὈ6 ΔρΡΙ] Θὰ οἰἴποὺ ἴο 186 
ἔοβρϑὶ οὐ ἴἰο [86 Οδηάυγοῖ. --- (Οἀαπδίεϊη, : ΤῊΐα ἰ8Β 186 
τΟΥΚ δὰ τίβάοσα οὗ αοα, ἐμαὶ Ηδ τηδῖτο8 βοιμοιῃΐηρ 
οὗ (Βίηρβ τ] ἢ ΔΓΘ ποῖ, δῃὰ σαὶ ρ τ [Βηρθ οὗὨ 1ἢο86 
ψ ΠΟ ΔΓῸ τ ΔΚ, 116 Η6 ΒυτὈ] (ἢ δηὰ δραβοὶῃ ἴῃ 6 
(ΐπρβ προ ἅγο πἰρῃ δηὰ ρτοδῦ, 1 ον. ἷ. 26, 27..--- 
Ζείδεια : ΤΊ ποδικοδὺ ζδὶ τ} τν}}} στον ἀπὰ οχίθηα, δπὰ 
ΘΟΙΩΡΓΘΒΟΠα τότ ἴῃ Ποάυοη δηα οϑγίῃ, αν Ομ γβὶ 
Ἠϊπιβοῖ ἢ, πὶ 41} ἐμαὶ Ηθ ἰβ, δῃὰ 4}1} ἰπδὶ Ηθ Βδίβ, 
ἘΡΏ. 1ϊ. 117; 1 Ῥεῖ, ν. 10.- αὐ : Νὸ Βυτηδὴ ρὺν- 
ΟΣ 8. 40]6 ὁ οὈδίτυσὶ οΥ ῥσχουθηὶ (86 Ἔχιθηβίοῃ οὗ [6 
ΟΒυγοι. 

Ἰἡδοὸ :--- ὅτ. }}} [86 Ὀορίπηΐηρ, ρσταάυ δὶ (ἢ 6 Ῥτὸρ- 
Ὀαυΐ στοαὶ δηὰ ρ]οτγίουβ (Π6 580 6.--- ΝΠ ΟΏΒ ΒῊ 

Βοοῖς ἱπίο [π6 Οδμυγοὴ οἵ Ομ γβί, τμογο ἰΠ6Ὺ ὙΠ δηά 
βαίοίυ, βαϊ γαϊΐζου, ρεᾶςθ, δῃηὰ ἔσθ Ὠδρρίῃοϑβα.---- δμδ- 
πον: Τη ροτοαὶ [Ὠΐπρθ οὗ αοὰ ἢᾶγα αδἰγδὺβ πδὰ ἃ 
8118}1] Ὀορίηπίησ (10 ουϊνγατὰ ΔΡΡΘΆΓΔΙΟΘ).--- Βοη 
οοσατηθηοίηρ, ἴῃ Βυπ}Ὁ]9 οοηβάθσῃοο οἱ ἰπ6 [,οτά, τἢδὶ 
ΒΘΟΠΙΌΕ ἃ 5118} τΟΥΪΚ, ΑἸ ΤΑΥΒ ΤΟΙ ΘΙ Ὀ6Γ ἰμαῦ ἰΐ ΤΩΔΥ 
τον ἰηΐο ἃ τ Ὀ]οαδίης ἰο ὑπο86 ὙΠῸ δθ πρᾶγ, 
διὰ ἴἰο {Π086 Μ1Ὸ δῖὸ δδν οὗ. ΤΈβ, ἰπάδοα, ἰ5 1} 6 
ῬΓΟΡΘΟΡ ὙΔΥ οἵὗὨ ὑπ υτρΒΐπρ᾽ : ἃ 8118}} Ὀαρὶ πηΐην δπὰ ἃ 
ταὶ ΚΠ γ οηἀΐησ, ΤΏ Ορροβὶΐθ 18 ἃ Ἰατη θη Δ }6 ΓΑ] 106, 

᾿Π Ὁ. ΤῊΞ ῬΑΒΑΒΙΕ ΟΥ ΤῊΣ [ἘΑΥῈΝ.--- ΟὨΥΒ ΔΗ 
᾿ς δο πἰάάθῃ ρόνοῦ οὗ τοροπογαίίοῃ. Ὀοΐἢ ἰα 1ῃ6 που]ὰ 
δὰ πὶ ἰΠ6 16 οὗἨ Ὀεϊΐονογβ.----Ἴ 6 ΟἸΌΓΟΝ ὑπάοῦ 186 
Ἔρσυγο οὗ [86 σοϊδῃ ἰάϊηρ (16 ἰοαυθη διμοηρ [ἢ6 
ΤΩ68] : 1. ΤΟ τογηβῃ : 32, ἰῃ6 Ἰοδύθῃ : 8. 6 ἰγ60 
ΤΩΘΑΒΌΓΟΒ Οὗ ΤΩ6Ά] ; 4. (86 Ὠἰἀΐηρ οὗ 110 Ἰοδνθη ΒΤ ΟΠρΡ' 
ἔδοτα ; ὅ. ἴΠ0 τοβυ]}.---Ἴ Πο 19 ἔγοτα αοα ἴῃ 18 ργοβτοθ- 
ΕἾΤΟ ΥἹΟΥΟΣΥ͂ ΟΥ̓ΘΡ [Π6 παίυγα] 118 οὗἨὨ [Π6 ποι]α.---Τ8 
ΤΉΟΓΘ ΓΌἢ]Υ (Π6 Ιθανθῃ 18. Ὠϊά, δῃὰ {6 τηογὸ οοταρἰοἴθ- 
1γ 10 Βοθ πη ἴο ἤδνα αἰβδρρθαγθα, ἰΠ6 τηοτο ΓΑΡΙΑΪΥ δὰ 
ῬΟΤΟΣΌΙΥ ἀοο8 ἰδ ρΡοηῃθίγαϊθ δηὰ ᾿ϑαυθη ἰῃ9 ἯΔ0]6 
ΤΩΔΒ8.--- ΤῊ πουὶς οὗ τορεηογαιίοῃ : 1. Οἱ Ὑλμδὶ ἱὰ ἀθ- 

ἂβ (Ἰθδυθῃ βίτοηρον ἴμδῃ 1η68]) ; 2. ἰῖΒ ΡγΟΟΘΒ8 
᾿πμαάδι στδάυλ), 8}1-δυ ρα υἱηρ) ; 8. (ῃ6 τοβυ]ὺ (411 ἐδ6 
ΤΑΘΔΒΌΓΟΘ ΟΥ̓ τγ68] ἰοανοπρα, ἰἢ6 αἰνίη6 116 ρϑηῃοῖγα- 
ως οΥοεΥ τ δηὰ ονθγγίηρ).--- Π6 ΤΟ ΟΏΘΓΔΌΟΣ 

οὗ Πυτηδηΐο ἀ068 ποῖ ὨΘΟΟΒΕΔΥΙΪΥ τὰ ρ }]) ἱπδὶ οὗὨ θυ τῇ 
πα ἰν] 8] ----ΤῊ Ηἰρ Δ6Ρ βοοὶϑὲγ 88 ἃ ἯΠ0]6 15 οἱοναιοὰ 
ΕΥ̓͂ ΟἸγβι δηϊέν, {Π.6 ἸΟΎΤΟΙ ΤΑΥ͂ ἴμ6 ἱπαϊν] θα] αἰπκ-- 
ΤῊ ὑγαῃϑίοττηδίίοι οὗ ἴμο ποαγῖ τυϑὲ οοσγεβροηὰ ἴο 
τῃδὶ οὗ [86 ποῦ] ἅ. 

Αίανζε :-- 6 ὁγὸ οὗἉἩ {μ6 Ἰωογὰ 8 ποὺ ΟὨΪΥ ὑροῦ 
ἱγοροτίδηϊ δαῖτ οὗ βίδύο, θὰϊ 8150 ὩΡΟῚ ΟἿτ σοσατοση 
δηἃ ὨυγΏθ]6 ΘΙΩΡΙΟΥΤΩΘΏΙΆ. --- ἰραΐπσον : Νοῖὶ ΟἿΪ 
νίοοϑ, Ὀαὺ 4180 ροοὰ ΘΧΘΙΡ1]68 816 ᾿ηθοἴοια.---ἼΓ 86 
σι ογὰ οὗ αοἀὰ ἰΒ ἰ0 ΔΡΡΘΆΥ ἴῃ 8]} 18 Ροοσ διηὰ οἰ δου, 
ἴδ τουδὶ Ὀ6 ταϊχοὰ τὴ ἔα ὶἢ ἴῃ (Π6 Ποδτί. 

Ζάδοο :--- δι ΤΟΙΩΔΙΠΒ τηδῃ, Ὀὰϊ ἢ6 ὈΘΟΟΙΩΘ6Β ΡΔΓ- 
ἐδκοῦ οὗ ἰη6 αἰνίῃθ παίυσο, 23 Ῥοῖ. ἱ. 8, 4; δηὰ πεῶοθ 
ΔῊ ΘὨ ΤΟΙ οἰδηροα Ὀοίηρ.--- 8 ΡΟΎΘΙ ΟΥΚΒ ἰηγΐθ- 
ἴ ιν, σταάθδγ, οδοινου, πὰ ἰγρεαιβ οῖγ, 1}}} (86 
Ἧ0]6 πδίυγο Οὗ τηδῃ, ἤτοπι 18 Ὀγὶποὶρ]6 ἰο 118. ἱπαὰϊ- 
νίαν] δου εἶς8, ἰ6 ροποίγαιθα, ἰγδηβέοστηθα, πυραμποὰ, 
ΔΗ δαβἰ τηϊδιθ, δῃ ἃ 011} ΟΥΟΤῪ ἴογαοίχτ δηἃ ὉΠ ΡΌΟΙΥ οἷ- 
οτηρῃὶ ἱβ ΘΧΡ6]16α.---Τ αἰ ΒΒο] 16 Θομημηθ πίοι Ὀοί τοοΏ 
Ὑαὶ ἰΒ Ἰοανοποὰ δηα 1Π6 ἰθδύθη : Ὀδίνθθα Ὀο ον οτθ 
δηὰ ΟἸγῖϑι. 

Ἠδμδηόν : ΤΏ 8]1-ρεποιγαιίηρ μόνον οὗ ἰῃ6 ρῸΝ» 
Ρ6] δηὰ οὗὨ 1ϊ8 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂, ΘΒρΘοίδ Υ οὗὨἨἉ ἰῃς. Ὀϊοοὰ οἵ 
ΤΘΟΟΠΟΙ ἰδύοῃ πὶ {Π6 ἀδδὶῃ οὗ Ψ96808.--- ἄνθη ἀνγοποὰ 
ΘμΘΙἶ68 οὗ ΟἸτ δι δηλ Ὠάτθ Ὀθοὴ ΟὈἸροὰ ῥδγὶγ 
ἴο οι 86 ΡΟΤΘΡ οὗ {Π6 ψΌΒΡΕΙ.--- Πογο [η)6 Ἰοδυθα 
οὗ ΘΟ τ βδηῖν 18 σαμίϊηρ, (ἢ ὁ ὙΠΟΪ6 πλ888 ΜὉ}}} ὈθοΌσηθ 
οοΙτΌρί.--- δου ΟἸγβὔδη βιουϊὰ οροσζαΐθ δ8 ᾿Ἰφαυφῶ 
ὌΡΟΣ 8}] δρουμπά. 

Ὁ. ΕΙΨΙΣΜΕΝΈ ΟΥ ΤῊΚ ῬΒΕΟΡΗΉΣΟΥ (ΥΕΓΒ. 84, 86) 
--- Οτῖδι 1π6 τον ϑδιίοη.--- -ΟἸγῖδε [06 σουθα]ογ οὗ δ}} 
ΒΘΟΓΟΙΒ: 1. ΟἴἴΠο8ο οὗ ἀοα ; 2. οὗ Βυτηβηΐίγ : 8. οἵὗ 
11:0 ΒΒίοΟΥΥ οὗἨ ἰδμ6 Κίηράαομι οὗ ἀαοά ; 4. οὗ [π6 [κἰπρ» 
ἄοτι οὗ Ὠθδνθῃ.--- 6 ῥδγδῦ]οβ οὗ ΟἸγὶδὲ σγουρὰ 8βο- 
οτοίβ οὗ ἀοα.--- νου (Π6 ΡαγΔΌΟ]ΪΟ ἔοστω υβοὰ ὉΥ 
Ογίβῦ, ραγν ἴον οοποοαϊηρσ [6 ὑπ, ὈΘΟΔΣΩΘ ἃ ΠΟ 
ΣΟΥ ΘΟ] 0η. 

ϑίαγζο :--- Οεἰαπάεν ;  ΒΘΆΟνΟΣ 6 8566. πϑίιγαὶ 
Τπϊηρβ, 1οἱ υ8 οἰονδίθ ΟἿΓ σα β ἰ0 ὨΘΔΥΘΏΪΥ ΣΟΔΙ  ἰΐοα. 
--ο-᾿ Ομεοηοὶ : ΤῊΘ τηγβίογοθ τ μος ἔργου 811 οἰθση 
Βδὰ Ῥϑϑὰ μἰὰ ἱῃ αοὰ, απὰ τοὶ ἴγοσῃ (86 Ὀσρίππίησ 
οὔ ἴ86 που]ὰ μδὰ Ὀθδῃ ργεϑθηϊρὰ ἰῃ ἔγροβ δῃαὰ ῥγορῆθ- 
οἶθδ, ΓΟ δ ἰαδὲ τϑυθαϊοὰ Ὦγ ΟἸγίβι, δὰ ἀγα τηοτὸ 
δηἃ τότ [Ὁ18]}16ὰ ἴῃ διὰ ὮΥ Ηΐτω, Βοσι. χυὶϊ. 9ὅ. 

8. Τλε Γμλ, ϑισίλ, ἀπά δευοηίδ, Ῥαναδῖοε, πιὰ Ῥαναδοϊοαὶ ΟἿοδε 9 ἐλῖε Βεοέϊοπ, Οἱ. ΧΙΠ. 44- ὅϑ. 

44 Αραίπ," {λ6 Κίπράοται οὗ μϑαυθῃ 8 {|κ6 απίο [4] ἔγθάϑυσθ Ηἰὰ ἴῃ δ [186, τῷ] 614; {πὸ 
τ Οἢ  ΠΘὴ 8 τηδη ᾿δ}} ἔσυαμα, 86 ΒΙά 6 [τ ] οἷ ἃ τη ἴουηα, δηα σοπορα]βὰ ;}], δηα ἴον 
7ΟΥ ὑμοσθοῦ [88] ροϑίϊι δηὰ βϑι]δίμ 4}} (ῃαῦ Ὧ6 μι}, δια θαγοία ἐμαὶ Β6]4. : 

48 Αρϑϊη, ἰμ8 Κιηράοπι οὗ ἤδᾶνθπ 18 ΚΘ πηῖο 8 τῃϑγοῃδηίσηδη [τπϑτοβδηί],᾽ βεοκίην 
46 ροοα]ν ρθ81|8: Ὗ Βο [Απάα]; ψβΘπ ἢ 84 ἔουπμα ὁη6 ρΡ681] οὗ ρτϑδί ῥγῖοθ, [116] σσϑης 

84 50] 8}} ὑμαΐὺ [6 ἢδα, ἀπ Ὀθουρῆύ 10. 
41 Αρδΐη, [Π6 Κίπράοπι οἵ μϑανϑ 8 1κθ απίο ἃ ποὶ [ἄγαν -π960], ὑμαὲ τγὰ8 οαϑὲ Ἰηΐο ἐπ8 
48 568, δηὰ ραίμογθα [ραιπϑτίηρ ἰορϑίμοι, συναγαγούσῃ] οὗ ΘΥΘΟΙΥ Κὶπὰ : ὙΥ ΒΙοἢ, τυμθῃ 1 

γγα8 []}, ΤΠ6Ὺ τον ἴο [18] ΒΠΟΓΘ, ἃπα βὰδ ἀοννῃ, δπὰ ραίμοσθα [6 ροοΐ :μίο ψββϑβοῖβ, 
49 Ὀυΐ οαϑὺ ἰῃ6 δά ΔΥΔΥ. 50 8}8}} 1Ὁ θ6 δὶ ἴπ8 δπὰ οὗ ἰῃ8 σπου]: [6 δηρθὶβ 58}4]} σοϊηθ 
80 [ς07 ἴοτί, δι βονϑὺ [βϑραζαίθ)] [86 στ] κθα ἔτοπι διηοὴρ ἰδ 7υδί, ΑἸ:Α 5.18}} οαβὲ ἰῆθῃι 

Ἰπΐο ἰῃ6 μχτιδοθ οὗ ἤσο : {π6γα 8}}8}} 06 8 }}1πρ' δηα σῃδβηϊηρ οὗ ἰθθί]). 
δῚ 
δ2 Υολ, Τιοτὰ. 

| 
“6508 βδι ἢ πηΐο ῃθηι, Πᾶνα γϑ υπαογβίοοα 41} ἴΠ 686 ἐβιηρβθὴὶ ΤΏΘΥ ΒΔΥ υπίο ἢ]Π], 

ΤὭΏδη βαϊὰ ἢ6 υαηἴο ἱποτῃ, ΤΏΘΓΘΙΌΣΤΘ ΘΥΘΣῪ Βουῦ6 τσλίολ, 15" Ἰηϑίγαοί 6 υμὶ0 
, [}]} π6 Κίηράοιῃ οἵ Ἰιδαν θη, 185 {1 πο 8 τηδῃ ἐλαΐ ἐς ἃ μουβϑῃο]αθγ [0 ἃ ὨουΒ6}}014 61] 
ψ οἷν [π80] Ὀσηροία ἕοσὶλ ουὐ οὗ Ἀ18 ἰσθαβυχο ἐλέηφδ 6 δ ῃα ο]ὰ, 



ΟἼΑΡ. ΧΙ 44-ῦ2. 20] 

Τὸν. πες ΠΗσΟΙΝ. πάλιν, 16 ναπῆηρς ἴπ ἰη9 δοεῖ ΜΆ8., δ Β., ὮὉ.. αἷδο ἰὼ Οοὰ, βιηδίιξ., ἢ ἐδο 1δέϊα Ὑαἰκαῖο, δηὰ ἰδ 
ἴδτονσῃ οὐὔἱ ὮΥ͂ ἰδοβοηάοτί, ΤΤοΚα}]66, ΑἸίογὰ, πὰ σοηδδί. ᾿οδσωδηὴ οί! δἰ, Ὀαξ ἢ Ὀγδοκοῖδ, [ἰ ὈΑΥ͂ ΘΑΔΠΥ ἤδγὸ Ὀ6ΟΩ 
ἰπδαγιοὰ ἤγοιη τυοῦα. 4 δηὰ 4ἴ:; αϊ ᾿ξ ΤΏΔῪ δἷδο ἢδυθ οθη ογπη ἰδ ποτα δὲ 186 θορίπηΐης οὗ ἃ πὸνν δεγίϑδ οἱ ρδγϑῦ]οδ. 1Δηχϑ 
χοΐδιηδ ἰϊ [ἢ 5 τα δἰ δίίοι δ ἰῃροηπίουδὶ ν ἀοίοηαδ ἐΐ ἰη τῃ6 ἔχοχ, Νοίοδ.---Ρς δῷ ἈΝ 

3 ον, 45.---ἰ-Μογο δοῖ- "απ 18 ὨΟῪ ΟἿΪΥ υδοὰ οἵ α ᾿σράϊῃρ γ 586], 88 αἰ ησἸδμοὰ ἴγοσ ἃ δ}! ἴον, 866 ἴῃ ἘΠ ΖΙ ΔΩ 
Ῥιει.--Ρ. 8.} 

5 γεν, 46.---ἰ Αοοοτάϊηρ ἴο [πο Ἰσὰρ τοδάϊης οὔ σοάᾷ. δία! !., Υ δέο., σου δῦτ., οίο., δοὰ 186 οτἰ εἰς} εὐϊ!οη8: εὑρὼν δέ 

ἐμοίδαι οἵ ὅς εὑρών. 846 ΜοΥοΥ, Ρ. 318.--. Β.] 
4Ὑέεν. δ1.-- Οοἀά. Β.. 1)... 1{8]., ΤΙΣ. οἴα., οα: λέγει αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦτ. Βο Ἰλοδτοδοη δηὰ Τιϑομδηάογί, [ΤτΟΚΟ]]166, 

ΑἸώογὰ, Ουῃδῃῖ) ; Ὀυϊ ΔΙογοσς ἀοίδηαε ἰπὸ ϑαυίθηοο. [{ Ἰοο Κα ̓ ἰκα ἀπ ὀχοχϑίίοδὶ Ἰηἰοτροϊδιίου. (Οοἀά. Βιμυδίῃ, ΟἿ ἰδ [6 ν᾽ οσάδ.) 
4 γεν. δ1.---ἰΚύριε 16 Ὑνδπτίης ᾿Π ΠαΘΓΟῦΒ δαί μοσί 162. 
4Υ εν, δ2,.--[1}ὸ ἰπίοτροϊαῖθα Ἰνοτάβ: Ἡγλέολ ἐδ, δτὸ θϑτίοσ οσα! ἰδᾷ.] 
ἼγοΣ. δϑ.---ὈΙδογουςϊ γοδάΐησο, Τῇ βασιλείᾳ [ἋἴῸ᾽ εἰς τὴν βασιλείαν) 6 δαρρογίοἄ ὮὉΥ Β.. Ο., Κ΄, εἴς. (ΑἸδοὸ ὉΥ Οοά, 

Βἰπαίς. πιο τοδὰδ: τὴ βασιλια, δ δι αἰ η 6 ὁ ἴον 4ἰ) 88 ὑδθι] ἰὼ [15 Μ5, 11 16 [06 ἀδιίτο οἵ τοίθσθηοθ: "᾿πβϑίχυοϊ θὰ ἐῃ 
1λο Κίηζάοσμ οὗ οαυοη."--". 8.} 

ἘΧΕΟΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

γον. 44. Αρσαΐη, ἴ8)0 κίηράοτη οὗ Ὦθανθα ἐδ 
ἯΧο ἴο ἃ ἔχϑαβυτο.-.--- Πἰβομοηαοτί, Ὁ] οπίης Οοαά. 
Β., Ὁ... εἴς., οταὐὶϑ πάλιν, ασαῖπ. Βαϊ Μογον τὶὶ κοοὰ 

᾿ΣΡΘΒΟῚ ἀοίσηαθ 1ἃ, ΤΏ6 ΟΥἰβαΙΟἢ ΔΡΡΘΟΑΙΒ ἰὼ Πᾶγθ 
οὐ παιθὰ ἴῃ ἃ βι νυ] δες οοστθοϊΐοη. Βαϊ ἃ οοῃβίἀδγδ- 
τοι οὗ [8 ῬΒΓΒΌ165 ἴῃ ἐποῖν σοη 0. ΜΓ] ΘΟ ΠῸ06 
ὯΒ ἱπαὺ (18 Ῥδυίΐο]ο 'β ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ.---ΑἸἿῸΣ ἃ ΖΘΏΘΓΑΙ 
ἰπιγοάυοίώοι δουΐ ἐδ6 ῬΑΓΔΌΪ65, ἰΠ6 θγβίὶ οὗ ἴπθῶὶ ἷ8 
δὲ οὔοο ἰηἰτοἀπορα ἴῃ 1Π6 ἔοττῃ οὗ ἃ βἰγηρὶθ εἶν. 
ΤῊΪ8 ῬΑΣΔΌ]6 15 ἰμ6ὴ βυσοροασα ὈΥ͂ {86 [0]]ονείπρ; πῈ}}- 
τ το ΡαΓΆ]] 6] 5τὴ :-- 

1) ἄλλην παραβολήν, γτοτ. 34, 1) πάλιν ὁμοία, γοΥ. 44. 
4) “ ε γορ 81, 2) “ “4 γαῦ, 4, 
8) “ “ γον, 88. 8) “ ς γαρῦ, 47. 

ἔτοτι ἴῃ6 υπτη βία Κα Ὁ]6 με πο οϑὶβ ἤότα ἱπαϊοαϊοά, πὸ 
ξείδον ὑπαὶ 186 ὅγβι [ΠΓΘΘ ῬΔΓΔὉ]68---ἰἰγοἀπορα ὮὈΥ̓͂ ΔῊ 
ἄλλο----δτα ἰπιοηαοα ἰο ὀχ ἷς ἰμ6 Κίηραοτη οὗὁὨ ἢθᾶ- 
ΥΘῺ ὑπᾶοῦ 8 ἐδγθοίοϊ ἃ δϑροςῖ, Ὀοΐηρ οδο {ἰπὴ6 ᾿γθ- 
δοη οα 8Δ3 ΙΟΥΘ ΘΕΪΑσροα δηἃ πηΐγογβδὶ ἰῃ 18 ΟὨΘΓΒΟ- 
ἴοτ. Απὰ διδουρὰ Π6 ἰδϊταὰ ΡαΓΔὉ]6 ὈΘΑΓΒ ΤΏΟΓΘ ΡδΓ- 
ἱου ΑΓ ὉΡΟῺ {Π 6 ὈΠΒΘΘΏ ΘΠ ΟΔΟΥ οὗὨ ΟὨ τ β ἰδ γ, (18 
ῬΟΎΘΓΙ 18 ΟὨΪΥ δία ἴῃ οΥοΣ αδοσνγαγὰ ἴ0 ΔρΡΡΟΔΓ 81} [86 
ΤΏΟΓΕ σ]οσίουβ ἴῃ 118 ΔΌΒΟΪυ6 ππίνογβα γ, Ὑμβοα ἴῃ 6 
ΘὨΓΓΟ ΤΠ848 8[}8}} ἢάνθ Ὀ66Ὲ ἰδασοπθὰ ΌΥ͂ 186 ρΌΒΡοΪϊ. 
1 ἰ8 δἱ {π19 ροΐπιὶ ὑπαὶ [86 ἀπ  (Ποδίβ σοση 68 ̓Ώ. Μοδὶ 
αἱστιβοληιν ἰΐ 18 ἰπἰγοάποορα ὈΥ πάλιν, ὙΒΪΟΝ ΒΟΘΙῺΒ 
ἴο ροΐπὶ Ὀαοὶς ἰο {86 866 ἀ πἰὰ ἰῃ [8 στουπά, ΒΡΟΚΘΩ 
οὗ ἴῃ (86 θτβί Ῥδγα Ὁ ]6. ΚΒ ΠΟΓΕΥ Ὀοίογο, ΟΕ δ Υ 
᾿δὰ Ὀδοῃ ργοβοηιοα ἴῃ 103 τίν ογ58] οχιθης, ὑπὰϑν ἐπ 
ἤσυτο οὗ ἃ ἴτθὸ ἴῃ ἩΏΟΒ6 ὈΓΔΏΘΙΘΒΘ [86 Ὀἱτὰβ δουρεὶ 
Ἰοάρστηοπι, ἃπ!ἃ 88 δυμηδηΐ Υ Ἰοδυθηθα ΌὈΥ {π0 χοροὶ. 
ΝΟΥ αρϑΐη [86 ΒορηΟ 18 ομδηροά, δὰ Οἢγβ δη 10 ἰ8 
ἸΚοηρά ὑπο ἃ ἐγθαβῦτο ἱὰ ἴῃ {86 86]ἀ---ἰο ἃ τΆγο ρϑδιὶ 
ὙΒΙΟ. ΒΟο8 ἴο ὮΔΥΟ αἰδαρρολτρα, -- ΔΎ, ΟΥ̓ΘΠ ἴ0 ἃ 
ἀτδαυρῆὶ οὗ 58:68 οοποθαϊοὰ ἴῃ ἴπ6 ἀσρ.}8 οὗἁἨ 86 8θὰ. 
ΤῊ ἰγαπβ οι ἴῃ ἰπ686 ῬΆΓΘΌΪ68 ἷβ ὙΘΥΎ ΘΆΞΥ δηὰ 

Ὠϑίυταὶ : ἔγτοτα {Π6 δορὰ Ὀυτὶοα ἴῃ 80 στουμά δῃὰ (86 
Ἰοασϑὴ ᾿ἰὰ 'π ἴΠ0 τηρδ], ἰο 16 ἰγοαβαγο Ὀυτίοαά ἴῃ ἰἢ6 
διὰ. ἔτοτῃ 1Π|6 ἰγθϑβυγο ἴὸ 06 ροατὶ οὗ ὑ Ῥτῖοο, 
186 ἰγοαδυσο οὗ ἰῃ6 ἀφορ, το βυρροδίθ ἰΠ6 Βα : [ἢ 8 
βδμοστηθ τὶ {ποὶρ ἠοὶ, ἐΠ6 τηϊχοα ΤὨγοὴρ οὐ {μ6 
θόδ οι, τ86 Ὀδηῖϊς οὗ (ἰπη6, (86 ΗΔ] βοεραγαϊΐζου, Οορ. 
4150 ΑἸίοτὰ δηὰ Ττεῃοὴ.---Ρ. Β.] 

Τὰ ἴλὁ 386]ὰ.---Μ ΟΥΟΥ Το ΡΒ ἴῃ Τοίογθηθο ἰὼ 
ἰδ6 ἀγίΐο]8 : “1 ὑπαὶ ραγ συ τ Βο]Φ ἱὰ πο ἢ ἰδ ἸΑΥ͂ 
οοηορα]οᾶ." ΒΒυΐ {18 ΤΟΤΕ ΙΏ6ΤῸ ἰδυϊοϊοῦυ. ΤΉ ἃῃ- 
ὅο]6 ροΐῃιβ οαἱ ἃ οοπίγαβί, βῃονίησ ἰῃδὶ [86 ἰγοββογο 
85 Ἰοΐδ τθογο, Βαυϊπρ ΠῸ βροοὶαὶ οὐγθοσ. ΤΟ οἷτ- 
συϊηβίδποο ἰῃδὲ ἰΐ ἸΔΥ ἰὰ ἴῃ 4 βΒοϊὰ πῆογο ἰὲ που]ὰ 
ποί Ὀ6 Ἰοοϊεοα ἔογ, ἱγ }} 1685 ἱμπαῦ 1ῃ6 Ββπᾶοὺ ταὶριϊ το- 

ἰϊ 28 ἃ ἰγοδϑυγθισοσαε, Βυὶ ἰῇ6.Θ ΔΒ 81}}}} ἃ ἀθ- 
δοῖ δῦουϊ ἰδ {116 το μῖ5 μοπροβδδίοῃ, Ἂἀοοογαϊηρίγ, 

[9 δ'πᾶοῦ δραΐῃ ἰάθϑ ὑπ6 ἰτοδδυτο, Ἀπ ΡυΓΟΝΔ868 
180 βοϊὰ ἴῃ ποῦ πὸ μδὰ ἀϊδοονοτγοὰ 1ὲ, ΜΟΥΟΣ αιοίοθ 
ἃ Βἰπλ}}8ν ἰμβίδηοο ἔσο Βανὰ Μοζία, Ε, 28, 2. Β., ἰἱῃ 
ὙΠΟ ΕΔΌΝΙ Εηΐ Ῥυγοῖα8ο08 ἃ βο] ἃ ττῶογα 6 δαὰ 
ἔουπά δ ἴγοδβυγα, “ μέ ρέδηο 76 ἐδιεδαιγισι ροεδιογεί, 
οπιπόίψμα ἰἰιι οσοαδίοπεηι Ῥγαοϊεγ οί," Ῥϑα]ὰ8 
(τεσ. Ἠαπαδωολ, ἰι. 187) τἰ ἈΠ οὔδοῦτοβ: “1πἰ 
που ἢδνο Ὀθθη ἔογοΐσηι ἰο [86 ρυτροβο οὗ {818 ρδῖ- 
ΔΌΙΟ, αῃὰ τὸ ὑπὸ ροϊπὶ οὗ" [86 σοΙηρδτγίβοῃ, 1 76808 
ἰδ οδηἰογοα οἡ ἴπ6 ᾳαρϑίΐοῃ 88 ἰοὸ [86 ἰ6ρᾺ] τἱσὶιὶ δηὰ 
{16 ἐο τ ηαὶ πᾶ8 Ἰουπὰ.᾽" ἩΗοπόνοσ, ἰῃ6 δοϊίΐοη οὗὨἨ [09 
ΡΟΓΒΟῚ Ὅ͵ι0 ἰΟ0πα {16 ἰγοδβυτο 18 ἰ θη ἀθα ἰο ΒΏΟΥ ἱ8 
Βιγοῦ Ὠοποδίγ. Το ἰγδάβυγθ 18 ΓΟργοερηίθα 88 8 ἰοβὶ 
δῃα υποϊδίτηοὰ ροβϑοβϑδβίοῃ, ᾿γἱμς Τ ΒΘΣΟ βυιοἢ ἃ ἀσροεῖς 
σου ὰ ὭθτοΣ 6 Ἰοοϊκιοά ἔοτ, Βαὶ 88 (ἰὸ Βε]ὰ {ἰ86} 
Ὀ6]0 ἴο δηοίδοσ Ὀγοργίοίοῦ, (Π 6 Ῥϑγβοῃ ὙΠῸ ἔουπὰ 
ἰν β6᾽ 16. ἢ 41} ἰμαῦ ἢ6 μδιἢὶ ἴῃ ογάδσ ἰοὸ ρυγοΐαβο ἐδ9 

πὰ, Ἐνοι ἴῃ {18 Ὑἱ ον οὗὁὨ ἰ89 τηδιίίογ, ΠΟΤΟΥΟΡ, 
1ὺ 8 ποῖ ἰηϊοηαοα ἰο αἀἰϑουβ8 [06 Δβοϊιΐα τἰσῃὺ οὗ (86 
(886. ΤὨΘ ποίϊοῃϑβ οὗ τίρειῦ ουγτοηῦ οἱ δυο ἃ 4168» 
οι, ΒΟΥΥ͂Θ 88 ἃ 8818 [0 ῥχοβομίίῃρ Εἰρθοῦ ἀπα βρ᾽ γί» 
18] το δἰ οὨΒΕΐρβ. 

ΕῸΣ ἸΟΥ͂ ἐδοτοοῦ --- ἢ Ἐταϑιαυβ, Γαΐ μοῦ, 
ΒοΖϑΑ, θἰο., 6 ζεδὰ αὐτοῦ 88 ἴμ6 ρσοηϊἶνο οὗ (86 οὗ- 
7θοι. 

γεν. 46. Δ σροσοόβδηῖ.---Ἰη (1}}9 ἤσυτο οὗ [ἢ6 
κιηράοτα οὗ Βοάνθῃ, ἴμ6 τροσοϊδηῦ δηα᾿ }.0 ΌΟΑΪΥ 
Ραδιὶ σωυδὲὶ Ὅ6 τοχαγάθα δηὰ ἰγοδίθα 88 ἃ υπἱϊ, ΤῺΘ 
Ἰδηράοτα οἵ Βοδύθῃ 18 βοο δαὶ ιἰθὰ ἃ8 Ὀγοβοιης 
16 οοπίγαβί οὗ οοηϑοίουβ αἷτη, δα οὗ ἰδ 6 ΒυΓραββίην 
Ῥοδβδοββίοῃ δοοογἀϑὰ ἰοὸ 1. 

γεν. 48. 1 ροοὰ 56894.---τὰ καλά διὰ σαπρά, 
ὨογΘ ἴῃ {ῃ9 ΒΆΠ16 Β6Ώ86 88 ΒΌΟΥΟ, ἴῃ ΟἰΡ8. Υἱὶ. δὰ 
χὶ, Νοῖ δὰ β8ῆὴθθ ΟὨΪΥ, Ὀσπὶ 4}} Κἰηαβ οὗ υποϊθδῃ 
868 δηΐη415, δα ροὶ ἰηΐο ἰὴ0 ποῖ, Τῆηδὺ βύοἢ δὴν 
ΤΔ]8 ΓΘ ὮΟΙΘ Γοίοιτοα ἴο, δὰ οὶ ΤΙΏΘΓΟΙΥ ββηιοδ, δ" 
ῬΘΑΙΒ ἔτοτι {[Π6 οουίτγαδὶ Ὀοίθοη καλόν Δῃὰ σαπρόν---- 
οἰθδὴ οὐ ζοοὰ, δῃὰ υποίθϑῃ, Μ]]ὰ, οὐ αΐονον 18 ἀθ- 
γοίθα ἴ0 ἀοβίγυοιίου, τποίμοῦ ἴῃ [Π6 νοροίδ]6 οὐ ἰῃ 
ἴδ δηΐστμαὶ ἰηράοπι. Τὸ {86 Βᾶῖη6 οΟπο]υβίοῃ ροϊπὶ 
186 πΌΓΩΒ, ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ. Βακὰ ΠΒὴ68 
οουἹὰ Βοδγοο ὯὈ6 ἀραὶ σπίθα 88 [Ὀυτηΐηρ ἃ ΡΘΟυΪ ΑΡ 
γένος. Τὰο ΑοΥϑὶβ ἰῇ συϑγβ. 47 δηὰ 48 ὃγὸ υδοὰ ἰῃ 
1806 παγγαξέυθ Β6ΏΒ6, δῃὰ ποὺ ἰῃ 86 5688 οὗ ΒδὈϊ, ΟΥ 
συδίοχα. 

γον. δ2. [Ξνοσν βοσχίρϑ, γραμματεύ -.-«Ἴηο 56 νν- 
᾿8Ὲ ἸΟΥΈΖΟΥ ΟΥ δογίδο, Ἅ ἸΌ , ἃ ἴθδοῦοῦ (σοπηθοίοα πὶ ἢ 

“ΡΌ,, 8 ῬΟΟΚ), αἰβο οδ]Ἱδὰ νομικός, γομοδιδάσκαλος, ἰδ 
ἃ ἸΥΔΏΒΟΥ ΟΣ δα ᾿πίογρροῖον οὗ [06 βαοτοα βου ρίυΓοθ 
οὗ [ῃ6 Ο. Τ', ἃ 1Πποο]ορίδῃ δηὰ ἃ ἰατγογ. ϑο 6 ποτὰ 
8 υϑοὰ ἴῃ {86 βορίυδρίπὶ ἀπὰ ἰη (ἢ Ν. Τι Μδηγ οὗ 
ποτὰ ΘΥΘ Το. οὗ ἰμ6 Κιαπμοαγίγω, ἀπὰ ἤθηοθ 
ΠΟΥ δ΄ οἴϊθη τωϑη!οηθᾶὰ ἴῃ σομηροίΐοη πὶ 189 
Θ᾽ ά6ΓΒ απὰ ρὑγίοβίβ. Βυΐ μόγο, 8ἃ8 ΜΙ ουοῦ σουτθοῖ]ν Βὰξ- 
βοβίβ, ὑπ9 δια ρὶγο8] οοηοορίζοι οὗ ἃ οειοϊδὴ, βου ρ6. 18 
Ταλδοα ἰο 16 ΕἰθΟΥ ἰάθα οὗ α Ολγέδέαπ, ἰοδομος, τ θο 



δῶ 

ἷο ἃ ρωρὶϊ οἵ (89 οὗ ζβοδυϑῖ : μαθητονθοὶς τῇ 
βασ. τ. οὐρ., οὐ ἃ αἰδαίρὶα οὗ Φ6δυδβ, 845 (86 Τονίβα 
βοτίθοδ τόρ ἀἰβοΐ 168 οὗ Μοδβοβ, χχὶϊὶ. 2; ΨΦολῃ ἰσ, 28. 
ΤΏο συ ΟἸγβδιδῃ αἰνίπο ἷἰθ Αἰνγδγβ Ἰοδασηίΐηρ δὲ [6 
δοὶ οἵ 7688, δὰ τυ Ἰοδσηΐηρ 8 αἰ σαγα οοηποοὶοα 
πὶ} ΟἾΔ] ἀοοὶγ ἀπὰ Βυτ,}1γ.---, Β.] 

ὩΘῸ διὰ οἱὰ.---ΟἸδμδύδβοη, [0] πίη 
ἜἌΞΟΥ ον οοτητΘῃἰδίογβ, ΔρΡ θὰ {Π6 Ἔχργοδδίοῃ ἴὸ 
6 ἰατνν δπὰ ἰδ ρΌθΡε]; Μεγ, ἰο (εἰηρθ ἈΠ ογῖο 
Ὁ κήτη, ἀμ ἴο ἰὨΐΠΡΒ ΔΙΓοδ αν ἱκπονσλ δὰ [Οττη ΟΥΪῪ 
Ῥσορουπάρα, Τα χμοβὶ οὐ χρ δηδίίοι ἰδ, ἰδ 
ἐΐηρβ οὗ π6 πον Ὑοτ 6 Ομγίβύαμ ογάος οὗ 
«Ὠΐη 558] υπᾶον (06 ἤφσυτεβ οἵ ἰδ6 οἱ." 

ῬΟΟΤΕΙΝΙΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

1. ΤῊΣ ΤΈΆΞΑΒΙΕΣ ΙΝ ΤῊΣ ΕἸΣΙ Ὁ.--- 86 ΓΟ] πίη 
ἴη8 ΔΓ6 ΟἸΘΔΥΪ Ἰαϊὰ ἀοπῃ ἴῃ (Ὠΐ8 Ῥασγαΐο: 1. ΤΘ 

Εἰερβοιη οὗ Ὠρανθῃ 8 ἰρὰ 88 δανίῃρ οη66 
ΤΠΟΓΟ ὈΘΟοΙη6 ἰηνίβί 6 ἱπ ἰΠ6 νἱδῖ Ὁ]9 ΟΠ ΣΟ, 68 Ὠϊὰ 
ἾΚ ἃ ἰγϑάᾶβυγθ, οτβὶ δοποθαϊθὰ ἰῃ ἃ τοδὶ τ]  γ 
Ρἶδοα (ἰὰ 86 τοϊἀβι οὗὨ ποῖά ]γ τιϊπρα). 3. [Ὁ ΔΡῬΘΔΓΒ 
88 ἃ ἰΓΟΔΒΌΓΟ- ΤΟΥ͂Θ, ἑ. 6.) 88 ἃ ἴγοα ρἱὴ οὗ σταοο, αἶδ- 
οογοροὰ ὈΥ̓͂ ἃ ῬΟΓΒΟῚ ἰῃ ἃ ἰογίυμδίθ δοῦν, ὑἱπουρἢ 
ΜῊ]6Ὲ Ὠ6 ψΨψ88 οηραροὰ ἴῃ αἷρρσίησ. 8. Ττὰο ΟὨγτῖδ- 
Ὀδηϊυ, πΒθη ἀραΐῃ αἰϑοονογοα, ἃ βυ ̓ οοί οὗ τοδὶ ἰου. 
4, ΤΏ βυσγοηᾶον οὗ δ]} οὗ 08 (οὗ ποτΐξβ, οὗ 
ΟἿ ΟὟ τὶ χἠ ὐδουβη688, οὗἨ ἐμθ ποῦ], δπὰ οὗ βεὶϊἢ ἰῃ 
οὔᾶον ἰὸ βοουγο ἰπϊ5 ἔγθαβυσο. 6 ἥγεὶ ὈΘΌΟΤΩΘ ΡΟῸΤ 
ἴῃ ογάοσς ἰο δ τηϑδᾶο τίοῖι ΕΥ̓͂ {Ὡ0 ρΡοβϑϑββίοῃ οὗ (δϊβ 
Ἰγθϑδυγο.--- )ο ΟἿΪΥ ΑἸ σΟΪΥ ἴῃ [06 ΡΑΓΔΌΪῈ 1168 ἴῃ 
{86 βἰαἰοσαθηΐ δρουΐϊ Ὀυγίηρ πο 8618. 1 “186 δοϊὰ " 
τοίου ἰ0 οσίοσῃδὶ τυ] ἢ Ὁ Θοο] δ᾽ δι οίστη, [86 ἜΧΡ τ θ- 
βίου τιϊσῃϊ τηθδῃ {πὶ γγὸ ΟΓΘ ποῖ ἰὸ ΟΑΥΤΥ 106 ἰγθδ- 
ΒΌΓΟ ουὺ οὗ [Π6 νἱδ᾽ Ὁ]6 ΟΒΌτοΙ,, 88 ᾿ἢ τὸ πόσο βίθα τη 
ἦς αὐγὰ; Ὀυΐ ἰδ γγὸ ββουϊὰ ρυγοῦδβδα ἐμ δοϊὰ ἰῃ 
ΟΥάον ἰὸ ἢᾶγα 8 ἢ} {π|6 ἴο {86 οῃὐογτηοιὶ οὗ 186 Ροϑ- 
δοδϑίου πἰὰ ἰῃ ἰῖ, Ασοογαϊηρν, ᾿ἴὑ που] ΔΡΡΙΥ ἀραίπδὶ 
Νοναιίδηϊθτηα διὰ δΥΟΓΥῪ οὐμορ πὰ οὗἨὨ βοοίδυϊδηΐβτη. 
Βυὶ ἰἶ 1Ἀ66 οχργοβδίοι ἱποϊυ ἀρὰ 4180 186 πηραΐξοναὶ 
ΟΒυτγοῖ, ᾿ του]ὰ ΟΥ̓ οουτθο ποῖ ἱπυρ Ὺ ἴδδὶ γ6 ΤΟΓΘ 
ἴο ὈδοοΙηθ Ῥαρίδίϑ, θυ [μδὺ νὰ πογο [0 τπ8 Κα ΟδιΠποὶ- 
ἰοίβτη ΟἿΡ ΟΥ̓́Τ, 88 ἰῃ6 ΒυτΩ 0] 168] χατῸ ὑπᾶϑν ΒΊΟΣ 
86 ζΌΒΡ6] νγαβ ὑγοβϑηίθα,---ἶἰἶη ΟἿΟΣ πΟΓᾺΒ, ἱπδὶ Μὰ 
ΜΟΙΘ ἰ0 σοηγογί 8]} τ ας οΥ δ] δηα ἰορα] βυτο018 ἰηὶο 
ΘΟΥ̓ΔΏΡΘΙΪΟΔΙ ἰγυ 8 δηὰ ἔοττηβ οὗ 16, (ΟΟΙΏΡ. ΤΥ 
ποῖῖ : 7Τὴδ ἰοσαὶ Οαίλοιϊίς Ολωτγοῖ α ἐγπιδοὶ 97) ἰλε ] Ῥεῖ 
7,6 Ἐναπρεϊνοαὶ! Ολωγελ.) 

2. ΤῊΣ ῬΕΔΛΒΙ, ΟΥ ΟΕΑΥ ῬΕΙΟΕ.---Τ6 [0110 
γώθα ἅτ μἰδίη : Η πῃο ΟὈἰδὶπβ [86 Κίηράοπι 0 
οδύθῃ ἰθ Π0 ἸΟΠρΡῸΓ τοργοβοηϊοα τ ΓΟΪΥῪ 88 ἃ ἰογίυηδίς 

Βηάοσ, θαὺ αὖ (86 β8πλ6 ΠΠΠῚ6 88 80 ὑπ τὶ 
Ἧς 8 ΘΟὨΒΟΪΟΌΔΙΥ βοοϊεϊησ διὰ βίγνὶησ ποοῦϊγ 
ῬΘΑΥΪΒ, οὐ Ῥγθοΐουῦβ δρίγίτυδ] σοοάβ ἡ Αἱ ἴ86 βδζηδ {ἶἴπη6, 
ἩΛαὺ ᾺΒ ΦΟΓΤΩΘΙῪ ἀσβογίθοαὰ δΔ8 8 ἰγθασῦγο ἰβ ὨΟΝ 
οἰιαγτβοίονζοὰ 88 ἃ ροϑιὶ οὗ στοαί ὑγίοϑ : ἰΐ ἰβ ὑγοθθηῦ 
οἃ ᾿ἷπ 6 οοῃοθηίγαιοα ἔοστω, δ8 ἴῃ) ὁπό ἰμίηρ ποϑαῆι], 
Ὀτίρσαν ἀπὰ αοτίουβ ἰῃ [8 ἈΡΡΘΆΓΔΠΟΘ, .---ἶ, 6... (π6 ροῖ- 
Βοη οὗὁἨ Ομγδι, δηὰ [16 ἰη Ηΐπι, δ’Ὸ ὩΟῪ 4}} δῃηὰ ἴῃ 4]}. 
ΑΟΘΘΟΡΟ ΡΥ, 811} ΦΌΤΤΩΘΙ ΡΟβϑ ββί ἢ ΒΓΘ ΓΟΔΟΣΥ Βυ- 
τοπάοτοά, Νοὺ {πὲ ονογγιησ στοαὶ δηὰ ρμοοίΐ, 

4 ([Ὠουδε!. Βοίίοε: ἐπο οἹὰ ἐγηξΐδ τοργροἀπορὰ 1 ΠΟῪ 
δὰ Πἰνίηρς ἴοση ἴγομι [Π6 ΒΙΌ0]16, ἤοπι ᾿ΠΔΊΟΓΥ δὰ ὕγοϊτῃ Ρ61"- 
ΒΟ) ὀχροτίοποθ. ἴῃ ἰ8)6 κίησαοπι οὗ Οοὰ ἴδ6 οἱὰ ἰδ ὄνον 
ὨΟ, ἐψὶ δε αι ὯΘΥ οΪά. ΤΏ οἷά Ὀδοομηοδ εἰδχηδηΐ απ ὰ ἀἐδδά, {Ὁ 
δοῖ δἰ ταν το πο θα δα ῬΟΓΘΟΏΑΙΪΥ δρρίοὰ : [ὴ9 ΠΟῪ ΤηῈδὲ 
Ῥοὸ τοοϊοί ἰπ ἔπο οἱ, δη ἃ στον οι οΥ [ἴ. τὭΡ. [06 διά - 
ἰοῦ ἴῃ τὸ ᾿οοίσ δὶ δηὰ Ειμΐςοδ) Νοῖοα, δαὺ Νο. ὃ.---Ρ᾿ 8.} 

Τ{Ττθη ἢ ἰδοΐδηοοδ ΑὈβΈΒΕΠ9 85 Δ ἜΧδτη 6 οὗ ἰΠ6 ἀ1}1- 
ξοηὶ δοοῖκοῦ δηὰ πήον, Νδίῃδηδοί δηὰ (ἢ 6 βαπιδγίίδῃ Δ 
δ. ΘΧΔιΏ 0 168 οὔ [6 δηάοσα ψί που δοοκίης-- Ρ. Β.} 

ΒΟΒΙΌΠΘΡ, 

: 

ΤΗΝ ΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΪΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΒΕΥ. 

ἩΪΟΣ ΤΠΔῪ ζοιτοεσὶν ἤδτὸ Ὀδθοθῶ δουρὶ οὐ δἰιδίπιου, ἱθ 
ἰο 6 οδδὶ ΔΎΔΥ, Ὀυΐ {πὶ ἐὺ τρθγροθ ἰηΐο ἰῃ18 ὩΘῚ 
Ροββοβδίοῃ δῃὰ ροαγὶ οἵ ρτεαὶ ῥγίοο.-- - πο ἀἰδίσαν 
ἴῃ 1018 Ῥαγϑῦ]6 1168 ἴῃ ἴΠ6 οἰγουτϊηδίδηοσ ἵπδὶ ἰδ6 ρμϑασὶ 
οὗ κτοδῖ ῥὑγίοθ βθϑῖβ ἴὸ Ὦδνθ ὈΘΟΟΣΩΘ ΤηδίῖοΣ οὗ το Σ- 
ομδηάϊχο, δι, ᾿ἰζο ὑμ86 ͵οτεὶ οὗ 186 ἔδοϊςθ, ἰδ Ἰουμπὰ 
ΒΟΙΩΘΎΒΟΓΕ ἴῃ ἃ ἀἰδίδπὶ οὔ (δὲ ποτὰ. ῬΓΟΌΔΌΙΥ 
186 τοσδηΐηρ᾽ οὗ (ἢ18 ἱβ, (μδὺ ΟἸ τ β δ Υ ἐδ πον ἵπ τ. 6 
τηϊ δὲ οἵὗὁἨ ἴῃ τηοδὶ δεῖν τηθηίαὶ 18 διὰ ἱπίογοοῦϊθα, 
δηὰ ἱπδὶ 16 ᾿οδῦὶ οὗ ρτοδὶ ρὑγίοα οὐπηοΐ Ὅδ ἰουμὰ 
πἰϊδοῦΐ τηογομαπαΐζο, ἐ. 6., πὶτῃοῦὶ εβρίγϊαδ] ἰηῖον- 
ΘΟΌΓΒΘ, Δα ΤΟ ΓᾺ] δπὰ δαγηοϑὶ δαρίταϊΐου, Βυὶ τῖσαι 
1818 ροατὶ ἰδ ἀἰβοογογοα, ἰὺ 8 τηδάο ἰἢς ἑῃχηοσὶ ῬΓΟΡΟΣΊΥ 
οὗ 186 δβουὶ, δῃὰ οὖν ἰρἢῃοϑί οτπιδτηθπὶ : ἰδ τηοτοδασξ 
Εἶνε υρ Εϑ Ὀυκίποββ, αμὰ ἢ88 ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ Ὀγίποο ἱμγοῦρ 
᾿ΐδ ΠΟῪ ΡΟΒΒΟΒΕΙΟΏ, 

8. ΤῊΣ ΝῈΤ ΙΝ ΤῊΣ ΒΕΑ.-- -Τ ο σοῖο Οδμυγοὶ ἰα 
ὯΟΥ ῥτοθοηϊθα ἰπ ἴθ τοδί ΟΏΔΤΥ σδρδςοὶγ, 85 αὶ ποὶ 
οδϑὶ ἰηἰο ἰπ6 568 οἵ παίίοῃαε. ΟἸ τ βίἑδηϊν δόμα οοξα» 
Ὀῖδοβ [6 πδιΐοῃϑβ οὗ ἰἢς ποτὶ ἃ, δῃὰ δο;υοσίβ ἰμότη, δὸ 
ἴο Βροδὶος, ἰῃίο οῇὸ βρίτἰΐυδὶ οοοδ. Τα οὶ ἰἰδ8οὶ ἴα, 
οὗ οουγδα, ΟὨΪΥ ἱπιοπαάοα ἰο ξὩςΪο88 ἃ ἀγαυρδὶ, ποῖ ἴο 
Βαραγαίθ 118 οοῃίθπίβ. Αςοογαϊηρ)γ, δος τὶῖὰ 106 
κοοὰ ββ)θβ, Ὁμοΐθδμ 868 δῃΐμ)8]8, θδὰ ββίιοα, τοὰὰ, 
οἴα., δ΄ Ὀτουρδῖ ἰο ἰαπὰ. ΤὨ8 Ἔχδοίΐη δρρὶϊοβ 0 
(6 ΟἈΌΓΟΝ ἰπ ΠΟΥ ΤαΪΒΘΙ ΟΏΔΙΤῪ οαρδοῖιγ. Βοηοθ (δ 9 
Ρτγοόϑοδθα οὗ δβοραγαίίηρ ᾿σἀρτοθηὶ αἱ {16 οἷοβθ, πο 
ἴογτιβ {16 ταδῖη ροϊηΐ ἴῃ ἰῃΐβ ῬΆΓΔΌ]6 . πιὸ ἰὰ ας 
οὔ ἴῃ6 ποδὶ δηὰ ἰδιθβ ἰΐ τγὰβ ΟἿἹῪ ἱπίγοὐποοά ἴῃ οἵ- 
ἄδν ἴο δυρρ᾽οτωθηΐ δῃὰ οσρίαἷπ 186 ῥγοβλοϊιΐίοη δά- 
ἀγϑαβοὰ ὮὉγ ἴδ Ἰμογτὰ ἰο ΗΪ8 βοσυδηίβ. Ετοιῃ 86 εἷς- 
ουτηδίδηοο (Πδὺ ἰΠ066 ἰ0 ΤΟΙ 186 ῥτΌοεεδ οὗ βεραγϑἍ 
ἰἰοῃ ἰ8 οεἰσυδίοα ἃγὸ βαϊὰ ἰοὸ εἷΐ ἀότσῃ οα (6 βδοτο, 
δηὰ ἰο μαίμονς ουὖἱ ἴπ0 ρου, πὸ ἱπέονς (δὶ “ τ1λ6 ὧδ γ 
οἵ ἱπάᾳταραι ᾽᾽ Μ1}} 06 ἃ δεαδοθ οὗ )μάσηκεπέ, οὐ δὰ 
800} ἴῃ (1:6 Δρροαγίηρ οἵ ΟἸτῖβί, 

4, ΤΏ ἰοδαϊηρ ἰάοα ἩΔ1οΝ ρογναὰθβ ἰμο ἑᾶγεε ζαδί 
»ανγαδῖοε ἷκ, ἰῃαὶ νἱΐαὶ ΟἸγβιϊδηϊὶν 18 οομοραίεα ἔτοτα 
δοιθτηος Υἱὸν. [ἢ ἴΠ6 β'γβὶ ῬβΥϑΌ]Ὲ ᾿ΐ ἮΔ8 ΤῸ τοὶ 
88 δία ἱπ ἃ βοϊὰ τῃϊοὶ θρατὶρὶν γιοἰἀοὰ φαγί ]γ Ὀτεδὰ 
--,οὐ᾽ διὰ οδβιδ Ὁ δ οαὰ οοοϊοπίδϑιϊοαὶ ογάοῦ - πὰ 186 
βϑοοῃά, τὸ ἀἴβοουοῦ 1 ἢ [ἢ6 ΘΟΌτΕΘ οὗ ὈΌΕΥ Σοογοδηῖ]ο 
ΘὨἰογρείθοβ, οσ ἰῃ ἐπ6 πιϊάβὶ οὗ δοῖξγθ τηϑπίδὶ ἰωίοι- 
οὔδηρθ; Ὑ8116 ἰῃ (86 Ἰαδὺ ῬδγϑῸ]6 ᾿ξ ΔΡΡΕΔΓΒ ΠΟΏΟδα}- 
οὐ ὉΥ ἰῃ6 νψᾶύϑβ δηὰ {86 ἀορὶἢβ οὗ ἰῃ6 5868 οὗὨ [1ἴδ, 
Θἰτ]ανῖν, ἐπα Ὀο]ΐονοῦ 8 τοργοθοη δα, ὅτβί, 85 ἃ Ὠυ8- 
Ὀαμάσηδη οὐ ἰναϊϊηρ ἃ δεϊὰ ποῖ δΐ8 Ὄππ, οὕ, δ ἀδ6- 

ἀεπί, πὶ μουὺ ροβδβοββίοῃ οὗ ἢΪ8 οπτ ἴῃ [δ Ουσεῖι, 
δηὰ ΟὨΪΥ δῦ]. ἰο δοαυῖσο δηγίηρ ἴον δἰμμβο] ἴῃ ἷδ 
Ργίναϊα σαρδοῖν (ἴῃ οοπβοαιοξοο οὗὨ Ὠἷβ οσσῃ γεβοδασοἢ- 
68 Δηἀ ῥΓΔΥΘΟΤ) ; ἰῃ ἰ.6 δοοομα ΡΘΓΔΌΪο Β6 8 ἀσβοτί θεὰ 
88 ἃ τηογοδιδηΐ, τ͵ΠῸ [Π49 οῃίογοαὰ ἰπῖο δοιϊνα σηθῦ- 
ἴΔ] δαπὰ βρί γίτυδὶ ἰωίδγοουγδο; διὰ ἴῃ {πο ἰδδῖ, ὑπᾶὰος 
186 ἔρυτο οὗ ἃ ββἢ ἴῃ (Π6 868, ὙὮΟΒα ΠΟῪ παίυτο διὰ 
Ἰὲθ ἀγὰ βαίθ! Υ ργεθϑογνυϑὰ δινϊὰ ἴπ6 νανυϑα, ἰμ6 ἄδηροσα, 
δὰ 06 υμοίθδῃ απ πηαὶ]β οὗ ἴμ6 ἄδθερ. 1ΑΒΕ]Ὺ, πῷ 
ποῖο, ἐπὶ π}}16 ἴῃ (86 ἔγϑι ρδγαῦ]θ Ο τ δι δ Σιν πα 
οδαγαοίουσζρα 688 ἃ ἰγθαϑιυγο ἰμδὶ δὰ Ὀδοι μἰὰ, οὗ πῇ- 
ἀοῆποά, ὑμκποόνῃ, γοῖ οὗ ἱμπδηΐϊϊο να]υο: ἀπὰ ἴὰ {86 
Βοοοῃά, 88 6 ὁη6 ροθϑγὶ εὐ ὑδθον Ρτῖσο : δ ἰβ βοὶ ἈὈδ- 
ἔοτγθ ὺ8 ἷῃ ἴδ ἰμὐτὰ 88 ἃ ἀγαυραὶ οὗ μκοοὰ 88869--- 
ΘΟ τβι δον δπὰ ΟὨμτἰβιϊλπβ Ὀοΐηρ Βογο ἐπα ββο ΧΌΪΥ 
οοηηοοίϊοα δὰ ᾿ἀοπιβοα, [π τῃ6 ὅγϑὶ οαϑο, {116 δο- 
αυϊδἰ οι οὗ (8 ἰϑοδδβυγο 88 ἃ ὨΔΡΡΥ αἰβοουεσυ, στϑαῖ- 
ρα νι δ ῖ]6 (86 δηὰθν 88 θαυ ΘΒ οηρσαχεὰ ἷπ 1π 6 βοῖ- 
υἱοο οΟὗὁἨ ἩΟΓΒ ; ἰῃ ἴῃ 6 δοοοῃὰ, ἐΐ τταβ {86 διΐ ὃ αἷτὰ 
οὗ οοηβοΐουβ οπάθαυοτβ απμὰ ἴῃ {86 (δἰτά, 1 δὲ τἰ)6 
οχροσίθαοθ οὗ {86 ἀφοϊβίνε 8:8] οδίδδίγσορῃο, πο 
ΟἸ τ βιϊδηβ ὅσ ἴο Ὀ6 βερασαιϊρα ἴγογῃ ἴδ ἰδίησβ οὗ ἰδ 
ποῦϊα, Ρυὺ ἰμίο ἃ οἷο νοββοὶ, δπὰ (ἢ π8 τηδάθ ἰοὸ Ε]- 
8] τμοὶρ ΒΟΔΥΘΏΪΥ ἀοδίίηγ. [116066 αἰἶδοὸ ὸ ἡπάρταδες 
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6 ἴα 1015 ἴπβίδποο οχ ἰδ ἰοὰ ἴῃ 81} ἰἰβ ρόνσοσ. [ἢ 180 
βδτβὶ ῬδυδὈ]ο (Π0 ἡυάρημοης ττὰ8 Ἑἢ ΕΠ ποραῖνο--- 9 
Ἰαπὰ γἰοἰἀοα πο ἔπι; ἰπ τἴ86 βοοοπὰ ῬδυδΌΐα ὸ 88 
οοηβηθὰ ἴο 1ὴ6 τὰ] δυΐμουβ δῃὰ στοργοβοηϊδνοβ οὗ 
ερὶτὶταα] οὐ] ΟἹ (Π6 Θατ : π 116 ἴῃ ὑπὸ ὈΠἰγὰ, ΟΥ̓ΟΥΥῪ 

ἃ οΥὨ ὑυποΐδϑδῃ ΔΉ 418 δγ6 ἀοοτηθδα ἴ0 Β.;8 ἴΠ6 δ6ΤῪ 
ἡαάστηοπὶ ἀπαγάρα ἰο ἴΠ0 πίοϊκκοὰ, 

ὅ. ΤῊΚ ΤΕ Κ΄ΟΕΙΒΕ.-- 6 ΘΟΥΡΤΟΒΒΙ ἢ. ΤΩΔΗ 6ΘΕΥ 
ΔΡΡΙΪ68 ἰο ΟἸτίβδῃ ἰθδοθοτθ, ΟἹ οἶβα ἰ9 ροηπυΐηο αἷ5- 
οἷρὶθθ τῶο ΦΌΣ]]ΟΥ ἴδ|6 ἀχδτρ]ο οὕ ἴμ6 ᾿οτὰ, ΤῈ ἱτὰθ 
βοτῖ 06 τηυδὲ Ὀτίηρ [ογτὶ ἢ οὐὐ οὗἁὨ ὮΪ8 ἰγοδαϑῦγο ποῖ ΟὨ]Ὺ 
τῆΐηρα οἷά δῃὰ ἀοδά, Ὀυὺ α]80 ᾿πΐηρΒ ΠΟῪ δηὰ ᾿ἰνίμρ-- 
106 σ06 δΙουρ; τι {πῸὸ Οὐ οΥ ; [86 πον ἴῃ ἴμ6 σαγὺ δπὰ 
ἶπ (86 Ἰέρῃς οὗ ἴῃ οἷά, δῃᾷ ἴδ οἱὰ ἰπ ἰΐ8 Ὁ] Β]τηοπὶ 

᾿ 8ηᾶ ἀογνοίοργηθηϊ 88 (6 ΠΕ. 
[Ὁππ. ὙΥΟΒΌΒΤΟΕΤΗ : “ ΟἸτῖβὲ ἰῃ Η8 ΟὟ ΡδΓα- 

168, ρτϑοορίβ, δπὰ Ῥγάγοτθ αἰὰ ποῖ αἰϑάδίῃ ἰο ἀναὶ] 
ἩϊΪπι86} οἵ πριδὶ τὰβ δγεδαγ τοοοϊνοὰ ἴῃ ἐδο υου]ὰ. 
Ηὸ Ὀυΐϊπτ ΗΠ8 το σίοι οα ἴμ6 ἔουπάἀαϊου οὗὨ {π0 ΟἹά 
ἸΤοδιωηοηϊ, δηἃ αἰβδὸ οἡ {πα ῥτίτηονδὶ Ὀδϑἷβ οὗ τ δ Β 
ὅΠΕΡΕΙ οοπϑτυϊου δηὰ παίυγο τίσ }ν παοταιοοά, 

Β6 ἤθδομεβ Ηἰἷβ8 Αροβί]θ8 πὰ πιϊηἰβίογβ πού ἴὸ 
τοὐοοὲ δι ἷηρ {πδὶ 8 ἔσο, δηὰ ογοῖοσγο οὗ Οοά ; αὶ 
10 δυαδῖϊ τ οτυβοῖνοβ οὗ υἱμαὶ 18 οἷά, ἱπ ἰοδοιίηρ νῆδί 
8 ΠΟΤ, 8, ὉΥ ὑοδοδίηρ νἢδὶ 8 ΠΟῪ, ἴο σομδττη γἢδὶ 
ἦβ οἱ ; ἴἰο ΒῪ ἐμαὶ [Π6 φσΌΒΡΟΙ 18 ποΐ ΘΟΠΙΓΑΓΥ [0 [06 
Ἶατ, δὰ παι Ὀοΐῃ δγὸ ΤΌΤ Ο6 πὰ [6 Βα Π16 ΒΟΌΓΟΘ, 

. ἦπ ΒΒΥΤΘΟΩΥ ἩἩΪΠῈ ἡδίυτο, δπὰ ἰμαὺ ὁη6 δηὰ [6 δδτη 6 
, Θοὰ ἴδ 16 δυῖδον οὗ ἴθοτῃ 4}}1. αοα 86 ἘΔίμοΣ ἰ8 [86 

οτἱκἷμαὶ οἵ δ] ; αὐὰ αοα ἴδ ὅοπ, [86 οἰθγηδὶ ΟρΌΒ, 
ΓΟ τ Πἰ 6518 [Π6 ΕΔΊΔΟΡ ὉΥ οτοαιΐοη δῃὰ ὈΥ γουοὶα- 
τίου,,---ἨΠο τοδήθ ἰδ6 ποῦ] δά ὙἢῸ σονοτηϑ ἰὶ,--- 
' το ἀἴβροῦθοῦ δηὰ σομίτοϊ ον οὗ 8]}.) ΜΑΤΤΉΣΥ 
σπου: “860 Ποῖα (1) νβδὺ βου! Ὀ6 ἃ τιϊηΐ βίο 8 
ζαττήϊζαγο, α ἐγδαδηγ 6 οΥὙ ἰλίπισε πεῖ απὰ οἷά. ΤἸΉΟΒΟ 
ὙΠῸ ΠΕΥ͂Θ 80 ΤΩΔΩΥ ΔΠα ὙΔΓΊΟΌΒ ΟΟσοΔΕΪΟΏΒ, προ ἰο 
δἱοοῖκ ἰδοιηβοῖνοϑ Μ6}} ἴῃ ὑποῖν ραϊπουπσ ἀαγβ τὶ ἢ 
{στ} 88 ΠΟΘ δὰ ΟἿ, οὐ οὗὨ 186 Ο. Τι, δά ουἱ οὗἉὨ τῃ8 
Ν.:; πὶ ἀποίδπϊ δὰ τηοάοτη ηργονοσλθπίδβ, λαέ ἐλδ 
"βὰν 97) Οὐ πιαν δὲ ἰλογουσλὶν γωγτδλεά͵ ἃ Τίτι. 11]. 
16, 1). ΟἹὰ οὀχραιΐσποοθ ἀηὰ ΠΟῪ ΟὈΒΕΣ δι ΟΉ8, 8]} 
δατὸ ἐδοὶν Ὧ60: δηἃ τὸ τηυβὲ ποῖ οοηίθηϊ ΟΌΓΒΟΪν 68 
νυἱῦι οἹὰ ἀἰδοογοτίοβ, Ὀυὶ τουδὶ Ὀ6 δ άϊηρ πον. [ἦν 
ἃσμὶ Ἰοασπι. (3) ὙΥμδὶ 086 ἢς Βῃου]ά τηαῖζο οὗ [Πΐ8 ἢιν- 
τὖξυτο : δ ἀ δγὲησ ζογίλ : Ἰαγΐῃρ ὉΡ ἰβ ἱῃ οὐ ον 
ἴο Ἰαγίησ σαὶ, ἕον ἰδ Ὀοπμαδὲ οΥ οἰβοσα. ϑὲσς υοβ ποπ 
ψοδίο---Ὑοι δῖὸ ἴὸ ἰΔῪ ὑρ, Ὀυϊ ποὶ [Ὁ γουγβεῖνοβ. 
ἩΔΎ ἀχὸ [0], πὶ [Π6 7 Βᾶνο πὸ τϑηΐ (οὉ χχχὶΐ, 19), 
διανὸ ἃ ἰδίοαὶ, Ὀυϊ (ΠΟΥ ὈΌΓΥ ἰΐ: βυοἢ δτὸ υπρτοῖϊ- 
8030 φεεναιί. ΟἸ τϊϑὶ ΗΠ παθεῖν τοοοϊγοα {παι Ηρ τοϊχῃὶ 

. ΒΘΤΩΙδΔΙΕ πο, δη γγχΆ Β8]1] Πα  θοσο. ἴῃ 
ον ἐὐΐπσβ, ΠῈΝ δὰ οἱὰ ἀο Ὀοβὲ ἱορθῖδον : οἱὰ 

τευ ὶδα, Ὀυΐ ΠΘῪ τιοῖ ΠοΒ δῃ ἃ ΘΧργοβϑί οΏβ, Θβρθοὶ}]}γ 
ΠΟῊ δοοιϊοη8."--, 5.] 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΔΟΤΊΙΟΑΙ, 

 Γ[8ὸ [Ὧγδ9 ῬΑΓΔΌΪ65 ἴπ ᾿ἰπ οἷν οοπηδοίίου : (τί ϑιἰδῃ- 
ΤΥ τοαπἰ οδίθα ἴῃ ἃ 1 γϑοο] ἃ ἔοττη, ἀπὰ ἀραΐῃ οο- 
οθδϊοὰ ἴῃ ἃ ἰῃγθοίοϊ ἃ τμδμηο:.--- Βὸ ἀἰν]η6 ἰην ϑ᾽ ὉΠ} Υ 
οὔ ἴ6 ΟΒΌΓΟΝ ΘΟΠΟΘδ]θα Ὁποῦ ἰδ που] ἀν υἱβ Ὁἱἰγ. 
-- Ουἰβιδαϊεγ [ἢ9 Ὥνν τον οἰδιΐοῃ, δηὰ γοὶ {π6 στοαὶ 
ΤΕΥΒίΟΓΥ ἰη ὑπ6 που], ἰο {86 οπὰ οὗ (πιο, 1 Τίμα. 111, 
16. 
“Ἢ πα ΤΓΈΚΛΑΒΟΕΣ [Ν᾿ ΤῊΣ ΕἸΣΙΥ.--- τσ ΟἸτϑεδη- 
ΠΥ Ἔτοῦ ασαὶη ᾿ἴκὸ ἀὰ υὑποχρεοίοα ἀἰϑοονοσυ, ουθῃ ἴῃ 
ἐὸ δποΐοης ΟΠυγοΝ..-- -Τὴῆο Ὀσδὶ Ῥοββοθβίουῃ τὸ οδῃ 
δηὰ, ἃ εἰδι οὗὨ ἔγοθ ξτδο6.---ΕὙΘΙΥ͂ ΟὯΘ τηυδὶ βηὰ δπὰ 
ἀΐδοονον ΟἸ τ β ΔΌΣ ἴον Ἀἰἱπιβοὶῖ.---Ποβοήρίοῃ οὗἉ εἰπὶ 
“ψἢο Τουπὰ δ6 ἈΘΘΔΥΘΩΪΥ ἰγοδϑισθ οὗ ἃ ἔτοα ροϑρεὶ ἴῃ 

186 Θαγίη]γ βοῖα οὗ ἰὸ Οδυτοῖ. 1. Ἡγλαί δὲ πιαν 
λανε δεξη  ΟἿ6 ὙΠῸ μιὰ ἰδῖοη 16 Βο]ὰ [ογ ἃ {ἶγτηθ, 
δΔηα 88 ὈΌΒΙΙΥ ΟΡ] γᾶ ἀροι ἰΐ (οραροὰ ἰπ οαγηοδὲ 
ΘΏἀΘΑΥΟΥΙΒ δῇϊοῦ τἱ (ΘΟ ΒΙ6588) ; ΟΥ ΕἾ86 8 ἀηΐποτ, ἨῺΟ 
ΤΩΒΥ͂ ΠΔΥ͂Θ δηϊ οἰ ραῖοα [86 ΡΟΒΒΙ ὈΙ ΠΥ Οὗ βοτθθ ἀΐβοου- 
ΟΓΥ ; Ὀαυΐ σογίδ ΠΥ τοὶ δὴ ἱπάοϊθας ἢ 6 οὐ ἰῃ 
αἰρρίηρ ἔος ἴγοδβυσοθ. 2. Ἰρλαί ᾿ οεγίαϊπεΐν τοαϑ 
τοοϑῦ [Δ {Ὁ} ἴῃ 8 ἸαοΓΒ, δη ἃ ΠΆΡΡΥ ἰπ Ηΐβ ἀΐβοου- 
ΘΓ ; Βηαϊηρ βοϊηεϊΐησ ἴον τ Ὡἱοἢ πὰ Πα ποῖ στουρὩϊ, 
ΠΟΙ ΘΟΥ̓ΘῺ ΒΟΌΡὮΙ.---Ἰὴ ΟΥάον ἰ0 ΒΘΟΌΓΟ ρΟΒΒΟββῖου ΟΥ̓ΘΏ 
οὗ πῃαὶ τὸ δανο ἔουμά, πνὶϊοιιῦ ΔΗΥ τηοτγὶς οὗὨἨ ΟἿΡ 
οὐῃ, ῬἯ τηυδὶ Ὀ6 Ἡ]ΠῈρ᾽ (0 ΒΔ ΥἼο6 4]] : ΟΥ, δα] γαῖ 
Ἰμουρῇ ἐπεγοὶν οὗἉ ἴτθθ βτδοθ, γθαυΐγοθ (μ6 ΛΙ]]εβὲ βοΐ. 
ΒΌΓΓΘΠἀΟΤ, 

ϑίαγξδε .-- τρία] ποῖο οὗἩ Τυΐθοῦ - ΤῊΘ πἰἀθῃ 
ἴγοδϑῦτγο ἰ8 [86 ζΌΒΡΕΙ, πιο ἢ ὈαΒίΟΥΒ ὉΡΟῚ υ8 8}} [6 
τ οἢ 68 οὗἨ ἔγο στδοο, πιίπουΐ ΔΩΥ͂ τοογὶϊ οὐὗὁἨ ΟὟ ΟΥ̓ΤΩ. 
Ηρθποδ δ͵ϑο (86 ᾿ΟΥ πϑῃ ἱξ 18 ἑουπα, δηὰ ἩδΙοἢ ΘΟΏ- 
δἰδβίϑ 'π ἃ σοοαὰ δηὰ ΒΑΡΡΥ͂ οοπβοΐθῃοο, ὑπαὶ οληποὺ ὈΘ 
οὈἰδί ποα ὈΥ͂ νόογκβ. Τπρ ξοθρε] ἰβ ΕἸκ τ 186 ἰῃ6 ῥοδσὶ 
οὗ τοδὶ ὑγίςβ.-- -ὐοάϊησεν : οὶ 8 Βασζαρὰ δὐοσυ- 
{υῃρ--ΒΟΠΟΡ, Ροββοββίοῃβ, δὰ 11{6---ἴον [06 Βα κὸ οὗ 
ἐπ ζοβροῖ, νϊοὮ 80 ἔᾺΓ Βυγρδββοβ δου ηρ 6156 
γαϊυθ. ὙΥ̓́ΒαΣ ἬὝΘΓΘ ὑσηρογαὶ ροββοβδίοηβ πὶϊδουΐ (18 
ἰΓΘΑβΌτο 1 σΟΏΡ. Υἱ. 26.---ΠΠ τὸ Ιο86 ΟἸγβί, ἰἤθη ἰῺ- 
ἀρρα 4}} 5 Ἰοβὶ : Ὀυὺ 1 ΟἸσβὺ 6 ουμπα, ποι ἴησ ὁΔῈ 
θ6 βαϊά ἴοὸ 6 Ἰοϑὶ.---θ πῖιο 8858 ΟἸτῖδι 88. 18. οὐτῃ 
ἐθ τὶςσἢ ἱηἀορα, δῃὰ ΤΥ Ὑγ6}} γο]οΐδα. 

Βγαμηα :- Ἠ6 Ὑ88 εἰ Ἰθηῖ δθουϊ Ὠ18 ἀἰβοοόυοσγυ. ΒΥ 
ΒΙ]θποο 1.6 Εἰμόσυς οὗ αοὰ ἴ5 τιοβϑὲ οἰδοίυδ!γ ὑγο- ἡ 
τοοϊοα, (Υ οἱ ἰθογο ἰ8 8 πιο ἔοῦ βρδϑθοῖ δηὰ ἃ ἔϊτηθ 
ἴον βὶ ἸΙθποβ.) 

1ἴδοο ; -α ραστὰὶ ἰοὸ υπδογβίδηἃ δηὰ ΠΟῪ {18 
τοδτὶς οὗὁὨἩ ἴδ6 Κίηράομι οὗἨ ποραύθῆ. [ὑ ΔΙ γγ8 Βοοτη»- 
Θἷἢ δϑ ἢ Ὧ6 ροββοββοὰ ἰδ ἯΏΟ Ῥοββοδββ ἰὑ ποῖ, δῃὰ 
δαί 88 1 Π6 ροββοϑβοὰ ἰδ ποὺ ἯΠΟ ΤΘΘΙ ΠΥ ΡΟΒΒ65868 ἰδ, 
ΤΏ ἐγοάβυγο ἷἰ8 Ι4, οἷς. 

Οενϊαεὶ :---Ἰὰ οτάον ἴο 6 οογίδίη ΟοὐὗὁἨ ΟἿΓ ῬΟΒ868- 
βίου: οὗ ἴο κΚίησαοια οὗὁὨ ποδυρῃ, ἰοῦ τ5 τϑὶ βοοῖς ἰῃ- 
ΜΑΙ ΔΒΒΌΓΤΏΠΟΘ ΟΥὗἩἨ ΟΌΡ ῥαγὶ ἱπ ἰδ ΟΥ̓ ἔα, ὈΟΙΌΓΘ 
ἯΟ ΘΟΙῚΘ ζοΟΓ γα ΟΡΘΏΪΥ, ᾿οϑὺ τὸ 1086 οὐουυἐ Σρ᾽--- 
Νοῖ, 88 ἱξ νὰ οου]Ἱὰ ρυγοῦδδβα οΥἩ δοαῦϊτο [Ὁ ΟὙΥΒΟΙΤΟΒ 
186 Κίηράοτῃ οὗ Οοα.---Βο ! Δ ρδίοη ἰβ ΔἸ ΤΑΥΒ ΤΘὸ- 
αυΐϊϑίϊα, Οηϊγ, ἰὑ τηυδὲὶ Ὀ6 οὗ ἔγθοε οβοῖοο δηιὰ π]}Ἐ}ἔησ- 
Ἰγ, ποὺ οὗἁ δοῃβίγαϊηϊ, 

Ἡδεωδηεν :--- Τα ἰγοάδύγο 8 ἰοδί. 1. ΤΏΟ παίαγαὶ 
τῆϑῃ ΚΠΟῪΒ ποῦ 118 ΟὨδγδοίοῦ ΟΣ σία; 2. {ὑπ6ὸ ποι] 
ἀοοδβ ποῖ οᾶγο ἴῸ ἰδ: 8. ἰδ σα ΟὨΪΥ Ὀ6 τοοοϊνοὰ ὈΥ͂ 
δηὰ ἴῃ [Π6 Βοατί.--Ἵ Π6Γ6 ἰ8. Ὁ Θοπ ρα] θα ἢ [πὰ [86 
βο]ὰ : 186 νἱδὶ 016 ΟΒυγοΙ, ΟΥ 6186 (86 πογὰ."---ΟΟΣΡ. 
Μαῖα, βουταοι ἵν. οα Οἱ. 11. 8, “ὙΟαν ἰδ 8 δ᾽ ὰ 
πὶ ΟἸτβὶ ἴῃ αοά ᾽" (ΔΙ Βουρ (μἷ8 8. ἃ αἰδοτοης 
1δπουρλ). 

2. ΤῊΝ ῬΕΑΒΙ, ΟΥ ΟἈΕΑΊ ῬΠΙΟΚ.--- Πδουΐ δρίγῖυ- 
0.4] Δϑρίγδιίοηβ, Ομ σβύδη 11 18 ἱπηρο8581}06.---ΟἸ γὶβ- 
εἰαμϊγ [86 ὨΘΟΟΒΒΘΓῪ ροαὶ οὗ 811 ἰγθ δϑρίγα 1008 οὗ 
[86 80υ].---Ι τὸ Βατο Ὀθθῃ διγακοηθα ἰο ἰτυο, ἰηπασὰ 
δϑρίγαιΐοηβϑ, γα 8}8}} ποῖ θὰ βαώββϑρὰ τ δηγίμΐπρ 
1688 ἴδῃ σοοασΐν ῥοΑΣΪΒ: 1. 7 ὁ 88:8}} δϑεὶς ρϑηυΐῃθ 
ΒΡ ΣΙ [Δ] ῬΟΒΘοβϑίοηβ ; ὥ. δυο 88 ΓΘ δἰ" 0 Ϊ6, τηοϑὲ 
Γϑοίουβ, δῃὰ γοῦ ΘΆΒΙΪΥ ῥγεϑογυρὰ ; 8. ἩΒΙΟὮ ΠΕΥΤΟΡ 
ἐὰμ 1ποῖν γδ]υο.---ΟἸν ΒΔ} }}}7 υὑπᾶάον ἴμ6 βρατο οὗ 8 
τογομδηῖ : 1. ΤῊΘ πιδὴ δηὰ ἢΪ8 οα]]πρ (6 ἰδ κο8 
ῬΙοαβαρο ἴῃ ἷβ Ὀαβίη685, δηἃ σΑττὶ65 ἴὑ οἢ ἩΠῚ οηἰῃυ- 
Ββίδϑθιη, ποὶ ΔΒ ἃ Ὠἰγὰ ᾿δρογοσ). 2. Ηὶβ ἀρ ἐρθν ἴο 
πὰ ροοάϊγ ροατὶβ. ὙΠ πδὲὶ δ6 Ἡΐ8Β.168 ἰ0 8.0ἷῸ ; 
τίουδ Ῥϑδγὶβ.: πἢδὺ [6 ΒΟΔΡΟΟΙΥ ἀδγοδβ δηςοἰραίθ---Ὧ}0 

οὗ ἐ ὑγίοο. 8. ΗΪβ ἀἰβοού ΤΥ : [ΔΓ ΒΌΓΡΘδϑ. 
ἷθ οροα. 4. Ηΐβ σοβοϊυϊΐοι : ἰὸ γίνε ἃ ιἷἰβ 

ΦΓΝοῖ «οονἹᾶ, 85 ἴ 6 ἙΔΙ Ὁ. ἐγδηβ᾽δίοη λα ᾿Ε. ΤΙ ΘΟ Ό ΟΣ 
ταθϑμ8 ἴπΠ6 ΒΙΌϊο, 8 σοῃίδ πίη ἴπ9 ἰγοάνατα οὗ Ἰσυϊδ,--Ῥ, Β.} 
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το ΡΟ δηάϊΖο, δηα ἰο0 τοίγθ, δὐουίηρ 8 ΠΟ ὈΥΙΠΟΟΙΥ 
Ροββαββίοη.-- - 6 ΖΟΟΟΪΥ Ροδεὶ: ἰῃ6 ρϑγβοῦ οὗ ΟἸγῖβι, 
81} ἴῃ οὨ6.---ΤῊ 8. ρϑασ] τοβϑοῖβ Ὀοὶὰ (Π0 τπιδίϑγβ οὗ ἰῃ8 
ποῦ] δὰ {η6 Ὀτρη688 οὗ Ὠδδνθη.--- ΟἹ [Π6 ἀδηρογα 
δηὰ ἴδ6 Ὀἰοδϑίηρβ οοηποοίοα ντἢ [ἢ Τρ α τηρηία] 
ἰηιθτοθαηρο οὗἨ τηοάογῃ {ἰπ|68.---Τ τι αἰ801 0168 ορτω- 
Ὀΐπα [Π6 στϑοίουϑ δηὰ ἔγοο αἰ οὗ "18 ἔγοτη δῦονο 1 ἢ 
Θδγηοδί βϑοϊηρ δῃὰ βισίνἱπρ' δίνουν ΠθαυΘΏΪΥ Ὁ] οϑαίη ρα. 
---Ὗο [ὰ8 ἀϊβοονογεαὰ πὸ σοοαϊγ ρθαῦ] Ὁ Ηδ (δδὶ 
8 ἔουμπα 16 Ἰμογὰ ἴῃ Ηΐβ ροβροὶ, ἰῃα΄ δαβ ουπὰ ἢΐπ- 
Β6] ἴῃ 186 εἰοοσοη οὗἁ ρτϑοο, δαῃὰ ἐμαὶ ᾿ιδ8 ἱουπά ὈοΪῈ 
Βοδύθῃ δηὰ θᾶγίῃ, ὈΥ̓ Βπαΐπρ ἀπ ὄχρογίοποίηρ ἐλέ 
ἴουα οΥ7 Θοά. . 

Αίαγζε :-τ Ομ σεποῖ ; Μοτοδδηΐδ ὮΟ γῸ ἴγοτη ΟὯΘ 
Θηά οὗἉ [6 φαγί ἴο ἴ88 οἴδιονγ, δὰ υοηΐυγο ουογγι ΐης 
ἷῃ βαδγοὴ οἵ του) αἱ ραΐῃ, ΠΙΑΥ͂ Ὑ7611 Ρὰῦ ἰ0 Β88π)|6 
ΤΩΔΏΥ ΟΠ ΓΙ β 88 ἯΠΟ σᾶτθ 80 {116 ἔον (86 Ιοτὰ, δηὰ 
ἐδεῖγ οὐσῃ Βα] νδίίοη.---- Οδίαμάεῦ : Μδη οἴϊδη δἱ στοαὶ 
οοϑὺ ὈΌΥ ρ681}5 δηὰ σῦν 6 }8, τυ οἢ σαπηοὶ βανθ {π6 πὶ 
ἔγοι) ἀδαὶῃ : Ὀσΐ (6 ροΒρεΪ, οἰς.---Οπὲ ἐλὲπσ ἐδ πεοά- 
ζῶ [μκὸ χ. 42.----Ζεϊδίμδ : ΟἿ τῖβο αἰ] ροποο ΟἹ 
Ἰοβεϑὰ ἀϊβοουογγ !--Ἰὸ δάογῃ [86 ὈΟΔΥῪ τ τ ροδῚβ, 

Ὀυὺ ἴο ἴογροὺ μα ρϑδγὶ οὗ ρτοδὺ ῥτγίοο, πὶ] Ὀτίηρ ἴοὸ 
ΒΒαπηα ἷῃ (86 ἀδγ οἵ ἰπἀρτηρηῖ.--- Οὐδδπόν : ΟἸὨτίδί---- 
γα })---- 6 806---α ποι οὗ στοαῖ ρῥγῖοθ ᾿ηα664.--- έδοο: 
ΤΏ τγαηβοοπάθηϊ γαϊὰθ οὗ (μ6 Κἰηράοπι ΟΥ̓ μδδνρῃ. 
---ευδηεν : Τὰ (86 ἤτβι ραγαῦ]α ἰδ ἀἰΒΟΟΥΘΙῪ 88, 
80 ἰο 5Ρ6δΚ, ἃ τηδίϊον οὗ ροοὰ ἔογίυπο, τ Ώ116 ἴῃ ἐπ6 
Ῥγοβϑηὶ ἰηβίαποα {86 τῃογοπδηὶ 18 ὈΌΒΥ ΒΘΑΤΟΠΪ Πρ [ῸΓ 
ῬΘΔΓΪ8.---ὅου}}8 ἀπακοηδα (Φυδίίῃ Ματγίγτ).-- -ΟἸγῖδί ἴῃ 
ὯΒ ἰβ ἰῃο ροδηὶ οὗ ρτοϑαῦ ῥτῖσθ. 

8. ΤῊΞ ΝῈΤ ΟΑΒῚ ΙΝΤῸ ΤῊΝ ΒΕΔ. --- ΤΟ. ΤΟ] 
Οδυτοῖ οὗ ΟΠ τῖβὶ οββοπ 4 }}} τη ΒΒ ΟΠΔΤΎῪ ἰῃ (8 ΟμδΓ- 
δοίον.--- ΤῊ ποὶ δῃοίοβοβ ΘΥΘΓΥ Βροοΐοθ, Ὀοΐἢ ροοά 
δηα Ὀδη .---Εἰγδί ΤΏΥ ἅτ ραϊπογοᾶ, δπὰ {6 βοραγαῦ- 
6ἃ.---ΕΟΓ ἃ Β66Β0Π ΒΟ} 18 ΔΓ6 δὐ ἴδ: 6 βαῖ0 {ἶἰτῶθ ἴῃ 86 
868 δηὰ ἴῃ ἰμ6 ποὺ: 1. [π {Π6 868, δῃὰ γοὶ ἴῃ (06 πεῖ; 
ὦ. ἰῃ [ὴ)6 ποῖ, 8πὰ γοῖ ἴῃ ὑμ6 δρὰ.---ΤΠῸ Ἡ80]6 ποιὰ 
ἄγαν ἰο ἴ:6 Βῆοτθ οὗ οἰθγ τυ ἰῃ {86 ποὶ οὗ 1Π6 
ΟΒυΓΟἢ.---Ὀ] ὕταδίοϊν, 1 ἰβ οὶ [86 ποῖ, Ὀαὺ (80 ἀταυρδὶ 
οὗ Άββ.ιοβ, τ βίο 18 οὗ ἱῃροσίδῃοο.---Ἴ 6 Ἰσησάοτα οὗ 
θᾶ ύϑῃ ἴῃ {86 Οδυγοῖὶ αὖ ἴῃ οπὰ οἵ ἰμε ποι]: 1. ΤῊ 
ἭΟΪ6 ΜΟΥ οὁπ6 868; 2. {π6 οηἰἶνα ΟμυΓΟἢ οπδ ποῦ: 
8. (86 σΒοΪ6 Κίῃραοχῃ οὗἁἨ Βδανθὴ οπε ἀγδυρδὺ οὗ Η5868. 
--- Τα βοραγδαίϊοη οὗ (ἢ6 οἱθδὰ ἔγοῃῃ {86 ὑποίοδῃ: 1. 
10 ἰΒ ποὺ ἀοῃθ ῥγϑοὶρ ἰδίου (ΟΪΥ θὰ ἴ86 ποὶ ἰβ 
ἔα]}} ; 2. ΔοΥ ἐυμπη] ποῦ] Υ ((Π6Υ δἷῖ ἀονῃ δηὰ ραϊμοτ) ; 
8. Ὀαὺ οΔΡο .]]γ ((86 ροοά ἰμῖο γ6886}8) ; δπᾶ, 4. ἀθ- 
οἰβίνειυ ((Π6 θδα ἃΐθ οδϑὺ δι ΝΥ) ; ὅ. υπίνογβα!]γ.---- 
ΕἸΟΣΥ ᾿ασρτηοηῖβ ἀοβοοηηρ ὉΡΟῺ ΒίΏΠΟΓΙΕ --- ΤῊΘ 
ηΔβ ΐηρ οὗ ἰθοίι οὗὨ [6 οοπαοτηποα βίον ἰδδὺ ἐΠοἷν 

μα ]ηρ 8 πο τοορίῃρ.---ΤΏ086 ἯΔΟ διὸ ΠΠΔ11γ οδεὶ 
ΔΑΥ Οδηποῦ {ΓΌΪΥ ΘΟ. 

Αίανζο :---- Ομοεηπεῖ : ΤῊ (86 ποὶ οὗἩ ἐδο αἰνῖπο ποτὰ 
801}18 ἀγα ἀγᾶνσῃ ἔγοτα {86 ἀθρίἢβ οὗὨ αὐτὸν διὰ εἶπ ἰηἰο 
ἔα δηὰ Ὀ]Οββϑάῃοβα.-- -Ἴ μὲ που]ὰ 88 στϑβοι ]ηρ᾽ ἃ 
ὑδιηροθίοββθα βθβ, 188. ᾿νἱ. 20.-- -ΤῊο ββῇ στήθη ΔΓῸ 
[86 πιϊηἰβίθγβ οὗ [ῃ6 φΌΒΡΕΙ.--- Πἰεαϊπφεν : Βαὰ βεῖρα, 

υπὰ οὐδ ἴῃ {86 ΒοΙϊοδὶ 88- 
ΝΊΒΏΘΒ ἴ0 ΔΡρδδῦ μίσυβ, διὰ 

ΠΟΠὄ ΠΚῸΒ τὸ 06 τπουρῃϊ ρΡῸΘΙΟΒ5 , Ὀαϊ (ἢ6 ἀδγ οὗ 
ἡαάστησηὶ Μ}}} ἀἰβοῖοβα 18:86 ἔστιθ ομδγαοίογ οὗὨ τῃθῇ.--- 
ΤῺ ποὺ ἰβ 8.}}1} ἰῃ {86 868.---ἰξμδπεν : ΤῊ6 Ἰἰηράοσιῃ 
οὗ Βδαυθῃ ΠΘΓΘ ΠΊ68}8 ὑπ Δροβίο!ο ΟΥ σα εἰ πύογίαὶ οἵ. 
Βο6 ἴῃ (6 ΟΒυγοῦ. (ΤῊΪΒ 8 ἴοο ποστοσ. [ἐ ἰδ ἰδ 
ΟΒυγοΝ 88 δι ἱπβεϊζα(ίοπ οὗ ζτδοο..) 

4. ΤῊΚ ΤΕΣ ΞΟΕΙΒΕ.--- Ηδνο γ8 υπα]ογδιοοά 41] 
1ῃ686 ἸῃϊηρΒ ἢ ".-- Το ῬδγΔ 0] δρουῦ [868 Ραγβϑθὶε.-- 
ΤΏο Ββοῦῖδο ἰπβίσυοσίοα ἴῃ [86 Κίησάοιι οΥ̓ Βοδνεῆ.--- 
ΤῊ ᾿ἐνίπρ' ἰγοαβυγυ σοῃίαἰπίηρ οἷα, δὰ οτοῖ βοπάϊην 
ἴον! ἢ ΘΟῊΝ ἰγοδθυγο8.---Ποίθοιβ δ ἘΓΒ οὗ οοπι- 
ΤΟ τα] ρίουβ ἱπβίσαοίίοι : 1. 10 ργοδοαξδ ἴῃς οἱ π|ὰ- 
ουῦ 86 ὩΘῪ : 2. ΟΥ [86 πον πίϊδουὶ ἴδπο οἹ]ὰ ; οτ, 8. 
ἔλ1]8 ἴο Ἔχ ἰ᾽0 τη 6 ῥτοροῦ σοϊδσηβῃρ Ὀοίποοῃ (Πτη. 
- Το τοἰηϊδίοτγίαὶ οἱ ο6 ἃ οοπείδῃϊ "' Ὀσίηρίηρ ἐοτί:" 
1. Ῥτγεβυρροβίπρ' ἃ οΘοπίπυδὶ γοοοΐνίπρ ἔσοσα οἡ ἱρὰ; 
88, 2. ἈΡΆΪΠ τη ΔΗ ΓΕΒ ηρ 086} ὉΥ ἃ τίρῃιι “ Ῥεληρίης 
ον " (οὗὨ νῖβο, ἔγδ, δηὰ σοι ἱπδιτυ σου). 

ὅίαγζε .---1 οὐ ἰσδοθοτβ ἔγθαποθ ἶγ οχδιυΐηθ {μοῖρ 
ΡΌΡΪΪ8.---Ἴηθ Κίηραοτα οὗἩ Βοδυύθῃ τοῦδβὲ ἔοστῃ ἰΠ6 (6ῃ- 
{γ8]-ροϊπί οὗ 411 {Πποοϊορίοαὶ Ἰοασΐπν, ὅζου. Βιδὶ, Τυωδ. 
-Αἴαλιδ : Αγρρτονϑὰ ἰδδοῦοῦβ ἃγθ ΟἿΪγ ἰσαϊποὰ ἴῃ (86 
Βομοοὶ οὗ ΟΠ γίβι πὰ οὗ {86 ΗΟΙΥ ϑρἰτὶὶ, 

7148.0 :---τἰὴς ΔΌΪΣΥ δηὰ (86 δοι νι εῦ οὗ ἃ ἔτῦο 
ὕρδο μον. 

Οενίαοῆ, ;--- Εἰπετγιΐηρ σοπποοιοὰ πἰϊὰ (86 Κίηρ- 
ἄοτα οὗ βοᾶνοῃ ἷβ δ ἰΠ6. βπὴθ ἰΐπηα οἷά δῃὰ πεῖο. 

Ἡεμδηον :--ἶοβὰβ ἴῃ 6 τηοα 6] ἴον 811} ῬγθδοβοΓΆ.--- 
Τοτο [πὸ βοογοὺ οὗ ἔσθ Ῥορυϊαυίιγ.--- ΕΠ οἰοτῖςα] 8 5- 
ΓΕΒ δηᾶ ὙΟΥΙΟΪΥ ΟΤΑΙΟΥΥ 18 τ πδὺ ΤΩΔΏΥ͂ ἈΘΆΓΟΓΙΒ Τηοδὲ 
δΔαχηΐγο.-- -Αὐἰμοπίῖς ἀοδηϊ οι. Βοσο φίνοη οὗ πἢδὶ οοπ- 
δβιἰπΐο8 ἃ ροοᾶ αἰγὶπθ : ἢΪ5 ἱπβρίγδ!οηβ ἃσθ ἀγα τη 
ἔτοα Βοτὶρίαγο (μ6. 8 ἱμβισυοίοἃ ἴῃ [Π6 Κίηράοιι 
οὗ Βοασθῃ, δηὰ μουπὰ ἰο οχίεπὰ ἰδ, ΑἹ] βοΐθηοα δῃὲ 
Ἰεδυπιΐης ποῖ ἀο ποῖ ἰομὰ ἴο {μ6 ζαγίβογδηοο οὗ 
ΟἸ το β Κίηράοτῃ σαηποὶ Ὀ6 αἷνἶπο6): 18. ἰγθαδασθ 
((μίπρο ΠΟῪ δηα οἷά. Ηὸ ἸΘΔΙΉΒ ἔγοτῃ οἴ μ ΓΒ δηὰ ἀγα 

τ δΐΒ ΟὟ ΓΕΒΟΌΓΟΘΒ, ΗΑπαΐηρ ἴῃ Βα τηραϊ δου δοὰ 
δρίττυσὶ Θσροσίοποθ (ὨἱηρΒ ὈοΪἢ ΠΟῪ δὰ οἱά).---Οα 
εἴ86 ἀΔΠρῸΓ οὗ ργοδοβίηρ, Ομ Β 6} οορὶγ [ὈΥ̓ περίοσῦπξ 
διηα ἀοϑρί βίην (86 οἱ, ΟΣ ὉΥ οοδδίῃρ ἴο Ὀσοάθοθ ΠΟΙ͂ 
(δουρί δῃὰ ΒΕΙΙΑΟΙΒ]. , 

ΤΗΙΒῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΟΗΕΙΒῚ ΜΑΝΙΕΕΞΒΤΥ͂Ξ ἩΙΜΒΕΙΕ ΑΒ ΤῊΕ ΗΙΘΟῊ ΡΕΙΕΒΤ ΙΝ ΗΙΒ ΒΟΕΕΒΕΙΝΟΒ., ΒΕΙΧῸ ΚΕ 

9“ΕΟΤΕΡ---(4.) ΒΥ ΗΙΞ ΟὟΝ ΟΙΤῪ ΝΑΖΑΒΕΤΗ. : 

Οπάρτεε ΧΠΙ. δ8-8ὃ8 Οἴδτκ νἱ. 1-6. Τῦκο ἰν. 14-80). 

δ8 Απά 10 σβπ16 ἴο ραᾳ88, ἐλαξ' ΜὮθΘη «Ψ68ὺ8 δα βη 15:16 (ἢ686 ῬΆ͵ΔΌ]68 [οὔ δο κίηράοαι οὗ 
'δά ΒοανϑηΪ, [6 ἀοραγίδα ἴῇθποθ. απᾶ μθ ἢ6 "γ͵8 ΟΟΠῚ6 ΕΎΛΝ, οοτΏ6, ἐλθών] ἰπίο 18 

οὐ σουπίσΥ,᾽ μα ἰδαριὺ ἰῃθηλ ἴῃ {Π|6 }Ὁ ΒΥπαρόρτιο, ᾿πβοσαποῇ [80 [δι (ΠΟΥ͂ ΤΘΙΘ δβίοῃ- 
18η64, δηα 5αϊα, ΑΥ̓ΏΘμοΘ δίῃ ὑμ18 πιαπὶ 1818 ἩΠΒΟΟΙΩ, δηα ἐῤ686 τοὶ σου κ8 [{Π|6 ΤΩΓ 

55 8.165} 7 [8 ποὺ ὑμ18 [88 σδΥΡΘη ΘυΒ ΒΟῊ ἢ 18 ποὺ [}18 τη μοῦ ο8]16ἃ ΜΑΥΥ Ὁ δηὰ μ]8 ὉΓΘ’ 



ΟΗΑΡ. ΧΙΠ. δ8-ὅϑ. οδδ 

δ6 ἰἄτοπ [Ὀτούμθ 18], Φ4πι68, ἀπὰ 7 ο868 [9086ΡἈ],᾽} δηιὰ βπιοι, διὰ Φυάαβῦ Απμα μηΐἷ8 818. 
51 ἰδῖβ, ΔΓ ὑΠ6Υ̓ ποὺ 8]} σι 5 ὙΒθηοΘ {Π6η μαίῃ ὑμ158 πιαπ 411 (Π680 {πηρβῦὴ Απὰ 

{ΠῸῪ “616 οἴδηἀοα ἰῃ [40] δὼ. Βυΐ 6808 βα]ϊὰ υπίο ὑμθπι, Α ρσορμοὺ ἰβ ἢοΐ πιμουὺὶ 
88 ΒΟΠΟΌΣ, ΒΔΥΘ ἴῃ 18 ΟὟ ΘΟΌΏΙΓΥ, πα ἴῃ Ἀἷ8 οὐσῃ ἤουβθ. Απὰ [6 ἀϊὰ ποῦ ΤηΔΗΥ τα ΡΥ 

ΜΟΥ Κ8. [π}}Γ8068} ὕπ6γθ ὑθοϑυβθ οὗ {Π6ὶγ ὑπο ]οῖ, 

Σ ΨονΡ. δ8.--ἰ- Τῆσέ ἴδ δῆ ὈΒΉΦΘΣΕΘΙΤΥ ἰοἰογροϊδίοη γικοο Ὀοῦῦτο τοῦδ ἰῃ ΟΥ̓ΔΏΤΩΘΤ᾽ 8 δπὰ «Ἶ6Π|68᾽5 γογείοηα, οὐ Ὀοῶγο 9 
ὉΥ Ὑγηάδὶο διὰ [89 Θθποόνὰ ΒΙ0]6, δηὰ ἰδ ομἱεϊοεὰ Ὁγ ὙΊΟΙΝ 9 Ν. Τ. οὗὁἨ ἘΠ οἰ πιδ, αἶδοὸ ὉῚ Οοῃδοϊ ἰῃ δἷ5 τους οἢ 

Μοιΐθον, ναϊ τοδίογοα Ὀοΐοτο Ὺθ ἀδραγίθα, ἴὰ ἴ)9 τονίδοἃ Ὑογα. οὗ ἴῃ Ατη. ΒΙ]6 Ὁπίοη.--Ρ. Β.] 
3 γον. ὅ4.--ΠΠληρο, 86 αἷδὸ ἀθ Ὑοίϊθ, Ἐπ δὰ, δῃ ἃ οἴμοσα, ἰσαποϊδίο πατρίδα τετο: Ῥαξεγδέααέ, μδίοττ δὶ (τηδέθγη 1) 

ἐουπ, ἴοτ Ῥαξογίαπα (1πῖμοτ), μονα πα. Ναζατοίῃ [6 ταοδηξ 88 {πὸ το θη 6 οἵ 8 ποῖ ο Υ δπὰ στοραίοὰ (Δί ον. ἘΠῚ για, 
Ζιίχοῦ.: λέγει τὴν Ναζαρὲτ, ὡς πατρίδα τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ τοῦ νομιζομένου πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ὡς τραφεὶς ἐν 
αὐτ᾽.--Ῥ. Β. ᾿ 

ὃ σον. δ4.--(ΑΆ.Ώ δυνάμεις, ἂο Ὑοεῖϊίο: αἷό Ἰωπᾶον; Ἰδυρο: α͵ἐ6 Ἰγωπαονκνᾶϊδεο; Ἐπαϊὰ: αδ6 ΗἩδίϊοπιολίο, 
μον ἫΝ ποῖθ ου χί. 30, ". 910. τηιο ἀοδηϊο δσΈ610 ἈΘΓΘ [8 ἸΏΟΣΘ ΘΡ ΒΔΕο ἴμδὴ 1.9 ἀδιποπδίσ δι! γὁ ρσοποῦμῃ οὗ [ἰδ Εἰ Υ. 

4 Υοντ. ὅδ.---[Οοτρ. ΤΥ Ὠοΐδ οἡ χί!. 46, ᾿. 331.--Ρ. Β.] 
δ ὙοΥ. δδ.--Β., Ο,, ἀμ δβουογδὶ ἐγαηδιδιίουθ τοδὰ ἰωσήφ. 8ο 1,δοδυιδηη, Τιβδοβοπάοτί. ΜΑΗΥ πηοίλὶ Μ53. Ὁ. Ε., 

Σ. 6. εἴο. Ἰωάννης:; --Κο ως οἰα., Ἰὼ σῆς. [πα ἴδο ναγαδὶϊοὶ Ῥδβδαβὸ οἵὗἠἨ Ματὶκ [}6 γϑρά πᾷ οἴο868 16 ὉΥ͂ ΤᾺΣ ὈδέζοΣ ΒΡ" 

ροτίοα ἐμδὴ ῳοδορῆ. Αοοογάϊηρ ἴὸ τἰσθοοι ἰμὸ Ταϊγαυῦά εἰ Ἡτίο "Ὁ" ὧν ὩΌ 1, ῬΟΣΏΔΡα {116 ΠΟΤΒΟῚ [ἢ 4αθδίίοη ττϑδ 
οΘα]16ὦ Ὁγ Βοΐἢ ΠΔΠ168 ΔΙ ΓΟΘΑΥ 1η πο δροσίο!ς ἀκα, [Ὁ .7. ἴδῆφο, ἰπ μἰ6 Θοσσηδὴ ἐσδηδ δίίοη, χοϊδί ηδ οφθο4 ἴγοτῃ [ἢ γοοοϊ νὰ 
[οχὶ, Βαϊ ὡἷὐδ0ΡᾺ 16 ππὰουδιοαγ ἐη6 ἐσθ τοδάϊηρσ δοοοσάϊης ἴο 189 αποίοῃϊ δυαίῃου 65, ἰηο᾽ υἀϊης Οοἄ. Βί πα  τἰςυδ, δπὰ 15 
βὰἀορίθά αἷδο ὉΥῪ Μόγοσ, Τυϑβο 66, ΑἸίοτά, Οοπδηῖ. 6 τοδάϊηρ ἮΔ8 ΒΟΣΩ6 Οἡ ἴπ6 ᾳυοδίίου οοποογηΐης (86 Ὀγοΐ ΠΟ ΓΒ 
αἵ ΟἸγίδε. Ἐογ Ἰωσήφ ὕο ἐδο ἰτῇο τοδάϊηρ, ἴπογο τοιχδῖπε Ὀπὶ οη6 Ὀτοΐθον οὗ ΟὨτβε, υἱσ. Φαπιθα, οὐ Ἐπ 6 βᾶτηο πδῦλο ΜῈ 
ΟὔΟΘ οΥ̓͂ ἰρ6 ἔτσο 8008 οὗ 
18ογ οἵὁὨ «άπιδδ δὰ ἐονν . δηὰ τ}}|8 ΔΡκτδ5 
ΤΏΔΙΟΙΥ δἰ6 σουδίπδ. 464 Ὀο10..--Ρ. Β.] 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΙΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

Ἀοοογάϊης ἴο Ξ'οΒ]οἰθγτηδο μοῦ δηᾶ ΤΩΔΏΥ ΟἰΠΘΣΒ, 
(το Ῥαββαρὸ Ὀδίοτο ὺ8 18 ἰἀδητοδ) τὲ 1λικὸ ἷν. 16. 
Βαὶ (18 τνίον 'ἰ8 οοπίτονογίοα ὈΥ ὙΊΙοβοὶοσ, Εἰνδὶα, 
διὰ Μογοσ. ΤΒο ορίπίοῃ οἵ ΒοΒ]οἰοστηδοθοῦ ἰβθ, Πον- 
οτοῦ, Βυρρογίοα ὈΥ 186 ἐδὼ ὑμαὺ ἰὰ ὈΟΪῈ ῬαΒΘΑρῸΒ 
[86 Ροορὶο οὗ Ναζδυοίῃ δα ἀθϑοτθοα 88 μαϊίπρ ἴδὸ 
συοϑίοι: [8 ποὶ {58 06 οΔγροη Γ᾽ Β δοῃ, οὐ ἐλ ΒΟ} 
οὗ Φοδορἢ ἢ δηὰ ἰδδὲ ἴῃ Ὀοΐῃ οα806 86 βαυϊοῦ τϑ- 
Ὀϊΐοθ ἰδδὶ ἃ ρσορδοὶ 18. ποὶ πίϊπουῦ Βοπον, οἷο. Βαϊ 
(86 ΘὨγΟΒΟΪορίοαὶ ἀσυδηροτηθηῦ ΒοΘΩΒ [0 Ὀ6 ΣΡ 
Εἴνοῃ ὉΥ 1λικο, 88 ἢΪ5 Παισδ να ἔ0}}γΥ δοοουηῖδ ἴον [80 
ππποταϊΐ οὗ 768ὺ8 ἰο Οδρογῆδυμα. Μαϊίδον ἱηάοοα 
ἔατοίΐδηο8 αἰ δαγοηὶ ἀοίαὶϊα 848 ἰὸ ἴ86 ἔτη δηὰ αἰγουτα- 
δἰδπμοο8 οὗ 9 ΟσΟΌγΓΟΠΟΘ (γογ8. ὅδ, ὅ4). Βαϊ πο 
ποῦ βυρροδί 88 ὈῬγο 8016, (πὶ (89 ἦο ΤΩΒΥ͂, ΔΙΡΟΣ 
ἮΪΒ8Β σομίγουουθυ Ὑἱ τῃ6 ῬΏΔΓί5665, μδΥθ το γθα (ὉΓ 
ἃ ἴπ|6 πίῖι Ηἰβ ἀϊβοίρ] 65 ἰηΐο 86 τηουπίαϊηθ δμὰ ἰὸ 
Ναζαγοίῃ. ΤὨΪΒ ΤΏΔῪ οσρ δίη 186 ἰπισοἀυοσι οὗ 

" (ὮΒ. παιγαῖνο. ΘΠ τοοογϊηρ [86 δίδγ αὖ Ναζα- 
τοί, Μαιίμον, ἕὰ Ηἷδ8 πβὰ8] ἢ δἰο τηϑίμοά, αἷβο 
Τοϊδίοϑ δοτθ δὐδηὶβ ἩΔΙΟὮ μδα ΤΟΓΤΩΘΙΙ͂Υ ἸΔΚΟΙ ἢΪ]Δ00 
(δογτο. Αἱ {86 βδῖηθ πιο, ἰὶ τὶ] 6 οὈὐϑοινοὰ {παὶ 
[δὸ Εναμρο ἶϑὺ ΟἿΪΥ δἰδίθβ ἰπθ στοαὺ οὐ 68 οὗὨ [δΐ5 
οοπῆϊοὶ ἐσ 688 ὙΠ Ηΐ8 6] ον -οἰἴζοηβ, πίτουὶ το- 
Ροδιΐηρ [π6 ἀοία11]8 οοπηθοϊοα ὙΪῈ ἷξ. 

εν. δ4. Ηἰἶα οὐσὰ οἱϊγ.--Ουὐ δα εἰϊπδίΐοῃ οὗ 
Νασαγοίῃ, απὰ ἰδ τηϑαπΐηρ οὗ ἴ86 πογὰ, οορ. ἴδ0 

ἐἰςα] Νοῖοβ οἡ οἷ. ἱϊ, 28. 
ΘΏΟΘ δὶ ἰδὲ5 τὴδη71-- τούτῳ. ΒΥ ἩΔῪ 

σ οοπίοιηρί, 83 ἱἢ ἸΠΟΥ͂ πότ ἱπαυίτ προ Ἡμδί ΒΟ 0018 
᾿ Βο Βὰ εαἰοπά θὰ ἡ 8116 ἴῃ ἰμεῖν οἰΐγ. 

γεγ. δῦ. Το οδυρϑοϊοσχ᾽ Β δοσι.-- Τ}Ὲο ποσὰ 
τέκτων (αγί εχ), ζαδεν ἰἰσπαγίιδ ἰὰ ἴῃ6 νἱάοϑ 
8686 (Ἑσατροηΐον, τυ, οὐο.). 

[116 οοουραξίοπ οὗ ἃ ΘΔγΡρομίοῦ 48 δἰ 88 γοραγα- 
δὰ δϑ δὴ ΒΟΠΟσΘΌΪ6 δὰ γεϑροοία Ὁ] οι] ουτηθηΐ : ἤΠΘη6ΘὉ 
ἐῖ8 χυοδίλου τγὰϑ ποῖ ἃ αιιοβίίοη οὗ οοπίοτηρί, θα οὗ 
δατρτγῖλθ. Τῃο ΝΆΖΑΓΘΙΘΒ οἀ 6588 ποὶ 848 ἐμοῖγ 
ἰηίοτίον, Ὀυϊ (μοσζαβοῖνοθ 48 Ηΐ8 ϑαῦδ]β, δηὰ ἀουδίοα 
ΟἿΪΥ Ηἰδ8 οἷαί ἰο δαροτίοτὶγ, πιο τν88 ζογοθὰ ὩρΟΣ 
(ἰσὰ 7 Ηΐδ πίϑάοιῃ διὰ τηΐίγδοϊθβ. [ὲ ἴα (816 βδτηθ 

Ματυ, 89 Ὑ| οἵ ΑἸρθθαδ (δαρρνοδοὰ ἴο 6 (86 βδηῖο τἱτἢ ΟἸΘΟΡΙΔ44), οἷν. χχτί!. δδ (“ Μασ [89 τιο- 
᾿ Ἀμόμόσα [80 Υἱοῦ ἀοίοπ θὰ ὉΥ Ὧτ. [δημο, ἴμδὲ ἴ86 ὑὈὉτοίδοτο οὗ ΟἸστίδὶ γῸΣΘ 

ὨΔιΏΓΑΙ δυγρτίδο ἩΔίοδ ἷἰβ Αἰσσαυβ (0 1 δὴ οἱά 
δοαυδίῃηϊδηοο τηϑοίβ ἢὶβ ΖΌΣΤΩΔΟΣ ὨυτοὉΪ6 δϑϑοοίδίθθ 
ΠῚ ὁ αἰδιϊηριυ θη θα ΤῺ ΟΣ ον ἐδαστιομα 88 ἃ ΒΟΒΟΪΔΡ, 
ΟΣ δυίϊδὶ, οὐ. δίδίββσωδῃ, οὐ τη ογο;δηΐ ργΐῃοα.---Ρ, 5. 

ΑΔ Ῥζορδοῖ.----αὶ ἴδοὶ οἵ ϑχρογίθῃοο-- - χοῦ] ραίοῦ 
ἴῃ 1018 ΚΘΏΘΓΑΙ Ὀραγίηρ, Ὀαὺ ΘΟΠἀοΙΝὨΔΙΟΓΥ ἰῃ 18 Βρ6- 
αἶδὶ δρρὶἰσαΐώοῃ ἰῃ (μἱβ ἱμβίδῃοϑ. 

γαῖ, ὅ8. Ἐῖο ἀϊὰ ποῖ ΣΩΔΩΥ Σαΐχδοῖϑεα.--- ΜΡ: 
“Ηὼδ οομὰ ἴμοτο ἀο Ὧὸ ταὶς ποΥΒ "Ὁ ὁ, 4., Ηὁ 
οαπα ἰμότὰ ποῖ ῥσοραγθὰ ἴο σϑοσείνο, δηὰ {ῃογοίουθ 
ποῦ ποὶ 85 Ηθ οουϊὰ ποί. Τδθ ]ατίον δχργοββίοῃ 
ἰηἀϊοδίοθ πο ἃ ψδῃΐί οὗ Ῥοόῦοῦ, Ὀυὺ [6 τηοταὶ Ἰἰτηλὲα 
ΜΘ Ηἰπιβο} ἱπιροβοὰ οἡ {πὸ οχογοΐβο οὗ ΗΪ8 ρόνου. 
Βονονογ, ἰδ αἰϑὸ ἱπιρὶϊοα ἐμπαῦ τὸ ᾶζὸ ποὺ ἴο τομασὰ 
ἴ8οθο αἰδρίαγβ οὗ ΟἸ τ ίβυ᾽ 8 ῬΟΥ͂ΤΟΣ 88 ΙΩΘΓΟΙΥ 86 τηϑηϊ- 
οδίαιίοη8 οὗ δΌβοϊ αὖθ ταϊσῃϊ. 

γεν. δδ-ὃ7. ΤΏ Ὀτοΐδοχα οὗ ὕει. 
πὸ ἐς δδ. Φᾷχηορθ, 9ο868," Αίχηοι, Φυάδθ (ΝΜασὶς 

8). : 
Μακ χνυὶ 40. ὅαμιοθ ἴπ6 1,668, Φ0568, ἐδμοὶν τοῖο Ὁ 

ΜαΙΥ. 
Φοδη χἱσχ, 2ὅ. (Μασ 1806 πὶιΐδ οὗ ΟἸθορ 8.) 

ΤΏο Αροδίϊοα. 
Μοὶ, χ δ. ΔΦωηο8 ἤϊηθοῃ Ζ06. ᾿οῦρουδ (ΤἼδά- 

(1λὸ βοῃ οὗ 41-  Ιοίοδβ. ἀθι8) (οΥῦ Φ» 
Ρθθϑυδ οὐ Ὅ(ΟἾθο- ἄδβ, [86 Ὁτο- 
ΡΒΔ8). πον οὗἁὨ Ψαπ168. 

[μΚὸ νἱ, 16).. 
Ἀσίδὶ. 18. Φαχιοα, ϑίηοη Ζο- ΦΖυάδβ, (06 Ὁτο- 

116 βοὴ οὗ ΑἹ- Ἰοΐο8. ἴον οὗ Φδζῃθβ. 
ῬΪιδουκ. 
Ετοῖὰ [86 δῦονθ Ἦθ οοποῖαάο: 
(1.) Τιδῖ ἰἄγοο Ὀγοίμογβ οὗ (Π6 [κογτὰ Ὀογθ [86 

ὩΔΙΏ6Β ΟὗὨ ὅδιηθ8, Ξϊλοη, δῃὰ Ψυ188 - 
Τμαὺ ἰδγθθ Αροβίϊθβ α1380 οσθ 116 πδιρθθ οὗ 

διηϑβ, βίτηοη, δπὰ ψυάδδ: 
2.) Τμδὺ ϑαπηεβ, ἴῃ6 Ὀτοίμος οὗἩ (δ9 Τογὰ, Βαὰ 

Ὀχοῖδοῦ οα]]οα Φ0868 [Ψ086ΡἘ}]; 
ΤὨδὺ (μ6 Αροβίϊο ψδχωθϑβ, ἴῃ βοῃ οὗ ΑἸρθθυβ, βαὰ 

ἃ ὈγΟΙΠοΥ 8116 ΦοΒ68: 
(8.) Τηαὶ [Π6 ἔδίμον οὗἩ [6 Αροβίϊθ “δὔλθθ 180 

188 Ὀοσθ [86 Ὡδῆιθ οὗ ΑἹρμρυιβ ἡ 

5. [ῖ0ζ᾽ σοῖδονυ δοβορὶν, 2399 ἴδ οτἱ Εἴς] ποΐο δῦονο.-- Ὁ, 8.) 



256 ΤῊΣ ΟΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

Τηδὶ ἰδο ἔδίμον οὗ Φοδοθ, [8.6 βοῃ οὗ Μδεγ, ὈΟσῸ 
[6 πδὴδ οὗ ΑἸριβουδ: 

(4.) Τιδι [86 Αροβί!α Φυὰδλβ πδὰ ἃ Ὀσγοίδος οδ]Ἱϑὰ 
Φδιηθβ: 

Τροῖ δυάδα, (86 Ὀτοίδοῦ οὗ 9688, μδὰ ἃ Ὀσοίμο 
οα]]6α Ψψαπι68: 

(δ.) ΤαΣ ὑπὸ πὶΐ οὗ ΟἿορδβ οὐ ΟἸθορίδβ νγδβ 
οΔΙ θα ΜΑγΥ, διὰ ἐμδὲ β6 νδϑ [8:6 τοῖον οὗ Φατη68 
ΔῊ “0868. 

(6.) Ηφῃςοα τμδὶ 
ΟἸδορδδβ ν88 86 ἔδί μον οὗ ὅδιωθδ δῃὰ “0868: 

Ἰὼ δὲ “. οΥδ6 ΑΡοβι1|6 Ψ8Π168: 
νὰ Ν ὁ. οὗ Δυάδβ, (6 Ὀτοῖμοῦ οὗ 

δα 68. 
Βτοίδον οὗ 80 [μογὰ : 

(1.) Βοβίάθβ, πὸ" Βτοῖμος οὗἨ ΦΔΦαΐγηοβ (Ὀγοῖ Ὁ 
γα 5ἰηοΏ, οὗ (86 [μοτὰ); 

Αροϑίϊο οὗ ἴπ6 [οτὰ. 
Μαι θβιγ, τ θη, ἐμ6 ὈγοΟίΠΟΥΒ οὗ ἰδ6 Ιοτὰ δηὰ 

ἴΠ6 Αροβίῖοβ βοτὰ γε ΒαΥΘ ᾽υ8ὲ πδιηθὰ δῖῸ ἰἀδηίοδὶ. 
ΤΏ το δ ϑῃΐρ οσἰδιϊηρ θεοί ποθι ἱβοῖα ΜἯᾺῺΒ ῬΓΟΌΔΟΪ, 
85 [Ο]]ΟΝΒ: ΟἿορδβ (ΟἸθορῇα8), οὐ Αἰἱριηιβῖβ, Μγὰ8 ἃ 
Ὁτοίδμον οὗ Φοβορὰ, [86 οδίογ- μον οὗ Φεδβυδ (Ευ86- 
Ὀΐυβ, 1). 11). [11 ἰα ἃ τηϊβίαϊζθ ἴ0 βΌρροβα ἐμαὶ Μδσγ 
186 τὴὖὸτξζϑ οὗ ΟἸΘΟΡ ΔΒ τδ8 16 πἰδίον οὗἨ {6 τοοῖδοῦ οὗ 
μ0 [οτὰ. 5. ΑἸρΡΆδουΒ ὈΓΟΌΔΌΪ ἀαΐοα φαγὶγ [7], δῃὰ 
Φοδβορὴ [186 ΡΟΟΥ σδιρθηΐον ᾽] δἀορίοα δΐβ Υ [οὗ 
δὲ ἰοαδὶ εἷἱχ Ἵ] άγθ ἢ δηὰ ἰμῖβ, θη {ποὶγ τοῖδοΣ 
ἯΔΒ δ5.}}} ᾿ἰνΐηρ, Φομη χὶχ, 2 ἴ---, 5.7; 8ὸο ἰδὲ ἰδ} 
δουκίῃβ οὗἨ Ψο6δ818 Ὀδοδηθ Ηἰβ δαορίοα Ὀγοίμοσ, δὰ 
ἴῃ [0 Ἔγο οὗ [16 ΔῊ ᾿οΤῸ ἰγτοδίθα δὲ Ηϊβ8 Ὀσοίμοτα. 
ῬΤΟΌΔΌΙΥ ΒΟΥ τοῦθ οἱάοσ δὴ “96808, δη ἃ ὨΘΏΟΘ ΔΡ- 
ῬΘΔΣ ἴο δᾶνο ἰηἰογίθγοα οἱ βουοσγαὶ οοοδϑί 8 τ ὶΐϊὶ ΗΐΕ 
ψοῦκ. ΑἸΒουρῇ δἱ δὴ θασὶῪ ρουϊοὰ ὑἰμ6Ὺ Μ6ΓῸ ἴῃ 86 
ζαϊι ἢ, Βοιηθ ἔταθ οἰαρϑοὰ Ὀοίοσο {ΠΟΥ͂ αἰϊδϊηθαὰ τὸ 10}]} 
οὐοάΐοηςο, Βοδίάθβ (686 ΒΟΏΒ, ΑἸΡΒΘῸΒ ΒΘΟΙΏΒ 4180 
ἴο ἢδνο Ἰοδ ἀδυρδίοτ [3]. 

ΤῊ ἰάοθα ἰδδὺ ἴ86 Αροβίῖΐθβ δαιηδβθ ἴΠ6 1,688 δηὰ 
δυΐδθ ποτ ἀἰδεγοπὶ ἴσγοπι 1.6 Ὀσοίθοῦβ οὗ ἰδ Ιωοτγὰ, 
οτἱκἰμαιθὰ δου [86 Ψυάεο- ΟἸ τϊδίίδῃ βοοὶ οὗ [6 
ΕὈϊουΐνο5. Τὴο οἰάοδὲ Οδιίμο ϊο ἰγδαϊτ ἢ, οἢ ἰδπ6 
ΟΟΒΙΡΑΥΥ͂, Π688 ΔΙΔΥΒ τορυσάθὰ ἰποπὶ δῷ ἰαθηςΐοδὶ 
(Ποροεῖρραης, ΟἸδιρθαὶ οὗ ΑἸοχδηάγίδ, Οτίχο) ἐ ἘῸῚ 
ὉΓΙΒΟΓ ραγουϊδγβ, 866 ΤΥ γί οἷο ζαζοδωδὶη ἩοτσορΒ 
Κοαὶ οἷο». [νοὶ]. νἱ., Ρ. 406 βααᾳ. ΟὐΟτΏΡ. 8150 
ΑἸΣΟΕΡ οπ 21αζξ. χὶὶὶ, δὅ ; τ. Μη: ἐλ6 Βγείλγεν, 
οΓ ον Ἰογά (ᾳυοϊοα ΌΥ̓ ΑἸοτὰ διὰ Ὑ ογάϑινοτγιδ, 88 
οἴδηαϊηρ (μ6 οουδίη- ΘΟ ΥΥ}, δπὰ ὅλμ. 3. ΑΝΘΕΕΤΤΕ: 
ἰὴ 1476 ο7 οὧν Τονά, Ν. Ὑ., 1868, Ρ. 104 παα.--- 
Ρ. : 

[ΝΌΤΕ ΟΝ ΤῊΚ ΒΕΟΤΉΚΕΒ ΟΡ ὅξβυβ.---αἶοσ ἃ τϑ'- 
πονγρά ᾿ηνοβύραϊοι οὗ ἰμΐ8 αἰ συ ὀχοροῖοαὶ δηὰ 
διἰπίοτί α] Ῥγοδίο, 1 Ὅς ἰοατο ἴο αἰδὲν ἔτοϊη ἰδ 
οουδὶπ-ἸΠοογγ, ουθῦ ἰῃ ἴῃ 6 τοῦ! βοα ἔοστῃ 80 Ὀ]δυβι Υ 
ἀοϊξοπάοὰ Ὀγ ὃν. [βυξὸ ὮθΓο δῃὰ οἰ βοΒοσο. [88|8]]} 
Ῥγοβϑοηϊ 88 οἰ υΪ δὰ ΘΟ: οἱΒ6 7 88 1 οδῃ [86 ῥτίποὶ- 
ῬΑ] οχεσεί, αἱ ἀαὶα ἰῃ ἴ[ῃ6 οα86, οὐ ποῖ [86 τῖρδὶ 
Θοποϊυβίοι τηυδὶ Ὀ6 Ὀα8Β6ὰ. ΕῸΓΣ ἃ {}16Γ ἰγοδίτηθηςι 1 
Γαΐου ἴὸ ΤΩΥ͂ ἸΩΟΠΟρΡῬΑΡὮΏ Οἱ οαπιεβ (Βεογιη, 1842), 
ὙΠΘΓΟ ἴΠ6 Ὑ80]6 Βυυ͵θοὶ 18 ἀἰδουθδοα Ἵχοζοῖοδ! ! ν δηὰ 
Ἡἰβιοτνί αν, τὶ δροςοΐδὶ γοίθγομοθ ἴ0 Φασθθ ἴπ6 Ὁτο- 
ἐμὸν οὗ 6 ογὰ δηὰ δεἴβ σοϊδιΐομι ἰ0ὸ Φδιηθϑ ἴῃ 1.688. 

φ (Π|}0. ὙΤ ΊΘΡΟΙΕΥ ἰη 1:6 ϑιμαέδη πα Αγέξίχοη ἴον 1 
Ῥ. 648: “ἼὝΠΒΟΓΟ 
19 ἰδίου οὔ Ηἰδ6 τποῖμον--ἰ, 6.. Βα] οπιο---, ΜΔΓΥ [ἢ6 τ οἴ 

{[Βιὲ|1|Ὸ υϑὲ Ὀ0 δΔἀ ἀοά, μδὲ {π6 οἱἀοδὶ γα ἡ, ἱποϊ  ἃ- 
ἴηᾳς ἴδο πιοδῖ ἀϊδε! ρυϊδι δὰ Οτεοῖς δηὰ 1,δι}η ἔδί ἤοσβ, δ Οτγὶ- 

ῃ, ΟΥ̓ΟΚΟΥΥ οὗ Νγηβδ, ΟΥΠΙ οἵἤ ΑἸἰοχαπάτγία, ΒΡΙΒΆΑΠΙΟΑ, 
ΕΠ ΥῪ. πὰ Αὐῦτοδο, γομασγάοά 86 Ὀγοί)οτα οὗ ΟἸ γδῖ δ 008 

οἴ (ΤΟΒΟΡῺ ὉΥ͂ ἃ ΓΠΙΘΥ ᾿ηαγγίασο. ,326 1.6 βϑηδασοδίη 01} [ἢ 
ΤΩ Ὁοοΐ ΟἹ Δαπι68, ἢ. 80 ε4ᾳ.--". Β.} 

(Οοταραγθ δἶδο τὰν πρίονν οὔ ἰλ6 Αροαίοἰϊο ( πωτεὶς 
Ρ. 878, δηὰ {10 ποίρδ ἢ ργουοῦβ ρῥᾶσὶδ οὗ ἰἰΐα στὰ 
ΤΩΘΏΓΑΓΥ, οἷ ΟἿ, ἱ, 2ὅ ; χιὶ, 46, 47: χίϊ!. δῦ δρονς) 

1. Τἴμο δνοίλονα οἵ Φοϑυβ, ἔθου ἴῃ πυτηῦοσ, δηὲ 
Ὀοδσίησ 1Π10 ΔΙῚ 68 ὅδοοῦ ΟΥ δδιηδβ, ΦΟδΟρ (οΥ 908668) 
Βίοις, δηὰ ὅπά6, ΔΓ τηοπίϊοποὰ πῆ οΣ τἱίπουῦϊ ἱμεὶν 
πδιησδ, ἰουγίοοῃ οὐ δθοῃ {ἰπη68 ἴῃ ἴδ Ν. Τὶ. (ποὶ ἐκπ 
ὕτηοβ, δ ΑἸέοτὰ ἐμ ἴοοθ Β8Υ8), ὑπὶσϑ ἱπ οομπηδοίΐοη 
πὶ δἰδέογ (Ὑ ΒΟΘ6 ΠΌΣΤΩΌΘΡ Δ ΠΙΏΘΒ ΔΓῸ ὨΟΐ τοοογὸ. 
6ἀ), νἱζ., ὑποῖνο ὑϊπηθβ ἴῃ 6 Θο85ρ6}5, Μαὶϊ. χὶϊ. 46, 
41 χὶϊ!, ὅδ, δ6 (ἀδελφοί δὰ ἀδελφαί) Μασ ἱ1], 8], 
82: νἱ. 8 (Βογ ἰῃ6 δίδίογε δῖ ᾿ἰἸκονίδο ἱπισοαυοοὶ); 
1 Υἱϊὶ, 19, 20: 9088 υἱΐ. 8, ὅ, 10 ----ΟἿοθ ἴῃ {δ 
Αοἰα, ἱ. 14.-ἰ δι, Ῥδυὶ, 1 Οὐον. ἰσ. δ, ἴο 
γι ΟὮ τουδὶ Ὀ6 19, τοῖο Φαδσηθβ οὗ 76 
ΓΌΒΔΙοτα ͵8. 08] λὲγρ οὗἹἩ ἐλὲ Τονα." Βο 
δἰ οα, [6 ΒαυϊοῸΣ ΕΣΙΤΏΝΘΙΣ ΒΌΘΔΙΞΒ ΒΟΥΟΓΆΙ Οὔτηοθ οἵ 
Ηΐδ Ὁτοίδογβ (ὈγείἤγθΏ), Ὀὰϊ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἴῃ ἃ πίὰορ 
δ6Ώ86 οὗ (86 ἴδττη, Μαίϊ, χὶὶ, 48, 49, δ0 : Ματὶς 11}, 33, 
84, 8ὅ : Μαίι. χχυΐ!. 10: Φοδῃ χχ. 17. 

ἴπ 86 ἔοστηονς ἔουγίδθῃ οὗ Δ ΟΠ Ῥδδβαροδ ἰς ἰδ 
δύτοοὰ οὁἢ 8}} Παπαὰβ ἐδαὶ ἴΠ6 ἔθστὴ δγοζλεγε τουϑὶ Ὁθ 
(Δ ἢ ΙΏΟΓΘ ΟΥ 1688 ΠΠΟΓΔΙΪΥ͂ οὗ πδίασαὶ δἰ Υ, πὰ ποὶ 
ΤΩΘΙΔΡΒΟΣΙΟΔΙΥ ΟΥ Βρὶ τ  ΠΔ]ΪΥ, ἴῃ το δοῦβα 41} Ομ τῖϑ- 
ὕδηβ δῖο Ὀγοίσσοῃ. ΤῈ αποδίίοῃ ἰδ ΟὨΪΥ, τ Βοος 
10,6 ἴοστ ΤἸΏΘΔῺΒ ὈΓΟΙΒΟΓΒ ὈΓΌΡΘΓ, ΟΥ̓ οΟὈδἶμ5, δοοοσὼ 
ἴησ ἴο Δ ΒΟΙΠΘΉἝΔΙ πιθοῦ ἀδᾶσο οὗ ἰδ ΗρΌτοΟνΝ ΓΝ. 

ΕἾ δοὶ ροτ' 
ἰβ πάου δι" 
; πογὰ, 186 
Ἰϑδηϊηρ οὗ 
Β ΔΡΡΑΓοΩξ 
ἰο ἰῃ ΟἿΓ 
ιθῶϊ. Ενφῃ 

[Π6 ΜΟΟΓΘῚΝ ΓΙΣΣ 185 υ866 ΟὨΙΥ͂ Ὀ10Θ 1Ὼ ἃ ἘΪΟΟΣ Β6Ώ.86, 
δηἃ ἰμοῃ ΟἿΪΥ οχιθηἀοὰ ἰοὸ περλειο (μοὶ ἰο οομδέη), 
ΥἱΖ., ἀσμ, χὶϊϊ. 8 ; χῖν. 160; οὗ Α γδβδχση δπὰ ἴ,οἱ, πῆὸ 
γγ88 δἷβ. Ὀτοῖ μο ΓΒ βοὴ (χὶ. 27, 81), διὰ ὅφῃ. χχὶσ. 19, 
16, οὗ Τϑῦδη δηὰ ὅδοοῦ εἷδ βἰβϑίοτ᾽ Β 800}: (ότι. γϑῦ. 
18). Ηοτο ἰδοτο οδῃ ὯΘ ΠΟ τηΐβίαϊσο. Τθβδ οδ568 δΣ6 
ἐπογοῖοσο ποὶ δι γ σὙ ρδγαλϊοὶ τ οὔτΕ. 

8. ΤΏ ΟτΟ ἰδ ΠΟ τηδητϊίοπ ΔΩ ΘΟ οὗ οομϑὲνϑ ΟΣ 
ἀἰπδηιὸπ οὗ δεδ08 δοοοσαάϊΐϊηρ ἰ0 {Πππ Βοδῇὴ ; διὰ γοεὶ ἰ}9 
ἰοση ἀνεψιός, οοπδοδγίημδ, οομδίπ, ἰδ 611 κηονσι 
ἰο ἴδ6 Ν, Τ᾿ τοσαὈΌ ΔΕ (οοσάρασθ ΟοΪἷ. ἷν. 10, πθοτΘ 
Μασὶς ἱβ οδ]]οὰ ἃ οουδίη οὗ Βδστιϑραβ); δὸ δἷβο (6 
ΤΏΟΓΟ Οχϑδοὶ ἰϑτη ν ἰὸ ς τῇ: ἀδελφῆ ς, δἰδίετ᾽ ε δΟᾺ 
(οοχορ. Αοίδ χχὶϊὶ, 26, οὗ Ῥδῃ} 8 οουβίη πὶ 96 γι 88] 6 πῃ): 
διὰ [80 ἸΏ0γῸ βΌΠΟΓΑΙ ἴθ συ γὙ γε» ἡ ς, ζἰπεπιαν, 
φεϊαξένα, ΟΟΟΌΓΒ ποῖ 1688 ἐδῃ οἰθσθῃ ἔτη (Μασὶς νἱ. 
4. ἴκὸ ἱ. 86, ὅ8 : ἰἰ. 44: χὶν. 12; χχὶ. 16: Φοιῃ 
ΧΥΪ , 26; Αοἰδ Χ. 24; Βοχω. ἰχ. 8; χυΐ. 7, 11, 21). 

Νον, {ἢ 16 δνοίλονε ΟἿ «ἴεδις οτὸ πιο σοὶ Ηΐ8 
δσαδίῃα ζοίεμιοῦ βοῃιβ οὗ δ εἰβίοσς οἵ ΜΆΓΥ, 88 18 βοπεταῖ. 
ἸΥ δδδιιηοῦ, οὕ οὗ ἃ Ὀγοίδον οὗ Φοβορῇ, δ8 Ὦτγ. [δῆρσθ 
τηδί πἰαἰ 5), ἰ80 αυοβΈ 0} ΙΏΔῪ Ὑ6}} Ὀ6 δδοκοὰ: ΤΓΌΥ 
ἴῃ [16 Ὥδῆηθ οὗ βοῆβα ἀἷὰ {πὸ δαδογοὰ πἰδίογίδῃβ ὩΘΤῸΣ 
ΟΔ11 το ὉΥ ἰποῖρ τἰραϊ πδῖρθ, ἀ νεψιοί, οΥ νΐοὶ 
τῆ: ἀδελφῆ: τῆ: Μαρίας, ο᾽ τοῦ ἀδελφοῦ 
τοῦ ᾿Ιωσήφ, οὐ δὶ Ἰ᾿οδδβὲ ΙΏΟΓῸ ΘἜΏΘΓΕΙΥ σν γγε- 
νεῖςἿ" ΒΥ ἀοΐηρ ἰ8Ϊ8 {ΠῸῪ που]ὰ μανὸ δὶ ὁῃοθ ῃγθ- 
γουϊοὰ 4}} διίυγο οοπίυβίοι. διότ ΟΟΙΩΙΘὨἰΔΙΟΙΒ ; 
ἩἘ116 ΟΥ̓ ὈΠΙΤΌΣΤΩΪΥ͂ υδίηρ [86 ἰοῖτὰ ἀδελφοί, πἰιμοῦξ 
1δο Ἰοδδὲ ἱπιϊτηδιΐου οὗ ἃ τὶ ΟΣ σὰ , 1867 οοσίδσῃ.- 
Ἰγ βυχροδὲὶ ἴοὸ δΥΘΥῪ υπἰαβεὰ τοδᾶεν (6 ἱταργοββίοσι 
(δδὶ γϑαὶ σοί μοῦ ἃγὰ ἰῃίοπθὰ. . 

4. ἴῃ 4}} ἐμ0 μαδδᾶρεθ Ἡδβοτε ὀγοίλεγε δηὰ δίδίεν ὃ 

᾿ ἀὐβηρε ἤμῳ βΡ. Ἑπδρυῦ. Ἡ. ἘΞ ἵν. 92) δρϑαῖκο οἵ οοπδῖτι 
οὔ ΟἸγδῖ, οδιίης Βίπιοοη, ἴῃ δΌσοοΒδοΥ οὗ ὕδιηθθ [8 Ψοτυδ» 

Ἰοτα : ἀγεφιὸν τοῦ Κυρίον δεύτερον. 



ΟΠΑΡ. ΧΙΠ. δ8--ὅ8. “ Ω57 

ΟΥΓ Φοβὺβ δῖὸ τρϑηϊομποα, ὀχοορὶ ἴῃ Φοόδη γἱὶ. (ΤῈ. 
[ΠΟΥ ἃγθ γοργοϑϑηίθα ἰῃ οομπβῖοὶ τὶ (8.6 [μοτὰ}, δα 
1 σον. ἰχ. (πῆϊοῖι τὰλϑ τὶ θη ῬΓΟΌΔΌΙΥ αἴνος (λ6 ἀρδίῃ 
οὗ Μαγυ), ἰΒΟΥ͂ ΔΡῥΘΔΓ ἴπ οἷοβα οοπηθοίίοῃ τὶ Ηΐτ 
δηὰ ΗΒ τοοίμοῦ ΜΑΤῪ 8 απο ὑπᾶον ΠΒῸΡ οδτὸ δῃὰ 
αἰγοούου, δῃὰ 858 ζογχωηΐηρ ΤῈ ΤἈΤΩΪΥγ. ΤὨΪΒ 18. ὁ6γ- 
[ΔΙ ΠΥ Βυτρυ βίην, ἀπ ὑμδοοουηίδθϊο, ᾿ἢ (ἸΘῪ ποτ οου- 
δἶθϑ. ΤΥ ἀο {πΠ60Ὺ ὭΘΥΘΡ ΔΡΡΘΑΡ ἴῃ οοπηροίΐζοη Ὑλὰ 
ἐπ οῖγ οὐσῃ δι ρροβοα τοί μοῦ, ΜΑΡΥ 86 τί οὗἩ ΟἸορδϑ 

᾿ (0 ΑἹρῆφυϑ), ψῆο νγ)ὰβ8 ᾿ἰνίηρ 84}} {π6 πη6, δῃα βιοοά 
ὉπᾶοΡ (6 οΓΟΒ8 (Μαι!. χχνὶϊ. ὅθ ; ΨοΒῃ χὶσχ. 2ὅ), διὰ 
αἱ ἰΠ6 Βορυ]οῦσο (Μαιϊ. χχνὶϊ. 61) 

ΓΔΏρα 6815 [0 ὨΪΒ8 δα 00 ἀουῦ]ο Ἀγροί 6818 οὗ 
ΔῊ ΘΑΓΙΥ ἀοδιῃ οὗἨ Ο]οραβϑ (ποτὶ 6 Δϑϑυσηθ8 ἰ0 ἤδΥθ 
Ὅδοα ἰδ Ὀγοίμον οὗ ΦΌΒοΡἢ 5), διὰ ἰπὸ δαορίίοῃ οὗ 
ὯἮΪ8 Ομ] άγθη ὈΥ ἰῃ6 Ρρδγοηίβ οὗ Φοβυβ, 80 μδὶ ὑπο γ θ6- 

. ΠΆ1Ω6 ΘΟ Δ] Ηΐβ ὈγΤΟΙΒΘΙΒ δῃὰ βἰβίοθσβ. Βαϊ {μὶ8 δάορ- 

“-.-“.-----.. 

οι, ἢ ἴτὰθ, οου]Ἱὰ πού ἀδβίγου ἱμαὶνρ γοϊδιίομ [0 ὑμοὶγ 
ὨδῖυγΑΙ τοί πόγ, ΜΑΣΥ͂, τ} Ὸ γ͵ὰβ Β[}}} ᾿ἰνίην,, δὰ οΏ6 οὗ 
[86 πιοϑὺ [Αἰ {ἢ} ] ἔθ] [Ὁ] ον ο.Β οὗ Ομ σῖβῦ, Βοβί 68, 
ῬοΙὰ τὰς δϑϑυμπρίίοι οὗ ἐμ6 φαυὶν ἀδαὶῃ οὗ ΟἸορδβ 
δηὰ ἰμ6 δἀορίοηῃ οὗὨ πὶβ ΟὨ] ρθη ὈΥ ΦοΒΘΡΆ, ἰ8 ψ10}- 
οὐἵ ἰη6 βιϑάον οὗ οἰ 6 Ὁ Ἔἐχθρϑῖοαὶ ΟΥ ἐγ ΠΟ ΠΑΓῪ 6ν]- 
ἄσποθ, δια ἰβ τηϑ16 Θχ ΓΟΓΔΘΙΥ͂ ἱαρΓΟ Δ ]6 ὈΥ 186 ἔδοί 
οὗ 186 Ῥογουῖ οὗἨ (86 ΠΟΙΥ ἤδη γ, ΏΟ οου]ὰ ποὶ ἴῃ 
υϑιΐσο ἴο Ἰμοχηβοῖνοϑ δπὰ ἰὸ {μοῖρ οὐστι οι δαορὶ δὲ 
οαϑὲ Βα] ἃ ἀόζθῃ οὨ]άγο αἱ ομο6 (Ὁ 8018 δπὰ ἵπῸ 
ΟΥ τῆοτὸ ἀλυσ6Γ8), ἜΘΡΟΟΐΔΠ1Υ θη {Ποὶγ Οὐγῃ ΤΟ ΠῸΓ 
ὙΓΆΒ 811}} ἱνίησ δῦ ἰμ6 ἔπι. 76 που] παᾶῦρ [0 88- 
Βύυχτηθ ἰδαὺ (86 τροῖδοῦ Ἰἰκονἶβο, αἶνον ἴ.6 ἀοδὶῃ οὗ μος 
Βυϑθαπα, Ἰ᾿ἰνοὰ τὴ} [86 ΠΟΙΥ ζατλ]γ. Βαῦ πνου]ὰ 886 
Βᾶνα ρίσθῃ ὉΡ ἴῃ (8 ο486, ΟΥ Ὁῃ 6 ΔΗΥ͂ ΟἰΓΟΌΙΩ- 
δίδῃοοβ, [86 οἰδῖτα δηὰ {{{16 ἰο, ἀπ [86 τηΔί ΓΔ] ΟΔΓΘ 
οἵ, Βοῦ οὔσῃ ΟΠ] άσοη ἢ Οογίδ Ὁ πο. ΤῊΘ ΤΙΔΟΓΪΘ ΤῸ 
δϑίθοιῃ (8 ἀσγοίοα ἀἰβοῖρ]6, σῖο αἰζοηάθα ἴμ6 ἴδα- 
σίου ἰο 186 ογῸ58 δηᾶ [86 Βοριυΐοῖγο (λας, χχνῇ!, ὅθ, 
61 ; ΦοΒη χίχ, 25), (86 1688 γα σδῃ 1 ῊἸς ὮΘΡ ΟΔΡΔΌΪ]Θ 
οἵ Βυ0 ἢ Δ ὉΠτΟΙ ΠΟΥ δ ὈΠΥΤΟΙΩΔΏΪΥ δοῖ, 

ὅ. Τοῦτο ἴ8. πὸ ἱπιἐηιδιί οι ΔΗ ΠΘΓΘ ἴῃ 86 ΝΟ 
τ ρσιδιηρηί, οἰ παν ὈΥ ἀἰγθοῦ Ἀβϑου 0} ΟΥ ὈΥ ἐπ 0}108- 
τἰοῃ (1658 ἰδ Ὀ6 ἰδο αἰδραυϊοα ραββαρο οἡ ψϑτιθβ, ἴῃ 
ΟἍ]. 1. 19), (μδὺ 186 Ὀγοίδο:β οὗἨ ΟἸγβὶ, ΟἹ Δ}Υ͂ οὗ ἵμοτα, 
τοΓα ΟΥὗὨ ἰῃ6 πυθ Ὁ ΟὗὨ [86 ὑτεῖνο ἀροβί]οϑ. ΤὨΐβ ἷ8 
8 Τ6ΓῸ ἐπ νοητοῦ ἔγοτη οογίδίη ἔδοίβ ἀπ οοτα δἰ πδίϊο, 
410 ἢ γγὸ Βἢ}8}} ΟΟΠΒΙ ΟΣ αἴϊογπσαγα, Υἱζ., (86 ἸαΘμ 
οἵἉ [ἴγϑα πδιηθ8, διιοβ, ϑηοι δὰ 85, ΠΟ ΟΟΟῸΓΡ 
διλοηρ ἴῃ6 Ὀτοίμοτβ οὗ ΟἸγῖδὶ ἀπα διμοης [86 Αροβ- 
1166, δῃᾷὰ {16 ἔδσὶ [ᾶὺ ἃ οοτίδίη Μάγν, ϑιρροβθα ἰὸ Ὀ6 
δὴ δυηὶ οὗὨ δαδβυβ, τγγδϑ {86 τοί μοῦ οὗ δπιο8 δὰ “0868 
Ὀαὺ 586 8 πονοῦν 8] 16 (ῃ6 τοί οῦ οὗ δῃῆγ68, Φοβθρὰ, 

ϑὅπαοι, δὰ Ψι86), ἀπὰ πὶϊὰ (Π6 ἔλοι οὗὨἨ [86 οταϊποπὶ, 
ΑΡοδ ΘΙ Κο ροβί οι οὗἨ ϑάσμθβθ, 16 Ὀγοΐδμορ οὗ ἰμ6 
Τιογὰ, ἴῃ 86 οΠ ΓΟ δὖ ΦοΓΌΒΔΙοτα. 

0. Ομ ἴδο οομίχασΥ, ὑπ6 Ὀτοίποσθ οὐὗὁἁ “688 ἃγὸ 
τασηοηοά αὐἴον ἴ06 Αροβίίεβ, δηὰ ἰδμυβ ἀἰδέῤηησιο, 
ἔνοσα ἰθθ. ἴὰ Αοίδὶ. 18, 14, υἱκ6 ἤγαρ οϑηυστηθγδίοβ 
41 δισνοα ΌΥ͂ πδῖηθ, δπὰ ἐμοῃ δ (8 : “ ΤῊ686 8]} [186 
ἌΡοΕ:168] οομὐπυρα τὴ ομθ δοοογὰ ἴῃ Ὀγαυϑῦ δηὰ 
ΒυΡΡΙἰοδύώοι, πῖῖι [86 ποιθη, δὰ ΜΑΡῪ ἰἢ6 τοί 
οἵ ως διὰ πὶ 6 δγείλγεπ." το {δ 6Ύ Βοοῖὰ 
ἴο ἔοσιῃα ἃ ἀϊβύποι οἶδθβ πὶ ἢ ὑπο πιοίπον, ποσὶ ἰὸ 
ἴδλο Αροβίῖθβ. 8.00 αἷἰβο 1 Οὐοσ. ἰχ. ὅ : οἱ λοιποὶ ἀπό- 

8 ([Ὁ ἘΠΠ5ΘΌΪ δ᾽ Η. Ε. 11. 11) δβδοτίβ ἰδαὶ (]ο- 
68 υῶϑ (1:6 ὑτοῖδον οἵ Φοβερῃ. 1.8Δὴρθ ἀθηΐοβ ἴμδὺ ΜδτΥ, [9 
πίί οἵ ΟΙΪο Ὑ86 ἴδ ἰδίοσ οὔ πο Ὑ᾽γσὶῃ Μασυ. Βυΐ [,6}- 
ἰδυσίοίπ (2 οδοηπδσεδολίολίθ ἀ686 δΡ ΤῊ 
194) δεδίτωθα, ἔμδς ἴ9 ὑπὸ ὈγοΙ ἢ ΤΆ, ϑοΒοΡῺ δπὰ ΟἸορδ8, 
τὐδττὶοὰ ἴνο βίδέοσα, ὈοΐΪὴ ποταθὰ Μασ. Ο ὍΡΟΣ ἁγίης, ὅο- 

δΟῸὮ ἴοοξκ δἷ8 ψ |!Π ἀπὰ ποσ ΟὨΠάτεῺ ἰηΐο (6 (Δ Π}}7. ΒΟ ηθοϊς- 
ρὸν ἐμ βεθβάι τϑύοσδοθ ἴθ6 γροίποείβ δηὰ δαϑιιιοθ ἐδδὶ 

αἴϊον τὸ ΟΔΥΙῪ ἀσαὶ οὗ θοδορὰ, τοονοὰ τὸ ἔθ Ἀυυδϑμοϊὰ οὐ 
δοῖ δίσῖοσ, [8:9 νγ! οὗ ΟἿοραϑ, 
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στολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίον. ϑ'ιυσῖὶ ἀἰϑύποι χοῦ» 
τίου οὗ {π6 Ὀτοί 6 5 ἴδον (86 ΑΡροβίϊθβ νγὰβ μοὶ ᾿υΒ8οα 
Ἷ τἢγοθ οὗ 106 ἔουν, 88 18 δϑϑυχηθαὰ ΌὈΥ ἐ})6 οουβίῃ- 
ἴθοῦυ, σοῦ ἰποιηβοῖνοθ ΑΡΟϑ(]6Ά., ΘΟΠΒΘΟΙΘΏΪΥ, 
ΟὨΪΥ 086 ΓΤΟιηδίποα ἰο ὨΔΪΚΘ ἃ Βδϑραγαίθ 01458, ΤῈΘ 
Ὡδτταίΐνο, Μαίί, χὶϊ, 46--00, ΠΠἸΚοΥΤῖ86. ἱπρ1 169 (δαὶ ἐδ 
ὈγΟΙΔΟΙΒ οὗ Φοδὺβ γῈῸ βιοοὰ πἰϊμουῦ, Ββοοκίηρσ ἰὸ 
ΒΡροδκΚ πὶ Ηΐτὰ, τόσο αἰδίϊποι ἔγοπι {86 αἰδοῖ 68 
(νογ. 69), γῇο αἰνδγϑβ βυττουηἀοᾷ Ηΐτα. 

ἢ. Μοτθ ἰμδὴ {μὶβ : Ὀοίοτο 86 γοϑυστθοοι οὗ 
ΟἸὨγβι, Ηΐβ Ὀγοίμοῦβϑ δα τοργοβϑῃϊοα ἰπ ὑπ ἀοβρεὶ οὗ 
Φοδῃ, ἰπ οὗ, Υἱῖ. 8-10, Ἰοῃρ' δἴζον (86 08}1 οὗ [86 ΑΡοϑβ- 
165, 85 μηδοίϊουεγδ, ὯΟῸ Ομ ἀ σα γοΥ ὦ 0 ΘΙΏΆΓΤΆΒΒ (ἢ 6 
δανίουν δῃὰ ἴο Ὦχον αἰ  οα Ἶ68. ἴῃ ΗΐΒ γὰγ. ΤὨΪ8 
ΙΏΔΪΚ68 ἱΐ γιογαϊίν ἱπιροεδὶδίθ ἴο ἸΔΘΛΌΥ ἴμθτὰ τὴ (ἢ 6 
ἈΡοβι1.5. Ενθῃ ἰξ ΟὨΪΥ οὯ6 οὗ ὑπο οὗ ἰδ ἴοι» μαὰ 
66: διηοὴρ ἴΠ6 ὑπτοῖνο αἱ ἐλαΐ ἐΐγιδ, ΦοὮπ οουϊα ποὶ 
δύ τιδὰθ {86 υπαυδ) βορὰ σομδσκ: “Ἢ Διείέλεν αἰα 
δὰ ὀγείλγνεηπ (δνοίλουδ) δοίδευς ἐπι Ηπῖπι ᾽") (νἱϊ, δ); ἔοῦ 
αὶ ἷἰβ {16 ΥΟΥῪ βτθὺ οοπαϊίοη οὗ ἴμ6 δροϑβίοϊδίϑ, 
Νον που]ὰ Ομ γῖϑα ἴῃ {Π|8 ο886 ἤᾶῦα ϑαϊὰ ἰὸ ἱπο 
ὙῪΥ τἴπηθ ἮΔ8 ποὺ γοὺ οομλ8; Ὀαΐ γΟῸΓ {126 8 ΔΙ ΤΑΥ͂ 
ΤΟΔΑΥ ; (6 που] σδηποί πδίθ τοι ; θυΐ Μα ἴῦ μαίϑὶ ᾽ 
(τοσβ. δ, 7); δον πουϊὰ Ἠδ παῦϑ βοραγδαίθα ἔγομι {ἢ 6πὶ 
ἴῃλ ΗΒ ἸΟΌΤΏΘΥ ἰ0 Φογιβαίθη. 10 Μ}} ποὺ ἀο Βογ ἴο 
ὙΘΔΚΟΏ ἰΠ6 ἴοτοθ οὗ πιστεύειν, δα [0 τοάυσοθ ὑδμοὶν 
ὈΠΡΟΙΪΟῦ ἰο ἃ ΠΊΘΓΘ ἰδ ΡΟΓΑΣΥ͂ ἩΔΥΟΙΪΏρΡ Δ ἸΏΘΟΙ- 
ἰαϊπίγ. ΤΠ ολ86 οὗ Ροίον, Μαι!, χνΐ. 28, δῃὰ ἰδαὶ οὗ 
ΤΒΟΙΏΔΒ, Φοῆῃ χχ. 2ὅ, ἃγὸ ΟΥ̓ ΠῸ ΠΘΔΠ8 ΔΊΑ] οἷ, 
Το ὙΒΟΪῸ αὐιαὰθ οἵ ἴῃ6 Ὀτοίμοσθ οὗἨ ΟἸ γίϑί, δϑ 
γίονγοά Ὦγ ΟἸγίϑὺ δηὰ ἀεβογίδοά ὈῪ Φοδη, ἰ8 Θμ ἤγοϊν 
ἱῃοοηδὶϑίθηί τὲ ἰμδὶ ΟΥ̓ Δὴ Δροϑίῖθβ [Ὁ ἱ8 δὴ δἰϊ- 
πὰρ ποὶ οὗὁἨὨ ἀποιιΐθϑ, ἰὺ ἰ8 ἵστα, θυῦ οὗὨ ἀουθίυ), αΪ5- 
Βα ἰβθοὰ τίθηαβ, 0 ΘΕΒΌΤΩΘ Δ δἷγ οὗ βαρϑυίουν, 
δὰ ργοϑύυσῃο ἴο βυρροϑὺ ἴο Ηΐτῃ ἃ νου] Ὁ δπα διὰ ὲ- 
ἰἰουβ Ρο]ϊογ. Αὔἶἴοῦ {86 γαβυΣτ  οἢ ὑΠΘΥ͂ ΔΙῸ οσ- 
ὈΓΘΒΒΙΥ τηρηϊϊοποα διηοηρς ἴπ6 ὈΘ ΟΥ̓́Θ ΓΒ, Ὀυΐ 48 8 ἀΪ8- 
ποὺ ο᾽488 τ ῖτν ΜΑΣΥ, ποχὶ ἰο ἰ86 ΑΡοϑβί168. 

ΑἹ] [6886 σομβί ἀθγι 088 βίγοηἾ ἀγρο ἰῃ6 οΟμοἷὰ- 
βῖοῃ ἰδαὺ ἐπ6. Ὀσοίμοσβ οὗ ΟΠ τῖδὶ τ ΓῈ στοαὶ Ὀγοί 6 ΓΒ, 
δοοογαϊΐϊησ [0 ἴμ6 68}, ἐ. 6., Εἰ ἸΠΟΓ Ἰδοῦ ΒΟ} οὗ ΜΑΣ 
διὰ ΨΦόΟΒΘΡὮ, ΟΥ ΒΟΠΒ οὗ Φοβερῇ ὈΥ 8 ἴοσττροῦ ΤΩΑΓΤΪΒΡῸ 
ἴῶοτο οὗ ἐδ} 18 Ὀ6101), ὉΠ]688 ΘΓ ΔΓΘ ὙΘΕΥ͂ ΒΟΥΪΟῸ3 
ΜΠουϊ65 ἰῃ ἰῃ6 τΑΥ͂, το τραῖκο {Π18 ΘΟΠΟΙ βίο 

οἰ μον οὐ ον, ΟΥ ΤΟΟΡΆΠΥ͂, οὐ ΤΟΙ σἸΟΥΒΙΥ ἐταροβδὲ- 
Ὁ]68. 

Τ1,οὐ 8 ΠΟῪ δρρσοδοῖι ἴμ686 αἰ ΒΠΟΌ 168. 
8. ΤΏΘΙΘ 8.6 Βουΐουβ Ὀὰϊ 0 ἱμϑυτστηουηίδ 6 Οὐ- 

ἸοοιομΒ το 1π6 σομοϊαβίοι δὶ βίαιθα, 
(α) ΤῈ δγβὶ ορ᾽οίζομ 18 189 ᾿ΔΘΒ ΕΥ̓͂ ἱπ παηι οὗ 

ἰδτοθ οὐὗἩ [8686 Ὀσοίμοβ ἅτ ἰῃγοθ οὗ ἴπ6 Αροβίϊεβ, 
γνὶΖ., Φδτη68, δίγαοι, δα δυο." Βυῖΐῖ ἱξ Βῃου]α Ὧ6 τθ- 
τοι θογοὰ {μδὲ ἰ8:686 ΤΟΓΘ ΔΙΣΟΠβ' [86 Τηοδῦ ΟΟΙΏΣΩΟΙΣ 
Φο ον ΒΒ Ὡδιηθθ, ΦΌΒΟΡΒυΒ ΤΩΘΏΠΟΏΒ πὸ 688 ἰΠ8ῃ 
ἐνγθηϊγ-Ὅ)6 ΚΞ’ λομβ, βουθηΐθθῃ «Φ0868}8, δΔηἀ Βἰχίθοθῃ 
Ψυᾶε5. ὙῺΥ οου]ὰ [μόγα ποὺ Ὀ6 {ὺπὴ0 ΟΥ ἴῃγθ6 βδυβοῃῶ 
οὗ 16 Βαὴθ δῶρ ἱπ ἴῃ6 δροβίοϊϊα Ομυγοι 
Βδυο δὶ 81} ουδθῃΐβ ὑυχὸ «81168᾽5, 00 Κ΄'ΤΩΟΏΒ, δηα ὅὍὙ0 
Φυΐοβ διποηρ [86 ποῖα ἀροβὶοβ. Τιΐβ αἰ Πα] ͵8 
τοτο ἴδῃ οουπ οΥ θαϊδποορὰ ΟΥ̓ [86 ορροπίία αἰ ΠΟΣΟΥ͂ 
οὗ ἴπο βἰβίθσβ ὙΠῸ (ἢ 6 8816 ΠΆΙΊΘ. 

(ὁ) Τ6 βοοομὰ οδἠθοίίοιι, ᾿ἰ κονίδο οὗἨ ἃ οἰ ἐἶοαὶ 
διὰ οχοροίῖοδὶ οπαγδοίον, 18 ἀογίνοα ἔγοα (18], ἱ, 19: 
“Βαϊ οἷδον οὗ 86 Αροβίῖθβ. βᾶνν 1 ΟΠΘ, 867 (εἰ μή) 
Φδιιθθ, (6 Τοτὰ 8 Ὀτοίδον." Ηοτθ Φδσηθθ, 0 γγᾶ8 
0.6 οὗ 6 Ὀγοίμοσβ οὗ Φ6503, βϑθοηϑ ἰοὸ Ὀ6 ἱποϊπαρα 

4 Ὁγτ, ΓΔΠσο, ἰὼ δ΄᾽6 δι οἷο αχοδια ἴῃ Ἡοτγζορ 8 πογοῖ,, 
το]. νἱ., Ρ. 419, ο8115 {|ὲ αὐό πλαϊδανκοὶέ δέν θγ' αν οίπα- 
ηἶροη ἐδρροϊσάπυ τέο ἐη ἄεπι ἀροδίοἰέϑαλοπ Αἰ οίδε, 
δηά εδογχασζὰ οἱπὸ μηδ λόγο διοθὶ- δὶδ τἰσηααλο ϑορρο» 
σάἄπρονοί. 



208 ΤΗῊΕ ΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΥ. 

ΔΙΏΟΩΡ {μ6 ΑΡοβί!68, δθὰ {ἰΐ8 τοῦδέ βδυθ ὈΘΘΏ Ὅτη68 
οὗ ΑἹρδεθυβ, ΟΥ Ψ81π|68 ἐπ 1,688." Βαΐ [Π6 Ραββαρθ 
ὈΘΑΣΒ (6 ΘΧΘΔΟΊΪΥ Ορροβὲϊθ ἱπίοσργοίδοῃ, ἰζ ΔῸΣ εἰ μή 
ἯΤΘ ΒΌΡΡΙ͂Υ ΒΡ : εἶδον, δηα ποὶ εἶδον τὸν ἀπόστολον, 
υἷζ. : “1 ΒΔῊῪ ΠΟΘ ΟΙΠΟΡ οὗἩ ἴ86 Αροβιῖοβ (Ὀοβί 68 
Ῥείογ, γϑγ. 18), Ῥαῦ ΟΠΙΥ (1 8815} ϑατηθβ, ἴμ 1μοτὰ 8 
Ὀγοίμον." ὙΤῊ8. ἱπιουργοίδίοη 18 γΟΤῪ οἱ, 7 δηὰ ἰδ 
ἀοίοηἀοα ὈΥ͂ βοτηθ οὗ ἴπ6 Ὠἰριῆθδὶ ρτατηπιδίΐ 8] δυ- 
(δοτγίτ1659 οὗ ουῦ ἀρ. ἢ 1 ΐπὶς τ ἢ Μόγον ἃ (Πᾶὶ ΦΆ,Ω68 
8. ογο αἰβιίησυϊδηρα ἔτοιῃ ἰῃ 6 ὑνγοῖνα ἴοὸ ποτὰ Ῥοίον 
ὈοΙοηροα, δὰ γοὶ δὺ ἰῃ6 88:16 {ΐπι6 τηοηϊοηρὰ πῖ(ὰ 
186 ΑΡοβί]68 ἴῃ 8 τούεγ Βθῆ86 οὗἩ (116 ἰθῖτη. [ἢ οἴ βὸσ 
Ὑογβ, ἢ6 18 τοργοβοηϊθαὰ 85 ἃ ἵ8η 80, Οὐ δβοσουμὶ 

. ΟΥ̓ Βἰδ οἷ0856 παίυγΓαὶ το δ ΟΡ ἴο ΟἸγίβι, δὰ οὗ ἢ ΐ8 
ποροῦ οὗ ομδγδοίος δῃὰ μἱοῖν, θη]ογοᾶ δὴ δροβίο]ϊο 
αἰσηῖο ἀπᾶ δυϊ που διλοηρ [86 διγοῦ 8 ΟἸΓτὶ8- 
ἰΐδῃβ. Ηδθ νὰϑ 6 δοκποπϊοαροά Πμοδα δηὰ Ἰοθάϑν οὗ 
ἐμ ἷ8 Ὀταηο ἢ δηὰ (86 γι Ὀἰβῆορ οὗὨ Φογυβδθσω, ττῆθγα 
Ὧδ6 ῬΟΙΤΩΒΠΘΗΟΥ τοαϊ θὰ δηὰ ἀϊθὰ, πη] 6 1Π6 ΔΡΟΒΙ]68 

᾿ς ΒΙΌΡΟΣ Ὑ6Γ6 ποῦ ἢχρα ἴῃ ἃ ραγί συ ]ὺ ἀἰοσοβθ, Ὀαὺ ὑγδ- 
γοϊϊηρ τη βϑἰ ομδτίθ8, πὶ ἢ ἴῃ6 ΠΟ που] ὰ ἔον {μοῖρ 

. ᾿Βα]ὰ οὗ Ἰαῦογυ. Τμδὺ [818 ττὰ8 Ῥγϑοίβοὶυ 86 ροβίἰἰοη 
οὗ Φαϊμθβ 8 ουὐἱάθηϊ ἔγοτὰ σαυΐουβ ρ8588 ἴῃ 186 
Ἀσῖϑ, ἴῃ (πΠ6 αρ 5:16 ἰο 6 Οδ]αιίδηβ, ἔγοπλ Φόβορι8, 
Ἡοροϑίρρυθ, δῇ (86 ἰγδαϊοηβ οὗὐ (6 Ἐδβίοστῃ 
Ομυγοὶ.᾽}} 
( ΤῊο {πἰνὰ οὈ᾽οοϊίοι ἰβ οὗ ἃ πιογαΐ οπαγδοῖογ, 

δῃηὰ ἀογνοα ἔγοτῃ ἰδ σοῃϑι ἀογαίΐοῃ ὑἐμαΐ ΟἸγϑὺ οἢ 
[8:6 οΓΟῸ88 οοὐἹὰ ποὺ ἢδγνο οοτησηθηοά ΗΪΐβ πχοίδον ἰὼ 
[Π6 οᾶγα οὗ Φόδῃ 1 δα δὰ οὐδοῦ βοῃβ (δοἢη χῖχ. 26, 
27). “Βυὶ ΜὮΥ,᾽) γϑ ΤΩΔΥ ϑὶς πὶ Απάτγοτε Ἵ ὁ 
δδιθοθ δπᾶὰ Ἅδιὰδβ τοῦτο ἀροϑίϊοβ δῃηὰ Ηΐβ οουβίῃβ, 
ΒΟΏ8 ΟΥ̓ ΠΟΥ εἰβίον δῃὰ Ἰοηρ' ἱπτηδίθβ οὗ Ποὺ ζατηῖν, ἀπὰ 
ἴξ 88 ἃ αἀυσβίίοῃ οὗἨ Κἰηβηῖρ, ἀϊὰ Ηδ ποὶ σομμτηοηᾶ 
ΟΡ ἴο ἐλεὶν σᾶγο ἢ" ΤῊ αἰ δ ΟΥ̓ ἰΠ 6 τοτηδίηβ, ἀπὰ 
ταῦβι θα ΒοἸγοά ου οἶδαὺ στουπμθ. Τ1|10 Ὀγοίμοσβ οὗ 
δοβὰβ δ ἰμπαὺ σηθ, 858 ἈΡΡΘΑΓΒ ἔγΌτ ΦΌΠΠ Υἱΐ., ΤΟΓΟ 
ποὺ γοῖ 11] Ὀο]ΐονοσθ ἴῃ ΟἸ γβι, ΔΙ Πουρἢ ἈΠΟῪ τηυβὺ 
αν Ὀθθὰ οομγοσίοα βΟΟῚ δέζον [86 γοβυγτοοίίου (Αοἐβ 
ἱ, 14). Μοτοοτοσ, ΦόοΒπ γγὰ8 {Π6 τηοϑὺ ἱπιϊτηαίθ ὈΌβοτα 
ἔτϊοπαὰ οὗ ἴμ6 ϑανίουγ, αῃὰ οουἹὰ Ὀούον ϑυτωρδίηΐχθ 
πῖτ ΜΆΓΥ, δα οογαΐοσὶ Ποῦ ἴῃ 118 ῥῬϑου αν ἰγ4] (ΠΔῃ 
ΔΕΥ͂ Πυπηδη Ὀοΐπσ, [ΙΓ ἴμ6 τηοάοτῃ ἰπἰοσρσοίδ θη οὗ 
Φοα χὶχ. 2δ 6 οοττοοῖ, 88 ἐδ ῬΓΟΌΔΟΌΪ 18, βαίοτηθ (μοὶ 
ΜατΥ, τὶ ίο οὗὨ ΟἸἹοΟρ88) τγᾶβ ἃ βἰϑίδν οἵ Ομ γίβι 8 τοίου, 
ΘΟὨΒΟΟΌΘΩΙΥ Φοῦη ΗἰἷβΒ οουδβίῃ. Βυΐ τὸ που]ὰ ποὶ 
ΓΒ ἰπΐθ 88 δὴ δ  0}}3] γθΆ80 οὗ {Π6 σοτησηοηάδ- 
ὥομ, τ ἢ} τησϑὺ Ὀ6 Ὀαβοα Οἢ ἃ ἀθθροῦ βρί γί ἴυ8] αἴη- 

"Σ κῷ ἦμο του ΓΕ ΤῊΝ Β6 ἴῸ οὈ]οοίξοη ἰβ γεϊ σίοιιδ διὰ 
ἐοαΐ, ατὶβῖτρ ἔγοσω [6 ῥἱουβ ΟΥ Βυρουβ:  ου8 Ὀ6 116 ἴῃ 
186 νοτροίυδὶ υἱγριἶτν οὗ ΜΆΥΥ, ἀπὰ ἰ.6 ΔΡΡδγοηῦ ἱπὰ- 
Ρτορτοῖγ οὗ ἴ86 Ὀἰτί οὗἁ ΔΩΥ͂ ἰαίον ἀδβοοηδηΐδ οὗ {86 
Ὠοῦδβο οὗ Πενία δον {πὸ υἱστίἢ οὗ 6 Μοββίδῃ, ΤῈ 
Ῥοτροῖυδὶ ΜΙΕΙΟΙ͂Σ οὗ [Π6 τηοῖπον οὗ οἂν Ξδυὶουγ ἰβ 8 
δυίὶο]ο οὗἩ ζαϊἢ ἴῃ ἴδ ατϑοῖς δηὰ Ἐοτηδη ΟΒυτοὶ : ἰΐ 
ἷβ ἰδυσῃῦ 8150 ἱπ ἃ ἔδνν οὗ (μ6 οἷάον Ῥτγοϊοδίδῃϊ βυτὴ- 

5. 80 ΒΕΠΒΘΟΕΘΟΡΏΓΚΕΓ οὐ; ἴμ0 Ἐρἰδι16 οὗ ὕδλεδ, δηὰ δ]] 
Ὧδιο σοτατηθηΐδίοτβ οἡ (δαί δηβ 80 δορὶ (6 ΘΟ δ -ὮγΡο- 
τι οδῖα, δίϑο ἘΠΊ οοῖς αὐ Θαΐ. ἰ. 19, το, Βουονοσ, ἀοοβ ποῖ 
ΦηοΣ 10 ἃ ἀἰδουβδίοῃ οὔ [ἢ 6 ζΌΠΟΤΑΙ αποβίίοῃ. ᾿ 

1 ΥἹοεϊοτίπυϑ, ἰῇ ἰ8 ΟΟΠΘΠΔΤΥ ἐπὶ ἰ06., Δα 5: “ΡΔῃ] 
ἀἰϑοϊδί πιθ Δ η168 88 δὴ ΔΡΟΒΙΪα, βαγίπ, (δὲ 6 δΔῪ ΠῸ ΟἾΒΟΓ 
ΔυΡΟΒΙ]6 Ὀῤβ[ 68 Ῥοῖοσ, Ὀαϊ ΟἸ]Υ͂ δα, 6Ά." 

Φ Μίπον, σναηπιπιαξίξ, 60.) δᾶ, Ὁ. δό7 (ξ ΟἹ, βΒῃὉ 1. 6): 
ψὯΟ αποίοδ [ὉΓ ἃ δ᾽ ΠῊ ΠῺΣ 56 οἵ εἰ μή Αοἷθ χχγτἹ]. 22 δπὰ 
Βον. χχί. 217: Εὐζϑομο, Οοηιριδηξ. ἐπ, λέατξ,, Ρ 442, πο 
ἐταηϑἰδίθδ: αἰδιρη αροδίοζιγι πον οἱαξ, δεὰ οἰαὲ Χαοσοῦεη; 
ΒΙοοῖ (ἱπ ὐμα δε πὰ Αγίξζεν ἴον 188δ, Ρ. 1069), ἀη ἃ, 88 ἴο 
8:6 [ηΐοτοηοὺ ἀγδῦσ, 8150 ΜΟΥ δηὰ Ηἰ σου] σὰ Φαι, 1, 
19. 

Τὴ [8 Οοπιπιθηξ. οὐ 618]. 1. 19, 
Τοἷδ ΩΣ 5 ΔΕ γ ἀἰϑοῦαβοα ἰῇ ΤΟΥ͂ ὉΟΟΪΚ σἢ ὁπ :108. 
«7 8 οὐ ον Σογὰ ὡροῖ, ἐλο αγίλ, ν». 115. 

Ὁ0]8," δῃᾷὰ μοϊὰ ἰὸ (18 ἀδὺ ὉΥ͂ ΤΙΔΗΥ͂ ἴωὶ ὦ» 
νἷηθ8, ΒΙΒΠΟΡ ῬΘΑΓΒΟῺ ΒΑΥΒ (μδὺ ἴῃ6 ΟἸιυτοὶ οὗ ἀοὰ 
ἴῃ 41} ἀρθθβ ἢ88 τηδἰ ἰδ ποὰ {παῖ ΜίΑΓΥ οοσῃὐπαοά ἴῃ τ} 
ΒΆ1ὴ6 ὙἹΡρ εἰ γ. 1 ΟἸΒΠδυΒβοη ἰδ ῖκο ἰμ6 5826 ΥἹΟΉ, 
δηὰ [δηρο, ἱπουρὰ [86 Ἰαίυο᾽ ΟὨΪΥ 88 ἔᾺΣ 88 οἴ ΓΗ 
18 ΘΟΠΟΟΙΏΔα, Ὧν. 908. Αἀάϊβοιι ΑἸοσαπάοσ, ἃ ῬΊΟΘΌΤ. 
ἰογίδη, τῆο ὙΠ ποὺ Ὀ6 δοσυβοα οὗἁ ΔΗΥ͂ Βυτρδίῃγ πιὰ 
Ἐοπιδηΐβτω, β8 5 τ (ἢ Δρρϑγθηϊ δρργουδίου : “ Μυ]δ- 
ἰχάο8 οὗ Ργοϊοβίδηϊ αἰ] 68 δῃα Οἴπογα, μα οροπά μἶγ 
οὗ 4}} ογοοάβ δηὰ δοῃξοβαϊοηβ, βᾶνο θο ονθα, ΟΣ γβίθοῦ 
ἴεϊι, ταῦ [Π6 βοϊοσοη οὗ ἃ πόσηδη ἰο 06 {Π 6 τροῖμεῦ 
οὔ(δε Πογὰ, οδιτὶθ8 τὶ 1ΐ 88 ἃ πΟΟΘΕΒΆΓΥ ἱτηρ] δου 
δαὶ πὸ Οἰβεγβ οουἹά βιιβδίδϊῃ {π6 βασὴθ ροϊδιϊοη ἰὸ 
ΒΟΥ; δὰ ἰμδὺ {86 Βοἰοοοη οὗἉ 8 υἱγρίῃ 8.}}} τζογο πε- 
ΘΟΑΒΑΤΙΪΥ ἱτυρ δὰ ἰμδὶ Β)}6 νγγαᾶβ ἴο οΘοπύπαθ 80 : ἴον ἱΐ 
ἴΒογο Ὀ6 ποίδίηρ ἰπ ἴδ ὈΙΓΓῚ οὗ γουηροῦ οἸΠ]άγθῃ ἴῃ- 
σοηβίϑίοης τ ΠΟΥ στηδύθστιδὶ γοϊδίϊου ἴο {Π6 ΞΑΥΙΟΌΓ, 
ΜὮΥ ΒΒου ἃ ἸΠόγο 6 ΔΏΥ ΒΟ ἢ τορυρηαποα ἰῃ {86 Ὀἷτί 
οὗ οἸάδν οὔ] άγθη ᾿ΠἸκονγῖίβο ἢ... ΤῊ βάτο ζθοϊπρ 
ψΒἰοἢ ΤΟΥΟΪῚΒ ἔγοτα ΟὯ6 ΒΥροί οβὶβ ἰῃ ΒΟΙΏΘ, τ ΥΟ} 8 
ἴτοπι θοὶ Ὠγροίμοβοβ ἴῃ Ὀοίἢ.}} 

Α ἀοοίγἶπα οΥ δ] ηρ 80 ο]α δῃὰ πὶ 6} βργοδὰ τηπβὶ 
Ὀ6 ἰγτολίοα τὶς ῬτοροΡ τορασγὰ δἀπὰ ἀοιΐίσδου. Βαὶΐ ἷΐ 
βου] Ὀ6 ΟὈΒοσυβά : 

Ι͂ {86 ἤγϑὺ ρἷαοα, ἰδὲ (686 ἀοοίσἶπ81 ΟΡ] Θοἰ 0:8 
Βο]ἀ οπὶγ δραϊπβί {π6 νίον (παῦ {86 Ὀτοίπογβ οὐ Ομ τίβὶ 
ὍΟΓΘ γΟΌΏΡΟΡ ΟΠ] το οὗ ΜΑΓΥ, ποὺ ἀρσαϊηδὶ ἴῃ οἴδοῦ 
αἰ(ογηδίνο Ἰοῖι, {πᾶὶ [ΠΟΥ ποθ οἱδον ΟΠ] ἄγη οὗ ὅ0: 
ΒΟΡὮ ὈΥ͂ ἃ ἔΌΤΤΩΟΙ Τηδιτίδσο. 

ΒΟΟΟΒΑΙΥ, [86 νἱγρί πὶ οὗ ΜΆΑΓΥ οδη 6 τηδᾶθ δὴ 
Αρίΐο]6 ΟΥ̓ ἔλ (ἢ ΟΠΗ]Υ ΔΒ ΤΆ. 88 ἰξ 18 οοπηθδοϊρα σι τ80 
ΤΑΥ̓ΒΙΟΥΥ οὗὁἨ [86 ΒυρογπαίυΓΆ] ΘΟΠΟΘΡ ΟΣ δηᾶ (ἢ6 δὺ- 
βοϊαϊα ἐγοθάοτῃ οὗἨ Οπγίδὺ ἔγοιη ΒΟΡΘΙ ΑΡΓΎῪ 885 Ὑ6}} 88 
δαί] βἷη. Βαϊ ποῖῖποσ ΗΪΒ ΠῸΓ ὮΟΣ ΒΟΠΟΣ ΓΘαυΪΐΘ 
186 »εγροίμμαί ΥἱνρΊ ΠΥ δον. ΗΒ. Ὀἰτίῃ, Ὁ}1 658 ἰμοτὸ 
Ὀ6 Βοιῃθίθῖηρ᾽ ἱπηρυγα δηἀ ὉΠΠΟΪΥ͂ ἴῃ [86 ΠιΔΡτΙΔρῸ ΤΘ- 
Ἰαϊΐομ 1861, ΤΠ Ἰδιίον τὸ σδπηοῦ δασοϊὶ, εἴμοθ αοὰ 
ἰπβεαυἱοα τηλττίαρο ἴῃ {π6 βίδίο ΟὗἩἨἍ ἱππόσθηοα ἴῃ Ῥδῖ- 
δάϊβθ, αηὰ δι, Ῥὺ] σοπιραγοβ ἰῇ ἴο ἴπ6 τηοδβὲ βδογοὰ 
τοϊαϊΐουῃ οχίβπς, [6 αὐΐοῃ οὗὁἨ ΟἸγῖβὺ τῖϊῃ ΗΒ 
ΟΒυτΟΒ. 

Ταϊγαϊγ, [6 Αροβίῖϊοθ μὰ Εγδηρο βία, ΒΟ 8.8 
σογίδί ΠΥ τυ ἢ βαίον συϊάθ8 ἴῃ 811 τηαϊζογβ οὗ ἴδ 
δηα γοϊϊσίουβ ο]Ἰηρ [ΒΔη ὅσο ΔΊ ΒΘΓΒ ἢ ΓΟ ΟΤΤΉΘΙΕ, 
Βθοῖῃ ἰ0 ἤδγῦα ῃδὰ πὸ βυο ἢ ἔδοϊησ οὗὈ ΤΟρΡΌΡΠΒΠΟΘ ἴο 8 
ΤΌΔ] ταδττίαρο Ὀοίποο ΦΌΒΟΡΙ δηα ΜαγΥ, βἴποο ΒΟΥ 
ποῦ ΟὨΪΥ ἐΓΘαΌΘΙΥ τηθηϊίοι ὈτοίμογΒ δῃα δἰβίοτβ οὗ 
Ομ τῖβι, πὶ ουὶ ΔαΥ ἰηπ ἰτηδίοῃ "Οὗ 8Δἢ ἀπυδβυδὶ οσ ἷπ- 
ἀοβηῖτο βθηβο οὔτε ποτὰ, θυῦ Μαίίμον δὰ [κ (Ἰ. ἢ) 
68}} ΟἸγίβι [86 "γδί-Ὀοση Βοὰ οὗ ΜΑΓΥ, απὰ ΜδΟΒΟΝ 
ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΙ ΒΑΥΒ (ἰ. 26), ὑπαὶ ΦοΒΘΡῊ ΚΗΘῪ ποὶ ΜΑτΥ, 
ἑ. 6.,) 14 ποῖ σομϑοῖν τι ΒΘΡ 88 ΤΏδη δηὰ σῆξε, {1} 
88:6 ῃαὰ Ὀτουραύ ἐοτῖ μον Βσϑί- ΒΟτῃ Βοη. 1 δά πὶ {πδὶ. 
ποίτμοῦ πρωτότοκος ΠΟΡ ἕως οὗ 816 ΤοΟΠΟΙυδῖνο ἴῃ [8- 
γῸΥ οὗ βυθβοαυσπὶ σΟμδ ἰαίΐον δπὰ οὔβρτίηρ, Ὀυὶ ΠΟΥ 
ὨΔ᾿ΌΓΑΙΪΥ Ἰοοῖς ἰμδὺ νγᾶγ, ΘΒρϑοΐδ!}ν ἴῃ ἃ το σοβρθοῦνο 
Εἰβίοσί αὶ παιταίῖδνο, δηα ἱπ οοπηθοιΐοη Ὑ1} [86 Βα 80- 
ααρηὺ ἔγοαποπί τη θΒ θη οὗὨ {Π6 Ὀτοί 6 ΓΒ δῃα βἰβίοσβ οὗ 

φΤῈο Ατεοϊοα οὗ Βυιλι Καὶ ἢ, Ῥασϑ. Ἰ. τί. ΓΥ͂. (Ὁ. 808. οἀ. 
Ηλ860): “ἘΧ Ἀίαγία ρῦγα, βαησίδ, 86 Ρ6᾽ οἰγσίπα." Τὺ 
Ἑοστα οὗ Οοπουτά, Ρ. ἴδτ: “πᾶο οἱ γοτο ϑεοτόκος, Βοἱ ξε 
ποίτίχ ἐδ, οἵ ἰδβοη οἷγρο πιαπιδίΐ." Ἐτνοῦ Ζπίηκ!! δθδγοὰ 
ἴῃ 118 νίονν, Οοτηπιοπέί. {5 ΔΙΓαΐ, 1. 18, 9δ, πὰ [86 Ἡδοίνει}9 
Ἐλώξουνως ΒΌΘΕΚΒ οὗ 7688 88 " πδίῃΒ ΟΣ Μαγία ϑοε}οῦ ὍΕ- 

μ6. 
1 Εχροπι τίου οὗ ἐμ Οσοοᾶ, σῇ 1171. 
δι τ Ἀθάνα τοι οὨ Μαίίμον, χε, δᾶ, ΒΡ. 838 δινὰ 894. διὰ 

ἴῃ ἴ86 βαῖπὸ Ἰδηζιδσο, Οοτη. ὁ Ματκ τὶ. 8. Ὧγ. ΑἸδχδμπάοῦ 
ἀοοβ ποὶ ἀϑοῖϊὰθ 9ὁηὴ6 ΤΆΥ ΟΣ ἔθ οἴμοῦ ({ποπρὰ Ἰοδηίης ἴο Ὠϊ 
οουδη-ἸΏ 6 ον δπὰ (δ ηΚ8 ἴμδὲ 186 ἀϊ δάτο ποθ οὗὨ ταδῖδ 
ΒΘ ΠΒΙ ὈΠΠ ν’ οὐ [λ18 Βα ͵θοῖ 18. ΠΚοὶν ἴο οοπείπυθ ἴο αἴδεοί ἴδε 
ἐπῆν ὑτοΐδι οι Ὁ9)Ὲ} τ ᾳπορίίοη [85 τοοοί γοὰ βοσθϑ ποῦν διδὰ 
ὨΠΟΘΌΙΪΥΟΘΑἝΙ δο]Ϊα οῃ. 

" 



ΟΒΑΡ. ΣΙ. δ8--ὅ8. 

, Οτῖβὶ ΕΥ̓͂ 186 Βᾶση πτίΐογβ. Αὐ 81} ουθῃηΐβ, γ͵ῊΑ ΔΓΘ τῦδῖ- 
Ι ταηὐθὰ ἰο ΒΔῪ {παῖ ἔμο86 ἰοττὴβ οου]ὰ ποὶ μᾶνθ Ὀθθα 
Ι υϑοὰ ὈΥ 186 ΕὐδΠρο  ἐβῖ8 δ Πον Δα τοραγάσϑα Ἰορὶ ἰπηδίδ 
[οομαθιδιίοη 5 ΘΑΒΟΏΓΙΑΙΙΥ ῬΓΟΐΆΠΟ, ΟΡ ἰῃ ΔΠῪ ΜΑΥ (6- 
εταΐηρ ἴο Φοϑερὴ δηὰ ΗἰΒ τιοίμοσ. Τῇ ΟἸἹὰ Τοβία- 
τιοηΐ, 1 ἰβ Μ᾿ 61} Κπόνσῃι, ΠΟΘ δυβίαϊῃβ (ἢ 6 δβορίΐο 
Ἐοχαβἢ σίοτυβ Οἢ ὑῃ 6 ΒΌΡΟΓΙΟΥ τηοτῖβ οὗἉ σο ΌΔοΥ, δᾶ 
τΟρΓοϑθη 8 ΟὨἸ ΛΘ 88 ἴπ6 ρτοαῖθϑι Ὁ] ββίηρσ, ἀπ βίου- 
ΠῚ 88 ἃ. σΌΓΒ6 ΟΥ̓ τη ΒΓ. 

ΕἸΏΔΙΠΥ, ᾿ὸ ΤΑΥ͂ 6 τοραρθα 845 δῃοίθοῦ ὑγοοῦ οὗ 
πὸ τὰ δηὰ 411] Πυτηδηὶ Υ δὰ [86 σοηἀοβοοηαϊπρ 
Ἰοῦα οὗ ουὖῦ ϑανίουν, 1 Ηδ ββαγθρά {86 σοϊζσωοῃ ἐγ }8 
οὗ ἔδυ ἶν 18 ἴπ 81} 118 ἔοστηϑ, δῃ!ᾷἃ του ἃ Ὀγο ΠΣ 
δῃουσ ὈτΟίΠ ΓΒ δηα βἰβίουβ, ἰμδὶ “ Ηθ τοϊσῃὺ μ6 ἰουοὶ- 
οα σίτἢ ἃ ἔοι οὗὨἨ ουὖν ἰηβττηῖ 165. Τΐἷ8 Ἰαδὲὶ οοη- 
βἰἀοταϊοη, ΒΟΎΤοΥου, [88 118 111} τοῖς 1 τὰ δάορὶ 
Ὧν. ᾿δηροδ το βοδίοῃ οὐὗἨ {πὸ οουβίη-γροί οβίβ, 
νἱἷΖ., (6 ἔοττηδὶ δἀορίοη οὗὨ ΟΠ γῖβὶ᾽ 8 Θουβίη8 ἰηΐο ἰδ 6 
ΠΟΙ ἔλταἑγ. ᾿ 

9. [ἰ τοσησΐηβ ἰο Ὅ6 866 πθοῖθοῦ [86 σουϑῖη- 
ΤΏΘΟΣΥ 18 τηοτο ἔγοο ἔγοιῃ ἀΠου 1.95. ΤῊΪ8. [ΒΘΟΓῪ ἰ5 
ΨΟΥΥ͂ Οἷα, δῃὰ ροθβ Ὀδοῖς ποὺ ΟὨ]ΥῪ ἰο ΨΦοτΌΤηΘ, 88 ἶ8 ζθῃ- 
ΟΓΆΪ βίδα, Ὀὰΐ ουθη ἰο Ῥαρίδϑ, δἱ ὑπ6 Ὀδρὶπηΐηρ' 
οὗ (86 Βοοοπᾶ οϑῃίασυ, " ὈΓΟΌΔΌΪΥ 8150 ἰο Ηδροϑίρρυ8, 
ΔΗΒου ἢ {18 ταδυ Ὀ6 ἀϊδρυϊοά, δηἃ Ὠ65 [26 ΔΌΣΠΟΥΙΥ 
οὔ πα ποθ διίη ΟΠΌτοΙ, δπὰ {Π6 οἷον Ῥγοιοβίβηϊς 
αἰνίποβ, το, μότονον, ραϊὰ ὙΟΡῪ 11{{16 αἰἱοπτίοη ἰοὸ 
[18 αποϑίου. ἐ Βυΐ (Π158 ἱΠΘΟΥΥ ἀἰὰ ποὺ οὐιαίπ ογοάϊι 
δα Ουγτ ΠΟΥ ἩΪΠουΐ δὴ ὑπάϊο ποῖρῃῦ οὗἩἨ ἀορτηδίϊο δὶ 
οΟηϑἰ ἀργ [1088 σοηποοίος τ (ἢ ἰῃ6 Ῥογροῖαδὶ Υἱ γα ΠΥ 
ΟΥ̓ ΜΆΓΥ δῃὰ ἰδ ΒυρΟΓΙΟΥ Βα  Υ ΟΥ̓́ σΟΙΙΌΔΟΥ (48 ἰδ 
ΨΟΓΥ οὐ θη ἔγοια ϑογοιμθ Β τοῦ δραϊηϑὶ Ηοὶν 418). 
ΤῸ 885 τ ΟΓΘΟΥΟΡ ἰοῸ δοηϊοηᾶ π1Ὲ 811} ἰῃ6 ἔβοίβ ὕγτὸ- 
βουϊοὰ ὑπᾶρϑὺ Νο. 1--, τ ἰοἢ το 85 ΤΩΔΩΥ͂ Δ} 
ϑαϊηϑὺ ἃ, Απὰ πα} ἰδ ἢ88 ἰο 08}} ἰο 118 αἰὰ 
ὕπο δϑϑυτηρίίζοιβ, ὙΠ ΟὮ ἃτο αἱ Ἰοαϑὺ στ ἀουθίδι, 
διὰ σίνα ἰῃ6 ὉΏΘΟΓΥ δὴ ἰπίτίοαίο δα οοιωρ] οαϊοὰ 
οδαγδοῖου. ΤΉΘΒ6 ΒΒΌΩΡΟΠΒ ἃΓα: 

(α) Τιδῖ Μδγυ, 1Π6 τοῖον οὗ Ψατηοβ δηὰ “0868 
πε ΧΧΥΪ,, ὅθ; ΜαΙκ χν. 40), τγδβ ἃ βἰβίονς οὗ (6 
ἰγρίη ΜαΤΎ, ἀπα ἴΠαὶ σΟὨΒΟΟΌΘΌΓΥ 6. ΟΠ] ἀγα ἩΤΟΓΟ 

οοιιβῖη8 οὗ 76.805. Βαυΐ ψῦο οὐονὺ μοδιὰ οὗ {01 εἰβίογβ 
Ὀρασΐης (16 Βατηθ δὴ τ]Πουΐ ΔΩΥ Δ 11 018] 0η6 
ΌΥ τ ΒΙΟΒ ἴο ἀἰβεησυϊθ ἰμοπὶῦ ΤΏΘη, [86 ΟὨΪΥ͂ ρ68- 
ΒΆ56 οὐ ἩΠΟΒ {1|0 4]]οσοὰ το] ομβΐρ οὗ ἱμὸ τὸ 
δι ἷβ Ὀαβοᾶ, ΦοΠη χῖχ. 2ὅ, δὐταϊβ οὗ α αἀἰβοτγοηὶ 

, 8Πα ΤΩΟΓΟ ῬΓΟΌΔΌΪ6 οχρίδηδλίϊοη, ὈΥ πο {6 ἰογ 
“ἨἩΗΐβ τοί μου ΒΒ βἰβίδν "ἢ 8. δρρ]οα ἴἰο βα]οῦλο, ἢ ψΟ 
Βιοοὰ σον ὩΥ ὑπᾶον [ἢ 6 ΟΓΟΒΒ (866 Μαῖι. χχυΐ!. ὅθ : 
Ματκ χν. 40), δπὰ οου]Ἱὰ ποὺ τ 6 }} Ὀ6 ραβββϑᾶ ὉΥ͂ ἰπ βἰ- 

᾿Ἰομσα ΟΥ̓ ΒΟΡ ΟὟ δοη, Ξὲ. ΦοΒη, π}}]6 ἢ6, τὶῖ Ηἷ8 

1 

ὶ 

Ν πα. Ὁ 

δοουβίοϊηοα τηοάοδίγ δηὰ ἀο] σ8 0 Υ, οτοϊἰοὰ ἢδΓ Ὥδχηθ, 

Φ 1} ὁ γοιηδικαῦϊο πὶ οἱ ἔπ ἴουν ΜΔ (Ρ. Βουτη, 
“ ΒαΟΡ ΟΧ Μ58. 2397): ΚΙ. Ναρἕία, τηδῖον 

ἢοπήΐη!, 11, λέαγέα, ΟἸἸΙΈΟΡΗ δ κανπ ΣΙ ΡΗ Εὶ υχος, 4π ζυϊ 
ἡμιί6)" “ῳασοῦδί Ζρίδοορέ εἰ Δροδίοϊξ, εἰ δπιοπέα, εἰ Τλαα δὲ 
[δυάδι “9ποοδἱ], εἴ σου υϑάδπι “οσερὴὰ. 111. Ι͂αρέα Βαϊοῖοο, 
ὭΧΟΙ Ζεθοάοί, πιδίεν οδπηΐδ Θνυδηζο] δῖ οἱ ὕδοοῦὶ. ΙΨ. 
Χίαγία Μακάκδιοπα." Βυϊ Ῥαρίαβ οὐἱδ οἢθ, Δαν οἵ Βοίἢ- 
ΔΏΥ, δηὰ ἰ6 τὴῦορ]ϊ ἱκπουγ ἴο μῆνθ ΒοΘὴ δοιηθν εξ ἩοΑΚαλ ας 
οὐ, Βα ροΓγΓδ᾿ ἡ 10Π5, Δ ἃ οοηΐαδοά : ΔΙΣΠΟΌὮ ἰἢ ἃ ΤΠΟΤΘ πηγαῖον 
οἵ ἕμοεῖ ἢ[5 [66 [ΠἸΟΩΥ ΙΘΔΚ ΒΟΥ ΒΟ] 698 ἔὸ ΥΟΥΥ͂ ν᾽ ΔΌ]6, 
ΤΟ α νίη ἴον ἰπϑίβηοθ σοχϑγὰδ ἴ86 φυρδίίοη 88 οὔ οἵ [ἃ]0 

ΦΌΙΙΟΘΙΙΥ ἐπὶ λίαϊζί, ἱ, 25: δ Οεγίθ πόηιο ὠπφίηηι λαο α6 Τὸ 
πόῆι σιοθοδτέ πἰδί οσυγίοδιδ, πόπιο ὕενὸ ρεογίἐπε οἱ δ» 
ὁ πέδί σοπίθηξέοδιιδ »ἰκσαίον." 

2 ΤῊ ὀχρίδηδιος νᾶ ὑγοῦρσλί ουἱ ἢτδὶ οἱοαγῖγ Ὁ Ἧ [6565 
ἴον (1π 1.6 διίμαέοη ὑπὸ Ἀρτεΐχοτ, [του 1840. Ὁ. εἰ 4.) δηὰ 
δἀορίοα ὈΥ͂ λίογοτ, 1δηκο, πὰ ΑἸοσᾷ. Βιῖ τΠ6 ἐἢ δυτγίδα 
Τογβίο ΔΙΓΟΔΟΥ {Ὁ 06 Ἐ8 15 ἱπίοτργοϊδ οι ΕΥ̓͂ ἰηδοτίίης 8 
καί Ὀείοτο Μαρία, δηὰ ἱταποϊαιίης: “ Απά ἔδοτθ ὑγοτο βίδηά.- 

ὮΘΆΓ ἴ86 οΥῸΔδ οὗ Φοπιδ, ΗἰΝ τηοῖμοσ, πὰ Ηἰ τοῖο Β 
ι βἰδίον [ϑαϊοῖρο), ἀπ ΜΑΓΥ οὗ (Ἰοορθδ5, αηὰ ΜΑΙ Μαεκάδ- 
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δηἃ ᾿π|ϊππαϊοὰ ΒΟΡ ῬΓΌΒΘΠΟΘ ὈΥ͂ Ὀτϊηρσίηρ οὐδ ΠΟΥ ΓΘ» 
ἰαϊΐοη ἰο Μδσγγ. 

(δ) Τμδὶ ΟἸοΟΡαβ, οὐ ΟἸθορβαβ, (6 ᾿υβραμὰ σέ 
ΜΆΑΓΥ, (86 δυρροδοὰ εἰβίος οὗ {86 Ὑ γχίῃ Μασυ, ἰβ ἰῃ9 
ΒΆΤΩ6 ὙΠ} ΑἸἹρΡΏθϑυϑ, (86 ἔδίΠ6Γ οὗ δζλθβ, {86 γου ρον 
ἈΡΟΒι]ο οὗ ἰμαὺ βδσηθ, πῆ ἰβ ο8]16ἃ ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ 
᾿Αλφαίον (Μαῖϊ. χ, 8: Μαγκ 1, 14 1]. 18. 1μυἶκὸ νὶ, 
χυ; Αοἱβ ὶ. 18). Βαΐῖ 1ϊ8, ἰδουρῇ ποῦ ἱρτο δ ]6, 
δηα βυρροτγίβα ὈΥ {86 ἰοβι ΠΟΥ οὗ ῬΑρίδβ, 18 δ Ἰθαβδί 
ποῦ δογίαϊῃ, Βοβίἀθϑ, Μαιύίβον (ον 1,601} τγᾶ8 αἷβ80ὸ ἃ 
800) Οὗ ΑἸἹΡἤεθυβ, Μίατι ἱϊ, 14, δῃὰ ἰἔ ᾿Ιούδας ᾿Ιακώ- 
βου, ἀπὰ Βίιηδοη, ὅσο οὗἁὨ 6 ἱποῖνο, σσοτο ἰκονίθα 
ΒΙΏΟΩΡ [86 ὈγΟΙΠοΙΒ οὗἨ ΟἾτβὶ, τὸ πουἹὰ ἢᾶνο ἔουν 
ἀροθίξε, οὗ σῇοιὰ ἰὶ 18 Βαϊ ἃ ἰῃ Φοδη υἱΐ. ὑμαὺ (ΠΥ ἀἱά 
ποὲ Ὀ6] ον. ΕἾΠΑ, ΜΑΓΥ, 1ἴ δου ἃ Ὀ6 τοιμοτθογοὰ, 
8 Ο811.ἃ 186 τροοῖμον οὗἩ Φδᾶσηθβ δηῃὰ “0868 οὨΪγ, Ὀυϊ 
ΠΟΥΘΡ ἰ.6 τηοίδοῦ οὗ Κἰσωοη δηἃ Ψπάς, [μ6 οἰμοῦ ὑπὸ 
ὈτοΙ ΓΒ οὗ ϑοδβυ8, δηα ὈοΐᾺ οὗὨ μοτη Βυρροβϑὰ ἰὸ Βατθ 
Ὀ6ΘΏ ΑΡΟΒΙΪ68, το Φ0868 τγὰ8β ποῖ. [ὑ 18 ΠΟ Β ΓΘ ἢ 
ἰηιἰπιαϊοα (δὶ 586 δὰ ΙΏΟΓΘ ΒΟΠΒ (πδὴ {π, ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ 
ἀδυρὨ ο Β δἱ 4}}; απὰ ουὐϑθῇ ἔγοϊῃ ΘΓ ὑπο ΒΟΏΒ, ΟΠΘ, 
“οβεβ, τηιϑῦ "6 ϑχοτηρὺ ἔγοιῃ Ὀδίῃηρ ἃ πδιηθβαῖζο, βίποο 
ῳοδερῆ, διὰ ποὺ οἴοδοβ, δοοογαϊηρ ἰ0 ἰῃ6 οοτγτθοὶ 
τ ϑαϊηρ, ἴῃ Μαί!. χὶϊὶ, δδ, ἰβ (ῃ 6 Ββεοομὰ Ὀσγοίμορ οὗ 
Ομ τίβι, 

θ τ. βδηρο, ᾿ὲ '58. ἔσῃ, δνοΐὰβ βοῖὴθ οὗ (686 αἱ 
βΟΌΪ 68 ΌΥ ραἰνίηρ ἃρΡ [Π6 βἰβίοσῃοοά οὗἁὨ ὑμ6 ὑνσο Μίδγγβ, 
δΔηα αβϑϑυσηΐηρ ἴῃ 118 ρἶδοθ [86 Ὀγοϊβογμοοα οὗἁὨ ΟἸορβϑδ, 
ΟΣ ΑἸΡ δυβ, δηὰ Φοβορἢ," 88 ἴῃ 4518 οὗἨ [6 σου δὶῃ- 
ΒῃΪΡ οὗἁἨ ἰδεῖν 808, δῃα ο8]}Ὅπρ' ἰὼ ἷ8 δἱὰ ἐπ δαάϊ- 
ομδὶ Βυροῖμοθ18 οἵ {Π6 ΘΑΡΪΥ͂ ἀοδί οὗ ΑἸρῆθϑυβ δὰ 
186 δἀορίζοῃ οὗὨ μιἷβ8 ΟὨ]Πάγο ἱπῖο [86 ΠΟΙΪΥ ΓΆΥΩΪ]Υ,---. 
Ὀαυΐ 411} 118 τίϊμουῦ ἃ βϑῃηδάον οὗ δχοροίίοαὶ ὑγοοῖ 
ΤῊΘ ΔΌΒοποΘ οὗὨ 811] δ] υβίου ἴῃ ἰδθ Εγδηρο 85 ἰὸ 
ΜάαΡΥ, [86 ΓΑ] δπὰ 8.11} ᾿ἰνίηρ τηοῖμον οὗ ἰδοθο οἱ! 
ἄγῃ, σι θὴ {ΠΟΥ͂ ἀγα 60] ] ΟΕ γΟἾΥ τηοη οποά, 18 ἃ Βὺ- 
ῥτίθῖπρ ἴδοι, τ ἰοἢ ΒΡΘΔΪΚΒ 88 ΒΙΓΟΏΡῚΥ ἀραϊμβὶ 8068 
ὈΥροι δι βὶβ 88 δραίηδι {86 οΪάθν δἀπὰ υ808] ἔοστω οἱ [86 
οουδβὶῃ-ἐΠΘΟΥΥ. 

10. Ἧ᾽ ͵ ἐ οοποϊπάσ, ἱμογοΐογο, ἐμαὶ [86 βίσϊοὺ ζτϑπ)- 
τη ί108] οχρίδηδύάοῃ οὗ {πὸ ἵστα ὄγοίλογδ δπα δἰδίονδ 
οὗ Ομ τῖδι, ἐβουρῇ ποὺ πἰϊμουὶ αἰ ΠΟ 168, 18 Β}}}} ΓᾺΡ 
ἸΔΟΓῸ ΘΑΘῪ δηἀ ἡδίυγαὶ ἴδῃ ἰἰ6 οχρ᾽δηδσίζοι τ ΠΟ 
ΤΩΔΚ6Ββ [6 1ὰ ΤΩΘΤῸ ΘΟ Β[Ώ8. 

Βαυΐ ἴτοπη {Π6 οχοροίίοδὶ ἀδία οὗ ἴῃς Νὸνν Τοβίδ- 
τοθηῦ 8 δΓΘ 811} αὖ ᾿ἰθουΥ ἴο οἤοοϑο Ὀοίνσοθῃ ὑνὸ 
ΥἹΟνΒ: 
( ΤὮΘ Ὀγοίμο ΓΒ οὗἩ 96805 ποτα ψομησοῦ οὐίϊάγοι 

οὗ Χοξερὴ απὰ λαγν, απ Ὠσποα ΗΒ μέογέπα ὈτΟΙΒΘΓΑ, 
που ἴῃ ἴδοὶ ΟΠΪΥ Π Δ] ὈσοίΠογβ, δίηοο Ηδ δά 0 
Ὠυπηδη ἔλί ον, δμα 8 οοηοεϊνοα ὈΥ (6 ΗΟΪΥ ϑξρί σι 
ΟνοΥβδἀοπίηρ (Π6 ΒΙοβ8οὰ Ὑἱγρίη, ΤΉ 8 νἱ ον ΤΥ ὈΘ 
ΒαρΡογίθα Ὀγ ἰδ ἕω ς δηά ἰδαε πρωτότοκο ς ἴῃ Μαῖίϊ,. 
ἷ. ῶ2ὅ ἀπὰ Τρκα 1ἰ. 7, δηὰ 8848 Ὀθϑὴ δἀορίοα ὈΥ Τοῖ- 
0]]Ἰ6η, Ηεϊνιάϊιθ, ἀπὰ ἸΩΔΩΥ τποάοτη Ῥγοϊοϑίδπι ἀἷ- 
ΨἱΠ68 οὗ ΟἸΙΤΩΔΏΥ, 859 Πογάου, Νοαπάον, Υ ἱμον, Μουοῦ, 
ὙΥ βοῖον, Κοίΐμα, δίδου, δὰ ὉΥ ἃ ἔονν ΕἸὨρ] 8} αἰ 68, 
ΑἸξογὰ (ου Μαίϊ. χῆϊ, ὅδ), Τ.. 7. Ἑαστὰν (1ὰ 7. ϑγαΐ 8 
ἰσοπανῳ οὗ ἰλ6 Βιδίο, το]. ἱ., ῥ. 281), ἀπά, ᾿ουρἢ 
ποὶ ἀροϊ ἀράν, ὈΥ Απάγονϑ (17 97 οἷν Ζογά, Ρ. 114). 
ΤῊΒ Υἱὸν οὗὨ [16 0886 18 (86 τηοβὲ παίαγαὶ, δηὰ τουἹὰ 
ῬΓΟΌΔΌΪ θ6 ἰδίκθῃ ΟΥ̓ ἃ ταδ)ουὑν οὐὗἨ σοχωμηθηϊδίοσϑ, 
1 1ὸ σοῦ ποῖ ἔγοτῃ {ἢ} ΒΟΤΈΡΙ6Β αγίβίηρ ἔγοτη [86 Ἰοῃς; 
δα τυ] 6}γ οΠμοτίβμοα ἀοοίγηθ οὗἨ ἰῃ6 ρογρϑίυδὶ Υἱσ- 
ΕἰμΥ οὗ Μαῖγ. Οποα ΟἸΘΔΥΪΥ πὰ (ΠΥ δ δ Ὁ Βη θᾶ 
ὁ [δ ἰοβι  ὯΥ οὗἉ βογίρίυγο δηᾶ δἰ βίογυ, (ἢ 18 ἸΏΘΟΥΥ 
που ]ὰ οἶνγο ἃ ΡΟΝ ΘΓΪΌΙ] ΡΟ]οπιΐοαὶ ψοαροι ἱπίο [89 

" Ηοχοδίρρηδ, ἰπ Ἐπδοίπ9᾽ Η. Ἐ᾿ 11}. 11, δοτρ. ἱν. 92. 28» 
βοσίβ, ἰμαἵ ΟἸυγ85 ν'88 [0 ὈΤΟΙΏΟΥ ΟΥ̓ Φοβορὴ, Ὀθῖ ἰδ ἄοθ5 ῃοΐ 
ΒΌΡΟΩΣ ΠΟΙΠΟΓ Ὧ9 1568 ἴδ) 6 ἰοσζὼ ὈΤΟΙΒΟΣ δί γι οἿ  γ, ΟΥ ἴοσΣ 
Ὀχοΐλοσ. 5]. 

-“"- 



200 ΤῊΒ ΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΟΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

Βαηὰβ οὗ Ῥγοιοβίδῃηϊθ, δῃὰ ἀθβίγου ὈΥ οὔθ ἔδίδὶ Ὁ]Ὸν 
οη6 Οὗ [86 βίγοηρεβὶ Ρ 114 γ8 οὗἩ Ἐου δ ΜΑΡΙ ΟἸΟΡῪ δπὰ 
ΜΑΣ ΟἸδίγυ, δηὰ ἰμ6 δϑοοιΐς ονογοβσηδίο οὗ ἴπ6 βίδιθ 
ΟΥ̓ οο θα ογ. Βαὺ ἴΠ6 6886 15 ὈΥ̓͂ ΠΟ ΣΏΘΔῚΒ 80 ΟἾΘΟΓ δἱ 
{86 ῬγΓοϑοηΐ βίδί οὗ 86 ΘΟ ΓΟΥΘΥΒΥ͂ (μὲ γα οου]ὰ ἀγ41] 
Οὔτθοῖγοβ οὗὨ {μ18 δἀνδῃίαρο; απὰ Ῥγοίοβδίδηϊβ (πο πὶ- 
Βοῖγαβ, ἃ8 ΔΓ Υ τοιρδυκοα, αἰ ον ἴῃ (Ποἷγ Ὑἱ σΒ, ΟΣ 
ΤΘΟΙΪΏΡΉ, ΟΥ ἰδδβίβϑ, Θοποογηΐηρ [ἢ6 Ῥογροίαδὶ Υἱν ἱγ 
οἵ Μανυ. 

(ὦ) ΤῊ Ὀτοίμ6Γ5 οὗἁὨ Ψ68ὺ8 ποτα οἷον δοπδ Οὗ ωἷο- 
δορὴ ἴτγοζὼ 8 ζουπιεῦ ταδττίαρο, απμὰ {Π08 ἴῃ [Π6 6γ68 οὗ 
{πο Ἰὰνν ἀῃὰ Ὀοίοσο ἰπὸ που], τμουσὴ Ὡοὺ ὈΥ Ὀ]οοά, 
ὈτΟΙΠΟΙΒ δηὰ βἰβίουβ οὐ Οηγιδί, ΤὨΪΒ υἱοῦ 585 186 
ἀοοίσί πα] δἀνδιίΐαρο οὗ Ἰοανίπρ ἰῃ 6 Ῥοτγροίυδὶ νἱ στρ Ὡ1 
οὗἨ ΜαΑτῪ υπίουσῃοα, [ἡ ΒΟΘΠ,Θ, ΤΩΟΓΟΟΥ͂ΘΡ, [0 ΠΑΥ͂Θ 
Ὀ66 ἢ {πα οΪἀοδβί, πὰ νὰϑ Ποῖ ποῦ ΟὨΪΥ διηοηρ ἴδ 6 
ἙϊοηΐῦοΒ, δηὰ ἰη ὑπὸ ρϑοαο-ροκίο τοδὶ οοηβιϊ αἴΐϊοῃ, 
θὺλ ΟΥ̓ Βονογα] ΘΑΣΪΥ ΤᾺ [ΠΟΓΒ, ἃ5 Οτί θη, ΕἸ ΒΘ ὰ8 (80 
0818 Φατλθβ οὗ 6 πιβα] 6 8. “ Β0ὴ οἵ Φοβθρἢ,᾽" Ὀυΐ πο- 
ὙΘΓΘ οΟὗἩ ΜΑΡΥ), ΟτορΌΤΥ οὗ Νγβϑα, Οὐτῇ] οὗ Α]οχδηατίδ, 
ἘΡΙΡὈδηϊυδ (ὙΠ0 ΘΟΥ̓ΘᾺ τη ΘΠ ΟΠΒ ἴμ6 ΒΌρροΒοα ογάεδσ οὗ 
Ὀἰγίὴ οὗἨἉ (86 ἔουγ ΒΟῺΒ δῃηὰ ἵπο ἀδυσμῃῖογθ), Η:]ΑΓΥ, 
ΑΤΌτΟΒο, οἱο. 5 10 18 Θα θα }]Ὺ οοηβί βίους τ ῖτῃ (116 βοῦρ- 
ἴυτα ἀδία οἡ ἴπ6 δι ))6οὺ 88 ἴπ6 οἶδοὺῦ αἱϊογῃαίδνο, πὰ 
ἴῃ ΒΟΙΩ6 ΓΟΒΡΟΟΙΒ ΘΟ ἸΠΟΓΟῸ 806. ΕΓ ἰΐ δστθοϑ Ὀδίί6Γ 
πΠῸ (86 Δρραγοῃὶ ἀἰἴδγοησο οὗ ἄρσὸ Ὀαίνγοοη «“056}]} 
(το ΘΑΣῚΥ αἰδαρ ΘΓ ἴῃ ἴῃ 6 ρΌΒΡΟΙ Ὠἰβίογυ) δῃὰ ΜΙδγυ, 
δηὰ οϑρϑοία Πν τι [86 Ῥαϊγοπίζίηρ δηα ρσοβυμηρίθοιιβ 
αἷῦ Οὗ ἴῃ6 Ὀγοίΐδοσβ οὗ Ογῖβι, ἤθη (ΠΟΥ δουρῃϊ δὴ ἰπίου- 
ὙἹΟῪ τὶ Ηΐπη αἱ ἃ ραυουΑ Ὁ οΥἶβἰ8 (ἡ δῖ, χὶϊ, 46), δηὰ 
ὙΏΘῚ ἰδμον ὈΟΪΑΪΥ ἀδτοὰ ἰ0 βυργεοδβί ἰο ΗἰΪπὶ ἃ ΤΏΟΓΘ 
Θσρϑαϊουβ δηα οβιοπίδίλουβ Μοββίδηϊο. ΡΟ] οΥ (ΦοΒη 
ΥἹΙ. 8-10).. ΤῊΐΒ 18 δὶ Ἰθαϑὺ ΤΏΟΓΟ ΓΟΔΑῚΥ χραἰηοά, 
ἸΓΟΔΘΥ πο γῸ οἷον δοορογϊησ ἰο [86 Β65}; πὰ ῖ]6 οἱ 
186 οΥδ6Ρ ᾿ΠΘΟΣΥ ΒΟΙῺΘ οὗἩἨ ἰδοῖὰ ταυϑί δυο Ὀ6ΘῺ 8]- 
ταοϑὺ ἴοο γουῃρ ἴ0 βριγο 80 ῬΓΟΤΑΪΏΘΗΓΥ ἱπ ἱπ6 ρο9- 
Ρ6] ἰϑίοσγ. [10 18 γι, (Π6Ὺ ἃγὸ Πποῦῆογα 0816 δοπδ 
οΥΓ ζοδορὴ ;1 Ὀαὺ ποῖον ἀγὸ [ΠΟΥ 08]16α δοπα οὐ αγν. 
Ὠ6 ΤΟΔΒΟῚ ἰπ ὈΟΐὮ οΆ868 τηυδὺ 6 ουπὰ ἰη {πὸ ἴδοῦ, 

]ὲ ΟὨτῖδὺ ἰθ [6 στοαῦ σοηΓ] Βσαγο ἴὰ ἴπ6 ἀΟΒροΪβ, 
τουπὰ τ Β]ΟΝ. 811 ΟΠ ΘΥΒ ΤΩΟΥ͂6.---, 5.] 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. Ιῃ 1818 παγγαϊνο ἴ86 Εναηρο ἰδ βοῖβ ὈΘΌΤΘ 8 
{πῃ οἰγουχηϑίδποοβ ὑηἄον ΜΠ] ΟὮ {πῸ ΒΟΌΣ ΏΡΒ ΟὗὮὨ ΟἿΓ 
Ηϊρῖι Ῥυίοϑί γογο ἰηἰγοάυοοά----ὮὉΓ Βυισοοδβῖνο γο)  Ο.]0Ὲ8 
οὗ Ηΐβ Ῥογβοη δῃηά οἰδίηωϑ. ΤῊ]Β ἴῃ 8}} ὑγοθδ)} {Υ ἰη- 
ἀπορὰ [υὗτῃ ἴο τοϊαῖθ ἰῃ (8158 Θοῃποσίίοη ἱμαῦ ΟἸγὶβί τνὰ 8 
τοὐϊοοίοα οὐθῃ ἰῃ ΗΐβΒ οὐγῃ οἶϊγ. Βυΐῦ 16 διἰβίουδῃ 
ἄγοὸρϑ ἃ ψτ6}] οΥ̓ΟΡ ἴῃ 6 ῥδγιϊου Δ ΓΒ Δ ηα οἰτουτηβίδηοοβθ 
οὗ Ηΐβ8 τοὐθοϊίοη. Ναζδγοὶῃ δαὐοϊποὰ Μδιι μον 8 Πδ- 
να οἱΐγ, δῃᾶ, ρϑγλδρ8, ΔῪ ουθῃ ἰΐὰ ἰΠ6 αἰδισϊοὶ 
οὗ Ηἷ8 Βοιηθ. 

Ὁ. ΟἹ ἴ86 ἔδλοϊ ἐμαὶ οὖν 1ιοτὰ Βδὰ 20 υἱογῖπα Ὀτο- 
ΠΟΥΒ ΟΥ̓ Βἰβίθσβ, ΘΌωρ. ΤΟΥ 1 ὅθπ, οὔέδι, ἰἱ, 1, ἢ. 189 
846ᾳ. Το οὖν ταἰπά, ἐμογο βθοῖηβ ποι ΐηρ οἴἶδδηβῖνο ἴῃ 
ἴμο ἰάοα, (δὶ Φοβθρὴ δηὰ ἀΐδγγ Ἰ᾿ἱνοα οἡ οοπἦὰ 
(ΘΣΙΩΒ: ᾧ Ὀυΐ ἰὖ ΔΡΡΘΔΑΓΒ ἴο0 υ8 ἱηοοποοίναϊο {δαὶ 186 

4 56 (16 ᾳαοϊδιίοηβ [Π ΤῊΥ͂ ὉΟΟΪΚ ΟἿ Φδπιθδ, ἢ. 
ΟἸσγϑοδίοπη ΤΊΔΥῪ δἷδο 06 ἱποϊυϊλοά 1π [18 618286:; δὶ Ἰοδδὶ ἢθ 
ΟἰΘΔΙΙΎ δορδγϑῖοθ [86 ὈτΤΟΙΏΘΥΒ οὗ ΟἸ στίδὲ ἔγοσα ἐθ6 δροδίϊε8, [07 
ΤῈ ἔθου Ἰὼ ἼΔΟΥ ὙΘ16 00 8 ἰἸοῃρ πὸ ὉΠ δο] ον όσα (στα, 
γ. ἰῃ Μαὶ 

ὁ Εθδοίαδ, ὨουΟΥΘΥ, Η. Ἐ. 11. 1, 58118 δδπιο δ οὐ δοτγαβα 
161π| 8 "δοὴ οὗ ΠΡΡΡΝ" 
ΣΝ (816 νοΐηϊ [ϑηρο αἰ τα ἤοτῃ [86 νἱθτν οὗ [86 Θτϑοῖκ 

δηὰἃ 1.Δ01η ΟΠ ΓΟ ΘΒ, Ὑν ὨΪΟᾺ ἜΣ ΒΟ ΘΟὨ χα] ἰπύθτοοῦδο 
οἱ ἢ ἱ 

80 864. 

88 ἀο, Ὡᾷ ἴ)6 σὨδιδοῦοσ οὔ 6 τε, διὰ ἱποοηδίδίθος 
ὙΠῸ δὸς Ρογροῖιδ  σχίη 183.---, Ἢ 

το 6 Ὁ οὗ οδὰβ βῃουϊὰ αἴϊοσσαγὰ δβανο ρίνοι τα 
ἰο Οἴμον ομ] ἄγου. Βαβι ἀθβ, ἰπ6 Ὀσοίῃογβ οὗ ἰδ6 [οτὰ 
ΔΙῸ ἱπιγοάυπορα 848 βροδκὶησ δηὰ δοιίηρ {τ ῬΘΥΘΟΏΘ 
ὙΠΟ οἰδίηι ἴ0 ΒΑΥ͂Θ ΤΏΟΓΘ ΘηΪαγροὰ ΘΧΡΟυΘη06 ἰῃδὴ 
οδι8, ΟΥ̓, 88 ᾿Ἠ ἱΠΙῸΓ, 88 ΗΪ8 ΒΘῃΪΟΓΆ. 

ἨΗἨΟΜΙΤΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΕΑΟΤΊΙΟΑΙ, 

ΤῊΣ αυσδίοη: “19 ποί ἐδ {δὲ οαγρεηπίεγ᾽ ς δοὴ ἢ ἢ 
ΟΥ̓ Ῥτολυάῖοο.---Ηοὺ ἴΠ6 ῬΘΟΡΙ]Ὲ οὗ Ναζδγοίδ δοπάδιημ- 
οἀ {Ποιηδβοῖν 68, 8116 πη σὶπὶπρ' ἐμαὶ ΠΟΥ ἡυάροάὰ δε: 
8113.--- ΗΟ (ΠΟΥ͂ ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΌΒΙΥ νου οὰ [Π6 ΘΧΟΙΔΠ,Δ- 
ἴοι οὗ Νίμδηδο] : “" δῃ ΔῺΥ ροοά {ῃϊηρ' οοτα ουἱΐ οὗ 
Ναζδγοὶῃ ἢ" -- ΠΟῪ ΟΥ̓ΟΓΥ Ῥγουαῖοα ἀραίηδι ΟἸτ8- 
«ταῖν σοη ἴδ. ([Π6 σόγτὼ οὗὨ 8. οὐσ ΘΟΠαΘΙΩΠΔΏΟΩ, 
Ἐογ, 1. ἴῦ ΘΥ] 6 Π668 8 τδπὶ οὗ ργορ ον ἔἱ(ἢ, (α) ἴῃ ἰδὸ 
ροτεν οὗ ἀοά, (ὁ) ἰπ Βυτηδηϊν, (6) ἴῃ ἴΠ6 ταΐγαςῖοβ οὗ 
Ὠἰδίοτσυ, (4) ἴῃ ἴῃ θοροῦ ΓθΟΘβΒ68 οὗ ΟἿΣ ΟΥ̓́Τ ἱππεῖ 
6 ; 2. δηὰ γοῖ ουϑὴ Ὀγοἰ υαΐοα ταυδὲ δοηΐθδβ8 τῃδὲ (86 
τ ἸΙβάοσῃ ἀπά {μα ποῦκβ οὗ Ὁ τῖξὺ ἀγὸ τηοβὶ ταγδίθγίουβ 
δΔηὰ ἱποχρ]ο} Ὁ]6. ΗθηςδΘ δι ὴ ΡΟΓΒΟῺΒ ΓΟΔΟ ΠΥ Πᾶνα 
γοοοῦγβο ἴο ᾿γίηρ δηὰ ΠοΒΙ 16 οὐλ τ ἸοἰΒημβ.---ΤῊς ΟἸδΠοο 
οὗ (Π6 γΘοΟΡ]α οὗ ΝαΖζΖδϑίῃ οἡ δοοουηΐ οὗ [86 ἩσπηΌΪο 
οτσίῃ οὗὨ {μ6 Ἰμογὰ, ἃ ρίοίυγο οὗἁ 411 οἴμοῦ οὔδϑηοοδ ἴῃ 
ΒΗ. 1. Αἢ οὔδῃοο, (α) ἰῃ ΗΪ8 ἰογτϑϑίγίδὶ βίαϊο διὰ 
οσίϑίομοα ; (δ) ἰῃὰ Ηΐβ Ὠυσηδη Ἰον] 688 ; (ς) ἰῃ Ηἱΐ8 
ὈγΟΐΠΟΥΒ δηα βἰβίοσβ τ] ἰποὶγ Πυπιδη ἩΤΘΔΙΚΏΘΒ868. 
ῶ. Ὑοὺ δὴ οὔδποο τ ΒΙΟὮ ὙΠ] ἰοανὸ υ8 Βο οοπάριμποα, 
Β[Π06 ἰῦ ΤΏ Ρ]168 8) δἀπιϊβδίοῃ οὗ Ηΐ8 πβάοσω δηὰ οἵ 
ΗΪ8 ἀοσορὰβ. 8. Α πιοβὲ ἔδίδὶ οὔὔξῃςο, βίποα ἀμ ο] τοῦ 
ἀορτῖνοθ υ8 οὗ 806 Ὀ]οδβὶ οὗἩἨ ΟὨτίδι 5 πνομπάγουϑ 
ὙΟΥΈΒ. -- Τὴ βαυίπρ οὗὐἨὨἁ Οκγίϑι, “" 4 3γὸ ἐδ ποί 
εοἱέλοιιέ ΛΟΉΟΥ, δαυο ἐγι λὶδ οιῦπὶ οομηίγῳ, απ ἔπι λὲς οκκη 
ἤοιιϑο :" 1. ΑΒ δπ, Οχἰοπυίίοη : 2. 88 ἃ τορτγοοῖ-- 
δοβὰβ τοὐθοϊθα Ὀγ Ηἰΐβ οὐσῃ οἱἱγ.-.-- ο τοὐοοάοη οὗ 
δοδθυϑ ἴῃ Ναζδγοί ἃ ργοϊυάθ ἰο Ηΐβ γοὐθοῦὔουῃ ὈΥ 
(6 ΡΘΟΡΪ6.--- ΝΟ ΖΑτοίῃ, 80 ροον, γεῖ σαδβίϊηρ ουἱ 16 
Ιμογὰ οὗ ρίοσυ : 1. ΝαΖζδγοίῃ ἴῃ (411166.; 2. 186 Ἰαπὰ 
οὗ δυαάοα 80 Ῥοοῦ ; 8. {Π6 οαΓἢ 80 ροον.--Ἴ μα ἱππποδὶ 
οπδγδοίοσβες οὐ Ὁ] οὗ 18, ἐπαὶ ἰδ ἐπ 1168 οοηϊετωρὶ 
οὗ ΟΡ ΟΥ̓ Ὀοίηρ᾽ δηὰ Ὠἶσθοσ Ὠδίυγο.----  ἸΘΏΘΤΟΙ νὰ 
τοδὰ ἰῃαΐ {πὸ Ιμοσὰ “ φοί οἷο...) οὐ οεἶδο {πὶ Ηδς 
“ ἔπει ποί,,) τῖὰ6 εἰγουτηδίδησοι σοοδηροϊοαὰ σις 1 
ΒΟΥ {παῖ ἐὺ τᾺ8 ποῖ ἔγοα ΘΑ ΚΠ 688 ΟΥ ἱρθογδηςο, Ὀαΐ 
1π8ὺ 18 ἰπβηϊα βροτὸν δὰ τίβαοτη πασὸ σο!ίγο]] δὰ 
πα Ἰιυλϊϊοα ὈΥ͂ ΒΌΡΓοΙΩ6 ἴον δηὰ ζλὶ [Ὁ] Ώ688.--- 
ον ἴδ ΕΚίπα σγϑδάυδ!ν τοοροά ἰπίο 6 ΗἰρΙ 
Ῥτὶαϑί. 

[21α4|. Ηεπεν .:---ἣὺΘ εὐ. ὅ8. Ὁ] οΥ 8 ἴΠ6 στοαὶ οὗ- 
βἰσυσοῃ ἰο ΟἸγἰβὶ᾿ 5 ἴανοσ.---ἰ τα ρσ Ὑ ΟΡ ΚΒ ἀγὸ ποὶ 
πτοῦρῃῦ ἴῃ 18, ἰΐ '8 ποὶ ἴθ Γ παχὺ οἵ ΡΟΣ ΟΣ ζτδζο ἴῃ 
Ομ τῖβί, θαὶ ἔον παηΐ οὗὨ δι" ἱῃ 8.---Ρ, 5.1 

ϑίαγζχε :--- Οἀπδίσῖη : 68Ὰ8 ἰβ 'π (τ [86 8οῃ οὗ 
1.8.6 σδτροαῖον ; Ὀαΐ οὗ δαὶ ΟΟΥΡΟΕΟΣ 0 σηδα δ68- 
τ Ὼ δηά φαγίὶ..---ΓὩρτουπάρα ῥτγουἀο68 ΔΓ6 ἴοο οἶδα 
Οὐδβίδοϊοβ ἰῃ 16 ψὰὺ οὗ ἔδϊῃ, Φοῦμ τἱϊ. 40.--43 -- 
«ἤεγοτις : Ναίιγαΐθ »γορεηιοάμηι ἐεΐ οἶσες εἰνίδωξ 15- 
υἱάεγο.--- οναῖπιεβ ζαοιϊαγία οοπίοηνγιεγε, ρεγεστγίπα 
ἐχοεδομζαγὶ οἱ ἐπι αὐηιὶγαίίοης αὐ τγείϊο λαδεῦε δοίθη ὃ 

Οεγϊαοΐ :--- τη 4] το Ἰοοῖς αἱ (86 ουὐνγαγὰ 80- 
ῬΟΔΓΔΆΠΟΟ; διὰ [818 δβίαϊθ οὗ σαϊπὰ γϑροὶβ (ἤθζῃ ἔτοσῃ 
186 ὅομ οὗ ἀοἂ, Δρρϑαγίηρ ἴῃ [(Π6 ἕοστα οὗ ἃ βοσυδῃῖ. 

Ἠς -- δοθυ8β ἀοε8 ποῖ ἔοσοθ Ηΐβ ἴον οὐ ΗΪ8 
Ὀ]οΒδίηρβ ὈΡΟῺ 8.--- Λα ὈΓΙΏρΡΒ 118 ΟἸΤ ῬυΠΙβτηθαὶ, 
(ΟΥ 118, ΠΙΒΙΟΓΥ͂ ἔα ΓΒ. 68 ἀτηρὶα οοπεττηδῦοι.) 

5. ΤΟορ. ἴΠ6 ὨΓΟΥΟΣῸΘ: “ ἘΔΙΠΙΔΥΡΥ Ὀγοϑᾶδ οοκιϑεηρὶ; ἥ 
“ Ὠϊδίλησθ ᾿ομἦδ Θπομβδηϊσηθηΐ ἰὼ ἴδ6 Υἱοῦ ; ἢ "2 ἐδί εἱοῖλ. 
4«οεέί λ6»" (11 ἰδ ποῖ ἴεν οΒ}.---, Β.} 
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Ἐ. ΟΗΒΙ͂Τ ΜΑΝΙΕΕΒΤΕ ΒΙΜΡΕΖῈ ΑΚ ΤῊΣ ΠΙΟῊ ΡΕΙΕΕΤ ΙΝ ΗΙΒ ΒΟΕΕΒΕΙΝΟΞ, ΒΕΙΝῸ 
ἘΕΨΧΕΟΤΕ ΒΥ ΤΗΝ ΡΟΙΙΤΊΟΑΙ, ΘΕΒΡΟΤΙΞΜ ΟΕ ΒΕΒΟΡ, ΤῊΗΕ ΕΠΓΕΒ ΟΕ ΘΑΙΠΙῈ. 

Ομάρτεβ ΧΙΥ͂. 1-88 (ἴαγκ νἱ. 14-δ6. ΤρΚο ἰχ. 7-17; ΦόΒη νἱ. 1-21). 

ΟΣΊΕΧΤΕ :---ὐοδ05 τ λάγα τ 8 Ἡτ66}7 ἔγότα ἴ6 οουτί οὗ Ἡοτοὰ Απέΐραδ, το μβα ὑπδὶ τπυτάοτοά Φοδπ [86 Βαρί[δ, ΤΏ, 

ῬΟΪΟΘΌΥ τοϑὶτλ οὗ (ὴὩ6 Τοτὰ 15 [Π6 ἀθϑοχὲ δος [6 ῬΟΟΥ͂ ῬΘΟΡΪΘ: ΟΥὮ ἴ86 τὶ σα γα ]ΟΠΒ (εοάλης οὗ ἴ)ο τη] ἰτυ66. 

ῬΥΪΟΒΌΥ ΒΎΧΑΥ οἵ [6 Ι,ιοτὰ διηΐὰ {..8 ζοστοῦ οὗ [6 πρὶ δὲ βθᾶ. 

---»ἡ.--.»ὕ. 

1. εϊβεορλονξ οΥ ἰλ6 Τονά ζγοπι ἐλ6 υἱοιυΐίῃ οΥ Ηεγοά, ΟἿ, ΧΙ. 1--18. 

1,2 ΑΥ (μαΐ {πιὸ Ἡστοα ἐῃ6 ἐαίγατο!ι μδατὰ οὗ {π6 ἴδχηθ οὗ Ψεέβ8, Απά βαια υαπΐο ἢΪ8 561- 
γϑηίΐβ, ΤῊ5. 18 δοῆῃ (μ6 Βαρί5; ἢ8 18 τίβοῃ ἔτομι {π6 ἀθδᾶ ; δηὰ {ΠΟ ΌΓα τὰ] ΕΥ νου κ8 

3. ἀο 5]1ι6νν ἔοσγίι (μΘμλ56 1ν 88 1π ]π|.} ΕὟΣ Ηδτοὰ δδα Ἰαἰα Ποϊὰ οἡ Φοἤη, δπᾷ θουπᾶ Ἠΐπ), 
84 ρὰὺ ἀέπι [ουὐ οἵ {π6 80} " ἴῃ ᾿υίβοῃ ἔοσ Ἡδγοάίδϑ᾽ βαῖκα, ἢ ἢἷ8 Ὀσοίμοσ ῬὨ}}ρ᾽ 5" 

4. δ “ἰίο. ΕὟΙ Φοἢη βαϊα τπηΐο Ὠϊπὶ, Τῦ 18 ποῦ Ἰατν ἃ] ἴοσ {π66 ἰο αν θυ. ἀπά ψβθη ἢ6 
Μοῦ πᾶν Ραΐ δῖα ἰο ἀθ4.}), ἢ8. ἔβαγϑα " (ῃ6 τηυ!υυμαα, Ὀοοαῖβα ἐμ υ οραπίοα [Π6]4] 

Θ δὶπλ 88 ἃ Ῥτγορἰιθί, Βυΐ ψ θη Ἡτγοαΐβ οἰ γί ΠΥ ννα8 Κορ, {Π|0 ἀδασῃίον οὗ Ἡδτοάιαβ 
Ἴ «ἀδησοα Ὀδίοσα ἰμθι, δηα ρ]θαβθα Ἡδθγοὰ. ὙΝΠθγαιροῖ ᾿6 Ῥσοιϊ88α τὰ ἢ 8 οὐ ἰοὸ 
8 ρἶνϑ Ποῖ ΜΠιδίβοον θυ 886 σου] [5Π00]4] αϑς. Απά 8Π6, θοΐπρ Ὀθίοτγα ἰπβιγαοίοα οἔ [164 

οῃ ὈΥ]7 Β6Γ τηοίμθγ, 8814, Οἴγθ πῖθ μοῦ Φοῦη Βαρεϊβιβ μθδᾶ ἴῃ ἃ σμαγροῦ [ρ] αι 61]. 
9 Απὰά (6 Κίηῃρ᾽ νγὙὰ8 ΒΟΙΤΥ͂ : ̓ πονογ 6 1688 [0] ἔογ [Π6 Οδ0}}}8. βακθ, απὰ {πθιὰ τ ἢ 1οἢ βδὲ 

10 [πὲ τϑο]π64] ἢ ᾿ἰτα δὲ τχθϑί, ἢ6 σοητηϑηάθα ὦ ἰο Ρ6 ρίνϑη δθγσ. απὰ Βδ βϑηΐ, δηᾶ 
.}1 Ὀαμθδαθα Φομῃ 1η ὑπὸ ρτίβϑοῦ. ἀπά 118 μαδὰ 88 Ὀσουρῃῦ 1ῃ ἃ ΘΠΔΥΡΘΥ [Ρ βίο, δηὰ 
12 σίνϑῃ ἴο {Π|Ὲ ἀδηλβοὶ: δηᾶά 86 ὑχουρῃὺ ἐξ ὕο ΠΘΓ τηοΐμοσ. Απὰ ἢ18 ἀἸ8ο:ρ168 οἂπιθ, ἀπά 

ἴοοῖς ἪΡ ἰδ Ὀοάν,᾽ δηὰ θυτὶθα 1, ἀπα πυϑηῦ δπά ἰοἱὰ «68ι8. 
13 Ὑ θα 9658 μϑατὰ οὗ ἐξ, ̓ 6 ἀδβρατιθα [πὶιπάτουνν ἔγοιη, ἀνεχώρησεν] τῇ 6ποθ ὈΥ͂ βηὴῳ 

Ἰηο ἃ ἀοβοσί ρδοθ ρα : δῃὰ ψβθη {π6 Ρ6ορ]6 δὰ δατὰ ἐξεέγθοῦ ὑῃΠ 6 Ὺ Ὁ] ον α ἶπλ οἡ 
ἴοοῦ οαὖῦ οὗ {μ:6 Οἱ6168. 

1 ΨΥ. 9.--τἰΑΐ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ" Ἰιδληρο: ἀἄπγηι, τοαϊέδη, αἀἷ6 Ἰσιπ ὁν να 6 ἐπὶ ἐλην; Ἐπ αὶ: ἀδδϑυοο- 
δόπ τοέγζχεη, αἐό Πειπιἄολία ἐπὶ ἐλτπ; ὅ. ὙΠ φοΙοΥ : ΤΑόγεονο ἰΐδλθ τίν Ῥοῖδενο ἐο δε ἐλοηιδεῖτθοϑ ἴῃ λέηη; Οσϑοη (Οτδπι. 
οὗ τ᾽186 Ν, Το. ἡ. 151): 716 δϑρέγεέμαξ οιθόν8 αγὁ ἀαοἰδοο ἐπ ἀέπι; Οοπδπῖξ δηὰ (ὸὺ τονϊδοὰ Ν,. Τὶ οἵ ἴ9 Δ, Βί01]6 πίοι: 
ἐλενοῦτε ἀο λει »οιοόγᾷ τοον ἢ ἐπὶ λίηι.--Ρ. Β.] 

3 ψογ. 8.---Ἰλοβιηδηο; ἀπέθετο, αἴτοσ Οοὰ. Β. 80 8150 Οτίζθη ἐπνίοθ. [Ὁοά, Βίἰηαϊε. βαϑέδί πβ ἢ ἸΏΟΤΟ ΟΧΡΤΘΒΔΙγΟ τοδὰ- 
ἰωφς ἐν φυλακῇ ἀπέθετο ἰυδιοκὰ οἵ ἔθετο ἐν φυλ..---᾿, 8.] 

8 ψον. 8.--[Ὁοηδηΐϊ δηὰ ἴ.6 Ν. Τὶ. οὗ τὸ Α. Β. ὕ΄. τηοτθ βιῃοοΐδϊν : 20) ἐδλ6 δα ζο οΥ Περοαΐαϑ.---, Β.} 
4Ὑεγ. 8.---Φιλίππου 8 παητπρ ἴῃ σοὰ, Ὦ., Ψ αὶς., οἰο. ΜΟΥΘΣ τοχαγὰβ [Ὁ 85 8η ᾿ηβουτίοη ἤτοι Ματς. 
δος. ὅ.--ΤΔηρο: δ᾽ τοῦ ιοΐίοηϑ (σεποίσῇ) ἐλπ δὲ ἰδαζοπ, “γοδιέείδ δέον αὖον, οἰο. Οοηδπῖ δπὰ 86 Ν, Τ'. οἵ {δο Α, 

Βισ.: ακπὰ λό ἀεεένοα (λων) ἰο »ὲ λὲπε (ο ἀφαίδ, διιὲ γεαγεαὰ (ἐφ ο βαὶ ἡ θη).--Ῥ. 8.] 
4. 6.---Ἰδοϊπιαπη, ΤΙβομβοπάοτῦ: γενεσίοις δὲ γενομένοις, ἴον Β., ᾿)., Ζ. [Οοά. Βιπαῖε, βαβέβίηβ {185 

τοδάϊηρ ἴου 186 τροοϊνοί τοδάϊπα: γενεσίων δὲ ἀγομένων.--Ῥ. 8. : , ! 
Ἴγ τ, 8.-[]Πλπρὸ ἱγαπεϊαθβ προβιβασθεῖσα: δεανδεί(εί τοι, ἹΤαιῖμοῦ: σιιρεογίοϊδεί; ἂἃ6 Ὕοῖίο: δοιρορθη; 

Βιίογ; απσεοαδίι πε, Μαγοῦ: σείοόγαενέ, ἄασι, σεῦναολέ, Ἑνηλὰ 81}}} δίτοησεῦ: ατυγσεδίμολείξ. Οοπδηῖ: “'ΎΒΟ νοτὺ 
προβιβάζειν ταεδον ἐο ἐδαὰ Τγιοανά; ἐο ἰδπὰ ον, ἸᾺΘ ΟἿΥ π86 οὗ πρό ἴῃ [818 οΘυπῃροηπά. ΤῊΘ ΟἸΤῸΓ οἵ ἔμο ἘΠΡ ἢ. γϑγηδο- 
ὍΪΟΥ οἸάν οτἰ χἰ παϊο ἰῃ [06 Ὑυϊζαῖο τομρδοτίηρς φγαμηιοπίξα. Μαγχὶη οὐ τ06 Βίβδιορδ᾽ Β[016: "Ο» δι ςοὰ, ον Ἰηἀυσοὰ."" 

δ ψεν. 8.--Ὑγπάδῖθ, σονογᾶἄδθ, Οταητηοτ, ἀθπόνδη, πὰ ἴΠ6 Βἰκμορβ᾽ Β[Ό]6, Δ]} σΟΥΓΘ ΟΕ τοπᾶοσ ἐπὶ πίνακι: 
ἐπ α »ίαέξδ᾽" (ἃ ἰδύζο, ΒΏΔΙΙΟΥΥ ἀ18}), 70. ψνν ὨΪΘἢ [86 ἐγβηϑ᾽αΐοτ οὐὁἨ Κίης αιηοα βα Ὀοτίταϊοῖ: ἐπ α ολαγσέν, Ἡ ΙΟὮ 8180 ΤηΘΆΏΘ 
ξ : 6 ἀΐδῃ ΘΝ ΠΝ ΠΔΟΣΘ ΘΟΠΊΓΛΟΣΪΥ Δ ΒΟΓΒΘ ϑ6ἀ ἔῃ Ὀδί.16. ὙΥ|1ΟΠ7 δηὰ 116 ΤΠ μεἰτη8 Ὑ όγὰ. αν: ἐπ α αἰϑλ, τἴ80 1μιξ. Υ α]χ.: 
Ἵ, Ὁ.--ῬὉ᾿ 8. 

9 γεν. 9.-- ΤΙ στοδάϊΐης: ἐλυπήθη ἰ5 ποῖ ᾳυἰΐθ δυγο. 1δουπληπη δηὰ Τίβολοπάυν [α]6δο ΤΟ, 61165 δηὰ ΑἸοσχὰ) τοδᾷ 

«τὰ Β., Ὁ, εἴς.: λυπηθείς. [Βαϊ ἐμ{2 ἀοο8 ποῖ αὔοοί ἐἘ 6 δϑῖιβο, Ὡογ ἔῃ 6 ἘΞΩΡῚ 8 τοηΔογίηρ.---. 5.] 

19 Ψε τ. 12.-- δ βι δῃ, δον ἔπ 9 οἱἀθδὶ δι μου 68, τοδὰβ: πτῶμα. [ΟὉοἀ. β,παῖέ. παδέλίπβ πτῶμα, 00786, ἀσοῖπδε 

ὅιο υδ|8] σ᾽ ὦ μα, δοάν.--Ῥ, Β.1 , 

τοοοσὰβ ἴῃ (μὶ8 οοηποοίΐοῃ ταὶ δα ἐδίκθ Ό]8 66 ὁ 
8 ἔοττρος οσοαβϑίοη, Τ86 ΘὨσΟποΪορίοΑ] βιιοσοββίοῃ οὗ 
οΥὐθαὐβ ΔΡΌΘΑΓΒ ἔγουχ Φοἢη τνἱ. 1. Αἴἶον {π6 τοϊστῃ 
οὗ Ψεδὺβ ἔγοπι {Π6 ζοβάναὶ οὗ Ῥυγίτη, Ηδ ραββοᾶ ΟΥ̓ῸῪ 

Οῇλγνοποϊοσίοαϊ Ανταπροπιοηΐ.---- ΤἼ6 οβδποο πΐοὴ 1 (μ6 ὅθα οὗ Ο8]1106, 48. ἰΐ σσουϊὰ βϑοῦλ ποᾶνῦ ΤΊ δογίββ, 
Ομ τοι μαα οσχρογιοποϑά ἱπ Ηΐβ οὐγῃ οὐΐν 18 ΤΟ] ονγο ὈὉγ | ΕΘ ΠΥ ἰΠ6 ἔδράϊηρ οἵ ἰῃς τηυϊξαάο, μοτο γοοοσά- 
δηοίδον οἴΐρηιοο οα (06 ρῥδιὺ οὗ ΗΪβ δουοεγεῖσπ. ΤῊ] δα, νγὰϑ ἰῃ6 γϑὺ οσοαβίου οὗ ἰπαὶ Κἰπὰ ; {π6 οἰγουπι- 
ὈΛΑΥ͂ Ββαγα ὈΘΘΙ ΔΠοίμοῦ ὑγδ 68] ΓΘΆΘ0Σ ΜῺῪ Μα ΠΟΥ ᾿ δἰδμοοδ ἅτ 106 β126 88 ἴῃ Φοδη---νῷ Ἰοδυεβ, ὑνῸ 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΤΙ, 
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202 ΤΗΞ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ. 

ἤ8}:68, να ἰπουβαηα Ῥθορΐο, ἱνγοῖνα Ὀαβϑιτοὶβ 1} οὗ 
ἔγϑρτη ἰδ ;---ἰμο παιταῖῖνο Ὀοΐηρς [Ο]οσοὰ ἴῃ ὈΟῚἢ 
ΟΟΒΡ618 ὈΥ͂ 8ῃ. δοοοιηΐ οὗ ΟἸ ΓΒ 5 δὶ κίησ οἢ ἰ86 868. 
Οὐ {μ6 οἴδοῦ δαηᾶ, ΚῸ τορογίϑ ἰμ6 σοϊαγῃ οὗ ἰῃ6 
ΑΡοΒβί]69 (Κ6 ἰχ. 10), αἴογ δΒανὶπσ τοοογάρα ἰμδὶ 
Ἡετγοὰ Βεα υυὺὔῖϑῃοα ἰο 866 Φ6808. ΟἾγϑί, ΠΟΊΘΥΘΥ, 
ὙΠΠάγαν 8 πὶ ΗΪ5 αἰβοὶρ)]68 ἰηῖο ἴΠ6 τ] ΘΓ ΘΕΒ ΠΘᾺΓ 
Βειββαῖάα (ου ἐπ οὐδοῦ β'4θ οὗἨ ἰπθ 11Κ6). ΤΏρΓα 

186 ταϊγαουϊουβ ἔοοάϊηρ οὗἩἨ (86 τυ τοοὶς ΡΪδαθ. 
ΜαΡκ τοοογὰβ ἰπ {86 ΒΔΠ16 ΤΏΒΠΏΘΡ δηἃ ΟΟὨΠΘΟΙΪΟΏ 
106 πλοίϊνο ἴοῦ ΗΪ8 ρῬδββαρθ ΘΟΓΟΒΒ {Π6 868, 88 8160 
ΗΪΐ8 δοαϊηρς [86 τυ υαὰς ἀπα νἸ Κῖπρ οἢ (86 πὰ- 
(618. Ετοῖὰ Δ]] {18 γα σοποϊαάα μι (ἢ18 ουθηὺ ἴοοῖ 
ὈΪδοα δὖ [86 ἐπ|6 ΜΒ Θη Φοβι8 ἀραίῃ τηοὺ ΗΒ ἀἰβοὶ "168 
ἴηι Ο411166, οὐ Ηΐβ γοίυστη ἔγοσῃ ἴΠ6 υἱβὶῦ ἰο ΨογΌΒΑΙ σα, 

δὰ τγοβὶ δὰ εὐ Μδοθροσιϑ, Ἡ ἰ ἢ 88 δὶ ΒΟΙη ἀἰβίδσιοα 
ἔγοτα (86 Βοθη6 οἵ ἴπ6 ϑανίουγ᾽ Β ριεδοβίηρ. 

γεν. 2. ὕπῖο πίβ. βοσνϑδῃ β,-- Οὐ Β΄ανοθ, Υἱζ., 
Ἀἷϑ οουγίῖογβ. Αἢ Οἰοηΐαὶ τηοάδ οὗ Ἔχρτοββίοῃ. 

ΤᾺΣ 15 ὅόομὴ ἰ89 Βαρ 81.---Ἴ Πα5 βοιαθῦτηθβ 
66. ἀγσιοὰ ἰηδὺ Ηεγοὰ Μὰ8 α Ξαάάμποσρο, ραγὶὶν ὁ ᾿ 
186 ατουπά οὗ ἃ τηϊβίακοη σου ἰπδίϊοι οὐἩ Μετις υἱῖῇ, 
1ὅ πιὰ Μὰιὶ, χυΐ. 6 ((8Ὠ6 Θχργοβϑίοῃῃ ἴῃ 186 οὴ6 Ρ89- 
βᾶσο Ὀεΐηρ, “(Π6 Ἰεάνθὴ οἵ Ηεογοα," ἴῃ ἴμ6 οἵδος, 
ἢ6 Ἰοᾶνοι ΟΥὗἨ (πΠ6 βοάάυοθροβ᾽), ἀπὰ Ῥαγ! ν ἔτοια 
{ἢ 6 ποίΐοῃ, ΠΟΥ͂ Ἔχρί οὐρα, ἱπαὺ ἰ06 Βδαάποθοβ "σοῦ 
ἱπη ΠΟΤᾺ] ᾿ἰοστη68. ᾿Βευΐ (θη {πὸ αἱ ἸΘῪ πδιίαΓΑΙ 
ΔΙΌΒ6, ΠΟῪ δ σου] ἰῃ (δύ σᾶ56 ἤανο Ὀοϊατρὰ ἰὴ [86 
τοβυϊτοοίίοη οὗ ἴῃ6 ἀεδά, ὙΥ εἰϑί εἴη βυρροβίβ {μδὶ δπ 
6Ὑ1} οοηβοίασπος Βα δινδικεποα ἴῃ ἢὶ8 Ὀγοδαδὲ ἀουθίβ ἃ 
Δη ἴοδγΒ ΟὨ {Ππ|8 Βυ ]οοἱ ; ΜΏ]]6 ΜΘΥ͂ΘΡ ἱπῆοτβ ἔγοπι 1. 
ἴι6 Ραββαρο ἰδὲ Βα δὰ ἠοὺ θθοῃ ἃ βϑασαθάποθο. Β51ἢ] ἃ 

ὙΓΒΙΟἢ οἸοΒοα πὶ ΗΒ ᾿αϑὺ πὴ ΒΒΙ ΟΠΔΓΥ ΟΌΤΏΘΥ [ΒΤΟῸΡὮ 
ΘΔ 1166. Οἡ {πὸ οἴμοῦ μαηά, Μαίίμον, χὶ, 12, 18, 

-εΦΝἊ 

Τοργοαρηΐβ ἴμ6 αν ουῦ ἃ8 δρδίῃ ροίῃρ δδοιὶ τὶ ΗΪΒ 
αἰδοῖ 68. ' 

γεν. 1. Ἡοχοὰᾶ Αὐλραβ (Αντίπας ΞΞ᾿Αντί- 
πατρο 5), ἴμ6 Βοῃ οἵ Ηετοὰ 186 στοαὶ οπὰ οἵ Μα]- 
188ο6, ἃ Βατζηδγιίδη. [Ι͂ἢ 18 ἰοβίαπηοηί, Ποτοὰ δὰ 
δρροϊηϊοα Ὠἶπα ἰοἰταγοὴ οὗἨ (ἀ]}1 66 δηὰ Ῥεγσα. αῃιὶ- 
ΡΔΒ οπίογοα ἰπίο ἃ βοογοὺ οοηϊγαοὺ οὗ τηδυτίαρα Ὑ|} 
Ἡεοτοάΐδβ, ὑπ6 ἀαυρπίον οὐὔἨ Αὐ᾽βίοθυ]αβ, ἢΪ8 ὨΔΙΕΌτο- 
(Π6τ, δηὰ 1860 νἱΐο οὗ δῃοίμπου μα] ῥοί μον, Ηοτοὰ 
ῬΆΈΠΙΡΡυΒ ; δηὰ ἴῃ σοῃβϑαῦθηςο σορυάϊαιβα ἢΪἷ8 ἰανσία] 
ΜΠ, 116 ἀδυρδίον οὗ Ατοίλϑ, κὶησ οὗἨ Αταρῖδ. Ατο- 
(889 ἀροϊαγοα τδι δῃηὰ σοπαυογοὰ Ηοσγοὰ : Ὀὰΐ Μὰ 8 Ῥτο- 
νρηϊοα ὈΥ̓͂ {πὸ ΕΟΠΊΔῺΒ ἔγοχι ΟΠ ΠΡ ὉΡ 18 Υ]Ἱοίογυ. 
τοδὶ τηοῖνο8 οὗἩ διῃοϊιΐοι, Ηογοάδδβ ροσβυδάθα ἢ Γ 
ΘΔ. δηα ἱπαἀο]θηΐ Ὠυβοδηὰ ἴ0 τοραὶγ ἴο Ἐομλο, δήϊον 
86 δοσρβϑίοῃ οἵ Οδ)ρυα, ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο Βθοῦγα [ῸΓ ὨΣΤη- 
Βο 1 16 ἅ1|6 οὗἩ Κίπρ, τ Βο ἢ Πα ΘΟ ὈΡΟΥΟΥΒΙΥ͂ Οὔ- 
ἰαϊποαὰ Ὀγ Ηογοὰ Αρτίρρᾶ, ἴπΠ6 πορῃον οὗ Απιραΐοῦ 
(708. «Αγιεφ. 18, 1, 1). Βυΐ, οῃ {86 δἀρουβαίίοη οὗ 
Αρστίρρα, Αι ραῦοῦ 88 ἀδροβοα ὈΥ [116 δἰ ροΤοΟΣ, πὰ 
Ὀληϊϑηθα ἰοὸ γοῃβ, ΘΓ Ηδγοάϊδβ, ἢ8 τῖΐδ, ΤΟ] ον οά 
Βῃ. δ αἷρὰ ἴῃ ὅραϊη, τι ΠῸΓ ῬΧΟΌΔΟΪΥ Β6 88 δὲς 
ἰογναγὰ ἰταπβρογίοα, Ἐτοτὰ ἴΠ6 βτδὶ, Ηογοὰ ν͵ὰϑ ἃ 
Ἰσῃῦ - ταϊη θα, ὉΠΓ6 18 0]6, ρῥγοάϊραὶ, δὰ Ἰυχυτίουϑ 
Ὀτίποο; ποθ αἶβο 6 ὑγοτϑα βιιρογβ θυ δὰ ουη- 
εἰν (ακὸ χῆΐ, 82; ΜαΤΚ Ὑἱϊ. 16), ἀπ ου οογίαϊῃ 
ΟΟΟΘΒΙΟΏΒ, ΟἰΠ6Ρ ἴτοιῃ 0ὉΠΥ ΟΥ ΜΟΒΚΠοαα, αἰΐου!ν 
ΠΟΑΡΊ]6Β8, οτυς], δηἃ σΑ]]ΟὰΒ (866 1Π6 ΠἰΒίουΥ οὗ (86 
Ῥαββίομ). φψον δὴ ἰγδαϊιοι ΠΠκονἶβ τοργθβοηῖβ Ὠΐτα 
ἷῃ δὴ υὑπέλνογα]θ ᾿ἰρῃῦ. Ηδγοὰ ῬἈΠὮρΡυβ, {π6 Βοὰ 
οὗ ἃ δἰρ]ι ργίοϑὶ Β ἀδυσῃῖοῦ, νσαβ αἰβι μου θὰ ὈΥ ὨΐΒ 
[αἰ ον, δα ᾿ἰνοὰ 88 ἃ ργίναϊβ οἰϊΐζθη, ἢδθ τοσβϑὺ ποῖ 
06 οοῃξουαπαορά πίῃ ῬὮ]]Ρ [μ6 ἰείσαγοι. Αοοογάϊηρ 
ἴο Φογοῖιθ (Οὐπέγα Κιρβη. 111. 42), Ἠδγοάίαβ νραϊρα 
ΠΡ ΓΌΓΡΥ ΟΥ̓ΘῚ δραϊηδὺ ἴῃ6 ἀρδὰ ὈΟΑΥ οὗἉ Φοδῃ [86 
Βαρίϊϑὲ. ΤῊ ἀδυρμίον οὐὁἨἩ Ἠδγοάΐδβ ἤογα βρόῖοῆ οὗ 
Ὑ88 ὮΥ {π6 γδϑὺ τημαγτϊαρο ΒΟ ΠΆΙΔΘ π88 ϑδίοσῃθ 
(9008. «πεῖ. 18, ὅ, 4).---Οπὐ [86 ε1|ὁῈὁ τετράρχ η 5, 
ΟΡ. Βγοιβομιποίάον, ζεχίσοθ. ΤῊ ἰοττὰ ἐείγατολι,, 
ΟΥ ΤΌΪΟΡ ΟΥ̓́ΣΣ ἃ ἔουτί ἢ Ρᾶγί οὐὗἁἨ ἰῃ6 Θουμίγῃ, 15 ΠΘΓΘ 
ἀϑοὰ ἷἰπῃ ἃ βΘΠΟΙΆΪ ΒΘΏΒΘ6, δπηἃ 85 δαιυϊναϊοηΐ ἴο οἱλ- 
παγοῆ. ῬΤΟΡΘΟΥΥ βροακίην, ἀοσοὰ τὰβ ἃ ἐγίατοῖ. 
ες οἷ. 1], ἜΝ 

Αὐ δαὶ ἐἰπλ9.--- ΤῊ βονογοῖρστι οὐοῦ (86 σΟΙΒΙΤΥ 
οὗ 681. ΒΘΘΙῚΒ ΠΟῪ ἰο ᾶγα Βοαγὰ οὗ Ηϊὰ ἴογ ἰδ6 
βΒγϑὶ ἔπηο, ἀατοίυβ βυρροβίβ [μδὺ Απιϊραίοσ δὰ ΟὨ]Ὺ 
τοϊυσηοα ἔγοιη Βοιηθ; Βαγοηίυβ, ὑπαὶ μΒ6 δὰ Ὀθθῃ 
οηραροα ἴῃ νὰν ψ|ἢ Ατοίδϑ, Ιἢ οὐγ Υἱὸν οὗἨ ἰδ8 
τηδίίον, ἰῃ6 ἰοίγγοῦ δὰ Ὅροι ἩΠΟΪΪΥ͂ ΔΟΒοΥ θοαὶ ὉΥ 
1π6 ΡΟ ΒΌΓΟΒ δηὰ {86 [0]1168 οὗὨ δὶ8 οουτγί, ὑπ}, 88 Ἠΐ8 
οοῃδβοίθῃοθ Ὀθοϑταθ δρουβοά, 6 Ὀδρδῃ ἴ0 ὈΘΒΙΟΥ͂  ΤΟΓΘ 
δἰϊοη οι ρΟᾺ δ. 0 ἢ ουθηῖβ δηὰ ἀἶηρθ, ΗΟΎΘΥΟΙ, ἰξ 
ἰδ ΡΓΟΌΔΌ]6 ὑπαὶ δὲ ἴη6 πη ἤθη 7 6803 ποιὶ ἰΒτουρὰ 
[86 νΑσου 8 Οἰ1168 ΔΙομρ; (μ6 Ξε8 οὗἨ Ο6411166, Απραίον 

ΤΏΟΓΟ ὉΠΒΔἸΒΙΔΟΙΟΣΥ 8 (η68 οχρἰδηδίΐοη οὔεγοα ὉΥ Οτὸ- 
18, απ οἔμοΓδ, ἰΠδὺ Πογοὰ δὰ τοΐογτοα ἰὸ 186 ἐγαπὲ- 
γιϊσγαζίοπ οὗὁἨ Βου]8, 88 {π6 τη ομαγο ἢ αἰ πο ΪῪ 
οὗ (λα τεξυγτοοίίοη οὗ Φοῃ. ΤῊ Φ6 5 ΠΟΥ͂ΘΣ ΒΟΓῚ 
Ἰγ δηϊογίδ 6 βῃο ἢ 8 ἀοοίσϊπο, αἰ βου ρΡὮ ἰῦ Π48 Βοτθ- 
{{π|68 Ὀ66η ἱπηραϊοα ἰο ἴμ6 ῬὨδνίβοοθ. [ἢ οὖσ ορΐῃ- 
ἴοῃ, ΗἩογοὰ νὴβ ποῖ Ρ ἃ ῬΑσΙΒος ΠῸΓ 6 Ξδάάῃςσθο 
ὈΥ οοηνϊοἰΐοῃ, ΔΙ ΠοῦρΡἢ 6 ττὰϑ ἰἀοπ θα τι 186 

ε-- 

ι 

Ιαἰίοῦ ραγίν, Ομ ογ, ΡΟΙΆΔΡΒ, ἔγομι ἱοπάθποῖθβ βμδταὰ. 
ὈΥ {π6 ψῈΟ]6 οὗὨἉ μἷὶβ ἔδιιῖγ. [ἢ (818 νοῦν οὔ πὸ οϑβο, 
10 18. χαϊΐθ Θοποοῖγ Δ Ὁ]6 ὑπαὶ Π6 βου ἤδν βρόΐϑῃ. 
Ὁποῦ (116 ἐμῆποποῦ οὗ ἃ Θοπδβοίθηοα γουβοὰ δὰ αυΐϊοῖκ- 
οῃρα ΟΥ̓ Βυρουϑ ου8 ἔδαγβ, δηὰ ἰμπαὶ 411 ἰῃ6 Τότ ἡ 
γοδάῖυ, [λ8ὲ [86 ΡΘΟΡΙΘ σοθογα γ, ἀπ οὐθῃ {6 δουτγί- 
ἴογβ οὗ Ηθγοά, βϑϑθιλ δὶ ἐμαὶ π)θ ἰοὸ Βᾶνθ Ὀθθὴ βρθοῦ- 
ἰαϊϊπς ἀροῃ, μὰ ἀἰβουδβίηρ ἴΠ6 ομαγδοῖον ἀπὰ τη ϊβδίοῃ 
οἵ Φεβυβ, Τα τα)θς [᾿τιϑὲ (0 8 
οογίδίῃ οχίοης Ὦανε ὉΠ. ἰοβῦ- 
ΤΩΟὨΥ͂ ὈΟΤΏΘ ἰο0 688. Ἠδποθ βοὴ βδίὰ ἐμαὶ Ηθ νδϑ 
ΕἸ Δ Ὁ ; Οἴοσβ, (παῖ Ἠθ νγᾶϑ ὁῃ6 οὗἁἨ ἰΐπ6 ο]ὰ Ῥγορῇῃοίβ, 
ΡΟ Δρ8 Φογοιλΐϑῃ : Ἡ 1160 βοῖλθ Ὀτοδεϊιοὰ (Π6 ἰάρα, 
(μαὺ ἰη Ηΐπὶ Φοϊιῃ {π6 Βαρδι ᾿ὰ8 σίβϑῃ ἴτοσα {Π86 
ἀοαᾶ (κα ἰχ. 1). Υ 6 ΤΥ τοδα]γ βαρροϑο δὲ, ἴῃ 
(8.8 οἰ ΓΟ ΒίΔΏΟ68, Βοτηθ οὗἨ [86 Βαίίογοτβ δὲ οουσε, ἴα 
ὑπ οἷν ἀοσβῖγα ἰο αὐυἱοὶ ἐμ6 ἔδαγβ οὗ ἱμεῖσ ῥυΐῶθθ, ὩΘΑΥ͂ 
Βαγο οδυρθΐ δὲ ἰπϊ18. ϑδυβῆῖοο ἰΐ, Ηογοά ἱπηρηοάϊφιοῖν 
ἴοοῖς ἰξ θρΡ. 10 τηὶριιῦ βοῦν ναγίουβ . Ἀξ 
ΔΩΥ͂ γαΐθ, ἰὺ τρ] 16 ὰ ἃ Κὶπὰ οὗ ἀφηΐαὶ οὗ ()6 Μοδεϊον. 
881 οὗἨἁ ΦοΒ08.; Ὀοϑί 68, ἰδ πουϑὰ ἀϊπιπίβἢ }ιΐ5 
ΔΟΟΟΙΑ͂ ΜΙ ἷβ Βυρογβι  ουβ ἀϊθροελώοῃ, βδίλοσ ἷ8 
{πϑοϊορῖοαὶ δι λιοη (τοπλοα θοῦ Βοστυ ΥὙΠ|.}, ἀρὰ 
ΒΟΙΎΘ 88 ΔΡΟΪΟΡΎ [ὉΓ 18 ἀοδβίγα ἰο 806 θδυβ, νοὶ ὃ 
ΒΟΙῺΘ σηΐρηῦ ΔΡΡΟΔΓ ᾿βυβρίοίουΒβ. ΝΑγ, 6 ΣΩΔΥῪ αγαα 
Βαγα σίγθῃ δσργοβδβίοῃ ἴο {8686 νίθνεβ ἱπ ἃ ΒΘΙῺ-ὮΥΡΟ- 
οὐ σα] ΤΩΔΏΠΘΓ, 88 “8 ἔοχ," 116 αἱ, 83. Αἱ αδαἱὶ 
οὐθηΐϑ, ἃ ἰμοοϊορίσαὶ ουτίοΒὙ 6 (μαὶ οἵ Ηετοά, 
δΔηἃ βυ οἢ τη οὔνοδ, οου]ὰ ΟἾΪΥ τοροὶ ἰμ6 Ἰ,οτὰ 9 οδυβ. 

γον. 4. Τὶ 5 ποὺ ἰατυξαϊ, [ον. χυῖϊ. 16 : χχ, 31. 
---οβϑαρῆυβ δά 8, ἰμαῦ οβίἀθβ {88 τηοῦτα ἴοῦ ἴπν 
Ρυϊβοπΐηρ Φοπῃ, Ἡθτοὰ πὰϑ δἷβ8ὸ αἰγαϊὰ 1οδὶ Φοδῃ 
ΒΒου]ὰ δχοῖϊΐθ ἃ Ῥορυ αν ἰυμυῖ (πέρ. 18, δ, 3 
Βυΐ {π|8 ΔΡΡΤΟΒΘΏΒΙΟἢ τηυϑί μαγα οτὶρὶπαϊδα ἐμὰ {88 
Βαρ ϊβι 8 ἀθῃυποϊδιϊ οη5 οὗὨ μἷβ δ] ὑ6ΥΥ. ; 

γεΥ. 6. Εξοχοδβ Ηἱχπ ον.---ΤῊο δπηἱ ΤΟΥ ΒΕΒΙΥ 
οὗ δΐ8 δοοθβϑίοῃ ἴο [86 ἱβγοῃθ, δἰ8 ζέπσίῳ Ὀἰγίἢ ; ῬΒ. 
Σ, 1: 1. ὅδιι. χὶ, 1. ϑδιυώοογ, ΤΛεβαωγξ, ἱ. ἡ. 146: 
ὙΥΪεβοῖοσ, 298."--τὴο ἀαέξυ. αὖ. [Δοοροταϊηρ ἰο (80 
συ τοδαῃρ}} 18. ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἱπίθηἀρα ἴο ἱπαϊοδίο δαὶ 
186 ἔδαβὶ νγὰβ ὨΘΑΤΙ ρ' 1.8 οἷ086 - ἤΠΘΏΘΘ (Πα. (Π6 σαοδίδ 
ὍΙΟ ἰηἰοχίοαίοα, δπὰ ἰμαὺ ἰμ6 οχοϊϊοιιοηὶ οὗ (86 

ΤῊ ποτὰ γενέσια ΤηΔὺ }α8ὲ 45 ψ6)]}} Ὅ6 ΚΘ 1π ἘΔ 9 
88] 6686, δέγίλασψ, 8ἃ5 'ἴ56 ἄυμο ὉΥ ΜΌΟΥΘΣ. 66 818 τοΐοσ 
ΘΟΘ68 ὧν, ἰο6.--. 8} 
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δο606 οὔδοτοα (86 τηοϑὲ ἔδυογα Ὁ] Ορροσίιηϊγ ἴῸΓ δὸ- 
ΘΟ ἰϑῃΐην (ἢ 6 δαϊδηΐο ρυγροθο οὗ Ηδγοάΐδβ. 

Ῥοΐοσχϑ ἴδ 6:.---ΤῊς ἀδποο οὗὁὨ ϑδίοϊῃηθ 
ὍᾺ8, “ πιίμδουῦ ἀουδύ, ταἰμηΐο, δηὰ ργοῦΌΔΟΙΥ νοϊυρίυ- 
οὐΒ. Ηον. Οἀ. ὃ, 6, 21. [Μεγον.}] 186 ροον ρὶνὶ 
88 ΟἹ ἰδ τηού 6 γ᾽ 8 βἰἀθ ἃ στδθπά ἢ] οὗ Μαγίαηηῃρ, 
106 Αδηιονθαπ ὈΓΪΏο6995. δ ἀδποίης ΜἯΔ8 ἃ ΟτίτηΘ 
ἠοὺ ΟΡ ἀραίηθὺ {Π6 Βαριϊδῖ, θα 4180 αραϊηϑὲ ΡὮΡ 
ΒΕΣ οὔπὶ ἔδίμου. ΤῸ Θηραρθ ἰῃ ἃ βρύα ἄδῃοο, δπὰ 
ἐμαὶ, 48 ἴΠ6 ὑοχὶ ὯΔ8 ἰΐ, ἐν τ ᾧῷ μὲ ἐσ φ---ἰπ [Π6 τηϊαϑὲ, 
τοξζοστίηρ ρΥΟ ΘΌΪΥ ποῖ ΤΩΘΓΟΙΥ 10 ἰῃ0 Ῥαπαυρίίηρ-ΒΔ}}, 
θὰ ἴο [6 αἶγοῖὶο οὗἁ βρϑοίαϊογβ 810. ἰὈστηθα δτουηα 
ἢ6ι--- 8 8 τ0 [οὐχοῦ Θύθῃ 86 ἀΟΟΘΏΟΥ δπα ἀδοοτιχὰ οὗ 
ἃ ον 8} ταλίὰ, , 

γος. 8. Βαϊ 59 Ῥοΐῃρ' ὑσχορασϑὰ (υγουσλέκιροη, 
, ἰοδ ὁπ) ὉΨ ὮΘΥ πτρλοίμοτ.---Μογαῦ: “προβιβα- 
σθεῖσα, ἱμλάπορά, ἰπδιϊραίοα, ποὶ ἰπβισυοιοα," Βαὶ 
186 νοῦ ἱποϊαᾶοβ ὑμ6 468 οὗὨἨ ἱπϑίσχυιοίίηρ, δίοὴρ 1 ἢ 
1ιδὺ οὗἨὨ ἰταϊηΐηρ δηα αἀοίοττηϊηΐησ, [Ιἢ ἰδ6 ῥγοβοηϊ 
ἰπβίδῃσο, ποὺ ΤΠΘΓΟΙΥ͂ 788 ΤΩΟΤᾺ] ΤΟ ϑίδ 6 ΟΥ̓ΘΓΟΟΣΊΘ, 
Ὀαΐ, ον ΠΥ, οὐπηΐησ δὰ ἀοίδι!]οαὰ ᾿πδίσ 008 
δὰ Ὀδ6ὰ σίσεῃ. ΕΘΓΥ͂ οὁΠ6 οὗὨ [Π6 ΘΧΡΓΟββΙ 8 υδοὰ 
ΌΥ͂ Π6Ρ Ῥοϊηΐβ ἴο {86 ἀδιογτηϊμαώοι οὗ ἰαϊκίηῃσ Ηογοά 
ὉΥ͂ δυτογίβο. 

γον. 9. Δπᾶ [ἰδ9 Ἰεΐτς τᾶ βουσνυ.---- ΤΗἷβ 5. ποὶ 
ἱμποοιραι Ὁ16 τὴν τοῦ, ὅ. Ηδγοαΐδϑ δὰ ΟἹ [ὈΤΤΩΘΣ 
Οσοαδβίουβ βοιυρηῦ τὸ ΚΙ] (86 Βαριϊζϑὲ, (1 ο ϑπη, 
ἰο]οπίηρ Οοα. Ο. δἀπὰ οἴμοῦβ, τοϑὰβ ἐζήτει ἰῃ Μαῦκ 
τὶ. 19) Βυϊ Ηετοὰ (Ἰηβυρηοοα ΟΥ̓ Ἀ6Γ) γγ88 τηθγο- 
'γ πι]ην, οὗ ἱποϊϊηραὰ ἱοναγὰ ἴδ (θέλων; ἰπ0 ποτὰ 
θέλειν ἰα ἔγΘαῦ ΘΙ ΠΥ ΔΡΡ]Ιοα ἰο ἱμοϊϊηδίΐου, τ ΘΓῸ ἃ8 
γοῖ ἰθογο 18 Ὡ0 ἀθοϊβίοη). πὸ ορροβὶία τηοίνοϑ 
Κορὲ εἷμα ἴῃ ἃ βίδία οἵ ἱπάροϊβίοη. ἡ ἰδθ οὔθ 
δαπά, ἴα γγὰβϑ υτροὰ Οἡ ὈΥ̓͂ {10 ΤΑΠΟΟΥ οὗ Ηδφτγοαΐδϑ : 
πῊ116, ὁ (86 οἶον, Βὸ νχὰϑ Καρὺ ὑδοῖς Ὁ. ἴϑϑγ οὗ (86 
ΡῬοορῖθ. ΝΙῸΣ νὰϑ [8 ΒΟΥΓΟΥ͂ ΙΠΘΓΟΙΥ οδυδβοά ὮΥ͂ ἃ 
βυάθῃ 6811] οἵἨ Θοηϑοίθῃσο; ἢ6 γὙἋΑ8 Βίαγι]οὰ ὈΥ {118 
ἰουτῖ Ὁ ]6 ἀσπλαπά, τηϑὰβ ἰῃ 80 ἀδιίηρσ δηὰ ρσῃδϑι νυ ἃ 
ΤΩΔΉΉΟΥ, ὙΓΠΙΟΝ σα Κουοὰ Ὠἶτλ 811 δὖ ομοθ ἵγοῃι ἰῃ- 
ἰοχἰοαίίοῃ ἰο [}}} Θοπβοϊουβηοββ οὗ [86 ἱπηρογίδηϊ ρο- 
᾿1σαϊ σομϑοαθοιοοβ οὗ (818 δοὶ, 

ΕῸΣ ἐδ δᾶϊσθ οὗ ἴμ9 οδί.---αὐ ἰπϑίδποο οὗ 
δἰ} ρογίοστωδῃοθ οὗ δὴ οδί (Μεγοσ). Βιυιΐῖ (Π6 τὸ- 
ΤΩΆΓΚ δροῦὶ ἔμοσα ἰμδὶ τϑο]πϑα τοῦῖ Εἷτι οἱ ἴδ» 
Ὧ]160 ἰδ ἰδοδηῖ. νο οἱοπηοηΐθ Ὀοβϑί 68 9 οδίἢ 
Β66 ἰο δανα ἀρίοττηϊηοα |}1Πλ----ἷ8᾽ ΟΣ ΠΟΘΙΥ͂ ΠΟΙΟΥ͂, 
δηὰ πὸ παιγοα οὗ μα οουγί ἴο 86 Βαριζ8ι. [πῃ 4]] 
{013 [ϑῃϊ μα υἷο ἸΠσοΏσ, ΠῸ δηρο} ΒΒ γοΐοθ νὰϑ ποαγὰ 
οἱ ὈΘ ΔΙ οἵ Φοἢῃ. 

γον. 11. Δπὰ πία ποδὰ τῦαβ Ὀχουσμὶ ἰῃ ἃ 
ἔἴοσ. -- ΤῊΣ πδιταιϊγό βϑοῖὴϑ ἴ0 ἱπιρὶγ ἰμαὶ 88 

οδα οἵ [Π6 Βαριδὲ ντὰβ Ὀσουρῃὶ 116 {86 ἔδαϑί 80}}} 
Ἰλδίθοα. ΤῊΐΒ οἰγουτηϑίαποο, Βοσοτον, δυρροβίβ [86 
Ῥἷδοο τβόγο (6 Ὀδπαιοῖ τγὰ8 με, 1 Ηριοὰ ᾿δὰ 
Ὀδϑὴ δἱ Τιθοτίδϑ, μ͵8 ὑδυ8] γοβϑίθηοθ, ἴπ6 ΠηΘΘΘΟΏΡΘΓΒ 
ποῦ] μανό γοαυΐϊγοὰ πὸ ἀδγβ ἰο δχοουΐθ ἱποὶν οομ- 
τιϊβδίου, ΕἼ ΖΒΟΠα ἀβϑυπμθθ ἰδὲ Ηρτοὰ γγ͵δβ αὖ ἰἢ6 
ϊη6 δου ]}Ὁ αὐ ΤΊ οτῖδβ, ἀμ οοποϊυ 685 μαι {86 ΠΑΓ- 
ταῖϊϊνο τχυδὶ 6 ἰποογτοοὺ ἴῃ {}}}8 μασιν. ΕὉ]]οτ- 
ἱῃσ ἰὩ6 ορϊὶπίοπ οὗ Μαϊἀοπαίυβ, ατοιυβ, δηὰ οὐΠοΓΒ, 
Μίογου 0149 ἰμδὶ ἰῃς ἔδαβὶ δὰ ἰδίκθῃ ρΪδοθ ἰῃ Μα- 
ΘὨΡΟΓΟΒ ἰἰδ6]!, οοογαΐϊηρσ ἴο Ηυρ ἀπὰ ὙΥ Έβ ον, 
τ νγὰβ οοἰοὈταϊοα δἱ Ψυ}119 οὐ 1ἱνῖδα, δποίμον ρ]δοθ 
οὗ τοϑίάδποθ οὗ Απρββ, βἰϊαδίθ οὶ δ ἔγοτη ΜΙ δοϊθ.- 

ὁ χαβ, ἰπ 186 τηουπίαίηβ οἡ {Π6 οαβίδτι βἰἀ46 οὔ ἰμ6 δά 
ὅρα. ΤΏ8 ΥἱἹΟῪ ΒΟΟΠῚΒ ἴὸ υ8 0 Βαῦα τηοϑὶ ἴῃ ἰΐβ [- 
γοῦ. Νοὺ ΟἿΪΥ γγϑ ἱῃοτθ ἃ γογαὶ ραΐδοῦ δὲ 1 νἱδ8, 
Ὀαὺ [09 πδγγδῖῖνθ, ΤΔΟΓΟ ΘϑρΘΟἶΆ ΠΥ ἰη Ματκ, ΘΟΏΥΘΥΒ 
186 πωρτοβϑίοι ὑμδὶ [Π6 ΤῊΘΒΒΘΘΠΡΌΓΒ οὗ. Ηογοα ποτ 

Ὠοα ἴο βΒοπιὸ ἀἰβίβῃποο. 
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ἄφῃοθ ἐμδὲ [ῃ6 11} οὗἩἨἁ [86 Βαρὥώδε Βδὰ θθϑῃ δηϊ γον 
ΤΟ ΘΔ ὉΠ Βηθα ὈΥ͂ Εἴ8 ΘΙΏΡΘΒΒΥ ἰ0 Φ968508, απὰ ἐμπδὶ ἰξ 
διδὰ 4180 βοσυβὰ ἰὸ δἰΐδοι ἰ8ὸ ἀἰβοῖρ]θ8 οὗ Φοδῃ ἰὸ (δ 
ΡΘΓΒΟῺ οὗ [86 ϑανίουγ---ἃ θοπὰ ἔγίμ ον βιτοπρίμοηρά 
ὮΥ [86 ἀφαίῃ οὗἁὨ ἰῃοῖὶγ τηδϑίοσ. Ηουθυοῦ, βόα οὗ 
ΦΟΠ ἢ Β αἰδοῖ ρ]68 ΤΩΔΥ πᾶν ἰδιθὴ οδὔδηοο τῇδ ΟἸσβὲ 
81}1 ρογβονυογοὰ ἴῃ Η8 οοῦυγϑθθ οὗ δπάυτδηοο δηὰ βυὺ» 
ΤΑΙ ΒΒΊΟΣ ; ἃπὰ (18 ΤΩΔῪ ᾶνο ἀσίνϑη ἴμοτὰ πο ἴῃ 6 8Δῃ- 
ἱδροηΐβιῃ ΒΟ. δἴοσπασα ᾿ἰβϑυδὰ ἴῃ ἰΠ6 ἔξοττηδίίοῃ οὗ 
ἃ δοραγϑίᾳ βθοῖ, Τὴ Ἵσϑουϊοη οὗὨ ἴ86 Βαρῶδβι ἰοοὶς 
ὈΪδοθ βΒογΥ Ὀοΐοτθ Εδϑίδγ, ἰπ {89 γϑὰγ 7182 (Φόβῃ 
γἱὶ. 4. ὙΥ̓́ΒΘῺ ἴῃ [Π}6 Βυμσπηθῦ οὗ {6 γϑὰῦ 781 Ψ6818 
τοϊυγηοά ἔτοιι Ζυάρα [0 68]1166, Φοθῃ ντὰβ αἱ ΖΞποη, 
ὮΘΆΓ 4]1πλ, ἰῃ 1.1.6 τηϊάδὶ οὐὗἨ δΐβ σαϊπίβιθγίαὶ δοινὶιγ. 
Βαυΐ πβοη, ἰοπαγὰ 1.6 τόμ οὗ Αὐδν (αρουϊ ΜαγοΣ) 
οὔ [86 γον 782, Ομ γϑὶ ̓ ουσπογοὰ ὑο Φογυβαϊθηλ ἴο αἵ» 
ἰοπὰ 16 ἔοβεναὶ οὐὁἨἩ Ῥαγίηι, οῦῃ μαὰ θθϑὴ δ γοδαν 
ἴοτ ΒΟ) {ΐτηθ οομβηθὰ ἰοὸ ρυΐβοῃ. Ασοογαϊηρν, ψγὸ 
ἴπῆον ἰμαὶ ἷβ ἱπυργϑοητηθηΐ τηυβὲ μαγθ ἰδίκθη ρἷδοθ 
ἀυτγίπρσ [86 δυΐαπηη οὗἨ [ἢ γϑαγ 781, δῃᾷὰ ἰῃμαὶ ἢ6 ντᾶϑ 
οομβηδα ἴον [Ὁ}Υ μα} ἃ γοαῦ. ΤΏυβ πἰβ δον 118 
ὙΔ8 ΒΟΙΩΘΎΤΔΙ ΒΠΟΥΙΟΥ ἴδῃ ὑμπδὶ οὗἩ (86 ᾿οτὰ. ΥΥΒὲ]Θ 
86 ορογαϊοηβ οὗ Οτῖϑὶ σταάυ}}ν οχιοπάθα ἴγτοτα αδ- 
1166 ἴο Φυάδα, ἰῃ8 γϑυογβ τχαὰϑ 1086 οδ86 πίϊὰ ἰμοβο 
οὗ [0 Βαριἰδῦ. Οὐχηπηοποίηρ᾽ Ηἷβ ποῦὶς ἰὼ [ῃ6 πίον. 
Ὧ658 οὗ Φυα ΔῈ, 86 ρτδάυδ!!}ν ραββοὰ ἰῃγουρῇ ἰ86 ἸΟΥΤΟΣ 
ΥΔΙΙΟΥ οὗ [16 Φογάδῃ ἴο β54)1πὶ δῃὰ ποι, Φομα ἐϊϊ. 28 
δΔη ἰΔ5}}} ἰο ἰ80 οουτὶ οὗ ΗἩρτοὰ, Απὰ 88 {δ Τοτά 
τηοῦ ἀραῖ δὲ Ψογυβδίοη, Βο ΗΪΒ ξογΟΓΌΠΠΟΣ δὲ ἰὴθ 
οουγὶ οὗ [86 τυ]οὸν οὗὨ 68]1166. 

γεν, 18. ΜΘ ὅοδυς Ὠϑαχὰ οὗ [δ {η.---Ποῦον. 
τη ἱπ [86 ἢτβί ἰπβίαποα ἰο ἴπ6 ([ἀἰησβ Ὀτουρὴν Ὀγ [80 
ἀἰβοῖρ]θβ οἵ Φοῆη. Βϑβίἀθϑ, νγ τωυϑὶ ποῖ ονϑιίοοῖς, 
88 Δ Δα 0181] τοῖΐνο ἴον ΟἸτΙβι᾽ 8 ἀοραγίασο, 89. 
ἱπηργοϑβίοη Ῥχγοάμποθα ὈΥ̓ ἰμ686 (ἰἀΐησβ Ἰροὰ {μ6 ἀἰδοὶ- 
ΡΪ68. Νὸ ἀουθδὺ [86 ΑΡοΒί]68, 88 γγ8}} 88 {Π6 ἀϊβοίρίθω 
οὗ Φομη, σσϑγθ ἀδθρὶν τηονθα ὈΥ (86 πθττβ οὔ 6 Βδρ- 
8.8 ὀχϑουϊοη. ΤῈ δας υβίαϑτω πὶ το ἢ ΤΏΟΥ͂ 
Βαὰ τοϊυγηθὰ ἔγοπι ἱμοὶνρ γδὺ τηϊββίου μδὰ ἴῃ στοαὶ 
ΤηΘθυτΘ αν οΪδοα ἰὸ ἀροργοβϑίοῃ, ΤῊ8 ΒΒ ἴοὸ 
Ὀ6 ἱπαρ]1οα ἴῃ (89 ἰδιχυδρο οὗἩ Μαγῖ : “ Ο(Ὅσηθ γ9 γου- 
ΒΟΙν6Θ δραγί, δῃᾷα τϑϑὲ ἃ ἩΠ116. 16 ΘΟΏΥΟΥΒ ἰδ9 
ἱπαργοβϑίοι ὑμαὺ ΑἸΕΡΔΒ γγ88 [κῃ ΤΩ ΑΒΌΓΟΒ ἰ0 Ὀτίηρ; 
Δρουῦ δὴ ἰηίογνί ον Μὶϊῃ ΨΦ68608. ΤΕΐβ ἀοιοττηϊηοά 
ΟἸγῖβὺ ἱπατηϑάϊδίθ!υ ἰο Ἰθανα ἐμ Ρ͵]δοθ πῆθγο Ηθ ἴθ 
ΥΓ88--ΡΓΟΌΔΟΙΥ ΤΊ ογίαβ, ἢ Ρ ΑἸ ρα8 ΤΩΔῪ ἴῃ {δ 
ἰμίογνδὶ πᾶν τοίσστηθα, 786 τηοϊίγο8 οὗ ἰμὸ βανίουν 
ὝΘΓΘ, ΙΩΟΓᾺΪ] ΔΌΠΟΓΓΘΏΟΘ δηὰ ἀϊβίγυδὶ οὗ Ηδγοά, δῃὰ 
(86 ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ οὗ τοϑίιοσίηρ {118 ἀἰβοῖ 168 ἰ0 8 τί ρῃὶ βίδίθ 
οὗ Γεβ ϊηρ---ἰ 6 Τλοτο 80, ἰμαὶ 488 778 ἴῃ Ὠἷ8. Βοατὲ 
ΔΙΡΟΔΑῪ ἔοσβακίηρ (μ6΄ οΔι.86 οὗἨ [6 ροβροὶ. Οπ [89 
Θδϑίθγῃ ΒΏΟσΘ οὗ (86 ἴακε, διὰ ἴῃ 186 τ] άοττθ88, ΗΘ 
δηα (ΠΘΥ͂ ΓΘ Βαῖθ ὑπᾶθγ [86 το] βνσαυ οὗἉ ΡΒ] ρ, ἰμ9 
ΟΠΪΥ ὁη6 οὗ ΗοΓΟ ΒΒ ΒΟῺΒ τΏΟ ἀδϑογνοα (86 πϑιηδ οὗ 
ἃ βορὰ ῥγίποθ. (δ ἰμ6 δγίίο]α ἰὼ [80 ΕΠογοορβ.) 

Τοῖο ἃ ἀϑβοσῖ ῃ]Δ09 βρασὶ.--- Ασοογαΐηρ ἰο [κ 
ἶχ, 10, ἰπ αδυ]ομ 18, ἤθαν ὑΠ6 δαδίδγτι Βοιβαϊα. [Ιἢ 
86. ἀοτηϊηίοηβ οὗ ῬΆΠΠΡ, 7688 ἔοαπά ἃ βαΐο σοϊγϑδι, 
τ ογο Ε]5 ΓΟ]]ΟΥΤΘΓΒ τοὐμἱ γοθονοσ ἱμοὶγ ἴομθ οὗἉ ταἰπὰ, 
δὰ Ῥγορδ ἴοσ χοϊηρ ἔουί ΔΏΘΥ,. 

. ὈΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Ου ἰδτοο αἰδδγθηὶ οοοδβίοηβ νγὰϑ ὑἱμ [οτὰ σο- 
ΡΟΘΙΙρα ὈΓ ἰμ6 ἀυρ] οὐ δηὰ αὐίοῦ πσαῃὶ οὗὨ 811 οὔδγδο- 
τοῦ ἴῃ Ἠογοά, Οἡ [86 οοολϑίοῃ ἰυβὶ οομδίἀοτγοα, ἐμΐβ 
Ῥτΐποθ 88 ΔΏΧΙΟΙΙΒ [ὉΣ Δ ἰῃπί ΓΙ ΟὟ, ΡΑΓΕΥ ἔγοπὶ ΡῸ- 
σα] τηοῦνοθ, δηὰ ΡῬϑΥΟΪΥ ἔγοσα βιιροσβ ουβ συγίοαί- 

ἰ Ὁ, ἰὰ ἰ)6 Βορθ οὗὨ {ΒοΓΟΌΥ͂ ἀββυασίηρ (μ0 τοΐοο οὗ 
γε. 12. Ατῇ τσοςΐὶ απὰ ἰο]ἃ ὅ65τ|8.--- ΑἹ ονΐ- οοηβοίθηοο. Αραΐῃ, Βῃοῦγ γ Ὀεΐογτο ἰμ6 ϑανίουχ ἔος 



2θ4 ΤῊΞΝ ΘΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΡΕΥ. 

186 ᾿ἰδϑὺ (το ἸοΣ 6 411166, Ἡογοὰ οοηνογοά ἰο Ηΐπὶ ὮὉΥ 
8 ἰηἰτα ΡΔΓΙ͂ ἃ ἰπγοδί, ἔοσ (86 ρύγροβο οὗ ἱπαἀυοσίης Ηΐτὰ 
᾿ητησϑαϊαίο]υ ἰὸ αὐἱῦ Πΐ8 ἰοιτί ον ([Κὸ χὶϊ!. 81). 1,δϑ0- 
Ἷγ, ὁ {86 ἀδγ οὗ ΟἸ ΓΒ. Β 818] βιι ΠΥ ΡΒ 6 ΤΑΣ [Π6 
Β8ΙῺ6 Ὀο]α δηὰ σατηα] ἰηἰγυδίνοηθβϑ, ἱπαυοίὶπρ Εἷμα ἰοὸ 
δδὶς ἔου βίζιβ δῃ ἃ ταΐγαο]66---ἀο δ 48 Ἡ ΐοἢ {86 ὅ86- 
ψίουν τηοῦ τὶτ ὈΠΌΤΟΚΘΙ βἰϊσησο, ΓΚ χαὶῖ, 8, ΤῊ 
Απδἶρδ8 τοδῪ Ὀ6 ἀοαὶσδιθαὰ 88 ἴῃ 6 γοργοβοηϊδιίνο οὗ 
τὲ οἶδβ8 πιὰ ποῖ (6 αν" οπΐογβ ὉΡΟῚ ΠῸ 
ἴοττη3,--- Ὑπό Ηο ἀνοϊὰβ πῇ θη ἴμον βαίίογ, ΓΟ. 68 
ὙὮ 6 ΓΠΟΥ͂ ἐπτοδίθῃ, δῃὰ δὖ ἰαϑύ ρυηθ 68 ὈΥ οοΙηρίοῖθ 
δΊΙθηθ6. Αραΐῃ, 76. ΠΙΔΥ͂ ἰδάγη ἤτοι (ἢ 6 6886 οὗ ΑἹ- 
ἰἴραβ, (86 βαὰ ἀρββοὶ οὗ ἃ αἰδροδίδοη, ἰο ὃδ ἐπέεγεδίδα 
ἐπ, απά ρμα’γοπὶσιπσίῃ ἰο οοπρεβεεπά ἰο, ἰδὲ σοδρεὶ, 
Μοἢ ὁπαγη οί γΖ68 ἐπ6 το δίοη οὐὗὁἨ 80 ΤΏΔΗΥ Βυρογϑίῖ- 
ουβ που] ὩρΒ ἰονγαγὰ {Ππ8ὺ ὙΠΟ 8 ΠΟΙΥ. 

2. Ἠετοὰ δβροῃβ ὑὸ ἤανο Ὀσθη πο] ποα ὑὸ ὈΘΒΙΟΥ 
οἱ ἴδο [ον [86 γδοδηΐ ρἶδοθ οἵ ΠΟΏΟΣ ἔουτη ΠΥ ὁ0- 
οσυρίοὰ ΓῪ ΦοΒηῃ δ ἷβ οουτί (οουρ. Μαγῖ νἱ. 20). 
Βυι ΟὨτίΞὺ ἰτϑαῖβ 86 ἀχοουϊοη οὗἁἨ [16 ῬΓΟΡΒοὶ 88 δἰ π)- 
Θα ἀραϊπϑὶ Ηϊτηβοὶῖ, Απά 8βο ἰΐ γϑδὶῦ νγὰβ8. ΑἸοὺ δ]], 
ΟΥ̓́ΘΣῪ ἴτὰθ σρδγίυγάοσα 8 ἐπ6 τηλτγίγτάοτῃ οὗ Ομ γίαὶ ἴῃ 
1.16 ποι ]ὰ. 

8. Βοβί68 {Π6 ὕπ|οῸ Οἰοσμσηῦϑ δυο δαῦ δἀγοτί θα ἴο 
--οκἰὰς ογ Β ἱπάοροπάρσποο οὗὨ 811 του] ἷγ ροτὴρ διὰ 
ΗΪ8 νυ Βα οτ;--Θ ΣΩΔΥῪ 8180 ποίϊοα ἴῃ 1818 ὨΙΒΊΟΥΥ ὈΟ(ἢ 
186 ΚΣ] 658 οὗἨ Φ0Πη 8 αἰδοῖ] 68, δπὰ (Π6 ϑασηρϑί- 
688 ΟὗὁὨ {π6 ΡΟΟΥΓ ΡΘΟΡΪΘ 80 [Ὁ] οοα Ηΐηλ οὐ ἔοοὶ 
ουΐ οὗ 4]} {πεῖν οἰ68. 

4, 10 ἷἰβ ἃ βίγδησο ἴδοῦ ἰμαὺ ὑπ Τηγτὶαρα ΟΠ ΘΠΟΘΒ 
᾿ ἦῃ {80 ἈΠ }]168 ΟΥ̓ ῥΥἶποο8 ἀατίηρ [Π6 ΜΙάἀ10 Αρο5 ἂρ- 

ῬΟΑΡ ἰο δᾶῦο ὈδΘὴ ὈΑΓΠΥ δῃ δΒοϊγ]οοτ οὗ {μ6 Οτυ- 
Βδ 68, ἀπὰ (δυ8β ἰο ροϊῃΐ ὉΔοΚ ἴο {π6 Ατὰρβ δπὰ ἴο 
Βασαν, ΤΟ Ιαἀτιπιοαὴβ Τοῦ ἃ τσ Εἰπάγοα ἰοὸ ἴῃ6 
Ατᾶρ8. ὙμΠαο ΒίβίοτυΥ οὗ πο ἔφην οὗ Ἠογοὰ ἰδ [}}} 
οὗ βυοὴ οὔδηοοθ, ΝΟΥ οδῃ Μὸ ἴα] ἰο ρογοαῖγο ἰδ6 ἴῃ- 
οτοαβοα ἱπηρογίδησα δυϊδο ΐησ ἰ0 ΒΌΘΝ 5105 ἴῃ 106 6886 
οἵ ρῥγΐῃοοϑ, ἱπουρὶν, ἴῃ βοηογαὶ, [Π6 ΓΆΓΑΪΥ τασδὶ ΟΥΟΡ 
6 τοραγαρὰ 88 {π6 τοοῦ οὗὨ [86 βίαίο. 

ὅ, ΤΊο τονβ οὗ Βογοὰ, δ πη] τοῦτβ τηυδὶ Ὀ6 το- 
Ῥοηϊοὰ οὗ Οὐοδεπόν: ἀοὰ πουϊὰ γαίμοῦ. μιδῦβ ὺβ 
ὈΓΟΔΚ οὔ» ποτὰ μὴ ἢ ποτά, 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Ηον ἰδ6 στοδὶ οὗἉ [Π|8 τουϊὰ βίδπα αἴδοιοα ἰουσαγὰ 
18:6 ΤηΘΘΒΑρΡῸ σΟΠΟΟΙἶης ἴῃ6 ψΟΡΚΒ οὗ 6808 : 1. 
ἷθ Ἰαΐθ οὗ τοδομῖηρ ἴθ θη; 2. ἴὺ 5. ΠῚ υπάοτγβιοοά ; 8. 
ἧς 8 ὙΓΟΏΡΊΥ ἰηὐοτργοίρα.--- το Αηζραβ ἴΠ6 ἤσυτο 
οὗ ἃ πϑϑὶς ἀοδβροίδβιη, ἃ5 Ηογοὰ ἰδ6 ατιαὶ νὰβ οὔ 8 
βίγσοηρ 1. ὙΥΒοΡγοίπ μου ϑάρτοο: [πὶ ἰμοὶγ 
σοπίομηρὶ οὗἁ τηθῃ, 86]Η 8 πη658, υδηΐ οἵ ἔδο! ηρ, ουῃ- 
πἰηρ, διὰ αβδοοίδίίου οὗ ἱπιο!]οοῖμ δὶ δὰ βρί γι] 88- 
Ρἰγαύομθ. 2. ὙΥΒογοίῃ τπ0} αἀἰϊδδγ: [ἴῃ ἰῃ6 ο886 
οὗ βίτοῃνρ; ἀοϑροίβ, ὑγίἀθ διὰ ογιθὶ υ ἃγ δογοπιοϑί, δηὰ 
ψο]υρύ οι ΒΏ6 58 ΟὨΪΥ͂ ΒΟΟΟΠΟΔΓῪ : Ὑ 1116 {π|6 ΓΌΥΘΓΒ6 
ἦα (86 ο186 ὙΠῸ τοῖς ὑγγδηίβ.-- ΟὟ ἃ Ηδγοά βθοῖβ 
10 ΔρΡΡοδβδθ δὶβ οοῃβοίοησα: 1, ΒΥ ΒΌΡογΒ  ἰ0Ὲ ; 2. 
ΟΥ̓ Τποο]οχῖοαὶ Ῥγούοῃβίοῃβ ; 8. ὉΥ δῇ αἰδδοίδοῃ οὗ 
ἰρίογοβὲ ἴῃ βρί γι] δοιἰ σοσηθῃίβ. --- ΠΟῪ δυρογϑιὶ- 
ἄοῃ δηὰ 86 βογνυΐος οὗ βίῃ βυρροτί δῃὰ ταϊηϊβίοσ ἰὸ 
ΘΔΟΔ οἴοΥ.---ΟἸΚοίοἢ οὗὁἨ δ ἀοιηογαϊ ζοὰ οουσ: 1. Ηγ- 
Ροογΐο δὶ] τοὶ σ᾽ οΘ ΟΥ : 2, ἀἰββοϊαϊθ ΔΉΠΟΤΕ δηα ΤΩ ΔΓ- 
τίασο ϑοδηάδ]β; 8. ἃ ῬΟΟΣ βίδίρογαϊι ; 4. Ἰυχυτχίοιβ 
ζοβύν 68; ὅ. ὈΪΟΟΟΥ͂ ἀοῃδίίοῃβ δηα ραυτηθηίβ.-- -ϑδα 
Ῥογίγαϊζυτο οὗ [86 ποῦ δῃηὰ 118 Ῥοτρ : 1. 118 το σίοῃ 
δηὰ 18 ἹΒΘΡΙΟΩΥ ; 2. [8 ῥγοϊομ θὰ 1 θοτῚ δηά 18 
ΟΥα: δ. ἰΐα γοτκβ δηὰ ἴκ8 ἔραδβὶβ; 4. 1ΐ8. ἰηΐογεθι ἴῃ 
[86 Βοδυϊα] δηὰ ἰἰ8 ατὶ ; δ. [(8 οαἱδβ δῃὰ 1ἰβ βοτυρυ- [-: 
ἰοὰβ ΒΟΠΟΣ.--- ΒΙΟΟΑΥ͂ τρααυτίαροδ οοπποοίοα πὴ (86 

Πἰβίοτυυ οὗ τηδγίγτα (Αἤδρ, Ἡογοά, εἰο."5).---ἸΠ6 ἐδαβὲ 
οὗ Ἠοτοὰ νἱονοὰ ἱπ ἰπ6 ἰἰσὶιὺ οὗ 818 ταίρι. ---- ΤΉ.6 
ζοδιϊν 68 οὗἨ πουὶ 1 η688.--- Ὡθ ΘΒδγδοίοσ οἵ Βογοά, 
--Βεγοῦΐδε.---- Το οουγίίογ.--ἼἽο Παιίίοσυ δηὰ ἀθοοὶξ 
οὗ [Π6 ΤΑΒὨΪορΔ016 που]ὰ.--- ον [86 ὑδιαρίοῦ παίομοθ 
ἴον 1Π6 τηοτηοῃϊ οὗἁἨ ΟἿΌΡ ἱπιοσἰ οδίϊοῃ.-- -Οογαΐδὶ ἀρτθο- 
τλοηῦ Ῥαΐπτοοη ἴ6 τιοκοὰ ὈΟῈ αὖ ἴ86 Ὀομοδάϊηρ οὗ 
Φοδῃ δηὰ δἱ {86 ογτυσϊβχίοη οὐ ΟὨγίβι.----Τ 6 βοῖτὸν 
οὗ Ηοτοά, δπὰ ἰδ ἔραν οὗἨ Ριϊαϊο.-- - ον ἐμ γ Ἀοϊὰ 
ὑπουρηῦ ὑποτάβοῖνοθ Θχουβοα. ---- ΞΔΙΟΙΩΘ; οὗ, δινῇι 
Ἰ6θ80}8 σίγϑῃ ὈΥ͂ ἃ τηοίμοτ.---Αοοτί ἰῃ (ἢ Βοσνΐοο οὗ εἴη, 
--Τῆο οδῖιι οἵ Ηοσγοὰ ; οὔ, ΒΟῊ Β6 τῖβῃοδ ἴο Ὀ6 ὁοοῃ- 
βοϊθηϊουβ ἴῃ ἷβ οὐσσῃ Ὅ8γ.---  Ὡὸ ΟΟΤΑΡΘ δηὰ ἔα. 
ἔα] πο55 οὐὗὐ Φοδη 186 Βαρί8ι, --- Βαοοσλιῆρ, τηοάρειϊ, 
δὰ γοὺ ὅττη δηὰ ἔλι 11} ΤπλΘΠΠ ΟΣ, ἰῃ πο [6 ΒΔΡ- 
εἰβὶ γορσζουϑα {86 βῖη οὗ Ηγοὰ.---ΕΙ (Ὡ10] απο [86 δηὰ. 
--δγοηΐ οϑσηδίθ αἰἰδομίηρ ἰο τ1η6 ὈΪοοα οὗ ργορἢ- 
οἰβ: 1. ἴπ [86 βἰρῃιί οὗ [88 σοῖο, ἀπὰ οὗ ᾿π οἷν Ὀπὰ 
ἰῃϑί ΓυΤ 6 Π(8 : 2. οἵ ταΐη ρϑορὶο ; 8, οὗ ΤΑ [Ὁ] ἀ βοΐ ῃ}68 : 
4. οὗ [86 [,οτὰ ΗΪπ1861.---Β] ΟΥ̓ ῥγοδοη(β οἵ ὑγτδσὶϑ 
δὰ οὗὨ ϑῃθχηΐοϑ οὗ {86 τυ 1}.--- Ποὺ [6 δου δογπσβ οὗ 
116 βαϊπὶ8 οἴῃ βοῖνα ἰὸ οδαςο Ὀοὶὰ (μοῖν ἀἰβαρροΐης- 
τηοηΐβ δηὰ ὑποὶνρ ΘΔ ΚΉ68868.---Ηον {πΠ6 Ἰοτὰ δρρὶϊοὰ 
88 ἴο ΗἰΪπ8617 (86 ἀραὶ οὗ Φοδη.---ΗΟῊῪ ἴῃ τ! ν 
ἰξς νγαβ Ομ τῖβ Β ἀθαῖν ποῦ 88 ΘΏΘΟΙΏ 
Ομ γίδὲ βυβοῦίηρ ἰῃ ΗΪΐ8 τηλΥΙΎΤΆ.-- -ΠΙΟὟ ΠΟΤᾺ] δῃ- 
Βουτθηοθ αἀτίνοβ ἰῃ6 Ἰιοτὰ δοΙΌ88 ἰμ6 π||Δλθ 568, διὰ 
ἴατ ἰμαίο ἰῃ6 τι] ἀοτπ688.---Οοπάποὶ οὗ 9685 τοπαγὰ 
Απιΐρ88.---ΤῊ ἄδοοαβο οὗ Φοῇπ ἃ ργοϊυὰο ἴο {δεῖ 
οὗ Ομ γϑι.----Οοταραγίβοῃ θοίσσθος (ἢ 6 οηὰ οὗ Φοἢῃ διὰ 
(παῖ οἵ ΟὨγίδὲ : 1. Τῆ6 ομο Ἰοὴρ οομῆποά, ἴἢ6. οἰδοῦ 
ΒΔ ἀΘΩΥ οαττίθὰ ΔΥΑΥ; 2. ἴῃ 1Π6 ΟἿ6 0886 ἐδ ξδ- 
ΟἸΘΟΥ οὗ 186 Ῥῥγίβοῃ ; ἰῃ 86 οἴδογ, (ῃ68 Θομοοῦσβο οὗ 
(86 Ῥοορὶς δὲ αοϊροίμα; 8. [86 οὔθ Ὀδμοααθα, {18 
οἴδος οτυοὶδοα, οἱς.---Β]οβδίηρ οὗ ρσοοά ῥτΐποοβ ἴῃ 
ΜὮο086 τογτὶτοτῖθβ ὈΘ] οσοτβ ἤανο οἵϊθῃ ΤΟὰπμὰ ἃ τοῖ- 
υ8.---ἶϑαῖο τοίγοδίβ ΠΗ] Οἢ ἴΠ6 μοτγὰ ἴῃ δποϊθηϊ διὰ ἴῃ 
τηοάογῃ (ἰτηθβ δ88 ργορασϑὰ ἔογ Ηἰβ ονῃ.-- - Ὸ βοῖ- 
γαπίβ οὗἩ ἰδ [ιογὰ σοοονοσίηρ ἱμοσηβοὶτοβ ἴῃ τοῦγο- 
τηθηΐ. 

ΟΥΓΑΪ (Π6 Ῥαγδαϊθο οὗ Θίαγζαε :--Οουτὶβ ΔΙῸ 
ἔοχοβ δηὰ οἵ βαδίζογοιβ.--- Ἰραϊπσοῦ : ΜΆΌΥ ἂχ Ὠοποβὶ 
ΙΔ} 88 ραΐϊὰ ὙΠῸ ἷ8 ἰογίυμπο πὰ βυοοοββ, ἱξ ποὶ 
μὰ Ηἷβ ἸΠ6, ἴον ἰὴ6 ἀδηῃοίηρ, ἰ86 βαιίοσΥ, οὐ (δ 6 
σαἸυμηηΐο8 οὗ 8 Βαυϊοὶ.---α βοάαϊο δηὰ ἀδενουΐ ΟἸτίθ- 
ἴδῃ ἰοᾶνο8 ἀσποίηρ (0 ροαῖβ, σα]νθα, πὰ οἰ] άγοῃ, 
ἈΠ ΟΥΘΤΒ [18 δβίθρϑ δοοογαάϊηρ ἴο 1Π6 ποτγτὰ οἱὐἵἁἨ ἀοά, 
δηὰ ποΐ ἰδ ἀϊγοοιίίοηϑ οὗὨ 86 ἀδποίηρ- τη βί6.---Τπσοβί, 
ΔαΌ] ΈΟΥΥ, δηθὰ υῃ]αν τ} ἀϊνογοθ, οσα σου πθὰ ἴῃ 
τι} 18 ἰηϑίδῃςο.---Ηἰδαϊπσεν : Ῥογβοου Ι0., ΓΟΡΓΟΆΟΒ, δὰ 
ἀοαίῃ δ κα ἀδῖγ Ὀτγοδαὰ ἰοὸ {δὲν} ῬγοΔΟ6ΓΒ.--- 
ατοδὶ Ἰογὰβ τ,  ἰδβὰο ἰποῖν ἱπ᾽ οἰ οΏ8, θαΐ [ΒΟΥ οδη- 
Ὠοΐ δῃπαϊ οὔα οὗ ΟΟ(᾽Β ΘΟΙΩΤΩΔΠἀϊηθηί8.--- ΤῊ 6 861" 
ναπίβ οὗ ἰδὸ [οτὰ τηυβὲ ὈΘΆΡ ἰοΒΕ ΠΟΥ ἴο {6 ται, 
ὙΓΠΔΙΘΥΘΙ ΤΩΔΥῪ ὈΘ6[Ἀ}} [ΠΟΣᾺ ἱῃ ΘΟΠΒΟΟΌΘΩΏΟΟ.---ὐ, αἱ" 
Οσουγαάζα διὰ ἱπιραγ ϊ Εν -τῦνγο ὙΟΤῪ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ σΌΔΕ- 
(ἰοΒ ἰῇ α ῥγοδοθοι.--ζείδίμ ; Τμογα 18 βοιμῖηρσ ἴῃ 
ὙΓΠΙΟῚ σουτίδ ΔΓ τηοτο ἀοβοϊοηϊ [Ώ8} ἴῃ ῬΓΟΔΟΏΘΣΕ οὗ 

“ [ΠΟΙ ΤΙΟΤΩΌΘΓ αἷδὸ ἢΠ6 Τρ ϑγίαὶ πἰχηϊ οΥ̓͂ Β[. Βαι (Βοϊοταον, 
Αὐκ. γ4, 1513. πᾶ [16 Τηβέβιιοτο οὐ ἴπο Ἠυρποποῖδ ἰῃ Ῥατγία, 
δίνεν ἴΠ6 τηδιτίαρο οὗ ΠΠΟῚτΥ οὗ ΝΆΔΓΓΕ τ [ἢ [86 αἰδίος οὔ ἴ86 
κίπα οὗ Ετδησο, ἴὸ Ὑ δἰΟἢ 4}} ἴΠ6 Ἰοδάοσ οὗ [6 ΕἸΘΠΘΒ Ῥτο- 
ἰοϑίδηϊδ δά Ὀδοη ἰγοδοβογοπεῖν ᾿πυ!οὰ, ἴο ὍὈ6 τηοαῖ ΟΣ ΘΙΥ 
τιιτάοαγοᾶ. Ῥορθ Θγοζοσυ ΧἼΠ].. ὁπ Ὠρατίης [Π6 πον 8 οὔ τὴ 
ἀρείτιιοϊίοι ΟΥ̓͂ ΥΘΏΤΥ οὐ ΤὨΪΓΓΥ τπουδδηὰ 1 τοϊοεϊδηϊϑ ἴῃ ΟὯ9 
πἰκσὶιις, δηὰ 116 Ῥσγοῦαῦ]ο ἀοδιταοιίίοη οὗ ΠΕΤΕΙ͂Υ ἰπ ἘτβῶοΤο, 
οι 864 Δ 76 αἰδετι ἴα 6 ϑυὴς ἴῃ ἔθ σπατοίιοΒ οἱ οπτα, ππὰ 8 
τηοᾶδ] ἴο ὃ δίσυοῖὶς ἰη σοπηπηϑτπογαϊίου οὐ ἐμ ΐδ ̓ΠΙΈΓΘΑΙ ἵγαρβο- 
ἂν. Τΐ5 δρργουδιοη 15. ὁπ οὗἨ ἴ86 100] οδὲ ἀθεὰδ οὗ ῬΟΡΕΓΥ͂ 
δηὰ ὁη6 οἵ ἐν ἀαγκοδί βροῖϑ οὴ [86 Ραβόδ οὗ 115 Βἰδίοτγ, ἀδ- 
Ἰοτορὰ δηὰ οοπάοιηποὰ οὐθῃ ΌΥ Ὠϊδὴν (δι ο] ςΆ. ζοτωρ. 
Δόπαξε: }έ6 ΒιμίλοολδἬοίί, 1,οἷρ.1 δ [86 γοδροςῖῖνο 

δβοοϊίοηδ ἰῃ ἴδ Ηἰδιοτίοθ οὔ [80 ΕἸθθοὶ Ἐοίοσιηβἤοη.---"ς. ΒΕ] 
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6 ἐπι .---Οεἰαον : ΤῊΘ ΠΟΌΪΘ δηὰ (δ0 τϊρ 
ἴ00 ἔΡΟαΌΠΘΠΟΠΥ ἱπιαρσὶπο ἰπδὲ ἰΠΟΥ͂ ΔτΘ δἱ ΠΟΥ ἰὸ 
ἀο δηγιμίηρ ΠΟΥ Ρ]6886, δὲ 88 1 [οτο ᾿ ΓΘ 0 ἀοὰ 
ἴῃ Βοδγθη.--- δὲ ΓΟ] ἴο Ὀ6 αἰγαϊὰ οὐὁἩἉ τηδῃ δῃὰ οὗ 
(86 ἀονΐ!, απὰ ποὺ ἰο ἴϑαν αοὰ !---Ἰη [16 ρΟα]688, Ο6 
εἴδοσίίοη οἴη χοβίσαὶ "8 ΔΙ ΠΡ : 80 ἐμαὶ 1ὑ 18 πδίογο, 
ποῖ στδοθ, νεῖ} γοβίσγα 5 [ἤθτὴ ἔγΟσα ΤΑΘΔΗΥ͂ ἃ ΕἰΏ.--- 
Α {δου ]οβ8 οδἱ.---Οοπταἀϊσίίοη : ΤῸ βνσθαῦ ὈΥ͂ 
186 πο οὗ αοὰ ἰῃ ἰδ τηϊάϑὲ οὗἨ κ᾽ [Ὁ] ἐοϑιϊν  [168.--- 
ΤΠΟΥΡΏ 1688 δηᾶ ἀδτίπα ῬτοτηἾ568.---ΟἼγΒ6 ΟὗὨἨ ῬδΡΘΩ 8 
ΜΏΟ ΘὨΟΟΌΓΑΡΟΘ ἰμοῖς ΟὨΠ]άγοη ἰο βίη.--- Οσπδίείπ 
ΤΈΘΓΟ ἰβ ποι μίηρ 80 "δα οὐ 80 ἀδν 8} τ μ]οἢ δὴ δάὰ]- 
ΤΟ δηὰ βῃ δηλ 1688 σοϊθδῃ που ποῦ υπάογίαϊζο 
81} ρογίοστω, γον. χχὶϊ!, 27, 28.---ἶὶ 8 [ὰ 6 τᾶν οὗὨ [8 
πλοῖο ἴο ῥγοῖον ὑποὶγ οσῃ ΒΟρΟΡ ἰο ἱμαὶ οὗ 6οά.--- 
αἱ : 1ι ἷἰα τοοσὸ αἰ συ ὑ0 ἀττοϑὺ δίῃ ἴῃ 118 Ῥσορτθββ 
1Πδ6η ἰο ἀν ϊὰ 19 Θοσωμηῃσοιμθῆί.----Ζο δὲ; ΤΏΘ ἀθδίῃ 
οὗ αοα᾽δδ ῥβορὶθ 18 ργθοίουβϑ ἰῃ Ηἰΐβ βίσῃηί, ΠΟΎΘΥΘΣ 
ξτανουθβ ἐπι ἰοττηθηΐβ ὙἰΟἢ ΠΔΘῈ ΤΩΘΥ͂ ἱηΠΠ1οἱ οἢ ἱμοῖα. 
- ΑΡο] [86 ὅγϑι ᾿πδὲ ὁμ6 ὑπᾶϑῦ {π6 ΟἹ], Φομῃ ὑπάοῦ 
86 Ναν, Τ᾽ οϑίδπηοηὶ.--- ΤῊ ὈἰΓΙΠΔΥ͂ οὗἩ ἀϊογοά ἰοὸ [01] 
δίιδταο, ὑπδῖ οἵ Φοδῃ ἰο 701} φίοτγ.---2!α)ι : ἴῃ ροη- 
οτδὶ, βαγίοῖϑ ἀγὸ ποὶ δἰγαϊὰ οὗ διϑδάϊηρ Ὀϊοοά, δπὰ 
οἴδῃ ταυγάοῦ τμοὶγ ονσῃ ΟΠ] άγθῃ, ---- Οεἱαπάον: ΤῺΘ 
Βρ] σπἀϊὰ Ὀαπαυοίβ οὗ (86 πὶοκοὰ βαγθ οἴβθῃ ἃ ΥϑΓῪ 
ΒΟΙΤΟΥΤΓ] ἱοττηϊπδίίοη.-- -Ἴστὰθ ἀἰβοὶρ]65 πα ΠΟΘΓΟΙΒ 
ὙΠ γουογθησο ἃ ζδὶ 8} } ἰθϑο 6 ΟΥ̓ΘῺ δἵζοῦ Ὠἰ8 ἀθαίῃ. 
-- Ζεϊδῖωδ.: οὐ ἴδο Ὀοάϊΐο8 οὗὨ 86 βαϊπίβ ὍΘ ΠΟΠΟΓΔΌΪ 
σοτητοἱε ρα ἰο [86 χτϑῦθ : [Π6Ὺ ἅτ ὑῃ 6 ὑοτηρ 68 οὗ [86 

,. 
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ΗΟΙ͂Υ Βρίτι.---Ομορηοὶ : Τ,οἱ ὯΒ ΟΡΘῺ ΟΡ οδσίβ ἰὸ 
ΟἸτὶβι.--ἶἫἶὸῶοὔὖβ ἀῇ δ]] ον δίΐου ΟΥἁ ΟἿΣ ΤΩΪΒΟΥΥ 0 Ὧ6 80]9 
ἴο οοτωτηυηΐοδίθ ἴύ ἴο ζτίθ48.---Π 18 δὴ δοὶ οὗ ἔτ ϑηά- 
ΒΡ ἰο τᾶστὶ δηοίμοῦ οὗ δἷ8 ἀδῆρον. 

Ἠειδηδν : --- Αποοαοίοϑ οἡ ἰδ6 οοππηοοῦοῃ Ὁ6- 
ὕσοοῃ ὉΠΌΘ] οἵ ἀμὰ βυρογϑι ἴοη ; ἰμδίδμοοθ οὗ ἃ Ὀδὰ 
σομβοΐθμοο, οὗ Ὀο]ὰ τορσγοοῦ ἔτοια {86 ρυϊρὶϊ, Ρ. 20ὅ-- 
207.--ΟἀὈὈὠὈὐγ ογΒ πάτο δηουρὶ ἰοὸ ἀ0 ἰὸ ἀΐϊβουβθ ὑπο ὶγ 
νγοτ]ἶἷγ αἴαϊτυ. Βαϊ πθθη {ἰπ6 Κίηρσάοτη ΟΥ̓ Ὠράγθη 
ΒΡΓΟΘα8Β διλοηρ ἰμ6 Ρ6Ορ]6, ὑπ6 “τοδὶ οὗ (18 πουϊὰ 
ἰακα ποίΐοθ οὗ ἰὑ, ἢ τὺ 66. ΟὨΪΥ οπ δοοουηΐ οὗ ἰὰ6 
ΡΟ] ἶο41 ἰηθαθηοα νυ ΐ ΤΩΔΥ ὁχογί.---Εὐθαυοηῶν, 
Βοσύονον, ἴῃ6 που] ὰ ἰακοβ ποίϊοο οὗ τψῆδῦ Ῥᾳ8868 ἴῃ 
ἴδ6 Κιπρσάοιαῃ οὗὨ ποαύϑθη ἔγομι ἢοδυ "ΕΥ̓ ἰο 1, ΟΥ ἰῃ οἵ- 
ον ἴο πιοοῖκ.--- Ὡθ σΟΌΡΒΟΡ ΠΠΌΘΙ οὕ, [6 ΠΘΑΡΟΡ [0 Βα- 
Ρουβζοη.--- ον ἀἰὰ Ηοτοά οοιηθ οὸ {πΐηκ οὗ Φοδη ὃ 
“--ΑὮ ὈΠΘΑΒΥ ΘΟΠΒΟΙΘΠΟ6.--- ΑἹ ΟΥ̓] οΟμπδοίθῃοθ 5668 
ΔΟΙΓΓΟΙΒ ΘΥΟΓΥΤὨ6ΤΟ.--- ΔΑ ὕἱοτεδεῖ οουϊὰ ποί ὃς τοαπξὶπις 
ἐπ ἐλ λιδίονν 97 ἐλ6 δεοοπα ΝΕἰϊ)α.----Εδαν οὗἨ 6 ρΡ60- 
ΡΪα οἴγϑῃ δοΐβ 88 ἃ ουγ Ὁροὴ ἀοβροίίβτη.----ΤῊ 6 Ζ0ΔΡ 
οὗ ἀοἀ ἀοἸνγοῦ ἔσο ἰδὲ οΥὗἁ τηΔῃ.---Ἶ ΟΥἹΑΙΥ οβιν: 
[68 οἴδῃῃ Ὀδοοσοθ (86 οσορδίοῃ οὗ ἰπἰαυλίουβ ἀ6648.--- 
δηρόν, ὙΠ ΘῺ τηοἰ 6.8 ἰΓΥ ὑο ΒΏΟΥ ΟΠ 1 οἷν οἰ] τη, 
- ἴοι} ΡΓοπ δ 8 οδπ Ὥστοῦ θ6. ὈΪΠαΐΏρ---Εα]86 δῖ 
Ὀλίομ.----ΤΎ τα 5 ἃγο ἰδβουλβοῖνοθ ὑπ δῦ (86 πηοδὺ 80» 
7οοῦ ὑγγδῆηγ.--- ΤῊ ΠοΔα οὗ 8 ῥτορμοὶ ἃ βροοίδοϊθ ἴὸ 
3826 ου. (“ΤῺῸ ὈΟάΥ οὗὨ ΟΟἸΙΘΏΥ͂ τὰ8 ὀσχροβοὰ ἀυ- 
ἴησ (Π6 τηϑϑϑϑοῦο οὗ ὅ5ῖ, Βαγιοϊουιον, δηὰ ἢἷ8 Βορὰ 
Βθηὺ ἴο Βοπιο.) ᾿ 

2, 7λε Ρϊγεί ἈΠνασιίοια Εροάϊπσ. ΟἿ, ΧΙΥ͂. 146-21. 

6} πϑηὶ τυ, ἀμ βανν 8 ρτοδῦ τηυλξαάθ, ἃπα 88 τηονοα τ] {ἢ} σΟἢ}- 
16 Ῥαβϑίοῃ ἰονγασα ὑπθμι, δηὰ ἢ6 Πθα]δα {Π6]Γ βῖοκ. Απα θη Ὁ νγὰβ8 ϑνθηΐηρ, πἰβ [0167 ἀ18- 

ΟἾΡ]68 οϑιὴθ ἴ0 ἢ]πη, βαγίηρ, ΤῊ]8 18 ἃ ἀββεγί μ]δοβ, δπὰ {86 {1π| [ποὰτ, ὧρα] 18 ποὺν ραβί; 
βαπα {μ6 τηυϊαάθ ἀὐγαν, ὑπδὺ ἰΠΘΥῪ ΠΙΔΥ͂ ρῸ πο (μ6 νη] ]αρθ8, πὰ ὈΟΥ͂ ὑπθτηβαῖν 8 γ]0- 

16 τυ]. 
17, 18 Απᾶ ἰδ6γ 88Υ υῃίΐο τὰ, 8 βάν ἤθσθ Ὀυΐῦ ἔνθ Ἰοανθϑ, δῃᾶ ὑπο 565. 

Βυΐ «{965818 5811 ιηΐο ἰμθηὶ, ΤΟΥ παρᾶ ποὺ ἀδραζῦ; ρῖνθ γθ ὑμδπὶ ἰο οϑί, 
Ηδ κ5αἱά, 

19 Βείπρ' ὑπαὶ ἈΠ ΠΘΓ ἰο 6. πὰ ᾽6 οοτμιμδπᾶθα {6 τα] ἀ6 ἴο 510 ἄονσι [το] η6, 
ἀνακλιθῆναι] οπ {Π6 ργᾶ88, δῃὰ ἰοοῖς (16 ἔνθ Ἰοᾶνϑβ, πὰ {1Π|6 ὕνγο ἤβ|168, ἀπ Ἰοοκίῃηρ Ρ 
ἴο Ἀθϑσθῃ, 6 Ὀ]6886α, δηὰ Ὀσγακθ, δηὰ σάν {Π6 Ἰοᾶγϑϑ ἰο λί [([Π86] ἀἸβοῖμ]88, δαπὰ (88 

20 ἀἰβοῖρ]65. ἴο {Π6 τλυ]ὰθ, Απά {Π6Υ ἀἸα 8}1 αὶ [4]] αἰ6]," δπὰ σσογὸ ἢ]]δὰ : δηᾶ {Π6Ύ 
21 ἰοοῖδ ἃρ οὗ {110 ἔγαρταθηΐθ {Ππ|4υὑ0) τϑιηαϊηθᾶ 

μαῦ μὰ οδίθῃ [αἰ6]" 6 ͵6 δρουΐ ἤνθ ἐβμουβδηα τηθη, Ὀ6514186 ΤΟΙηθη δηα ΟΠ] άγθη. 

1 τ. 14.---τησοῦς 15 τδηΐης [η Οσοδά, Β.. Ο΄. ἔς. 8) δ18ὸ ἴῃ στ. 92 [δπὰ υϑσ, 95]. 

ὑπγοῖνϑ [γᾶν δ} }]1πρ-} Ὀαβίτοίβ ὅ.}1. Απᾶ {Π6Ὺ 

ῬΓΣΟΌΔΟΙΥ͂ ἴῃ οί [4}}] οϑϑοθ 
ἱπδοτίοα ὕγοπι (Ὧ6 Ὀορίπείπρ οὗ βογρ πτθ-. Ἰθόβοηβ, [80 δίογον. Οοὰ, Βιίπδίς, "ΠἸκουσίδο οὐ Ἰησοῦς Ἰῃ νογβ. 14, 22, δηὰ 25, 
-.8.] Φ 

ἄγον. 15.--[ΤῊο οτίεἰςαὶ οἀϊίοπθ οὐ αὐτοῦ δος οἱ μαθηταί, Ἰδηζο, Βονγθνου, ἐγαπβὶαΐοα : “ ϑείπε ὕηροι," δηὴ 
ἴΔκο5 πὸ ποίϊοο οὗ 1815 ἀϊ δότθποο οὗ γοδά  η χ.---Εὶ 8.} 

4ιψον. 920.--ἰ[Ἐφαγον πάντε:ς ΠῸ : δεν αἷξ αἰδ. Τὶ 18 ἴπο δἰτηρ]9 Γαδέ ἔθηβθ. ν} 16 1ῃ 9 Ο. Υοτβ. : τά αἱΐ δαξ, 
1 ἰῶ τηοάογῃ ΕΠ ρἢ δ8ἢ δὴ ΟΠ ΡὨΔι16 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏ, [Π6 δυχὶ δ αἀἰα ᾿τΡ]Υ πα ἃ ἀοιιϊ οΥ ἀσπ|Α] οἵ τἰιὸ ποῖ. - 0 Β.,) 

4 εν. 21.--|1Ὁ: 6 Ῥογδοηδ φαίίησ, οἱ δὲ ἐσθίοντες. ΤῊΘ Ῥγθδϑὴξ ρδγίορ] ᾿Ἰθϑᾶπα [ἢ6 {{πῚ8 Ὀτοβθηΐ, 88 
πξδυδὶ, ας σἱϊ τοίθγοῃθθ ἴ0 ἃ μθδῖ δοΐ οὗ Βυσ θογίης (9 ΡΟΙΒΟΩ8 [64.---, 5.] 

ἘΧΈΕΟΘΟΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

γον. 14. Δυὰᾶ ῦθϑὰ Εθ τυϑοὶ ἐοσίῆ, ἐὲ ελ- 
θώ ν .---- Ασοογαΐηρ ἰο Μαιίμον, Μίαν, δῃηὰ ἴα, 
Ομ τῖϑε δα ροηδ εἰς ἔρημον τόπον κατ᾽ ἰδίαν ; δοοογά- 
ἴῃρ ἴο Φοδη, 8180 εἰς τό ὅρος. ΗΘ πον νεπὺ ἔουὶ ἢ 
ρου ἴδ στουπὰ οοὐογοὰ ὈΥ 1π6 του] υἀ68 πίιο μδὰ 

ξΟ]οντοα Ηΐπὶ ; απ, τιονοαλυ ἢ σοτηρδϑββίου, Ηΐ5 ἢγθὲ 
ΟΟΟΟΡδιίοη γἃ8 δσδίη ἰ0 ἢ 68] τΠοῖτ βίο. 

γον. 1ὅ, Ἀπὰ Βθῃ ἰἰ υσὰβ ουϑείηρ, ᾽Οψίας-: 
δὲ γενομένη-ς.--- ΤῊΪΒ τοίουΒ ἴὸ ἴΠ6 γέ ογοηίηρ, 
ΥὩἱο ἢ Ἰαβίοα ἔγοτῃ ᾿Π6 πἰπ ἢ ἰὸ 186 ὑπαὶ ἢ ΒοὺΣ οὗ 
[π6 ἀαΥ [ἀσοογάϊηρ ἰο (Π6 6 18} τηοάο οὗ οουπίπα 
ἔγοτι Βυηγίϑο ἴὸ δι η561}: ἩἘ8|16 νοῦ, 28 τοίδγβ ἴο ἰὴ 6 
δεοοπα ουθηϊῃρ, ὙἩΒΙΟΩ ΘΟΙΓ Θπδϑαὰ δ [86 ὑπο ΠΟῸΣ 
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ἰδἱ βἰχ ο᾽οἷοοῖς Ρ. Μ.]. 83:6 ἰῃ6 ποτὰ ΞῸΣ ἰπ Οἴδροη. 
Ιμεχ." Μογον. 

ΤῊΘ Βοῦσ ἐξ ποῦῦ μδπΐ.--- ΕἸ ἸΖΒοΠ9 δῃὰ Κἄυδοτν : 
ἐδηιριδ 0 πμῆϊ, δ. αἰδεογοηαὶ εἰ ϑαπαπα!.----) 6 
γγοίο, Μογοῦ: ΤῆιΘ ἀδγ- 6. ὙΥῊΥ ποῖ τόσο ἀοῆ- 
ὨΪΓΘΙΥ, ἰπ νἱοῖν οἵ τιμαὶ 10]]Ο 8 : (ῃ6 Ποὺ οὗἉ [μ6 ἀνϑη- 
ἴῃς τ168] ἢ---Ποὸ ῬΥοἴΐΘ δῃὰ ΜΟΥΘΡ ἮΤΟ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ 
ΒαΡΡΟΒοά {δῖ ἴΠ6 δοοουπὶ οὗἩ ἰἢ18 ουθῃηΐ, 88 γεοογάϑα 
ὈΥ Φομη, ὙΒοΙῸ ΨΦ68ὰ8 Ηἰπαβο ΙΓ 18 τοργοβοηϊρα δδ ἰῃ- 
ἰγτοἀποίηρ᾽ (Π6 αὐιοϑίζοη 88 ἰὸ ἴη6 Ὀγοαά, ἰβ ἱποοπιραῦ- 
016 τὶν 186 παγτγαϊίνα ἴῃ 1Π6 οἱ ποῦ ροόβϑρεῖβ. Βαὶ 88 
ΦΌΒη Θυ ἀ ΠΥ ἰηἰοηἀδὰ ἰο τεϊδία τρογοὶν ἴδ ἔδοὶ οὗ 

᾿ς 86 τηϊγΔΟΌ]ουΒ ἔδοάϊησ, τὸ τηυδβῦ ποῖ ργοϑθ Ὠἷβ τοτὰβ 
88 ᾿Γ Βα ταοδηὶ (αὶ ἰμ6 ϑανίουν δὰ ρμαὶ {π|8 ααοδίίοῃ 
86 ἢγθὶ Ὀθβοϊἀϊηρ [6 ρϑορὶθβ. Ασοοογάϊηρ ἴο (86 
δοοουηὶ ἰῃ Φοδπ, 10 τγα8 ἃ ἰδὰ γῆο μὰ 186 ὅγο Ἰοδῦδβ 
δηὰ {Π6 ὑπνο 58} .69. 

γεν. 18. Τὺ σϑοϊἑῃθ οἱ ἐδ ρσαδβδβ.--- ἢ Ῥα]68- 
ἴῃ, ΒΡΓΐΏΡ᾽ ΘΟΙΩΙΔΘΠΟΟΒ ἴῃ {Π6 τα 416 οὗὨἩἨἁ ἘΘΌΓΌΔΙΥ. 
1, ὑποτοΐογα, [Π6 ζοβεγαὶ οὐ Ῥαγίπι οσουττοα ἐπὶ γϑδγ 
ΟἹ ὑμ6 191} οὗ Μαγοῖ, [86 τηϊγαουϊουβ ἔδοάϊηρ τηυϑὶ 
Βανθ ἰδθη ῥἷδοθ ἰῃ ἴθ βοοοπαὰ δα] οὗἩ Ματγοὶ, οσ 
ἀαγίηρ {π6 τηϊἀα]6 οὗἉἁ Βργίηρ ἱπ [π 6 ΠΟΙ Ἰαπά. 

[τϑθ ὅτα88 (ἐπὶ τῷ χλορῷ χόρτῳ, 88 Ματὶς νἱ. 
89 [48 11), ΟΥ ραβίατο, ν ΐοι, δοοογαϊηρ ἰο ΦόΒη τὶ. 
10, δρουπαοά ἰῃ ἐμαὶ τορίοη, νγα8 ἃ ἀρ 0] γοβιϊπρ- 
ὈΪδοα αὖ 1μδὺ βθᾶβοι οὗ ἴῃ γϑὰγ ἴῃ Ῥα]θϑίίπο Μεγ 
διἀ8 ἃ σταρῃηῖς ἰοποῖι δοῃοοτηΐηρ {Π|6 τηλπηδν ἴῃ πῃ οἢ 
186 αν ουῦ σοπιπιαπάοα {πὸ τυ] τυὰθ ἰο τϑοϊπθ οα 
ἴμ6 Ραδβίαγε ρστουπά, νἱζΖ., ἐπ σϑῶϊκα (Ὀοἰζοτ, Ὁ Ρὰσ- 
195, οΥ ἐπ 5τοῦΡΒ, Οτοοῖς : πρασιαὶ, πρασιαὶ --- αγο0- 
ἰαίωτι, ἰὰ Βαυᾶγθ ραγάθη μ]οἱβ), ἘΨ υπαν διὰ 
Ὄν ΔΠ168 (τί. 40 ; οοταρ. [κὸ ἰχ. 14 : “ὃν ἤἰαῖοα, 
ἐπ α οοπιραην ). ἸΒΟΥ͂ ῬΓΟΡΔΌΪΥ ἔοσταθὰ ὕπο Βοιηΐ- 
οἶγοῖθδ, 81 Οὐτοῦ βοσαϊοἶγοϊθ οὐ ἐμ τΥ Βυπάτοαβ, δπὰ 
8 ἵππον Βοτηϊ ᾷγο]ο οὗ [ογίγ β ιΐθβ. ΤῺΪΒ τγὰβ ἃ τΐβ6, 
ΒΥΤΩΤΩΘΙΓΙΟΒΙ ΔΤ ρΟμλοηΐ, ΜΒ ]οἢ δνοϊάοα 411] σοπία- 
Βίοῃ, πὰ [οι οα δὰ ΘΑΒΥ ἀπὰ ἰαδὲ ἀἰδιτὶ θα οι 
ΕῚ [16 ἔοοά δζμβοὴρ 411 οἰκβϑβοβ Ὁ ἰδ ἀϊ8Βοὶρ]68.---Ὀ, 

γεν. 19. Ἐξ ἰοοῖς ἰμ9 ἄνϑ Ἰοανϑῖ.---Βακοῖ δο- 
οοταΐϊῃσ [0 Ψν8} (βίοι ; Ὀτθδ ὍΔ 68, ἴῃ [Π6 Βῃδρ6 
οἴ ἃ ῥΪδίϑ. 

᾿ς ΒΘ ὈΪο58βοά.--Τὐϊογα ]ν, 216 σαυοργαΐδε, εὐ Ἀ 6 γ ἡ- 
σ ες. ΦΟΒἢ ΟΧΡΓΟ5568 ἰὺ : εὐχαριστήσας. ἴλλϊκα 568 (Π6 
(ΘΙΤΩΒ εὐλόγησεν αὐτούς, ἱπα Ἰσαἰΐησ [ῃ 6 οΘομβοογαίοι οὗ 
186 Ὀγοδά, 88 ἱπ 86 ΕἸ ΟΒ τι, ον. σ, 16. “ Αςοονά- 
ἷηρ ἴο Φον 8} οαϑίοπι, ἂὲ [Π6 σοΙητηοποριηρηΐ οὗ ΟΥ̓ΟΣΥ 
ΤηΘ8] (Π6 Βαϑᾶ οὗἩ Ϊ6 Ὠουβθ γᾷγθ {πᾶ} 8 τὰ] ΠῸ 
Ὀγοκο Ὀγοδᾶ. ΤῊΪΒ ῬΓΆΥΕΓ 88 οα]]οὰ ὁ 8 Ὀ]οβδίησ, 
ἈΑοοογάϊηρ ἴοὸ Μαρὶς, {86 ἀϊδβοίρ!.β ἀϊδισ ας 186 
Ὀτοδὰ διμοὴρ 86 ΡΘΟΡΪΘ6, ΠΟ πῶγΘ διταηροὰ ἴῃ 
ἔτουρβ, Μασὶς νἱ, 40, 

γεν. 20. ΟὗΊΒο ἔγαρταϑηία.--- ΒΟ κοι ρίοσϑβ," ποὶ 
στα 08, [ΟἸΒμδυβοη: ΠΙᾺ ἴπ6 Θοὰ οὗ παίαγο, 88 
τὶ ας παίαγα Ὠ ΓΒ δ [λ6 τασδὶ Ῥγοα μα] ΘΟΕ ροα8 
μιδηά ἰῃ μαμὰ πὶϊῃ 186 πἰοοβϑί δῃὰ ὀχδοῖβϑὺ ΘΟ ΠΟΙΩΥ. 
ΤῊΐΒ ποίϊοο οὗὨ [6 Ενδηρο δὶ 18 δὴ δἀάϊοπαὶ τηαγὶς 
οὗ {86 ἰγυϊ Ὁ] 688 οΟὗἨὨ ἴπ6 παιταῖϊνο, δηὰ δια ἀἰνὶπο 

᾿Οδδγδοίον οὗ (86 τηΐγαοϊθ. ΤΏ ραιμοτίηρ οὗἉ {116 ἔγαρ- 
ἸΑΘηΐΒ ΔΒ ΔΙ80 ὉΓ [8.6 ρυτροβα οὗἨ ἱπηρτοββίηρ [86 
ΤΑΪΓΘΟΪ6 ΠΟΘ ] Δ] ΟἹ (ἢ ΤΩΘΠΊΟΓΥ, ἀπ ρογροίυδί- 
ἴηρ [18 οἴἶεοί, 88 γῦ0}} ἃ8 ἴοσ ὑθδοιῃίηρ' ἃ Ἰθββοῃ οὗ Θθοι- 
ΟἿΔΥ͂.---, 8] « 

Τυοῖνο ἰχανθ]] 5. θαβῖχοῖδ [1], κόφιν οι.--- 
ΤῊ πυπηθ6Ρ ἔθγοῖ 16 ΒΘΘΓΩΒ ἰ0 Γαδ (0 {Πδΐ οὔ ἴῃ 6 ΑΡοϑβ- 
1168, ΔΙΙΒουρἣ ἰδ ΟΥ̓ ΠΟ πηθδ8β ἱταρ] 168 ἐπαὲ [86 δ48- 
Κοῖβ Ὀϑϊοηροά ἰο ἴθ, ΤῈ6 ΑΡροβϑί!οβ ραίεγθὰ (μθβ6 

“(Κλάσματα ἴτοπι κλάω, ἰο δνδαῖ, 55 ὕραρηιδηΐϑ 
ἄοια ἤπηρο, Βινμολοί οχ ίτοτα δγδολονρι.--᾿. Β.] ἼΡΜΟΤΝ 

Ἂ 

ταρταθηίβ, ΒΘ Ώ Θδοῦ Ὀτοῦρας δα Ὀαεοῖκοὶ ὅπ}. Διὶ 
186 δοοομὰ τωΐνβουϊουβ ἐδοάϊηρ, [86 βοαυθῃ Ὀβδι οἱϑ δ 
ΟΠ] οὰ σπυρίδ ες, ἴπ6 ἴοττῃ ομρὶογοὰ ἴον 186 τουπὰ 
Ρἰαἰϊοὰ ὈΑδικοὶβ ΘΟΙΏΤΩΟΙΙΪΙΥ υϑϑὰ ζὸ᾽ Ὀγοδὰ δηά ογ 
ἤβηεβ. ἢ6 ὕείί6 : “7ὴ6 παυταῖίδνο οἰθαγὶγ ὀοῶγενῃ 
1Π6 ἕδοϊ, (λ8ὺ ΤΙηο16 ἔγαρτηθηίβ πόσα Ἰοῖ {8δὴ πουϊὰ 
ἔδυ οοηδιϊυἱοὰ {μ6 ἂγνθ ἰοασεβ. Ῥδυϊυβ [(86 ταιϊου: 
81161] δἰἱασιρίβ (0 Ῥδγδρῆγαδθ {186 ᾿δῇ οὗ 180 
ἰοχὺ : ἐλον ἑοοῖ λεγε ὑποῖγα Ὀδδὶχοῖβ [0}}.) ΟΥἁ οοῦχθο, 
ἰδαὶ που] ἀοβίσου [86 τηϊγαουϊουβ ομδεδοίοσ οἵ ἰ}6 
οὐρηὶ. Βυὺ {818 Οἴπτηβν ἀθυΐοθ ΤΏΔΥ ΠΟῪ Ὀ6 γοργὰ 
οἀ 858 ΟἿΪΥ ἃ ιἰϑίοσί αὶ ουγίοκὶιγ.᾽" 

γεν. 21. Διὰ ἴδον ἰδαὶ παδὰ ϑαΐϑῃ.--- ἣἄἣβδ ἰδἊ 
ἔεδβι οἵ ῬΆΒΒΟΥ͂ΕΣ γ͵δβ δ Ἡδηᾶ, {86 βθόρῖὶδ μὰ δἰγοδὰγ 
οΟἸ]Θοὐθα ἴῃ ἰδῦζοσς Πυτ 6 ΓΒ, 

ΟἜΝΕΒΑΙ, ΒΕΜΔΕΚΒ, 1]. Οπ ἐλε τεϊαϊίοπ οὐἉἁ ἰλὰ 
γηϊγαοίδ ἰο {λ6 οἱλέν πιϊγασωζοια ᾿μρβε οὐ τλοιὸ ἴῃ οἱ. 
ΧΥ. 82.---«ΤῊ 6 ογί εἶσ81 οοπ)͵δοίυγο οὗἁ οἱοστωδοῖνοσ, 
δίγδυβϑβ, δῃα οἴμοῖθ, (μαὺ [ῃ6 ὅγειὶ δηὰ ἰμ8 δοοομὰ 
ΤΟΪΓϑΟΌ]οι 8 ἔδϑαϊηρ ποτα, ἴῃ τοδὶ ἑν, τὸ αἰ δσουὶ ἀπὰ 
ἱποοστοοὶ ὨΔΤΡΑ Ϊγ68 οὗ ὁ86 δῃὰ [Π6 Ββαπηθ δυϑηὶ, ἰϑ 
ΘΥΙ ΘΠ υπίθῃδὉ]6. [Ἱγτοβροοίΐνα οὗ ἰῃα οοηδιβίου 
ΠΟΙ 8. ῬΓοϑυτηθα ἰὸ οχΐβὶ ἰῃ (86 δοοουηὶ οἵ [9 
Ενδηρο ἰβί8, ουθῃ ἃ δ᾽ σηὶ οοπί ἀδγαϊΐζοι οὗ δα ἀἰδὲι- 
ΘΠΟ6Β ἱπ ῥοϊπὶ οὗ {1π|6 ἀπά οἰγουτηδίδη 668 Ἐ|}}} σου νὶμοθ 
ὉΒ οὗὨ 118 στουπά]οββηθββ. ὙΠ6 Ὀγονίβίου, 06 Ὠσμ 
ὈδΓΡ οἵ τ1πΠ6 Ρθορὶα, δπὰ ἰῃ6 ἔγαστηθηὶβ ἰοδ, οἢ δϑδοὶ 
οσσαβίομ, ὍΟΓΘ ΘΠΕΓΟΙΥ αἰβδίγϊασ, Βοδίάθβ, ἰῃ 86 
ἢγβι ἰπβίδποθ, [8.6 μλΐῖγϑοὶθ τὰ Ὑτουραὶ οἢ [86 ογδῃ- 
ἴησ οὗ ἴῃ6 ἢγβί ἀδὺ: ἴῃ ἴῃ6 δϑοοπά, δον ἐμ ρϑορὶθ 
Πα γοπιδίηθα ἔοὸσ ὑἤγθο ἄγ τι [86 Βανίουν, [,Δ8- 
Ἰγ, ποῦ ἰβ δὴ δαιδὶ ἀἰογομος Ὀοίπθοη (ἢ ουοηΐβ 
ὙΠ Οἢ ργοσοάθα δηὰ βυοοοθαρα ϑδοὶ οὗ [Π686 ταΐγδς οβ. 
Ιπ 86 ομο ἰμβίαμοθ, 6508 Πα ραβϑβϑὰ ουὸῦ ἔτομι [ἢ0 
ΘΒ ΘΙ ΒΏΟΓΟ, δηὰ ἴἢ6 ἔδοάϊηρ οὗ [86 τυυϊϊυάο ττλϑ 
Βιοοοραρα Ὀγ Ηΐβ ναὶ κίηρ οὰ ἐμ 86. ἴῃ {πῸ οἱδοὸῦ 
ἰπβίδῃσο, 9688 δα στοὰ δὖ [ῃ6 Θαβίθγῃ ΒΏΟΓΟ, δί- 
ἴον Ηΐ5 ουσποῦ ἰῃγουρὶὶ [μ6 ῬΒορηϊοΐδη ἰογτϊϊογν, διά 
[Π6 αἰδίτοὐ ἀγουπὰ (δ6 Βουγοοβ οὗἩ ἴπ6 Φογάδη, πἢ}]ὸ 
(Π16 τηΐγδοὶο τγδϑ βυσοροάθὰ ὈΥ͂ ΗΒ Ἰαδῖ σοπῆϊοεὶϊ πίϊὶ 
(806 ῬΒΑτί8068 ἀπ Ξαἀάθςοοβ οὗ ἀ4|θ96. Αγδῖη, ἴ 
ῬΘορὶθ ΒΟ ΟΓΘ θα οἢ Θδοὶ οσσαδίοι;. ΜΈΙῸ, 86 
τηὶρἢς τόρ γ 6 βυρροβοά, ἰοβα πὸ δὰ ἐπεὶ ἣ» 
ἰδ ἴο ιἷ8. ἰοδοῃίησ, δὰ πο Ὁ] ονοὰ Ηΐ ὅσαι 
16 Ρἴδοοϑ νη ϊοὴ Ηδ μιδὰ νυἱβίϊοαὰ, Ασοογαϊηρὶγ, σα 
186 ἢγβι ὁσοσαβίοι ἰμοῪ ΠΣ οἰ ον ραιϊῃογοὰ ἔτοια [86 
οἰ68 δΙοηρ (16 τοβίθγῃ βίιογο οὗ 180 ἰδῖσθ - πἢ]]6, οἢ 
186 βοσομα, [ΠΟΥ 586} Ὀ]6α ἔγοσῃ [06 τῃουπίδί 8 ὁἢ 
1Π6 Θαβίθτη δίἀθ, [Ἃμ5ΠῪ, ἃ8 ἰῃ6 ῥἶδοθ π]δτὸ (8Ὸ 
Γηΐγδ 16 ἰοοῖς Ρ]δοα νὰ αἰ δγοηῖ, 80 (ἢ 6 {{π)6 8]80,--- 
1π6 ὅτβι οσουγτῖηρ ἴῃ Βρτίπρ, πὰ ἰ86 βοοομὰ ἃ οὐῦ" 
Β᾽ ΘΓ Ὁ] ἰἶπλο δἴϊονς Εδδίον, ΟΥ ἱῃ ΒΤ οσ. .. 

2, Τῇὴε πιϊγαοίο ἐϊεεἶγ.----Ὡογοας ἸΒοοσῖαβ οἱ [89 
Β θ᾽ οοὺ μᾶγθ ὈθΘῚ Οὐττομῖ, 1. [Ὁ Πα8 Ὀδθϑὴ αἰϊσρν 
ρα ἰο δσρ δίῃ ἱξ ΔΉΔΥ : (α) ΒΥ ἐχοραίίοαὶ αευΐοες, οἵ 
δἰ(οταρίβ ἴο τοργοϑοηὶ ἰὺ 89 ἃ ἤαζμιγαὶ οὐθῆῖ, Τδυ8 
Ῥδυ]ὺβ βυρροδβίβ (μαῦ [Π086 πῖῆιο βαϊ ἄόνσῃ δἱ [818 τηοαὶ 
πΟΓΟ ἱπαυσρα ὈΥ [Ὧ6 ὀσχδῖηρὶα οὗὁἨ ΟΠ τὶϑὲ ἰο ρῖτο υὉ 
ὑποῖν ῥγονϊβίοῃβ, οἴο. οἰ παΣϊαυῖγ, αἴγὄγον, Ατηπιοῆ, 
οἰς. (δ) Οὴ ἐλδ πινίλίοαὶ ἑλόονῳ ; ἴὰ Ὀοδΐηρ δβυρροθδὰ 
ἐμαύ δ γ,88 δὴ ἱπηϊϊδύοη οἵἉ Οἷὰ Τοβίδιποηὶ πηοάο]8 (ΕΣ. 
χυὶΐ, ; 1 Κίηρβ συἹ. 8-16: 2 Κίῃρθ ἱν, 1, 43), τὴ 
116 νον οὗἨ πηροϊϊῃρ [86 ΡΟΡυΪΣ ποϊΟὨΒ σΟΠΟΟΓΏΪΠὧ 
[16 Μοββίδῃ (ϑίγαιββ)." (6) ΒΥ υἱονίηρ ἰὰ δγπιδοίδο. 

ει λρ, 

5.Ι1η ἴ18 ΠΟῪ δη ΠΟ ῬΟΡΌΪΑΡ πΌΡΝΚ οὐ ἐδ φ 
δι.8, ΓΟ 48 [δῖ ἐβρϑ δι δὴ ([μεἰρΣσὶ, 1864, ΣΝ Ἀν: 
Βίτου δα ἴδικὸδ ἴΠ0 δ8 186 Τηγ 1} [68] Υἱὸν ΟΥ̓͂ Εἰ |5 πιίγϑοο, 88 
μ 8 ἰασζοῦ ΟΥΚ, πὰ εἴδῖοθ τΠ δὴ [110 βοοουηςῖ οὗ ἴ})|6 ἀνδηᾷϑ' 
᾿Ιιϑῖ6 οοῃίδί 8 Ὧ0 ἔθατιγθ τν ἈΠ ἢ ΤΥ ποῖ 6 δαιί αἰ οί οΥ 62» 
ΡΙκ πο ἤγοπι ἴπΠ6 Μοβασ- ρστορμοῖς ὑγοσρίρδης οὗ (8 τποίουϊδ 
το ]ουδ Τοϑάϊης οἵἁὨ ἰδγαδὶ [6 186 π)]!}ἀοσηοδα (ἔχου. χι, 

. τῆτον Ὁ) ὶ ΜΓ, υν 
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αἷν.5 ΤᾺΪΘ τῆλ Ὀ6 οἰδτιδοίουισοα 85 ἃ οι δἰ πϑίίοη 
οὗ (π6 ἸΒΘΟΥΥ οὗ Ῥαυΐυβ τὶ (86 τιγιΐοο-Ῥοοίϊοδὶ 
1ὨόοΥΥ οὗ Βίγαυθβα. [0 8 βυρροβοὰ ἰμδὶ, πὶῖὰ βρθϑοίδὶ 

 γοίδγοηοα ἴὺ οογίδίη δηδίορουβ ραβϑϑαρσοϑ, ἃ πδίῃγαὶ 
οὐρηὶ Δ πϑϑαιηθὰ ἴῃ ἢ τηϊπα οὗ {1:6 ΟΠ υΓΟἢ ἃ Βγτη- 
ὈΟΪοα] θεαγίησ : 86 ἰγυἢ ἴἢυ8 οοργογοα Ῥοΐηρ δὶ τι- 
ΡΪγ, (δαὶ ΨΦ68ι8 δὰ Ὀτόκοη [π6 Ὀσοδα οὗ ἸἸΐρ, οὐ 1ἴῃ6 
Ὀτοδα οἵ ΟἸτἰβιάδη ἔθ ονβαὶρ (ἀ6 ΤΥ οὐϊο). (ὦ) ΒΥ τὸ- 

᾿ ρδτάϊηρ ἰῦ 88 ἃ ραγαδία (ἰ. 6.) 88 ταγ 08} ΟἸ]Υ͂ 80 [ᾺΓ 
838 ἰἰ8 ἔοττῃ 8 ΘΟΠΟΘΙΏΘΑ) ; {Π6 παγτδίΐγα Ὀοΐηρ βὺρ- 

ἰο αῦο δυίβοθῃ ἔγοση ψ]ιδὶ γ88 οὐ αἴθ Δ}}} ἰπ- 
ἰοπάραὰ 848 ἃ Ῥδγδῦο (ὯΥ εἰβ86).----, ΤῊ τΐγϑ 016 Ὧ88 
Ῥθοθη ΠΥ δἀτηϊιοα, Ὀυΐ ἢ 888 Ὀδ6οῺ υἱοτσοα,---(α) 89 
8ῃ δὐδίγϑος τηΐγοὶθ, ΟΥ ΒΓ ΡΙΥ ἃ5. (1.6 τοϑαῦ οὗὨἨ οχηῃΐ- 
Ροίθῃοθ, πῸ αἰϊοιηρὶ Ὀοὶηνς πιδὰρ ἰὼ δοοουῃΐ ἴον ἰΐ 
ΟἰΠΟΓ ἰῃ 8 Ἰθη 8] ΟΥ ΙΏΟΤᾺ] Β6ΏΒ6 : ΠΑΥ͂, ὑπ686 ἰηΐοΙ- 
τηραΐδία ᾿πκ8 οὗἨ οοππϑοίϊοῃ Ὀεΐηρ ἱπίθη 0} 8]}0 ἱρ- 
πογοὰ οὐ ἀοηΐοά, (ὁ) Δῃ αἰϊοταρύ [88 Ὀθϑὴ τῃϑᾶθ ἴὸ 
δοοουηῦ ῸΓ ἰῃ6 ΤΏΒΠΠΟΡ ἰη ὙΠΟ Ὦ ἰδ ταΐγθ 616 τὰ 8 
Ὀτουρδὶ δθουῦ ὈΥ͂ ψιμδὺ ΟἸΒμΔΌϑΘη 6811 ἃ φωίοζοπὶησ 
απ α᾿οείεγαἰέπρ ο7 ἐδλὲ παέωγαὶ Ὦ ΟΧΡΪΔΠδ- 
ἔοι τ Βἱοἢ τὴ γα ΚΙΥ͂ ΘΟΠ 688 ΟἿΡ ἱπΑ 1 ΠΥ ἴοῸ ἀπ άοτ- 
βίδυὰ 1 (ο) ΟἸτῖϑὶ οἰδβοίθα (ῃ6 ἰπογθββο οὗ {116 Ῥγὸ- 
γιβίοα τῷ λόγῳ καὶ τῇ εὐλογίᾳ (Οιΐξου, Μίογοτι). 
ἙἘΤΟΙΥΌΟΟΥ δαπϊίβ ἐῃἷβ; Ὀπὶ ἴ86 αἰ συ ἷ8, τιμαὶ 
ὍὯ6 86 ἰ0 υῃμάἀογβίδπα ΤΥ ἴῃ6 ΟΧργοβϑίοη εὐλόγησεν 
αὐτούς ἴῃ 1ᾳΚὸ. (ὦ) Ὗ α τοραγὰ ἰΐ αϑ α οοπογαίδ απά 
τπογαΐ πιαπὶζεδίαίοπ 977 ἰλ6 πιϊγασωζοιιδ Ῥοισεῦ οὗ 
Ολνο. ΤΪ8 ταϊγδοῦϊουβ ἔδοάϊηρ ΤΔῪ Ὀ6 νἱονγοα ἃ8 
8 ῬαγΆ 116] ὕο ὑπ ταϊγδοῦ ]ουβ ργοἀποίίοη οὗὨ πὶπθ αὖ {Π 8 
τολυτίαρο ἰῃ ΟἍΠ8, δ ὈοΟΐδ 88 ξογθϑῃδαοπίηρ [86 
ΕἘποδιαγίϑὶ. [πὶ ΗΐβΒ οΔΡδοῖ ιν δ8 αἱοτβοὰ Εθάθοιηου, 
Ομ γίϑε ἰβ ἤθγο πογκίηρ δηὰ δοῦηρ ροὰ Η8 ογοδίαγοϑ, 
αυϊοκοηίης, 80 ἴ0 Βρθαῖ, δῃᾷὰ ἱμβη λυ Υ Θηϊαγρίηρ {ἢ 6 
4υδ 68 ἱπμοτοαϊ ἱπ Ὀτοδά ; τ ῆ116, αὖ ἴῃ} 88π}6 ἰἶπηο, 
Ἦδ Δ ΔΙΚΘῺΒ ἃ. Θοττοβρομπαϊΐηρ αἰϑροϑιίΐουῃ ἴῃ [ἢ 086 ὙΠῸ 
εἰ! ἀοπτῃ ἰο ρῥδγίδε οὗ 88 πθὰ]. 1ὺ 18 ἃ ΒΘΔΥΘΏΪΥ 
1η68] ΠΟΤ Ποατίϑ δηᾶ το π8 88 Ὑ76}} ἃ58 ὈΟάΪθ8. ἈΓΘ 
ἴοα, ἀμ Ὑ ΒΟΌΣ (Π6 ἱπηοῦ τοδῇ 8 ποὺ ἀοδά, οΥ βιδπαϊηρ 
νι ποαὶ, Ἰμκ6 ἃ Ὀσρσαγ, θα πΒοτο, 207 ἐλ ἐΐπιε, 4] 
ΔῈ ἰγοδίθα 88 τη τ 6 ΓΒ οὗ Ψ6808 ἴῃ ἴ86 Πουβο οὗ ἰῃ6 
μετὰ. Υἱ᾽οποά ἴῃ ἐμ 18 ̓ἰραι, (λ6 ἱπογοδϑο οὗὁἨ ἀυδηι ιν 
ἷβ Ἰαδὶ ἰμ6 Ὀ]οβϑίηρ οὗ αοα {π6 ὅοῃ, 45 Οτθδίον οὗ ἴῃ6 
Κίπράοτα οἵ Ὀ]188 διὰ οἵ ἰονθ. ΤῊΪ8 ἐχρ᾽δπαίίοῃ, τὴ 
γοηΐυτο ἰοὸ 880, 889 ποὺ γοὺ ὈΘΘῺ Βυ ΒΒ] οἰ ΘΗΟΥ ὑπάογ- 
δβίοοα διὰ δρργοοϊδίθα. Ἠοσουοῦ, δ τηιϑὺ ποὺ ὯΘ ΓΘ6- 
δαγαθὰ 8459 ἱπυρὶ γίῃς ἰμδαὶ [86 τϑϑυὶϊῦ Ῥγοάιοθα νγὰ8 
ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ΣΩΟΓΆ] δηα τοὶ ϊσίουβ. Α8 ἴῃ ἴΠ6 ῥγοαμποίίοι οὗ 
ἴΐὸ πίὶπο, ρον ποαὺ ἰοσίἢ ἔγοσα (88 Γθεῦο, ὈΥ τ ἢ 
ΘΑΓΙΗΙΥ τδύρσ νγὰ8 οομυογίοα ᾿πο ΠΘΑΥΘΏΪΥ Ὑ]η6---Τ6 8] 
ψμο, ἱπουχὰ ποῖ οὗἨ ΘΑΓΊΒΙΥ υἱμίαρο ; Βο0, ἰη [86 Ὀγο8- 
ομΐ ο856 490, ρόοῦγοῦ ποηὶ ουν ἔγοτη Ηΐμ ΜΏΟἢ ἰη- 
ογοαβοὰ ἐμ πδίυγαὶ αὐλ] ἔν οὗ ἴα Ὀγοδα---ο]αγροά ἱἱ 
-)ποῖ 45, ἴο βοὴ δχίθῃηῖϊ, (86 Ἰδᾶυθ ἄοθϑ, Ενϑῃ [86 
ορογϑίίοῃ οὗ ἰδάσθη ΒΟΥΒ ἰΠ δὶ Ὀγοδὰ 18 ἱμ8 σρΡ80]6 

διὰ Ναπῦ. χὶ.), διὰ ἤγοσα [6 μη τ ἰγρο οὗἨ ἴδ ΟὨ τ βδιδῇ οτι- 
ολδγίδι.--νρ, Β.] τὸ 

“(Ηδλδο, δῃηὰ ἀθ ἢ οἵἱθ.] 
4 [ΟἸδμαυ 560 5 ἰά68 οὗἨ ἃ αἰ ν᾽ 6} μδϑιοησᾶ τοσοδα οὗ "6- 

ἕωγό (οἷν δ4δολἑεμπίσίον" Δ᾽ αἰ μΥΡ,ΌΘΘ6ΒΑ), ὉΥ ψὩΐο ΟἸγίδι 
Ὁσουρῶϊ δϑουϊ [ἢ δ τιοϊποηΐῖ, ταὶ σΟΠ]68 ἴ0 858 ὈΥ͂ ἴγ 6 ΒΙ0 
Ρτοςα6548 οὗ στοῦς 1Π Β6ΨΘΤΚΆΙ] τη οηἴΠ8, ἄοο5 ηοΐ δ ἢ]60 ἴπ [86 
(8826 τὶῖτῃοῦῖ [00 αἀάϊ 08] ΒΥ Ροϊο815 οἵ ἃ ᾿ιδϑϊθπθα Ῥσγοοοβ5 
οἵ ανέ (Κιωποέρνοσδαδ), οὐ 110 οοτηἱποὰ ἰαῦοτ οὗ τπηουίηκ, 
τεδρίης, ΕΠ γα δμϊπα, σε πα ησ, δηὰ Ὀακίησ, Ὁ τ Βΐοἢ τ μοδὶ 18 
οἰδησοὰ ἰηἴο Ὀτοδὰ, Νοῦ 068 [86 ἴοτπι οἵ ἴ:8 τηΐγρο]θ ἔδυ οτ 
τὸ:!|5 διέοτηρὶ ἴο ὀχρίδίη ἴδ [ὩΘΧΡ!  ΔΌΪ6. ὁ δῃου ἃ τδῖθον 
ἐχροοῖ ἴῃ [85 6450 ἰδδὶ ἴΠ6 δανίουγ ϑἀ ολϑῖ ἃ ἔδιν" ρταδίῃδ οἵ 
θαι ἰπΐο ἴῃ σζτοπηά δηα τηλῦο ἴμοπι χοτχληϑῦθ [ηἴ0 ἃ στ ἢ 
Βαγτοοῖ δὲ οὔςοο. Βυῖ 18 νουϊὰ ἤδνὸ ὈΘΕῚ ΓΠΊΠΟΥ δὴ Πη- 
ἸΔίΏΓΑΙ τα ΓΟ. δαοἷ 88 ἴῃ9 δ ΡδΑ] αοδροὶ οὗ 81. Τηο- 
ΣΩΆΔ ΥΟΘΙΥ δδογί οδ ἴο ἴπο οἰ ἃ 6 δ08, δῇ Ἰόβδὶ 85 ΤΟ ΚΆΓΙΪ8 
ῖ8ο 4ΠΆΠΗῚΤ οἱ  λ ῦς 1 μβυρςβονον Υγοτα 8 βίπρὶο ἢ ἴον ἴῃ0 
ΠΥΡῚ οὗ ἴμθ ρμοοσ. (Ἰβπππο: Οὐά. ΑΡοογνΡῆ., Ῥ. 802.}-- 

(Βρῦν. χἱ. 8)" 

οὗ Ββανίησ 18 ῬΡΟΎΤΟΙΒ ἱμποτοαδοϑὰ." ϑοιιοιίηρ οὗ τῃἱ4 
Κὶπᾶ βϑοῃβ ἰοὸ ἤλυθ Ὀθ6θὴ ργοϑϑηΐ ἰὸ 86 ταϊπαὰ οὗὨ Ο]8- 
Ὠδύβοη, ΠΟ 8180 ΔΡΌΥ Γοιηδγκβ, [πδὺ “Ἢ ἰπγουμπουῖ 
[86 ροΒραὶ ΠἸϑΙΟΤΥ Ὑὰ ὩΟΥ͂ΘΙ στοὰ οὗ ΔΏΥ ὈΟΓΟΙΥ ΟΓΘ8» 
τἶνα ποσκ οἡ ἰπ6 ρᾶτύ οἵ (86 δανίουγ. Φυδὺ ἃ8 παίυγθ 
ΤΌΓΙΩΒ ἃ ΠΟῪ ΟΓΘΔΙΙΟῊ ἴγουῃ ἱμ6 Βοο, 80 ΟἸγίβὶ ἰγδῃ3» 
ἔογυτηβ παΐον ἰηΐο ψὶηθ, ΟΥ ἱπογθαβοβ [16 ἔνε Ἰοδνοῦ ; 
νυΐ πιιῃουΐ βοὴ βυ δίγαϊιμιλ Η6 οσθαίθϑ πο ἢ 6 τὶ 
ΠΟΡ Ὀγοδα."  [Ιπ {μϊηἸκίπρ οὗἨ Βιπλ1]ὰ ΣΙΓΆ 0168 ἸΠῸΟΡ 
18 ΟἸα Ταβίδιιοπξ, τὸ Βρϑοίδ!!] νυ σθοὰ]] ἰ0 ταϊμα ἰ.6 ΡΓῸ- 
ν]βίοη οὗ λδηηδ, δηὶ οὗ 40.115; ΜΠ116 πὸ τορ γα 88 ἃ 
ῬΆΓ4116] οαδῈ Ὑἢδ 18 τοοογάδα οὗ ΕἸ 8} ἴῃ 1 Κιηρθ 
χίχ. 8: “Αμπὰ 86 τοΒ6, δῃὰ αἷαὰ οδὶ δῃὰ αἀτίηϊκ, δπὰ 
οηῦ ἴῃ {πΠ6 Ββιγοησίῃ οὗἨ τμαὐ τηραῦ “ΟΓΟΥ ἀδγδ δηὰ 
ἴοτιγ πἰσὶιβ απο ἨογόὉ ἴμ6 τωουπὶ οὗ ἀοα.᾽"} 

ΤῊο ΕὨρ] 30) δηὰ Ατηογίοδῃ ἰῃ οσργαίουβ βΈΠΘΓΆ]- 
ἸΥ Ῥ888 ὈΥ͂ ἴῃ Β1]6Ώ66, ΟΥ̓ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ τοὐθοῖ, 811 αἰϊοιταρίϑ 
10 ΤΙΔΚ6 [18 αμὰ βἰγαΐαῦ ταΐγαο]ο8. ἰη10}} 1 6 1}}16, ἀπά 
γαβογύ ἴο δὴ δοὺ οὗ ἀϊνί πο οσηπὶ ροίθῃοα οὐ ἰδ6 μαζὶ 
οὗ Ηΐτὰ χ8οὸ υπαϑ ἰμ6 Εἴοσμαὶ  οσὰ οὗ Ὑαοά, βἰταῦ αν 
ἰο ἴδο οτσίπα] δοὶ οὗ ογοσίΐου, υἱτὰ (818 ἀΙ ΘΠ οΘ, 
Βονγονοσ, ἴπδὶ ἰῃ ΟἿΣ οα86 {ποῦ νγυ88 ἃ τησίθσίαὶ δωό- 
δἰγαζιώη, ἴοὸ ὙοΥῖς οἢ ἰη ἴῃ6 ἄγο ἰΙοᾶγ68 ἀπμὰ ἔνο 8868, 
80 [μαι ἰΐ νγγὰϑ ποΐ ἃ ογοδιίοῃ ουἱ οὗ ποίῤλέπσ, Ὀὰὲ δὰ 
δοὺ οὗ ογοδέν ασογείίοπ, ἴῃ6 Ὀτοδα ρτοπίῃς δὰ 
τα ἰρ  γἵηρ ἰῃ ἰλ6 Βαη 5 οὗἩ ΟἈγτὶβί (50 Ψ. Α. ΑἸοχαη- 
ἄοτ, δῃὰ Ονθῃ), οὐ οὗ 86 αἰδιγ αϊπρ ἀροβί!ο8 (80 
ΑΠοτα, ΟΠ οπίης ΜογοΥ), οὐ οὗ [86 φδίογβ, οὐ οὗ 4]}], 
δῦ 811 ουθῃ β ἰῃ Βυ ἢ ἃ τη ηπῈΡ ὑἰῃπαὺ [86 ἩΠΟ]6 τυ ἰ- 
ἰυἀ6 τότ δρυπάδην δα, δηὰ τυ ἢ τηοτῈ τοσλαϊηθα 
δηὰ πὰϑ σαϊμογσγοὰ ἴῃ ὑμ6 ὕποῖνα ἰγανο την. Βαβι ίβ, 
ἴὩΔῃ ἴῃ6 π|0]6 οτἰχζίηδὶ ῥγονϊβϑίοη. ΤΆΚΝρΗ, διοίθβ 
οπ ἐδλε ἈΠγαοῖεδ, Ρ. 261 (δὲ! οἀ., [μοπὰ., 1868): 
ΦΉΡΓΟ, ἰο0, ΟΥ̓ΘῚ ΤΏΟΣΘ ΓΘΙΩΔΓΚΟΌΪΥ ὑμδη ἴῃ ἴῃ 6880 
οὗ 1π6 πδίοσς σμπαηροὰ ἱπίο υῖμθ, ΘῈ ΜΘ Β66Ις ἴ0 
Τ68}12Ζ6 ἴο ΟἼγβοῖνοβ ἐλ6 παπποῦ οἵ ἴῃ6 πιΐγδοϊθ, ᾿ὑ Ἔν ο- 
ΤλΟτΟ οἰυάθθ ΟΡ στᾶθρ. 78 βοοῖς ἴῃ νδΐῃ ἴο ΓΟ]]ΟῪὟ 
τ τἰ ἢ ΟἿΣ ἱππασία οη8. . .. Βυῦ (μἷ8 ἰβ {π6 νῖβ- 
ἄοτῃ οὗ ἰῃ6 βδογϑὰ παγτδίοσ, ἰ0ὸ ἰϑᾶσθ ἴ6 ἀθϑοῦ ρίίοα 
οὗ τ ἐπα οβοῦ 8016 υμδιϊοιηρίοα. ἨΗΐβ8 ΔρρθΆ] 18 ἴο 
(16 ΒδΙὴ6 δ! ἢ το Ὀαϊΐοτοβ ὁ ἰμαλὶ [86 ποῦ Β τ 6 ΓΘ 
(ταιηθὰ ὮὉγ 6 οτὰ οὗ Οοά, δο ἰμαὺ ἱμίῃρβ σ]ιίοῃ 
ΔΙῸ Β66., ΓΘ ΠΟΐ σηδθ οὗ (μΐηρθ Ὁ] Οἢ ἀ0 ΒΡΡΘΔΓ᾿᾽ 

δ. .«Α. ΑΙΕΈΧΑΝΡΕΕ, οπ Μαζί. χὶν. 21 : 
“ ΤῊ ρτϑαίμ688 οὗ ἴΠ6 πήγδοϊθ οοῃβὶβίβ ποὺ ΤΟ ΪῪ ἰὰ 
1λο ναϑὲ ἰπόγθαϑοὸ οὗ πυϊνγ να πηδιοσίαὶ, Ὀὰϊ ἴῃ 186 ὨΔ- 
ἰυτο οὗ (π6 Ῥτοσοβ8 πμϊο οἰθοιοα ἐϊ, δηὰ ποἢ τηυβὶ 
Ὀ6 τοχαγαθαὰ 88 ογϑαξίυδ, Β' ποθ δ ὨΘΟΘΒΒΔΙΪΥ ἱπνοϊνοῦ 
ποὺ ΤΊΘΓΟΙΥ ΟἤδΔηρα ΟὗἁὨ [ΌΓΙΩ ΟΣ αυΒΙ Υ, ΟΥ ὩΘῪ ΟΟΣΏ- 
Ὀἰπαώοηϑ οὗ οσίβϑιΐηρ τηδίζορ, θὰ} δὴ δοβοϊαΐο δαάὶ- 
οι ἰο [86 τηδίϊον ἰ08611,.. . Τὴ6 ΟὨΪΥ͂ γα ομδὶ 4]- 

4 [Α8, ἱπάδοᾶ, Οσοἂνβ οσεδίησοδ βῃουϊὰ ποῖ ὃὍ6 υἱότυϑὰ 86 
δορὰ αὐβίγβοϊοηϑ, Ὀὰΐ 85 ροϑϑοβδϑίης {νη ΡΟΊΨΟΤΕ πὰ ᾿τίη- 
εἴρ]θ8, οὐ το ἴη6 ΟΥ̓ΟδῖΟΥ την Ὀγθαῖμο, ΚΙ Ύ ΠΣ ᾿μμ πὶ Ὥθυν, 
ΟΥ τδίμου ϑηϊδυχζοὰ σαρποί ἰὸ: 1015 πογκίης Ὑμδὲ ἴὸ [9 
ΘΔΓΠΔ] ΟΠ]ΟΟΪΚΟΙ ΤΉΔΥ 8660} 8 Ὠλ)ΙΓΔΟ]6, ἰῃ. ἢδ6 80 η80 ΟΥ̓ οΪ Πς 
δ ἰτοτίργθῃοο τῦῖ ἢ ἘΠ6 σοιγδο οὗ πεῖαγχο, Ψ 8116 [ὴ9 ἀδοροῦ 
τὨΪηΚοτ, οὐ 6 ἀοτοῦί Ὀ6]ΘΥΘΥ, 8665 ἴῃ ἰξ ΟἿΪΥῪ 8 λέσλεν οὐὁ 
ὧδ» ἡ παέμινα, ἴπ6 βοῖτπς ἤγο οὔ 4λ 68 δη ΡΟΝΘΓΒ, 
Ὀομηᾶ ἄονπ ὉΥ βίη, Γπγου ἢ [6 ορογδιίοη οὗ δῇ ὀν  γΎ γ0 85 
οὐδ, αἰπισμῖγ, δηὰ 8]}1-κτβοίουβ δονυθγοίζη.-- ΠΒ ἘΡΙΝΒ. 
ΤΆΛΝΒΙΑΤΟΕ. 

ὁ [ΟἸδιδαιθῃ δά 8. ΒΟΎΘΥΘΙ (Το, ἴ.. ἡ. δ20, [η΄ Κοπά τι κ᾽ θ 
ϑΕΙΠΟΠ). “Δ ἿΤῃ {πΠ080 ΤΟΙΊΔΙΚΒ 1 ΤΟΙΣ 90} ἴο ἐπὸ τοοοτά θα 
ἤμοῖδ: ΠΟΥ 1ΔΣ ἰξ 18 ΘΟ οἰ νΔΌ]0 ἐμπαὺ (Π τ δ ἢ 5. τη  γβοι]ου8 
Ῥοσοσδ τηΐσῃϊ ἤδνο Ὀθοη ραΐ ἤοτίἢ ἰἢ ὁ ἀἰ ογοηζ ἴογπι. 8 ἈΠ- 
οἴμοῦ φαυῤδιίοη. Ασοογήϊηρ ἴὸ ἴ89 ζΌδΡ6] ἰδΊΟΤΥ, ἴμὺ 88- 
σἱουῦῦ ΘΟΠΒΙΔΩΠΥ ΒΡΡΟΔΙΒ 88 ἴῃ γεδίονγ 7" οὗ οτοδϊίοη. ἢΗ9 
οὔθδῖοδ πὸ που ἵ'ποη, Ὀιιῖ Ηδ ἸΥδηδίογιηϑ ἴ06 οἷά: Ηδ τπακροϑ 
ΠΟ ΠΟ ὈΟΟΙ ΠΥ τσ θι ΌΘΓΒ ΓΟΥΓΠΊΟΘΥΙΥ τνδηίίης, αὶ Η6 τοδίογοδ 
πο οἱᾷ δὶ οτὸ Ὁ861088.." -- αὶ οἡ ἴπ8 οἵδον πιὰ δ ταϊδοὰ 
116 ἀραδᾷ ἴὸ ᾿ἰζ6, αηὰ 15 "ΘΓ ΠΥ δηὰ ἴγυν ἴἢ6 Βοβηττγεοῖίοη 
πὰ 1ἴη6 110. Ἠθ Ῥτουσῃὶ 0 δηὰ ἱπιποτιδ ΠΥ ἴοὸ ἰἰσ}νῖ, 
ΤΏ6 στϑχζοπογοίίοη οὗ ἴδ Βρίτγιε, ἴοο, ἰ8. ἃ ΠΟῪ ὈΪΓῖἢ, 8 ποῦ 
οζολιίου, ὉῪ ὙΔίΟἢ ψγ͵ὁ ὈΘΟΌΤΟ "ΒΟ ΟΓΟΔΙΏΓΟΒ," ἴῃ Ομ τίοξ 
δοδι5.--Ρ, Β8.} 5 
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ἰοτῃδίδνο 8 οἰ ἴον ἰο τοῦθ ἰῃ6 ΟΥ̓ΟΥΉ ΠΟΙ ηΐηρ ῥτοοῦ 
οὗ δυϊμϑηι οἱ Ὁ δα ἱπβρίγαι θη, οὐ ἴο δοοορὶ [88 ρ88- 
ΒΔΡῸ Δ8 {Π6 ᾿ἰύο γα] τοοογὰ οὗ ἃ βοπυΐῃμθ ογοδίϊγθ τηΐν- 
8016, ἰπ6 ἢσβί ἀπα στοαΐεϑι ἰῃ {π6 ἰδίοτγ [18 {Π|0 Ταὶβ- 
ηρ οὗ [ΑΖ ΓΒ ποὺ ΘαΌΔΙΥ στοδὺ 1 ἠοὶ ρτοδῖον 3], δηὰ 
ἐπογοίοσο ρουθαρβ ΠΥ ἀοίδ!!] θα ἴῃ 41} μ6 ἀοΒρ6]8.᾽ 
Εγνοη [16 αοετηδτι οομτηθπίδίον Η. Α. Ὗ. ΜΕΥ ΕΒ, 80 
οἴδη αυοϊοα ἰη (18 νοτκ ((Ὁπι. ὁπ Δέαίξ., Ρ. 2398 Βα. 
οὗ 186 41} 6ἀ.), ἴῃ νἱον οἵ [6 υπδηίσηουβ᾽ ἰαΒ(ἰΠἸΟΩΥ 
δηα οἰγουχμηδίδῃις41] ἀστοοιηθηὶ οὗ [86 ουδηρο ὶ ἰείβ, 
δάγα8 {86 πιΐγβοϊο, Ὀαϊ, ἴῃ υἱὸν οὐὗἨ 1.5 ἰταπβοοπάθης 
ογοθνο σμδυδοίθῦ, ΓΟΠΟΌΠΟΟΒ 81} αἰϊοπιρὶβ δὲ ἃ τὰ- 

᾿ ἤομδὶ οὀσχραπαοη. Ηδ ἀδγῖγοθ (86 ἰηϊογργοίβ ἰθῃ8 
οὗ Ῥαυϊυβ, Κίγαιδθ, ΤΥ οἰββα, ἂς ΥΥ οἵϊο, ἴτοση ἃ ἀθηΐδὶ 
οὗ {μ6 Ροββῖθ]8 ογοϑῖνο τουιτῖδι ο ἀρδα τηδίζου, ἃ 
ῬΟΥΟΥ ΠΟΙ 18. ποῦ. ΘΧρ]αἰποα Ὀγ (ἢ 6 Ὠοίοσοροποουβ 
ἰάρα οὗ ἃ Βαβίδῃϑα Ῥγοοοββ οὗ ἡδίατο (ΟἸβδυβθῃ), Ὀὰΐ 
ὙΠΙΟΘῊ βίλπ8 ᾿Αἰβύου ΟΔ}}Υ 80 στο, ἱμαὺ τῷ τηυβὶ τοδὶ 
δα βθοα τὶ 118 ΔΌΒοΪυΐθ ἱποοιαργθ Θμβὶ Ὀ]ΘΏ 658 ἐς: 
γιαπ διοὴ δεὶ ἀον υδιϊίρεπ ὕὺηδεσγεὶιολλεῖξ αἶδδεν 
τηιδοίϊολεπ εολδργεγϑολοη Εἰπισίγκωπρ δοεγμλίσεη ἡνμς, 
αἱ ἐαρλτν τ τ αδ8 γοούξβος ἀμγοῖ, παξ(γ- 
ἴξολο «Αἀπαϊοσίοοπ υεγΖὶς Βαϊ ςοΙραγο ἰδ6 ἔοτ- 
6101]6 βοοοπα ἀοοίτμα] τοβοϑοίοῃ οὗ Ὦσ. δηρο, τὶ οἢ 
ἔο]]ον8.--Ρ, 5.1 

ῬΟΟΤΕΙΝΔΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΙΟΘΑΙ, 

1. ΤῊ ΒΟΙΥ ἔδαβί βργοδᾶ ἴῃ ἰὴ ὙΠ ΔΟΤΉΘΕΒ ἴον (86 
ὈΡΡΟΣαΙηρ οὗ [86 Βρί γἱτυ8] [Βγ8 6] 18 δου  ἀοθὶ ν ἱπίοπα- 
Θα 88 ἃ σοπίγαβί ἰοὸ 186 ὈΪΟΟΑΥ͂ ἰθβ νυ 165 ομδοιθα ἰὴ 
186 ρΡδΐδοο οὗ Ηογοά, πιο ἢ ΤΥ Ὀ6 δβαϊὰ ἰοὸ βαῦθ 80- 
οοἰογαιϊθα δα τυΐῃ οὗὨ ἰδ6 πδίΐοῃ. Ηρσο, [116 ουγβο οὗ 
βἷῃ ἀσΒίΓΟΥΒ [16 οηϊοστηθηῦ οὗὨ {πὸ ομοἱοοβί μ᾽ 8, δηά 
{πὸ ρυοδβὶβ δ {πὸ το Ὀδηχυσύηρ [8016 ἅτ 8111} (ϊναὺ- 
ἰηρ ἴὉΓ [86 Ὀ]οοά ὁ {86 ῥγορβοῖ. Τῆγο, Πρδυ ἢ Β 
ὈΪοββὶπρ' ΘΟ γοτίΒ ἃ ἔοΥ ὈΔΓΙΘΥ Ἰοάνο8 δηα 5168 ἰηΐο 
8. Βρίτί8] ἔοαβὶ. ὙΤῃὰβ ἰδ6 ΠΟΌΙΥ͂ ἀσβογὶ τοδί οὗ 

. ΟἸτῖβὺ τῖβοβ ἴῃ 41} 118 ὈθϑΌΥ δα ΤΩΔ᾿ ΒΟΥ ὈΥ 86 βἰὰθ 
οὗ ἴδο οὐ] ὴσ Κίπσάοτα οὗ [Π6 οἷά που]ᾶ, βίῃ κί 
ρου ρἢ ταογὰὶ ἀθολυ. βγ86] ἴῃ {πὸ τ ]ΔΟΓΏΘΒΒ, ἔδρα 
ὈΥ [86 ΤΑΔΠΏ8, ΤΠΔΥ 06 τοραγαρα 848 ἰῃς ΟἸα Τοβίδιηοπί 
ἐγρε οὗὨ ἰμῖ8 ὨἰΒΙΟΓΥ͂ ;---ϑ (5 οουπίοτραγι, θανί ἃ ἴῃ 
186 τ] ]άο 688 δπα ἴῃ ἴῃς οἂΥθ οὗ Αἀυ]ΐδτη, ἡ  4]]} 
ὙΠῸ ποτο ἀἰβίγοββϑοα ραιβογθὰ ἀγτουηὰ πῃ. ἸΤΏΘΓΘ ἰδ 
186 Βδια οομίγαδί, ἃ8 ΠοΡῸ, μούνοθη 8.80} 16 ῬΟΓΒΟ- 
ουἰϊηρ ἰγγδαΐ, ἀπ Πᾶνα ἴΠ6 δποϊηἰοα οὗἩ [16 [μοΓά,--- 
ΟἾΪΥ [86 ΘΧΟΘΙΙΘΠΟΥ͂, 88 ΔΙΤΑΥΒ, ἰβ Οὗ ὑπὸ Νὸνν Ὠίϑρϑη- 
Βα[ΙοΣ ; ἴον ἰζ θαυϊὰ Δα ἴο δϑὶς (86 βῃθπτ-Ὀτοδαὰ ἔγοια 
οἴδογβ, ΟἸσῖβὶ σῖνοβ ἰδ ἰο 811 (86 ῃϑορὶβ δυουμὰ Ηΐση. 
ΝῸΡ ἅτ ΒΑΡ ἰηβίδῃμοοβ ἴῃ {Π6 ἰδίοῦΥ οὗἨὨ ἧ ΟἸγΙβ 8 
ῬΘΟΡΪΘ δηϊπρ, βονυθυίηυβ, ΟοἸ σα θδπυ8, δηὰ οἰ γβ, 
ΓΟΙΪπα τ8 οὗὨἨ [Π6 τηϊΓΑΟΌ]ΟυΒ ῥτουϊδίου (68 Ἡγμπεν- 
δγοα), μ ἈΠῸ ἴπ6 Ὑ͵ αἸάοτμβο8, {π6 Ηυβαίΐθθ, 186 Ηυ- 
δασποίβ, [86 Ῥυτίϊα 5], δά οὐδὸν οὗ αο᾽ Β ρογβϑουῦ- 
Θοα Ῥϑορὶθ, ἤᾶτ οἴη ραγίδκοῃ ἰπ (}6 ὙΠΟΟΓΏΘΒΘ 
οὗ βυοῇ τηϊγδουϊουβ ἔοοά, Νον Ἰοὺ ὺ8Β ἔογχεῦ ὑπαὶ 
Βῖῃοθ 850 ἰδγρθ ἃ ρογίΐοῃ οὗ ἱπὸ ρὲ ἣβ οὗ οδυίῃ 8 ἀ6- 
γοίοα ἰο 56 Ηβῆποβϑ, Ἰαχυγυ, δῃὰ βίη, 1ῦ 18 {ῃ6 ΤΏΟΓΘ 
ἱπουη θη οἡ (ἀοα᾿Β Ρ6ο0}]6 ἰο ἀογοίθ ἴδ γϑιῃλαϊη θοῦ 
ἴο {πὸ Ἰμοτά, ἴῃ ογάογ ὑμαΐ, ὈΥ ἴμ6 Ὀ]οβδίηρ οὗ Οσῃγίβι, 
ἰῦ ταῦ Ὀ6 οοηγογίοα ἰπίο [86 ταϊσαου]οῦβ τον βίου οὗ 
ἴδ Κίπσαοπμι οὗ ἰογο. ΤΏυΒ 8 1 δὖ 41} υπηθ8 ἰγαθ, 
ἴδ᾽ 6818, τ 6 Ῥοοῦ ΗἰτηΒ6 1, ἔδθαβ (86 Βυπροτίηρ 
ΡΘΟΡΪΘ οὗ το! Ηοτοά. 

2. ΤῈ ΟΠ ΓΟΒ [88 τοὐοοίοα (6 ἀοοίτίπρ οὗ δα- 
ἰγὶραβείαπίδηι ἃ58 ἃ Ποτοθγ, 6 που]Ἱὰ δα ἃ πᾶΙΏ- 
ἱῃρ' ἀραϊπβὶ ἃ ρδγδ]]οὶ οττοῦ ὙΓΠ]ΟἿ τγ6 ταϊρις 08}} α- 
(γπιεδεαπέδηι, ἴῃ τοΐδσοησα ἴο [6 Τηΐγα 168 οὗὨ ΟἨ τ βί. 
ΤῈο αἰϊδιίποιίζοι, Ὀδύνγοοι {8.6 ΘΟΟΏΟΙΩΥ͂ οὗ [86 ΕΔΙΒΘΡ 

ΤΒῈΕ ΟΘΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ͂. 

δια οὗὁἩ 186 Ξοῃ στησδὲ δυο 6 ἰΚορὺ ἰῃ ταϊηὰ : οσθἃ- 
οῃ Ὀαΐῃρ βου θοὰ ἰο {πὸ Εδίμογ, ἀπὰ χοἀειρἤου--- 
π]οὮ, ΠΟΎΘΥΟΥ, α180 ἱποϊυ 68 ἰΓϑπβίοσσηδίοι.---ἰο ἰδ 
ϑοη. Ηδῃοθ ἰὐ 18 ἃ οομ  υβίοῃ οὗὨ (686 Θοομοζηΐεβ ἰο 
ΚΘΌΓΘΒΘηΐ 85 ΒΓ ΟΟΥ (ΟΥ̓ γαῖ  Γ ΔΌΒΙΓΒΟΌΥ δηὰ τηδλρίο- 
8110) ογοαϊ να δοίϑ ὙΠπαὺ σϑδ ΠΥ ἅτ τηδηὐ αι ουβ οὗ 
1818 ὑγδηβέοιτηϊῃρ ροσγογ, Βορί 68, τ σηυσδὶ ποὶ ἴογ- 
θοῦ ἐπαὺ π]θὰ ἴμ6 ΟὨυΓΟ. τορυαϊαϊοα ΜοπορὨγεῖίο 
ΥἱΘῊΒ 'ῃ Τοίογθηοο ἰο {μ6 Ῥογβοῃ οὗἩ Ο τβί, (6 Βδπιθ 
Ῥτποῖρ]Ὲ α͵8ο ἀρ] 68 ἴἰο {{᾿Ὸ τωδιϊδιδιίίοι δπὰ (86 
ΘΟΟΒΟΙΩΥ͂ οὗ ἴῃ6 ἕοῃ. Ησπδα τὸ πιυδὲ Αἰ ΑΥΒ Υἱο 
Ηΐπι ἃ8 {πὸ ἀοα- Μη, δπὰ 411 Η15 του κίηρ᾽ 88 ἰμοδῃ- 
ὑπτορὶς. Πα ͵β [6 Ογθδαῖουῦ ἴῃ 8. ΤΔΟΓΑ] δηὰ σοὶ ρίουϑ 
Β6Ώ86, ὙΠῸ ΔΌΟΥΟ ἃ]] ᾿ΠβΌρησΟϑ ἰῃὴ6 ἰιοατί, δπὰ ψ80, 
ὈΥ͂ δὰ τ {16 ᾿ρατγῦ, ἰΓΔΏΒΙΌΣΤΩΒ 8]} οἱ ἀ (Πἰηρβ ἰπῖο 
Ὡθν. ὕπαον ΗΒ ποτὰ ἴῃς πὶ δογοα μη του εΒ δπὰ 
ἜΤΕΙ δίοηρ πὶ (16 τὶ ποροὰ ποτ, Ῥογῆδῃθ 

6 ἰάο8, ἐλαέ α δαπ οΥ πιδοαγγίασε απά Οὗ δαγτγεη- 

ΕΓ ΕΝ ἐθό; Θὴ ροπὶῃ ἐλὶδ πιϊγαοῖο, δλοισίπσ ἰλ6 μοείδευς γχμΐπδες τολιελ 
ἐὲ οοπέαϊπι τοὔοπ δίοπης εβοθηῖδ " 

ΤΑΥΒΙΟΡΥ Ἡ ΠΙΟὮ αὐνναὶ(Β 118 δἱ ἴῃ 6 ἤΠᾺ] ἐγαπβίοστοσίου οὗ 
1818 ὑνοτὰ (1Π6 ἰσαπείοστηδίίΐοη οὗ γῆηδὶ 18 πχογίαὶ, (18 
τοηοναί 9 οὗἁ ὑΠ6 οατίν, 116 βοιιϊηρ ἔγεα οὔ 118 [1] 658, 
δα {86 τοβίογδτ οι οἵ [818 ἰγθα οὗ 116}. 

ἨΟΜΙΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΡΕΛΟΤΙΟΘΑΙ, 

ΤῊ ἰπρβ οὗ [86 ἀοδίι οὗ ἴῃ Βαριἰδὲ δὴ ἱπᾶϊςδν 
ἤομ ἴο ἰδ6 οσὰ ἴο Ῥγδραγο ἰῃ σε γουλοηὶ.-- θη} 16 
το 68 οἵ ΘΟ γβί ουοῃ μη ἃ ἔυρίένο.---ΤῊς πἰοκοά- 
688 οὗ Ηογοᾶ οου]ὰ ποὶ οἰ ἰτέον {16 μοατὶ οὔ Ομ τβὶ. 
---ὀὈθρεβρίἴο [86 ορροβί(ἴοη οὗἨ ἴῃ6 στοαὶ οὗἩ (8 ποτι]ὰ, 
1Π6 ῬΘΟΡΙΘ τ γ ἀγάπῃ ἴον Ἠϊΐπ).-- -ον {μ6 Ποτὰ 
8.1} τονδρὰβ πὶ ΗΐΒ ταΐγϑοϊθθ [86 οομπῆάδοηςα ἐμαὶ 
ἰοδάρι ἢ αἴορ Ηΐπ ἱπίο {116 συ] ] Δ τΊ688.--- ΤῊ} Τωοτὰ, 
Ὅ0 ὙΠ Πάρον ἱπίο {6 τ] ἀΟΓΏΘΕΒ ἔγοτα ἴ8ο ἱπιγυδῖψο- 
Ὧ688 δηᾶ ῥτγοβυμρίίον οὗ ἴδ6 στοδῖ, ἰβ ἀσάτσῃ οὖὲ 

ἢ ὈΥ {μ6 οοῃηβάθποθ οὗἁἨ [6 ΡΟΟΣ δηὰ (μ6 δον 
Ὑ80 Ἰοοῖς Ἂρ ἴο Ηἰΐπὶ ἴον 6 ]ρΡ.--- Το σοτηραββϑίοῃ οὗ 
ὑπ μογὰ ουϑὺ ΠΟ, δῃη ΟΤῸΣ αββυμλΐησ ὩΘῪ ΖΌΓΤΩΒ.---- 
ΗΟῪ (16 αἰβοῖρ 98 οἱοαθὰ [ἢ6 ἀδυβ ποτὶ, δπα ΠΟΤ 
ἐῃ6 Μαβίϑν οἱοβοὰ ἴ..---Τ ας ο]Ϊ4 δπὰ ὑΠ6 ΠΟῪ Εἶτη6 88 
Τρργοβοηίρα ὈΥ (686 {Ὁπ|ὸ ΒαΑγΪΠΡῈ : “ βοπὰ ἴ86 τυ] 
ἴ 6 ΑἸΤΑΥ,᾽ δη, “ Οἶνα γ6 ἴδοι ἰοὸ οδί."---ἰἰ 8 ποὶ 
ὨΘΟΘΒΒΒΓΎ 1ῸΓ {Π6πὶ ἴ0 6Ὸ δὕσν.---ἰὶ 18 ποῦ ΠΟΟΘΞΒΆΓΥ͂ 
ἴο ΡῸ ΔΎΔΥ ἴτοτῃ 0808 [ὉΓ δηγυιῃϊηρ.---ΤῊ6 ἔοαβὶ οὗ 
Ἡετγοὰ απὰ {Πα ἔδαϑι οὗ ΟἸγῖβὲ (6 ἴοττηον αἱ ὅγε ἃ 
ταΘᾺ] οἵ Ρ]θάβυγο, [Πθῃ οὗἉ κα}, δηα Ἰαβι}]γ οὗἨ δῃσίθὶν 
διὰ οὗἉ ΒΟΙΤΟΥ͂ : [86 Ἰαύίε Ὁ δἱ βυβὲ ἃ 1τη68] οὗἨ ποοθδδὶ νυ, 
(Βο οὗ {μ6 ρ τὶ, μὰ αὖ Ἰαβί οὗ ΠθδΎ ΠΥ ἱγαπβρογὶλ. 
---Ἴ 8 ἀδβογὶ γϑαὶπὶ οὗἩ Ομ τῖβέ Τουπάοά ἰπ Ιονα 8 ἤρατθ 
οὗ Ηΐβ Πϑδυθηῦ Κίηραομ.---ΤῊΩο Τιογὰ ρῖνοβ ὀνογυ- 
Ὁὐηρ ἴῃ ΗΙ8 Κίησαοπι πΣποὰΐ ᾿γῖσα: 1. Ἡρα]ΐηρ ; ἅ. 
ἰοδο ϊηρ ; 8. ργονϊβίοῃ. ΤὴΘ στο Ὀαοίοσα ἴῃ 6 τλ68] 
δηὰ 119 οἴροίβ.----ον ἰποβα δγουπὰ ἰδ6 [ογὰ δϑηῖοῦ 
ἴηἴο βρί γἰῖαα] [6] πὶ Ηΐπὶ ὉΥ (411: 1. ΤΏ 6 
ΔΡΟΒΙΙ68, ὈΥ ἱπνιίηρ ἰο {86 Τη6Ὰ8] : 2, [86 ΡΘΟρ]6, ΕΥ͂ 
βϑιΒογῖπρ ἃτουπὰ ΗΪπι.--- 6. τηϊγδου]ουβ ἔδοάϊηρ δὲ 
τηθοίΐηρ, πὰ {Πὶ αὖ ραγίϊηρ.--- ταδί δηιἰ τοὶ ἴο τὴ9 
Ὀ]οββϑίπρ οὐὗὁἨ ΟἸἾγβί.---- γον οροὰ [06 Βοογοῖ βρτρΒ 
οὗ Ὀ]οβϑίησ.--- απο 16 ἔταστηθηίΐβ; ογ, 1.6 βιρθι" 
δουπάδληοθ οὗ ἰ!ς Κἰηρσάοιμι οὗ μδαύθῃ ἰβ ΑἸ ΤΔΥΒ στη» 
Ὀἱηρά πὶ ἰῃ6 ρτοδίοϑι οαγο 1] 688 οὗ 118 ΓΟΞΟΌΓΟΘΒ, 
--Βοὸν ἴδς Τιογὰ οὗ βμοσυ ψαϊομοι ονὸν Ηἰ8 γἱδϑ 
βπά ὨυΒραπάθῖἢ {Π6πὶ: 1. ῃ πδίαγο (11 ἔτοσῃ ἀ66.}) - 
2. ἴῃ στοῦ (ΟὨ γῖδί τηρὰθ ροοῦ); 8. ἴῃ δἸΟΓΥ (ΘΥ̓ΟΡΥ 
της σοηγογίοα ἱπῖο ροοα).--- Ηοὺν [86 Ἰ,οτὰ σοητοῦίβ 
186 ΜΠ] άΘττι658 ΠΌΤ ἃ ἀν οἰ] ηρ-Ῥ͵Δοο οὗ 6Υ1] βρὶ τὲ 

ψ δγεαά, ιολίεῦ, Ολγὶδί τοπιου- 

ὲ Ὡροπ ἐξ, ΤΟΔΥ,. 
ἴῃ ΒΟΙΏΘ ΠΙΟΆΒΌΓΟ, ΠΕΡ 8 10 υπάργβίδῃα (ῃ6 στδῃά Ἢ 

! ----- 
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ζηϊο ἃ νοὶ] - ϑρτίηρ ἴον ἴῃ 6 τὴν ἀλρεσο οὗ Βϑαύφῃ: 1. ἴῃ 
8 Ἰιύοταὶ βΒ6ῆβ6 : 2. ἴῃ ἃ ἢρυγδῖῖνο Β6Ώ86. 

ὅαγκε:--- Ομοβνοῖ : Τὴ δυσί ον ΟἸγῖϑὺ ΔΡΡΘΔΓΒ ἴὸ 
ῬΟΙΏΟΥΟ ἴγοτη 8, [86 ΤΩΟΓΘ ΟἸΟΒΟΙΥ βου ἃ τ οηᾶρα- 
ΟΣ ἰο ΨΌΪ]οΥ Η]0).--- 6808 ὯΔ5 ΠΟΥ͂ΟΣ ὈΘΟῺ ἰα]6, αὶ 
ὯἮδΔ8 ΔΙΎΔΥΒ Ὑτουρὶ πὶ Ηΐ8 Ἐδίμον, Φόμη νυν. 17: 2 
Ἴ655, 111. 8.--- ͵ἴ 18 ΟὗἾἿΘΠ ὈΠΒΟΘΒΟΏΔΌ]6 ἰο Ἰἰδύθῃ ἴο (80 
αϊοίδῖο5 οὗἨ τϑαβοῦ, τ Πποὴ γΔ6 ΒΏου]α γαῖμα ν ΓῺ οὗ 
186 ρσοοάῃο88 δηἃ ἴδ6 οὔηηϊροίθηοθ οὗ Οοά.---5.}}} ἷΐ 
ἦδ τσῃϊ ἰ0 086 811 ΟΥΪΠΑΓΥ δηὰ ὑγυάθῃϊ Τλθ8η8, δῖ Π6Θ 
σά αἰνδῦβ ΒΟπΟσβ ἰδ ον ΟΡ] Ογυταοηὶ.---- Ἰραϊη σοῦ : 
ΟἸγῖβὺ δὴ ογοδῖΐθ Ὀσγθδαὰ δὐϑὴ ἰπ ὑμ6 ὙΠ ΔΘΙΏ653, ΡΒ. 
Ἐχχνη. 19.---Ἴ τηϑίοτβ ποὺ μἢ {16 Ἰογὰ σι] ον [80 
ΤΟΥ ϑίοη 6 ζγοδὺ ΟΥ Β11}]], ΡΒ. οὐἵϊὶ, 80.----Ἴἴ 15. 1π6 
γὰ γο δά ϑιὴ ἴΠ6 Ὀ]οθβίηρ.--- 6 Βῃόυ] Ὀτὶπρ᾽ Ὀδοὶς 

ἴο 116 Μοτὰ ἴδμ6 Ὀγοδὰ πιο τα μάνα σοὶ ἔγοιῃ ΗΪ5 
Βιδηὰ, 'π ογᾶον ἰδδὶ Ηδ ΤΏΔΥ Ὁ]685 11.---ἰμοἱ 5 ποῦ (ΠῖπῈ 
οὗ [βὲ 5.811 η655 ΟὗἩἨ ΟΣ Ῥτου βίου, Ὀὰὺ ΣΑΙμῸΡ οὗὨ [86 
Ὀϊοβαΐησ οὗ σοα.---- Ογαπιεῦ : ὙΜᾺΥ ποοροδὶ ἰδοὺ ὃ [Π6 
Τιοτὰ τοίη, Ῥ8. οσὶν. 4ὅ.---ἰοὺ 8 ποὺ ὈΣΌβΟσνΟ 
δον  ἴηρ ἔγοστλ ΘΟΥΟΙΟΙΒΏ 688, Ὀὰΐ [Ὁ δυΐατο ι.86.---Τὸ 
 οΒίΟΥ 8|π|8 ΟἹ {86 ὩΘΟΑΥ͂ 711} ΠΟΎΘῚ ΤΉΔΪΚΟ υ8 ῬΟΟΤΟΓ. 
-- Ποά οδῃ πουτίϑἢ! ἰποδθ ΠΟ ΠδτΘ ΤᾺΔΗΥ͂ ΟὨΣ]ΓΘῺ 
αὐυἱίδ 48 τοδ "ΠΥ 45 ὑπ 056 ἯἼΟ Πᾶνα ΠΟΏΘ. 

Οεγνϊαεῆ, :--- Μοϑὶ 8 βαμοβοα ὮὉΥ (86 ποτὰ οὗἁὨ Οοα 
Δη ὈΓΆΥΟΡ, 1 Τίτα. ἱγ. ὅ.--- ἰρησο ἰΠ6 τ]οϊγοὰ Κτϑὶ ἀ6- 
ἢ] δῃὰ οοττυρὶ δ6 τηρδὶ, ἀπ ἰμθη, ὈΥ [86 τηθϑῖ, 

{ΠΟΤΏΒ6Ϊγ68.---ΤΏ059 ΤΟ ἃγὸ ἀοδβίτουβ οὗἨ πἰϊποββίηνσ 
1015 ρ]οτίουβ τηΐγϑοϊο τηυδὲὶ 6 ὙΠ] ἴο Ὅ6 σομίοηὶϊ 
πΪΡῸ ὈΔΡΙΘΥ Ἰἰοανοβ απ αἀγγ Β8}168.---Ο ὐλἰσμδπον ; ΟἸγτβὲ 
ὮΘΥ͂ΟΡ ΘΟΙηιοα ᾿ἰαΐο τηθοίἱηρΒ Ϊ ἃ ἰᾶσρα τουἱί;- 
ἴπαἀθ. Ηἰ8 Θχδιηρὶθ σῇΔῪ ὑμογοοσο Ὀ6 τσ αὐοιοα 
ἴῃ γοΐδγοῃοο ἰ0 ὑγοίγϑοςθα σοι θη 6168. αἱ πἰρκὶ (8111, 
ἃ ΟἸ τ βιϊδη ὁ0 οῃ οδῃ ΒΟΔΡΟΟΙΥ 6 ρμἷδοθά οἢ 
106 Βαηθ ἰ6το] τὶν 158 ταυ]ἰϊα 6, σοταρ. Αςίβ χχ.- 
Π).-τδοθυβ 88 ἴ.6 Ηρβα οὗ ἃ Βοιι66.---αἀτοθ ὈοΙΌΓΘ 
τηθδὺ οηὐοίποα ΟΥ̓ {Π6 ΘΧΔΤΏΡ]6 οὗὨ ΟἸἾ τΙβί. ---ὐϑἰ τα] αΥ]γ, 
ΟΔΙΘ Ό]Πμ6ΒΒ, ργοβοσυδύίοῃ, ογᾶθσ, διὰ δσταπρομηθηΐ 
ἰδυρσῦ ὈΥ ἯἫΪ8 Ὄχϑιυρὶο.---Πὸ ἀΑἿ]Υ ταΐγβοϊο οὗ [86 
ἐροαϊηρ οὗ ἰλ6 το ΠΟ ΠΒ ἩὯΟ ῬΘΟΡΪ6 Οὐγ οδᾶγῆι. 

[δ νιμαεμπέϊιδ :--- Τὰ οἰδιιδ Ῥαπίδγιιο ποϑίογ, Το 5}6- 
γεηπὶ διιαυΐϊίαϑ » πεδοὶξ ἐδεγ γα ἐπὶ συμ, ψιὰ Ταηι 
διρπὶέ ἀἄαρθηι.---- Τγοηοἦ, : Οτῖβὲ ῥτοοϊδίτηβ Ηἰτ86 1 
ἷπ {818 ταΐτβοϊο 16 ὑπ Ὀγοδα οὗἩ {ἰπ6 πουϊά, ἰδαῖϊ 
Βῃου ἃ δββυλρο ἴΠ6 ΒυηροΡ οὗὨ τηδῃ, {86 ἱποχῃιδιυβιίϑα 
διὰ ἱποχβαυβί]6 βοιγοα οὗ 41] 11ἴ6, ἰὰ ποσὰ ἰπ6γῸ 
Β[ιου ὰ 6 οδοιρῆ ἀπ ἴοὸ ΒρᾶΣΘ ΓῸΣ 411 ἰ86 Βρὶ 08] 
ὩΘΘΩΒ οἵἉ 411 Δ ηρογΐπρ᾽ ΒΟῸ]Β ἴῃ 411 α068.---. δγοιοπ: 
(Οοπι. ου Ἀίατὶς νἱ. 8δ--44) : Τ|λ6 ΒΙ0]6, 8ο 1116 ἰῷ ὈΟΙΚ, 
ἘΠκὸ 16 ὅνο ὈδΡΙΘΥ ἰοατοβ δηὰ (Π6 ἵπο 8:68, Ὑμδῖ 
1Ἰδουβαηβ ΡΟ. ὑποιιβαμβ μ88 ἰὲ δα, δηα Ὑ11} 1 ἔδϑα, 
ἴῃ ΟΥ̓ΘΓΥ͂ 56, ἴῃ ΘΥΘΙΎ ἰαπὰ οὗἩ ΘΟ ιγβίοπάοσω, ἴὸ (868 
ποτ δ 6Πα |---Ρ, 5.] 

8. οἷεδιιδ Ἡαϊκίη οπ ἐλ ὅεα. (Ἡ. ΧΙ͂Υ͂. 293-88. 

Απᾷ βἰγδιρῦνγαν 96805 [16] οοπδίσαϊ θα ἢ18 ἀ͵8010168 ἰο σοὺ [Θηΐετ, ἐμβῆναι] Ἰῃΐο ἃ 
ΒΏΡ, δπᾶ ἰο ρὸ Ὀοέογθ μῖτῃ υπίο [10] {116 οΟὔοσ δίἀθ, υυ 8116 μ6 βϑηΐ [}}}] ἢ6 βιουϊὰ Ἰιᾶνθ 
86η} [ἢ τη υϊῦια 68 ααγ. Απα ψ]Πθὰ 6 δα βθηὺ {16 τη] ὐπἀ68 ἀυγαν, ἢ8 νθηῦ ἃρ 
Ἰηΐο 8 τηωουπίαϊῃ αρᾶγὺ [κατ᾽ ἰδίαν] ἰο ῬΓΑΥ͂ : πὰ θη [Π6 Θὐθηΐηρ νγ88 ΘΟΤΩΘ, ἢ6 788 
{Π6 186 δίοθθ. Βαῦ {Π|0 8810 τᾶϑ ΠΟΥ ἴῃ {Π|6 τιϊᾶϑι οὗἩ [ἢ 6 868, ὑοβββα σγιῦ] [νοχϑα ὈΥ͂ 186] 

ν. μι] 6885 τυϑηῦ απίο ἰμοτα, τναἸ κηρὶ οη [ογ60] (Π6 868.:1 πὰ στ μθη ἰδ ἀ18ς10168 ΒαῪν 
Ὠΐπὰ Ὑγϑ Κιηρ᾽ οἢ {Π6 568,2 (ΠΥ Τ6 16 ἐγοι]6α, βαγίηρ, ΓῸ 1Β ἃ Βριτιῦ [ϑρθοίγθ, φάντασμα] ; 
δηα {Π6Υ οτδὰ ουαὐ ἴοσ ἔθασ. Βαΐ β γαὶρὶ ένα 9658 Βρᾶκο απίο ἰμθιη, βαυίηρ, Β6 οὗ 
δοοᾶ σμδοῦ: ἰὰ 15 1; Ὀ6 ποί δἴγαϊα, απαὰ Ῥοίδσ δῃηβυγθσθὰ ἢϊτη δῃᾷᾶ 8814, Ποσα, 1 10 Ὁ 
ἴδοι, ὈΙὰ τὴ οομιθ διπΐο ἴπΠ66 οὐ ἰδ6 ψδῖθύ. ΑἈμπὰ ἢ 8814, ὕοῃηθ. ἀπά σι οῃ Ῥϑίοσ 
25 ΟΟἸὴ6 ἀοτγῃ ουὖ οὗ {Π6 Βῃ1Ρ, μ8 ἢ γαῖ κα οα [ου91}} (ῃ6 τυϑίοσ [ἐπὶ τὰ ὕδατα], ἰο ρῸ 
ἰο ΦεθυΒβ. Βυὺ ψῃθπ 6 βδνν {Π10 τῦῖπα Ὀοϊδίθσουβ, ἢ8 γγ1ἃ8 δἴγα!α ; δῃηὰ Ὀδριπηϊηρ ἰο 
51 Π]ς, [6 οτἹϑᾶ, βαγίηρ, [μοσὰ, βαῦθ 8. ἀπά ᾿πτηθαϊδίοὶ Υ {6818 βἰτοίο μα ἔοσίἢ δῷ 
μδηα, δπὰ σδυρα [ἰοοἱς μοϊά οἵ] ἴτω, δῃᾶ βαϊὰ υπίο πὰ, Ὁ ποὺ οὗὨ ἈΠ 16 ἔἢ, ΘΓο- 
ἴοσο αἰάϑῃ ὑῃοὰ ἀουδιῦ Απὰ πῆθα ὑΠπῸῪ νγοτο [884] οοπηθ [ὰρ] ὁ ἱπίο {116 51}, 86 τυϊπα 
οραϑθα, ΤΆρη {Π6Υ ὑπᾶῦ ΘΓ ἴῃ [Π6 5810 οδὴβ δῃηὰ τ υβῃιρρ6α μἴχῃ, βαυϊηρ, Οὗ ἃ ὑγαϊ 
ἴδοὰ τῷ {πμ6 βοῃ οἵ αοα [Θεοῦ υἱὸς εἶ]. 

ὙΕΡΟΒ: [ῸΓ ὑΠ6 Πα νγ88 ΘΟὨγΑσΥ. Απά ἴῃ {Π6 ἰουγίῃ νταίοὶι οὗ {μ6 πἰρὺ [αὐ 8 ο᾽οἱοοῖς,, 

ι στ. 25.- Ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν, Β., Β.. Ὁ-, αἱ. [(οὰ, Βίμδι!.1, ἱπδίορὰ οὗἨ [6 ἰδοέ, γεοορέα: ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης. " 
: ἀαλέπ, δολγοίίοπα δον ἀαϑ Δίδον'; Ἑπαϊά: τοαποια δεν ἀδη 866; Μογοῦ: ὥδεν ἀθη 826 λίπ κοαπαοίπα.-- 

.Φ Β. 

Ἀ Ὑετ. 26.-- το Β., 6. Ὁ). οἷς. [Ὁοἄ, ΒΙπ6[{], τοδὰ ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης γ--ἰμο ἐξα, τ'66. ὙΣ] 8 γοῦηρον ΜΒ8. : ἐπὶ τὴν 
ϑάλασσαν. [ΤῈ6 Ε. Ὕοτβ. ΟὈΠΠογαῖοβ ἰμ9 ἀϊδεϊ ποίου θοΐποου ἐπὶ τὴν (δοουδαίίνο οἵ πιοϊοηλ, δηὰ ἐπὶ τῆς ([Π6 φοπὶ- 
Εἶν, οὗ ἴ[λ 6 τῶοτο βρροδυίῃς οἡ [89 [6]κ6): 68 ἀ0685 4160 ἴ:6 Τιδῖ, Ὑ ]χαῖθ (ϑεε ρὸν» παρὸ πὶ ὈΟδΙ 61568), δι Ταΐμοῦ (στρ ἀνα 
Δίφον). ΤὴΘ Οὔδηρθ οἵ 0480 16 ΔΡΡΓΟρτίδίθ. ΤῈ ἀϊδο! ρἷ68 βὰν ἴμ6 1,ογά να κίης ΟΝ [9 ἰδκο, θη Ηρ τδὶκοά οὔϑν (9 
1οκο ίο ταδοὶ ἴθ. Οὐοτρ. [89 χορ. Νοῖο, δηὰ Μογοῦ ἐπ ἰ00.---". 8.] ᾿ 

8 γον. 29:---- Βοΐίος σοωδηξ: Απα σοηνέησ ἀσιοπ ὕγοπι ἴλ6 ελίρ, Ῥεοΐο"" τραϊξεᾶ, οἱο., καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὃ 
Πέτρος, κ-τ.λ.--Ρ. Β.] 

4 ον. 38.--[ΤΒὸ οἱἀοδὲ δα! τ 168, ἱποϊαάϊης Οοά. Βιπαιου5, τοδὰ ἀἁ να βάντων, “ πἸΒοΩ [ΒΟΥ Βδὰ σοτοθ τ|},᾽" ὅογ 189 
ἐμ βάντων οἵ ἰδ τοοοϊγνοὰ ἰοχὶ, Τιδομβοδάοιῦ δάμοσοθ [0 [89 ἰδίῖοσ, θὰΐϊ 1,Δοδυλπηη, ΤΎοςο}165, δηὰ ΑἸοτὰ δάορὶ π9 ἢ. 
ΣΩΟΣ.--, 5.} 



ΤῊΕ ΘΟΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Οοηπεοίϊοτι.--- 6 Βα οὐάοσ ἃ8 ὑμαὺ οὗ [6 πδΓ- 
γαϊδνο Ὀοίοσα ὺ8 8 Οὐδβογνοά ἰῃ (86 αοδρο]β οὗ Μαγῖκ 
ἀλη ὅοθῃ. [κ ἩΈΟΙΥ ομλἑῖβ ὑμ6 ανθηῖ. 

γεν. 22, βιταίσμῖτσαν Εἰδθ οοπείσαϊηοἃ ἘΠκ 
ἀἰποὶρ]θα, εὐθέως ἡνάγκασε.--- Τὴο χτηΐγϑου- 
ἰουβ ἔροαϊηρ δὰ τπδάο {Π6 βίτοηροδὶ ἱπυργθββίου ΟἹ 
{Π6 πλϊηβ οὗ {Π6 ΡΘΟΡΪθ, ΠΟ ΠΟῪ τβηθα 0 τοδί 
ΟἸγῖϑυ τμεῖνρ Κίηρ, ἐ. 6..)ὺ ἴο φτοοϊαίτη Ηΐπὶ Μοββίδῃ, 
ΦόΒη υἱ. 1ὅ. Οπ {}|8. 88 οὐ ΟἾδοΥ Οσοδβίοηβ, δ 65ι8 
δα σοπίοσδΌ]α αἰ δου ν ἴῃ πὶ αταπίημ Ηϊτηβοὶῦ 
ἔγοτῃ (86 τηυ τυ ἀ6, τ Ὠΐ ἢ, δοσοτγάϊηρ ἰο Φο η, ξ0]]οτ- 
ρα Ηΐπιὶ ἴο 186 νοβίοττι βίοτσο. ΤῊΘ γοᾶβοῃ ΨὮΥ ὁ 6818 
ἀἰϑτηϊββοὰ .,18 αἰβοὶ ρ᾽ 88 88 ὈγΟΌΔΟΙΪΥ [Πποῖγ βυτρδίυ 
πὶ} [Π6 ΘΙ Βῖ48π) οὗ 186 Ῥθορ]θ. [ἢ Ῥγοροσίίοῃ 85 
1Β6Υ Πιὰ δὶ ὅσβι Ὀθθῃ ὁποουσαρσοά ΟΥ̓ [86 Βυοοθβ8 οὗ 
18 εἷν δροβίο!ἷο γα ββίοι, τηυβὲ ἤατα Ὀ6Οη (ποἷν ἀθργθᾶ- 
βίομ τ Ώ θη ἴδο τἰάΐησα οὗ ΨΦοΠ 8 τηλτίγγάοσα ατγτίνοα 
'(Ματκ νἱ, 80, 81 ; 11 ἰχ, 10) ΤὨΐβ βαάάθῃ τονὰ]- 
βίοῃ οὗἉ ἔβεϊϊπρ τοπάθγοα ἰῃθπὶ 811 (ῃ6 τρότὸ βυβοορί- 
Ὁ]6 ἰο ἱπυργ βϑο.}8 ΒΌΟΝ 848 [Π086 ουοϊκοα ὈΥ (88 ΒΟ ὴ6 
ὙΠΟ (ΠΟΥ Δα υδὶ τὶ τπΠο586ἃ, [Ιῃ 41] "Ἰκοοοά, ὑπ 
ὈΓΟΡΟΒΑΙ ἰο τηᾶῖκο Φοβυβ κίηρ 'τγᾶβ ἱπίθηἀθαὰ ἱπ ὁοη- 

, ἔγαδβι ἰο ἐδο στα οὗ Ἡογοά, δῃᾶ γὰ8 ἤθῃσο 8]}] 16 
ἸΏΟΓῸ ἀδηρσοίοῦβθ. ΤὮο Ιογὰ ἰδυτῖθα Ὀθϊηά ἴῃ ΟΥΟΓ 
ἴο πὶ πάγον ΗΪτη561} [ἢ 6 τῆοτα Θ ΒΥ ἔτοσα ὑπ 6 ῬΘΟΡΙΘ 
δον Ηὰ δὰ οαϊτηθὰ ἰβοῃ. ὕροι 8. ᾿ἰομοῖυ, αὐυἱοὶ 
τηθυηίδίη-ἰορ που] Ηδ οδον ΗΪβ βδουῖβοο οἢ ὑπαὶ πο- 
(Δ0]6 δηὰ 'ρἰοτίουβ ἀδγ. 

Τὸ ρὸ Ὀθέοτο ΕΠ π.--- ἢ Τἰρῃθοοι ἀπὰ ὙΠ Ἰ6- 
Βοῖοτ, τὸ Υἱοῦ ἰῃ6 ουὐδθηΐ 88 [0110 108 :--Ἴ 6 ἀἰβοῖρ]68 
ΓΘ τοί ἴ0 Ρᾶ58 ΟΥ̓ΘΡ αἰγθοῖ]γ, θὰ ΟὨΪΥ τὸ σὸ Ὀοΐογο 
Ἡϊτὰ δἴοῃβ 186 οοαϑῖ, δηὰ ἴο ἰαΚα Ηΐπὶ ὉΡ δ {π6 ῥ]δοθ 
δρροϊηϊοα (τρὸ ς Βηθσαϊδά ν, π)ίοἢ ΥΥ̓ 1686 ον υἢ- 
ἀογβίδη 8 88 τοίοσείηρ ἰὸ [86 δαβίθσῃ Βοιπδβαϊαβ, 
δΔΌοΥ (86 τοῦ! οὗ (86 Φογάδη). ὙΠΘα Ψοδὺβ Βαὰ 
αἀἰβιιϊββοα {86 ῬΘΟ0]6 δηὰ δϑοοηαρά {πὸ τηουηϊδίῃ, [80 
ΒῃΪ0 νγαϑ ΔΙΤΟΔΑῪ 8 ὈΓΟΥ͂ ἴο (ῃὴ6 τὶπὰ ἀηὰ πανοβ, δἀπὰ 
ἀγίνϑῃ, ο0 ἴο 1868 Μ11}} οΥ̓͂ 186 αἰδοΐ 68, ἰπῖσ ἐμ 
τη 416 οὗἉ [86 8βοα. (ΤῊ 9 Θχργοββίου βασανιεζόμε- 
νον ἱπλ0}1658 ἐμπαὺ 116 ΒΐρΡ τγὰβ ἢ6101688.)ὺ υτίην 
ἴδγοο ψδίοδοβ, οσ {1} δρουῦ ἴὮγϑϑ ο᾽οἷοοῖκ ἰῃ 1.6 ᾿ροτῃ- 
πῃ, ἴΠ6 ἀἰβοίρ᾽ο8 8 ναῖῃν οπάθανογοὰ ἴο Ὀγίηρ [86 
ΒΕ Ὀδοῖς ἰο {86 φαϑίθγῃ οοδϑί, ἰῃ ογάδν ἰ0 πιθοῦ (86 
Μαβίθυ ἢθὰγ Βοιῃβαϊάδ. ΤΉΘΥ τοῦθ ΟἿΪΥ ἀτίγοῃ ἔδυ- 
18ογ νοβιπαγὰ; δῃὰ ἩΒΘη ἴπ6 βανίουν ΠΠΔΙΥ ΟΔΠῚ6 
ἰπῖο ἴῃς Βμΐρ, (ΠΟΥ ὝΕΓΘ ΔΙγΟΘΥ αυἰϊα οἴοβθ ἰο (88 
ὙΘΕίοΓ ἤογο. Ὁ 8116 ἴδ ἸΔοτίηρ {111 σορ ]οίοῖγ 
Θσχῃδιβιοα, (6 Τιοτὰ Φοβυβ αὐγαϊ θὰ ἰῃ 6 πὶ οα. 116 οαϑί- 
ΘΙ ΒΏΟΓΘ. [Ὁ ΔΒ ὕῃ 6} {Π686 αἰδίγοβδβίπρ' οἱγουχη- 
Βίδῃ 68 ἰῃαὶ Ηα ἔοὶὺ τα 6 ]]6α ἴοὸ ταϑηϊοϑιὶ ΗΒ τηΐγδου- 
Ἰουβ ΡΟΥΘΓ, ἴῃ ΔῈ ΘΠΓΓΟΙΥ͂ ΠΟῪ ΤΩΔΠΠΘΓ, ΟὈΟΙΡΑββίοῃ 
ἴον οβα πῶ ἰο]οα οἡ ἴῃ6 βοᾶ. 8πα ἃ Β6η86 ΟὗὨ ΟΧΑ]- 
δίΐοη ΟΥΟΡ ἴδ το 6] οὰ8 οἸοηθαὶ τ οἷ βοραγαίοα 
Ηΐμ ἔγοιῃ ΗΪ5 ἀἰβοῖρ᾽θβ, ἀδἰοττηϊποὰ Ηΐτ ἴὸ βρὸ ἔασι ἢ 
Ὄρου [86 8Βο8ᾶ. [ἴῃ {18 νυἱον οὗἨ [6 τηδίύον, [}18. τηΐτ- 
809 8. ἃ58 [0}} οὗ τησαπίηρ᾽ Δ ἃ ἰτηρογίδηιοο 88 ΔῺΥ ΟΥΠΟΓ 
οὗ [116 ΤΏΔΗΥ ΟἰβρΊδγϑ οὗ 1118 σοσηραββῖον απ ἴονθ. 
-- Δοοογαάϊηρ; ἰο (6 ΘΟΤΏΣΩΟΣ Υἱοῦ, ὙΠΟ. 8 δἀοριοα 
ουθῃ ὉΥ Μογον, ἰῃ6 Τωογὰ. δὰ οομητηδπάρα {π6 αἰδοὶ- 
ΡΪ6Β ἴο Ῥ888 οὐοσ Ὀοΐογο Ηΐτὰ ; Ὀυϊ ἱποῖγ ᾿ "88 
ΤΩΝ} τοίδγαθα ὈΥ͂ ΘΟ  ΓΑΡῪ τη, τ θη Ησ, παἰκίηρ 
οὨ ἴδ6 εν οὐδγίοοκ ρῶν, δΔῃα οδἰπηθα ἰμ6 Ββίοσττω. 
ἘΠΈμα νυν ἷβ Υἱ Ὁ 16 ὮΑΥΘ (0 ἀτρὸ ἴῃ 6 [Ὁ] ηρ᾽ ΘΟἢ- 
ΒΙΑΘΓΔΊΙΟΏΒ: 1, 1Γ 106 ἀθόοτο ἐν 12. ἐστε »Ὸ 
Βῃουϊὰ ἢᾶγεα ὀχροοϊοα ἐμαὶ ἱἰμ6 ἀἰβοῖ 98 που]ὰ μαγνο 
δδικοὰ ἴῃ Μαβίονς ΠΟῪ 6 ἰηϊοηἀοαά ὑ0 Ρ888 οὐϑῦ.0. ΝῸ 
οἶμον βΐρ ἰμδὴ {ποῖγβ νγὰβ ἴῃ παϊἰηρ (Φοἢπ νἱ.); πον 
πουϊὰ 1Ὁ μαῦο Ὀδο ΡΟΒΘΙΌ]6 ἰὼ βᾶγα οοπίοπιρ αἰθὰ 

[06 Ἰοηρ τοδὰ Ὦγ Ἰδηᾶ, τῆογο ὄϑροο δ! δ ἰδς Ἐτεη.- 
βο ἰϑὺ Βρθακβϑ οὗ προάγειν, ἩΒΙΟΣ ἱπι0}1}68 ἃ δμοτὶ 
Ῥᾶββαρθ, υη1}]} Ης Πιαὰ ἀϊδτηΐβθοά 1ῃ6 ρϑορὶθ. 1ωμδδὶ 
ΟΥ̓ 41} σουϊὰ 186 ἀϊ5οΐ 0168. ὄἜχρϑοὶ ἰμδὺ Ὁ γῖδὲ πουἹὰ 
ΓΑΙ ΟΥ̓ΟΡ {Π6 Βο8, 6Ἶ86 ὑμου οου]ὰ ποὶ αἴοσγπαγὰ δυο 
Ὀθθὴ δἴγαϊά δῃὰ τοραταοὰ Ηΐτὰ 88 ἃ βρθοῖγο. 2, {1} δὰ 
66. ἱπίοπαρα (Πδι {86 αἰδοίῃ! 658 ϑῃου]ὰ μαᾶνθ αἀἰγεοῖ 
Ραββα οὐδοῦ, 8πἃ ποίΐ ἤδυο τηοί ἰμ6 ᾿ψογὰ οἱ ἴδε ολε 
ΘΓ ΒΏοΓα, ἴδ ἸΟΟΣΏΘΥ ὈΥ πΒΙΟὮ ἸΠ6Υ 80 ΒΟΟῈ γοδο δὰ 
(86 τα ἀ]6 οἵ (86 δοὲ που] πᾶτα ὈΘΟῚ ΘΧΙΓΟΙΔΟΙΥ τῷ 
Ὀἱὰ, δῃᾳ (6 βίαιοιηθηξς δοσὶ σΟΒΙΓΆΤΥ πη δ που] 
ΔΡΡΟΔΡ ὑμδοοουῃίδ]θ. 8. Α.8 [6 αἾ8ο0 1 0168 ἼΤΟΓΕ Οἷο88 
ὈΥ 1π6 ποβίοσῃι βῆογο Φγθοη (0ὴ6 ογὰ σδτθα ὕρ [0 
ἴδοπι, {86 ταΐγϑοϊα σοὶ Ηδ μογίοιτηθα πουϊὰ ἰλγὰ 
θθθὴ δὨ ΓΟ Υ Ὁ801688 ἱῦ Π6Ὺ μα Εἰ ποτίο ζοϊοπεὰ 
(πεῖν ἰηϊοπἀοαά ἀοδιϊπαίίΐοη. Οπ ἴμ6 ΟἾΠΟΓ Ππαπά, τὸ 
ὌΓΖΟ ἴῃ ἔλγον οὗ ογ οὐ ἰῃ οσργοίδοῃ : 1. ΤῈ ἰοττηβ 
προάγειν, ἕω «ς,---ἰρ] γπρ [δαὶ Ηδ ἰπιοηδοὰ ἰο 
)οἷπ {πολ σοτῪ βμογγ. Τα ὀχρτοββίοῃ εἰς τὸ κέ 
ραν τουϑύ Ὀ6 οχρ]δἰποα 88 ταθδηΐηρ, “ ἰῃ ἴΠ6 ἀϊγοσίίου 
οἶ᾽) ον “ ἰοπδγὰ (Π6 οὐδοῦ βἰ4.6,᾽) οὐ οἶβθ “ π|ῖ(ἢ ἃ Τῇ ον 
ἴο Ρϑαβίηρ [0 {π6 ΟΡ βἷἀ6. 2, Τῇ δ δοβη βίδίοδ, 
ΟΔρογΏδυπὶ 88 ὑδοῖν -ὉΠ ἰγηδῖο ἀοβιϊπαίίοη, ἴῃς οὔ- 
γίοιβ ἱπιογργοίδοη οὗ πρὸς Βηθσαῖϊδάν πουϊὰ 
6 ἰδαῖ ἰὺ τοίοιτοά ἴο [86 οαβίδστι Βοιμβαϊάδ, ποῖ ΓᾺΡ 
ἔτοτη 186 τηουΐῃ οὗ {6 Φογάδῃη, δπα ἰδδὶ 186 αἰδοῖ ρ]ο8 
τοΓα [0 88}} δ᾽οὴρ ἴμ6 οοδδί, δῃὰ {δ ογο ἴο στοαὶ ἴΠ6 
[μοτὰ, 8. ὕπᾶον βυοἢ οἰγουτηβίαποοβ, 1 που]ὰ πάρα 
Ὀ6 ΘΟὨΕΓΆΓΤΥ ἴο {ποεῖν ὙΠῚ πῃ μου ἔουχια {ποπλβοῖ το 
ἴῃ 116 ἀνοηΐηρ ἴῃ (86 τηἰἀϑὲ οὗ ἴῃ 8εαᾶ. ΤΉ βῃῖρ μιδὰ 
θθοῃ ἀτίνοῃ οαἱ ὈΥ ἃ ΘΟΠΙΓΑΓΥ τὶ, δηὰ 41} [μοῖρ ΚΣ 
ἔοτίβ δὲ τοπίπρ ῥγονοὰ ἰπβυδηοϊοπί ἰο οουπίεοτγδοις ἰὼ 
οδβοῖβ, Τὸ βῃΐρ νὰ βασανιζόμενον. 4. ΑΘ 
οογάϊηρ ἰο ἴδ δοοουπὶ ἴῃ ΦοΠη, (ΠΟΥ τπσοῦο οἷοβα ὉΥ͂ 
186 ποβίογῃ βῆογο σι θοη {86 Βανίουγ Ἰοϊμοα ἔπ οπι, δῃὰ 
186 τίμα νὰϑ 8|}}} βίγσγοησ. Ηδὰ ἰδ Ὅθομ ἃ νοβι ΣῪ 
στη ἐποὲν αἰ ου]ἶο8 πουϊὰ Ὁ ταῦ ὄμμα Βᾶτὸ θοῦ 
δἰπιοδὲ οϑϑγοοιῃθ, ἀπά ἐπ8 Β6ΙΡ στ νοὰ ἴοο ἰδίθ. Βαϊ 
ἢ6Γ6 ἴπ6 οὈ᾽θοίίοπ ΤηΔῪ Ὀ6 υτροά, ἐμαὶ, δοοοτγαϊηρ ἴο 
{86 παιταίδνο οἵ Μαϊίΐζπον δπὰ Ματσκ, (116 πὶπὰ νγῶϑ δ} 
ἰαγοὰ πῆθῃ Φοβὺβ οαϊογοὰ (86 βῃ]ρ. [ὑ τοὐχος ὃ6 
δγσιιοὰ ἱπαὶ (86 τνὶπὰ, προ ττὰ8 ΘΟὨΊΓΑΙΥ ἰ0 ἴβεπὶ 
σῊ]16 {ΠΥ Βουρσῶϊν ἴο τοδοὶ [86 οαβίθσῃ βῆογο, που]! 
ΠΟῪ Ὀ6 ῥγορϊουβ, τθθη, αἴον μανΐπρ τοοοίνεά δοθὺβ 
ἰηΐο ἰδ 581, (867 που]ὰ βίβενς ἔοῦ ἴΠ:6 Ἡψοδύθ τῇ Βδοτδ. 
Βυϊ ἃ ρίαπορ αἱ [16 τὴϑρ ὙΠ τϑῖθονο (818 αἰ ῆ σ] 17. ἡ 
ΕΤΟΠὶ ΒΥ Ροϊπὺ οὐ ἴδ δαβίοιτι βῃοσα ἴΠ6 ἀἰβοίρὶοθ 
πουἹὰ τοαυΐτο ἴῸὸ βῦθος πογίπαγὰ ἴῃ ορᾶθν ἰὸ τοδοὶ 
Ψ} 128. Α ὄβίγοηρ που μοδβι συ υἱηὰ μαὰ ἀσίγοῃ ἔπεπὶ 
ἴῃ 8η Ορροβίίο αἰτθοιϊ οι ἀῃὰ [8 ἰπῖο (ἢ βοδ. Ηρποθ 
(ΠΟῪ πσογα ῬΓΟΌΔΌΪ ἃ ροοά ὙΔΥ Ὀογοπὰ Οδρογηδῦμ ; 
διὰ 1 [6 τίμα Πδὰ Ἰαβίϑα, 1ὺ που ]ὰ β.}}} ἤδυϑ ὈθεΏ 
ΘΟΠΙΓΆΤΥ ἴο ἴΠ6πὶ ἱῃ Ττοίογομοο ἴοὺ γοδο ΐηρ ἰμαῖ ροΠ, 
ΤῊΪΒ αἷ8ο οσρίαίπϑ (86 ἰοττοῦ οὔ Ῥοίοσ. Τὴὸ ἰωπὶ 
ΟΆΤΩΘ ἴῃ 8 ΠΟΙΓΒΟΑΒΙΟΣΪΥ ἀϊτοσοη, πὰ] 6 Ῥεΐοσ, ἴῃ 
τηοοίΐηρ Ηΐπι, μδὰ ἴο ζὸ δραϊῃβὶ πὶπαὰ δῃὰ τταυοα. ὅ. 
1[,Αβι1γ, δοοογαΐηρ ἴο οὐ ἱπιογρτᾳψδιίου οὗ (}}8 τοῖτα- 
οἷα, ἰδ τταϑ δυἀθΏ ΠΥ οα]]οὰ ἔογί ὉΥ ἴδ ἀϊδβίγοβϑ αἵ 
{86 αἰβοῖρ!ςα, τ ἢ αὖ ἴη6 ΒΆλ6 Ἐπ 6 σὰ Βυτ  Ἰ οὶ, 
ΨΓἘ116 (86 ταἰγβοῦ]ουβ μοἷρ αδοτάοα ποτὰ δὰ Ὀοΐ 8 
ἀϊγοοῖ δῃα ἃ ΒΥτΩ ὈΟ]1ΟᾺ] ἱπηροτί, 

γον. 26. ἴῃ 189 ἐουττ τσαῖϊοῖ οὗ ἐδ9 εἰκδὶ,-- 
ἐ. 6., Ὀοίποοι ἰἄτοο δηὰ εἰσ ο᾽οϊοοῖ ἴῃ 1Π6 ταοττίηρ, 
Αὐ 8ῃ οδυοῦ ροτϊοὰ Ὀοίὰ ἰλ6 δον δῃὰ (ἢ6 ΟἸΈΘΕΒ 
αἰνίἀοὰ 16 ηἰχαϊ ἱπίο ἰπγθο πδίοθβ, οδοὰ οὗ ἴοαῦ 
Βουτβ. Ἐτοπὶ ἴμ6 [6 οὗἨὨ ῬΟΙΏΡΘΥ, ΒΟΎΘΥΘΥ, {ΠΕ 
δὐοριρα ἰμ6 Ἐοτααῃ ῥγβϑοίϊοο οὗ τοοκοπίηρ ἴουν παι ον 
68, 6δοἢ οὗἉ ἴἤγϑθ ΒουΓΆ, υἱΖ.) ὁψέ, μεσονύκτιον, ἀλεκτον 
ροφωνία, πρωΐ. (Οὐπιρ. ὙΠΕΡ 8ὰ} Δ 

γος. 26, 26. Ονοσ ἴῃ 5θᾶ (τεν. 9ὅ, ἐπὶ τ ἢν δά" 
λασσαν, δΔοοροτάϊηρ ἰο ἴδ σὰς τοαὐϊηρὴ) ; οἱ ἐδ: 808 
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γον. 26, ἐπὶ τῇ ς 3αλ.).---ὸ ἰοχὺ ἴ8 ρΡοΐπῖβ ουὖ ἃ 
οἷοο, Ὀαϊ ψΟΓΥ ἱπιροτίδης ἀἰδυποίζοῃ. [ἢ σον. 2ὅ, [6 
τοδὶῃ ροϊηλ οὗἩἨ ἰδ παιτδιδνθ 1168 ἴῃ (Πΐ8, ἰμδὶ Ψ6818 
Βαβίοηρα ΟΥ̓ΘΣ ἐλδ δεα ἰο Ἰοΐηῃ ἰδ6 ἀἰβοΐρ]68 : τ }]0 'ῃ 
γος. 26 [0 ἀἰδοῖρ]68 ἀγα οἱ ον βίγαοὶς ἢ [86 Ταῖτθο- 
Ὁ]ου5 βἰσαϊ οὗὨἨ ομϑὸ ναϊκίηρ ΟἹ [8.6 868. [10 ἷβ Βοδγοθ- 
ἸΥ ὨΘΟΟΒΒΑΙΎ ἰ0 ΒΑΥ͂ (ῃδὺ 186 6088 οἵ Ῥαυ]υδ, ΒίοΙΣ, 
διὰ Οἰότγον, “ ταὶ κίησ σα ἴμ6 εἰμὶ δλογο δον (ἢ 6 
868, ψ.8. 8 ῬΟΟΥ Ονδβίοῃ οὗ (μὸ αἰ υ]γ."͵). ΑἿΥ Βυοἢ 
ἰάοδ ἰβ Θοταρ]οἰδὶ ν τοξαϊοα ὈΥ (ἢ. ΟΣΡΓοββίοη. περι ε- 
πάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα (Υ0} 29), ἀπά ὉΥ͂ {16 
Β06Ὲ6 δαΐνγοθι ΟἸγὶβὺ δὰ Ῥρίεγ, 88 γγΉ 1} 88 ὈΥ ἴΠ6 
πωροεβ ὈΣ ΠΥ οὗἨ δ φοηνοσβδίοη σαιτίθα οα ὈθυΘθἢ 
ΘΟ τῖδὲ οὰ ἴα βῇοτο δὰ [86 ἀϊβοὶ 168 ἴῃ [86 τηϊἀβὺ οὗ 
[δ 868 [Ἔϑροοίδ!] ἀυτίηρ᾽ ἃ Βίοστῃ οἢ [86 1Δ].60]. Β6- 
οἰά65, (86 ἰθττὸσῦ οὗἩ [86 ἀἸβοῖρ]68 βονβ (μα΄ [86 ϑυθηΐ 
ἯΔ8 ΤηΪΓΔΟΌΪΟΙΙΒ. : 

ΠΏ σοΐσδοῖϑ ἐ18614.---Ἰἰ Ὧ85 Ὀδοὴ τορδγαρὰ : 1. 
ΑΒ ΤΩΘΤΟΙΥ 8 τυδηϊοϑιδίΐοι οὗ ὑδ6 ΒΥ οὗ [86 δοῃ οὗ 
αοὰ ονανρ ἰδ6 οἰοτηθηΐβ---α ΜΟΒΟΡ γαῖ νίον πο ἢ 
δι88 Ἰαίοὶ Υ δραΐῃ Ὀθθὰ δαἀνδαμοθὰ ὮΥ Μογογ ἢ [ἢ τὸ- 
ἘΪΥ, ἰε 86 βυβιοίοην ἴὸ βαν, ξμδῦ {Π|6 παγγαῖδνο ἱπι 0} 168 
ποὺ ΠΔΟΓΟΙΥ ΒΌΓΔΥ ΟΥ̓́ΘΣ [16 Οἰοτιοηΐβ, Ὀὺπὺ 4180 οτηηΐρο- 
δὶ ΒΉΔΥ ΟΥ̓ΟΡ ἴΠ6 ὈΟΑΥ͂ οὗἩἨ (6 [μογὰ “6808, π ϊο ἢ 
ὍᾺ8 ποὶ ἃ αοοσίϊο, Ὀὰϊ 8 τ 8] μου. 2. 7. Παγβϑ ἃ]- 
Ἰορὰγ δἀνοστίθὰ ἴο [86 παίυγαὶ [0Γ ΣΙ 6 ὑππαίυγαὶ, 
ὈΘΟΘΌΒΘ ΘΔ δηὰ οχορϑιῖ 8}}} ἱπηρο581}}6)] 
εσρἰδεδιίο ὈῚ ΡΌΪυΒ δπὰ οἰ μογϑ, ΜΒ] 18. Ἡ ΠΟΙ ἰῃ- 
ΘΟ ρδίθϊο τῖτὰ [86 πασταῖϊνο. 8. ϑοτῃηθ Ββᾶνϑ γϑργο- 
βοηιοὰ ἰδ 8.8 τη ΓΟ Ϊν ἃ παίυγαὶ οὐ, τ Διο. ἰγδα 0. 
Ἠδὰ οἰοιμοᾶ ἰῃ ἃ βυῃθο ] 68] οὐ τυ 8108] ἔοττα (Βδυπι- 
"βαλοῦσα Ηδβο, ἀπά δ Ὺ 4180 ἀο  οεἴϊ6). 4. 

Ἰϊοα βροβϑῖϑβ οὗ βυτησοίηρ (1 ). ὅ. βοπιθ Βανθ οἶδις- 
δοίοτὶζοὰ ἰδ 88 ἃ τυ σι σαὶ ἀποοάοίο οὗ [86 8βε8, ν νὰ 
δροοΐδὶ γϑΐδιοποο (0 2 Κίηρβ ἰϊ. 14; νἱ. ὁ ; ΦοὉ ἰχ. 8, 
διὰ τὸ ἑογοεΐῖστι ἰοροηαβ (ϑίσδυββ). 6. Υ οἶββο ν᾽ ον ἰΐ 
ΔΙ] οροτίοϑ! νυ ; τ 116, 7. ΟἸββδυβοῦ μοὶ 8 ὑπαὺ οἷν 
Ἰοτὰ Βοτθ σωδηϊξοβιθα ἃ ροόῦγοῦ ἱπμογοηὺ ἴῃ Η]8 ἢ ΘΓ 
ΘοΙΡροτγοῖγ. ΜοΥοΣ ἀθποῦποο8 {818 γθνν 88 ἀοοοίίο,--- 
8 οἴδτχο το ΟἸΒΒδυβοη τηϊσιΐ μᾶγο τοϊογιθα πιὰ 
ἸΔΠΟἢ ρτοδίον ᾿υϑίῖσε; ἴοσ τη  5Ε]γ, ᾿ΐ τὸ ΒΌΡΡΟΒΘ 
(θαι (86 αἰνϊηἰγ οὗὨἨἁ ΟἸτὶδὲ Πα βυδβίδιποὰ ΗΪ8 υτηδη 
παΐυτο τ ἢ 116 τ Ι κῖηρ οα (6 Μαΐου, πΘ ΤΩ ΚΘ 8 ΘΟΤω- 
ΡΙοῖο βαεραγαϊζοι Ὀδθίνθθῃ [86 πὸ Ὡδίαγοβ ἴῃ [86 Ρ6Ι" 
δου οἵ Ομγίδι, πιο δοΓ 4}} ἰβ ]οοείἑδηι, ΟἸΒμδυΒοΏ 
5, ἴα [6 πιδῖπ, τὶρῃὶ ἴῃ ἴησ {μαὺ ἰὑ 18. 8 τη ϊδίδκο 
10 τοζαγὰ {86 ἱταπβίοιτηδιίοῃ οὗ Ομγὶβὶ Δ8 (μ6 πουὶς οὗ 
ἃ τοοτηοῃῖ, Ὀαὺ ἰδδὲ (818 ἰγαηβίοστοδίίοι. δηὰ ρογῖθο- 
ἄοῃ οχιοη θα οὐοῦ 811} ΗΪβ 116. 6 οὐ͵θοὶ ΟὨΪΥ ἴοὸ 
τὴ τρδῆποῦ ἴῃ Μ Ὠϊος ἮΘ ἜΧΡΓ68868 [18 ὑταΐϊῃ, 10 ΤΟΓΘ 
τΆοτα οοττϑοῖ ἴο 880, ἴῃδὺ τ 8116 [Π6 ἰταηββριγδίίουι οὗ 
Ομτῖβι, νἱονσοᾶ 88 α δίαξδ, Θοταγλθηοοθα πἰτ ΗΪδ8 γοβῦν- 
τοοῦοι, πο ἀϊδροβίομ ἰοπαγὰ ἰδ τὰϑ ποῖ ΟὨ]Υ͂ ἴῃ Β6- 
ταοῦὶ ἴῃ Ηΐβ Ὀοὰγ ἔγοπι {Π6 ὅτβί, Ὀαὺ ἱπογθδβί ΡΥ ταδη- 

᾿ ἢ εριοά ᾿186}} δὰ ἀονοϊοροὰ ἀυγίηρ' (86 τΠῸ]6 ΘΟΌΣΒΘ 
᾿οὗ Ηΐβ 16. Ηδηοο αἰδὸ ἱ86 Τογὰ τηδηϊξοϑίθα {1.18 
ΕΟ οἱ δροοΐδὶ οοσαϑίοσιβ, βὐθὴ Ὀδίοσο ΗΪ8 814] βυΐ- 
αἴησθ. Αὐ ΗἰβΒ Ὀαρύώδιῃ ἰδ μαὰ ἀρροδγεά ἴῃ ἃ βίψῃ 
ὅοα μβοάσοῦ, Αμδΐῃ, δὲ (116 τοηΐγϑοὶθ ἰῃ δηλ, δῃὰ 

Φ ντοροδξίου ἐπί τὴεν 180 ΚΘΗ ΕΘ ΤΩΔῪ πιθδη: 05 
Ὧλὸ δαπῖ οὐ Ὁπὶ ΤΙΣ ΔΙ͂ΟΣ γοΣὉ9 τ τον 88 ἴῃ ὅδ χχί. 1 

(ἐπὶ τῇ: ϑαλάσσης τῆς Τιβεριάδος), ποῖ αἴζεῦ γϑτὴϑ 
οἵ πιοϊίου, 85 περιπατεῖν, δηὰ 5111} 1685 Ὑ]ΓᾺ [Π|0 δοοτιβδῖίνο, 

Ὗ Στ οδξι 8606 10 ΤΑΟΠΟΡΟΥ͂ΒΙΣ Επὶ ἴῃ Μογοῦ, 0 Βα ρὶν 
δε) ε {πὶ ἴοο. (Ρ. 800): “16 δδοθθ δ] ΐ εἐπ «οὐπαογ ων 8 

Θολόη ἐπι 566, τοὶ οὮο8.. «.. πηΐονῦ ἄδσηῃ Οὐ οἰ οραηῦ α 
δον ΟΝτίδΐο α]6 βοθη αοιϊοβ ἱππομηθηάοη Ηδττβοῦδ ΟἿΘΥ 
ἀϊ6 ἙἘΠοτηοηῖο πηᾶ ἴῃτο Κιῆδο σὰ βίβι θη, πἰηϑίομ Ποἢ ἀ09 
5:6 ἀος Αὐιεδηγαπα δύο υδ]ς πηὈοδι Ὁ. Γ ἰδὲ; " {. 6.) 

ΜογοΣ δα πιΐὶβ ΠοτῸ 8 δι ΡΟΣ ΔΙ ΓΑ] ΤΌΙΓΡΟΙΟῚ Ὑ1Οἢ τηαδὶ Ὁ6 
γοὰ ἄοὰ ΟἿ σΙδ᾽ 5 ῬΟΎΤΟΓ ΟΥ̓ πδιῦτο ἀπο ης ἰὼ ΗΠ πὶ 

ὙΠ 6 ΤΥ Ου ] οὐ 8} γ ἐθοαϊησ (86 τα ἰζαάο, ᾿ν μα ΒΒΟΏΘ 
ἴογι, δπὰ ὑμαὺ ποὺ ΤΩΘΓΟΙΥ 88 ἸΠμογοπΐ ἴῃ Ηΐτὰ, δα 88 
οχίθηαΐηρ ἰο οἰ βοτβ δῃὰ πογκίηρ ποπάδτθ. Απαὰ ΠΟΥ, 
ἴῃ [6 ΟΧΊΓΟΙΑΣΥ οὗὨ [ιἷ8 αἰβοΐρ]68, 10 Ὀαγβὶ ἔοσι ἢ ἴῃ 8]} 
119 πιδ)οδὲγ ; 116 βοοὴ δου παγὰ ἰὑ τηδηϊ ϑϑιθα 1ιβο 
ἜΘ ὰ ἰῃ 8 υἱβ' Ὁ]6 ϑΠΠο οἡ ἴἰδ6 Μουπὶ οὗ Ττδηβθρι-. 
ταὔοῃ, [ὉΓ ἴδ ὑποίοϊ ἃ ρυγροβο οὗ βῃονίηρ ἱμδὺ (6 
Γονὰ ὅδϑυβ οηἰογοα, οὗ Ηΐδ οὐσῃ ἔγοθ οιοῖθο, ὕροι [6 
Ρϑίὰ οὗ βυδοτίηρ τὶ ἢ πον οροπμοὰ Ὀθίοτγο Ηΐπὶ, δηὰ 
οὗ οοπδιτηϊησ (6 ἰλί ἢ οὐὗἩ [6 αἰβοῖρ]68. Ετομὰ ἴῃς 
ἴαοῦ ἐμαὶ Ὦγ ἔα Ῥοῖον οουἹὰ βαγθο ἴῃ (8 τηδίίογ, 
νὸ ἰἴον ὑμαῦ ἰ86 τα]κίηρσ οα [6 868. Ὑὰ8 8 τηοϊῃθηῦς- 
ΔΙῪ τοδηΪ οβίαιίο οὗ 8 Ββρὶ τὶ νυ] ρόσον, ἱπμογθηΐ ἰῃ {110 
Ὀοὰγ οὗὨ Ομ τίδι, πα οἢ Πδὰ ποὺ 88 γοῦ ἀρροαγθά, Ῥε- 
ἴθ γ---αϑ ἱπάθοα ΟἿΣ Ἰυυπλδῃ παίατα βΘΏΘΓΆΙ]Υ---ῬΟΒ8688- 
οΘα [86 Βδῖὴθ ἱπῃογοηῦ ῬΟΎΤΟΡ, ἩΏΙΟ. τοργοβοηΐβ (ἢ 9 
δοστῃ οὗ ὑῃ6 τοβυγγοοίΐοα, Βαυΐ ἴῃ οὔὖῦ ργεβοηΐ βίδίο 
ἀμ ϊ9. ῬΟΤΤΟΣ ἰβ οἰορμοὰ δηὰ ἔθιίογθὰ ὈΥ͂ ΒΔ ΒΊ] 685 : 
δηὰ ἴῃ [818 ἰῃϑίδησα 8 ΟὨΪΥ δινδοηθα ὈΥ ἴμ6 πομᾶου- 
σουϊηρ ποτὰ οὗ (86 ογὰ, ἢ 116 ἰΐ αραῖη ἀἰβαρρθδτθ 
ΒΟ 800} 88 ζαὶ τ σῖνοβ ρἷδοο ἴο ἀουδί. ΤἸδυΒ [818 τηΐτ-. 
8016 οὗἨ Ομ γῖϑι ἰβ ἃ στηΐγϑοὶθ οἡ Ηΐθ8 οὔτι Ῥϑγβου, δὲ 
1|κ [86 πιγδοῦ]ουΒ Ὀἰγία, [86 ἰοΒΕΠΔΟῺΥ αὖ Ηΐ8 Ὀὰρ- 
βπ), [6 ὑγδηββσυτγαι οι οἢ [6 ταουηῦ, (86 ΤΟΒΌΣΤΘΟ- 
ἰίοῃ, δηῃὰ {86 δϑοθῃβίου---οϊηηρ Ὀδοὶς ἰο 186 Βτδβὶ 
ὕπο, διὰ δρδίῃ ἰοσπναγὰ ἴο {π686 οἴδὺ ὁνθηΐίβ, ΤὨΪΐβ 
Τηΐγβοϊο οὐ Ηΐμ Ἰοὰ ἰο [06 τιΐγϑο]ὶθ ὈΥ Ηΐπι, οὐ ἰὸ 
[06 ΒΌΠΙΤΩΟΙΒ ἀἀάγεββοα ἰ0 Ῥοίδρ ἴἰὸ νγαὶκ τὰ ἢ Ηΐτὰ 
ΟὨ ἴδ ναΐορ. ΤῈ6 ἰπβίδῃϑοβ βοῃ  σ268 δἀἀυοσοα οὗ ᾿ 
ΒΟΙΩΏΔΙΠ 818" δα οἴμοτβ ὙΠῸ Ππαῦθ 86 οἢ ἰ80 
ΔΊΟΥ ΟΔῊ ΟΥ̓ ΠΟ ΙΏΘΔῺΒ ΟΧΡΪΔΙη {1118 τηΐγϑοὶο, Ὀὰὶ 
ἰΠ6Υ ἄσβοσνα Ὡοῦσα 48 το Δη 68] δηᾶ ραϊμοϊοσίοδὶ 
ΤΩΔΗΪ βοβιδ0η.8 οὗ 8 Ῥότσοτ, βίης πμδὺ 18. ΡΟΒΒ10]Θ 
δὰ Ἰππογθηὶ ἰῃ υμδῃ Ὠδίυγο, το ρμοὰ ον 88 ἰΐ 
8.}}} 8. ΟΥ͂ δἰπ, δῃαἀ οοποθαϊοὰ ὈΥ {86 οομῃίγαβὺ ὯὉθ- 
ἔπος ἰδ γβὶ δῃὰ (μ6 βοοομᾷ 16. Αἵ ΔΩῪ ταῖϑ, ἱῃ6 
Βῃοὰ ἃ ἀΐπὶ Ἰίχῦ οὐοῦ (ἢδὺ τνοτ]ὰ οὗ Ὠἰριον 118 τ μἰοὰ 
16 Θοἀ-δη οροποὰ ὕρ, δπὰ ἰμῖο πο Ῥοίογ ἴῸΓ ἃ 
Βμοτγὺ Βρδοο δηὐοσγε, ἰπσουρἢ 86 ορογαϊϊομδοῦ (αἰ (ἢ. 

[ΤΒΕΝΟΗ, (Ο]]ονίηρ ΟἸδηαυδβοη, Νοαπάον, Ὀ]Ἰτθδπη, 
δηἃ Ομοῦ ἀοστηδη αἰνΊΠ68, ΤΟΙΒΔΓΚΒ ΟἹ [18 ταΐγδο]6 
(Δοίεα οπ ἐλ6 Δ γαοῖεδ, Ὁ. 286): “ΤΏ τοΐγδοὶο ἰδ ηοὶ 
[86 νἱοϊδιΐοη, πον γοῦ 6 βυβρομαίοη οὗὨ αν, Ὀυΐ (86 
ἱποοτηΐηρ οὗ ἃ εἰσιον ἰαῦν, 88 οὗ ἃ βρί γι] ἰῃ [ἢ 
ταϊἀδὲὶ οὗ παΐυγαὶ! ἰαττβ, απ ἐπ 6 ΤΟΙ ΘΙ ΔΓΥ δϑϑογίηρ, 
ἴον ἰῃδὺ Εἰρῃοῦ αν, οὗ (86 ργθἀοχηΐπαποθ  ὨϊΟἢ 1ΐ 88 
ἱπιοηἀοά ἴο ἢᾶνο, δπὰ Ὀυϊ ἴον πῆ Β 14}1 1 πτου]ὰ 8]- 
ὙΓΆΥ͂Β ὮΆΥΘ Παά, ΟΥΟΡ ὑπ ἰοῦσαν  ἀπὰ πὶ ἰῃ}8 ἃ ὑτὸ- 
ΡῥΒοῖίς απ οϊραίίοῃ οὗὨ [16 ργδνβίθηοο προ ἰδ 8}}4}} 
ΟὯ6 ΟΔΥ τϑοῦνοσ. ΕἸΧΔΟΌΥ ἰδ 08 γγ88 ἴμοσο ποτ [80 
βῖρῃι οἵ ἴ86 Ἰογβῃϊρ οὗἨ πιδῃβ 5111, σβθῃ τῃδὺ γ7}}} ἷβ 
ἴῃ δΌβοϊυῦθ ΒΑΙΤΏΟΩΥ πὶ αοα ΒΒ ΜΠ}, ΟὐΟΡ αχύθτηδὶ 
Ὡδίαγο. [ἢ ΟΥ̓ 0818 ὙΟΓΥ ἰανν οὗ σταυϊίγ, 8 ἴδο- 
016, ἀῃὰ ἔον [86 τηοϑῦ ραᾶτγὺ ὑποοηβοίου δὶ Υ 
τοιαηδηὺ ᾧ ΟὗἁἨ ἰδ ΡΟΥΤΟΣ ΒυΓΥΪγ 68 ἴο τὴδῃ ἴῃ [86 Μ6]}- 
αἰϊοβίοθα ἴδοις ἐμαὶ ᾿ιἷβ ὈΟᾺΥῪ 18 Ἰρμίον πο π ΒΘ 8 
γα ἴμδῃ βοορίηρ [88 νϑ οὐβογνϑα ουϑῃ ὈΥ ῬΙΏΥ, 
Ἡϊΐοὶ, Ναί. νἱῖ. 18] ἃ ἴδοῦ προ ΟΥ̓ΟΓΥ ταϑη ὙΠῸ 88 
οαιτίοα 6 οὐἱὰ που]ὰ 6 δΐθ ἴὸ αἰϊθδῖ, Ετοσὰ (18 
νο σοποῖϊαάδ ὑπαὶ ἴ86 Ὠυτηδη ΘΟΙΒΟΪΟΌΒΙΘΒΒ, 88 8ὴ ἴῃ- 
Ὧ6Γ οομΐγο, ΜΟΥΚΘ 88 8 Ορροβίῃρ' ἔογοθ' ἴο 16 αἰίσϑο- 

5 ἴπο ϑοῃ οὗ Θοΐ, Ὀπὲὸ (86 οχδςῖ πηοὰθ οὗ ψΒΙοὮ ὁδηηοῖ ὈΘ 
ἀεβδηοὰ.--Ρ. Β.] 

δ ,.7} ἢ ον Ῥνοοονδέ ἰ. ἼΤ. 
{1 [Τλΐἷδ σο!]οσδί!οη οὗ νυτγάκ, ΓΙΔΕΙΙΡ ΕΥ͂Ο ΟΥ ΏΟΓΟ δά ]60. 

ἐἶνϑδ, τ Δ ΙΟἢ τὸ ἀΔοδηοᾶ ὉΥ͂ δάνογθβ, 40 6 16 ποῦῃ, ἰ8 8 
ΡΆΪΡΑΌΪο Θοτππιδῃίθτη, τ! ἢ ἴο [89 ΕΠ ἰδῆ ΘΔΓ Βουῦ πἀδ ὨΟΔΥΥ͂ 
Ἰμε αν ἰποϊοσδηῖ. [ἢ [8 Ἔππηκο τος Ὦγν. Ττγοηοῖ, 8 ν τοῖο 
βυσἢ τοδμὉ]9 Ὀου ΚΒ οἢ ἴδ6 ἔπ 
οὔ νο Δηάᾶ ἰδ οἰβοσνίβο 8. 91ΤῚῸ5]}}. ΤΟΥ, δΔη ἰἀἰοιηϑίϊο τ᾿ γ]- 
ὍΣΣ εον Η ̓ς ΤΥΘΑαΠΘΏΌΥ 80 σδγοὶθδδ ἀπ ἃ ὨΟΒΟὨΔΙδηΐ ἴῃ δΪΦ 
δἰ γ16.--"Ὁ. δ. 

αἰϊϑὰ ληστδρα, βηὰ [Π6 δἰυὰ 



2 

ΧΡ) 

(ἰομ οὗὁἨ 186 φαγὶ δπὰ {86 οοηίτγίροίδὶ ἕογοο οὗ χγδυν, 
ΠΟΥΤΘΥΟΓ ὉΠΔΌΪΘ ΠΟῪ [0 οὐ γῦθδν ἰϊ."-- Ρ, 5.] 

γον. 26. 1 ἰδ ἃ αμοβῖ, οὐ ἃ βρϑοῖζϑ [τοὶ δρίγές, 
85 ἴῃ (Π6 Ε. .,], φάντασμά [τοὺ πνεῦμα] ἐσ- 
τιν.---[[Ὠοὶγ ΟΠ ἰπ 186 Δρραγοη οὗ βρϑοίγοβ 18 
Ὦ6ΓΘ Ργοβυρροβοά, Τ86 γἱνἱα βίο! οὗ ὑποὶν βυδ σι 
ἸΟΓΤῸΓΡ ΓΩΔΥ͂ Ὀ6 τοραΓἀοα 88 8 ἱηαϊγοοῦ ουϊάθηοα οὗ (86 
[αι] 658 οὗ [μ6 πασταίιϊνο ΤΊΟΥ βϑοσὰ ἰὼ [876 ΓΟ- 
ξεγαοὰ {π6 Δρραυ ΟΠ 88 Δὴ ἱπαϊοαϊίοη οὗ φοτηΐηρ 6ΥἹ]]. 
---͵Οὁ᾿,ΑΟσοογαϊηρ ἰο [86 πατταῖϊνα οὗ Φόμῃ, (Π6Υ ΤΟΤΕ ἃ]- 
ΤΟΔΟΥ Ὀούποοη ὑποηίγ-ᾶνο δηα {ΠΙΓῚΥ ἔα] ΟΏΡΒ ἴγοσὴ 
[86 δαβίθγῃ βῆογαθ, ἐ. 6.) ΒΟΓΌΒΕ δΌουϊ ἴσο ἔουγ 8. οὗ 
86 ἸαἸκο. Ξ 

γεν. 38. [ΑἸξοσὰ : “ ΤῊΪΒ παυταιΐνο τοβρθοϊίηρ Ρο- 
ἴον ἷβ ρθουν ἰο Μία ον. [ὑ 18 ἴῃ ὙΟΥΥῪ βίγίοὶ δοοογα- 
806 ὙΠῚ. ΠΙΒ πϑστὰ διὰ οοηδασηὺ οΠαγϑοίοσ, πὰ 1.Δ8 
Ὀόοη ΟΔ]]οα δἰπλοϑὺ ἃ "ΓΟ 6 ΑΓΒ] ᾽ οὗ [ἷ8 ἀθηΐ8] δῆϊοσ- 
παγὰ, Τὺ οοπίδίη8 ΟΠ6 οὗὉὨ [86 τηοβὺ ροϊηἰοα δῃηὰ βίυΚ- 
ἱηρ γον 0.8 τ οἢ τὸ ἤᾶγο οὗἨἁ {Π6 παέμγε δῃμὰ αν- 
αἴοσν οΓ 7ζαϊίδ, απιὰ ἃ ποίλ]6 ὀχϑγαρ]α οὗ 86 βοΟῦγοΓ 

«οὗ ἴπ0 ΙΖ οΡ βρί γυ4] βίαϊο οὗ τηδῃ οὐοῦ ἴῃ 6 ἰδ σοῦ 
Ἰανβ οὗὨ ταδίίογ, 80 οὔὔϑῃ Ὀτουρὶι ἔοσσαγὰ ὈΥ͂ οὺγ μογὰ, 
32 οὗ. χυὶϊ. 20 ; χχὶ. 21]."---ἰ βείου᾽ Β ἔδυϊθ Δ΄ ἐπ ἰδ 
ΜΟΡΒ: “ ΒΙὰ ηι9,,) ψῃϊοἢ ὈΟΙΣΆΥ δὴ δι Ὀἱτου8 δηὰ 
ΟΥΘΓοοπβάρηϊ ἀδβίγο Ὁ ουἱάο δῃὰ ουϊάδΓο [86 Οἴδ6Ρ 
ἀἰβοῖρ 68, ΔπᾺ τῇδΥ Ὀδ γοργά δβ ἃ ὑγοϊβάθ οὗ [86 
Ὀοδϑίίι! : “ ΑἸΒουρῃ ἢ 8141} "6 οὔεπαρα αἱ ΤΊΘ6, 
γοὺ σ|}} ποὶ 1"-- Ρ. 85.] 

γοῦν. 29. Απὰ Εἴο βαίὰ : Οὐσωθ "-- 6 οὗὨ ἴῃοβο 
ΘΟΙΩΙΏΔΠ48 οὗ βονογοί τιν ὙΒΙΟῺ Ῥγονο (δῦ (86 Ποτὰ 

ἐπ 11} οομβοϊουβῃ 688 οὗ Ηΐ8 ρονυγεγ, [Βαυὶ 
ἰς 18 τπΟΓ6 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ὑπ6 ροτιμιβεῖγο Οὐπιε, ἱ, 6... “ Μαῖκο 
186 ἀχρογιτηθηῖ, ἢ ἰμου ἀορδίτοβι.᾽"" Τλι6 οσὰ Κποὸν 
(δῦ Ῥοίον᾽Β οουγαρα που]Ἱὰ [81] ᾿,Ἶπ|.---Ρ', 5, 

γεν. 80. Βαϊ τῖδθῶ Ὠθ9 βατν [πο τὺ]ἱπὰ Ῥολεῖοχ- 
ΟΌΣ͵---ὦ. 4. ἐδ ὶρἢ πάνοδ, ἢ ρο ]οὰ ὈΥ ἴ86 πίὶπά, 
Γυδῃΐηρ δραϊηδὶ ΠἾπ,. τς Ἰοῃς 88 Ῥοΐδσς Ἰοοϊρὰ ἰὸ 
εβὺ8 ΟἸΪΥ, Ὧ6 ΤΌΒ6 ὈΥ͂ [Δ ΟΥ̓ΘΡ [86 6]οτηθη 8 οὗ μ8- 
ἴαγο; Ὀυΐ ΔΒ ΒΟΟῚ 88 πα Ἰοοϊκοὰ ΔΌΘΥ το; «6811 0 
[86 ὈοϊδίογουΒ τγᾶνθβ, μ6 Ῥαρδι ἴο ἀουδὺ, ἰο ἀοβρομά, 
δα ἴἰοὸ βῖ:κ.---Ρ, 8. 

γεν. 81. Βοχοίοσο ἀἱάδὲ ἴβου ἀουθῖ --- 
Διστάζει ν ΤΑ6ΔῺΒ ὈΙΌΡΟΙΝ, ἴοὸ ἔτη ἱστοβο οὶ Υ ἴῃ 
το αἰγοοιίίοηβ, ἴἰοὸ ταῦοῦ, Μαιϊΐ, χχυϊὶ, 17. Πρῶτον 
ες ἐθάῤῥησας, ὕστερον δὲ ἐδειλίασας. Ἐπ. Ζίρα- 

8. 

γεν, 82. Δυὰ τ ΒοΩ ἴπον τῦοσθ οοπῖθ ἑπΐο 
[19 δ ρ.---ί γον : “ Ασοογάϊΐηρ ἴο ἴα παιταιΐνο ἰῃ 
Φόπα, Ομ τίσι αἰὰ ποῖ δηΐον (Π6 βηΐρ, ὑπουρὰ Ὁπ6 αἰδοὶ- 
ΡΪ68 ψΌΓΘ ιοὐϊίπρ το τοοοῖνο ΗἩΐΏ. Απ δοῖυδὶ (μΒουρῃ 
Ὁπτηρογίδην (ἰἰβοσοραῃ ον." ΟἸΒΗΔΌΒΘη δοσουῃῖβ (0 
186 αἰ ΠΟΥ ὈΥ͂ τοτμασκῖηρ ἰμαὺ (868 αἰδοῖ ]68 δἱ Βσδὶ 
βουσὶ ἰο δυοϊὰ τμδὶ (Π6Υ τοραγὰ θα 88 8 βρϑοίζε  Ὀαὶ 
σΠοη (ΠΟΥ͂ 186 Πογὰ, 16} τ γῸ διχίουβ ἴο 
τοοοῖνο Ηΐτὴ,---ὙΠ] Οἢ ἱταρ] ]ο, ἃ8 ἃ ταδίϊου οὐὗὨἨ δοῦγβο, 
τ1παῦ Ηθ δοίυδ! οηίογοὰ (μ6 βῃϊρ. Αγαΐη, ἰῃὰ [86 
αομβροὶ οὗ Μαῦκ, τὸ τοδᾶ ; ἤθελε παρελθεῖν. αὐ- 
τούς. ΑΡΡΔΙΟΠῺΥ ἰδ μεὰ θόθὴ {86 ἱπίθηοῃ οὗ 

ΤΗΕῈ ΘΟΟΙ͂ΡΕΙ, ΑΓΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΥ. 

Ὀαΐ τὶ βροοίδὶ σεΐογθμοθ ἰὸ ΗΠ8 ἀἰνίπο ομδγδοίοῦ 853 
τουϑδὶοὰ ἴῃ ἴῃ Νὰ Τοβίδσηθηῖ, Μογον : “ἃ ν 
ἴο Μαιίπον, Φοδβιβ 18 ΒοΓΘ ἴον [86 τβι (ἴσης οὐτποιὶ ὮΥ 
ΤΩΔῚ 88 ἴῃ6 ἥοῃ οὗ ἀοἀ (ἰ{ϊ. 17; ἶν. 8; Υἱϊῥ, 29)" 
[18:6 ῬοΥΒΟΩΒ Βασα ἱπιίγοάυςοα 88 οὗ ἐν τῷ πλοίφ, ᾿ 
ὝΟΙΟ ῬΓΟΌΔΌΪΥ (00 ΟΓΟῪ οὗὁὨ [86 ΒΡ, ἐλ6 δοαέΐπιεη, ἐδ 
τηαΥΕΥ̓δ, Δ ΡΟΣ 08 ΒΟΙῚ6 ΟἰΠΟΡ ῬΑΒΘΘΏΖΟΓΒ, 88 ἀἷε. 
ποι ἔγοτα (86 αἰδοῖ} ]68Β; Θομρ. τόσα. 1ὅ, 19, 22, 26, 
δηὰ οἱ ἄνθρωποι, οἷν, ΥἹ1, 27. - 80 Φοτόμια : δαιπα αἱ 
ΜΗ ὑεοίογεδ, Φοτοτηο δ α8 : “ ΤῺ ΒΑΊ]ΟΓΒ δοκπου]οαρε 
ἴα ἰο Ὀ6 ἰτῦγ (86 βοη οὗ αοὰ ου νιἰπϑδβίῃρ οὯὲ 

ταΐγβοΐο, {86 ΟΑΙπιΐηρ ΟὗὨἨ ἰΠ6 ἰδιηροθί : γαῖ Αὐὶὰϑ ῥτὸ- 
οἰαὶπι8 Ηΐπιὶ ἰο Ὀ6 ἃ τρογο οοδίυγο.᾽", Βα 1ὶ βμουϊὰ 
ποῖ 6 οὐουϊοοκοα δαὶ ἰ86 ομἰββίοῃ οὗ (86 δέος Ὀθ. 
ἔογο υἱός ΖΘΟΏΘΓΑΪ1Ζ68 (86 τηραηΐηρ οὗ [86 ἰαστη. ΟἸισῖδὶ 
8 ΤΏΟΓΘ ἰδδῃ α δὸῃ οὗ αοά, Ηρ ἱ8 ἐλε ϑὅοῃ οὗὨ σοί, ἰῃ 
8 υπΐαυς δηἀ δΌβοϊυΐδ β6η86, 88 Ηᾳ ἰ8ἐὴλε ἥοῃ οὗ Μδῃ, 
ΤῊΘ ΤΩΔΙΏΟΓΒ, μον ῦ, Ὀοὶηρ ὈΓΟΌΔΟΪΥ Φονε, οουϊὰ 
ποὺ υῃηάἀογϑίδηα [86 ἰδττη ἴῃ ἃ μοὶ γι μοϊβ 86:56, δηὰ 
τοθδηΐ ἴο ἰπῆοῦ ἔτοτα (ἢ γι Β ΘΟ ἾΓΟὶ οὐοῦ (6 οἰοταοπῖ 
{παῖ Ηδ τγὰβ οἰοίμῃοὰ υ|}} αἰνίπο ρόοπεῖ.--Ρὶ 8. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΑΙ, 

1. Ου (6 τηϊγδοϊθ ἰἰβοι ἢ, δὲδ [86 οχοροιλοαῖ 
Ὡοΐ68. ΄ 

2. βοετὶρίυγο οὗἶὔϑῃ σοτρδτοβ 8.6 ῬΟΟρ]ὸ τὶ ἰδὸ 
Β68 δπὰ ἰΐϊβ πανοβ (Ῥβ. χὶνΐ. ; Πδῃ. υἱὶ. ὃ Βου. χὶϊ, 
1). Οιτῖδι δᾶ αβί δϑϑιιδσθα ἃ βίοστη οἡ διὰ, πρϊοὶ 
Ἰιδὰ αἰτηοϑὶ βυσορὶ ΔΎΑΥ [86 ἀἰβοίρ].8. ΤῊι6 ΒΆΣΩ6 βοϑῖθ 
ἷβ ΠΟῪ τοοηβοίρα ἴῃ ἃ συγαῖῦῦνο Τβηηθσ. Φοβοῖ 
ΒΊΔΥΒ (ἢ6 ΨΑΨΕΒ ΟὗὨ [6 808 Δ ΗΘ ἢιδα ΟΔ]πγοὰ ἴλοδὸ 
οὗ ἴῃ6 ΡΘΟΡΪο, δῃ!α 858 Ηθ 8}}8}} βΎΎΔΥ ἴμοβα οὗ ἰδ πΑ- 
ὕομβ. Βυΐ ἴΠ6 ΑροΒίϊ68 δγθ ὑῃθαυδὶ ἰοὸ {Π6 ἐπηεσζεῦ- 
ΟΥ. Αἀπᾶα δέ είεν Ὀεπξωγεδ 7ῸΥ α ἰδ ἰο τοαὶξ 
εοἱέ, ἐλε ]ογά οὐ ἐλ6 αυῷ, ἂδ δοοῖ δἰπδε ἐπ ἰδ 6 εἰογηι. 
απ ἐς οπίν »γεδβεγυοά ιοῆεπ Ολγίδὲ ὀξίησε ἀΐπι δαοῖ 
ἐπίο ἐλε δὴιρ τολἱοἢ, τονιίαὶπδ ἰδδ τοδί οΥὙ ἐλδ «Αροείΐα, 
ιο δ ἐλ6 γεργοοῦ : Ο λοι ὁ ἰξϊα 7ζαϊίλ, τολεγοΐογς 
ἀἰαεί ἰλου ἐ 

8. ΑἸοῃς σὴ ἃ νἱονν οὗ [6 ὀχαϊδύοῃ οὗ ΟἸτδ' 
ΟΥ̓́ΘΡ 811} παῖατο, γὸ Βόσο ΟὈἰδίἢ ἃ ρ᾽ϊταρβα ποῖ οΟὨἱγ οἵ 
[86 υΐϊατο ΡΊΟΣΥ οὗὁὨ [πΠ6 Ομ ]άτγρη οὗ οὐ, Ὀυὶ αἷδο ΟΝ 
186 ἸΏγοοβ δηὰ βίσυρρίοβ οὗἨὨ παίυσθ ἃγα οδὶ θὰ δηδ 
Π6880 δὺ (86 ἔδει οὗ Ψεβυβ. ΤῊ παστατο οομίδίης 
ἐλγδα πιϊγαοίοδ οοπιδίποά. Τ8ὸ ἢτβὶ ὑσοβρυτοὰ δηὰ ἴῃ: 
ἰτοἀυσοά ΟἸγίβι Β γοβυστοοΐοη ἀπ δϑοοηβίου, Ετο 
[86 Βεσοηᾶ το ᾿ἰθαγιι ΟΥν, ΟΥ̓ΘΠ ὉΡΟῺ ΘΑ, Ὀο ἰοΥοτθ 
ΤΏΔΥ, ἰῃ δηϊο ρα ὕὔοη οὗ ἐμοῖς διΐϊατο ρίοσυ, ἰτυσορῇ 
δι ΘΟΒΘΌΘΡ ἴῃ [86 τηϊάδβὶ οὗὐἨ ψδΥοΒ ΟΥ βδαηθβ. Τδὸ 
υἰνὰ αἴἴόογὰβ υ8 δὴ ἰμείρ)ῦ πον δίατο Βοσβοὶ 8}|2]} 
Ὅδ ἀοἸϊγογοὰ ἤγοτῃ μοῦ βυδ᾽]θοίάοῃ ἰ0 υϑδῃΐε ἰμῖο [δὲ 
σἰοτίουδ θογὶγ οὗἨ [86 ΟΠ] άτρη οὗ αοα, [,μΑβιν, πὸ 
᾿δῖ6 ὮΘΟΙῸ ἃ ΤΥΡΙ681 ῬΥΟΡΏΘΟΥ οὗἁὨ [86 ἔαίυτο ἀογαϊπίοῦ 
οὗ 186 βρὶτὴϊ οὗ Ομ τ βιδυ οὐορ [6 868 οὗἨ ᾿διϊοῃϑ. 
Α Βγνε δῖ, μαϊηίον, Η. ΕΙοΒίοσ, 38 αἴνοῃ υ8 [86 τηοϑὶ 
αἰδούηρ τοργοβομίδιίου οὗ Ο σὶβι᾿Β παϊκίησ οὐος (δὲ 

Ομ γῖβὲ ἰο ργθοθᾶθ {86 ἀ βοΐ] 68, δὰ ἰὸ ροΐμε ουἱὐ {Π6 ] 8θᾶ. 
ἀϊγοοϊΐοη ᾿π τ ΒΙοἢ ἴο (010 Ηΐ. Τ|ν}8 Ἰϊοη ὕοη 88 
αἰϊουνσαγὰ τηοαϊῆοα ΟΥ̓ ἴῃ οσούττοηοο ὙΪῸ Ῥαίον. 
Αοοογαϊησὶν, ψὸ ἰπίογργοῖ 86 παιταῖῦνο ἷἱπ Φόοη 88 
ἴο]]οντ8 : ΤΏΟΥ πΟΣΘ τ] ηρ ἰο τοοοῖνο Πίπι ἰηἴο {Π6 
ΒΡ Ομ ἴμ6 οαβίοσῃ βῃοδα δὖ [6 οοϊωγλοποριηθηὺ οὗ 
(δοῖν ῥᾶββδρο, δῃὰ πον (αἶνον [16 8οθὴθ ΟἹ (86 868, 
διὰ ΗΐδΒ επἰοτίης ἴμ6 ΒΡ, πο ΦΌΠη Ῥ48568 οὐδοῦ) 
1867 ὝΘΓΟ ἱστίον αὐ {86 ποϑύοτ οοδδὶ, τ ΔΙ ΠΟΓ 
(067 σοὺ. Τδὰδ ΟἸγδὶ δὰ ΟΥ̓́ΘΡ 1068 ζταδίοσς 
Ῥασὶ οὗ [86 868 Ὀοΐοτο τηϑοϊϊηρ ἴ86 ἀΐδοΐρ]68. 

γεν. 88. Οὗ ἃ ἔχσαῖῃ Του ασὶ ἴπ9 [4] βου οὗ 
Οοά.---Νοῖ τοθ ΓΟ ἴλο Μοδβδίδῃ ἰπ 1.16 ΟΣ ἸΏΔΓΥ ΒΘΏΒΘ, 

4, ΒΟΥ Ὀσίοτο ἰδ ΐ8, ΟἸσῖδὶ μδὰ οοῃαυοσγϑὰ {πὸ 
Εἰδηίβ τ ΐοδ ΟΥ̓ΟΓ ΘΠ ἀΔΏΡΟΓ Βοοίοίν.--- τη η6, ἃ Πα ΤῸ 
ΟἸ αἰ ΟΠΑΓΥ͂ αἰϊοτηρίβ ἰο οβἰδ ὉΠ 5} ἃ ὩΘῪ ΤΩ] ]Π]Θπαΐυ πὶ 
ΒΥ τοιηουΐηρ ἰΠ6 ἰοΙτῸΓΒ οὗ [86 ἄθορ, Ηδ ΟΥ̓ΘΤΟΆΣΩΘ 3 
ἰηῖτα δὰ θαυ! στοαὶ ἀδηρσοῦ, [Ι͂ἢ (86 ἰπίοσναὶ Ἧς 
δὰ Ῥθθὴ οἱ ἰδ6 σου, ἴγοηι ἐὰλσ πιομπίαϊπ οὗ 

αγεν αἰά ἐλό τῳ 97) λυπιαπεν εοπάνα 
ἀν τες μα βάν Ἠὰ εοπγμεείε. Βαὶ ΟἸὨ τοὶ 
Ὀγοξοστοα ἴο τηϑοῦ ἰ8686 ἴγοα ρίδηῖβ, γδίμον (δὴ ἰστθδὶ 
ΗΪπ.86 1} ἴο ἴῃ6 πηΐτηβ οὗ ἐμαὶ ἀδβροὶ το, δἴδοσ ΒΑΥ 
ἴῃς τηυγάογοα {86 Βαρίϊϑι, Βηοτοὰ ἃ αἰβροδί οι ἰο 
οομαρββοθμὰ ἰὼ Ηἰτοϑοὶέ 
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δ. Ετοτῃ ἰδαὺ ἰἶτη6 ἔοσγαρὰ οοτωμηθηοοα [Π6 ΒΤΑΥ 
οὗ ἴ86 Βρίγις οὗὁἨἁ ΟἸγίδι, ὈῪῚ πο ΗἨδ ν}} υἱ ἰδ ο}γ 
βυδάπο 18 686 ἰῃτοο ρἰαηὶβ ἱπ ἴπ6 ποιὰ, 

6. 1᾽ ἰβΒ ἴστῦορ ἰῃδὺ Ῥοίον οουἹὰ ϑυν πὶ: Ὀυΐ ἰπ ΐδ 
ἰθ1ΤῸΣ δα ἰοβὶ ποὶ ΟὨΪΥ 18 βϑρί τὶ], Ὀὰΐ ονθη Ὠὶβ Ὠδῦ- 
ΓΑ], αἰϊαϊητηθηίϑ.. , 

ΤΈΆΕΝΟΗ : Ῥοΐον ἷβ θσθ {Π6 ἱτηϑρο οὗ 8}1} [86 δὶ τἢ- 
ἴα] οὗἨ 411 αροβ, ἱπ {πὸ ΒοαΒΟῺΒ οὗ ὑμῖν γα 688 ἀπά 
1ποῖν ἔοασ, 80 Ἰοηῦ 88 (Π6Ὺ δῖῸ βίγοηρ ἴῃ δ (ἢ, ἸΠΟΥ 
δΓῸ ΔΌΪ6 ἰα ἐγοδὰ ὑπᾶορ ἔοοί 411 [86 τηοϑὶ τὰγρυ]οθηὶ 
δρὶἰδιοηβ οὗ δῇ υπαυϊοὶ ποιὰ ; Ὀὰὺ τὮθη Π6Υ 1086 
Βοασὺ δὰ ἤδαν, [ΒΟΥ Ὀδρίῃ ἰο δἰ ; δῃὰ τόσο ἰ ποί 
ἴον ΟἸ γί βυβ βαυιβίδπίπρ βδηᾶ, το 18 βιγοϊοῃραὰ ουἵ 
ἴῃ ΔΙΘΤΟΡ ἰο0 ἱὑποὶγ ΟΥΥ, ΠΟΥ που] Ὀ6 ὙΠΙΟΙΪΥ ΟΥ̓́ΘΓ- 
τ θοϊτηθα δηᾶ βυυδ]οπεὰ ὑρ.---Ρ, 5.] 

ἩἨΟΜΙΤΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΒΔΟΤΊΟΑΙ, 

Ομ γῖβὲ παἰκίησ οα ἰπ6 868: 1. Ηδ βΌ68 οὐ 16 
808. ἰο Ὀτίηρ Βοῖρ:; δῃὰ ἤϑῆοα ΜΔ]ΚΒ, 2. ὁπ [Π6 868, 
αἰδρίαγίπρ ΗΪ8 οπιηϊροίθῃοο. --- ΤῊΘ ἴῃγοθ σαί ὶοβ 
σοιηδἰποα ρῥτοῆρυτίηρ ἴπ6 ἐΠγθοίο! ἃ ὑγαμβῆριγαίίοι : 
1. Οὔ [ογὰ : 2. οὗ ὈΘ]ΊΟΥΟΓΒ ; 8. οὗ παίυτο λων 
ψΊ1}.).-Ύ 7 [86 Ιμοτὰ οοπβιγαίποά Ηΐ8 ἀϊβοῖρ᾽θ8 ἴὸ 
ααἰϊῦ {86 του ἀρ ; οΥ, {86 ἀδῆροῦβ δοογυΐῃρ [0 1π6 
ΟΒυτοῖὶ ἔσοτῃ [86 δπιιυβίαβτη οὐἩὁ ρορυΐᾶῦ χοἰ ηῖ. 
--- (τῖβὲ δὰ 85 Τγθαιθηῦν 10 ΥΣΌΠΟΓΑῊ ἔγοτα [116 Ρ60- 
ΡΪα 88 ἴὸ ρῸ 8πὰ τηθοὺ ἴῃ611.---ΤῊΘ αἰβοῖρ] 68 τουὰ 
ἢἰᾶνο βοῃὶ ΔΎΘΥ [Π6 ΡΘΟΡ]0 ὙΠΘῺ ΠΟΥ ΘΓ ΠΌΏΡΤΥ ; 
ΟἸὨτίδι ἀἰβυηΐβϑοα ἰμοτὰ ἩΏΘΣ ΠΟΥ ΤΟ ἴ00 ὍὙ5001} Βα }8- 
Βοὰ --- 6805, ἴὰ ἰ086 πίρῃ8 οὗἨ ὈΓΆΥΟΡ ΒΟ] ΑΡΥ Οἱ 
τηουηΐδῖη5, ΔΙου 6 τὶ Ηἷ8 ΕΔ Π 6 Γ.----Τ ἢ 6 ἸΟΠΟΙ͂Υ εἰρη 8 
οὗ (86 ϑανίουν, οὗ τ ϑ]οἢ ἴπ6 Ὀ]οΒβϑίηρ ἀσβοθη 8 οα [ἢ 8 
ποιὰ ἰπ {86 σαὶ οὗἨ ἀΔγ.---ΤῊς ἀἰδοὶρ]65 ἀτίνθη ὉὈΥ͂ 
(ἢ 86ο6 ἔγοτι ἴμ6 οτὰ ὑπ ἐΠ6 ἰουσίι παίοῃ : 1. [ἢ 
1868 ροβροὶ παγταῖϊνε ; 2. ἴῃ 186 Ηἰβίοσυ οὗ 86 ΟΒυτοι. 
-- ον 1τ.}6 ὨΘοΘββὶὶυ οὗ [86 αἾΒ610168 ου 68 {86 τηοϑὲ 
εἰοτίουβ ροπονῦ οὗ 86 1μοτά.--- ΤῊ 6 τοῖγα 6168 ΟΟΟΔΒΙΟ.- 
οὰ Ὀγ [86 ποοὰ οὗ ΗΪβ ρθορ]β.---- ον (86 ἔδδν οὗἉ βρί γἱ 8 
ἰστΘδΒ68 8 ἱΒουβα! Ὁ] {Π6 ΓοΑὶ ἰοστοῦβ οὗ 116.---ἘἘ6 
ἴδαγ οὗ Ββροσίγοβ : 1. Τὴ συ ἢ ̓γϊπρ δὺ ἴΠ6 ἐουπάδιοη 
ΟΥ̓ ἷε ; 2. 109 οὕτοῦβ δηἃ ἀδηροτβ.---ϑοα Βο᾽ Γἀδοορίοι 
οα ἴδ μαζί οὗἉ [86 αἰβοῖρ]6β: ἰο Ὀ6 δἴγαϊα οἵ {μεὶγ 
Τοτὰ δηα ϑαντίουῦ ὁ8 1 Ηδ δὰ Ὀδοπ ἃ βροοίγα.--ΗΟΥ 
[6 ἀϊδοΐρ]65. πὶ ([μ6 Βῃ} οὗ [886 ΟΠ ΓΟ. 8.}}} ΟΥῪ οὐἱ 
ἔτοτῃ ἔϑασ, τ θοπονοῦ (86 Τμοτὰ ΘΟΙΏ68 ΟΥ̓ΘΡ ἴ!:6 Αγ 68 
᾿πΥ ἃ πιοῦν αἰβρίαγ οὗ Η]5 ρίοτυ.---Ἤον ΠΟΥ ἱπηαρῖπο 
ἔδδιε ἐμ6 ογὰ Ηἰπλβ6 1 18 αἰ γα γ8 ΟὈ]σοα ἴ0 Ρᾳ88 ΟΥ̓́ΘΔΡ 
ἴῃ ἃ νϑββ86).--- "ον [6 πουῦ]ὰ νι}} Ὀ6 βοὶ ἔγθο ἔγοπι 1ἰ8 
ἔδαν οὗὨ βροοίγοβ : 1. Ετοότῃ βυρογβϑ τοι, ὈΥ ΓΑΙ ; 2. 
ἔγοτῃ ἀρρδυϊἰομβ, ΟΥ̓ Ιηΐγδοῖοθ; 8. ἔτομῃ ἔδαγ, ὉΥ͂ 

: 4. ἴτοτη οὐγίῃσ ουἵ, ὉΥ ρἰνϊηρ Ὀγαῖθο.--- Β6 
οὗ οἴοοῦ: ἐξ ἐδ 1, Ὀ6 ποῖ δίγαϊα.᾽"-- ΤῊ ΤΟΡΙῪ 
οἵ Ροῖον : “1οτα, ἐγ ὦ Ὀ6 ΤΠοαυ,᾽"---ἰπαϊοδης (μ6 Δρ- 
Ῥϑᾶγβδῃσο οὗ υποογίδἰ ΠΥ ἰὰ (π6 τηϊαδὶ οἵὨἨ [Ἀ11}}.---Ἴ 6 
ἔλϊι οἵ Ῥοίοσ.-- - ΤῊ ομαγδοίον οὗ Ρεΐθυ [Π}8 βάτὴθ ἤόγ6 
88 δὲ {86 ἐΐπιο οὗ ΘΟ γι 8 ἰαβὺ βυ δ τ ρΒ, δηὰ ἀυτηρ 
ηεἷἰβ Ἰαΐοσ δροϑβίοϊδίο (Αοἱβ ᾿ἷ. χ. ; 66]. 11.).-ττλμπῸο ἢἷ8- 
ΤΟΙΥ οὗἩ Ῥοῖδγ οἱ ἐδ 868, ἃ ργοϊαθ ἴο ἷ8 [4]].----ἰς Απὰ 
Ἣο Ββαϊὰ : Οοπια." -- ΟΠοὐν ἰὺ ΟἸΘΑΓΙΥ ἀΡΡΘδσΒ ἰδ [6 
1οτὰ σιβηῖβ μοῖρ ΟὨΪΥ οἡ οοῃάϊίοῃ οὗ ἃ ἔαἱ (ἢ, ὙΠ Ιοἢ, 
Βοποτοῖ, Ηἰπιβοὶ 1.88 οδ]]ὰ ἑοσίἢ.---Οὐἱρίη οὗ ἀουθ : 
.0 Ἰοοκοα τοῦθ δὐ ἴδ τὶπὰ, δηὰ 1101}0 αὐ ἴπ6 [μοτά. 
--Ηον το Ι,οτὰ γοϑοῦοθ ΗἾ8 οὐ ἴγοιῃ 811 ἀθριἢβ οὗἁ 

Ο4δ6 868.---ἰ 6805, Πα Βανίουν οὗ ΗΪΒ ρϑορὶθ διηϊὰ τῃ6 
ἰδύσοῦβ οὗ ἰδο 868.---ΟἸ δὲ δὰ 6}1-ϑυΠ οἱοηῦ ἥαυϊουν 
ΒοΟΙἂ δ βρα δηὰ οἢ ἰδπὰ.--- ΤΠ ϑρίτιῦ οὗ ΟΠ γδὺ ἰὰ ΗΒ 
ΨἱοίΟΥΥ ΟΥΟΙ ἴ86 ταβἰβίδῃοθ οὗ πδίυγο.---" ΟἿΥ βίσοηριῃ 

ρξουο ἰμϑυββοίεηι (0 Ὀτὶπρ α8 10 ΟὨτῖβὶ, Ηΐο δίγϑηρία 
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8 Βυδηοίοης (0 Ὀτίηρ Ηἶπι ἰο υϑ.--- Ηοτ υποχρὰοίοα!γ 
δῦ ἴῃ6 οπὰ οὗ {μ6 ἰουτηοῦ |--- ΤΏ ΟΥ̓ τ βῃοα ἴο ἰἸαπὰ οἱ 
1Π6 δαϑίρσῃ, θυΐ Ἰαπάρα οἡ 186 τγοβϑίθσῃ ϑῇογο.--- Τὴ 
βγβὶ σοῃΐδβϑίοῃ οὗ πΠ6 ΜΙ ϑββίδῃ 88 [86 ϑὅοῃ οὗ ἀοὰ, ἴδ6 
ἔγαϊϊ οὗἨ ἃ πἰρῃῦ οὗὁἨ ὑῃρδγα]] 616 ἴοστον.---Ἴ 6 τηοϑὲ 
ἰογίουβ βιροθϑβ [0] ονγίπρ' (η6 τηοβῦ ΠΟΡΟΪ688 ἰοὶ].--- 
Ἐνοηΐῃρ δηα ταοσηΐηρ πὶ ποββίηρ [86 ταΐσϑοὶθβ οὐἁἩ (6 
Ι,ογὰ.--ΠΗον ΟἸ τῖβι ουοῦ σου Π 8. 8 οὗὨἨ ΗΪ58 ΟΓΙΊΟΡ 
τηΐγΔ 0168 ὈΥ͂ που κίηρ ΠΟ Ἰτοπάοτβ.---- ΤΉΘΥ ψογβμΐρ- 
Ροὰ Ηΐπ :"" οτ, ἴθ Ββοιιαχα ἀπο ἴο ΟἾγβὶ 48 Κίηρ.-- 
ΟἸγῖϑὲ τναὶ κίπρ ὁ ἰμ6 868, 84 ὑγεϊπἀθ ἰὸ {86 Ὠΐβίοσγ 
οὗ ΗΪβ8 βυδογίῃρβ δῃὰ γοβυστοούοη: 1. ΟἸσῖβὺ βοραγαῖ- 
δα Ὀγ 186 ΡΘΟρΪ6 ἔγοπι ΗΪ8 ἀἰβοίρ]οβ ; 2. Ὁ τίβι ἰοδὲ ἰὸ 
ΨἱΟν ἴῃ 6 ἀδυ 688 οὗ ηἰχῃῦ οἢ {86 ΟΒΟΓ Βῃογθ: 8. 
1.6 ἀϊδεὶρ]68 ἀγίνγθη ἔτοπι Ηΐτω, πὰ 101] πὸ πὰ ἀθορ 
ΒΟΙΤΟῪ 8δη ποοᾶ; 4. (86 τιϊγαου]ουβ ΓΟΔΡΡΟΔΥΔΏΘΟ 
οὗ ΟἸ γῖβι : ἔθαν δπὰ ᾿ου. 

ϑίαγζο :-- Ομεδποὶ ;Σ ΑἸ ὨυΤΔΌΪ6 ρογβοη ΜΠ] τι ἢ- 
ἀγα ἔγοπι Ῥγαΐβθ ἐπα ρΊΟΓΥ.--- Ζεϊδίμα : ΤῺ6 πογὰ 
τ οἢ τὸ πἴδντα Ὠοαγὰ ἀπ ᾿ρασηθα τηυβῦ 6 οὐἱαθπορὰ 
ΟΥ̓ ΥΠ6 σΓΟ88.--- Οδίαπαάον : ΤῊ6 Κίηράοιι οὗἨ ΟὨ γῖβῦ 
οὶ οὗ {Π͵8 ποι]ὰ.---Οηγίβι τι άγον ἔγοσα ππου αν 
ΒΟΠΟΤΑ, τ 16 τ βοοῖκ (ἤθτα ; 8 118 ἴὸ ΖΌΪΠΟΝ ΔῸΣ 
Ηΐχμὰ ὃ---ὖὐ. ΤΠ αϊϊ ; ἋΝ οΥἹ]Υ ῬΥΟΒΡΟΥΥ 18 τῶογο ἀδηροτ- 
Οὐ ἴπϑ ΔαΥΘΓΒΙΥ.---ἰ ΟἾγίβὲ 88 ἰμδίδηΐ ἴῃ 
ῬΓΔΥΟΣ, ΠΟῪ ΤΟ τότ Βῃουϊὰ γα πγθϑί]6 ἰῃ ἰὶ |--- 
ΤῊΘ αυἱοὶ οὗ ανθηΐηρ [86 πιο ῸΓ Ῥγδγθυ.-- ΑἸ] Ώ 6 
ὙΠ} ἀοὐ.--ριοεηδὶ : ΤῊΘ ΟΠυγοῆ 16 8. ΒῃΐΡ ἰὰ {6 
τηΐϊαβὲὶ οὗ ἔπ 868.----αοα ἸοΔα8 ΗΪβ8 οσσῃ ῬΘΟρ]6 οὔἶἴοῃ ἴῃ 
ΒΈΓΔΠΡΟ, Ὀὰΐ ΑΙΜΘΥ͂Β ἴῃ ἃ Ὀϊοβϑοὰ δηὰ ΒΟΙΥ, 8 υ, ῬΒ, 
ἷν, 8.--ΙΥ Φοδυ8. Ὀ6 δὐβϑοηΐ, {Π|6ΓῸ 18 ΟὨΪΥ͂ ΤΑ ΒΟΣῪ ἀπά 
ἰειαρίδοῃ. δλίου. διδὶ, Τμὸ.---ὦὖ. Ηαϊΐ ; ΜαυιΒ οχ- 
ἈΓΟΓΑ ΤΥ 8 ἀοα᾽ 8 ορροτίυπὶϊγ.---Ν ον ϑηΐδ ὙΠ] Ὀτηρ 
ἔγοβϑῃ ἢοὶρ δηὰ ἔγεβῃῃ δχρογίθῃςαδ.---ἰδαϊπσεν; ΤῺΘ 
᾿ιθαγὶ Οὗ ΙΔ} 13 ὉΠΒίΔὈ]6,---Ὀ01ἃ ΠΟΥ, 8η6 ἀραΐη ἴδλΓ- 
αι], 76. χυΐϊ, 9.--- Βὲδὶ, Ἡδιεγί, Σ ΑἸΔ8 1 ον θαγίαὶ ἀὸ 
Βα] ον 8 οὗὔθηῃ Ὀδοοόταθ ἴῃ ἰμοὶν αἰ ου] 168 ἀπ 8ογ- 
ΓΟΥ͂ΝΒ.---- (ἀπδίείη : Ενθῃ ὈΘΙΘΥΘΙΒ ἃγὸ δἰγαί ἃ σῇ θη 
Αἀοἂ οοτμθβ ἰο ὑμθῖι ἴῃ Δ ὈΠυΒ.ΔΙ] ὙΓ8Υ.---ὖ, Ηαϊὶ : 
ΤῊΘ στδοίουβ Πρ οἵ ΟἩ γῖβί Θοπ 68 ΔἸ ΤΑΥΒ αἵ (86 τρῃϊ 
τοοπλθῃΐ,---- 1 9 7, 1 ὅἅπὰ τὶ (Π66 ἰπ ᾿τοῦ]6, ῬΒ. 
χοὶ, 1ὅ.-- ΤῊ οοηβάσῃος οὗ ΟἸΓΙ 5118}8.---Τ 6. ΔΒΘΌΓ.- 
806 οὗ ΟἸτῖθ.᾽ 5 στδοίουβ ἤγόβοηοα [86 στοαύδδβίὶ ΟΟτΏ- 
ἴοτὶ οὗἉ ΟἸ τ ϑἴδη8 ἴῃ (μοῖρ ἀδοραβὺ ΒΟΥΓΟΥ͂ΡΒ.--- αἰΐ :. 
Α ροοᾶ ΒΕ60Ρ ΚΠΟῪΒ ουὐύθ {π6 γοΐοο οὗ ἰϊ8 βῃρμογά, 
Φοϊη χ, 4.---᾿ ον, Ὀἱά 6 οοῖὰθ υηἱο ΤὮρ6.---ΤῊ 
νογὰ οἵ ΟἸτῖϑὲ 8 βίσοηρ Ὀγξαρο.---Ὑἢ αοὰ τὸ σα 
δοϊιίίουθ τσ 181 ηΡ8.---Ναΐυγο δηα στδοο βἰἀθ ὮΥ 
Β46.---ΗΠονονοῦ ζοοὰ οΟὐν ῬύγΡΟΒΟ, ἰΐ 18 ΒΒ Κοη ὉΥ͂ 
ἱετωρίδιίου.----δὲδέ, Ἡδενί, : Βόπαγο οὗ Ὀοίηρ ἴ00 Ὀο]α. 
----Ομτίϑι ἀοο8 ποὺ βΒυ δ 8 ἴο βίῃὶς ἰῇ ΟἿΣ ΘΚ Π 688. 
-Ομοδηεῖ : Τῷ ἴθ ροοὰ ἴογ' ΟΠ σβιίδηβ ἰμδι αοἀ ἔγοιη 
πη (0 {ἰπ|6 8110 0778 {ἢ 6 πὶ ἴο ἴ66] {μι ὶγ ΘΔ ΚΉ 688 δπὰ 
ὑποῖν ἱτηροίθηοθ.---Ουν μοῖρ ἰ8 ἰπ 189 πδῖηθ οὗ [86 
Ποτα,---Ἴ πὸ μογὰ βοταοὔτηςβ 8|ΠΠ|0νγ8 ΗΪ5 ρ6ορ]6 ἴο βίῃκ, 
Ὀπὶ ΟὨΪΥ ἴῃ ογθῦ [0 Ὠυχηθ]α ἐποτ,.--- Οσἑαπάεν : Τὸ 
ἀουδὲ ἴῃς ΠοΙρ οὗ ἀοά, πγυδβὺ Ἰοδὰ ἴο δάνγβὶ ιν ; ἐμ 6 Ὑ0- 
ἴοτο Κορ ἄστη Βοϊ]ά οὗ [μ6 ῥσοχηΐβο, δμὰ ἀο μοὶ βίῃκ, 
186. ΧΙ, 12..--- Οἀπδίοιπ, : ΤῊΘ Ἰμοτὰ ταϊηϊβίουβ ἰὸ ΗΪ8 
τη ἰβίουϑ ΤῸ ἰμδη ΤΠΘΥΤΑΪ ἰδίαν ἰοὸ ΗΪΤΩ.----Ζεἰδέι 
Ογίϑὺ ὑπὸ ποπάογ- όσον, τ ΏΟΤΩ οσθη [86 πὶπὰ δηὰᾶ 
ΑΥ̓͂Θ ΟΌΘΥ.--- Ομ οδποὶ : Α σοπδίἀογαϊίοι οὗἁ ἴδ 6 τοῖγὰ- 
ο[68 οὗ Φεδβυ8 ἱεπαϊΐηρ' ἴ0 Βίγθηρίμοη οὐ ΖΑ Π.---ΟἸτίδὶ 
ΡΠ ΠΡ ΟΟΣ ψουβΐρ, ΡῺΪ, ἰἱ, 10. 

Οεγνίαος : ΤῊ ρἰοτβοὰ ὨρΑΥ οἵ ΟἾγὶδὺ γγ88, 88 ἴὶ 
ὝΟΓΟ, ΥἱβιὉ]6 ουθῃ ΕΝ ΕΣ ΗΐΒ ΘαΥΙ]Υ ὈΟΔΥ : οἱ, χυἱϊ, 
Ηδθδοθ [86 ὑΤαΥ68 ἼΘΙ ᾿ἰκο ἔστω 8011] ὑπάοῦ Ηΐτ ; [υ8ὲ 
Δ8 ΟἸσίϑιὶ ραβϑϑϑὰ [Ὡγουσῃ ἴἰμ6 ποτ]ὰ υπἰουομαοά ὈΥ Βυ- 
ΤηΔ} ΟΟΥΤΌΡ ΟΝ δηὰ υπτηονοα ὈΥ {Π6 ῬΔ55Ί:0}8 δρουπὰ 
Ηΐτι.---Ἴὰ Ηἷθ ἢ ἀπὰ ἀθορ δὐϊδοδιηθηῦ ἴὸ Ψ6818, 
ῬΘίοῦ δ 50 ἸΘΏΡῸΡ ὈΘΆΡ [86 ψηοοτγίαζηςγ. 4.5 οἢ Οἴδος 
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ΟΟΟΔΒίΟΏΒ, ΒῸ ΠΟΥ͂, ἢΘ ρὈγθοθάθθ 16 οἶμον ἀϊβοΐρ]θθ ; 
πὶ ποῖ κπονίηρ, Πἰβ ΟὟ γΘΘΙΚΏ ΘΒ, ἮΘ ΒΟΟῺ [Δ]1]8.---- 
αγϑδαῖον ὑΠπδὴ ΘΟΙΏΠΊΟῺ ἀοιηδ δ ἃΓῸ τηδ 6 ὈΡΟῚ ἴῃο86 
ὙΠΟ ΟΟΠῚΘ ὈΓΟΙΆΪΏΘΗΝΥ ἔογναγὰ ; Ὀὺϊ ἢ τΠοἷν ἰοιηρίδ- 
ὈΟΠΒ δῖο βίσζουρογ, ἱμοὶν οἰ ἰψοσαμοοθ ΔΓῸ 680 ΙωΟΓΘ 
εἰογίουβ. 

Ἡεωδηδν :---Τὰ [86 ὨἰβίουΎ οὗ ΟἸγῖδι, σον δπὰ 
ῬΓΔΥ͂ΘΡ ΔΙΤΤΑΥΒ Βυοοροαρα ὁδοὶ ομοτ, ογα εοἔ ἰαδοτγα. 
--ΗΙδό πορὰ οὗἉ βο]ϊξιἀ6.---Αοα Δ.]ον͵8 ΒΟΙΤΟῪ ἴο Ὀοία]]} 
8 Ὀδοδυβο Ηθ ἰογθβθοβ 18 64 .--- Βοη Ηδ 8 δθοηΐ, 
τοδὺ 15 πδιϊηρ-- θη {π6 Ηοῖροῦ 8 ὀχροοίοα, Ηδ 
ἷβ ΔΙΣοΔαΥ ργθϑοηῖ.-- -Ηο Κηονβ ἰῃ6 “ποοὰ οὗ Ηΐβ ρθο- 

Ης ἢον ἴδεϊβ ταὶ ἢ6 88 ραβϑοὰ Ὀογομπὰ (86 τοίι οἵ 
Βυπῖδῃ δίυγο, δὰ ἐπ8 ΘΘΠΒ6 ΟΥ̓ΟΓΡΟΎΤΘΙΒ Ὠΐτῃ (δαὶ 
ΟὨΪΥ͂ Ὀδσδυδο Ὠἷβ Ὠθαγὶ 8 αἰν! ἀ64).---- ΕΑ! ἢ ΔῈ ποτοῦ 
τ ΡΝ δίωκ ; ἰΐ ἰδίκεβ μοϊὰ οὗ (6 τἱχῃὺ μδηὰ οἵ ἰδὲ 

[4 ἐπ6:---πιας ἤσωηι, ἀτιδυΐαδ ξιρεν πιάτο: 
δι ἐδιιδ ἐμὴ ἐδί δεομίξ ἔμῆιοῦ. “ἄπιαξ δοομίωνι, 
αδεοονγδεδὲξ ἐ6.--- Ογυδθοδίοτι : 76 πιοοὰ ποῖ ἔδαν (δ 
ὑδηιροδβὲ, αὶ ΟὨΥ ἴ.6 ὙΘΑΙ,685 οὗ ον δι. Βοηοῦ 
ΟἸγῖβὶ ἀ068 ποὲ σαὶπῃ 86 βίογτω, Ὀὰϊ ἰδῖκοβ Ῥείδγ ὉΥ 
ἴπ6 Πδηά.---]͵ὶ 8 οὗ ΠΟ 086 10 Ὀ6 Ὡδδν ΟἸ γβὶ ἴῃ ῬΡΌΙΒΟΣ, 
ὈΠΙΘΒΒ 70 ΔΓῸ Πποδν Ηΐτ ὉΥ ζα }.--- Ἡγογαειοογία : ΡῈ 
6 ἨΔΒ ΘΔΌΪ]οα ὈΥ ΟἸγὶδὶ ἴο τδῖκ οἱ [86 868 : 50 [06 
ΤΊΒο ἢ ὈΟ(Ϊ68 οὗ [Π6 βαϊῃηιβ νὰ} Ὀ6 σπμδθ]οὰ ἰο ἐγ υρ’ 
να δηα τηροὶ Ηΐτὰ ἴῃ [86 αἷν, 1 ΤΏ668. ἱν. 17.-- "Ὁ 
ἴο Ὁ βΐῃκβ πίϊβουὶ ΟἸγθι. (ΤΙ οΥἨΎ ἴ0.6 Οδατοὶ οὗ 
Ἐοτμθ ἴῃ ὮΘΓ ΘΓΙΟΓΒ.)---Ῥ. 5. 

᾿᾿αρππέίαν Ρύόβθηοο οὗ ζοβὺ8 ἀγίνϑβ ΑΥΤΑΥ 81}1 6 87.--- 
οἰοὺ ἔθο]β Εὶβ ᾿λασδη ἱτπηρούθηοθ ΟὨΪΥ ΘΠ Π6 ἰδ ΟὨ 

1.0.6 παῖϑὺ; ἑ. 6., ὙΠ6Π ἢ6 Ὧ88 Ὀτορτοδβϑοα Ὀουομὰ ἢυ- 
ΤΩΔῺ ΟΧΡΟΙΐΘηΠ00 δηᾶ βίγοηρίῃ ἰηΐο ἐπ ἀοπιαίη οἵ 
ἔδὶ (ἢ, ΝΒ ἴΠ6 ρόττον οὗ ἀοα ΔΙομβ σϑῃ βαβίδίῃ μἷπι, 

! 

Ο. ΟΗΕΙΒΤ. ΜΑΝΙΕΈΗΤΕ ΗΙΜΒΈΙΤΕ ΑΒ ΤῊΕΞ ΗΙΘῊ ΡΒΙΕΒΤ ΙΝ ΗἸΒ ΞΟΕΕΕΚΒΙΝΟΙ͂, ΒΕΙΧΟ 
ΒΕΨΧΕΟΤΕ. ΒΥ ΤῊΝ ΒΟΕΙΒΕῈΒ ΑΝῸ ῥΡΒΑΒΙΒΕΕΒ ΟΕ σΕΕΌΒΑΙΕΜ, ΟΒ ΤΗΕ ΤΗΕΟΙΟΘΙ- 

ΟΑΙ, ΑΥΤΗΟΕΒΙΤΙΕΒ ΟΕ ΤῊΕΒ ΒΟΗΟΟΙ. 

“ 

ΟἼΑΡΤΕΒ ΧΙΨΝ. 84-860, ΧΥ͂. 1--88. 

ΟΟΧΤΕΝΤΊΒ :--βοογοῖ ἰδηάδίπρ οὗ [89 1,οτὰ ψ| Θ411166, δηὰ ΗΙ8 τϑοορηίοη, ᾿Ασοουβείίοη οἵ ἐῃ9 ἀορυϊδίου ἔσομαι [δ 6 ΒΥΒΔρΡΟΡΌΘ 
δὲ Φοττιβαίοτα, ὑἰμδὲ Ηἰδ ἀΐδοῖ ῃ]θ6 ἐγβιβατοβδαὰ [86 ἐγβά ἰοπβ. ἘΘΡΙΥ οὗ δοδῦβ, πὰ τοῦσξκο δἀἀτοδβδοὰ ἴυ πο Ῥατίβοϑα οἵ 

Θ4}1166. ΟἸγβι 8 ἰεδομίης ἴο (}9 ἀϊδοῖ ῃ]68 ἐπ σοΐδσοποο ἴο ἰταά ἴοη, δοδῖδ Ἰουσηογίης ἰπΐο 86 ποδέδιθη Θου Όγ οἷ 

Τγτὸ δηὰ ϑ8:ἀοη, δηὰ [89 ψοϊωδῃ οὗ Οδπδδη. βοοοηὰᾶ τα γδοῦ]οῦβ ἤϑοάϊηρ οὗ [ῃ6 τη] π89 : οτΥ, δοουπὰ σϑδϑῖτὰ ἰῃ (89 

ἀορεσγῖ, 88 οοῃίσδαδίθὰ ψί ἐμοῦ οὗ [0 δρὶ [ἴπ|Δ] δαϊτογτ68, ἩΤΒΠΟᾺ δ] οσοᾶ ᾽[89 Ῥϑορὶθ ἴο μοσίβι ῸΠλ ἩΔΕ, 

᾿φπσπατταιαα ἐξλειτεστεσακαττν, 

1. Τλε ἀρριίαδίοη, ὕγοπι σεγωδαίεπι͵ απὰ (λό τοδειδια οὕ ον αὐάγενεοά ἰο λα Ῥλαγίδοοε 977 Οαἴδῖοο. ΟΑνιδε 

ἐοαολέπρ ἰο ἰδλ6 αἰδοὶρίδα ἐπι γεζεγθηθο ἰο ἰγασμίοι. ΟΗ. ΧΙΥ͂.. 834-86, ΧΥ͂. 1-20. 

ση. ΧΙΥ͂. 84 Απᾶ ψῆθη ἰΠ6Υ ποτα ροπθ [Π8ἃ ρᾳ8864] οὐδῖ, [Π 6 ὁ6π|0 ἰηίο {π6 Ἰαπὰ οἵ 
85 Αδπηπθϑαγοῖ, 7 Απα 6 Ὰ [Π6 τχθη οὗἨ ὑπαὶ ρίδοβ δὰ Κηον)οᾶρα οὗἉ ἰ.1πι|,ἦ [Π6Ὺ βϑμηΐ ουΐ 
36 1ηἴο 81} ὑπαὶ οουμίγυ τουπα δθοιυν, ἢ δῃα Ὀτουραύ υπίο ᾿ΐτὰ 411 {μ8ὺ σγοσο ἀϊβθαβαᾶ,; ἀπά 

Ῥαϑουρ!ῦ δἰπὶ {{|ῶὉ ΤΠΘΥ ταὶρηῦ ΟὨΪΥ ἰουοι μ6 μδθπὶ [ἔπ]πρ6] ὁ οὗἨ 8 ραιππθηῖ: δὰ 88 
ἸΏΔΗΥ 88 ἰουο μα ΜΟΙ6 τη8646 ρΡοτίθοι ] Υ ψῃο]6." ᾿ 

Ὅτ. ΧΝ. 1 Τῆνθη οδτηθ ἰο Ψ768ι8 β8ουθ68 δἀπὰ ῬΉδυῖβθ68 Ποῖ [ὑγ7}}0] ὝΤΘΓΘ οΥὗἨ δ ογυβαίθπι, 
Βδυϊηρ, ΝΥ ἀο [ΠΥ ἀ]8.10}65 ὕσαπβρτθϑθ {116 ἰτδαϊοη οὗὁὨ (π6 6] ἀ6 18} [ῸΓ (Π6Ὺ Ὑγδβὰ μοὶ 
πο ῖγ μδη48 στβθ ὑΠ6Υ θαὺ ὑγθδᾶ, Βαΐ ἢ6 δηβυγθιοα δπᾶ βαϊὰ αμίο {Πθτα, ΑΝ ἈΥ ἀ0 γε 8130 
ὑγϑῆβρτθδβ {Π6 ΟοἸητηδπατηθπὶ οὗ αοα Ὀγ [Ὀδοδυβο ο[7 ̓  γοῦν ὑγδαϊ θη 7 ΕΌΣ οὰ οὐπι- 
ταδηαθα, βαυίπρ," ΗόοπουΣ ἰμγ ἔδί ΠΣ δηα τηοίμοσ : δηᾶ, ΕΗ {πα σΌΣβοῖἢ ἔδίμου οὐ τροί μοῦ, 
Ἰοὺ πἷπὶ 16 [86 ἄθδαίῃ [βυτοὶγ 416]. Βυΐ γα 887,  ΒΟΒΟϑΥύῦϑὺ 8}18}} βαύ ἴο δὲ ᾿ [Δ[ΠῈΓ 
οὐ δὲ πιοίῃϑι, 1 ἐδ ἃ βρῇ [ἀονοιοὰ ἰο αοὰ, ἃ βαογίβο], ὈΥ͂ τ ιδίβοθυρυ ἰμου ταὶρἰεϑί ὃθ 
ῥγοδίαα ὈΥ πιὸ; Απᾶ Βοποὺγ ποΐ Ἠΐβ8 ἔδυ μου ΟἹ ἢ18 τωοΐμϑυ, λὲ δλαϊϊ δὲ ὕγο6.}} Τ 5 Πᾶγ6 
γα τηϑδᾶθ ὑμ8 οοπηπηδηατηοπὺ []ὰν»}] 15 οὗ Οοά οὗ ποθ [πο] εβοῦ ὈΥῪ [Ὀθοδυβο ο] υὙοὺγ 

Ἴ, 8 ἰτδάϊ!οη. Ὑ6 Πγροοτίίθϑ, τι 6}} ἀἸὰ Εἰβαϊαβ [18818}}} ῬγΟΡΏΘΘΥ οὗἨ γου, βϑυϊηρ, 1 
Ρθορία ἀγανγθίῃ πὶρῃ απίο πὴθ τυ 10}. {ποῖ ταοῦι, 2 πα΄ Ὠοπουγοίῃ πὶθ ὙΠ} ἐλοὶγ 1108; 

9 Ὀυΐ ὑποὶν μϑαγὺ 18 [ἊΣ ἔτοπι τωθ. [18. χχίχ. 13.7] Βυΐ ἴῃ νδὶμ ΤΠ6Υ ἀο ὙΤΟΥΒῊΙΡ πιὰ 
.10 ἐοδομίηρ )ὺγ [48] ἀοοίτίπ68 [ἢ Θοπιπιδπάτηθηΐβ οὗ πθῃ. Αἀπὰ [[Ἀ6}]  ο8]}]6 {8 πιὰ} 
11 τᾶ, δηα 86: ἀπίο ἔδιθτα, Ηβδσ, απ υπαρτϑίαπᾶ: Νοῦ {παὺ σι μτοῖ ροσίλ ᾿πίο {1:0 τιουϊὰ 

ἀδβ θυ} ἃ [016] τηϑῃ [ἐ. 6., πιαῖκεβ δίμι [ομΑ}}Υ ἀκα ες. , Βαΐ τ1Παὺ πο σοταοίῃ οαἱ οἵ [89 
12 ταουΐῃ, (μἷ8 ἀθἤ]θῖ ἢ ἃ [086] βδῃ. Τ]ιθη σδῖλθ δ18 ἀ]80 1168, δῃα βαὶα ὑπίο ἢΐπι, Κποῦ"- 
λ8 οβύ ἰβοὰ ὑμαῦ ἰμ6 Ῥ ΔσΒ609 τ σθ οἴδηαοα, αὔασ [ΠΟΥ Βοαγὰ {μἰ8 βαγίῃρῦ Βυΐ 6 88: 

οι Ὡ. ὦ τὸ 

[κω] 



ΟΠΑΡ. ΣΊΥ͂. 84-86, ΧΥ͂. 1-20,. »ΧΡῚ 

ΒΌΘΙΘα δηᾶ 864, Εν συ ρἰδηί, Μ᾽ 810}1 ΤΥ ὨΘΔΥΘΏΪΥ ΒΑ ΠΟΥ δίῃ ποῖ ρ]δηίθα, 8841] ὈΘ 
14 τοοϊοἃ ἃρ. [με {Ππ6πὰ δίοῃθ: ὑμ6 0 Ὀ6 [Γ6, εἰσι] Ὀ]ηα ἸΘΔάθγβ οὗ 86 Ὀ]1π4. Απά 1 (86 
16 δ]1π4 684 {μ6 Ὀ]]ηἃ, ὈΟΤΒ 5}18}} [ν71}}} [8}1 ἰηΐο {Π6 ἀϊίοι. ὙΤΘη ἀπβυγοσθᾶ Ῥϑίθς δηᾶ 
16 8814 υπΐο ἴω, Πϑοΐαγα ηΐο ὰ8 {}}18 ραγδ Ὁ ]8. «πα “6818 βαϊ]α, ΑΥϑ γα δἷδο γϑὺ ψιπουΐ 
11 υπάογϑίδηαϊηρ ῦ 0 οὶ γα γοῦ [})0 γ6 ποὺ] ᾿' υπαοτβίδπα, {Ππ0 νγμδίβοθυθσ δῃϊθσθίῃ ἴῃ 
18 αἱ {16 τωοϑΐϊι ρΌΘΙΙ Ἰμΐο ὑμ6 ὈΘΙ]Υ, δμα 18 σαϑὺ οαῦ ἱπίο (6 ἀτδυρσαῦ ἡ Βαΐ (μοβθ ὑμπϊηρ8 

ὙὨΙΟἢ Ρτοσθϑα ουὖὖ οὗ {π6 τηουΐῃ οοιηα ἰοζί ἔτοια ὑη8 ἤθατὶ; δῃᾷ {ποὺ ἀ6816 {Π6 τηδη., 
19 ΕῸΓ ουὖὖ οὗ {μ6 Ἰιθατὶ ῥγοοβϑᾶ δυ] (πουρ ἴθ, τηυγάοτβ, δα] 6 ΓΒ, ἔουη] δῦ ΟΠ, {Π6.8, [8150 
20 τῦῖίπμοβ8, ὈΪΔθρῃθιαὶθϑ: ΤΉΘ860 δῖ ἐδ ἐλίπφβ σσϊοι ἀ6 816 6 [[86] πιδὴ: Ῥαΐ ἰο ϑαῦ σι 

ὈΠΘΒΏΘη μ8π45 ἀΘ6Β]θ ἢ ποῦ ἃ [{116] ᾿ὅ τπηδῃ. 

1 σιν. χίν. νοῦ. 84.--[ἩΔιαπεράσαντες, Ἑπεϊὶὰ δηὰ ΙδΔηρὸ: (ὦ δἰ6 λίπ δονρσοδολίδε ισανγον; Ο. ΟΡΩΡΟΟΙ: λατίπρ 
ἡ ρει οὔοῦ; Α. Νογίοῃ, Οοπδηῖϊ, διὰ ἔιο Ν. Τ. οὗ ἴδ Α. Β, Ὁ. : ραδείηρ οταν; Ἠϊιοῖτ8 δηὰ Αγοδ Ὀίθορ Κοπάτίοκ (ΖΦ 
ὉΊ7᾽ Οοϑραΐε, Ν. Υ΄.. 1849) : λωοέησ ραδεραᾶ ἐλὲ τραίδν»; ΊΟΙΗ: τὐλαπῆ ἐλοὲ λα ἀδη Ῥαδοία οὐρδο" ἐλ 866.---Ρ. 8. 

3 γόοις. 8ὅ.--[ΠΔηρὰ: ἀὦ αὐά ζεμία... 71λπ ονγκαπμίδη; Νοτχίοη: τολόπ ἕλεν ϑώτο τοὴο Ἀ6 «οαϑ; ΟΒΙΏΡΌΘΙ, δηά οπδῃῖ : 
ἐποιοέηρ λέρι, ἐπιγνόντες αὐτόν.--Ῥ. 8.] 

οι. 85.--ἰ᾿Εἰὶς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, ἐπίο ἐλὸ «ολοῖθ πείρλδογέηρ οοιμιένμ; Ἰιδηρο: ἐπ ἀέφ 
θ6 πε ἷ “γεγο ἢ ΟἈΣΩΡΌΘΙ : ἑδγουσὴὰ αἷδὶ]ίλαΐ οουπέγῳ ; Οοὐδοηῖ: ἐπέο αἱὲ ἰλαέ σουπέγν γουπα (οτοιϊ Εἰ ηκ ΟἿΪΥ ἴδο αδουξ 

6Ὲ.Υ.-- 8. 
4Υοι. 86.--[Κράσπεδα οοττεδροπὰ (0 ἴΠ6 ΤΣ Σ, ὙΒΙΟΝ [86 δονγδ ποτο ἀϊγϑοΐθὰ ἐο ὝΘΑΣ οἡ ἴΠ:6 ΘΟΤΏΘΙΒ οὗ ἔῃ6 Οὔἶοῦ 

ξεγιδηία, ΝΠ. χν. 88 κ᾿ ΟΜΌΡΌΕΙ, δηὰ Κοπάτίοκ ἰταπδὶδῖο: ἐ ; Νογίου, διὰ Οομδεῖ: ἡ έπσο; 81} ἴ 0 οάον Ἐπ ρ δἢ 
ῬΟΓΒΙΟΠΒ ἴο Α. Ὁ. 1611: --Ρ. 5.1] 

6 γον. 86.--[Ὁδιαρῦ6}}, Νοσίοι, δηὰ σοπδηὲ ἄγορ: ρεγγεο; πὲ Τληρὸ τοϊδί πὸ 1Ὲ : (οὐσία ἐρ) σολοίϊ, διεσώθη». 
σαν; ΜαΕγοΥ: 816 τοιυγδη ἀμρολρονείζοξ, Βο ἄδδ5 αἴ βοζυτί ξοβα πὰ δὰβ ἀον Κσαηκῆοίς ΒΟΥ ΟΥ̓  ΠΡΌΩ .--Ρ. Β. 

4 ΟἿ. χυ.. υδσ. 1.-- -ἰΒιπ ρον δα Ὀοῖίον τυ τηοάοτῃ ἰγαποίδύοτδ δὰ γονίβουβ: δλαρέδεθα πὰ ϑογίδεϑ 7γοην σον ϑαΐοι 
(ἀτορρίπς : τοὐλέολ «06γ6), ΘΥὁἢ ἴῃ οα86 τ} τοϊδίη πο διῖίοϊο οἱ Ὀαΐογο ἀπό, τ δῖοι ἰδ οπιτἰδὰ [ἢ ἴδ δαιμοσ 166 οὗ 1,Δοδδπη 
δοὰ ΠΝ ΡΡΙΙα, δια αἸδὸ ἰὰ Οοά, Βίηδί6π8.---. Β.] 

ἸΥον. 8.--ἰΔιὰ τὴ» παράδοσιν ὑμῶν, οΥ ὁπ ἀοοοιμιὲ οἡ, οΥ 70» 1λδ δαλο ᾳΓ (Ουῃαπί), Ὀαξ ποῖ: ὁπ ἐδ ργοέϑηιϑο 97 
(Νοείοη,, που: ὃν (Εἰ. Υ͂. δηὰ ΟδιρῦὈς}}. ὙὉὴο ῥτοροβίἐίουῦ διά ὑἱὰ ἔμ δοουδαῖνο βοϊάοσῃ, ἰζ7 ϑυοῦ, ἀϑηοῦεδβ ᾿πδίσυγαηθη αὶ" 
ἐξ ; Ὀοδίὰθ5 ἐμἰ8 ψοη]ὰ ποῖ βαϊξ [86 συηποσξίοη ; 207, 88 ΟὐπΔη Ὁ ΘΟΙΤΘΟΙΙΥ͂ ΤΟΠΊΑΓΚΒ, “1 γ88 πόσαγ ἃ 70. ἐναασέξέοτ, 88 οὗ 
πἰκίον ΤΟ δηὰ δοῖμουί ἐγ, τυ ιϊοὰ 1οὰ Ἰῆθιη ἴο δβοῖ δείάϑ ἴῃ πνογὰ οἵ Θοᾶ, δβηὰ ἰἰ ἰ8 τ }8 τ ΠῚ ΜΒ] οἷ ΓΠΘΥ 8ΓΘ ΒΟΓΘ Θμασχοῖ," 
ΤὨ6 Ὑυϊχαίο σοΙτοοῦ Υ ΡΒ ἢ δ] δίθϑ : ργορίδν" ὑααἐίοηότη, ὁόδέγαδη; ἴδ 6 Ῥοκαιίῖο (ΟΥτιδὸ 0) κου δε : ὁπ ἀσοοιμηξ 07) ψγοι 
ἐγαϊέξέοπ ; ΝΜ εἰ, Β Ὠοίπ8: Γ »" ἐνρασίέίοπ; Οτϑῆτοοσ : δοσαμᾶᾳ οΥ; Τγηάδὶο δηὰ ϑπονδ Β. ἔδιδον : ἑλσουσα, ΤῸΓ 
ὙΠ 1οἢ ἴδ. 0 ἜΡΩΣ 8᾽ ἐς ΓΤ διη68᾽ Β, δι δε ιπϊθὰ ὃψ. ΑἹ! ἔδπο χοοὰ Θογμδη γδσδϑίοηϑ ὨδΥο: μϑ!.. ἐσεϊδη, οὐ τοορϑῆ, 
οπ ασοομξ ῳ,---Ὁ᾿ 8. 

8 Μετ. 4 ---[8ο αοοογάϊηρ ἴο ἐξ τοδάΐηρ : ἐνετείλατο λέ γΎων. Βαὶ ἰδὁ οἷάδΥ τοϑδάϊης οἵὗὁ πιδηυβογ ρα, ΘΒ ΟΠ, 

αὐ μαϊτίβιίο οἰϊαιίουβ, ἰ5 εἶπ ε, δαξα (πιϊμουὲ σονπαπαδα). Βο 1,Δοῦτι. διὰ Τί θομϑηα,, τ᾿ ὮΠ16 ΑἸώυτὰ τοίδίμβ ἐνετείλα» 
το λέγων. Ἰδηρὸ Ρυϊδ σοδοέδιν πῶ (οοτηπιαπαδα ἀπ) ἴῃ βυραῖϊον ἴγρὸ ἢ ρδγοηΐμ6514.--- Ρ. Κ.} 

9 γει. 4-- [Θανάτῳ τελευτάτω, Ιὲξ.: δλαϊ ἐπὰ ὃν ἀδαίλ, ὁλαϊξ δ6 «οϑδομέοα, ἴδιο ᾿πδοσαγαίο ΠΧ Χ τοηδοτίηρ οὗὨ ἔπ 1ῃ- 
(οπεῖνο Ηε ΓΘ ἴοτιὰ ΣΤ" Ὁ. ΤῸ 7) ΕΣ. χχί. 11: 1,9ν. χχ, 9.--Ρρ. Β. 

1Φ γον. ὅ..--Μ ὦ Ὀοΐοτο ἀιέδλδν διὰ πιοίλον,, ἀϑοὰ ποῖ ὃθ 114] }οἰσοῦ; 1:9 ἀοδηϊίθ δύί91]6 ἴπ ατοοκ (τῷ πατρὶ ἣ τῇ 

μητρί) μανῖηα μότα ἐμὸ ἔἴογοϑ οὔ ΟΣ ροβδοδϑίγο ργοποῦῃ.--Ρ. Κ.] 
21 ΨΩ ΓΆ. ὅ δηὰ 8.--[Τ}9 (ταποϊδέΐοη οὗὨ 18 βοπιον μαὶ ἀ Δ ς ἢ] δοηΐθησθ, τ Β]ΟὮ [8 ΑΘΏΘΤΔΙΙΥ τομραγά θα 88 οἰ Πρ οΑ], Ὀας 

Βοὲ πάοοββαυ Υ δ, ἀδροηὰβ ρΑΓΟῪ οὐ 1.6 οοῃδίσγυοίίοη (866 χορ. Νοῖοδ), ΡδγΥ οὐ ἴδο τοδάϊιιρ. ΤῈ6 ΘοΙτοΣ ἰδχὲ τοδάδ, 
νοσό: οὐ μὴ τιμήσῃ (πϑϊοι ἐπ 6 Ε, Υ. οο-ογάϊπδίθβ σι ἂν εἴπῃ, 88 ἃ βοοοῃὰ ρατί οὗἩ ἴ80 ργοΐφαξδ; «ολοϑοόῦον δλαὶξ 
φαΐ... απα Ἀοπον ποίγ; ὍαΣ ἴ86 τρδ]ουῦ οὗ δποίθης οὐ εἰο8] δας πουί|68 δύο ἴῃ ἴδνοσ οἵ ἴ8ο Ταΐυτο: οὐ μὴ τιμήσει, 
οἴἴμοῦ τὶ καί (εο Τιοοδοηδοτ ἀαπὰ ΑἸΐοσγά), οσ σἰτμθους καί (84 1,8 τηαππ δηὰ ΤΊΘρ611686 τοδά). ΤῊ Οοὰ. Βίπαίε, Πκὸ- 
ψιίδο οὔνἕΐ5 καί, Ὀυΐ τοδὰβ τιμηση,; δηὰ ἰπδοτίϑ δἴχοῦ ὠφεληθῆς (80 ποτάϑ: ουδὲν εστιν, ΜἘΙΟΩ 1 ἤδνο ποῖ Β6ΘῺ 
ἰὰ ΔΏΥ ΟἴποΥῦ πλλππβουρῖ οὗ οὐ  ἰς4] ἀρρατγδίπβ (1π6 τοράίης ἰδ: οὐδον ἐστι» οὅ μη τιμησὴ τὸν πρα, αὐτὶ ἀκοὰ ἴον πατέρα, 
ΣΟ). Το σδποίςο ᾿ἰοα Ὀοΐνθοη ἴη0 ΓΟ] Ἰρ ὀχραπδίοτυν ἰγαπϑιαβιίοηδ : (1) διέ ψὸ ρ εἢ “ Ἡ λοουοῦ δαϊίλ ἰο λέδ ζεῖλδ»" 0» 

":5Α σέ" [ἡ δ.. 10 156. δὴ οὔοτίπα ουπδοογαϊδα ἴο αἀοά, δῃά ἰδεγοίοτθ ἤοΐ δ᾽ θπδθϊθ ἴο οΟἴΒοΥ 0866], «ολαξδοοῦον ἑλοι 
φιέρσλέοδέ δό ᾿γοποα ἐστίλ ἤγοτι πιδ᾽ [ἐ. 68., Ὁ ψὈΠΟΒ 1 ταῖσῃι δαρροτί τπ66]: απὰ λοπον ποξ (καὶ οὐ μὴ τιμήσῃ, δοῦγάϊ! πδῖθ 
“1 ἂν εἴπῃ, ἀπά βοοοῃα πιθτ 6 Ὁ οὗὨ ἔἢ6 Σμρίρο ον λίϑ ζαίλον ον λέβ υιοίλϑτ'. . . " (ΒΌΡΡΙΥ ἴ86 αροοδίᾳ: ὧδ δλαϊϊ δ6 7γε6, 
ΟΓ ἐς ἥγές, νἷξ.. Ἰτότη ἴδ6 ΟὈ]  χϑείοι οὐ ἐπ ΕΠ οοπισχηδηάπιθηῦ). Απα [πτοχὰϑ οὗ ἴμὸ βαυίουτ] 6 λατῦό πιαὰ ἰλα ἴαοῦ οΥ Οοά 
δ πο «ζει, ον» ἐλὸ βαζάὰ οΥ νοιν ἐγααἑ ἐέοπ. (9) Οτ, {ἴ πὸ τοδὰ (καὶ οὐ μὴ τιμήσει, Δ ὦ ΘΟΤΉΘΠΟΘ6 ἤοΤο ἴδ6 τγοτὰθ οἴ ἴῃ 9 
Ι1οτὰ, τὸ τπυδὶ ἰγληαϊδίο: ϑωΐ μα αν: " ἸΡλοδῦδν δαίΐξὴ, ἰο λίᾳ 7ΐλο» ον δἰδ πιοίλορ: "7ι ὁ α σὺν [ἐ. 6... δι 1π8}16 806 
ΔΙ Αγ- ΟΠ τὶ Π“] πὶ ὠλίοκ ἰλον ὑειρλέμα δὲ ἀδρ μον ὧν πιδ᾿ ... [δᾶρΡὶ]ν ἴμο αροαοϑέϑβ οἵὔ ἴῃ ῬΠατίδοοδ : λό ϑάπιδ ἐδ ποῖ 
Ῥομπα ἴο ἈΉΟ Οὗ ΒΡΡονἡ ἀξ ραγεπίδ, δβίησθ ὉΥ͂ ἀοί πᾷ 80 μ6 ᾿του]ὰ νἱυἱ]δῖθ ἰ8. γον, οὕ δ ϑηδῖο σγδὲ Ὀοίοηχα ἴο Θοά]. 
(4π8) δὲ [ποτὰβ οὗ Οτί81) δλα δ ἐπὶ πὸ τοΐδο κόπον Αἰ Κιίλαν ον δὲ πιοίλεν. Απα ἰδ ψὸ λατὸ φησ ἐλ ἰαιο οΓ Θοὰ φ’' 
4:0 479:ςέ͵ εἴς. 80 Μογοῖ δδά ἴδῆρθ. Βαϊ {88 611} 0818 900 }18 βοπι ον δὺ ἤογοοὰ απὰ πππδίυσγαὶ. (8) ΟΥἍ, ΔΑ] }Υ, ἯΤΘ ΤΠΔῪ ΤῸ- 
ξατὰ [86 δεοοῃὰ εἶδυδα, ίτὰ ατοίδυδ, Βοδροὶ, ΤΥ ἰΒοσ, πᾶ σοπδηΐ, 86 ("9 σροσοϑέβ, τὸ τηδίϊοῦ ὙΠΘΙΠΟΥ τὸ τοδὰ: καὶ οὐ 
μὴ τιμήσῃ, οτοὺ μὴ τιμήσει. 1 ρνοΐδν [89 Ἰδιίος (σ|ποπὶ καὶ) 88 ἴθ οἱάθν γοδάϊηξ, δπὰ οχρίδίη : 3ιιξ γὸ δαν : 
Ὁ ἘΚ λοεοεῦ δα ἑξῆς οἵο., λδ. (186 58110} δλαϊξ ἐν) πὸ εοἷδο λοποῦ" λέ ἡαίλϑν οὐ' λέϑ τποίλον." ΤΥι8 λαθ6 ψ6, οἴα. ΤῊΪδ ΘχρΙδηδ- 
ἔοπ δνοϊὰ4 [6 Προ θεῖ οὐὗὨ δὴ αροβέοροδίβδ δηἃ γα Γ68 0 ΒαρὈ]οτσπέ οὗ δὰ ἀρουοδϑέδ; ἰΐ 8160 τοϊαϊηβ πη 6 Ζ1.}}1 ἴοτοο οὗ 

οὐ μή, ὁ 5ίτο;" ἈξΕΔΙ ΘΟ δϑδουθγαϊίου, λίθοι [ἢ ΟΠ ΘΟ] οη ὙΠῸ ἐἢ}6 ζαΐζιγθ Ἔχργοθθοβ ϑαγποδὲ ἀἰδβαδδίοῃ ΟΣ ροδί{γὸ ὑτὸ- 
ΒΗ τοπ (45 ἐπ ἀρ χνὶ. εὐ : οὐ μ᾿ ἔσται ὑπ: τοῦτο). 17 πὸ τοϊδίπ καί σὸ πιηδὲ ὀχρίδίη ἰϊ, στὰ ὙΙΠοΣ : “λό ἑοο," 
έ. 4. ἰ8 δ ἢ 2 6480 (οοιῃῃ. ἮΝ Ππ6 τ 5 Οὐ ν"απεηι αἴο., 5.84 δὺῦ αροδίοροδέκ, Ῥ. ὕ29, ποῖο : τοῦ» σὼ ϑοίηοπ, ΑΠίοΡ τ ἃ ἍῸΣ 
ἢ δγαιολέ α“π|ολ--ἶπ ἰλοοὴς Ταϊί6---οίπθ Βἰλονη, πέολί δι ἐλ» εῆλ, οὗ του ον τὶ τῇ βογίγοπον: λ6 δλαῖ ποί ἌΣ 
Αἱ δ} ονυθηΐδ [Ὁ σθοπι8 [0 τη πηοδῖ ὨπίοΓαὶ ἴ0 Σορβαγά [Π0 δθοοῃά οἰδῦδθ )δδ ἴπο ἀροσοϑέϑ οὔ ἴπ6 ῬΗδγίδϑοβ, τ σἢ ΘΧΡΓΟΒ8ΒΟΒ 
“Ἠαΐτ ἀϑοίαίουι αὐ πουίτα! χε 16 Β΄ δομιτηδηάπιοηξ. ὙΠῸ Βανυίοιυσ τ Πα ἴὶ ὨΏ ΠΟΟΘΕΔΑΣΥ ἴο χοίαϊο ἐδθπι δηὰ βίη Υ 
οϊοῦ ἴΠ6 τοαπῖῖ : Τί γὸ λαὸ πιαῖ6 ἰδ 6 ἰατο “σα οὔπο 6726εέ.---Οοὐδλπῖ οὔδογνϑα, ἔμδὲ ἴη6 6}}} ἴῃ ἴ)6 οτος Υ6:- 
εἷοη: Ἀ6 δλαῖξ δὲ 7γε6, " δΩΡ ΟΠ οὴ ἴτοτη Βοσβδ Ἰιη Ὑ τίου : ἐη8058 δγέξ, δηὰ 15 0ὴ6 ΟΥ̓ [29 ΤΏΔΩΥ οΥάθπηοοβ οὗἉ ἰΐῶ ἐὩ- 
ἄπεηοο (οῖχϑα ἰπ}Ότίυυ5) οἡ Εἰς δαπηοδ᾽ σονίβογα."--Ρ. 8.) 

1 γετ. 8.---[ΤῊ}ὸ δυϊμογίείθθ τὸ ἀϊνίἀθὰ Ὀοΐνγεθῃ τὴν ἐντολὴν, λ οοημῃαπάπιοηί, τὸν νόμον, ἱλφ ἴσυω, 
ἁ., ΑἸΐοσάλ διὰ τὸν λόγον, ἐλ τοογὰ (1 Δοῖτα. δαὰ Ττορε ]68.---Ῥ. Β.] 

1 στ. 8.-- Ἐ8ὸ ποτὰδ οὗ ἰ8ὸ ἐφδέ. γϑα. ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν, «τὸ παπξης ἴα ἔδο οἱδοδὲ 



276 ὶ ΤῊΕΒ ΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

δαϊμοτί 68 [Ἰποϊαἀΐης Οοὰ, Βιπαἰ1.1, δὰ οτα{εὰ [Ὡ 411 οὐ εἰςδὶ οἀ!!οη8 [δ ποθ ἀστ ὁ 6 }}. ῬΓΟΔΌΪ δὴ ἰωβογίίου ἴγοπι (89 
βορίπαφίηϊ. 

4 γον. 17.-- ἴβανὸ οὐν γε. ὙῈΘ δοδὲ δυϊμβουι οδ διὰ δἀϊίομβ τοδὶ οὐ, ποΐ, ἴον οὕπω, ποὲ γοί. Ὅτ. 1,Δρο ἱποϊπάεα 
φοοΐ, ψεξ, ἴῺ ρδιθηι6813.---Ρ. 8.} 

16 γε τ. 20.--[ΤΊ|ι6 τοῖς μα δίνσαγϑ ἴμ9 ἀοβη!ο ἀσιἰεῖο δεΐοσο ἄνθρωπος ἴῃ {{|8 ϑεοιίοη, δηὰ {80 Ἐ. Υεγα. [5 τεμεῖς 
ἐπ ἰὰ γοσ. 18: ἀφο ἰδο πκαη.--ῬὉ Β.} 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γον. 84. Τηῖο 186 Ἰαπὰ οὗ Οοπποβατσοῖ.--- 
[86 ἐπι οὗὨἩ ρογβϑουίοη πδᾶ σοτϊητηοπορά, ἐΠΟΥ͂ ΡΓΟῸ- 
ΔΌΪ ἰδπάθα οἡ 8 γοϊ γε ραγὶ οἵ ἴῃ6 οοδϑὶ. ΤΠΐ8 δΡ- 
ῬθδΓΒ, 1. ἤτοτῃ [86 τηᾶηποῦ ἰὼ πο (86 ῥἷαοο ψ ΏΘΓΟ 
[Π67 Ἰαποὰ ἴ8 ἀσβουϊθοα: 2. ἔγοῖῃ ἱμ6 αἰγουτηβίδποθ 
{πὶ 16 Ροϑορὶο οἵ ὑμαὺ ρἷδοο Ὀγουριῦ βίο ῬΡΘΥΒΟΏΒ 
ἔτομι 1ῃ6 δβοδιίογοὰ ποιιβο8 ἴῃ 186 εἰἰδιτὶοῖ, ἀπα {ῃδῖ, 
δοοογάϊης [0 Μαγκ, Φοβὺβ ραβϑεὰ τὨτουσὰ Ὑἱ]αρ68 
δ ὑοΟῺΒ Ὀαΐοτο Ηπ ἀρρδοαγεὰ ἷπ ἴΠ6 ΒυπαρΌστο αἱ 
Οδρογηαυσῃ ; Ἡ 8116, ἸΔΒΕ}γ, (13 νἱονν ἰ8 αἴβοὸ βυρρογίθα 
ὈΥ {πὸ δῃδίορουβ βοοουηὺ οὗ {π6 ἰαπαϊΐηρ, σοπίδίποα 
ἴῃ οἷ, χν. 89. ΤῊ ἀοβδὶρηδίίοη, “ ἰδπὰ οἵἨἠ ἀφῃμπαβᾶ- 
τοὶ," Ματκ νἱ. ὅ8, ττὰβ ρίνϑῃ ἰο (Π6 τγθϑίθτῃ Βῆογο οἵ 
(0 ἰαἴκο : ἔγοτῃ νηΐοι, ἰπἀοοά, (Π6 ἰαΐξον ἀογῖνοα 18 
πῦῖλθ. Αοοογαΐηρ ἰο Φοθορῃυϑ (126 Βεῖίο “μά. 8, 10, 
8), [0.6 ἀἰδιτίοῦ οχιοπᾶθα 80 ζὈΠ]ΟΩΡΘ ἰπ Ιδηρὴῃ δηὰ 
90 ἱπ Ὀγοβαίῃ, 8βο ἱπαὺ 0 τασβὲ αν ΘΟ τβοα ΟΠ]Υ͂ 
ἃ ρατὶ οὗἉ ἴ.6 ψοβίογῃ βῆοσο. ἐιοδέπδοπ (Ἰϊ. ρ. 400) 
Βυρσοδβίβ ἱπαὶ ἰδ οχιοπάθα ἔγοπι Κπᾶπ Μίηγθἢ οα (ἢ 8 
που ἰο Μα͵ά6] ου ἴπ6 βουΐὰ ; ἴῃ ψὨΪΟΘὮ οδ86 [Ὁ που]ὰ 
ΠΘΑΣΪΥ͂ ΘἸΏγϑΟα {πΠ6 ταοάοτῃ αἀἰδίτίοι οὗὨ 61- Πα ΟἿΣ, ΟΥ 
186 “ἼΜΔ016 αΒόν." Αδοοτάΐηρσ ὕο Φοβθρῆβ, [86 6]}- 
τηαίο οὗ {ῃἰβ ἀϊβισίοὺ νγγᾶϑ ΥΘΓῪ τη], ἀπὰ (86 5801} ἔοτ- 
{16. 

γεν. 856. Αυπὰ τοι ἴθ τῶϑὰῃ οὗ παῖ ἢ]δοθ 
μαὰ Ἰκηοϊοάρο οὗ ΕΠ τᾺ.-- Μοαη 116 τοογΐπρ δὰ 
ἀδτηθά, ἀπά 6β08 τγὰϑ ᾿τ οαϊδίο! Υ τοοορηζοα ὮΥ 
[Π6 ΡΘΟΡΪα. 

γον. 86, Το ἔτίηρο οὗ ἘΠῚ οπϊ.--- ΟΡ. 
ἷχ. 380. ΟἸγῖβὺ τσοὶ ραββρα τπτουρὴ {10 αἰδιγίοῦ, 
δηὰ [80 Παδῖο οὗ ΗἾ8 ᾿ουγη Υ δοσουηῖβ Ὁ Ὁ ἴμ6 Τηδη- 
Π6Ρ ἴῃ ΒΊΟΣ ὑπὸ οὐτο8 πογοὸ ρογίογιμοα ἢ {Π6 ΟΧΡΤΟ8- 
βίομ Ὀοΐαρ αὖ (0 Βατη6 ἰἰπ|6 ΒΥΤΊΡΟΪ108], δια ἱπαϊοδί- 
ἰπρ οἡ 186 ὁπ6 ἰιδηὰ {16 πλοβὲ ραβϑίῃρς ἰοῦοῦ, δπα οἢ 
186 οἱδον [δ βίγοηρ, ἴδ οὗ (6 ρθορθ ἴῃ ἰπδὺ ἀἷδθ- 
(τοὶ, ὙἯὯ͵ὼ υὐἰροϊ δἰπιοϑὺ πᾶτο οχροοίοα ἰμαὶ ἰτδαὶ- 
ἕο πουϊὰ Ὠδγο Ἰαἰά [86 βοθῃθ οὗ Ὠοδῆηρ 1Π6 ποΙηΔῃ 
στὰ 1Π6 ἰδβυο οὗἨἁ Ὠἰοοὰ ἱπ ἴῃ6 ΘΟΥΔΙΓΥ οὗ (ἀοπηοδβαγοῖ 
ἰπβίοθα οὗ δἱ Ῥδαῆβθαβ. 1 τῃαὶ ποηδῇ Ἰ᾿ἰνορὰ Ὦθγθ 
ἴον Βὴ0 ΜΒ σϑϑίοσοα, γὸ ΤΠΔΥ ῬΟΥΔΡΒΘ ΠΟὨ]ΘΟἰΌΓΘ 
τπδὲ οὐοῦ δϊοσναγα βροοΐδὶ ᾿τηροτγίδησο δἰιδοθοα ἴῃ 
106 πυϊπα οὗἉ ἴη6 Ῥϑορῖα ἴο {18 τηοὰϑ οὗἉ θα. Βαϊ 
γ76 Συυδὶ τοσαϊηα {86 τοϑᾶον [μαῦ 6803 ραββϑὰ ἱῃγουρῇ 
186 Ἰοτχοῦ ἀϊϑυγῖος οὗ ἰῃ6 Βϑδιβίογα βθη Ηδ ρΡογίοστα- 
οὐ ἐμδὺ πιΐγβοϊβ. 

σ᾿". χυ. 1. ΤΉΘΩ σαϑὶ ὕοβυδ, εἰς.---ΤΊΏ ΤΟ ]]ον- 
ἱῃρ ἴζγοο βθοίΐοῃβ (δρουΐ {116 πδϑΐηρ οὗ πδηᾶβ, (πο 
ΜΟΠΔη οὗἨ Οδῆδδῃ, δὰ {πα βοοομὰ ἰδοάϊηρ οὗ (μὸ 
τυ τ. 6) ΓΘ ΟΠ]Υ τοϊαϊοα Ὀγ. ΜΑΙ  δμὰ ὈΥ Ματκ. 
Βούνοθῃ π686 οὐθηΐβ πὰ [086 ΤΟΥΤΩΘΣΙΥ τοϊαιοα, τὸ 
τουδὶ ἰπδοτί (ῃ6 δά άτο89 οὗ ε6βυ8, ἰῃ ἴῃ 6 ΒΥπαροραθ αἱ 
Οδρογδυμ, οοποοσηίηρ [6 τηδηηδ οὗ Ὠεᾶνοη (Ψ9ῸΒη 
νἱ. 932-11}, 88. 880 1π6 ἐδβέϊναὶ οὗ Εδβίεσ, σι ἰςῖι, 80- 
οοταϊησ ἰοὸ Φοδη τὶ., γα8 οἴοβα αἱ δηὰ, ούϑθῃ δῦ ἴῃ 
δγβὶ ἐδοάϊηρ οὗ ἰῃ6 τυ! ἰυθ. Ετοτα μυἶκο χ, 88, τ 
που ἰπέον ὑπαὶ 6818 ἤδὰ οἱ {Πππ8ΐ οοσδβίοι ἑδττί 
ἰὰ Βοίδιδην, πῃ 16 ἰ6 ἀϊβοὶρ 68 υσοπὶ οἢ ἰο ΦεγΌβδϊθτω. 
1ὰ ἰ)6 σον δ οὐρίταὶ, [6 ἀἰβοῖρ᾽ο8 Βοοῖα ἴο ᾿δνθ 
εἄντοι οὔδησοο ὈΥ ἱμοὶς Ὀο]ὰ βίαϊοσωθηίβ δμα ὉΥ͂ [86 
ΘΥδηρο οὶ ἸΙΌΘΓΟΥ οὗἩ (μοῖρ οομάυοί. ΒΗρδοθ Ἴαῖα 
ὯΔ5 ΠΟῪ ᾿ πααδ υ πιὰ ὨΟΓΟΘῪ ἴῃ Οἰ411166, αθὰ τγ͵Ὧὧϑ 

μ 

ψαϊοδοὰ ἴῃ 1Π6 δε] α, Τδοη ΦὈΠ]Ποποᾶ ἐπο Βοδ]ϊησ οἵ 
(86 δ πὶϊὰ ἴδ6 τ ποτοα Ππδηα, δηα οὗ δὶπὶ πῇο 
Ὑγ88 βοββοββοα ὙΠ} ἃ ὈΪΠ πα δι ἀιυ ἀαν]!}, ἴῃ ἰΔϑὶ 
σομβίοι Ὀοΐνοοη 6808 δη {(Π6 ῬὨδΙγίβοοθ οὗ ΟἋ8]1|66, 
[Π6 ῬΑΓΔΌΪΕΒ δῃὰ ῬσΟΌΔΟΌΪΙΥ μὰ ουὐρηΐθ σοοογάρα ἰῃ 
Ιλ χὶϊὶ, 1- δὰ 1}-17. Μοδῃίπιο, ἴα ἀδραίδ- 
τίοη οὗ ΡΠ ΔΥΒΟοΒ δηὰ βου ῦθβ, τ ἢ πῇ ἢ ΟἿ Βϑσίίοῃ 
ΟΡΘΆΒ, δὰ αὐτὰ ἔγοτῃ ΦογΌβδ ο ἢ Πφνηρ θοσῃ 
ἀσθρδίομοα ΡαΓΪΥ οα δοοουπῃὶ οὗ ἴη6 οἴμοι σ]ο 
ἴῃ. αἰδοὶρ!οβ δὰ αίνϑῃ ἰῃ μα ΠΟΙΪῪΥ Οἰἴγ, δῃὰ ῥϑηὶν 
οἢ δοοουπὶ οὗἩ (6 τοροτὶ οὗ ἴῃς Ῥ]ιατίβθθβ οὗ Ὁ ]ῖοο, 
ἴο ἴπ6 οὔροὶ (ἢδὺ Φοβυβ γδβ ἴοο ρονογία! ἴον (ῃοιῃ, 
δηὰ 1Πδἱ (Π6Υ τοαυγοα αδαίδίδηοο ἔγοῖὴ {Π6 ΟΔρΪ18].--- 
ΤῊΘ αὐταηροιηθηῖ οἵ Μδιμον [Ὁ] ]}Οτ8 186 ογὰος οἵ 
(ἈΠ ΚΒ πλοῖο ἤδη Οὗ ἰἰπι6. ΑΔοῦ μαυΐπρ τοϊδιοὰ μὸν 
1ὴ0 1,οτὰ τγ88 ρορϑ θὰ Ὀγ ἴδ τ ]οῦ οὗὨ (δ }}16 6, ἢδ ὨΟΥ͂Γ 
τοσογαὰ 8 ἴπ0 σοηβίοῦ Ὀοΐπτοοι 9658 δα 1886 ΒΌΡΓΙΟΙΩΘ 
Δυ Ποτο8 οὗ {Π6 ΒΥπΑρΌραο. 

ΤΌΘ ῬΒαχίποϑα Βοσῖθ68.---Υ 1} τῃ6 Δ; 
οἷα." γε δάορὶ (δὸ διτδῃροθηί οὗ Οοάὐὰ, Β., ἢ., 
Οτξ., δἴο., Ὁ ]ΟΒ [86 ῬΒΑΓίβοοϑ ΔΓ ΤΩ Θη ]οποα Ὀ6- 
ἴογο [86 Β6 068, Δ ουρῇ (818 18 ορροβδὰ ὉΥ 1,8οἢ.- 
ταδῃ δηδ Τὶβοποηάογῖ, Τὴδ ΡΟΥΒΘε ΠΟ. δἱ οτι8δ- 
Ἰοτὰ οτἱρὶ παιθὰ πὶ ὑλ6 ῬΠΑΓίΒΘοΒ, ἴΠ 6 Βοτῖ 08 μδυτΐῃς 
εἴνϑη ἴϊ ἃ ΡΓΌΡΘΥ ἰορα] ἔοττω ἰπ (ἢ βῇὮδρε οὗ ἃ ἀορυία- 
ἰοη ἔγοπῃ ἰλ6 Βυῃδροσυθ. Τὰΐβ '8 Ὧ0 ἀουδὺ ἱπαϊςαιοα 
Ὀγ 186 υδὸ οἔὗἉὨ 1ὴ9 ἀγίζοϊθ, δηὰ ποῖ, 88 ΜΟΥΟΡ ΒΌρροϑοβ, 
ὦ [6 Βοιῖ68 ψῆο Ἰἰνοὰ ἴῃ Φογυβα!οπὶ δὰ δα ΟΟΠΩ6 
18οποο." Το ἀδραϊδιΐοι γορτγοδθαίοα {δι6 ΒΟ] 6 ὈΟΑΥ͂ 
οὗἩ δα ῬὨαγίβοοβ διὰ βουῖθο8 ἴῃ Φογυβαϊοη, ΤΈοτο 
ὉΓΟ ΓΟίδγομΟ68 ἴ0 ΒΟΥΘΡαΪ βυοῖὴ ἀορυϊδίίοιΒ ἴῃ {πΠ6 ΝΕ 
Τορίδιηθηί. 

γεν. 3. ἍΣῈνΥ ἂο ΤῊΝ ἀἱποὶ 195 ἔσϑῃδβυοϑδδ )--- 
Ποίογτίηρ ἰο ἴΠ6 οσολβίοη 0 ὙΠΟ. τα πᾶνα ΔΡΟΤΘ 
Δ]υἀρὰ, ἘΠῚ6 ομασρο '8 αἱ ὅγβὶ πγρεὰ ἴῃ ἃ σδυ 009 
ΤΩΔΉΠΘΓ, ΔΙ Πουρὴ ἴῃ 6 Μδβίου 8 τηδαθ ΓΕΒΡΟΙΒ1Ό16 [ὉΓ 
(ἢ6 ϑυρροβθὰ γα μασι βϑίοῃβ οὗ ΗΪ8 αἰδοῖ ρ]6α.---ΤῊ 
ἰχαδϊίου, παράδυσι:.---α ΠΟΤᾺ δηὰ Ιροτο ἀδηροῖ- 
οὐδ τη046 οὗ αἰΐαοκ. ἩΗΪΠογῖΟ (ΠΟΥ πδα ΟἿΪΥ ομδιρδὶ 

᾿Ηΐπὶ τ τ} νἱοϊαϊηρ ἴῃῆ6 ΒΑ θα, οὐ πὶ δυρροδοὰ 
ἰσαβρτοββίοῃβ οὗ ἴδ ἴὰῖν ἰἴδο ς Βυΐ ποῦν (Π6Υ Ὀαδοά 
ὑποὶν δοσυβαίΐοηβ ὉΡΟῺ ἰγααϊι!]οΏ, 848 οὗ ΔοΚη ] 
δυϊῃοτγ. Τ86 ταϊγδοῦϊουβ οἴγοβ οὗ 6809 διὰ ἣϊ 
τοδοηρ ταῖσιν Ὀ6 υγχοὰ ἰῃ ΔΏΒΜΟΣ ἰ0 Πεῖγ ΟὨΔΓΡῸδ 
οἵ νἱοϊαἰζομ οὗ {Π6 ἰὰὰ ; Ὀὰυΐ ἴΠ6 ἀἰδοῖρ]οῦ ΓΘ Δρρδγ- 
ΘΠ ἰγϑηθρτοβδίηρ 1ῃ6 ὑγρά: οη8 ἩϊΠΟΩΣΪ ΔΠΥ ΘΧχοῦδθ 
ἴον ἰξ. Τα παράδοσις, ἄγραφος διδασκαλίας Ἡθρεγ- 
οἰΐυβ. ὅεε ἴῃ 6 ϑαστθοῃ οὐ ἰῃς ουπι, ἘΣ Ὠΐη δα 
αἴγεϊο οὗ ΗΪ8 αἰβοίρίεβ, 96ϑὺ8 μδὰ ἔγοϊῃ ἰῃς Βγϑὶ ἀδ- 
οἰδγοὰ Ἡ δεῖ ορροϑοὰ ἴο ἰγαάϊιο!β, Ὀΐ ἐμοῖγ γόπυῶ- 
οἰδἰίο οἱ (6 ρᾶτί οὗ ΗΪβ [ὉΠ ΟΤΘΓΒ δὰ ομ]ν οὗ ἰδῖθ 
Δρροδσοὰ. Τῆηΐβ σπαγρο οὗ ἴπΠ6 ῬΠΑΓΒοοβ ἰ8 ἱΠυδίταϊοα 
ὈΥ 106 ζΟ]]Οπίης οχίγαοί. Μογοῦ: “ΤΏ Ζον δἱ- 
ἰδομοὰ ρσγϑδῖον γαϊὰθ ἰὸ ἰγαϑὶτὸπ (Πα ἀνθ ἴὸ ἰδς 
πσϊἰοη αν, ΔΡροδιϊηρ ἴῃ βυρροτῖ οὗὨἩ ἰΐ ἰο Ὠααυϊ, ἵν. 
14: χυὶϊ. 10. Μοτγρ δβϑρθοίδιν αἀἰὰ ἸΒΟΥ ΡΦῪ τεδβρεῦὶ 
ἴο ἴ.μ6 ἰγϑομδΓΥ ἰὐυηούοῃ οὗ ναβίησ [6 Παρ άϑ 
Ὀοίογθ τηθαΐβ, ἰὼ πιϊεῖ ἰὺ τ ἱποῦσῃ [,ον. χυ. 11 
τείοστοα. ὅθε ρδυοοι, δομδιίζοη, δηὰ ὙΥ οἰδιοἰπ οὉ 
[6 
Ὑἱο ΥΩ Ρ ἴδ ΣΩΕΤΟΙ͂Υ 88 8 οὔδίομῃ (ὙὨἰ ἢ ταϑ 8150 σοδν 
ΤΔΟῺ δΙηοηρ ὑμ6 Ῥεγβίδῃδ, ὕσθκβ, ἀπὰ Βοιηδηδ). Η9 

4 [369 ΤῊΥ οτἰ εἶἰοδ] ποῖ τ , “18. Οὐᾶ. Βιπαὶς ἹΠκοσίδε 
Ῥυΐεῖο λανγίδοο Βτεῖ..-- Ὶ 

Ῥδββδβο" Φοδὰβ ἀϊά ποῖ τγεὐθοὶ (8 ἰγδαϊπίοα,. 



ΟΗΑΡ. ΧΙΤ. 834-86, ΧΥ͂. 1-30. ΟΥ 

ὉὨΪΥ τοΐαβοα ἴο τϑοορτζο 1 ἃ8 ἃ ὈϊΠαΐ ΠΡ ΟΓΥ τοὶ ρίουδ 
ογϊμδηοα, δηὰ ἤθῆοα οταἰϊἰοὰ ἰ πῃ ἀγροὶ οἰΓοῦτΩ- 
βίαιος. ΤῈ6 ὙΠΟΪῸ ραΒΒΔρΡῸ ΙΠΑΥ͂ Ὀ6 τορδγασι δ 
τιυγονίησ ἃ ρΟΟυΪΑΡ ᾿Ισῃῦ ἀροῖ ἴΠ6 Ὠἰβίοτγ οὗ Ῥῃηατί- 
Βαίστη, πὶ 18. “ ΠραρῸ ἀγουπὰ ἰδα ἰανν,,᾽) δηὰ ὕροι 
ἐδδὶ οὗὨ ἴπὸ Ξαῃμοατὶπὰ δπὰ οὗ ἴμ6 Τα]τλυά. 

Οὗ 189 614 61η.---ΕὙ ἸΖβοῖο : ΤΊ ἰθϑοθοτβ οὗ 16 
ἴαπ. Μογοῦ : ΟὟΥ δησοβίοτβ, τὶν δρθοΐαὶ τοίοσοησα 
ἰο Ηοῦ. χὶ. 32. Βυὶ νὰ τηυϑὲ ποὶ ἴογγρεῦ μαὺ 1ῃ6 
οὔ οἶδ] πρεσβύτεροι οὗ ἰΠ6 δεαηποάπη δηὰ οὗ 1ἢ6 
ΒΥΠΡΌΡΙΟΒ ποῦ ἴῃ6 ἐπϑοσγαῖϊδ ας Βου 65 πῃ ἢ 
δαπϊηἰβίογοα δηὰ βαποιϊοηθαὰ ἴδ6 ἰγααϊἐοηβ οὗ (μοὶν 
ΔΗΘΟΘΙΟΙΒ. 

γον. 4. Σιϑὲ Ὠἰπ ἀΐο [9 ἀϑαςὮ.---Ἰὴ (ἢ 6 ΟΥ̓ ρΊΏ8] 
Ἡρργον : ΓΙῸΣ. ΤΌ, δὲ δλαϊΐ διγεῖν αἴ6. ΤᾺ ϑερί. 
ΤΟΠΘΤΒ ἱΐ, δ δυαϊ οπάὰ ὃν ἀθαΐδ, (ὈΥ Θχοουο): 
θανάτῳ τελευτάτῃ. 

γεν. ὅ. Βυΐ γὸ βΒᾶν.- --ΤῊο οὔδησο ΟὗἨ (Β6 γστὺ 
ἄοβογτοϑ ποίϊοθ. [Ὁ ἴβ ἃ 18, δῶρον, 2 9. 8 βδοτί- 
σα οὗ αἰ ἴο [86 ἰδ ρ]6, ΤΏθτο ἅτ ὑνο δὶ ρει Ποδηΐ 
ΟΙΣ 551 0.8 ἴῃ ἰπ 6 ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΩΥ͂ οὗὨ ὑμο ἑθχὶ. 1. ἐστί οὗ 
ἔσται ἰβ οπχἰἰϊοα. 10 8 ρογϑοι ηεογεῖν ργοπομποεά ἴἰμ6 
πογὰ “ Οὐγδακ"" ΟΥ̓́ΘΡ ΒΗΥ͂ ῬΟΒΒΟΒΒΙΟΏ ΟΥ ῬΓΟΡΘΡΙΥ, ἰΐ 
ΔΒ ἱΓγου  } ἀοαϊοοιοὰ ἰο {ῃ6 ἰδαρῖθ. ΤὨυ5 ἰΐ 
δοῦσα ἃ Κίμα οἵ ἱπξοσαϊοι. Οοταρατο 1ιἰρδίίοοὶ, 
ΤΟΣ ΑἸτδομ ἰΐ. 226. Μίβηπα, ἘΠ), ἐδ υοίδ. 

δοβορῆ. Οὐπέγ. 4}. 1, 23.---, “Βυϊ γα ΒΑΥ͂, ΟΥ ΙΏΔΚ6 
(06 τΣγααϊιίοη, ΤΥ ΒΟΒΟΘΥ͂ΟΥ 8}}81] 54 ἴο ἢΪ8 ΤΑΙ ΘΓ, ΟΥ 
Ἦΐ5 τροῖδοῦ, [ὑ 18 8 δ Τ ἰμδὲ πῖνὰ τὶς ποὺ ταῖσι - 
681 θ6 δϑϑϊβίϑα ὮὈγ πι6,"... Ησργο Φοβὺ8 ὈΡΘΔΚΒ οἱ ἀπὰ 
81Ὁὁ 8 ΗΒ Ορρομοηίβ ἰ0 βίδιθ ἐποὶνρ οὐστὶ ΘΟΠο]υΒίοῃ, 
ψ ΠἸΟἢ ττῶϑ 85 (ΟΠ]ΟΝῈ : “ἢθ6 18 ἴγοα οὗ μἷβ ἀυἱὺ 68 ἃ 
οὨΠ4."} Τὸ Ἰιογὰ βοθῦ8 ὉΠ Π|ΪΏσ ἰοὸ ἄγαν, οὐ αὖ 
Ἰοαϑὲ ἰὸ βίδῖο, {μ6 βίη] οοποϊαδίου αὖ πίοι ῬΠΑτ- 
ΒαϊβιθΒ δὲ διτνοά. Ηρῃθο πὰ αροδίορεεὶδ, ἩὮὨὶοἢ 
ἌΡΡΟΘΌΥΒ τηοϑὺ ΟἰΘΑΥΥ ἰῇ ἴΠ6 ἰδησθασο οὗὐἠ Μαρὶς, 8 
ῬΘΟΌΠΑΥΙΥ Βαϊ 8016." Ῥοτῆδρθ 86 ἰπέογοποθ πιὶρῃϊ 
Ὦδνο Ὀδοὴ ἀΣΒΌΓΘΩΠΥ οχργοδδοὰ ὉΥ δοῦλα οὗ {86 ἘλῸ- 
Ὀΐη8. «ζ9}6808, ΠΟ ονοῦ, ἀγαννβ Πἰ8. Οὐ σΟΠΟΙ βίοι, ἢ 
ὙΠ σἢ ἰβ: Ηδ πὶ]] βαγοὶγ ποῖ ἤσηοῦ ἢἷα ΔΊΠΟΓ ΟΥ 
Ἦ15. τηοῖδοσ, 80 Μογοῦ. Βαὺῦ ατοίίυθ, Βοηροῖ, δπὰ 
ἽΥΩοΥ γοργὰ (ἢ15 οἰδα88 ἃ5 δείησ ἴῃΠ6 τοτγὰβ οὗ [68 
ῬΠΔτίβοοβ {Πποσαβοῖνϑα, ἱσαρ᾽ γίηρ: Ηὰ πρρα μοὶ ΠΟΠΟΡ 
Ἠΐἷβ8β δίβοσ, οἰςσ. Βυΐ {48 τνἱοπ 18. ᾿ρτΟ Δ ]6 ἴῃ 
ΒΟ, διιὰ οΟΠίΓΑΤΥ ἴο ἰδ6 ᾿δηριᾶσο οὗὨἨ ἁ ὡ{Ππὸ ἰ(ἰοχί, 
ΓΝοῖ δἱ 411. Οὐμρ. ΤΥ οὐ [608] ποία 11 ΟἹ Υοτ8. ὅ διὰ 
6, ν. 275ὅ.--. 7] . 

γον. 6. Μὰθ οὗ ;ο οβϑοῖ.---Μότο (Πδὴ τΊΘΓΟΪΥ 
““ ἐγβαῃβρτοββοα., βοιὴθ ΒΑ ΪΏη5 (88 ΒΑΌΝΙ ΕἸ16ΖΟΓ) 
τοσαγάθα {86 ἀυ οὗἉ οἰ] άγοπ ἴο ΠοποΡ {ποὶν ραγοπῖϑ 
Ὧ8 Ὠσθοῦ ἰθδὴ 41] {πὰ Οοτατηδπάιηομία, Βαὺῦ τῃ6 
δον θἢ δα Ποῖ 168 1Ἰηβ᾽βιςα (Πδΐ γοῖνϑ, οσϑῃ ἰξ ἱπςοτη- 
Ῥδίῖθ]6 σπῖτἢ {Π18 ᾿)πποοη, τότ Ὀϊπάϊῃο. 

γεν. 1. ὍὍ611 (αρν, καλὰ ὦ :) ἀἱὰ Ἰπαίδἢ ᾿χὸ- 
δῆθεν οὗ γοῦ. 9. χχῖχ. 13.---Ν οἱ ἴῃ 1ῃ6 Βθη86 οὗ 
παῖαγὶ ἰηϑρίγδιίίοη (ἀ6 ΥΥ̓ οἰ(6), ποῦ οὗἉὨ φῬτγϑάϊοιΐοη ἴῃ 
(86 διγίοϊοϑι βθηβα (Μέ6υου), ΠῸΓ ταογοὶν οὗἨ δρρ]168- 
οι (Μαϊδοπαίυ8) ; Ὀσὶ ἃ8 ἱῃ Μαιί. χὶϊ, 14 βααᾳ. σῖῖἢ 
Βρϑοΐδὶ γεΐίθγθηοθ ἴο 188. νυνὶ, Ὑ͵7Ὃὁ ἰ'ᾶνα ἤογὸ [80 οἴου 
δϑροοῦ οὗἁἨ ἴϊπ6 Ὠατάἀοηϊηρ [0 πηϊοῆ ὑπὸ Ὀγορποὺ σθ- 
ζοττοῦ, ἰπ 1Π6 δῇδρε οὗ ἃ ργοίθηἀοα βδῃοίϊγ. ΑΒ ἴῃ6 
βίδιοσλοηῦ οὗὨ 8818} ἴῃ τοΐθσομδο ἴ0 ἴπ 6 λαγάσπὶπο οὗ 
δἷ5. σοζοσῃρογασίθ8 ΜγὙὰ38 δΟΙΆΡΙ οἴΕἿγ Ὁ] 816 ἰη {μ6 60- 

4 [Τῇ προδίορεβί ἰὼ ΟἾθδὺ ἴπ [116 ΠΑΓ8116] ρϑδῖθσο οἵ 

Μέαυκ τῇ! 11, αἴνος κορβᾶν, θὰϊ ὯΘ6 ΟὨ 8 {9 βοουπὰ οἷαῃ56 
αἰϊοχοίμοτ, νυἱζΖ. (8ὸ πνοτάβ: καὶ οὐ μὴ τιμήσει (τιμήσῃ), 
“Ὡς σγοαῖο 1η6 οἿἿΥ ἀἰδῆσιι Υ Π ΟἿΓ 6886.--", Β. 

4«({Τπῖ6 18. ἰησοῃαίϑίοο! {1 186 ρτθοθάϊης τουλδκ ἐπδὶ 

χα Βαυίοιιχτ γ]88 ὉΠ ΠΣ [0 ΑΥΩΙ͂ ΟΣ ἐ0 δἰδῖο ἴδ οοδοϊ δῖοι 

οἵ ἴλο Ρμαγίδοο.--Ρ. 8.) 

ἰοτΩ ΡΟΓΆΣΙ95. οὗἨἁ 716818, 80 480 819 βίδίοσηθηὶ δουὶ 'Ἅ 
1μ οἷν ῥγεϊθη θα ΒΑΠΟΌΪΥ : ἰπ ΟἶοΡ πογάβ, ἢἷ8 νοῦθδὶ 
ῬΓΟΡΆΏΘΟΥ δθουϊν ἢΪα ΘΟἰΟΙΩΡΟΓΑΓΣΙΘΒ τγ83, ἰη {πἰ8 τοβρϑοὶ 
880, ἃ ᾿Υρὶσα] ῬΓΟΡἤΘΟΥ οὗἹἨ [Π6 ἰἰπη68 οὗ 6808. 

Ψψὸν. 9. Τὰ ναΐπ, μάτην.--- ἥογοῦ οχρ]δίη8 ἐῃθ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ 88 ᾿τηρὶ γἱηρ [Πδὺ ᾿ξ τὰ 8 γγιίζεεε (πἰῖμους 
ΤΏΟΓᾺ] Τ680}}) ἀπὰ σγομπαΐεδδ ((σπιεγθ)ὴ. Τῃ Οὐ ορίη- 
ἴοῃ, ἴῦ ἜΧΡΥΘΘΒ68 ἰπ6 ἰάρα οἵ ἐριρέδπιοδδ οὐ υαπίΐν, 
ΜΠ] Οἢ. ̓ ποϊ 68 σγουπαϊζδιδηιδδδ ἴῃ Ροΐπὶ οὗἁἨ Ρυἱηοΐρ]ο, 
δηὰ γγυ οδδηθβδ Β0Ὸ ΤᾺΣ ΔΒ τϑϑ 18 ΟΓῸ σΟΠΟΟΓΏΘα, 
Τῆς Ηθῦτγον ἰοχὶ ἢ88 ΠῸ Θχργοβθβίοῃ δοττοβροηάϊηρ ἰὸ 
{18 μάτην; Ὀυΐ {τὸ ϑδρίέ. ΤΩΔῪ ῬΓΟΌΔΌΪ ἤδγο ἰδ }8- 
.Ἰαϊοα ἔγοιῃ δῃοίπον τοδάϊηρ. 

γον, 10. ΤΘθΣ Εἴ9 οδ] δὰ ἴδο σου υδ6.--ΤῊο 
ΞΑΥΪΟΌΡ ἰὈΓΏΒ ΔΓΑΥ ἔγοπὶ ἴῆθ86 Πυροογί[68, ὙΠΟΒΘ 
αυοβοη8 ἀρουῦ ἰΠ6 ψΑΒΗΐηρ οὗὨἨἉ ἰῃ6 ἢδπά8 Ηρ ἄοδθ 
ποῖ οὐθ οοπάσηδοπα ἰ0 ΔΒ ΟΥ, Ββποθ οὐν ΟΥ̓ {ποῖγ 
οὔ τιοῦ ἢ 5 [ΠΟΥ τα οοην]ηδοα οὗἉ τηδίεϊηρ [Π6 δοτὰ- 
Ἰηδηαιηθηῖβ οὗ αοά οὗ 0 οἴξει, ΟἾ τὶβὺ πον ἰτηβ ἴο 
[86 Ῥοορῖςα, δηὰ ἰῃϑίγυοῖβ ἰμοτα ἰῃ (86 ἀἰ δότοησοο Ὀθ- 
ἱπόθη [μον] 641] πὰ το] ἀοβ] τ θμί. 

γεν. 11. Νοῖ ἴμαὶ Ὡῖο κοοὶδ ἰπῖο ἴδ 
τοῦ ἢ ἀϑ ΑΕ] 6 1} ;---ἰ, ὁ.,) τὶν τοΐδγοησα ἰὸ (86 τεὶδ- 
ἄοῃ Ῥοίπθοῃ [μον ἴοι] ἀρΑϊοηθπὶ ἀπά ἰμ6 Ὁ, 
ΟΥ »γοΐαπδδ, ἴὰα ὑΠ6 τθ8] δβθῆβθ οὗ {πὸ ἰθσω, ΤῈΘ 
Ἱμογτὰ ρῥγοβοηΐβ ἐπ6 [μον 08] ἰάθα οὗἩ ἱσωρυγ ἴῃ 8 
ΤΔΟΙᾺ] ᾿'σῃ, ΤΏ αυοβίίοῃ 8 πού---ἶἰο ἴδ κ 6 ὑγοβ- 
ομῃῦ ἰῃδβίδῃοο---ἰο Ὀ6 ἀροϊἀρα ὈΥ (λ6 ΡΠγβῖοαὶ του 
(οΣ {ἰπ6 υϑ6 οἵ οογίδίη ἀν τ: Ὀὰαὺ ὈΥ͂ 16 τηογαὶ 
τοῦ ἢ (ΟΥ (86 ἰδηριδ5). Υ̓Παὺ ἰβ ἨθγΘ βαϊὰ δοῃ- 
οοτηΐης (86 ξοῖπρ ἰηΐο δηὰ οομηΐηρ ουὐ οὗὨ [6 τρουΐῃ, 
ΒΡ 68. ἴο 1016 Βουῖ68 οὗ 1ον] 1081] δπα τηοτγαὶ 
᾿ΠΠ]υποο 8 σοῃορσηίηρ Ρυγγ. ΤὨ6 βιδιίοσηθηϊ νγγ88. 
ἷπ ὑΠ6 ὅτϑί ρ]αςθ, ἰπάορα, ἱπίθηἀοα ἃ8 ἃ ἰυδεβοδιίοι 
οὗ ΗΪ8 αἰβοῖρ]θβ οὰ 186 οἴἰασγα Ὀγουρῃὶςὶ ἀραϊηβῦ {μοΓὰ 
ὉΥ ἴ86 Ῥμάατίβοεβ. Βυΐ {86 ἱπέογθῃοθ γγὰβ οὐυϊου, 
{παΐ 411 (686 ἱπ) ποι Οἢ8 τοαυϊγοὰ ἴο μὰ Ὁ] 6116 ἴῃ ἃ 
ἰσθμοῦ βθηβ86 (αἰ πουρὶι ἐπι8 ἀ1ἃ ποὺ τυρὶ ἰμαὺ ἰΠ6 
[μοτὰ ἀεηϊοὰ ἐποὶρ νδι! αὐ γ 85 [μον ἶσα] ον δῃ 668). 
ΑΒ ἃ πτηρίϊζοῦ οὗὨ οουγβα, θη πο Βγιῦο] πουὰ θῸ 
ΘΟΙΊΡΪοἰΟΙΥ ζ0]8}16ὰ, 118 ουὐϊναγαὰ τοργαβοπιδοῃ πηυδὲ 
{41} ἴο ἐπα στουμά, ; 

γεν. 12. Αἴδοσ ἴδον μοαγὰ ἰδἰκ βανίηρ.-- 
“ ΤῊΒ γοιμδγὶς 18 ΘΟΙΩΙΩΟΏΪΥ γοίοιτοα ἰὸ γΌ ΓΒ. 8--9. 
Βυὶὺ τὰ που]Ἱὰ τγαῖμοῦρ ΔΡΡΙΥ ἰΐ, νι ῖ Επίῃγτα. Ζίρδῦ., 
ἴο σαν, 11.) Μογον, 10 18, ἰηάθοα, φυλίδ ἰγὰθ (μαῦ ἰἐ 
σου α ἤδν ὈΘΘΏ ἱπῃροββῖ Ὁ ]6 ον ᾿μθιὴ ἰο πᾶν τορ] οὰ 
ἴο γ ΓΒ. 8-9, ὙΔ116 ἴῃ ΔΏΒΥΟΙ ἴ0 νοῦ. 11 {ΠΟῪ ταϊσὨὲ 
Ὀτὶπρ' δραίηβὶ Ηΐπὴ ἰμ6 οἰδΥο οὗ βυνογιίδρ' ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
ἰγαάϊοι, Ὀὰδ ονθὴ {86 τυ ἰθ ἰατ. 85.111, {πον 
ΔΏΡΟΥ δρουϊ Ηΐδβ δρρὶ δου ἴο ἰπόπὶ οὗ [86 ΡΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ 
οὗἩ βαῖδῃ τηυδὶ ἤανο ἱἰπογοαβοὰ ἐποὶγ σοβοηϊησηῦ δηὰ 
οἴδῃοο δι Ηἰβ λόγος. ΝῸΡΣ τηυβῇ τὸ ἤογΘ οὐαί 0 οὔ- 
Βοῦνο [6 ΙΟΓᾺ] ἀἰϊδιϊποιίΐουῃ Ὀοίνγοοθη ρἰνίῃρ οἤδηοα 
ἰο {πα ῬΠΔΓΒ6 65 δηι ἰο ἰδ ᾿οδϑὲ οὗ ἰ.1λ6 ἀἸΒο 1 0168. 

γεν. 18. Εψοσν ὑἱατῖ.--- οίογγίηρ ἴ0 ἴπ6 ἐδαοδ- 
ἐπ δηὰ ἴ86 ἐγαάμίοτπιδ οὗ ἰμ6 ῬὨατγίδοοβ (Επνα]ά, 
Μαγοῦ, οἰο.), ποὺ ἴο {Ποῖ ρογβοῦθ (τι Ζβομα, ΟἸβδδυ- 
β6ῃ, ἀς ΤΥ οἴ). Αὐ 86 βαῖηθ {ἰπ|6, γ᾿ βῃουϊὰ αἷδο' 
ὈΘΔΡ ἰῃ τιϊπα Ἡδπαῦ τγὰβ βδϊὰ ἱπ Μαῖίϊ, χἰϊὶ, δθουν (86 
ἰἀαοπἰβοδιίοη οὗἩ ἰηαϊνί 814 ψιίῖῃ (ἢ 6 ἀοοίσί 68. πιο ἢ 
ἸΘῪ ῥτγοΐοββοα, 

ον. 14. Τηἶο ἴδ9 ἀϊοῆ.---Τ 6 οἰδίοσῃ, ΜΟΥΟΡ 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ παῦ ἴΠ6 Ἔχρτοββίοη σοΐουβ ἴο αελέππα, ἷτη- 
ΡΙγρ τὺ {ΠΟῪ τοῦθ ΠΟΡΘΙ ΒΒ Υ Ἰοβί. Βαϊ, ἴῃ οὐγ 
ΟΡἰηΐοι, ἴῦὺ ὈΓΪΔΥΠΥ ΒΡΡ]168 ἴο ἰβύοτὶ 8] ἀπ 18- 
(ἴοπαὶ, ποὺ ἴο Ῥούβοῦδὶ ἰυάρτησηίθ. 6 ἰπΐον (818 
ἔγοτῃ ἐπα αὶ, ἰαὺ ὈοΪἢ οἰα5βο8 οὗἨ (6 ὈΪηὰ αν βαϊὰ 
ἰο ἴ4}} ἱπίο μα αἰ(ςἢ,---ἰἤοβ6 τῆο ἴδοὶ τμ οἷν ποοὰ οὗ 
Ὀοΐῃρ, συλάδα (οΣ {86 Ῥϑορὶθ), 88 Ὑὸ}} δϑ (οβα ΜὮο 
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ἰϊηὶς ἸΠΟΥ 866, δηὰ δϑϑυσὴθ ἰὸ 6 ἰοδάογβ (δε6 Φοἢη 
ἶχ). Το ἀϊδογοποθ Ὀθίθοη ἰθθσα, ΠΟΉΘΥΟΓ, τ 88 
ΥΟΓΥ ρτοδὶ; δηὰ υὶ τὰ σοίογθηοο ἰοὸ 186 ον 8 ρΘΟρΪΘ, 
ΒΡ Βοτη. ἰχ.--χὶ, 

ογ, 1. δον  τπτυπε 88 {80 τοργεβοηϊδινο οὗ 
811 (86 ἀ8. 1168 ; 866 Ματκ Υἱ]. 1}.--- ΤῊ 5 Ῥασαῦ]6.--- 
ΤῊ πΠΟΪ6 αἰβοοῦγθο γὙῶ8 ρΆΓΘΌΟ] 18], Ὀαὺ Βυ ΒΒ] οἰ ΘΏΟΥ 
οχρ αἰηοα ὈΥ ἴμ6 οομίοχὶ, δπὰ ποὺ, 88 Ῥοΐθγ ΒΟΘΙῺΒ ἰὼ 
Ὦδνο ΒΌΡΡροθβοα, 8 δοραγαὶθ ῬδγϑΌ]6 ἴῃ {Π6 ὩΟΓΘ 11Π}- 
ἰιοᾶ βοηβα οὗ ὑμὸ ἴριτωη. 1 ΔΡΡΘΆΓΒ ἃ8 ἢ Ῥοίον μδὰ 
ἴο!υ ἰς ἀἸ βου] ἰο ἀϊδύηρυϊβῃ θοΐπθθι (π6 Βδγτηροὶ δὰ 
ἰ8ο τοδ]γ, ΦΔοδὰβ μὰ οιαρϊογοά (ἢ6 ΡΒ γβίοαὶ 88 8 ἢ 
οὈΪοτὰ οὗ ἰδ 6 ΤογᾺ} του, δμαὰ ἴῃ ὑμΠ8ὲὶ ραγ σα] 
ΗΪΐδθ βἰδίοηοηὶ τηῖρηΐ Ὀ6 τοραγαθα 88 Ῥδγαθο ] 168]. 
Βυὶ δυθὰ ἰῃ ἰπαὶ τοβροοῖ [16 ρδγϑΌο] 68] ἔοστο δὰ 
ποῦ ὈΘ66Ὼ Βυσ  ΟἿῪ οαγτὶοα οἱ. 

γεν. 11. Ὧο ποῖ νγὸ υυδοχεϊδῃ ἃ 2---ΤῊ οἷδοα 
ὙὮΘΓΟ ἰῃ6 ὈΟΟΠῪ πΠΟΙΪΟΩΒ τὸ ΒΏΔΙ ρῥυτῆρα, ἰ5 
8δὺ τογο ΠΟΥ͂ ὑοστηϊπαΐθ, ὁ ἀφεδρών (ΝΟ, δο- 
οογϊηρ ἰο διιϊάαβ, ἀρβίστιαίθβ Ὀοΐ ἀπμτι δηὰ δεῖ- 
ἴαπι; αογυαξεν ἐπὶπι ἀπὸ τῶν ἑδρῶν. ΤΆΔ ἴοττη. 
ἷθ οὐ ΠΕῪ τοϊαϊθα ἰο ἄφεδρος, ὈΥ ἈΒΙΟ. [86 
ΤΟΠΔΟΡ ἰδ6 ῥἶδοθ πθθΡ τηθηβίταουΒ οθη ὑπάᾶοι- 
ποηΐ ρΡυτὶ οι η). Βαὺ ἰπαὶ τ] ΟὮ οοπδιϊαῖοβ (δ 6 
ἵπι6 Ὠαίυτο ΟὗὨ ΤΏΔη ΟΠ ΟἸΪΥ Ὁ6 οἰοαηβοα 1 (Π6 ἡδαγί, 
ἬΘΠΟΟ ΟΣ8 δηὰ δΔοοηΒ ἴββιιθ, 18 ρυγῆεὰ, Απὰ 
{18 15. 106 ΟἾΪΥ ὑσῦθ ρυτὶγ, σοηἰγαβίοα πιὰ πϊοῦ 
811 για. 1168] Ρυ ΒοδίίοηΒ ἅτ οὗ πὸ γαϊὰθ. (Ξε 
ΔΡονο, ἴῃ6 δ  μοβἷβ οί ΤΩΘΓΟΥ͂ Δηα Βαοτῆσο.) 
Α δ τῶ .} Ὀδοοσα68 π0]}] δῃὰ υοϊὰ ἰξ δρρ θα δραϊπδὶ 
ἴῃ6 τυ πῃ 16 Ὁ δα Ὀοοῃ ἱπίοηδροά ἴ0 ργοβθηΐ ἴο 
[Π6 πιϊηὰ, [Ιη ἰδαῖ. σ886 ἰἰ8 τοδὶ οὐ͵δεοὶ ἷβ Ἰοβί, δηὰ ἰΐ 
ἀοοβ πδγτ ἱπβιοδὰ οὗ ροοὰ. Οοραγε ΠοσῈ Μδεῖς. 

γον. 19. ΕΟΣ ουϊ οὗ [16 Ὠοατὶ ὑσοοθϑά.---Τ} 
ϑανίοιυν ἱπιρ}}68 {παὶ 601} σοτῖ8 ὅγβὶ ρ888 1ῃγουρἢ 
{πὸ σμδπηοὶ οὗ δη οὐἱὶ] τηουίῃ, [08 αἀΙΞοϊοδίηρ 16 6Υ]]} 
δβίδίθ οὗ ἰ)6 Προδγί. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΠΙΟΔΙ, 

1.Α5 (86 Οαοβροῖ ΒΙβιοΟΥΥ τη }0]45, ἴπ6 ρα ἢ Ἀ6- 
ὕπσοθ ἴῃ6 6] ονΐηρ δηὰ {116 ὑπο ]ϊονίηρ ρογίϊοι οὗ 
186 ῬΘΟρΙΘ Ὀδοομ68 πίάορ. 1 86 ἔοττοοῦ που]ὰ δίῃ 
ἰουοὶ ἴ. 6 Ἰοτὴ οὗ ΗΪ5 ραγτηοηῖΐ ἴῃ ογάθὺ ἴο θα γοεϊογϑα, 
16 Δύο" Θχοοτηπλιηΐςβίο Ηΐπι, θοοδυβο Ηΐβ αἰδοῖ 0 ]68 
ιιδὰ οἴη θα δραϊηϑὶ (Ποὶγ ἰσϑα 08. 

2. 1,οῦ 18 τηλεῖς (6 ῥτορτοβϑῖνα ὨΟΒΊΠ ΠΥ ἀρδϊηβὶ 
[86 Τιοτὰ, ῬΕΐγβὶ (86 ῬὨΑσγίβοοβ οὗ Ψυάοσδ, ἱπθὴ {ΠΟΥ͂ 
οὗ ΟΔ}116ο, δὰ ρῬγτοπουῃοοθὰ ραϊηβὶ Ηΐϊτῃ ; πἢ}]6 Ὀοΐ] 
ΔΙῸ ὩΟΥ͂ ΟΟΙΩΡΙ θα ἀραίηδὶ Ηΐτη δῃὰ Ηἰβ ποσὰ. Τῇ 
οχρσγϑββίου, “ἴῃ 6 ῬΏΔΓΒ665 δηα Βουῖθοβ ἴγοτῃ “6 τι δβδ- 
Ἰουι,᾽) ΟἸΘΑΓΙΥ 1 Ρ]168 ὑπαὶ ἸΠ6Υ͂ πογο 84 θορυϊαίίοη 
ἴγοσῃ {86 βγπαρορθ, τοργοδομτίηρ (86 ψ ]1016 ὈΟΑΥ οὗὨ 

᾿΄δ6 ῬΠατίβοοβ ἀπα βου 68. 
8. Νο ἀουδὺ [86 ΘΟ ΔΓ ἀυτβηροιηθηὶ δαορίοα ὮΥ͂ 

Μαϊιον τ͵188 ἱπιοπθα ἰὸ ἱπαάϊοαίθ {Π 18 βίδίθ οὗ τωϑδὺ- 
ἴογθ. Ηρποο ἰδ6 ἀοβοτρύοη οὗ ΟἸ γῖϑι' 8 οοηβιοὶ 1 ἢ 
1π6 ΒΟΟΌΪΔΡ δυϊῃογϊοβ 18 [Ὁ] θα ὉΥ ἰμαᾶὶ οὗ ἴπ6 
65580}5 οἡ {86 ρατγὶ οὗ ἴῃ 6 ῬΒΑΓίβοο8 δηα βου 68. 

4. ΤΡ. ἱπογραβίηρ ὈΪύοστιθδδ οὐ ΗΪ8 Θμοτηΐθβ ΔΡ- 
αἶβο ἔγοτα 86 οἰγουτηδίλποο, ὑμαὺ ΠΟΥ ΠΟῪ 

ομανοα Ηΐπι, ἴῃ ργοβθηοα οὗ ἴμ6 Ρ6Ορ]6, πὶ βου ἢν 
εἴ πουρῃὺ ρορυϊὰγ ἰγδαϊθϊοπβ. ΤΏΘΥ ον ΕΥ̓ ΒΘΟΙὰ 
ἰοὸ αν τοραγάραὰ (6 οοπάποὶ οὗἩἨ {6 αἰδοῖ 68. 85 
τοβοούηρ ἴῃ6 ἰοδοβίηρ οὗ μον Μαβίου. Ἠσποθ [86 
1], ογὰ ἴδεϊβ οδ]οὰ ὑροὰ ἰὸ βοῦ Ὀδίογο {6 Ῥ6Ό}0]6 [86 
οομ γὰδβὺ ὈούΘ η βοι -γὶ θοῦ γα ΟΠ] Β δα 86 
οἰ ΘΣΏΔ] ΘοΟΙητοδηἀτηθηῖθ οὗ ἀοά. Τῆΐβ Ηδ ἱΠΠυβίγαϊοβ 
ἷῃ οοπηροϊΐου Ἡϊὰ Π6 γβὶ δη τηοβῦ βρϑοὶδὶ Δ οὗ 
Βυτοληϊγ, Βυΐ τἴθ6 ῥγίποῖρ]θ Βοσο ἰδ1α ἀοῦσιι Θ1}- 

ΤΗΕΒ ΟΘΟἙἍΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝΟῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

Ὀτδοοβ ἃ ἔᾺΓ πὶὰθῦ σαπῶο. [ἱ ΘΟΒΔΟΙΩῺΒ 8]} ἀδδὰ {τ8. 
αἰ ὠἀομ᾽βηὰ ἩΣοὮ 18 ἱποοηβίϑίοης ΣῈ 116, δηα ἰηάεοῖ 
ΘΥΟΓΥ ΘΟΟ]ορίαδιϊοαὶ οσαΐϊπαποα το ἢ ἴπ Βρὶ δ οσ ἴῃ 
ἔοττῃ 18 ὑποοιρϑίὶ ]8 πῖῖῃ [86 Διηἀατηθηίαὶ ῥυϊποίρ οϑ 
οὗ ουν Ἰυτηληϊῖν, τὶ ἢ 1Π6 ἱπδεϊ 008 οὗὨ αοά, οΥ υἱτὰ 
1η6 ἀρπδηαἀβ οὗὨ ΟἿΣ ΤΌΤ] παΐιΓΟ. 

δ. ΤῊΘ ταθγὸ ἰτϑα τ οηβ οὐὗἁἨ τθῃ ἃγα ρΪδηΐβ π οὶ 
ΟΌΡ δίμοῦ ἴῃ σα σο 848 ποὶ ρ]δηίοα,. ΤΉΏΘΥ δδτθ 
ΒΌΓΌΩΡ ἴτοσῃ ἰθιηρογαὶ τοῖν ο8, πο γο δυ βοσυϊομὶ ἴὸ 
ἰΘΙΏΡΟΓΑΙ ἰηἰογοδίβ, απὰ Ὀθοδῖὴθ ἃ ἰθΏρΟΓΑΪ συγ86 ἰὸ 
ἴδο86 γὩο ἈΠ ΠΟῪ [0] οτοὰ ποθ. Ηδηοο 8130 ἰδοῦ 
8881} αἱ ᾿αβὺ τωϑοῦ πὶ ἢ Δ ΘΑΤΥΙΒΥ ἴαϊο, ἀηα θα τοοϊοά 
ὉΡ. Ασοοογάϊηρ ἴο Ηουῦπον, (86 ἔυΐατο τοη86, ἤοτα 
866, τηυβὺ 6 τοραγι θα 85 ᾿πρὶ γἱπρ ὑπδὺ ἃ οογίαϊη 
(Πἰπα ταυβὺ ὨΘΟΟΒΘΑΤΪΥ θ6 ἀοπθ. Βαϊ δἰ Βουρῇ ἰν 18 
ας τὸ ἰῃμαὺ ΟἸγῖϑι ὈῪ Ηΐ8 πογὰ γοοίβ ὮΡ {πὸ ρτΐῃ- 
οἶρ] οὗὨ ἰγαάϊιοι ἰῃ ΗΪβ Ομυγοῖ, γε (Π6 δοῖθβὶ ῥτο- 
Ο658 ΟΥ̓ ὑρτοοίίπρ; Μ1Π ἴδκα ροἷδοα 'ἰπ [86 οουγβο οὗ 
ἴμοβθ ἡπαρτηθηίβ π ἢ Οἢ [16 ῥΓΌστοβϑ οὐἁὨἨ ἰβίοσυ 51|8]} 
ούοϊσο. ὥομρ. 1 Ὅον. 1]. 18. 

6. Τ6 δηεἰ  μοαἷῖϑ Ὀοίπθοη ἰδ τοοῦ!ἢ ἰπ (86 ΡὮγ9- 
4] δηὰ ἴῃ {86 ΤΏΟΓΆΪ Β6Ι86 ἱηγοϊνοα ἃ ὈΥΐποῖρ] 6 ὉΥ 
το 81} [16 ΟΥΑΪΏΆΠΟΩΒ ΘΟΠΟΟΓΐ ρ; πηοϑὶβ ὙΓΘΓΘ Γο- ] 
τηονοά, ἰῃ Υἱοῦ οὗ ἐπα 85 [16]1δὰ ὉΥ 86 ἰὰνν οὗ 36 
Βρίτῖ, ΤῊΪΒ, ἱπαδοα, τγδὁ8 11.6 τοαΐῃ στουηὰ οἵ οΟἤξοο 
ἴο ἐμ6 ῬΒασίβεθρε Ἡονσουον, ἰΐ 88 ποὶ ἴΠ6 ἰηϊοπύοι 
οὗ (86 Ἱμογὰ ἴο δῃῆπ] οἱ {8 Οσσδβίο {8686 ογάϊηδῃ- 
(68, 88 11{{|6 ἃ8 Ηδ τηϑδηῃΐ ἰὸ δηϊοΐῃ ἰἢ6 οοββαίίοη οὗ 
βου βοθθ τ θη Ηρ αποίεα ἰῃς βαγΐηρ' οὗ (ῃ6 ΡγΌρΡῃοῖ, 
ΦῚ π|}} ἤδνο ΠΊΟΓΟΥ͂, ἀηα ποῖ ΒΔοΙΒος6.") [Ιἢ ἰΠ6 ᾿Γοδ- 
ομὺ ἰμβίβπος α]80, ἃ γοίθγθηςσα ἴὸ (86 ΗΘΌΓΟΥ ἜΧργοδ- 
βίου πουἹὰ ὀχ οῖυ (86 τρις το ομβρ οί θη 
ΜΠδὺ γγδ8 τηδίουϊδὶ δηὰ τ δὶ ἱτητηδίοτίδὶ (τ Βίοῖ δά 
ὈΘΘΏ ρογνοσίθά ὈΥ ΠΥΡΟΟΓΙ͂ΒΥ), ἱστοὶ Υηρ, 88. ἰξ ἀἰά, 
ἰδὲ {86 Ἰαιῖον τγὰβ οὗ ΠΟ ἱπιρογίδηοο, δηα θυ ΘΟη- 
τοι ρ 0]6, πιο σοπίσαβίοα ὙΣὴ πὶ ἴῃ ἰἴβο 1 τπταβ 
τορίοσίαὶ. ΟἹ τ. 6 ΒΥΤΩΒΟ]1ο4] προσὶ οὗἨ {πό86 οχγῇϊ- 
ΠΔΏΘΟΒ. ΘΟ}. ἴΐ6 γῸ}} Κπόνῃ ποτκΒ οα ΟΙὰ Τεεία- 
τηθαὺ γι Ὀο]δα [ὉΥ Βδὅην, ΚυτίζΖ, Εδίγθϑῖτ], ἀπά 
(86 Διίοϊο ᾿ἰοὶπέσζοϊ ἴῃ ὙΥ Ἰμοτ᾽8 Β10]. Επογοὶ. ΤΈΘ 
το] σίου ᾿υδιγαυϊομϑ ργοϑουϊθοὰ ἴῃ ἰῃ6 ἰδ χάγο σῖβα 
ἴο 16 γῬΒδγῖβαῖ 8] ογαϊμβηοθβθ οοποογηΐηρ ἴῃ ἸἩΆΒἢ- 
ἱπρ οὗ᾽ βαπὰβ Ὀθίογε τλθ]β. ἴῃ Ηἰΐβδβ᾽ ἰοδοιὴηρ (Π6 
Ἴμοτὰ ροὺβϑ Ὁδοῖς ὑἀρὸὰ ἴπ6 διπάδιηθηϊαὶ ῥγίης ρ]ὲ 
οὗ 411 Ἰυδβίγβίζομβ, Ἰαγίηρ ΡΘΟΌΪΑΡ δίγοδθ οἡ (πὰ δῃ- 
Εὐμοβὶβ Ὀούνοοη δαὶ 8 Θχίοσηδὶ δὰ Ὑμδὶ νὴ88 
ἰπίογμδὶ, βίῃοα (06 ῬΒΑτΙΒΘ 68 ΘΓ ἴῃ ἀΔΏΡΕΡ οὗ βυεῖς- 
ἰαὐηρ τιμαὶ νγ88 Ἰηϊο πα οα 88 8 ΒΥΤΩΌΟΪ, ἴον (ἢ 6 Το ΠΥ 
ἰο πΐοὶ 1ἰ ροϊη(οᾶ, 

ἡ. ΤΠὸ πογὰβ οὐ Φ6518 τοὺ Ὀ6 τορατοαὰ Ὀοΐὴ 88 
ἃ ἀοοίτηα] δῃηα 88 8 σοῃίγογογεῖαὶ βίαίθηθης ΤῊΣ 
ΘΏΔΓΩΘ οὗ 86 ῬΒΑΣΙΒ66Β ἱπαρ] οα ἴπαὺ Ης δηα Ηΐδ αἷξ- 
οἶρ]θ8 τ ΓΘ 8 ΟΟΙΆΡΔΩΥ οὗ ἀοβ]οά βίημογβ Οὐν Γοτὰ 
τοίογίβ ὉΥ βοσπίηρ ἰμαὶ ἀοΒ]θτυοης ΓΘΆ]Υ αἰϊαςῃεα ἰο 
16 ῬὨδτίβοθα, ποὺ ἴῃ ΒΥ Ουὐϊπνατα βοηβο, Ὀυΐ ὈΥ (86 
ψἱοκοὰ Ἰμουρῃΐβ ἰββυΐης ἔγοτω (Ποῖσ ἢρατίβ. ΤῺ ἀοο- 
ἰγῖπα, [ῃδὲ ουὲ οὗ [86 Βθοσί σοτθ ον] του ρἢ 8, 18 ποῖ 
Ἰῃσομβίβίθηῦ ὙΠ τπΠ6 ἀοστηα ΘΟΠΟΟΓΏΪΩσ {86 ἀοΥ], 
βίῃοο ϑβαϊδῃ οδῇ ΟἿΪΥ ἰουυρὺ τδη, ποὺ ργοάυος δὶ ἰμ 
ἶτα. Οὐοτωρ. Φαπιο8 ἱ. 14. 

8. ΤΏ ταοτηοηὺ ὙΠ θη ΟἸγὶδὲ ἐγ ἤγοσα {86 ΤΌ Ϊ γα 
οὗ [6 ΒΥῃπαρόρῃθ ἴο δά ἀγεβ8 Ηἱμπηβ6] ἴὸ {Π|6 ῬΌΟΡ]6, ἰ8 
ῬοΟΙΒ ΒίρὮν βἰσηϊβοδιὶ ἴῃ 1186} πὰ ἰγρῖοαὶ. Τὴ 
ΒΔΠ16 ΙΏΔῪ Ὀ6 δΒαϊὰ οὗἉ ἴῃ ἰδεῖ, (1αὶ ᾿τητηοα] ἴον αἴἶος- 
στὰ Ηδ ραββοὰ ἴον [86 ὅτϑι ἐπ Ὀογοηὰ ἴΠ6 Ὀουπά- 
ΔΙῪ οὗ ἴδ Ηο]γ [μΑηὰ ; ποὶ, ἱπάορᾷ, αἀἰγοοῖν ᾿μῖο 186 
οοδδὶ οὗ Τγτγο, δ μουρἢ βοοῦ δοσναγαὰ ᾿πίο (86 ἰοττὶ. 
ἴοΥῪ οὗ Βίάοῃ, “ῬΘγμδρΒ Ηθ ἰουμὰ ἰΐ Ἰθοθεβασν ἰα 
ἱτρτγοαβ- ὍΡΟΣ {π6 αἰδβοὶρ]ο8, τὮΟ δ8 γοὶ οουἹὰ ποὶ 
ΩΝ τοσεῖνο π6 οοηίταδὶ Ὀδείποοη ῬΠδγβαίθση δηὰ 
186 τεϊρίου οὗ (πὸ βρίτιϊ, (παι [6 ουγδο οὗ ἀο δ] οτιθηὶ 
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189 ὈΪ πὰ (ο Δ]1οὸνν ἐμθγλβοῖνοδ ἴο δ6 16α ὈΥ ὈΪπὰ Ιοαά- 
Ε18.---Ἴ Πο [8}} ἰπῖο (86 αἰτοὶ.---- ΠῸ ποῖ γο γοῦ υπάοι. 
Βίδῃα, ἰμαΐ τολαίϑοευεν Θπίθγοι ἰηΐο [86 ταοαίὶ,᾽ 
οἷο. ῦ----Τ γί 0]6 ἱτηροτὶ οὗἩ {680 πογὰβ οὗ ἰδ [οτὰ ἴῃ 

ἴο (μοβθ Ὑ͵ῺΟ Ῥᾳ88 τγογαὶ ἡιάρτηθηὶθ ὈΡΟη 
ῬοΙηΐδ οοππροῖθα Ὑ]ΓῈ ΤΩ ΘΓΟΙῪ ουϊπαρὰ ΟὈΒΟσυ Δ ΘΒ, 
-- Ενϑὰ ἴ}6 που τουδὶ Ὀ6 τοραγαθα 88 βαογοὰ ἴοὸ {89 
[μοτὰ, ἀπὰ πρμδὺ ᾿ξ ραγίδιςθβ Ὀδοοτλθθ ἃ βρίγτυ4] ἔραβί, 
Ὀυΐ ΟὨ]Υ ἔτοπι 118 οοῃμποοίοι πὶ, ἀπὰ ἀδρομάθποθ 
ὍΡΟΙ, {86 βίαϊθ οὔ (88 μοαδγί.-- -ἰῦ τ βθοὶς ρυγὶγ ἰη 
ἜΧίΘΓΏΔΙ {πίηρβ, ΟΡ Ρυγβοδίίοι, θεΐῃρ οὗἨ {6 φαγία, 
{1} ΔΆΥ.---ΤῊδι ὙΒΙΟὮ ΡῬγοοθθάοι ουὐἱ οὗ ἰδθ 
τηου ἢ οοτιοὶ ἰογίἢ ἤτοπι {Π6 Πρατί.---Κοορ (ὮΥ Βοδτὶ 
τὶ τ 811 αἰ σοποο, ἴον οἱ ΟΥ̓ ἰν το 186 ἰββίιββ οὐ 116, 
Ῥτονυ. ἷν. 28.---Ἴ πὸ ἀοοὰβ οὐὁἨ ἴῃ6 Βρατὶ τηδηϊ βίην 
ὉΠ βο γοθ ὈΥ ἴπ6 τπογὰβ οὐὗὁἩ (δ6 τηουιῃ.--- μδίουοῦ 
οἰθανθ8 [0 πὰ ἀδίλοθϑ δὴ οἰὐδθοὺὶ ΘΟὨΙΤΆΓΥ ἰο ᾿ἰΐ8 ρὰ;- 
ΡΟΒΘ, ἀ68166 ἰξ : ̓ἰθποα (86 ἀρβ]οιηοηὶ οὗὨ εἰῃ.--- 6 
Ριοζγοβα οὗ (μαι ἀοΒ]οοηὶ πο βαοραγαῖοβ Ὀούνγθθῃ 
ἴη6 [οτὰ δηὰ 8: 1. Εν]] ἀϊβεϊποιίοηβ (χα! διίοη οὗ 
[Π6 ουϊναγὰ ΟΥ̓́ΘΣ ἴπ6 ἰηπναγὰ); 2. δα υ]ογίοεβ (Δ ροβ- 
ΔΒΥ ἔτομλ 186 ἡνίηρ αοα) ; 8. ἔοτηϊ σαί οη8 (τὴ (ἢ 9 
που] δηὰ 18 ροῃρ) ; 4. ἰΠ6}ΠΕ8 (τ βδῦ 18. ΠΟΙ͂Υ ἰβ ἰάθη 
ἔγομπι ἴπ Πμοτὰ πὰ ρίνε ἴο {π6 πουγὶα) : ὅ. [186 πὶϊ- 
ὨΘ6Β869 (Ἰγΐπρ δοουβδίοηβ ἀραίηβίὶ Ὑηδὶ ἷἰβ ΒοΪγ) ; 6. 
ὈΙΑΒριμθηλΐθα (866 Μαῖὶ, χίἱ.).----Ὑ μαι ἀοβ] ἢ 8. τπδῃ 
Ὀοΐογ ἀοὰ: 1.  Βογεΐὶπ ας β]θσηθηῦ σοηδβίβιοι . 2. 
ἢονν ἰδ ἰ8. σοῃίτδοιοα.----ΗοΥ οἴομαι ρυτ Υ δηδιγογοὰ 
[86 οἴδγρο οὗ ἀρβ]ομηθαὶ Ὀγουρας δραΐπϑὶ ἰδ ὉΥ ἱπω- 
ῬυΓΘ Β'ΠΠΘΓΒ.--- ΠΟὟ (06 ποπάγουβ Ὀδϑυΐγ, ρυτγὶὶγ, 
δὴ ἀοΙἸοΔΟΥ οὗὐἨ ἰῃ6 ΘμλὈ]ο. ΙΩΔΥ Ὀ6 ρογυογιθα ἰηΐο 
ἱπιρατίϊν, ᾿ἢ ἰδ ἰ8 δϑὺ Ἂρ ἱπ ορροβίοῃ ἴο [16 σϑδ ιν 
ΜΈ]ΘΝ 11 τβ ἰηϊδη δὰ ἰο ΓΟγ β δ οΥ. 

ϑίαγζο :---ῖνου. Βιδί. Τωδ. : ΤΏοΘΟα δΒο οοποοϊιοα 
ΒΥΡοοτ 68 ὙΠῸ Ὀοδδὺ οὗ Ὀοίηρ (6 ΟὨυγοῖ, ἃγὸ 
ΘΓΆΠΥ ἴΠι6 τοῦ θμοτηΐθ8 δηὰ ραγβθουςουβ οὗ [86 Κίηρ- 
ἀοπι οὗ ΟὨγβὶ, ΕἾ] οὗὁὨ ἱπιρυγν (ποι βοῖνϑθ, ΒΥ 
ΤΟρΡΓΟϑοΩΐ 8ἃ8 δΐη ψἢδὲ 8 πο βῆ, δῃἃ ΒΡΥ οὔ 186 
ἸΙΡογῖγ οὗἩ Ομ γι βάδηβ, (4]. ;ϊ. 4 ; 2 ΤΊπι. 111, ὅ.---Ν Παὶ ὁ 
Βθδιηθ ἱπαῦ [Π 6 πϑτης οὗ ἀοα Βῃου]ὰ Ὀ6 υδοὰ 85 8 
ἴοχὺ ἴο οονοῦ διη ίἴοη δηὰ οονοϊουβηοαβ  Τῆϊΐβ 186 
ἴα]βα σμβυγοῦ δ88 δἰ γ8 ἀ016.--- Ομέδηιοῖ Α ἀοδίγο 
ἴου ὩΘῪ ἱγ ΘΠ ΟΠΒ, δα ἰονὸ [ῸΓ οἷ ἃ ΘΓΤῸΓΒ δπὰ ΒΌΡοΣ- 
Βίλι Ο8, δγὸ ἴπ6 ἔγι {1 Βουγοο τ ΘμΟΘ 100 ἀἰδιαιτὈδη- 
068 οὗ 86 Ομυγοῖ βρείηρ, 1 Τί, ἱ. 4--.-- ΟΥαπΛΟΡ : 
ΤῊΪΒ ἴ8 {Π6 τηδυῖκ οὗ 411] Ὠγροοτίϊο8 δῃὰ βαῃμοϊπηοηΐοιβ 
ΡΘΓΒΟΏΒ, (αὶ ἰΠ6Ὺ ἰγθαὺ 88 8 τηδίϊου. οὗὁἨ ὀοῃϑοΐθῃοθ 
[ἰηρβ ἱπαϊ δαγοιῖ, τυ 116 (6 64] Πρ ΠΥ πιὰ (Βίηρδ 
οὗ νυ ῃϊοὴ ὙΠῸΥ δλοιμα τλαῖκα ἃ τηδίίδὺ οὖ δοῃβοίθῃοο.-- 
Ὗγοα ἰὸ Ομ] άσο το πνου]ὰ ταῖν Β66 ἐμ6 Ὀδοὶς ἔῃ 8} 
86 ἔδοο οὗ {Ποῦ ραγθηΐβ, γᾷο νου γαῖ ον ΘοΙημΐς 

Ἰθηρ οτοῦ ἰδ ΗΟΪΥ [,.Δηἀ.᾽) ἰπιανῖγ, ΕἸ Δ ἢ, το 
8ὸ οου]ὰ πο Ἰοηρεῦ πὰ ἃ μιδοϊϊδιίϊου ἴῃ Φυάορα, δὰ 
Ῥαδδϑὰ ἰηΐο Ῥωηϊοῖδ, πὰ οὐθὴ ἰαγτθαὰ {μοτθ [Ὁ ἃ 
6. ἷ 

ΒΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Τὴ ποϊσοοηδ δηὰ {6 ὕδῃῃ σοι δυναϊϊοὰ (ἢ 6 
Ἱιοτὰ οὐ Ηΐβ τοϊυσῃ ἰηΐο Ηἰἱΐ οὐ ΘΟυη(ΓΥ.--- ΤῈ 6 
βοοτοὶ Ἰδηάϊηρ' οὗ [86 [ογτὰ δῆοῃ ἃ ρυ]ὲς ουθηί.--- -ΤῊΘ 
δοογοὶ διτῖναὶ οἵ ΘΟ τὶδὶ ἃ Ὀ]οββθὰ Ἵυϑθηὶ ἴον (ἢ 6 ΡΟῸΣ 
δηὰ Ὠρϑαν πο ἰτιβίοα ἰῃ Ηΐη).--- ον [86 ῬΠΔΓΒΘΟΒ 
διη βοσῖ 0685 του] ΠΑΥΘ βῃυῦ ὑρ ἰμ6 ἨΔΥ οὗἁἨ ἰο [μοτὰ: 
1. Ορροβίῃμρ δποὶν υταδὴ δ οΥν ἰοὸ Ηΐβ ἀϊνίπθ 
Γηϊββίου 2. μοῖρ σνδΐῃ βοῃοϊδαϑο αὐοβύίοηβ ἰο Ηἰβ 
ΒΟΑΥΘΕΪΥ τονοϊδύοι ἢ 8. 1.6 οὐ͵θοιϊίοὨβ οὗ ἰμεῖν ἐγϑααὶ- 
ἘΟΏΔΙΙΒα ἰο ΗΒ ρῥγοοσϊδιηδίΐοη Οὐ ἸΘΓΟΥ : 4. ἰῃοὶγ 
ΣΩΪΒΟΓΘΔΌΪ6 ργοϊθηβίουβ ἰ0 Ηΐβ Ὀ]οαβϑα γϑϑὶγ : ὅ. 1Ποὶν 
τπουρ δ οἵ ἀθδιὶ ἰο Ηἰβ τἂν οἵ "18.----ϑ,:δὰ ἀθοδν οἵ [116 
μοῦ μἰοσίουβ ΒΥΠΑρΌριιο.--- 6 81}8}} Τηδβίογβ ἰῃ {116 
Ῥγέβθθῦοθ οὗ {86 ρκτοδὶ Μαβίοσ, 1. ΤΏΘΥ ς8]}} οἡ Ηΐτὰ, 
ὙΠῸ ἰΒ (πὸ δυάρο πὰ ἥδυϊουγ οὗ ἰ86 που]ά, ἰο γοῦυκο 
Ηΐβ αἰβοῖρ]οβ : 2. ἰ0 γδϑὴ ἰμδὲ παπὰ ΜὨΟἢ τοϑίογοϑ 
.ἴδ ἀπὰ θα : 8. ἰο ρυτὶγ τπδὲ που τ οβο ποσὰ 
Δα ὈτΟΔΙὮ βδποι Ὑ (Π6 που] : 4. ἴο Δ ον (ἢ 6 τηθδ] 
οὗ Ηΐπὰ στο 15 [6 Ὀτεδὰ οὗὨ 118.---ΤῊοΘ ἐγασφηαίίονη 
οΓ ἐδλε οἰάεγνα ἴπι ἰϊ8 διιδσου δηλ ἰοὸ ἐλέ ἰαιο ΟΥ̓ (λ6 Ἀζον- 
φπαὶ Οπὸ: 1. ΒΥ ἃ Ῥογνογβίοῃ οὗ [86 ἰδὺ7 1 ἀδγθβ [0 
Ῥτοίδοσ σβδῦροθ δραίϊηδὶ Ηΐπὶ σῆο 18 [Π6 ΡΟΓΒΟΙΔ] ἰδ : 
Ὡ. ὉΥ 115 ἰγδαϊ τ] οὴ8 1 ΓΟΠ 6.8 ναΐϊῃ ουθὴ {Π6 οἰογηδὶ 
ΟΠ ΔΗ ϊηθηΐβ οὗ ἀοὰ ; 8. υπάογῦ [Π6 ΤΔ5Κ οὗἨ Β8ῃο0- 
Ἐν ἰὰ ἄδτοβ ἰ0 οομάθηπηη ϑυουϊδϑιϊπρ τἰρ ἢ ΘΟΌΒΠΘΒΘ 
ἐιθ6 ἢ ---ΠΒΟΡΑΓΔΌ]6 οοπηθοίίοη Ὀοίπθθῃ Ζ68] ἴον {γ8- 
αἀἰοβ πὰ Πυροοτγίϑγ.---ΗΠΟῊῪ (6 ΠΠοτὰ Ὀτίηρθ ἴὸ 
πουσὺ 166 ὈἾΔΠ8 οὗὨ (686 ΖΘΒΙΟΙΒ: 1. ΒΥ τορ] γἱηρ ἰὸ 
ποτα, (α) τὰγοπίηρ ᾿ἰρην οὰ ἐποὶν ἀοοίτίπο; (ὁ) οῃ 
ἐποῖν Ομ σδοῖον : 2. ὈΥ͂ ἰυτηΐπρ ἔγοτα ἔμοτι, (α) ξένης 
ΠΟΤΕ τὸ [86 ρϑορὶ]α ὈΥ ἴδ ποτὰ οὗἉ ΠΙΡογὶν : (δ) κἷν- 
ἴηρ ΘΟΓΙΥ ἴἰο Ηΐβ οὐσῃ αἰδοῖ ρ]68 ὈΥῪ ἰδ6 6811 οὗ ΠΡΟΓΙΥ : 
“1,61 {Ποῖ δυῦο.᾽ --Ἵ ὙΡΟΟΣΙΔΥ ἰπῃ ἐϊ8 Ὠἰδιογίοδὶ ἀο- 
ψοϊορτηδεῖ: 1. δι ἔοσιῃβ ἐΐ δϑϑυτμηϑα δὶ 86 ἐΐπη6 οὗ 
Ιραΐδῃ : 2. αὖ 16 πιο οἵ ΟΠ γϑὺ ; 8. ἴῃ οἷ οὐγῃ ἀδγβ. 
--Τ } . υπρτγοδιυλὈ!θη 688 δηὰ (ἢ6 Ἰυάρτηρηίβ οὗ Ὦγροο- 
ΤίαΥ : 1. 10 ἰ8 ἃ βρυγίοιιβ βογνίοθ οἵ [26 1ΐρδ : 2. ἰὰ ἰβ 
8 γαῖ 8η6 ΘΧΙΘΓΏΔ] βογνΐοο οὗ ἰπ6 ἰοταρΐο ; 8. ἰἰ 8 16 
γαΐη βοσυΐοο οὗ ὑῃΠ|6 ΒΟΟΟΙβ. (Ὁ ηγθὰ] ἴῃ ἐπ 6 Ἀγ Ἶγ, ἴῃ 
ἐδ6 σδυτοῖ, ἰπ ἐμ 6 βοβοοὶ, δηαὰ ἴῃ ἴδ βὲδιθ).---ἰ μοῦ ἃ8 
τοϑοῖ 106 ΒΥροοῦίϑυ οὗ οὐδοίδ! βιὰ ὈΥ ἱπη ἰδίην (ἢ 6 
ΘΣΧδυηρΐο οὗ πὸ Πογὰ δῃὰ ἰυγηΐηρ ἴο ὑμ6 ΡΘΟΡ]6.---ΤὴὩθ 
ὕδδοβίηρ οὗ 86 ῬὨδγίβθοθ, δὰ ἴΠ6 ἀοοίγπα οὗὨ {6 
1οτὰ. 1. Τῇ ἔοττοοῦ οχαὶὶ τι βδὶ 18 Θθηβυοιβ ΡΟΥΘ 
1πδὲ τ ϊσοἢ ἷἰβ Βρί γίτυΔ)], 186 Οχίθγ Δ] (68, ἕου ὄχϑιη- ἰ ἔθ οῖὰ (0 {ΠῸ χζτάνο (Πδῃ Βυρροτὶ ποι 1|---- Ομσεπεΐ : 10 18 
ὈΪ6, τ ϑὨΣΏρΆΒ, ἴλδίβ, ὈΥΑΎΘΓΒ, δἰτηθρί νην, οἰο6.} ἀθοῦο | Βδου! σίου ἰο ἀδνοίο ἰο ἀοα πνιἢδὲ βου] Βδτο ὈΘΘᾺ 
ἐῆθ ἱπίογῃδλὶ  ὙΔ116 δεβὰβ βδῃοι ῆθβ τ μδὲ ἰ8β ὀχίθγηδὶ ᾿ χίνϑῃ ἴῃ ἐἸΒΙσηθηὶ οὗ ἀυἴο8 ὑρ νοὶ 186 ἰηβποίβ οὗ 
ΌΥ τμδὺ τ ΒΊΟΣ ἰβ ἰπίογμαὶ. 2. Το ῬΠδγίβοοθ οοπνογὶ [ πδίυγα δηὰ ἴπ6 ἰδνν οὗ ἀοα Θα08}}γ ροΐπι.--- Ποίησον : 
1.6 ΘΠ] ΘΙ’ ἰπίο (6 τα  γ, δὰ {ΠΟΓΘΌΥ ἀοβίγου ἰΐ . [ἰ Βετνγαγο οὐὗὁἨ βδῃοιπηοηΐουβ Ρ6ΟΡ]6: [Π6Ὺ ἀθοοῖνο [89 
ὙΓΕ116 6808 πιογζαβ ἴῃ δηὰ [118]5 (Π8 Βγτη 01 ὈΥ πα | βἴτῃμ]ο, Ὀαὺ ἃγθ ἱψπογδηὶ οὗ Ομ γὶβί.---Ν ο  πίτρ 15 ἴο Ὀ6 
ΓΟΆ]11γ.-- ΤΠὸ οἴξησο οὗἨἁ ἀἰμ6 ῬΠΑΓί8668.---ΟὈ͵ ΘΟ 05 | τοΐαβοα {Ὁ 11 θ6 τοοεῖνοα πὶ ᾿μδηϊεβρί νίηρ, 1 Τίπι. ἱν. 
ἴο ἰσδαϊιουδιϊβηι : 1. 10 ταμὶβ ἃ αἰνίηο οτἰμρίη. [ἰ 4.---Απ ὑλπϑβϑιθῃ τιουἢ.---ΤῊΘ Ὠθσαγὶ ἴῃ 118 παίιγαὶ 
828 ποῖ :β τοοὺ ἴῃ ἰγαϊῃ οὐ ἴῃ ᾿ἰἴθ, μὰ ἤθῆσοθ ᾿δ8 | βίδίθ ἃ ροϊβοπουϑ ἰοπηίδίη οὗἨ ευὐἱ] ἱβουρῃίϑ.--- ΕὙΘΙῪ 
ποΐίμον αἰνίπο δαϊπουῖ πον αἰνίηο οοδου. [ὑ ψῇ}]}  ῥἰδηῖ, οἷο. 1 Οου. 11], 12..--τὔῷᾷὁνῈό 18 φυϊῦθ ροββίὉ]6 ἴο Ὀσ 
ἧνο ὯΥ Ὀσίοτγα αἀἰνίῃθ ἰηβυἰτυι 008 (ἰδ ἰΒ τοοϊοὰ ὅδ): Βρ τ 08 }}ν ὉΠ πὰ τ 116 ροββοϑδίηρ δοουγαίθ κποπίθαρθ.. 
ἕ τουδὶ εζίνο ΜΔΥ Ὀοίογο βρίγίζ] οἷν! ]Ζαιίοι, Π{κ0 ] οὗὅὨἨἁ τδ6 Ἰοζίοῦ δᾶ ουσθῃ ουϊναγὰ ᾿ἰοαγηίηρσ, [88. 1νἱ. 10. 
μοαδι μβοιῖβηι, οὐ ἰπὸ ὑγσηοναὶ ἔογοθίβ.--- 13οὐ ἴθι | --ὖὐου. Βιδί, Τωδ. : Τμαὶ πῆϊο ἷἰβ ΘχίογΔ] οδη 
δΙσῃο᾽" (νοσ. 18), οὐ υβεΠοδύοι οὗἩ ἴ[Π6 Βοξοττηδύοῃ [ ποίίπον ἀ6816 ποῦ Βδῃο  τηδὲ ἴθ. τ νη, Ὀὰς [89 

186 του οὗ μ6 Πωοτὰ.---ΤῊο Ὁ] πὰ Ἰοδα ἐγ οὗ [}6 | τηϊμαὰ δρᾶ ἤθαγί Βαῃ οι Ὗ οὐ ἀ6816 [6 ουϊνατὰ ἀσοά, 
εὖμα. 1. Ὑμδὶ 1μ6Ὺ δυο ἴῃ Θοώσηοῃ : (α) ΤΏοΙΓ | -- ΟΟδδΉον ; Τ,Υὶηρ ἰγϑα ἘΠ] 0}}8 ἀγὸ ἰυγηοὰ ἰπίο ἰσυϊὰ, 

ς : (δ) ἰδμεὲν υἱπιδίθ ἴαιθ. 2. ὙΒογεῖῃ (8 6Υ | δὰ ἴ86 οτὰ οὗ ἀοὰ διὰ [6 συ οὗ Ομ γβὶ δῖθ 
᾿ς 1.6 Ὀϊϊμὰ Ἰοδάθσβ ἃγὸ ΓΟΒΡΟΏΒΙ Ὁ]60 ὈοῚΒ ἔος [ Θομάοιηποὰ 88 1168 δῃ!ἃ Πογοβὶθβ.---αοὐ ἀοβῖγοβ ΔΌΟΥΘ 
ἐδποτηβοῖνοθ δηὰ ἴογ ἴμοδο ΠΟΙ ὑπ Υ τηϊβ]οδὰ : δε 811 [ῃ6 Πμοδγὶ.---οοὶς ἰ0 γοῦν ρῥἰδηίθ. Ὑ Βαὶ ἀο68 ποῖ 
οἷ ἰδο ΟἾδοῚ μδηά, ἰξ ἱβ Θα 0 Δ]}} δἰ πῇ} οα [πὸ ρατγὶ οὗ [ ῥγοοϑϑὰ ἔγοτα αοά, 18 ποῖ ἰοἸογαϊθαὰ ὈΥ͂ αοἀ.--- ΥΌΔΟΣ 



250 ΤῈΕ ΟΘΟἙΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΕΌΙΝα ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΥ. 

ΟΥ̓Β δὰ ἈΟΆΓΟΣΕ οἴδῃ 6 ἰῃ ἰΠ6 βδῖηο ἀἰϊοῖ οὗὨ ἱρῃο- [ ἰῃ τοὶ ΟἿ ταδίίοτα.---Οὐδίοτα [88 ἔγθαθθῃ!) ἰδ 
ΤΆΠΟΘ, ἘτοΥῦ ἀ] 688, ἀπ ΡῃΑσίβαὶοδὶ βο τυ  ΘΟΌΒΙ 638. 

1έδοο :--τῖὶ ἰδ Ἑπατσβοίοσίβιϊο οὗ δ ἴ ἴάτ ἴὸ 
Ἔχαὶὶ 86 ἰγδα ΠΟ Ὁ οὗἉἨ τῆϑῃ δῦονϑ (86 οι ἀτη θη 8 
οὗ σοἀ(.---- Οεγαοῆ, ;-- εἴς ἴα οὨδτγδοιογίβιϊς οὗ βίη ταὶ ΐ 
σδῃηοὺ τοιηδὶη αὐυΐοδοοηΐ, Ὀὰϊ τηυϑῖ τηδηϊοβὶ ἐἰβοὶ 
Οὔ ΪΥ, δηα ἱμπογο νυ Ὀ6 οομρ]οί6α.---Α ᾿ρἢ τορυ- 
ἰδίΐοι θοΐογα τλθη, δηᾶ ἴῃ 6 Δρρίδυβα οὗ οὔγ οοίϊθιηρο- 
ΓΆΓΙΘΒ, ΔΓΘ Οὗ ΠΟ δτϑδὶ] ἴῃ ἴΠ6 Κἰηράοπι οὗὨ (τοὰ ἱξ {116 
ΠΟῪ Οἱγὶ! Ὀ6 τδηϊηρ.---Τῆαὶ πο ἢ 8. ΟΧΊΘΓΙΔΙ τὸ- 
1ἸηΔἰη5 Βυοἢ, οὐδ που ρἢ 8 τηδῃ ἤδνο τοοοϊγοα ἰξ ἰη- 
ἰογΏ Δ ἐγ. 

Ἠδεμδηεν :---Οοπυΐηθ δὰ βρυγίουβ ρυγὶ γ.--- ΤῊ 
ἔαϊβο ὑθοῃ 1} ΘΔ] Πρ ἰ.6 ΠΟΑΥΘΗΪΥ Μαβίον ἰ0 δοοουπί. 
-- ΤΠ. δοουβο Ηΐπη οὗἩἨ ἰμβι Πρ ἰηΐο Ηἱβ αἰδοῖ Ὁ} 68 
ΘΙΓΤΟΏΘΟΙΒ δηᾶ ἀδηροτουΒ ΓΟ ρ]68.---ἰ μοῦ 8. οὶ 6 
δβιοηϊβῃθαὰ ΘΠ Ἧὀ6 866 {Π6 τηοδὺ γαῖ δηὰ ΘΑ ΙΘΕ8 

τοδί ρογηϊαίουβ δυϊ μου, ἀμ ῬΓΟΥ͂ΘΒ ἃ {οἰδες ἰο (ἢ9 
ἰγυϊῃ.--τσθηβο αἰ δγοποο θοίνγθθῃ ἴΠ6 ἰγδα ἰοῃ8 οἵ 
Ιη6ἢ δηὰ ἰδ σοτησηδητδοηί οὗ Οοὰ.---Ουϊπαιὰ τοὶ» 
Βίουθ οἷα πηθ 68) ὩΘΥΟΓ ΟΟΙΏ6 ἰηΐο σΟὨΒ οὶ πὴ (Π080 
οὗ Ἰονο.--- ΝΟ οουἹὰ πᾶτὰ Ὀσοη διγίδοῦ σοιηονοὰ 
Ἴτγοτη ἃ στο ρσίοη πὶ πουΐ Ἰοτὸ δπὰ τἰρἢ ὑθοῦδη 688 ἴμδ 
Ομ γῖβι. --ΑΥ το ρίοιβ οὐ ΘΟ  οβ᾽ αβ [1081 ὑδβαᾶσο ἩδΙοΝ 
ῬΓονοΒ ἱποοῃβίβίοηῦ τὶ} [86 ἰὼν οὗὨ Ιονὰ 15 δὴ δῦοῃν 
ἰπαίίοῃ πο Η ῃ).---ΤΠὩ6 πογὰβ οὗ ἰῃ 6 Ῥσορῃοίβ αἰ τγ9 
ὕσ6.---ΤῊα Βυϊηδῃ δοδγὶ ἰΠ6 Βδιὴο δἱ αἰ θγθηὶ ροοάβ 
οὗ {{π|6.--ΜΔὴ [88 ἃ πδίυγαὶ ἰθθἀ ΠΟΥ ἴο ΒΥΡΟΟΘΠΕΤ. 
--ΗΠὸπ σΔγοῦ] ἃγὸ τὸ ἴο 6 Οὐ ΑΓΑΪΥ Ρυχο, τορασὰ- 
1688 οὗ [86 δβίδία οὗ τλδί(ουβ τ] ΐη !-- τἰἴο ΓΟἸ]ὸτ Φοδακ, 
ΜῸ Ιηυβὲ Ὀ6 ἔγοο ἔγομπι 411] ὨυσηδῺ ΔΌΣ ΠοΥΙ γ.--- ΤῊ 
Ὠρατγὶ οὗὁὨ τῇδῃ, Ὑοὴ οὐρηλ ἴὼ Ὀ6 ἃ ἴφρ!ε οὗ {8 
ΒοΙ͂γ ϑρίγιί, παίυγαγ [86 ἀπο] ρ΄ Ῥ͵αος οὗἉ 8}1} ἀὔοην 
ἰμδύοῃβ. ῬΟΓΒΟῺΒ ΕἸτορδηρ ἰ0 {πο ΒΟ γ 68 {16 ροδὺ οὗ Ἰθβάβγβ 

2. Ολνίδζε Ψοιγηεν ἱπίο ἰλ6 εαίλοεπ Οοαείδ ο7 Τὺτο απὰ 5ϊάοη, απα ἰλε Ῥροπιαῃ οΥἿὙ Οἀπααη. (Ἡ. ΧΥ͂. 
21-28, 

(16 ἀο8ρ6] ἴον «Ἀεηιϊπέδοογε.) 

21 ΤΊθη «6818 ψψοηῦ ὑμθησα,ἷ δηᾷ ἀορατίοὰ [νυ πάτον, ἀνεχώρησεν] Ἰπΐο (ἢ οοφδδίϑ [τὸ- 
22 ρ'οῃβ]) οὗ ΤΎτθ ἀπὰ ϑιάοῃ. ἀπᾶ, Ὀϑμο]ά, ἃ νοσπδῃ οὗ Οδπδλη οϑπη6 οὐ ΟΥ̓ [Π6 ΒΆΠ16 

οοδϑίβ, 8ηἃ οὐἱδὰ αηίο  ϊπὶ, ΒαΥ 5, Ηδνο πιϑγοῦ οη τηθ, Ὁ Τμοτᾶ, ἑΐοις ὅου οὔ θανιὰ; 
ΠΥ ἀδυρ ΕΓ 18. ΡΥ ΘΥΟΌΒΙΥ νοχϑὰ ψ] ἢ ἃ ἀδν} [κακῶς δαιμονίζεταιῖ.Κ. Βαϊ Πα δηϑνογοα 
ἸῸΣ ποὺ ἃ οτά. ἀπά 1118 ἀϊβοῖρ]θ8 οᾶπιθ ἀπ Ὀδβουρῃῦ [}1π|, Βα υηρ, ὥρη ΠΟΙ ΔΥΑΥ͂ 
[ἀ]51π||88 Π61] ἦ; ἴοσ 816 ογιβίἢ δι '8. Βα 110 δηβυγογθα 8ηα 8814, 1 ἂχ Ὡοῦ β8θηΐ Ὀυΐ 
ὑπίο {116 Ἰοβῦ βἰιθαρ οἵ {π6 ἤουβθ οὗ 15τ86]1. ΤΉΘη οαμ8 8Π|Ὸ δηα ἸνΟσβμρρ α ἢΐπὶ, βου ηρ, 
Τιοτᾶ, 6]Ρ 6. βυῦ 8 διβθεγοα δῃηὰ βα]ά, 10 18. μοί πιθοῦ ὃ ἰὸ ἰακ ἴμ6 οἰ] το π᾿ Β Ὠγϑδα, 
Δα το οαϑὲ τΐ ἴο [1186] ἄοργβ. Απᾶ 586 βαϊ4, Τυαῃ [Υ̓́ 68, Ναί], Ιμογὰ : γϑὶ [ἴοσ θνβῃ] 
{16 [1016] ἀορβ" δαῦ οὗἹἨ {{| ογιῃλθ8 συ ῃῖςοὶι (8}} ἔτομη {86} πηϑβίοτ᾿ 8 18016. Ἅ Ππθὴ 688 
ΔΏΒΟΙΘα Δηἀ βϑὶ ἃ ὑηΐο ]ιοσ, Ὁ ψοιμδῃ, ρτϑϑὺ 8 (ὮΥ [ὉΠ : 6 10 [ἀοῃθ, γενηθήτω] υμΐο 
{166 ΘΥθῃ ὁ 88 ἱμῃοὰ νγῦ, Αμὰ Πι6γ ἀδυρίζοῦ τνᾶ8 τηδὰβ Μ}}1016 ἴγοτῃ {(11ὰῦ ΨΘΣΥ͂ ΠΟΌΓ, 

1 γον. 21.---Π1ἢ : «τοεπέ γίλ ἤῆοηι ἐλέποο (ἐξελθὼν ἐκεῖθεν); Ἰιληρο: σίτισ ἀπ τοῖ ἄογί.---Ῥ, Β.] 
Ὧ γοῖ. 28.--[Πληκὸ ἰσαποὶδίεβ ἀπόλυσον αὐτήν: ἥησό δίθ αὖ, οἰ ΒΟΥ Ὁ ταπιης οὐ σε ίασί ες ΒΟΥ γοαηθδὲ ; Οδσωρθεῖ, 

Νοτγίοῃ, Ουπαπὶ, ΑἸίυγά : αὐδηι δ 67. Βο αἷδο ΜίουοΥ : ἐπίζαυδό 816) Υἱξ.. ὉΥ στιηι πη ΒΕΓ τοαποδῖ, Ἀ ΒΙ ἢ ἐδ τ ρ!εὰ ἴῃ 186 
,, ΒΗΒΊΓΟΓ οὗ Ομ τίδῖ, νοῦ. 24.--Ρ. 8.] 

8 γι. 26.--- ΕΥ̓ Ζ86}6, 1,δολιπαπη, Τί δομοπάοτῦ, [ΑἸίοσὰ] το: οὐκ ἔξεστι, 0] ης Ὁ. δὰ ϑοπιθ τογαΐοῃδ δαὰ 

1Ἰδίηοτδ [[ποϊϑδὰ οἵ 1:6 ἑεξαί, γεσ. οὐκ ἔστι καλόν, ἐΐ ἐδ ποί σοοά, οὐ ῬγΟΡΕἪΓ). Α ἴαϊδο ἰηἴεσρτείδιίοῦ. [Μόγογ ἀογίγοῦ 

(86 τορεϊγοα γοδάϊης ἤοτα Μαγὶκ νἱῖ. 27, δῃὰ ῥτοίοσβ οὐκ ἔξεστι, 68 ἐδ πίολέ ογἰαυδὲ, (ἐ ἐα ποὲ ἰαιρλιὶ, ἐξ ἐξ τογοπῇ. 

1δηζο τοίδίηδ ἔῃ τοοϑὶνοά τοβάϊηξ δηὰ ἰσγδηβίαῖεδ. καὶὰ ὀν: “έη. Οοάά, ΑἸοχ., Υ δὲϊς., δλὰ Βίμδίξ. βαδίδίῃ (09 ἑεαί. νοο.: 

οὐκ ἔστι καλόν.--Ῥ. 8.] 
4 γον. 21.--[Καὶ γάρ εδηποῖ ταοϑὰ ψεΐ (1 αᾺ πον : αὖον ἀοολ; ΟδιηρὈ6}}: ψεέ δτθη), ΠΟ ἀοηοῖοβ ορροδιεοη, διὰ 

σου]Ἱά φυρ! ἵν ἴπ9 ὑτοοράϊης οαἰἥττπαίίνο:; γεα, ὈιΓ 70. αἶδο, απ οἰέαπι, οὐ παᾶπὶ εἰ (1,Δῖ. γυϊραῖο) στη αἰςλ ψ 1386), ΝΥ͂ 

ἡ ἮΝ ἩΓΌΓΩΔῚ ΒΌΡΡΟΥΙδ ΒΟΙ δϑϑοπῦ ἴο ἴῃ 6 δεαυ!ου τ᾽ Β Ἀδβουιυἢ δηὰ ἰυγηδ 0 ἴ0 ΒΟΥ οὐ δοουιπῖ, ΑἸΐυστά ; “ ἼἸΠὸ βεπςθ οἱ 

καὶ γάρ ἰδ ποῖ ρίνοῃ ὉΥ “ψεέ᾽ 1ῃ [89 Ε, Ὑ. ὙΤιὸ σοπίδῃ, ἱπ πον ΠΤ ἢ , σσεθρία 6 δΌΡΟ] Δ. ἢ ΜΝ] 6 ΟἿΣ Γοτὰ αἶτεῦ 

μος, δὰ σγομπαϑ λ6᾽ Ῥίεα υρῦη απ ἐπελθποσ ὕγοπι {{.... Οὐν ]οτὰ, πῃ 106 πδ οἵ [26 ἔτη αν ἀϊταϊ παίνο [κυνάρια], 

888 οχργοδδοὰ ποῖ ἴ)6 μηοέθαρ 685 οὗὁ ἴΠ6 ἀοζ. δ0ὸ τποἷ δα 5 αὐἰασληιελί ἰο απ ἃ ἀερεπάεποο οκ ἴλε λαππαπ ϊαπιῦψ; 
δ.) ἰδγῷ μοϊά οἡ τηΐ8 ἕδυογβὺ]θ ροϊηΐ, πα πηδῖοβ [ἃ ποτ οὐ πη, “7 6 ΔΓῸ ἄοσμδ. ΤΠΘΠ ἸΠΑΥ͂ ἈῸ ἴΒΓΘ 85 56Ππ0}}:--Ὅθ [ὃοἃ υνἱτ 186 
ἐγαπιδδ οὗ ΤᾺΥ τοοτογ. ΒΠ6 ν᾽, 05 [ἢ ψτοτο, τπϑιᾶδσ [πη 6 οάφο οὗ [86 180}6---ου80. 0 [110 συῃδῃο8 οὗὨ [δυο] 5 1ε851." Οὐ. 
8180 [Δηᾳ9} ἔχεις. Νοῖ}.--. Β.} 

δ γοΣ, 427.--[11τ ποτ δῃὰ ἴῃ γον. 26: ζέ 6 ἄομεα, κυνάρια; ΜΌΪΚ. : εαἰεῖϊ; ἸραὰΘΓ ἀπὰ 1ληρο: πῶπαϊεέμι, ΤῈ 

. Τωτὰᾷ Ῥυτγροβοὶν εοσοηθά ἴπρ ΒΑΥδῺ ἴογίω, δὰ οδυκοὰ 18 ἸΠΟΓΟΥ ἴο δ.}1π6 ἰμτοῦ κα 1ἴ86 Δεν 8 ςοπίθηιρι οἵὨἨ ἰμὸ ιϑδῖδμεπ, 
ὕομρ. Κϊεσ. πγρίμα.. Ῥ. 8.] 

ὁ γοτ, 28.---ἰ βοεπ ἰδ δἢ ὈΠΠΟΟΘΒΑΓῪ ἰπβογίίοι οὗ (μ6 Εἰ. Υ .-ϑ. Β.} 

ΤΆΘΓΟΙΥ ἀοουδοά ἴλ6 Τοτὰ οὗ ἵῃρ [6 ἱταὰξ- 
ἄομβ, Ὀαὶ 8180 ἱπάϊγοοι υ ἀδοϊασοὰ Ηΐῃὶ ἀοβ]οα, ος 
τοΐδῃο, Ὀθοδυβο ἰῃ 186 οἶγοὶο οὗ Ηἰβ ἀϊξοῖρίεβ Ηβ 

μιὰ οχηἰ θὰ [η6 τΑβΐϊηρ οὗ δηά8. Τὸ {118 ΟἸδΙὸ 
Φοβυβ μβδὰ τρρ)ἱοά, ΟΥ̓ σον ποίη ποτὰ οὗ τοῖς οὐὰ 
ἸΏΟΓΆ] ἀςβ]οχηοπὶ, οσομίγαοίθα Ὁ τοῖν πογὰβ δωοὰ 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ.. 

ον. 21. ΤΘ ἠοῦχεον οὗ ὅϑθαυβ ἱπχουρ ἴ89 
Ὧ5 οὗ ΤὙΣΘ διὰ Βίάου.--- ΤΠ σοργοβοη δεν 8 

οὗ το Ῥμασγίβοθβθ δῃὰ βογίροβ δ Ψογυβαίθα δὰ ποῖ 



. ΟΗᾺΑΡ, ΧΥ͂. 21-28. 928] 

(πουρθία. ΤΠ ἰηἰοτνίον μδὰ οηἀοαὰ ἴῃ ἐμπεὶν ἰακίηρ 
οδηοο, ποῖ, οὗ οοῦγδο, ἱταρ] θα ἐμαὶ “6611 τγ88 ΠΟῪ 
ἴο ὍΘ ΤΟΥΤΩΔΙΪΥ δοουβοα οὗ ἤοτοϑυ. ἈΟοΟΣΪΏΡΙΥ, 88 
ΓΟΥΪΟΌΘΙΥ ἴῃ Φπἀ68, 50 ΠΟῪ ἰῃ Ο4]1160, Η6 οου]ὰ πὸ 
Οοροῦ ΒΏΟΥ ΗΠ 1561 ΟΡΟΩΪΥ πὶϊίουξ Ὀοΐηρ οχροβοὰ ἴο 
ἐποὶν τηυτάθσουβ ρίδηθβ. Βυΐ Ηἰΐθ ἀδοθϑᾶβο γγ88 10 Ὀ6 
ΔΟΟΟΙΡ δηθὰ αὐ Ψογαβαίοῃ. Ηρθποο Ηο υλιδάχουν 
ἤτοι δ] ]Ἰοο (ἀνεχώρη σεν) [ἢ ΝΜ 68 9 1 Ηδ ποτ 
ἀγίγοη ἰπίο ἴπ6 ὈΟυΠάΔΥΥ ἰδη 8 οὗἩ Ποδί Ποηΐδτα ὈΥ̓ ΗΪβΒ 
Ἰοττοῦ οὗ Φοπίβῃ ΠΥΡΟΟΥΙΒΥ, 88 γι}} 88 ὈΥ͂ ΜΑΥ οὗ 
τοοδυ οι ἀραϊησὶ Παῖς ἀοαῖσηβ. ἴῃ ἰῃ6 ἢγβὶ Ὀ]δοθ 
ἣἮο Ραββοὰ πογίνγοδὶ ἱπτοῦμἢ (86 ταουῃίδίηδ οὗ ἴΠ0- 
Ῥὸν ΘΟ} 1166, δὰ ἱπίο {86 θογᾶορς Ἰαπὰ οὐἩ Ῥηωπίοϊδ, 
Ήξσποο Ηρ Ἰἐΐογαν ποπὶ εἰς τὰ μέρη πὰ ποὺ Τη6ΓῸ- 
Ἰγ ἰπ (μαὺ ἀϊγοοϊΐοη (τοῖα, Βοηρο]). Βαὶ, δοοογὰ- 
ἱπρ ἰο τοσ. 22, Η6 οἠἱύ ἰουοποα ἴπ6 Ὠδαίμοι Ὀουπὰ: 
ΔΙ Ἰἴπ6 (Κυΐποο!, Υ᾽ Αἰ Ό] 5, Μογοῦ). Ετοσὰ Μαγκ ΥἹ]. 
24 τα ἱπῆον (μδὲ δ δὰ π᾿βῃοὰ ὁ οοη πα {πο 6 [ὉΓ 
ΒΟΙΏ6 {ἶπ|6 ἰπ το ἰγοσηθηῖ, ΡΓΟΌΔΌΪΥ ὕο ΡΓΈΡΘΙῸ ἴῸν ἤτ- 
ἴδον ρυ]ῖς τονοιπθηῖβ. ΤΠυ8 Ηρ Πδά, Β0 ἴο ΒΡοδκ, 
θ6ο δρϑὶῃ ἀτίσϑῃ ἴο {116 ΥΟΤΥ͂ τ 18 οὗ Πα Πγδπ Βοοί οΥ, 
ἦυθὶ ΔΒ δὖ Ηἰ8 ὈΪγῖ]ι, οα δηϊοσίηρ ἀροη ΗΪ8 οἤῆςο, δπὰ 
δραΐῃ αὐ ͵δϑὺ οπἡ ἀοἸχοίμβα. ἸΤῆθ ΨΦον 8 που] τ88 
εἰοδοὰ ἀραϊπβί Ηΐπι; ΠΟΥ μδα 86 Ποὺ γοῖ ΘΟ πΏΘῃ 
1:6 Βοδίμοη του] τουἹὰ Ὀ6 ὀρθὴ ἰο Ηΐβ ποσὰ, [86 
Μ|4}} οὗ βαρδγαϊΐοῃ ποῖ πανΐηρ γοῖ Ὀθθη ὈΓΌΚΘΟΩ ἀοντῃ 
ὮὉΥ Ηἰβ8 ἀοβδίῃ. ΕῸΓ ἃ βθββοῃ, 968118 ΒΘΘΙῺΒ Πποιημλθα 
ὮΡ ἴῃ [ἢ 6 ὩΔΙΤΟῪ Ὀογάὰοῦ ἰαηὰ Ὀοίνοοῃ Οδηδδῃ δηὰ 
Ῥηωηΐαοῖία, ἱμοῦα ἴοὸ τηραϊίδίο ἴῃ ἀθοΡ Βο]τὰἀθ ὌΡΟΣ 
Ηΐ5 ασίμον τποϑομηθηίβ. Βαϊ Ηδς οουϊὰ οὶ τοιηδὶη 
ὈΒΚηοση. ΤῸ ὨοΔ]ηρ οὗ ἴΠ6 Ξ ΥΤΟΡΒΘὨ οἶδ ὙΟΠΒΠ 8 
ἀδυρσμῖον, τῆο δὰ ἀϊδοονογεὰ ΗΪ8 ργθβοῦοθ ἴῃ ἴῃ 056 
Ῥαγίβ, βργϑδὰ ΗΪβ ἕδη. Ηδ πον γᾶν} ]οα πουιπαγὰ 
ἀγσαμ {πὸ ἰογτϊἴοτγ οὗ Βίάοῃ (8 ο τηδηη πὰ Τὶ8- 
Θδοπαοτῇ τοδὰ διὰ Σιδῶνος ἴῃ Ματὶς νἱῖ. 81, αἴτεον Ἐ., 

Ἶ δηὴ 6 ἰο {δ6 ἔοοί οὗ Μοσῃὶ 1, ΡΔΠΟΏ. 
ΤΒοηοο ΗΘ πα οἱ (Μανὶς νἱἱ. 81) ἱπσοῦρὰ ἰδ6 Ὀουπά- 
ΔΙ Ἰαπα οὗἁὨ Ὠοοδρο] 8 (ἑ. 6., 16 πογίμογῃ ἀϊβιτίοβ οὗἁ 
ἴη6 Προδρο β, τ ηΐϊο ἢ δοοογάϊην ἰο Ρ]ΩΥ ἱποϊααοα 
ΒΔΙΛΔΕΟῸΒ : δοοογαάϊῃρ ἰὼ Γίρπίίοοις, ΟἿ Οοβαγοα 
ῬΆΣΡΡΙ). ΤΆυΒ {Ππ| ἰμοτὰ ἀραὶ αὐτί νοα αἵ ἱμ6 δαϑί- 
ΘΓ Βῇογο οὔ 86 ὅδε οὗ Ο811166. “.Α8 Δοβὺ8β ραδββοὰ 
τὰτουρὰ {86 ἰοιτίοτΥ οὗ Κ'᾽'᾽άοι ἔγοτα πουίῃ ἰὼ βουϊδ, 
ἴο τοΐϊαση ἰο [86 ὅ68 οὗἩἨ Ο4]1166 ἱμγουρἢ [86 ὈΟυΠΔΡΥ͂ 
ἀϊΞιτίριβ οὗ ἴῃ Ποοδρο 8, Ηο τουβὲ πάτα ἀοβοῦθοὰ ἃ 
δβοσηϊοίγοϊθ, ραϑβϑίηρ ἱβγουρὴ ([Π6 τιουπίδίη βοϊ 468 
ἃ πα γ4]]6γ8 δἱ 06 ἴοοὺ οὗ μοῦδπου δηὰ Απι.-1,6Ρ06- 
ὩΟΏ, δῃὰ οἷοβα ὈΥ̓͂ ἰΠ6 βΒῃον-οδρρϑὰ ἰορ οὗ Ἡθιτηοῃ. 
Ὁμπαάοῦ ἃ ἄδθϑρ βοπθο οὗ δμανίηρ θθοπ ἀτίγοη ἔτοπι Ηΐβ 
οὔτι σουπίγυ, Ηδ ἰτανο]οὰ ἰπβγουρὰ (86 Βο] τὰ 468 οὗἁ 
[πδι ἀϊδιτγίοι, ΗΪ8 τοὶ ΔΙΡΟΔΑΥ͂ σηραροα τ ἢ ἴδ ἀ6- 
ο6886 ψῃϊ ἢ Ηδ νγ88 ἴ0 Δοοοι}] 15}. (οδδη «δι, ἰὶ. 

810. 
᾿ ἔρος 22. Απᾷ, θ6Βο] ἃ, ἃ τυοῖῆδσι οὗ σαμδδῃ. 
-“-“Χαναναία, ἃ Ρλαπιεϊαη. “ Ὀυτίηρ ἴ86 οαγ]ϊοβὲ 
σποβ οἵ Ψ  υγῖβῃ ἰΒΊΟΤΥ͂, ΒΘ ΈΓΆ] τ 068 ΟΥ̓ ΟΘΠδδπ 68, 
ὭΣΙΣ., γ͵βμὸ ποτα {86 οτἱρίηδὶ ἱπῃδὈϊδηΐ8 οὗἩ Ῥ4]68- 
ὕπο, παὰ σγοιϊγοά ποτ ναγὰ Ὀοίογο {μ6 Ιβγαθ] 68. 
Ετοῖὴ ἴπο86 ἴπ6 Ῥῃησπίοἶδηβ τοῦ ἀσβοομαάθᾶ. 366 

᾿Ἐοϊαπᾶ, 2 Ραζεδίπα, ὑρ. Ἴ, ὅθ; μον, ᾿ἰεαΐ - Ἡγόνγίεγ- 
διεὴλ, ᾿.Β0οοί, ἐπ ἰος." Μογοῦ, Ευγίμον ραγίίου- 
ἴαγβ ἂῦὸ ρίνϑῃ ἴῃ [6 αοβροὶ οὗ Μαγκ.-- -ΟἝσὴθ ουΐ. 
-- Εγοΐῃ (86 ἰοΥτϊοΟΥ Ὀογομπα ἴὸ ἰμ6 μἷδοθ ΏΘΓῸ 
Ομγίαι νγα5.---(Τοπ) δου οὗ Θαν!]α.---Τ]6 Μεβϑίδῃ- 
ἷς Βορο8 οὗὁὨ [88 6.718 τόσα π}}} Κπόσῃ. ΒΒ βί 68, γῦθ 
οοποΐϊαάο ἐμδῖ ἰπ6 τοιηδη ἢδα βοιηθῃοῦ Ὀ66Π ἱηξοττηοϑά 
ἔπδι (πΠ6 ὅοιῃ οὗ Ῥανία, οὐ (16 Μοββίδῃ, νγδϑ αἱ ῃδηά. 
Βμα Ὀοϊονοά, δἰ μουρὴ ἴγοτη στοσ. 26 Ὁ Βρρθδγβ (ἢδὶ 
Βὴ6 τῶϑ ποῦ 8. ὑγοβοὶγίο οὗ ἰἢ6 ζλίο, δθα (Π6 ροηυΐηθ- 
Ὧ685 δηα Βρί τ Δ] }γ οὗ ΠΟΙ ΤΑ τοαυϊγοα ἴο Ὀθ ἱτϊοὰ, 
--Ξἴαν ο ΣΔΘΣῸΥ͂ ΟΣ Π190.---Βεηροὶ: ϑναρι ἤδοοταΐ ρία 

γηαΐεν τιδεγίαι ἥΐα. Οἵ οουτθο, ἐμ Βοδίμ6ΠΒ 
που] βμδγο {16 ΘΒ Ὀ6] 16 ἴπ ἀθταομπῖδοδὶ ῬΟΒΘ6θ- 
δἴοῃβ. 

γον. 38. Ὁ δτλίδ5. Ὠ67.---ΟΥ, “παν ἀοηθ6 πὶ 
ἢ6ν,᾽ 48 γὙὸ τοὶρῃῦ τόπον ἴη6 Βοῆβα οὕ ἀπόλυσον 
αὐτή ν---ἰοανίηρ ἰὑ ἰπἀοθηΐία Ποῖον (818 παϑ ἕο ὈΘ 
ΔΟΟΟΙΡ Βα Ὀγ (Ὀ]Β]]τιρ᾽ οὐ ΟΥ̓ ΓΟ ιβίηρ ΔΘ Ρ τοαθοδί, 
ΤΊ ἰΌσΤΩΘΡ, ΒΟΎΤΟΡΟΣ, 18. ΤΌΤ ΠΠΚΟΙῪ . [0 [8.6 ΔΗΒΊΨΟΡ 
οὗἨ Φοδθὺβ ΒΒΟΥΒ ἰδ (86 αἰδοῖ ρ 168 ἢδὰ ἰπἰογοράθα οἢ 
Ὀ6ἢΔ]} οὗ ἴπ6 ποΐῶϑδῃ. [ΈΑἰΐογὰ : κ“",Ἴμ ποτὰ ἀπό- 
λυσον ἀο68 ποὺ ὨΘΟΘΒΒΑΣΊΪΥ ΡΥ σγαπέϊπρ ὨδΥ γραυσδί, 
ΠΟΡ {Π0 ΟΟΒΙΓΑΙῪ ; Ὀυὺ ΒΙΓΆΡΙΥ, αἰδηιὲδε ἦδν, Ἰοανίηρ, 
186 τηοίδοὰ ἴο οὖν οτὰ Ηϊ 50}, Βυΐ Ζοδυβ, το 
Ῥοποίγαϊοα πο ἴπῸ Ἰιρασὶ οὗ 186 ἀΐβοίρ!θβ, ἱπίοσρσοὶβ 
τ οἷν γοαυοδὶ 88 δὰ ἰπιογοθββίοῃ ἴῃ ὈΘΠ 4] οὗἨὨ ἰὴ ΡΟΟΓ 
ψ Δ (νον. 24), ΜῈ ἢ ἀρτόθβ Ὀοίίογ, 8180, τὶ τ (οἷν 
ὩΔΌΠΓΑΙ ΒΥΤΩΡΘΙΥ δηα ΟΠ ΥΙ᾿γ.---ὶ 5.] 

γεν. 34. 1 σὰ τοὶ βουὶ αὶ ἴο 189 Ἰοδῖ ΞΘ Ὁ 
οὗ 189 Βουπθ. οὗ ἴ5χαθ).---ΤῊο αὐοβίϊοῃ [88 ὈΘΘῺ 
πτρο, ποῦμον 1ῃῃ18 βιδίοτωθηῦ ἱτηρ] θα 84 Ῥοβὶἶνθ 
ΟΥ ἃ Ὠγροϊδοίί οι] τοῦλβαὶ οὗὨἨ [6 ΟΣΩΔἢ Β Ρο ΙΟΏ, 
Ηδ86, ἀς ΥΥ εἰΐρ, Βίίον, Επαὶ, δὰ Μογοσ, μοϊὰ ἰῃδὲ 
ἰϊ ντδϑ ἱπίθηἀθαὰ 88 ἃ σϑαὶ]ὶ γοΐῃηβαὶ, σιΐοῃ δϑοσναγὰ, 
Πούγον ον, ἰσα8 οὐδγοοηιθ ὉΥ͂ ἴῃ6 ὅττη ἰγυβι Ὁ] 688 οὗὅ 
186 ποθδῃ. Βυΐ πῇδὶ τηοδηΐηρ ἀ0 {8.686 ΘΟΙατηθη δ» 
ἴΟΥΒ αἰΐδοῦ ἴο (86 ἕδττα οὐέγοομι  Φ68υ8 οοΟὐ]ά ΟΠ]Υ͂ 
6 ΟΥ̓ΘΡΟΟΙ6 88 αοἀἂ Η]Π)561{ ἰβ οσογοοηθ. [Ι͂ῃ Οὐ ΠῸΡ 
πΟΓΩ͂Β, ἔον 1Π6 Βαῖκα οὗ τηδρηϊ γίηρ ἱπ6 οῇῖοα οὗὨ ζΔ1{}}, 
Ηδ ἃ]]ον 8 {π6 ἐγέαί οὗ ΟὟΓ ἋΔ} 1 ἴο αϑβυτηθ (ἢ6 ἔοστη 
οἵ ἃ οοπὶσί, Οχ 86 οἰποῦ παπὰ, ἰῦ σδῃποῖ πᾶνα ὈΘΘΏ' 
ΗΪ8 8016 αἷπὰ ἰο ἰγγ [86 (1 οὗὨ τῃ6 τοιηδη (ΟΠ ΓΥΒΟΘ- 
ἴοτι δηὰ οἰμθγθ). 1 1}18 σοῦ 6 ο4856, 186 ΓΟΡΙΥ οὗ 
Οπγῖρι που]ὰ 81}}} τουγδῖπ Ὁποχ ]δΐποα, [Ιἢ οὐγ νυ] ον, 
1πὸ (ἈΠῈ οὗἁὨ τῃ8 ῬΟΙΏΔη τνα8΄ (το ἴῃ ογάθῦ ἴο ΒΒΟΥ 
1Παὺ 5116 ΤΘΑΙΥ ΔΒ ἃ Βρ᾿Γ8] ἀδυρο οὗ ΑΓΔ ΔΙ ς 
πῃ Ἡ ΒΙΟὮ, ο886 ΒΠ6 που]ὰ ἴῃ γαῖ Ὀ6 τϑοϊτζοπθα ὁπ οὗ 
1. Ἰοβῖ Βῆθαρ οὗ Π|ὸ μουδβα οὔ βγϑθὶ]. ῬΟΒΒΙΟΪΥ͂ βὴἢ6 
τηὶρῃς ἤανο δἰϊδοθοα ΟὨΪΥ ᾿Ιοίμοη 4688 ἰοὸ ἴῃ6 6χ- 
Ῥτοββίοῃ, ϑ0π οὔ Παυϊα,͵ σ Ὦδπ ΠοΓ [411 του] ΤΩΘΓΟΙΥ͂ 
να Ὀθοη βυρογβαϊίίοη, ΤἼΐ8 νου] Ὀδοοσῇθ πιδηΐ- 
ἴεϑι, δ᾿ οἱ ἰγῖϑὶ, ἴΠ6 Βρί γί 8] οἱθτηθηὶβ τόρ οιπᾶ ἰὸ 
Ὀ6 παβίηρ, ΥἱΖ., Γ στο λων έν, γεϊεσίίοπ, διὰ 
οοπῆάεηοο. Τὴ ἰ686 γεβρβοίβ {Π6 (Αἰ 1 οὗ {Π6 ποθ 
ὙὙᾺ3 ΠΟῪ ἰο Ὀθ ἰτὶοὰ δηὰ ργοσοᾶ. ϑυσί ἃ ἰοβὶ που]Ἱὰ 
ΒΗΟΥ͂ ἴο {ῃ6 αἰδοῖ ρ]68 ἰπαὶ 886 τϑδ]]ν τγὰ8 ἃ βρί σι 08] 
ἀδυρπίον οὗἁὨ ἴβσβοὶ. Εοσ, ὙΠ|16 ΒΏΟΥΣΏΩ ΤὩΘΓΟΥ͂ ἰ0ὸ 
[8086 σῦῇο Μόγγα βυβοορ 06 ὑρθρ" 10)6 Ποδίμοη, {8 
Τιογὰ σψουἹὰ ποὶ σίνο οὔδδποα ἴο Ηΐβ οὐσῃ ρ60}}}6 ἰπ 
16τ80]. Ηρῃσο ἰΐ ͵ὲ38 ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ ἴ0 ὈΓΟΡΆΓΟ ἐπα αἰβοὶ- 
ὈΙ68 ὑποάβοὶνοθ ἴο σϑοοῖγο {Π 6 τγοπηδῃ ἰηΐο ὑπο ῖγ 06} 
Ἰοτεῖρ. Τῆι βᾶταα ὑγίποῖρ]ς 4190 γόρσυϊαϊρα (86 ὑτῸ- 
ὅτοββ οὗ ἴπ6 Οδυγοῖν βυ θϑοαυρηῦ ἴο0 [ἢ 6 ἔδδβὶ οὗ Ρϑηΐθ-: 
οοδϑῖ, [ΙὉ ἰβ 8 βυτϊηϊηθΓΥ Βοϊυϊίοη οὗἩ ἴῃ6 αποϑίίοι [ο 
ΒΔΥ, ἰμαὶ Ὀοίογο Ῥοῃίθοοβὺ ΟἿΪΥ 760}}8 δὰ Ὀδθθὴ Γθ- 
σοἰνοα, δηὰ αἰϊοσσαγὰ Ὠϑαίμθηθ 4]50θβ. 1 186 Ὦθδ- 
1ΏΘΩΒ ὙΠῸ ὙΟΓῸ ΠΟῪ γαϑοοίνοα δηϊοθα ουὐνγαγα οἷτ- 
ουτησίδίοιυ, ἰμ6 Ὁ δὰ ὑπαἀογροπα {π6 αἰτουτηοβίοη οὗ 
186 προατὺ (Εοπι. ἰ,.). ΟἾΪΥ 88 Ὀδ]οηρίηρ ἰο ἴΠ6 Βρὶγ- 
ἴα] Ι5τδ6ὶ] σου Ἱα ΠΟΥ πἤδτο ἴῃ ἴπ6 Βαϊ γαϊΐοη οὗὨ Ιεγϑ' 
6] ; δηὰ {πὸ Ὀοϊϊονηρ {9678 ἘΠΟΙΏΒΟ]γ 68 ΓΟ Θ0Π 
βἰγαϊῃθά ἰὸ δοκποπὶοάρθ ἰμαῖ {Π6Υ δὰ ρμασὶ σι (ἢ 
ποτὰ (Αοίϑ χ, χἱἹ), πανίησ ὀγονυϊουβν θθοη ἰδυρῆὶ 
ἐπαὺ ΠΟΥ͂ ᾿ΒΘΙΏΒΟΙν 68. τ τα [6 ἴσα ΙΒγαρ], ΟὨΪΥ ὑπῸοΣ 
{ἢ 6 ΒΆΙη6 Θσοπαϊοη8 οὗὨ ἔα δηα οἰγουτηοϊδίοῃ οὗἩ τς 
᾿οαγῖ, ΤΈυΒ ἴπ6 παιταῦνα οὗ 16 ἰοχὶ ρῥγοῆρυγοβ ἴῃ 9 
δαΐατα Θη]ασοσαθηῖ οὗ 86 Ομ υτοῦ, δπὰ ἴ86 τοοοροη 
οὗ {π6 ποδίμοῃ ἰηΐο Δ. Απὰ {μΐ8 ἂδἱ ἴπ6 γίρῃι τοο- 
τηθηΐ---- 6, ΟἹ ἴῃ 6 Οη6 Ὠδπά, ἴη6 οοῃδαοί οὗ Ιϑτδοὶ 
“Βαὰ ἀτίνεοη (86 1,οτὰ ἰηΐο ἴπ6 θογάογ Ἰδηὰ οὗὨ Ὠθαῖῃθῃ- 
ἴβῖω : ὝὮΣ6, οὐ (Π6 οὐδοῦ, [86 δηι οἰ ραιϊΐοη οὗ {μ6 ἴῃ- 
ξϑιβοσίηρ οὗ ἴ86 Βεοαίμθῃ πουϊὰ οἰοναίθ Ηΐτὰ ἀρονθ 



“ιν ῳω.. 

ροια ἴποῖγ τλαβίοσ᾽ Β 180 ]6.᾽ 

282 ΤῊΝ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝΟῸ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ. 

{}16 ΒΟΓΓΟῪ Ὑ1οἷ πο ϑὰ ὕροὴ Ηΐτα, Βαὶ δυοὶ ἰη- 
αἰνϊάυ] ἱπδίδηοοβ οὗἉ ΤΩ ΘΓΟΥ͂ ΒΠΟΤ ἰο0 {86 Ποδλίβ θη Ὀ6- 
ἴοτα ἰμ6 ἀοδίἢ οὗἩἨἁ ΟἾγβι, αἰ σ ἔγοπι 1}16 σθῃογαὶ 68]} 
δι αγοββοα ἰ0 ὑπο αἷϊος Ηΐβ ἄθοθββο, ἰη τῃδὶ, ἴῃ (88 
ἔοττωοῦ οϑβθ, ἴ8οβο πῖι0 ΟὈἰδΙ πο ΤΊΘΓΟΥ͂ πιὰ ὈΟΘΟΟΙΏΘ, 

᾿Β0 ἴ0 ΒΡΟΒΙκ, ὈοΙονίησ 15γ8611008---οὐΐηρ (80 ῥτὶνὶ- 
Ἰεροβ οὗὨ (86. ΘΠοβθὰ τᾶοθ δηὰ ὑπὸ νϑ] αν οὗἁὨ ΤΠοῖν ἰΔῪ 
-- 16 ΌΥ [86 ἀοφαὶὰ οὗ ΟἸγῖϑὲ 1.6 ΔῊ 196] ποβ ζυ]- 
ἈΠ|οα, ἀπὰ ἐπεγοίοσο δΟ Ἰβμθά, 80 ΓᾺΡ 88 ἐΐβ ουαϊνταγὰ 
ἴουτη Ὅ1δ8 ΘΟΠΟΘΓΏΘα, ᾿ 

γεν. 26. Τὸ ἰδ οὶ ταϑϑῖ, οΥ Ῥσοροσ.---Ἴὸ γοδά- 
ἱπρ 1 5 ποῖ Ἰατυξῃ!, 18 ον! }}Υ ἃ ρ]088 ΟΥ̓ ἰμίουΡΓο- 
ἰδύοῃ, ϑβϑυοἢ ἃ ΤΟΡῚῪ σου] ἢν τοιηογοα 4]} ἀουδῖ, 
οηὰ ουἱ ΟΝ ΟΥ̓́ΟΓΥ ΠΟρΡΟ; ΝΝ116 ἴῃ 6 Ἔχργοβϑίοῃ δοίια]- 
Ἰγ υβρὰ ΔἸ]ον8 [16 ἰδ ΟὗἩἨ 186 βρίὶ τὶν ἴο Βῃϊπο ἱβτουρῇ 
[δαὶ οἵ ἰμ6 Ἰοϊίεγ, Αἱ Βγβὶ βἰρῃὶ 1 σταϊρσηῦ ΔΡΡΘΔΡ 88 
ἱ{ 4688 Η]π186}Υ ἀοδβὶ σηαιοα (818 Ἤτον οὗ ἰΒϊηρβ “ ἐζ 
»εδίϊοο “μάσονμπι αὐοοίι " (Ἐτδδτωυδ). Βαϊ ἃ οἴοβοῦ 
Θχδιηϊηδιΐου ΒΠΟΥΘ (μδὺ 1018 ΔΒ ἢοΐ ἴῃ6 0886. ΕΌΥ, 
ὙΔ116 [ῃ0 6 718 ποτα ποηΐ ἴὸ ἀδβίχηδίθ ἴῃ 6 μοί ἤθη 
88 ἄοσε (ἸΔρμίέοοι, δυίοον, ὟΥ οἰδιοίῃ, ΕἰθθητΘΉ χ᾽, 
κί αεοζέεβ “μασπίλμηι, 118), (ΠΥ ἀγὸ ἰπ [86 ἰδχὶ ΟὨΪΥ 
ΟΔΙ]οὰ κυνάρια, ποὺ κύνες ; ἱπιρὶ γίηρ (μδὲ (ἢ 6 
γγΟ ΓΘ ποΐ {πὸ 6 στοαὶ π}1ὰ ἀορα Ἡϊοἢ ἴῃ (Π6 Εδϑὲ 
ἰηοδίθα ὑοῦ δηὰ Ὑἱ]ασοθ, θαΐ τῃδὲ ἐπ6Υ τησῃῦ Ὀ6 
ΟΟΙΩΡΑΓοα ἰοὸ 8118}} ἀορδ αἰϊδοῃβα ἰὸ πουϑοβο δ (μὰ 
16 χνΐ. 21, βονενογ, (Π6 ποτὰ κύνες ἰ8 υδο). ΤῊΪΒ 
ΒΡΡΑΓΟΘΏΙΥ Β᾽ μιν αἰδοίη. ἔοσττηβ 186 Ὀα818 οὗἩ (δ6 
ὙΟΠΔ 8 ΓΟΡΪΥ. Βοβί(θϑ, ἰὴ0 δῃ Π.6518--το ἴ0 ἰδ 6 
10 Ὀγοαὰ ἴγοπι 6 οὨ]άτοῃ δηὰ ἰὸ ρῖνα ἰἰ ἴο 11π|16 
ἀομβ᾽" --- πουἹὰ βοῦν ἴἰὸ Βῆοὁν {π6 λιρηαπδ Ὠχοΐδυς 
Ῥγοτηρίΐησ ἴῃ6 Βοοτα ΡῚΥ ἱπηυτηδηθ οοπάποί --- [ἢ 6 
Ομγίβύδῃ βρίτῖῦ ὑπμάον ἴμ6 δον βἢ ρυΐβο, δηὰ ἰὸ σοῃ- 
ψίησο {π6 ΝΟΙΏΔΙ ἰμαΐ ὑῃ6 υοδίΐοη 848 ποί ἰ0 Ὧ6 ἀθ- 
οἰἀοὰ ὉΥ͂ ΔῺΥ οτάϊπδμοο οἵὨ ἱγα! ἤομα ἰδ), Ὀὰὺ ΌΥ [86 
ἴανν οὗ 86 βρἱτίϊ, 

γεν. 27. 98, Ἰμοχὰ.---ΤῊο ποτὰ ναί ὈΥ̓͂ ΧΔΥ οὗὨ 
διαγηϊββίομ, ποὺ οὗ οοηἰγααϊοϊίου ; Ὀὰΐ ποὺ Θχοϊαδβίνεϊν, 
ΟΥ ΘΥΘἢ ὑγτ  ΓΙΪγ, τοΐοστίηρ ἰ0 ἴῃ 6 ἀοδὶρτιδίοῃ “Κ ἐξ ἐ6 
ἄοσε.," Το ἀν ἀοπὸ 80 πουἹὰ ἤανθ Ὀ6θῃ ἴὸ τηΐδ8 
186 τηρδῃίηρ οὗ ΟἸγίβι, δπουρὶ Η6 δ, πο ἀουθδὶ, 
8ΪΒῸ ἱπίοπαοα {0 βοὺ ὈθίοσΘ 16 τη {Π6 ἀΘ]οπθπὶ 
οἸϊηρσίηρ ἴο ΟΡ 88 ἃ Ὠϑδίμοῃη. Ξὅ[6 δοαυΐθβοθβ ἰὴ ἐλδ 

ΟΥ̓́ ἐλ6 τολοὶς δίαίεπιορζ, ᾿ατ ὈΪΥ δυθταϊ της ἴο 
1ῃ6 ᾿υδρτηρηὶ ἱτωρ] θα ἰπ ἰ86 ἔσυγο οι ρ]ογοά---ἰ αὶ 
Β.6 δὰ πο τἱρ!ινὺ οὐ {|| (0 ἴῃ6 οονθηδμί-ἰβροϑῆβα- 
ἤοῃ. Βαυΐ δαορίπρ {18 νοῦ ἔρυτο (ποὺ πὶῖῃ ἀλλά, 
88 ΟὨγγβοβίοσω, [αΐπαν, [πὰ οὖν δυϊμοτγζοὰ γογβίοῃ] 
δαγο ἱΐ, Ὀυῦ τὴ καὶ γάρ), 8816 οὐ οΓίΒ ἰὺ ἰηΐο δὴ 
δὐχυμιοπί. Υολ, [οτά---8ῃὴ6 Βαγ8---ἰῦ 18 οὐθ ΒΟ: ἰΐ 
ἷβ ποῖ τηϑοὶ ἰο ψῖνϑ (86 οἰ] στο 8 Ὀγοδα ἰοὸ (86 1111}6 
ἀορβ; Ὀαΐ, οὐ ἴ6 ΘΟΠΒΙΓΑΓΥ, ἰ.6 110116 ἀορβ ἃγὰ ϑ808- 
ἰαϊποα ΌὈΥ Ὑμδὶ 16. Ἰοῖϊ ονον ἔγομὶ ἰδ 6 ΒῈρΟΓΑ θυ άἄδη σα 
οὐ ἱδμοὲν τηδείογ Β ἰ80]10ὅ. 8 0 ὙΥ οἰΐα ἰῃίουργοὶβ: “' ΕῸΓ 
ἀορβ τωυβὺ Ὧδ οοηὐδηΐ ὙΠ} {πΠ6 ΟΥ̓ Ὁ8 οὮ [Ἀ]] 

ΤῊΘ τηοδηΐηρ οὗ ΟΡ Γ6- 
ΡΥ Βοθβ ἴ0 Ρ6: Εἔτνθῃ 8βο, ἱμογὰ ; ἴον 1ἴὺ ἷβ ποῖ ουβ- 
᾿ΟΓΏΔΓΥ ΤῸΓ ἰμ6 ΟὨΣ]γοη ἰο Βυ βου ϑηὶ ἴῃ ογον (μδὶ 
86 ἐτ16 ἀορβ ΔΥ Ὀ6 δὰ, Ὀαὺ ταίοῦ ἐμαὶ [86 Ἰδοῦ 
ΔΙῸ Βυδβίαἰποα ὮΥ ἰδ6 ογυθ 8 ΜΟΙ [811] ἔγοσῃ ἰδ6 ἰδ- 
ὉΪ6.5 γενοῦ ἰῃ (Ὠΐδ ἐσ, (16 ΓΟΡῚΥ 18 τοοϑῦ Ὀδοοι- 
ἴπρ, ἱμαϊοδδηρσ: 1. Ηδρηιδέν, οὐ Βυθιϊβαίοῃ ἰὸ 8 

4 [80 α]δο  οτάδινοστε : “ Κδα, Ἰ,οτὰ, ΤΏΙ βαγοδὶ ἔστιο, 1( 
5 ποῖ γίψειϊς ἰο ἱδίκο [86 οἰ ἀγοπ8 ὁγεαά πὰ σέθϑ ἰΐ ἴο 109 
ἄοφε: 70. 186 ἀομβ οδὲ οὗ [9 σγμηιδϑ τἴθαὲ γαϊ' ἴγοτῃ οἷν 
Σολδίοτ 8 1209. “ἴδε ΤᾺ ἰπογοίοσο ἢν ἢοὶ Ὀτοδά, θυϊ ὁπ] 
ογωγιδδ; δηὰ ἀο σὲ ρέδθδ τὴ ὀυϑῃ ἔδοτῃ, Ὀπὲ Ἰοῦ τὴ Ἀΐ6 
ὮΡ πμδὶ Λιδδ ἤγομῃ (Π6 (4016. Α Ὀοδυ ἢ] ἰτοδσο οὗ [89 Βπ- 
ΤΩ ΠΥ οὗ 186 ὠ Ὰ] ΘΠ 165, Βαηροτίηβ δπὰ {πίτθί της ΤΣ 
416 ἴδαδὶ ἡγδαζτωθηΐ οὔ ἔπ μοβροὶ ν  οὮ ἀτορροά ἔτοτα 16 
τδϑῖο οὗ ἴι6 ὕονβ γῖο ἀοδρίβοα 11.) Οοταρ. ΑἸζοσ δ ὀχρὶδ. 
πδίοη αιοϊφὰ ἀρονο.--ἸὉ, 8.} 

βρατο ἩΒΙοἢ Δρρδγοπίν ἰανοϊγοὰ ββδτὴθ δηὰ, δδ τιν 
ἀογβίοοὰ ὈΥ͂ ἰμ6 Ψονβ, γοργοόδοῦ. 3. ἢ 
ἰγδηβίοστηϊμρ ἃ βοοιηίηρ, τοΐαβαὶ ἰηίο δα ἱτηριίεα γτο. 
ταΐβο οὗ Βεὶρ. 8. ϑρέγεἑμαϊἑν, ἵπσ ὑπᾶογ (δὲ 
ΓΟΡυ]εῖνο ραγ οὗ (λ6 ἥρυτο, [86 τυϊπα οὗἁὨ ΟἸγίβι, πβοδο 
ἴοῦθ πὰ Ὀβπδνοϊθηθθ 8586 τοδὶ ἰσθὰ οσθ (Ὠγουρὴ ἰδὲ 
ὈΠΡτοιηὶ τηράΐϊυη. ΕΥΔΘΏΠΥ δὴ Ὀοδοὶὰ ἰδ 
τί ἔὐ]η688 οὗ ΟἸγῖβὶ δῃὰ οὗ Ηΐ8 κίησράοια. 4. (ὐη- 
“άεποε, ἰλαὶ 186 σοοάμποβθ δπὰ στδοθ οὔ ἰδ ον 
ὝΘΓΘ ὈΠΙἰτἱ δα δηὰ 11 τα 4 0]6. 

γον. 38. Ο τνυοσβδῃ, ξχϑαῖ ἐβ [ν᾽ ἐαίι.---ΤΊυΣ 
βῃμονίηρ τμδῖ, ἰῃ [86 0Π6 ταδί ροΐϊπὶ, βῃ!6 τ|αϑ ὁπ αὗ 
[86 Ἰοβὺ Βῆθορ οὗ 86 μουβο οὗἉ [βγϑεὶ. 

. ἘΎΟΣΩ [δαὶ νΟΙΎ Ὠοῦτ.--- 8.6 οἷ, ἰχ, 292 : δοδῃ 
ἷν. ὅδ. ΑἩ ἰηδίδηοα οὗ Ἠοαϊΐηρ δἱ ἃ αἰβίδιοο, δὲ ἴῃ 
οἢ. νἱῇ. 18; Φοδῃ ἷν. Το ἱηἰοττηθάϊΐδίθ ᾿ἰηὶκ ἴῃ [818 
6886 Ἧδ8 ἴ6 Βοασὶ οὗ (86 τηοῖποσ, 80 οἰοβοὶγ ἰγηὶ ἰο 
ὑμαῦ οὗ ΒοΡ ἀδιρῃίον ̓  δ ἴῃ (86 ΟἾδοΓ ἵἴπτο ἰπβίδῃοεβ 
ἰς δὰ Ὀθοα ἰῃ6 ραΐθγῃδὶ αϑοδοιϊΐοῃ οἵ [86 το γαὶ οἵδ. 
ΟΘΡ, δῃὰ {86 ἄδορ δι} οὗ (Π6 σδϑῃϊασίοπ δὲ Οδρες 
ὩΔΌΓΙΩ. 

ΘΟΟΤΈΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΘΑΙ, 

1. Ομ γίδὺ θη ϊβηθα 8 ἱπαρῦτο ἔγοτα [86 Ηοὶγ [,διηὺ, 
8Δ:ἃ ρμδββίησ ἰγουρῇ Ποδίποη οουπίτῖοβ. Ηἰδἰοτὶοδὶ 
ΡΔΓΆ]16]8 : ΒΕ] Δἢ, Ῥαυ]. 

2. Το οοπαποὶ οὗἩἨ ΟἸγίβι- ἴῃ (ἢ}}8 6856 τδ8 ὁὐυὺδ- 
βἰοηθα ὉΥ Ηΐ8 ἱνοίοϊ ἃ ἀδδβῖστα οὗὨἨ ἰπθυοποίην ΗΒ α8- 
αἶρ]Ὸβ, 88 Ὑ611] 8ἃ8 ἰσγίηρ [86 1} οὗ (86 ποιρλῃ. 
ὝΒοὴ Ποὺ ἀδὸρ ὑγυδι] 688 Ὀδοδτὰθ Δρρδγοπί, ἰΐ σηυβὶ 
αὐ ἰῃ6 Βᾶτμ6 ἴτη6 δύο ονυοϊκοὰ πῃ [Π6 αἰδείρ᾽οβ 186 
οομν]οίϊοι ὑπαὶ Β}6 γγὰβ8 ἃ σαηυΐπο ἀδυρδίον οἵ Αὐτγὰ- 
απ. [Ιἰ ψ88 ῃοΐ, διὰ οουΐά ποὺ 6, (δα Ἰηἰοπίῖου οἵ 
186 βανίουν [0 ἔοστῃα ἃ ΠΟῪ οοτϊηστηδηΐοῃ, οὗὨἨ θα] ον 
ΒΟΔΊΠΘΙΏΒ ὈΥ ΒΌΘΟΡΪΠΡ ΔΊΓΔΥ (ῃ6 ο]ὰ οοπητηυηΐου 
ΒΘ υϊηρ ΙΒϑγϑθ 68. Τῆυ8 ἰ86 ονοηὶ ἤθγο σοοογ δὰ 
3 ποῖ δὴ Θχοορίίοῃ ἴο ΗΪθ οἱ πΑΓῪ ἀθαιηρα, δυὲ 
ταί ν ἃ ΒΥΤΩΟ]1ο8] αἰγθοίοσυ π ἰ ἢ δἰτοσπδαγα φυϊὰοά 
186 οοπαυοῖ οὗὨ {8 ΑΡοΒΊ]68Β ; δοζῃρ. Αοἰδ χ, χὶ., διὰ 
186 ᾿ΟΌΤΏΘΥΒ οὗ Ῥδὺ] ἰο Φαγαβαίοῃν, τῖτι ποῖ οδοὶ 
οὗ 1.15 τ ΒΕ ΟΠΔΓῪ Θχρϑαϊιομβ ἑοστηϊπδῖθα, 

8. Ποη. τηοαϊἑγίης (86 “96 18} ῥγουάΐοα Ὁ 
[6 οβδοι οὗἨ ἰγοδιϊηρ 88 ἐδέΐα ἀορβ, πῆο ἀγὰ ἰηοϊυθοὰ 
ἴῃ [816 ΘΟΟΟΙΩΥ͂ Οὗ ΤΔΘΓΟΥ, [Πο086 ποτα ἐπ ὅθ πη πουὰ 
Βανο οχοϊυσθα ἔτοτῃ ἱΐ 88 τηθτο ἀορβ, ουν [ογὰ 6Σ- 
ΡΙΌΒβοθ (ῃ6 ἰμοοογαῖῖο οοηίγαϑὶ Ὀούνγθοη Φιυθαίΐδη 
δηὰ 1 δἰ οηΐβιη ἴῃ ΒΌΟΝ ἃ ΤΏΔΏΠΟΥ 88 ἰὼ θπδθὶδ 
1Π6 ποσθδῃ ἴο Ὄγρο ἰὺ ἰῃ βυρροτί οὗἩ μοῦ υἷθαᾶ. Αβ ον" 
ἀαϊποὰ Ὀγ Οοά, (18 οοῃέγαδὶ ἱγαρ]ϊοα ἐμαὲ βαϊνδῦσῃ 
γγὰ8 ἰ0 6 σοτητηθηϊοδίοα ἴο {86 ποδίμθη ἰῃγουρὰ [ἢ 
Βρί γίϊι] ἰγαϊηϊηρ δα ργορασαϊίου δηὐογοὰ ὈΥῪ 
Βυὺ (818 ἀττδηρεπιθηὶ δὰ θθοὴ ρετνοσίθα Ὁγ Ζεπίβα 
Ὀγοὐυάϊοο, δμὰ [86 Βοδίμθη ποτα σοργοβοηιοα 88 ἱπὶ- 
Ῥυσο ἀορβ 0 δὰ πὸ ρασί ἴπ ἴ.)6 αἰ νίῃθ ΘΟΟΏΟΙΩ͂, 
δὰ στο ὀσχοϊυάοα ἴγοτα 86 ΠΟΡΟ οὗ βαϊνδίΐου, Ομ δὶ 
τοοι βοά (88 ΕἸΤῸΡ ὈΥ ἰγβηβίοττηϊῃς (16 ἰδττη οἵὈ το- 
ῬτΟδΟὶ ρου ὮΥ ῥγοξυάΐοθ ἰμο ἃ Ῥαγαῦϊθ. [ἰ ἰδ 
ποῦ τηθοῦ ἴο ἰΔ Κα 86 Ὀγοδα ἔγομῃ ἴῃ οἰ] ται οἵ (6 
ποῦδο, ἀμὰ ἰὸ σῖνο ἴῦ ἴῃ ἴμ6 Κγβὶ ρἷδοο ἴο 86 1186|6 
ἄορβ. Νοὶ ἐπαὶ Ηθ ἱπιρ) θα ἐμὲ 1886 Ποιιβθ νγαᾶϑ ροθὴ 
Ὀαὺ ἐμαὺ (86 πι6 ἔον (86 {1186 ἀορβ Βδὰ ποὶ γοὺὶ ἂν 
τἰνοὰ. Απὰά βυςῖ, ἱπάθθα, γγὰ8 (86 ζΈΠΟΓΑΙ τὰ]ο. Βαυὶ 
ἴῃ ΒΟΡ βρὶ εἰϊι 4] υυϊϑάοσωῃ (6 ὑγοσδ ἴοοῖς ὉΡ {86 Οἴδοῦ 
δδροοὺ οὗ (Π6 ἤρυτο. Τῃ6 Πουδβα δῃὰ [86 [80 ]0---88 
πτρϑὰ --- ἀγα Ὀοΐῃ []}, ἀπά ονθὰ ἀυγίπρ {ἢ6 τηοα] 
ΟΥΌΣΩΒ [Ἀ}} ἰο {π6 στουμῃὰ. ἸΤΏοΒ6 ΓΙΩΔΥῪ Βυγοὶν δὲ 
οδίθῃ ὮΥ ἰδ6 ᾿ἰ 16 ἄορβΒ. Τῆι, τ Ἀ116 δοκηον θα ρίης 
186 ΔιτΒροΙηοηἰ8 οὗ {πα ΟἸὰ Τοβιδιλθηΐ ΘΟΟΠΟΣΩΣ, 
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Β[6 Θχλ ρα ὑπ6 {]η688 οὗ ΟἸ σαι, τ αἱ Οἢ ΤᾺΣ Θχοοθὰβ 
8}1} 1 τυ} Δ 1] 0}}8. 

4. Ου 180 τηϊΣΒΟΌ]ΟΙ 8 ΟΌΤΟΒ δὲ ἃ ἀἰβίδῃσϑθ, ΘΟ. 
ΤΩ 1ὅσπ «οδιο, ἰϊ. 1, 81. ΤΏ686 ταγδίοσίουϑ οοζῃ- 
τηυπίηρθ οὗ τηϊπὰ ἔοστω, 80 ἴὸ βρϑδῖ, 1:6 Ὀδδὶβ ἔῸ 
στδοϊουβ Ὀϊοβδίηρβ χγϑηιθα ἰπ΄ ΔΏΒΊΤΟΣ ἴο ἐπί ΓΟΘΘΒΟΣῪ 
ῬΓΆΥΟΣ. 

ΗἨΟΜΙΠΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊο ἸΟΌΣΏΘΥ οὗ ΨεΒὺ8 ἱπγου ἢ Ποϑί πο (ΟΙΥ ΟΤΥῪ 
Δ ᾿ἸΡ]1οα Σπ]υποίίοῃ οὗ τη ΒΒΙ ΟΠΔΓΥ [Δ Ό0Σ.---Αδ Φυάδ- 
ἶδτη στα ι8}}} οἰοδβοά, ἴμ9 ποαίμθῃ που] οοσζωμηθπορα 
ἴο Ορδϑῃ ἰοὸ {6 ρΌΒΡρεΕ].---ΤῊ πον ρῥἷδοα οὗ τγοϊγοδὶ οὗ 
δε Τοτὰ.-- ΤῊ ΒΟΙΤΟῊΒ δπὰ ᾿ου8 οὗ ἔπ ογὰ οἱ (διΐ8 
Ἰουγῃογ.--- ον [6 νοῦ] ἀ] γ-τοϊ μἀθάῃθ88 οὗ Ηΐ8 ῥτο- 
᾿οϑϑίηρ ΒΘΟΡΪΘ ΔΙ αγ8 ἄγον Ηΐπὶ 8Πη6} ἰηΐο ἰῃ6 Μ]]}}- 
ἀοΙπ 688: 1. [πη Ηβ ἰηίδῃου; 2. αἴος Ηἰβ Ὀδρίίβτη : 
8. ἰῃ (86 ταϊαβὶ οὗ ΗἷΒ δον ; 4. Ὀοίογο ΗΪ5 ἰδβῦ βυΐς- 
ἔοτίησϑ ; ὅ. δὲ Ηΐβ δϑοθηβίοῃ.--- ΕἸ 78 πὰ ἴΠ6 τιον 
οἵ ϑαγορία (1 Κίησβ χυὶϊ. 9); 6808 δηὰ 16 ποσηδῃ 
οὗὁἨ Οδηδδη.-- -Ἴμὸ ποιή οὗ ΟδΏΔΔΏ : ΟΥ, Βυ οΟββ ἢ} 
ῬΤΆΥΟΓ: 1. 50 δαγιηαϑῖ ; 2. 80 Ὀο]ἰονίηρ ; 8. 80 ἢυσ.]6 ; 
4, 80 τίῖϑο ; ὅ. 8ο ἰηδίδηϊ δηὰ ρογβουογίηρ  δῃα Π6ΠΟΘ, 
θ. πίτ βυσῇ ρ᾽ογίοιϑ ΓΟΒΌ}18.---- ΒΟ] 688 οὗἨἉ [118 ροῦ- 
ἤοπου : 1. ὅη6 οτἱοὰ αν Εἶηι; 2. β6 [8]] ἀονγγζῃ 
δείογο Πωγι.----τὐϑαΐμθββ οὐ ἴπ6 ὑγ4] ἰο πβὶοῦ 186 
Ἰμοτὰ βυλ᾽θοίοα ΠοΡ ἔα: 1. Ηρ ἀἰΠου ο8 : (α) ΗΘ 
Δηϑογοὰ Ὧ6Ρ ηοὺ ἃ νογὰ ; (6) ΗΘ δρρϑαγθὰ ἰοὸ γϑίιβθ 
δοῦ γοαυϑβῖ,---ο 1 τὰ ποὶ βοηΐ,᾽" οἷο. ; (Ὁ) Ηδ γᾶν ΒΟΥ 
8 ΒΟΟΙΆΪΠΟΙΥ ΒΔΥΒῊ ΓΤΟΡΙΥ : “ΤΌ 18 ποῦ τηροί,᾽" οἷο. 2. 
Υοῦ (πογθ νγὰβ ΠΟΡ6 ἴον Βοῦ: (α) Ηδ ρσᾶγο ῃοὺ ἃ ρΡοδ- 
ἱεῖνθ οὗ ἀϊά ποὶ ἰυτη ἔγοτα μοῦ; (δ) Η6 βροόκα 
ΟΥ̓ (6 ἰοβὶ Βῆθορ, Οὐ γθδαβοηῃδαὰ ὙΣΏ μοῦ: (ο) Ηθ ΟἾΪΥ 
δβαϊὰ ἐπαῦ [6 111|16 ἄορα Τόσο ποῖ ἰο 6 δὰ ἱξ ἴὉ ἀθ- 
Ρενεα ὑμ6 ομ]άγοῃ οὗ {ποεῖν Ὀτοδᾶ, οὐ Ηθ ρυΐ 8 ρ]68 
ἰπίο 6 Γ τοι .-- -Εοὺ ἴδ τουδὶ ΟἸΘΑΡΙΥ ΔΡΡΘαΣ δαὶ 
οὐδ 'ἴΒ σαπυΐπο ἔλ! ἢ, ἀπὰ ποῦ βυρογϑιίοη, 1 6 ἃ. 
ἴο αν ρα ἴῃ (86 Βαϊγαϊϊοῃ οἵ ΙβΒγμ6].--- ον ονθῃ 
[86 ΠροαιΠΘῺ ΤΩΔΥ, ἰῃ 86 βῖρῃῦ οὗἩ 186 Ἰωογὰ, Ὀοίοηρ ἰὸ 
ἐδ οϑὲ βῆῆοορ οὗ ἴπ6 Βοιιβα οὗἉ 5γ86].--- ΗοὐῊὟἦν ἴῃς Ἰωοτὰ 
ἰταΐῃ Ηἰβ ἀϊβοίρ]68 ἰο Ὅ6 ΔΡρΟβί!68 ἴο {πα Ὠοδίμ θη. --- 
Βμοτιοοτοΐησβ ἴῃ [86 ἰηὐοτορββίοῃ οὗἨ {π6 αἶβοῖρ]68 : 1. 
Τηοὶρ τον ν8 βοοὰ (1π6 ποιηδῃ σϑαυϊγθὰ Πρ... 
διὰ (μ6 [(οτὰ τὰ δῦϊο ὸ σταηὶ 10) ; 2. ἐμοῖσ δῦζυ- 
τηθηΐδ Ἰοσο ἱηευοϊοδηῦ (ΠΟΥ ογΘ τπο] βία ὈΥ ὯδΡ 
6τ168); 8. Ὀαὺῦ ονθὰ ἐπ686 ἰῃβαβηοἰοηΐ ἀρυτηοηίβ ἱπαϊ- 

1η6 ῥγϑϑθῦσο οὗ ἰοῦϑ δῃ!ὰ Θοσηραββίοῃ (186 ΟΥ̓ 
οὗ α δβοαίδμοῃ τοηὶ 10 {μποὶν Ὠοαγί, δηα {ΠΟῪ ζοσχοὶ 
ἐμποὶς δονίβηῃ ργο)ι 0 65).---ἼὮ 18. ἱταροββί Ὁ] 6 ἰ0 60ῃ»- 
ἄπυο ΟὨοΥΘΐπρ ἰδ πδιϊοἶβαι 1 τὸ θα τ ΠΥ ἀπάοῦ- 
δἰδπὰ ἰπ6 ΟΥῪ οὗὨ [06 Βυϊθδῃ Βοατὶ ἔοῦ Ὠ6]ρ.---Ὑ 
ἴδ Ιοτὰ πουϊὰ πᾶνο {86 ἀἰβοῖρ᾽68 γεοοῖνο [Π|6 ΤΌΣΩ 81 
ἰηἰο ποῖ οοτηταυπίοῃ.---ο᾽ Ὁ8. ποὺ ρῸ ἔογἢ ἰο [86 
Βοαίῃοη δἰϊοσαρίίπρ' ἰ0 τη 8018 ἔον ἃ ραγί αν βοοὺ 
αἱ ὨοπιΟ.--- ΕΣοἰδι)δίοη οὗ δϑυοηβῃτηθηῦ ἀρουΐ (86 
ἔλϊ ἢ οὗὁἨ εἰ ροοῦ ἢρδίμθῃ, ---- ΟἸοτίουβ ἀδοϊαγαίίοι, 
“Ἐρ ἰξ ἄομα ἴο ἴπ66 οὐϑὴ δϑ ἰδοῦ ν]]}."- ἃ σγϑδὺς- 
π688 οὗ Ὧογ ἔδιι ἢ οοππίβιθα ἰπῃ στθαὺ ΒυσΆ ΠΥ, στοαὶ 
ἐσυϑιδυϊτιοββ, δηὰ στοαὶ ἀγάογ, πού Πμβίδηἀΐηρ᾽ ἃ ὙΘΣΥ 
δΙΛ81] τηοϑϑϑυσο οὗ Κπον]θᾶρο.---λίαϊογδὶ ἰοῦ δηὰ 
ἔλιτ ἤθγο δου ἰηοὰ.---Τ 8 τῃ6 Ἰωοτὰ βμονοὰ Ηϊπ)- 
861} υἱοίογσίουβ οὐοῦ ἴπ6 ἀθν}]8 ὀυθὴ διγοηρ ἴδ6 Ποδ- 
1μοη.---Τἰογοοβϑίοη 88 οροηΐηρ ἃ ἴ86 Βοδίῃοη που] ὰ 
το ΟἸτὶβι.-- ον ἴῃ6 Ἰοηρίπρ οὗ ἴδ0 ποιὶὰ δηὰ {16 
οοσηραββίου οὗ 6 ΟΠμΌγΟ. πλθοὶ δὰ σοσωἷπθ δὲ 186 
ἑοοϊδιοοὶ οὗἁ 6508. 

ϑίατζε :---. Οαπδίοίη : ἀοὰ πὶ άταννβ ΗΒ ρτδοΐουβ 
Ῥτεβθῆοα ἔγοζῃ ἴμοβο ΜἼΟ 8ΓΘ ὙΘΔΙΥ Οὗ ἰΐ, ἀμ σῸ 
ἀοδρίδο Ηΐ8 πογὰ δῃὰ θοπμϑβίβ: Αοίβ χὶϊ!, 46; Ηοβϑδ 
ψ. 1ὕ.---Ἰ πὸ δίθῃ 0 δ ἀροίτίμο οὗ τηθῃ, γγῦ0 841] 

Ιοβθ εἷψῆςῖ οἵ ΟἸσίβι, 6α], τ. 4.---Ζεοίδίμις : 11 ἰβ {ῃ9 
Εταοίουϑ γὶ}} οὗ αοἀ ὑπαὶ ἀνθ {10 μϑαίθῃ βῃου!ὰ Ὀθ 
βαϊῃοτοα ἰηἰο ἴ86 ἘΠΡΤΟΝΙ οὗ ΘΟ τῖβι, 188. χἹὶ, 6 : χ]ὶσ, 
θ.-Ο͵Ἴἠεαΐησον : ἀοὰ ἰγθαυθη νυ οχογοῖβοθ Η]8 ῬΘΟρὶθ ᾿ 
ὈΥ ταδηϊ ο]ὰ ἰτ8]8 ; Ηθ θυθὴ ΔΡΌΘΆΙΒΊο Ὀ6 ογασὶ ἰῃ ἀ0» 
Ἰαγίησ Ηἰἱβ αἱὰ, ἰῃ οτάον ἰο ἄγαν ουὐ {πο ὶρ ὈΥΔΥΘΥΒ 
ἃπα (0 ῥγουο ἰδεῖν (810}..---- Οαπδίεϊη ; Ἐνοη 186 ἰγγϑῃ- 
ὨΥ οὗ βαίδῃ τουβὺ 6 βυδθαοσνίοῃὶ ἴοὸ 1}0 αἸΟΥΥ͂ οὗ (Π6 
αἰνίῃθ ὨΔΠ16.---ἰ,ο, πον (86 ΟΥΌΒ5. ἀγίνθϑ Ῥθορ]Ὲ ἰμίο 

1 (86 ἀστὴβ οὗ οὔὖῦ Ὀ]οδϑοὰ βανίουν ἴ--- Ὁ μου ῥτγϑοίουβ 
ΟΙΌΒΒ, ΠΟΥ͂ ΘΓ ποράδιὶ δηὰ υβοῦιὶ ἰοὺ τὶ 1---Ρτοα- 
ΡΟ ᾿οδαβ ἔγοπη ΟἸ τῖβὲὶ, θυ} δαάἀνυθγθ υ ὈγΐηρΒ 0 
Ηΐπι.--- Δ Ἄσθηίβ βμουἹὰ ἔδοὶ [86 Ταΐβογυ οὗἉ ἱμποὶγ ΟἹ ]]- 
ἄγθῃ 8ἃ8 ἀθθρὶν 88 ἰδοὶγ οὐσσῃ : Ὀπὺΐ {6 ρστοδίοβι οἵ 8]} 
αἰ] οῃ8 ἰδ, ἢ (ΠΟΥ͂ ἃγθ ὑπάσσ {π6 ἀοπιϊηΐοη οὗὨ βαΐδῃ, 
δηα ἀο ᾿ηΐβ ἸτοΓΪτ8.--Ῥαγοηΐδ βου ἃ 6 ΘΟμοοΓηΘα [ῸΓ 
186 ῬὮΥΒΙΟΔΙ, δὰ 8.}}} τῆοσο ἰὸν [86 βρί γι δὶ, Ὑ 1 6}}- 
Ὀαοΐηρ οὗ (μοῖρ ΘΠ] άγθη.---- Οἀπδίεϊπ : αοα 8 (δι ι 6), 
ἯΟ δάδρίβ (86 τηθδβυγο οὗ οὐὖῦ ἰδθεαρίδι 08 ἴο {πᾶὶ 
οὗ ἰῃ6 στο ρίνθῃ ὑβ, 1 Οὐοτγ. Χ. 18.---Ἴῦ 18. β' [Ὁ] ἴὸ 
Βροπὰ ὕροὴ ἀορΒ ΟΥ ΟἾ ΒΟΥ δῃΐπ)8}8 μαὺ ὈΥ͂ τος πὸ 
ὑὰς ΘᾺ ἴο τοϊΐϊονο πο, ὙΠῸ δ. 18:6 οἰ ]άγοη οὗ Οοά, 
---ἼὟν ὁ βου ἃ ποὶ 0] ἃ ονθὴ ἴγομη δηΐπη8]8 ἐμοὶ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΎῪ ΒΌΒΙΘΠΒΠΟΟ.---Οϑα πον : Τὶ ἴθ. ἃ στίονουβ 
ἰοιηρίαιοι ἴο ὑπ: ἐμαὶ γοὰ δῖ μοὶ οὔθ οὗ Ὁ τϑ 8 
ΒΌΘΘΡ ; 81}}}, οοητίμυθ ἴῸ οἶθαγο ἱτηρ] οὐ ἴἰο ΟἸγῖβι, 
δηα γοῖι Μ1}} ΟΥ̓Θγοοτηο.--- μοδηεῖ ᾿ Α ροπυΐπα ρῥϑηϊ- 
ἰδμΐ Μ}}} ποὺ Ὀ6 ἀϊδοουτασοα ὈΥ ἴῃ 6 πΑΥῪ ἴῃ πος ἀοὰ 
6415 σπῖτι Ηἶτη.--- δὶ} Ὑ1}} ΟἾΪΥ ἱπόγοδβϑο, ποὺ ἀ6- 
σΓθδ86 ἀπάδν ἰγῖα]8, 1 Ῥοῖ, ἱ. 6, Ἴ.--ἸἸῸ μογὰ 18. ΠΘΔΡ 
ἰ0 811 ἐμαὶ 9811} ου Ηΐπι, ΙΒ. οχῖὶν. 19.--- -[πἰογοοϑβίοῃ, 
Δαιηθ8 ν. 14, 1ὅ.---ἼΓ τὸ ἀσβῖγο ἴὸ γϑοοῖνο ἤροὰ (ἀοὰ 
ψῆδὶ 6 δδῖ, τα τουδὶ Ὀ6 σοπίρηϊ ἢγϑὺ ἴο Ῥ6δΡ Ὑ]ιδΐῖ 
ἀοὰ ΤΑΔΥ Ὀ6 ρῥἰοαβοὰ ἰο βοῃά, οὐδὴὰ ἱπουρβῶ ἰΐ τοῦ 
16 στοαΐεβι ἰγΐα].-- -ΤῊΘ ὈΓΆΥΟΙΒ δὰ {πὸ ἰδ οὗ 
Ῥδγθηίβ Ὀτίηρς ἀόνῃ ἐδ τἰοπμοδὺ Ὁ] βδίησ Ὁροὰ ὑμοὶν 
ΟἸΠ] άσθη, 

Οὐοδβη Εν} .---- ΤΊ ΟἝμΔΑπἱΐοα, ομ00 80 οοττιρ ρα 
ἐπαῦ (Π6Υ δὰ ἴὸ Ὀ6 Θχρε!]!οα ἤγοσα ἰῃς Ηοὶν 1,.8ῃ6, 
Ἰοϑὲ ἐμὸ δον ταῦ Ὀ6 τυϊημοα ὈΥ ἱΠοὶν οοῃίδοί, 6 ΤῸ 
ΠΟῪ ἴη ἔδοὺὶ Ὀοίίον ἰδ ἴΠ6 ὅονβ, δη }}158 ὑτοϊΏ8ῃ 
Ιοδ ΔῸΣ μοῖηθ ἴο τηθοὺ “6803."---ἼἸΥ νὰ που]ὰ ΒΠΟΥ͂ 
ΤΩΘΓΟΥ͂, γχὰ Βῃου] ἃ ποὶ Ὀ6 ἴοο ΒαΑΒίΥ, θα ῥγοσθοᾶ οδυ- 
ἱουβῖγ. 

Οενϊαοῖ, .---- Το ποϊηδῃ οὗἩ δδβδῃ Βαα ἢοαρὰ [ἰὺ- 
[16 οἵ Ομ στίδι - Ὀυν ΠῈΡ δ: ΒΠΟΥΒ ΠΟῪ αὐ ΒΙῚ8]] 
Κκηον ]θᾶρο τὰδῪ ργοάυοθ στοδί οἴθοίβ, [ἢ γοοοϊνοα ἰηῖο 
ἃ ὨΠΠΩ0]6 δηα Ὀσόῖζθη μοδσί.---- ἀπ] ορθοιβ ραββαρθ8 οὗ 
δονίρίυτο: [Π6 ῬΔΓΔΌ]6 οὗ ἴπ6 πἀη͵υδὺ Ἰυᾶρσο, ζΚὸ 
χτΪϊὶ, 8: [Π6 ττοϑυϊϊηρ οὗἩ ὅδοοῦ, θη. χχχὶϊ. 24; 86 
ἀἰβίγσοββ οὔ Μοβοϑ, Εχ. ἱν. 24: 1ἢ8 ΟΥῪ οὗἉἩ 76808, Μαίί, 
χχυΐϊ. 46 (ΡΕ. χχὶϊΐ.).--ττὸῦ 18 τοιλδγκαῦο Ποῦν, ἴῃ ἃ σαΓ- 
ἰδίῃ βθῆβο, [18 σοιηδῃ τοι βοα ἴῃ 6 νογὰβ οὗἩ Ψοϑὰβ ; 
Ὀσὺ {18 τίβοθ ἔσοτα 1π6 Ὡδίυγο οὗ [6 {πἰπρ.--Ἴ 
ἰανν, τ πἰο δοσῦϑο8. δηα ΘΟΒἀΘΙΏἢ8 ἸηΔη, ἰ8 τοιαουϑα 
ὉΥ͂ (86 σα ἰο ἴΑΣ ἢ ΔΡΡτγορτγίδίθβ. 
Ἡρώ ᾿ς Ἐχροϊοὰ ἴγτοῃῃ Ηΐθ οὔ ΟΟΟΠΙΣΎ, 

ΟἸ τίβϑὶ 81}}} τοιηδϊποα ἔα {μῖ8] ἴο 10.-- Ηὸ οἴϊρη ἀοἰαγ- 
οἷ Ηΐβ δῆβυοῦ, ἰοδὺ γγὸ βῃουϊὰ στοῦ ὙΘΑΓΥ οὗ ΟΔ] ἰὴ 
Ὅροη Ἠΐτ, δηὰ ἐμαὶ ΔΙ Πουρἢ [Π6 ῬτΟμλΒ6 Τοτηδῖμθ 
τι, 184. χνυ. 24, "" Βεέοτθ 6 γ 68]1,1 πὶ} δΏϑνοΣ 
Δ ὙΠ116 (ΠΟΥ 8.6 γαοὶ βροδκίδρ, 1 ψ1}} μοδγ."--ἰ μοὶ 
8 ποὶ Ὀ6 ἰοιωρίοα ἰο ἰτοδὺ [86 ΘΕΙΓΟΘίΪ68 οὗ ΔΠΥ͂ ΟΠΘ 
88 ἰτουθ]οϑοηθ. 12ε8 δασγα ηιΐβον, ---- Ολγυβοβίουα ᾿ 
δοβυβ 1816 ἃ οσθῃ 6 ΔῸῪ ὙΠΙΟΝ Ῥτο οἱ οα [86 
678 ἔγοια δανίηρ οοτηηθηΐοι τὶ ἴῃ6 ΟΠ ΔΔΗ 658 
(θεαί, νἱϊ. ; δἰ βοιυρ ἰδ ΟὨ]Υ͂ Δρρ]1οὰ ἰο ἐδποὶν ἰάοἷδ- 
τοῦθ συδβίοτῃϑ, δοιὰρ. ἴδ 116 οὗὁἨ ἘΠ14}}}, ἴῃ ΟΥΔΟΣ 

Φ [ΤῊ᾽ῖβ. ἐπουσῆξ 16 Ὀογγουγοὰ ὅγσοιη 8., ΟΒγγβοδίοσῃ.-- ΕΝ 
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(6. Ηδ τϊροΐ 6 Δ0]6 ἰο βᾶὺ, ᾿γλίολ οὗ γος οοη- 
αἱποαίϊδ, πιὸ ΟΥ̓ δὶπ  ΦΟΠη Υἱῖ, 46.---α ΟἸ τ βάδῃ 
ΘΟΙΩ ΐΠ68 ἰονὸ ἰο ᾿ὶβ οὐ ΘΟ ΓΥ ἢ δήοοϊοηδίθ 
ἰηνογοδὺ ἰῃ ἰδ6 που] ροηογα ]ν.---ἰτὰροτὶ οὗ {Π6 ποτὰ 
“ ῃουεγίλοίεει,," ἴο πϊοῖ ἰἢ6 ΟἸγίβιΐδῃ οἰθατοθ ἴῃ 
Ρἰοοαΐηρ τῖτῃ αἀοά, ῬΒ. ᾿χχὶϊ. 28--26.---ΤρεῪ, Σονά; 
γεί,".---Τ[ὸ τ Ὠ016 βυβίοτῃ οἵ ζαὶ ἢ οοπίαϊποα ἐπ {8.686 
ἴῆγοα ψ ου8.---Ἴὴ ΟὯ6 ΒΟηΒ6 1 ἤδγα Π0 οΪδίπη ὍΡΟΙ 
ΤΏσα, γοὺ ἰῃ δηοίῃπρνυ 1 ἢανο.-- 1 1} Μ|}}} βίαπα {Π6 
τοοϑῦ Βοαγοϊηρ πη α μαϊηἴ] {Ὑ18], πὰ δὖ Ἰδδὲ οὐίδὶῃ 
τ νἱοίοσυ.--" Τταίι, μογὰ "ἢ (Πυχ}}}}}; γοῦ (ἔα ἢ). 
-- Βεπσεὶ : Τιοὐ ΔΒ ΟΥ̓ΟΣ ὉΘΆΓ ἴῃ πὐϊπὰ ὑπαὶ γγὸ ΔΓῸ ἢθδ- 
1.6 }8.--Ἶ ὁ βιουϊὰ 6 ρ»ἰδα ἰο γϑοοῖνο [86 συμ 8 
νοι [}}. ἔτοσ (86 ἰΔὉ]6, ἰπδίοδὰ οὗ δου ρύης ἴὸ 
7ππὴρ ὑροὰ ἱἰΐ, ἀπά οὐο ἴ0 υρΒοῖ 11.--αλγυδοδίοηι : 
“ Ογραῖ ἷἰβ (ΠΥ δ} :" ποὺ Παβὲ οῦ βῆ 8 βίῃρὶς 
Τηΐγϑοϊα που μαδί ποῖ Ὠοαγαὰ ΔΠῪ ΟἿ6 Οὗ ἴΠ6 ΡΓΟΡΒ- 
οἰ: τὰ μαϑὺ ποὶ Ὀσοη ἰγαϊμοαὰ ἰῃ ὑδ6 ἰὰτ : ἴῃ 
μαϑὺ ὈΘΘ ρϑβθοὰ ὮὈΥ δηὰ ἰγοαίθα σἱτἢ οοπίοτηρὺ ὈΥῪ 
Μο. 50] του αϑὶ Ῥοσυβονοτγοᾶ : τϑοοεῖγα πο 6 

, 8Βοκποπ)οαρτηοηὶ οὗἁἉ [ΔΥ αἰ 1}.--ΝΌ]6 ταοίπορ οὗὨ Οδ- 
ΔΑ ' ΠΟῪ ΤΩΔΏΥ ΤΟΙ ΠΟΓΒ Πα8 {ΠΥ ΘΧΔΙΏΡ]6 ΘΏΟΘΟΙΓ- 

1--νὸἦΝνΈήιϑάοτα δηα στδοῦ οὗ 9εβὺ8β ἰπ Ηΐβ ἀθδ! ρα 
ὙΠ [06 πόγηδῃ οὐ Οσμδδλη: 1. [ἴῃ ἀγαπίηρ ΠΟΥ; ἃ. 
πῃ ὑγγὶηρ ΒΟΡ; 8. ἱῃ τονδγαΐηρ ἢθν.--- 8) σοχηδῃ οὗ 

Φ ΓΑδδυτηης [18 το οτίης οὗ [86 Αὐϊδποτγσοἂ ἘΠαῚ ἢ 
ψοτγβίοη, αὐὰ ὑπὸ σουοθροηάίης αεγδη γογείουῃ οὗ ΓΘ Γ 
(ανεν ἀοοῪΡ) ἴο Ὀ6 οογτεοοῦ, δραϊπδῖ ἩΔΠΟῺ ΘΟΙΏΡΔΓΘ {89 τεσ. 
“οΐοι.---. 81] 
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ΤῊΝ σΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΥ. 

Οδμδδῃ ἃ ἤσιτο οὗ ἴα ΟΠ βῖδη τγοδ ηρ ἴῃ (δὶ ἢ,--ι 
Ἑαὶτ δῃὰ ὈΓΆΥΘΡ ἀΣῸ ἱΠΒΟΡΔΓΔΌΪΘ. 

᾿εϊπλατά :---ΟὉ 16 σοπποοῦσῃ Ὀοίνθοι {π|6 ᾿ῃ» 
ΠΗ Ὀαοΐογο αοα δηὰ σοησΐῃα οομδάσησε ἴῃ Ηΐπ|.- 
Μελίϊδα: Ἐνοὰ πὭοη ΠοΙΡ 18 ἀοίρυτοα οὐν σοῃβάρῃοθ 
Βῃουα πού ἔ41].---- "δαελγηαππ : Το Τοτὰ τπ6 Αὐἴδο 
δὰ (Π6 ΕἸμΙΒΠμον οὗὁὨ οὔν [Ἀ11}..---θἰΑἴταδὸ (οὗ [μδησοῦ- 
ΘΓ) : 6505 ἀπά {1.6 ποϊθδη οὗἁἩἨ Οδῃδδῃ : οἵ, δι : 
1. ον ἰὺ τγοβίϊοϑ.: ὦ. μον ἴὰ σΟΒαΌΟΙΒ. 

. [2}αλειο Πξηνν :---οδα σποσὰ ΟἾ γῖβὲ ἰη οηὰβ 
τηοδὺ βρη ΑΙ] 10 Βοποῦ, Ηδ γι Βυπ) ὉΪ68 δηὰ ΪΔγ9 
ον ἴῃ ἃ 86η86 ΟΥ̓ [Π6ἷΓ ΟὟ ΤΏΘΑΠΠ698 δηὰ ἀπποιδ. 
Ποβ8. Ὑα τηυδὶ ἢγδὶ 661 ΟΌΓΒΟΪΙνΟΒ (0 Ὀ6 88 ἀογ5, 
ἰε88 ἰλαπ ἰδ ἰεακέ ΟἿ αἱ Οοα δ πιεροῖσα, Ὀσΐοτα δ δὲ 
δὲ ἴ΄ο Ὀ6 αἰσπβοά δηὰ μτγὶν]οροαὰ τὴ (Ποτη.---ΟἸηεὶ 
ἀρ ρἢ(8 ἴο Ἔχογοῖβα στοαὶ ΤΆΠ τ στοαὶ ΟἿΔ]8, ἀπὰ 
ΒΟΙΏΘΙἾ68 ΓΟΒΟΥΤΟΒ {Π6 9ματροβὲ ἴοὸ᾽ 1Π6 αδὶ. (μδὲ ὈὉ 
ἱπρ ἰποα, Ἧὐϑ ΤΩ ΔΥ ΟΟΙη6 ἔἕοσί ἢ 6 ρο]ά.---ρεοίδὶ οἷς 
ἀἴπδηθοθ δὰ σπυγοῖ Ὁ Ί]ορ 68 γα οἰ] ἀτοπ᾿Β Ὀτεβὰ, 
δηὰ τηυδὺ ποῦ Ὀ6 Ῥγοβίιτυϊρα ἰο ἐπ 6 ΚΤΌΒΒΙΥ ἱρηογαηῖ 
δηὰ ῥγοΐδῃθ. ΟὈτμσηοη ΟμΑΥΪΥ ταυβὺ Ὀ6 οχίθπάρα ἴο 
ΑἸ], Ὀὰῖ Βρί γί] αἀἰρτι ῖῖθθ ΓῸ Δρρτορτγίαϊοα ἰοὸ ἴ}8 
Βουβοῃοϊὰ οὗἁἨ [Ἀ11}.---ἰ Ὁ τὸ σᾶηποὶ γόαδϑοη ἄοπτι ΟΌΓ 
6] 16, οἱ 8 »γαν ἰὺ ἀονγῃ.---- ατθαὶ 18. [ΔΥ (Δ 
ΤῊ6 πορδὴ ᾿δαὰ ΙΠΔΗΥ͂ ρτϑθοϑ, πἰϑάοτῃ, δύ ΕΥ, 
ΤΘΟΚΏοΒα, ῥϑίίζθηοο, ῬογΒΟνΌΡΆΏ06. ἰῇ ὈΓΑΥΘΡ; δὰὶ 
(8686 τογο [86 ἔγυϊβ οὗὨἉ Β6Ρ (1, τ ΒΙΘΒ οὗὨ 41] χτδοεθ 
Βομογβ ΟἾγχίβὺ τηοβῦ ; ἱπογοΐογο οὗ 81} στδοθβ Ομηδὶ 
ΒΟΠΟΙΒ δ ἢ τηοϑί.---, 5.] 

.8. 7}Ὺλε Βεοοπα ΔΠνασιΐοια Εξοάϊπο. Οπ. ΧΥ͂. 29-88. 

Αμπᾶ {6888 ἀδρατίοα ἔτομῃ {π6 ποθ, δῃα οδηθ αἰ υπίο {μ6 ὅδε οὗἨ (811166; δηά [6] 
νου ὋΡ ἰπΐο ἃ πιουηίδίη, ἃπαᾶ βαῦ ἄονψῃ ἴπμ6γθ. ᾿ἀμα ρτϑδῦ ταυ] 68. σαῖὰθ ὑπίο ἰιπὰ, 
᾿ιανίπρ πῃ τΒ6 πὶ ἐλοθα ἐμαί τὐοτα ἴατια, Ὀ]1πα, ἀπτα, πιαϊπιθα,. δ Τηϑ ΠΥ ΟἸΒΘΓΑ, ἀπά 
σδϑὺ ὑΠΠ6 1 ἄονγῃ αὖ 7 65118᾽ [1118] ἔθου ;᾽ δηὰ 8 μιοα]θὰ {Π6πὶ: 1πβοπιὰς} [50] {{Ππ|π40 {186 ταῦ 
ὐαάα [τιυ]υυά 68, τοὺς ὄχλους] ττοπάοτθα, θη (Π6Υ δανν {Π6 ἀυπμ ἴο Ερϑακ [βρέ βκιῃρ, 
λαλοῦντας], {116 τηαϊπιοὰ ἴο μα ψ]1016 [8018], {Π| Ἰαῖιθ ἰο νι ]Κ ἘΝ ΤΕ δηᾶ {6 Ὀἰϊπά 
ἴο 8866 [566] 97: δηὰ {π6ὺ ρ]ουβθα ἰἢ6 αοἄ οὗ Ιϑταοῖ. Τ]ιοη 9 οβὰ5 ο8]16 ἃ 18 ἀ 501} |εβ 
μπίο ἦῖπι, δπὰ 5814, 1 ἢν σοιηραββίοῃ ΟἹ {86 τη] πἄ6, Ὀδοδιιβα (Π6 Ὺ σοπίϊπαθ Μ10} τη 
ΠΟ {ΠΓ66 ἀδγ8, 84 ων ποι πΐηρ ἴο δα: δηᾶ 1 νν}}} ποὺ βοηᾷ {Ππ6 πὶ αὐναῦ [Ἀϑίϊηρ, ἰεϑὶ 
{ΠῸῪ [αϊπέ ἴῃ 188 γαὰγ. Απά 1η18 ἀ!βοῖρ]68. βαὺ τπηΐο ἰιΐα,, ΝΥ θῆοθ βου νῦ8 βᾶγ8 80 
τ οἢ Ὀτοδά ἴῃ {Π6 ὙΠ] ἄθγηββϑα, ἃ8 ἰὸ 41] 80 ρτϑαΐ ἃ του υάθ ἡ Απα «68118 5410} ὑπῖο 
{Ππ|61, Ηονν ΤηΔΠΥ Ἰοᾶγ68 μὰν γοῦ Απὰ [ΠΥ βαϊᾷ, βδνβῃ, δπὰ ἃ ἔδυν 1{|}16 ἤβ:εα. πὰ 
ἢ σοτηπηαηαοα {Ππ6 πιυ]ταᾶδ8 [τι] ιάθα, ὄχλοις] ἴο 81} [118] ἄοννῃ οπ {16 στοαπᾶ. Απὰ 
ἢ ἰοοῖκ {Π|ὸ εανομ ἰοᾶνθ8 δῃᾶ 186 ββιιββ, δῃὰ ρᾶγο {πδηΐζα, δηα Ὀγακα ἐΐεηι, ἃπα ρανθ ἰ0 
})18. αἰβεὶρ]68, δᾶ {Π16 ἀϊβοὶρ]68 το τῃ6 τωυϊϊααθ. πα {μον αἰ 811] δαί [4]] ᾿" δῃὰ 
τσογα Α]16 : ἀπᾶ {Π6Ὺ ἴοοῖκ ἊΡ οὗὨ ἐπ6 Ὀτοίκοπ πιεαέ [οΥ ἐπ ἔταρταθπί5] {πὲ τγ8. [ὑπ 616]: 
Ἰεδ βθνϑὴ θαβικθίβ ξ}}, ἀπὰ ὑπο {πᾶὺ ἀϊὰ δαὺ [ἰ6] τσϑῦθ ἔουγ ἐμουβαηᾶ τηθη, ὑ651468 
το 6η 8Δηα ΟΠ] ΤΘὴ." ᾿ 
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1 Ψ εν. 80.-- ΤῊ οτᾶσϑν ἴπ ἴπο Οπαπγογβίίοη οὗ ἐδ δίοκ γδῦίϑβ ἴῃ ἴδ οτἱ ε168] αὐ που ο8. ΤΏΟ ομ6 [0] ον ϑα ἴῃ το [οΧῚ Η 

δαρροτσῖοά Ὁγ Ἐ., α.., ΕΒ... οἵο., δα μηδηῃ. 
3. Ψοτ. 80.---[ἘἘὸτ {|| ἐσαί, γοο.; πόδας τοῦ Ἰησοῦ, 81} (8 στ Δ] δα! ἰοη8 τοὰ πόδας αὐτοῦ, πῶ 766(. δο 

4160 1,δηβ9 ἴῃ μἰ5 νοζβίοῃ.---. 8] : : 

(80 βοῦτοορβ οὗ ϑογάβη, δ δρδίῃ τη γϑὰ δὲ ἐδὲ δδδι 
Θ.τι ΒΙΟΣΘ οὗ [86 868, πα βαῖ ἀόσπη ἰμοτο, οὐ βοϊοά, 
οἢ ἐδ τιουῃίδίῃ, ---ἶ, 6.., οὐ ἀπιιοα Η5 80} 18} Ὺ ΤΌΝ 
τουπΐηρ ἱῃ ργᾶγοῦ. Βυὶ Ἣδ οουἱὰ ποὶ ταπιδΐῃ τ» 

ἘΧΕΘΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ψοεν. 29. ΕἾοσΩ ἴδοσοο,---γίλον ὁπ; μετα- 
βάς διε αΌονα. ΟἾὟΩ. 
Α: μαὶ ἄοτσῃ ἰδ 6χο.---Ηθδ τουδὶ 6668 τοίη γεν. 80.--ἰΓ,ἷερμο ἰαχὶ μοτὸ ἱπίγοάποεβ ἃ ΠΕ ἀθ- 

ἴο Ηΐδβ Ῥϑορὶβ. Αοοοτάϊηρίγ, δον βαυζηρ ρϑββϑὰ τουπὰ | βου ριϊοπ οὗ βυδδγοσβ, [6 κυλλοί, οὐ σλδίτηϑα ἴ8 
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ΠΑΠ8 ΟΥ ἴδοὶ, ῬΟΥΏΔΡΘ [8.6 ἴβττῃ τ ΔΥῪ 8110 66 ἴ0 σγ6- 
π2.---τῊΘ ρθορὶβ οαδὲ ἔβοτὰ ἄουσῃ αἱ ἘΠ4- ἔθϑε, - 
ἱπαϊοδιίησ, δοοοταάϊηρ ἴο Βοηρ6ὶ δῃὰ Μουον, {πον 
Βαϑίθ ; δοοοσάϊῃρ ἰο ΕἼ [Ζ80116 δηὰ ἀς ὟΝ εἴα, ἱταρ τοῖν 
οοηβάθηοε; δπὰ δοοογαϊηρ ἰοὸ Βαυτηρατγίθῃ- συ βία, 
1πὸ ΠΟΙΡ]ΘΒΘΘΏ688 Οὗ ἰῃὴ6 ῬΟΓΒΟῺΒ γὼ ΘΓ δἰϑιἹοιοα, 
Βυΐ ΤΩΔῪ ἰδ ποὶ αὖ [Π6 βάπ|6 ἔπι6 ἱπάϊοδίθ Ὀοΐἢ 1ἢ6 
τιάθη 688 οὗὨ ἴῃ 686 Τηου Αἰ ΏΘΟΓΒ, δηὰ ἰΠοῖγ Θομβἄθησθ, 
Ὀο]άπ658, δὰ ἐμοὶ ταρὶὰ τῃονοτηθηίδ ἰῃ ΟΥΟΣ ἴοὸ 
Ὀγίησ ἰο ὑπὸ δοὺς οὗἩἨὨ οβὺβ 41} τῆὸ σοῦ ἀἰβοαβοὰ ἢ 
Αὐοὴρ [Π686 ουγοθ Ματὶς βρϑοίδ!ν ἰηβίδηοοϑ ἰῃδὶ οὗἁ 
8 ἀοα ἀπὰ ἀυμη Ροσβοι (Υϊ. 82). 

γον. 81. Τ ον β᾽οσίδοὰ [89 αοἂ οὗ ΙεΣΔ6].--- 
ΤΏ686 τουγοῖο ἐπουπίδί ΘΟΥΒ ΚΠ 1116 οὗ ἴμ6 Μοβϑὶ- 
Δηΐς Ομδγβοίοῦ οὗ Φοθυ8. ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἱμογ Βαὰ δἀοριοὰ 
ΤΩΔΗΥ͂ ὨΘΔΙ θη ΠΟΙΌΟΏΒ, δηἀ ΘΟ πομῦ ὕο ΘΟΙΏΡΘΓΘ 
οἴμοσς γοὰβ πὶ ἰῃ6 ἀοὰ οὗἉ {85γ86]ὲ. Ηθῆσα ΠΟΥ ὨΟΥ 
μἰοτίθοα 1ῃ6 αοἂ οὗ [βγ86], ἰπ δοπβοαυθηοα οὗὨ ἔδ8 
ταΐγδ 168 οὗἨ Ἠϊπ τ ΒοΙὴ ΠΟΥ͂ δοκηον)οασοά 89 Ηΐ8β 
Ῥτορἢϑί. 

γεγ. 82.-88. Βαῖ ὅοπι:85 οδ]]ο ἘΠῚ ἀϊποὶρ198 ἴο 
Ἡΐἕτα.--ΤΊιο σΆ86 8 πιυοἢ τόσο μγσόπέ ἴΠ8ῃ οἱ [86 
ἔοττηον οσοδβίοῃ. ΤὮδ ταυϊ τὰς δα 10] οποὰ Ηΐπ 
ἔτοπι (86 τηοπηΐδίη8, δηα ποῖ, 88 ΓουτηΥν, ρα μογοὰ 
ἴῃ ῥγοραγαιϊοη [ὉΓ 86 ἔοβίϊναὶ οὗ Εἰδϑίοσ, ΕῸΡ ἴῃ ΓΘ 
ἄδγβ ΠΟΥ δα σοπίϊπυρα πὰ Ηΐπι, ραγῸ ἐοταοια] 
οὗ {86 τδηΐβ οὗ παίυγο. ϑΌΟἢ ΒΟΔΠΔΥ͂ ΡΓΟΥ ΒΟ 6δ᾽ 
{Π6Υ δὰ Ὀτγουρηὺ τ ὑοῦ νγὰ8 οοηβυτωθ. ΤΠΘΓΟ 
ΘΒ ὯῸ ῬΟΒΒΙΌΣΠΠ Υ οὗὨἨ οἰζποῦ ροΐῃρ πο παρ θοτγίης 
ΤΟ Ώ8, ΟΥ αΟΪΟΚΙΥ τοϊασηΐηρ ΔΟΓΌΒ8. {86 ἰᾶκθ. ΤΠΟΥ 
ορυ]ὰ ΟὨΪΥ͂ γοϊΐγα ἴἰο ὑποῖγ πηουπίδίῃ Ποτηθ8 ἰΒγουρἢ 
[06 Ρᾶ3869 ὈΥ ὙΠΙΟΒ ΠΥ μαὰ Ο]Πονοὰ Ηΐτθ. ΤΟΥ 
ταὶσθὺ ἰβογεῖοτο σοϑαγ αἰπὺ ὈΥ ἴΠ6 αν. ΜΙΆ], 
ἴ6 ο886 γγ88 ΟΠ6 Οὗ τηϊοἷ} στοδῖον αὐ γιονϊῳ ἰὴ ἔοτ- 
τροτῖγ. ΤῈ τυ] 68 ΠΟΓ οΟ]]δοίοα ὙΤΟΓΘ ΤἸΏΟΓΘ 
ἱσπογαπὶ οὗἨἩἁ [Π6 οχίοπὶ οὗ ΟἸμτβυ ΒΒ ρόσοσ. ΟἹ ἢ6 
οἰδον Ἀδηᾶ, δ) ΒΟΡΡΙΥ͂ οὗ ἐπ6 ἀἰβοῖρ]ο8 γὰ8 βοτηϑυδὶ 
Ἰαῦρου.-- -Βου ἢ ἴοανΟΒ δηὰ ἃ (6 Ηβῆθθ. ὙἘ118ὲ (86 
τυ τυ ἀθ νγὰϑ ΒΙΏΔ]]6ῦ, δἰ Ἰοδϑὺ ὈΥ͂ 6 1Ἰουβδηα τηθῃ. 
ΤΏσΒ8ο οἰΓουΤηβίβη 65 Μ1}} ΟΧΡ] δἰ ἢ ΠΥ ἴῃ6 ἀἰδοΐρ]65 ἴῃ 
(οἷν ἀἰδβοουγαρσοιηθοί ἀοϑὶσηδιοα ἐποὶν βῃ.68 68 ἐχθ ὑ- 
δια, πὰ ὙΆἘΥ ΟἸτῖβὶ ἤθτο οοπηδηοα (ἐκέλευσε) 
ἴδ του ἰο δῖ ἀοῖνῃ, : : 

τοι {π6 Βἰ το ΠἸΑΥΙ Υ ΟΥ̓ (ῃ18 Ὡδτταῖνο ἴο ἰῃδΐ οὗὨ 
186 ἢγτϑὶ ἐδοαϊηρ οὗἨ [86 ῥ6ορὶς, δῃὰ ἔγουῃμ ἰδ6 ουϊἀθηὶ 

ΤΡΙΟΣΧΙὶΥ οὗ (86 ἀἸ8ο: 168, ΘΟΒ] οἰ οστάλομο Ὁ δμα ΟἸΠΘΥΒ 
ματο ΘΙΤΟΠΘΟΥΒΙΥ ἰηἰοττοαὰ ὑπαὶ Μαῦμον μαὰ ΠόΓα ἃ 
Ββροοηὰ ἄσηθ σθροσίθα ὁμ6 δπὰ (ἢ 6 βᾶσῃθ ἔδοῖ. ΚταθθΘ, 
Ἠοίΐδπηδηη, ΕἸταγὰ, ἀπ οἰμοτθ οοπίγονογὶ {πὶ8 νίον. 
Μογοῦ (ὨηκΚ5 ἴπδὲ [06 ἵνο οὐδ γοτο αἰ ογοηὶ : Ὀὰὶ 
"δαὶ [806 παιτϑιϊνοθ δα, ἴῃ ἴΠ6 σοῦγθο οὗ ἰγδαϊίοῃ, 
ὈΘΟΟΙΩΘ ΙΠΟΓΘ |ἰκθ οδοὴ οἰμοῦ (πῃ ἰπθ ἴδοίβ {6 1- 

᾿βεῖγοβ, Βυϊ (Π6 αἰδδγθηος Ὀούγθοη ὑπο ΔΡΡΘΑΓΒ 
Θύθῃ ἱπ {Π6 ἰοιτη8 ἔου ὑπΠ6 ὑδδβίκοῖὶβ (σπυρίδες, δα8- 
Κείδ ΚοὸγῪ ργουϊΐδίο"8), ἵπ πο 86 ἔγαρταθηΐβθ ὙΘΤῸ 
δαιϊδογοα, ἀπα ἴπ {πα οἰγουτηϑίδηοο {πὶ ἴΠ6ΓῸ ἬΟΣΘ 
δόούέπ οὗ ἴδοῖη, Μόογοῦ : “ΤΏ βαύθῃ Ὀδϑζοὶβ οοῦτο- 
δροῃπὰ ἴο {πὸ πυτθοΓ οὗἁ ἴῃ Ἰοᾶγο8: (Π6 ὑνγοῖνο Ὀ88- 
Κοίβ ἰο ἰμαὺ οὗ ἴΠ6 ΑΡοδβί].8." 1 ἴθ Ὀ6 αδικϑὰ πὮΥ 
1.588 νγϑ ἰοῖν. οὐοῦ τ ΠΘη ἰδ6 Ῥτου βίοι ..8α ὈΘΘῺ Οτί- 
ΒἾΏΔΙΠΥ στοαῖου, δηὰ [Π0 Ἀστ ΟΡ οὗ ριιο8.8 Βῃ}8}16 τ, 16 
τηῖρθς, ῬΟΓΏΔΡΒ, ἰδ ΓΟΡΙΥ, Ροϊῦ ἰο ἴπ6 αἰ όγοποο ἰμ 
ἴδ6 Ὀαδκοίβ. Βυὶ 1 (6 ὑποῖνα Ὀαβικοίβ ἱτρ]οὰ ἐμαὶ 
ἴπο οτὰ πουϊὰ τηαῖκα δρυπάσδηϊ ᾿γου ϑῖοι [ῸΣ 41} [π 0 
ἈΡοβέῖε8β 1 67 βΒυττοηάαογοα δέ δτμς ἴον Ηΐωω, {π6 
βου ὴ Ὀδβικοὺβ ΠΏΔῪ ἱπαϊσαὶο Ὀοΐὰ ἐμαὶ Ηθ που]ὰ γἱοὶι- 
Ἰγ τοναγὰ {ποὶγ βδοσίβοοθ (βϑευθπ Ὀδδιοῖϑ ἔῸΣ βεύθῃ 
Ἰοαν 65), πὰ {πὶ ἐποὶν γθαυϊγοαθηίβ τ γα αἰπιϊηἰβηϊησ 
εἶποο ὑποὲν ΟΣ στὶ ἯὯΒ ποδείηρ 118 οηὰ, 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΉΙΟΑΙ, 

ΑΒ δρονϑ ἴῃ [86 δοοουπί οὗ ἴμ6 ἔχβι Τϑοαϊηρς οὗ (δα 
τα τα 6, οἷι. χίν, 14--2]. 

. ΒΟΜΙΡΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΒΔΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΉΘΥ οαϑὲ ἐμο80 ΤΟ ποτ αἰ] οίθα δ Ψ6διιβ᾽ ἔδοί. 
--Οαϑι 81} γον οᾶσο Ὁροὰ Ηἰπι.--- ον [Π6 ρταοίουθ 
Π6ΙΡ οἵ ἴΠ6 μογὰ βῃουϊὰ ἱποῖϊο 8 0 δοτωραββίοῃ.--- 
ΟἸὨσίβὶ δῃὰ Ηἰβ ουγθβ: 1, ΤῊΘ γαγίθευ οὐ βυδοτί ΡΒ 
186 τηλἱπηοα 4180); 2. {π0 στυὰθ᾽ αἰὐοπμάδηίβ : 8, 1Π9 
ΨΙΟΌΣ ΑἸ ΤΑΥΒ το Υ ἴο Π6]Ρ.--- ΤῊ} τοροι οι οὗ (86 

Ταϊγ ου]Οὰ 8 ζεοάϊπρ οὗ [16 τηυλἰτυἀ6 τοταϊπάϊηρ, ὰ8 οὗ 
(86. ΤΟΣῸΒ οὗ ὕπο [μοσὰ, “" ΤῊΘ ῬΟῸΡ γα δῦ δἰ ΝᾺ γ8 
ὙΠῸ γου."---Οοτηρατίβοη Ὀθύοοη [86 ἔνχο ΟΟΟΔΒΙΟὨΒ 
0 ΜΟΙ ἴπ 6 τη] εἰ 168 σα δὰ: 1. ΤῊΘ βοοοῃὰ οο- 
ΟΑΒΙ 0. γΥ88Β ΒΘΟΙΏΪΏΔΙΥ 1658 ἀἰβιπρυϊΐϊδηρα τ 8ῃ {86 γϑὶ 
(θαυ Ἰἰοανοβ, ἔνθ ἸΟΆν 68; νϑ ὑβουβδηᾶ, ον (Που- 
Βαπὰ ; ἔσαν αϑκοῖθ, βεσθα ὈαΒΙκθ 8). 2, [ἢ σϑδὶ ἰὐν, 
ἴ0 γγὰβ στοδίθσ. (Οπ (π6 ἢγβὺ οσοδβίοῃ {Πππὸ Ῥθορ]θ΄ 
ΚΗΘ Ηΐτὰ Ὅ16}}, τ 8116 οἢ ὑπ βϑοοῃὰ {ΒΥ τγϑγα ἴρῃο- 
Γαΐ ΙΩΟῸΠ ΔΙ ΠΘΟΙΒ ἔΤῸΠ ἰΠ6 αἰτηοϑί Ὀουπάδτγίοβ οὗ [ἢ 6 
Ἰαπᾶ ; οἱ ἴμ6 ἄγβί οσοαβίοῃ [8.8 ὀγοτγα ὑγγὰβ Ῥγθραγίηρ 
ἰο γὸ ὕρΡ ἰοὸ ἴδ ζοαϑί, Ὑ 8110 οα (06 βοδοῃᾶ ἰὶ να 
δαϊμβογοα ἔγοτα ἰδ6 τηουηίδίηβ : οὐ (6 βγβὺ οσοδβίοῃ 
{Π6 ταΐγϑοϊθ ὑοῦ ρἰαδο αὖ ἴ8ι6 οἷ086 οὗἨ ἴμ6 Εσγδβὺ ἀδυ, 
Ὀυΐῦ οἱ [86 βοοοπὰ εαἴἶον ΠΟΥ μδὰ σομ ἱπιοὰ ἔῸΣ ἰἤτθο 
ἀδγβ τὶ ΨΦ68υ8.)})ὺ ΪΠ.]τγ, ἴῃ 6 τοβ} 18 τ σα αἰδοτ- 
οηῖ. (Οι ὑπὸ ἤγϑί οσσδβίοη ὑΠ6 Ὺ τυουϊὰ πᾶν τηδο 
Ηΐπὶ ἐπεὶ Κίπρ, τ ]6 οὐ ἴπ6 βοοοπᾶ {860 ρίοτβοά 
ἴπο αοἂ οὗὨ 8γ86].}.---Ἐ αὶ Ι6β8οῃβ [86 [μοσὰ Ἰιθγα ἱτὴ- 
Ραγίβ ἴον Ομ σβίίδλῃι Ὠουβο 48. Ηδ ἰδδοῖθβ ἰμοτὴ : 
1, Οοπβάρηοθ ἰπ Ηΐβ οὐ διρογαδυπάδηϊ το 68. 2. 
ΘΑΓΟΙΪΠ658 ἰπ [Π6 58 οὗὨἨ [86 Ὀ]ΟΒδίπσβ ἩΠΙΟΒ Ηδ Ὀο- 
Βίουτβ ΟἹ {ἢ 61).---͵ΤΟΥ 510. 18. ΑἸ ΤαΥΒ τηδᾶθ ον ἴῃ 6 
ὍΟΙΏΘΠ δηὰ ΟὨ]]άγΘα δοὰρ ὙΠῸ (Π6 τη6Ὴ.---ΤῊ οἷτ- 
συμηϑίδῃοο {πδὺ ὑῃ9 σψοΘη δηα οὨ]Ἰάγθη ἀγθ οὶ 
ΒΡΘΟΪΆΠΥ τηρηϊοηθα, ἐπ ρ  γἱηρ ἃ ῬτΟΤἶἷβ6 ἔον ἱμοὶγ 
ῬΓγον ϑίοη. 

ϑίαγζο ; βδθ ΠΟῪ ΟὈΐα86 ΟΡ ΤΌΔΒΟῚ ἰ8 ὙΠΟΏ 76 
οοπίΐηυο ἴο Βατῦον ἀουδίβ πα ὑπδο]ϊοῖ, ΑΙ Πουσἢ τ 
Βαγ6 80 ΙΩΔΩΥ͂ ΟΥΪΔΘΉ068 οὗ ἱπ6 ροτγοῦ δηᾶ σοοάῃοβδ 
οὔ ους ἀοἂ, Νυπι. χὶ. 18--23.--- Οεαπαάεν : ἮΠ δα αοὰ 
Ὀοϑίονθ ΗἸ8 Ὀ]οβδίηρ, ἰμδὺ ἩΔ1Οἢ Βοοσροί ἢ [1Π|6 θῸ- 
οοταοίἢ τηποῆ. ---- ΟὙαΤΟΥ : Ναΐυγο ἰδ βαιβθοὰ τ τῇ 
Ρἰαίη ἔασο (Ὀσοδὰ δηὰ .8}68).---ΤῪὸ δα δῃα 6 βα(.8- 
βιοα ἃΓ6 δἰ σα 8 ΘΟ μοἃ θη αὐ Βργοδὰβ ἴμ6 ἰὰ- 
Ὁ16 ἴον Ηἰβ ομἸάγθη.--- -Ογο Ὁ] 688 ἴατηβ ονοσγί μην 
ἴο͵ δοσοιιηί.--- Ομοδηοί : ΤῊ 6 Τογθ ἸΙΌΘΓΆΙΠΥ γ᾽ 6 ΘΙΆΡΙΟΥ 
[86 γἰδδβ οὗ ἀοά ἱπ ἃ τρϑπηοῦ Ρἰδαβίησ ἰο Ηΐπι, (86 
ΤΩΟΓῸ ἈΡΟΠΟΔΕΏΝΥ 8}.8}} τὰ τϑοοῖγο οὗ ἰἤθυ, 64]. νἱ, 9. 
---ΠἸ δον : Ἰ,οἴ 9 Γρα ΘΕ ἰὨΐηὶς οὗὨ ἰῃ6 στοαί του ]ὶ- 
τὰἀἋ6 οὗἨἩ ΡΘΟΡΙΘ8 ὙΠῸ ἋΑἸῪ δἱλ ἀοτῃ αὖ ἀοα β 80], 
δηὰ δ. βαιϊββοὰ. ΤὨβ π}} ΠοΙ͂Ρ ὰ8 ἴο ρ]ου! εν (ἢ 8 
ἴον πὰ ροόῦσοσ οἵ ουῦ αοα.--- Οιρεβηποῖ; 16οὐ Ἰοδαβ οὗ 
ΒοῦΒ68 ΓΤΟΙΥ ὌΡΟΒ ἴα αἰνῖηθ ὑσουϊβίοη, ΠΟΘΥΟΡ πὰ- 
ΤΩΘΓΟΙΒ τΠ οἷν {8 7}1}}68, ῬΒ, Ἰν. 28. : 

Τάδοο :---ῈἘΓΤΟ ΘΟΥΒΙΥ͂ : “ ΤῊΪ8 Ἄυθηῦ ὀοοΌΣτοα ΠΘᾺΡ 
Μαράκαϊα, 4, οἷνγ Ὀγ 186 ἴμακα οὗ (1411166."-- Οἐγίαοῖ : 
Μαρία]α, ἃ οἷἵυ ὈΥ 1π0 1 οὗἩ Ο411166, ποὺ ἕὰτ ἔτοτη 
αδαάαγα.----Τ 15 τηϊβίαϊζο ΒΘΟΙΩΒ ἴο ἤάαγο οτἱρὶ παιθα πὶ 
Τλρυιοοί δηὰ ὙἾ εἰδἰείη, 

Ἡειδηον :-- -Ἴ 6 1685 [Π6 ροορίθ ἱβουφη ρου 
οαἰΐηρ δηᾶὰ αἀτγηκίηρσ, [Π6 τηογτὸ αἰὰ ΟἸγῖβὶ σᾶτο [Ὁ 
τον πδῃίβ.--- ΜΔΠΥ ΟἸΣ]άΓΘΙ, ΤΙΩΔΗΥ͂ ὈΓΔΥΘΙΒ." --ο 
ΟἸγβὺ (6 ϑρ τις} ΗἨρδα οὗὨἨ [86 Πουβ6.---Τ)Ὡ6 ΟἾ τὶ. 
ἴδῃ μασγϑηὶ οἷἵοῦ {86 Θχδιρὶ οἵ ΟΕ γβί. 



2380 ΤῊΞ ΘΟἙΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΥ. 

ὩὮ. ΟΠΒΙΒΤ ΜΑΝΙΡΈΗΤΒΕ ΗΙΜΒῈΓΕ ΑΒ ΤῊΕ ΒΙΘῊ ῬΕΙΒΗ͂Τ ΙΝ ΗΠΒ ΒΟΒΕΕΕΙΝΟΗ͂ :--ΒΕΠΤΟ 
ΒΕΧΕΟΤΕ ΒΥ ΤῊΕ ῬΗΑΕΒΙΒΕΕῈΒ ΑΝῸ ΒΑΡΌΌΘΕΕΞ, ΟΒ ΒΥ ΤῊΣ 
ΙΌΑΙ, ΑΥΤΗΟΕΒΙΤΙΕΒ ΟΕ ΘΟΑΙ.ΠΙΕΕ. 

ΟΟΜΒΙΝῈΡ ΤΒΒΟΟΒΑΤ. 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΧΥ͂. 89-ΧΥ͂Ι]. 19. 

ΟΟΝΤΕΣΤΕΒ :---ΑἸΓΒουρΙ (86 Ἰωοτὰ Ἰδηδοὰ ρῥτνδίοὶυ οα [06 ᾿γοδίοσῃ δΏΟΣΘ ΠΟΟΓ Μίδρδδϊδ, Ἠθ ναὸ ἱπιγοθα δι6}Υ τηοὶ Ὁ) Εἰ 

δηϑιΐθθ. Το οοπιθίηθὰ δαί μον 166 οὗἩἨὨ 18:6 ΘΟΌΒΈΣΥ ὩῸἡ ἀοτηδηὰ οὗ Ηΐπὰ ἴο ὑσονο Ηἰδ οἰδίπια ἴο {0 Μοδδίδηϊς εἰ}6 ὉΥ͂ 
δυονίης ἔπδὺ αἰχτι ἤσοτι ἤθδνθπ, το ἢ ἰη ΤΠ οἷν ΘΑΣΗ Δ] ὀχροοίΔ 0.8 ΠΟΥ͂ οΘοηπῃοοίοα πίϊὰ 6 δρΡοδιδποο οἵ ἴδ ὑτο» 

ἰοϑὰ Π  Πτόσοσ. ΤΏοΙν οὐ͵οοὶ ον ΘΠ 88 [0 τοργόδοης Ἦΐθ ὑγοῦδὈ]ο τοῦιδδὶ οὗ μον τοαυϑδὲ ΔΆ δὴ βοκηονοὀξτορυὶ 

οὔ ἰδ Ὀοίης ὁ ἴβ|90 Μοβείδῃ. Ψϑβαβ ἀἰδιη 8866 ἔπότῃ τ 1} 8 γα ,ἶκ6, (ἢ τ ὨΙο Ηθ δραῖη ροίηϊδ [όσα ἴο ἴδ 6 αἰκτι οἵ δοιδα, 

(. 4. ἴὸ Ηἰ5 ἀδδίῃ;: δηὰ σγεδυγσοσίίοη. ΤΈῸ8 τοοούθα ἰη Θ6] 166, Ηο ἐπ πιϑάϊδίθ! ΤοίΏΓΙΔ ΔΟΙΟΔδ [09 δάλ [0 [6 δαξίεπι 
ΒΈΟΓΘ, ἔπ 6 Γ6 ἴ0 Ῥγϑρδτο [ἢ σο γοτηθῃΐ ἴον Ηἰδ ἰδδὲ ᾿ΟΌΓΠΟΥ ἰο οτγυδδίθη. ΤῺΘ ψασπίηρ δ ἀσοαυθὰ ἰ0 {06 ἀϊδοίρ᾽οα δνουὶ 

1:0 Ἰοανυϑθῃ οὗ (86 ῬΠΑτίδϑαα δηὰ βου θθ "88 ἰηἰομἀϑὰ (0 ἴοδοὶ ἔμθτι ἴμδὲ ἸΠΘΥ Τ6ΓΘ πον ἴο Τοτβαῖκο 61411166, τλιϊοὰ μὰ 
Ῥτιδοιῖς δι! δυστοιογοὶ {{56]7 ἴο Βορίβοηίδπι, [υοὲ ΔΆ Μοδο ἀπὰ ἢΐ8 ῬΘΟΡρ]Ὸ μβὰ ἸΟἿἵΙ͂, [π6 Ἰδηὰ οὗ Ἐφγρῖ. 

ηπανανεροαναξεκήμραανομει δστα, 

1. Το ϑίρη ὕγοηι Ἡδαυεη, ΟἋπ. ΧΥ͂. 89-ΧΥ͂Ι]. 4. 

ἰπΐο [88 810}, δῃὰ σδῖῃθ Ἰηΐο {Π8 οοδϑίβ οὗ δράαϊα [Μαρϑδάδῃ |.ἦ 
ση. ΧΥ͂. 39 Απᾶ δ βοῃξ δΎΘΥ {86 τυ] υάο [πηυ]υἱ 468, ΕΥΩ 8η4 ἰοοῖκ 8810 [δι οτοὰ 

Οη. ΧΝΙ. 1 Τὸ ῬΠδγβθοθ αδὸ ἢ {86 βαάάμποθοβ οϑπιθ, ἢ δὴ 
2 ἰμαΐ μ ψου]Ἱά βῆονν [0 8807] ὑῃϑ 1 8 βῖρῃ ἔγομλ θάνῃ, 

ἰδιηρύϊηρ, ἀθεγθα δΐπ 
Ηδ δηϑιγοσοα δηᾶ βδὶὰ υῃίοὸ 

3 (δοιὰ, Ὕ6π 1 18 ΘΥΘηἱηρ,, γ8 ΒΔΥ͂, .1ὲ τοῦ δ6 [ΔΙτ ΤΘΔΙΠΘΙ: ΤῸΣ [Π6 81 18 τρᾶ, Απά ἴῃ 
[ῃ6 τηογηΐηρ,, 16 εὐὐ ὅδ ἴοι] Θδίμοσ ὕο ἀδῪ : [Ὸσ [88 ΒΚΥ 18 τϑᾶ δμὰ Ἰονγθγίηρ. 0 ψδ 
Ὠγροογίοβ," γ6 οδῇ [γ868 ΚΠΟῪ δον [0] " ἀἰβοθσῃ [ἢ 6 ἴλο6 οὗὨ [6 Β..Υ; Ὀυΐ οδΔῃ γα ποί ἀ9- 

4 δογη, [Π6 5ῖρτιϑ οἔ {π6 π|θ8ὴ Α ψιοκοα δηᾶ δα ]θσουβ ρϑηθσϑίοη 866 Κϑι]) ἃἵΘσ ἃ δἰψε; 
δηὰ {πῃ 6 γα 5118}} ὯΟ βῖρι “[8ηα 20 βῖρῃηι 8}4}}] Ὀ6 ρίνϑη ὑπο 10, θαὺ (86 βίρῃι οὗὨἨ ἰδ6 ῥτορὶ» 
οὐἷ Φομδβ [οπα}}}. Απα 8 Ἰθβν (μϑτω, δπα ἀθραχίοά, 

1 ΘᾺ, χυ., τον. 89.-- [᾿Ανέβη εἰς τὸ πλοῖον. 
4 τ, 89.---ΓΤῈο δι μου 66 ἀτὸ ἀϊν!ἀοὰ Ὀείποουῃ Μαγδαλάν, Μαγαδάν, οὐὰ Μαγδαλά. Το γείίεδα εοὲ 

ὅο Βίπείεο Μ88. τοοὰ Μαγαδάν, δηὰ 8ὸ ἀο Τιδοβοπάοτζ, 1δοϊτηδην, δὰ ΑἸἰοτὰ. 1δηρὸ ὑτοῖσ Μαγδαλάν. 
366 ν͵6 Εχος. δὰ Οτὶς, Νοῖοδ ἐπ ἰοςα.--. 8.] 

8 ΟἈ. χυί., τοὺ. 1.-- Βοίϊον: 4πὰ ἐλ Ῥλανίδεεβ απὰ ((λ6) ϑαά ἄμοοοε σάπια, ἸΚαὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ (οὗ 
Σαδδουκαῖοι.--ῬὈ, Β. 

4 Ψον. 3.---[Τ}9 ἐπε καθ ὮΘ6Γ6 δηὰ ἰῃ τοῦ. ὃ 15 ὈΏΠΘΟΘΘΒΑΤΥ. γαῖν τοραΐδλαν ] 18 ΤΟΤΟ ἸΙ γον. 850 Ἐπ ]ὰ, [δυρε: 
ϑυλῦπ Ἡρεΐΐον 1 Μογοῦ: Π͵Ἔεΐξον68 ἩαΐοΓ 1 ΤῸ Θτεοκ μ88 ΟἿἹΥ 006 ψογὰ ἴπ δδοῖι οδδϑο, εὐδία (ἔοτῃ εὖ δοᾷ Διός, 
ἔθη. οἵ Ζεύς), οἶδα» δέν, πε ισδαΐλόν, δὐὰ χειμών, δίογγα, γαίην, Τ0μὶ «οδαΐλον.--. Β.) 

δον, 8.-- Ὑποκριταί, Ἀψροονέ(68, ἰ6 Δ ηρς ἴῃ Οοάὰ. Ο,, Ὁ., 1.., εἴο., δῃηὰ ἸΒτονγ ουὐ ὈΥ ΤΔΟΝπΔΏἢ δηὰ ΤΊο μη ἀοτα 

[Ὁοἅ. β!πα!ξ. οτμ ἐδ 411 ἴιο σοσὰβ ἥτοτα. ὀψίας γενομένης ἴο δύνασθε, νοτ. 2-8, ῬΥΟΌΔΌΪΥ ὉΥ Δὴ ονοτγεί σα! οἵ [9 ᾿ἰγβηβατ" 
Ὁ61.--. 5. 

ΦΥον. 3.--[Γινώσκετε. 80 αἷδο ΤΔηρὸ : ἐλν σογσέολῦα. ὙΠ δοοοπὰ δέθσονη (δια κρίν εἰ») οἵ ἴμ6 ἘΔ, Ὕ γα. [8 δὴ 1» 

(ογροϊδίίοη, Ὀὰϊ τηακο8 ἸΏ δθῆ80 δἴίθαγοσ. ΤΈΘ 11 τευάἀοσίηρ 16: γὸ ὅπου (γινώσκετε) Ἀοιο ἐο “ἀέθοογη (λα ὕιο6 ψ' ὃ 

δὲγ; 
Ἰδῖοι : 

διέ οαπ ψ6 ποί (οὐ δύνασθε) ἐλ6 δἰρτϑδ Ὁ ἐλ ἐξηιθεῦῇ Ἰδηρὸ ρίνεβ τῶν καιρῶν δὴ ΘΠΙΡΒΔΕΪς 86:80 διὰ ἴγ8μϑ᾽ 
: ἐὁ6 Ζεέολοπ ἀον Ἐπέκολείἀμπιρϑαοίΐδη, ἰλ6 ἀϑοίδι νθ ϑροοῖιδ, δα οἷ 88 [πὸ ὁ096 οὗὨ ΟἸ τί δι᾽ το ΠΙδΕσΥ ὁπ. οασίδ.---. 8.) 

ΤΎΥ͂οι. 4.--Τοῦ προφήτον [ἰδ πδρίίης ἰὰ Β., ἢ. 1... δῃᾷὰ ογαβϑὰ ὮῪ Γλοδιδῆῃ δηὰ Τιβομβοηάοσῦ, [1 16 δἷδὸο οζωϊ θὰ 

[ἢ ἴδ Οὐχ ζοπὶ ΜΙ. Βἴπαν Ἀπ [πὶ ἴδο οὐ! οπβ οὗὨ ΤΊοβ6}166, διὰ ΑἸυγὰ, [Δημρὸ τοϊδίμο ἰὰ ἴῃ δἰ8 γϑσβίοα, θὰ} ἰῃ διδιὶοῦ 
ἴγρο διὰ ἔῃ Ῥδγθῃι  68,8.--- Ε. 5.) 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΔΙ, 

ΧΥ͂. 39.---ἰηἴο 186 οοακίβ οὗ Μασ ἄΔ1α ΙΝ ακ- 
ἅἄδῖδη, ].-ΤΊιο οἰγουμλδίδποο (μαὺ «6808 
ΒΟΟΓΟΙΥ ἰΔπ8 ἴῃ δἢ ΟὈΒΟυΓΟ δηὰ ὈΠΚποση ΡΪδοθ, 
ΤὨγοΟνΒ σοηβί ΘΓ Ὁ]6 ̓ ἰσῃῦ οα (86 ἄσρτοῦ οὗ Βοβυ ιν 
διὰ ροτβοουζίου τ πϊο Ηὸ μδὰ ἰὸ δποουπίογ ἀυγίηρ 
ἨΪ8 1αβὲ ᾿οΌΓΠΟΥ ἴῃ 6811106. ΤΈΘ ναι ]πο88 οὗ (86 
δ 11} Ἰραθι: ΔΡΡΘΟΑΓΘ ἔγοτῃ (πἷ8, ἰμαῦὺ ἀδβρὶνθ (86 
Ῥτοοδυϊίζοηβ υβοὰ ὉΥ τ6 [ογά, [ΠΟΥ γα Βϑοιλὶηρὶν 
ΤΟΥ ἱτατηοαϊαίο] Υ ἰοὸ τηροὺ Ηΐπι, (18 ὕμηθ τὶ ἃ 
οδἰδροσγίοδὶ ἀριηδῃὰ.--- Μαρ Δ]Δ ΙΔΥῪ οἷν ἴΠ6 ὙΟΒΙΘΤΉ 
βοτο οὗ ἴ)6 Ἰαἴκθ. ΡτΧΟΌΔΟΙΥ ἰΐ ἰ8 [8:6 τηοάοτη 5118}} 
γἱῖδκο οὗ εἰ Με) αοῖ, αουῦ δῃ ΒΟῸΣ διὰ ἃ μα] ἰὸ 86 

που οὗἩ ΤΊ οτίδϑ, ἀπὰ ρῥτγοίθοϊρα ἰοπνασὰ ἰδ 868 ΝΥ͂ 
εἰσ οἰ (ΕοὈίπβου, ἰἱ. 897 ; Βοδυθοτί, 1. 250). 
ΒΟ βου Θαυτηθγαῖοβ [8.6 ψαγίουβ ΘὨΪ8 ἈρῸΣ 
Ρἰδοίης ἰὺ οἱ πὸ οαβίοτη βῇοτε οὗ ἴδ 18 Κα. 41} 
Ἰἰκο Ποοά τὰ 6 πδπιο οὗ ΜαιῪ Φασααϊεηια ΔΒ ἀοτὶ νοὶ 
ἔτοια 188. ρ]δςθ, Ὑπἰοὶ 8180 σασα Ὀἰγίἢ (0 βϑύθγαὶ οἵ 
6 ἘΔΌΡ᾽ηΒ τπηρηομοᾶ ἴῃ ἰῃ6 Ταϊηυ ἃ. Αοοογ πᾷ 
ἰο Μαγῖ τἱϊ. 10, ἰῃ6. Ἰαπάϊηρ ἰοοὶς ὑἷδοα ἱπ ἴδ ἀφ 
τοὶ οὗ Παϊτηαπυΐμδ, ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ 8 υἱ]αρσα ποῖ ἴδ ἔτοιι 
Μαράαϊαη, Ὅ7ο οοη᾽εσίατο δαὶ 6 Τογὰ ἰουομοὰ 
[00 ΒΏοτΘ Βουλοῦθογα θύσῃ {8686 ὑπο ὙἹ]Π]ασοβ, δυὰ 
ΠΟΆΙῸΡ ἰὼ Πα ϑπαῖ δ ἰδδη ἰο Μαρσάδίβη.---ἰ86 δὸ᾽ 
οουπὶ ἰὰ Ματκς Ὀοΐπα [86 Ττλοτο δοουγδῖθ, 116 
Μαεῖδον ὅδ ΒΡΟΆΚΒ οἵ Ν ἃ8 Ὀεΐηρ (86 οἶδοθ 
ΤΏΟΓΘ βΘΠΘΓΑΙΪΥ Κπότῃ. ΩΡ βυρρεδὶβ (δαὶ Μεορσόν 



ΟΒΑΡ. ΧΥ͂. 39-ΧΥ͂Ι. 1-4. 

ἴδῃ τδϑ (86 8δὲ 5:λῸ οἵ [86 Ο]ὰ Τοδιαπιοπί ; Ἐντα]ὰ, 
4δὲ ὲ τα Μορίἀἀο, ᾿μίοι, Βονγονοσ, δοοοσγάΐϊηρ ἰὸ 
Βοδίηβου, 1. 829, Ιὰν ἔλσί ποῦ ἰηϊαπὰ. Τῆδ νον οὗ 
Ἐπδὰ ἰ5 Ὀαβοὰ οὰ πὸ τορϊηρ Μαγαδάν, πῃ Οοαά. 
Β., ἢ., (6 βγείδο στοσβίου, οἷο (τ ον 885 ὈΘοῃ 
διοριοὰ ὉΥ [,ζΔοϊιπιδσιη δηὰ Τιβομβοπάογῇ, δηὰ τὶ 
ὙΠῸ ἴδ|6 Μαγεδάν (γ υἱ(., 1[14].} ΓΩΔΥ Ὀ6 οοτὰ- 
Ῥαγοὰ, Βυὶ Οοάά. Ο., Ν., ἰμ6 Οοριίίο ἐταμπδϊδου, εἰσ. 
τοδὰ Μαγδαλάν. Νον ἰὐ ἰδ αυϊ ΡΟΒΒ10]6, εἰποῦν ἱπαὶ 

:-18. αἰδτοποο οὗ τοδαάϊΐηρ' ΤΩ πᾶνο οὐχί παϊοὰ ἔσομὰ 
ἃ ἀοδῖτο ἰο δβδίτη αῖο 818 Ὡδηηθ ἰὸ ἰμδὶ οὗ αὶ Ὀοίϊος 
Κη ῥἷδοθ, Οὐ οἶδ ἰδὲ Μαρδάβ, [6 πδηιθ οὗ δὴ 
οὈὔδουγο Υἱ]Ἱασθ οὐ ἰΠ6 ἰδῖζθ, ἸΠΔΥ πᾶῦθ ὈθΘῺ 60Ὲ- 
γετίοα ἰηἰο {παῖ οὗ (6 Ὑ6}} πότ Ὀἰτίρίδοο οὗ ΜΑΥῪ 

66. 
1.1. ἈΝ 15 ἘΒΆΤΙΜΝΕ ΒΒ {τ Βαάδὰᾶυ- 

0968.---Αοοογαϊησ ἰ0 βίσδυβθ διὰ ἀθ ὟΝ οἰΐο, {ἐμ 9 
ἐδ6 88π)0 ουὐδηὶ 88 {πδὶ σοοογάϑα ἴῃ οἷν, χὶὶ, 88. ΤΠῸ 
τοιηδυὶς ἰ8 ἔσθ, Ὀυῦ ΟἾΥ 80 βΓ 858 ἰῃ6 βρίγὶϊ, (86 
ἰομάσθμου, δῃὰ βοὴ οὗ ἴ:6 οχίθγῃδὶ ἰδαίαγοθ, ποὺ 80 
ΤᾺΡ 88 ἰῃ6 Ῥϑοῦϊδν οἰασδοίοσιβιξοθ, οὐ [0.6 πδγγαϊϊνθ 
ΔΙῸ οομοογηοᾶ. Εν ον, ἰὑ οσσυστοὰ δὺ δ ἰδίου 
Ρατϊοά οὗἁ Ὠἰβίογγ : (πθ ρῥἰδοο πογο (86 βανίουν ἰδηά- 
Θά, 1π6 ἀοτηδηὰ τηδὰθ ὑροὴ Ηΐπ, δὰ Ηΐβ ΤΈΡΙΥ, δ Γ6 
8}} ἀἰδδγοηῖ. ϑβίγδυβϑ δηὰ ἀὁ Ὗ εοἰΐθ τοραγὰ ἱΐ 88 ἱπ)- 
ῬΙΟΌΔΌΪΟ ἰπαὶ ἴ06 ῬὨΔγβοοθ δῃὰ βδαάάυσθοβθ Ββῃοιυ]ὰ 
δανο οοταδίημοά. Απὰ γοῖ ἰῃ680 ἵποὸ 168 ῃπχυδὶ 
8δαγθ υπίΐϊϊοὰ ἴῃ (6 βδηποάγτίῃ το οομἀσιηποά 
Φοδυβ ἰοὸ ἀορδῖίδ ἰ [Ιπρίοδα οὗ βυσὶ ἰά]ο οοη͵θοίαΓοβ, ἰΐ 
ποῦ ἃ πᾶνθ ΘΟ. ἯὙ0ΡΙ1 1 οτἰτἰο8. δὰ γαίποῦ ἱπαυϊγοα 
μον ἰξ σδῖὴθ ἐμαὶ 186 ὕνο ραγίξθϑ θυϑθὴ δὲ (μὲ5 ϑαῦγὶγ 

Ἰοὰ υπἱ ρα ἰπ ἰλοῖν ὨΟΘΕ ἐν ἰο [Π6 βανίουσ. Τῆδὶ 
106 ῬΠατγίβοοβ δηὰ ἴπ6 βαάἀάμθοροδ 86 ἰηἰτοἀυοοά 

- πὰ πο δγιΐοὶο," ἱπὰρ]}166 ἐῃαὺ ἴῃ {Π18 ὁ886 [ΠΟΥ ΓΟΡΓΟ- 
ϑεηϊοὰ (86 ὨΘΓΑΡΟΝ681 δυϊμογίτίοβ οὐ [86 ΘΟΌΠΟῪ 
Βοθογαῖγ. [Ιἢ (δ6 ἕοιτηονς οοπίεϑί, (6 3 
δ'ομπο μδὰ Ὀδθϑῃ τοργοθοηϊϑα, τ 8116 ΠΟῪ ἷῃ 8}1} ὑγοῦ- 
ΔΌΣ ἐγ [56 Θανλεοάγίη, ἰἰβο ἢ, ἰῃ 118 οβοὐΔ] οδρδοίϊγ, 
ἀφαὶβ τὶ Φοθυθ. Ηρμοο δἷβδὸ 06 οχργοθβ ἀσιηδηὰ 
οὗ δ βέψτι ἔγοταη ποδύθῃ, ἩΒΙΟΝ ΤΩΔΥῪ Ὀ0 οΟμδίἀογθαὰ 88 
ἐδ Ἰορίοδὶ ἱπέδγθποο ἔγοσα [86 ἰδϑὲ ἰπίογνίονν δ σθθῃ 
ἴ)6 Ῥδασὶ δηὰ ΨΦ608. Οπ δαὶ οοοββίοῃ, ἰῃ9 
βανίουῦ πδὰ ποὶ ΟἿἹῪ αἰδοδσάθα [|| δυϊμουῦῖ νυ οὗ 
Ὡὐδαϊι συ δ᾽ίστα, Ὀπὰὶ ΗΪ8 βιδιοσηθηΐθ τηΐρηΐ οὐ 6 
ἰπίογργοίθα 88 ἱπιρὶ γἱηρ ΒΌΡοΣΪ ΟΣ ΕΥ̓ ἰο ἴΠ6 ᾿ανν ᾿ἰβο ] , 
ΤῊΐθ (ΠΟΥ ΚΗΘ γ͵ὰδβ δαυΐϊνδίθηὶ ἰὸ δββογώηρ Ηΐ 
αἰδὶπιβ 88 (6 Μοβεϊδῃ, Αδοογαϊηρὶν, [ΠΟΥ ΠΟῪ (8 ῦ6 
411} πέίοτασδο ἰὸ (πὸ ἰάοα πηϊοῖβ 116 ῬΒδγίβϑαθ 
Θδοα μδὰ Ῥγουΐουδὶυ υτχοα, [80 ἷῃ δ 188 ἀΐθ- 
πος τρδῆποῦ (οἷ, χὶϊ., ὈΥ ἀοιμδπάϊηρ δ αἰχῃ ἔγοσω 
Ἰιοασοη. ὙΥΣ ], δ ΤΠΟΟΡΕΥΪδοὶ τογαυῖβ, ὑμῖν ΓΘ- 
φαυοδὲ 51}}} τωρ] 68 1Π6 βυρροπί(ίοη ἐμαὶ [Π6 τηἰζασυΐουθ 
ΘΌΓεΒ ρογίοττηοα Ὁγ Ηΐτὰ δὰ Ὀθοθη οἴοοϊθα Ὀγ ἰῃ6 
Ροντον οὗ Βοοίσορυ!. 

; Τοχαρίν (πειράζοντες), ΟΥ ἴῃ ΟΥΘΣ [0 ἰοτηρὶ 
Ἡΐν.---ΤῊ!ϊΒ. ἀο068 ποὶ ὩΘΟΟΘΒΑΓΙΪΥ ἰ0}]Υ [86 ὈΓΟΒΌΡΡοΟ- 
δἰοι ἐμὲ Ηδ νγῶϑ ὕ  ΙΪν ἃ ἴδ186 Μεββίδῃ, δὰ ΠθποΘ 
ὉΠΔ]6 ἴο βΒδοῦν (6 βίη ἔγοιι βοασθ, Ἐὸγ, ἢ Ηθ 
μδὰ δοοοάοα ἰὸ ἱποὶν γοαυσβῖ, το που παν Ὀθθα 
Ὑ]1 βαιπὔἔοάὰ πί Ηΐην, ἀπὰ Ηθ πουἹὰ παν Ὀδοπ δ 
Μοδδίδῃ δοοογάϊῃρ ἰοὸ ἰδεῖν οὐ τηΐϊηά, ρμ]οάροα ἰο 
18] 41} ἐπ οὖσ ΘΌΓΠΔ] ΠΟΡΟΒ (966 Μαίί. ἱν.) Βοροδίθαϊυ 
δ᾽οτπαγταὰ αἷὰά [06γ υἱΐεῦ μοῖρ βοοσοὺ ἀραῖσο ὑπαὶ ἷὶ 
τοὶ οὐοῖ ὈΘ 80: ΠΟΡ 6068 {Πΐ8 ΒΟρΘ βϑϑῖμ ἰὸ Ὀδ 
ὙΠΟ οχῦποι οσϑῃ ἰῃ {Π0 ἀοτγίβίσα ἰδυπὶ, “1 Ηδ 
ὈῸ6 ἰδ6 8οπ οὗ Θοὰά ἰοὶ Ηἰἶπι οὐ ἄονγῃ ἔγομῃ ἰδ 6 
σγοβα." ΒΒυὶΐ μεθα ΟΔΣΤΔὶ ΠΟΡΟΒ ἬΘΙῈ δἰγοδν ἴῃ 

. ἀλῳν δυί! οἷο Ὀοΐοτο Σαδδουκαῖοι [6 οὐ οὰ ὃγ Τίδο6η- 
Ὡη, πὰ ΑἸήυτά οπ 89 Ὀδδὲ δυϊμοχίτοα, Ἡ]6 ἢ 

ὑπ χῶρο ΣΩυ δῖ ΔΥῸ ΟΥοσ]οοϊκοὰά.--Ρ. Β.} 

257 

ἴβθεν Ἰοθάδυγο θοϊ ρθοὰ ὉΥ μοῖρ Ὁ ο]οῦ δηὰ {ποὶν 
ΟΒΕ ἐγ. Ηδποθ ἰδθ ὑγηδτΥ οδ᾽οοι οὗὨ (15 ὑπτοξοϊ ἃ 

ἰοτιριδελοη τγὰϑ ἰ0 ἱἘρτγοβϑηὺ οβυβ ἴο {86 ΡΘΟΡΪδ 88 ἃ 
Βρυγίουβ Μοβδίδῃ, ΨῈΟ Μ88 ὑμ80]6 ἴο δβυϊδίαῃιίαίθ 
ΗΪΐδβ οἰαΐπηβ. ᾿ 

ΑΔ εἰχε ἔζοσαῃ βϑανϑ.--- Τὸ βδῖὴθ τοαυοδὶ δὰ 
ΔΙΡΟΔΟῪ Ὀδοὴ ρῥτοδογοα ὮὈΥ 1Π6 ον δον Ηθ διδαά 
ἀγίνοῃ ἔγοτα ἴμ 9 ὕδηρὶθ ἰλοβα ἐμαὶ Ὀουρδὲ ἀπά δβοϊὰ 
(ό ἴἰ. 18); δῃὰ Ηἴβ γορὶν “Ῥοβίγου (μιΐβ ἰθιυρ]6,᾽" 
οἵα.) ΒΒ δ Δ} γ οοηγογοα [Π6 ΒΔΠῚ6 Τηραπΐπρ᾽ 88 [ἢ 
ΔΏΒΥΓΘΡ σίνθη Οἡ ἰΠ6 Οοοδϑίοῃ σοοογάθα ἰπ ἴδ ἰοχί, 
Α Βϑοοῃ ἀριηδηὰ ἰὸ 186 βδιηθ οὔὔδοι νῶϑ τηδλὰθ, 
δοοογαϊηρ ἴο Ψοδη νἱ. 80, ἱπηπηοάϊδίθὶγ δἴνον {86 ὅγβι 
ΤηΪΓΔΟΌ]ΟΟΒ ἐθοαϊπρ οὗ 6 τουϊύϊυάα, οὐ δρουΐ (ἢ6 
ΒΆΙῚΘ ἘΤΩΘ 88 ἰῃ6 τοαυοδϑύ τηϑηοποα ἰπ Μαίϊ, χὶϊ, 88 ; 
8 Ῥτοοῦ ἰδμαΐ (86 ατγιβῆοθ οὗ οπισαρρίπρ Ηΐπι ὉΥ δύο 8 
ΡΓΟΡΟΒδὶ γγ8 δὺ (π6 πιο γί μοῦ οαττιθὰ οαἱ. [ἢ (ἢ8 
ἰεχὶ, [818 ἀοιηδηᾶ ἰ8 Ὀτουμιὶ ἔογναγὰ ἃ ἱρὰ πιο, 
Δ ΠΟΥ͂ ἰῃ τηοδὲ Θχρ]ϊοὶς ἰδησυαρο. ΤῊΪΐβ βῖρτι ἔγοτα 
᾿θᾶσθη ὙἯῺ8 ῬΟΡΟΪΑΥΪ οχροοίδα ἰὸ Ὀ6 οὐϊπδγαϊγ 
ψίἰδί Ὁ] ; βοῦ ραββαβοβθ 848 Ὠδῃ, υΥἱὶ. 18 Ὀαΐπρ ἰηΐοι- 
Ργαϊθα ἴῃ ἃ ΒΘΏΒΟΙΒβ ΤΔΠΠΘΓ, Πα ΡΓΟΌΘΌΙΥ γοίοιτοὰ 
0 βοὴθ Υἱβὶ Ὁ]6 τωδηϊξοβίδιίίοη οὗ ἴ:6 λεολέπαλ.. 
Ετοῖὰ ἴμ6 δηϑιγοῦ οὗ. ΟἸτῖβι, ἴῃ το 1.6 ΔΡΡΟδγΓΔΏΟΘ 
οὗ (πὸ οἰουθ 88 ἃ βίχηῃ οὗ 16 ταῖν ἰβ βυδογαϊ- 
Ὠδίρα ἰο [Π6 8βὶ οὗ (16 βρὶ ταδὶ πουϊὰ, νὸ ἰη 
(δὲ [09 Ῥατγίδοοβ δπὰ βαάάυοοοβ βμαγοὰ (86 ΡΟρΌΪΑΡ 
ποϊδοηβ. Τὴο εἷχη πο ΠΥ οχροοϊθαὰ 88, [6 γθ- 
ἔοτϑ, βουβοί ϊηρ ΡυΓΟΙΥ οχίοσηδὶ, μοοησίηρ ἰ0 ἃ ἰοἰΔ}} 
αἰδογομὺ βρῆθγο ἤοσῃ ἴΠῸ σα ϊγαοῦ]ουβ ΟΌΓΟΒ Ῥογίοττηϑα 
ὉΥ Φοβυβ. Τμαὶ {Π6 ἴθ ἐπερωτᾷν ἱτρ} 168 πο 
ΤΏΘΓΟΙΥ αποδιϊοπίηρ (45 ΕΥ̓ ἰΖβοῖα δὰ ΜΟΥΟΣ ρΡοδο, 
Ὀπδ ἃ ἔοττωδὶ ἀοπηδπὰ, ΔΡροδσΒ ἔγοτω [0:6 ΤΟΡΪΥ ὁ 
δοθυα: γενεά, κιτιλ,, σημεῖον ἐπιζητεῖ, δὰ 
ἔγνοια ἴ86 τηραπίηρ οὗ ἠρώτων ἴῃ οἷι. χν. 238. ΤῈΘ 
ΤΟΡΙΥ οὗὨ 6608 18 οἶτον δἀδρίρα ἰοὸ ὑμ6 οδαγδοῖον οἵ 
186 ἀορυϊδίίοη, [ἢ οα 4 ἴοττηον οοοδδίοῃ Ηδ μαὰ 
οομνπορὰ ἴμ6 ἀδραϊκοῃ ἔγοπι [86 βυπδρορυο ἰδαὶ 
(ΠΟΥ τοῦτο ττοίομθαὰ ἰθδοίογθ οὐ (π6 αν, Ηθ ΠΟῪ 
ΒΏΟΥΒ ἰμδὺ {π686 ΤΌΪΟΓΒ το ΓῈ ΘΟΘΔ]}Υ ἱπαϊδογοηὶ ΡΟ] - 
ἱοΐδηβ, ἐ.6., ὙΘΓΥ Βυροτγῆσίαὶ ΟΌΒογσνογβ οὗ [86 εἰ ζηβ οὗ 
(86 ὕμηοβ. ΤΟΥ ΚΗΘ ΠΟΥ ὑ0 ῬΓΌΡΏΘΒΥ ἴῃ0 τοαῖθοῦ 
ἴον [86 οηβυΐπρ ἀδγ, Ὀὰΐ ποὶ ΠΟῪ ἴο ἱπίοσργοϊ [ὴ6 
βίχζιια οὗ [ῃ6 {π168. 

γ εῖβ. 2 δῃὰ 8. ΣἜΈδα ἐϊ 15 ουδηΐῃς --- (ωγοοὶ 
ογαπξ αὐπιοάμηι μα αὶ ἐπι οὐδεγυαπαὶδ ἕδηι ἱ 
οὐεἰξ εἰ ἱδσηιρεγαπιοπίο αὖνγὶδ. Τἱρπιίοοι ὁ ποιὰ 

οὔ  Βυῤρεδὲ ἐπὶ ἰπ6 Πποτγὰ δὐϊδομϑα ἃ βυτῃ 0168] ταϑαπίηρ, 
ἴο αὺ Ηρ βαϊὰ δρουΐ {Π6 βίζιϑ οὗ ἴμ6 ψοδίμοσ. ΤῊΘ 
τοὰ δἱ ονθὴ οὗ ἴμ9 ΟἹ]ὰ Τεοβίδηθπί Ὀοιοκοηθὰ ἔαρ 
ΜΟΔΙΠΟΣ αἱ απ. δ᾿ μναῖ γ, 1Π6 τοὰ ΒΚΥῪ δἱ ὑπ οοπι- 
ταοποοιηθηΐ οὗ ἴ)6 Νον Τοβίδιμοπί ἱπάϊσαϊοθα (ἢ6 
βίοστω δῦουϊ ἰο ἀδβοθηὰ Ὀροὴ [ϑγϑοὶ. Βυΐ (Π6Υ 6 ΓΘ 
᾿ΠΟΔΡΔΌΪΟ οὗ πυπαοτβιδηαΐῃρ οἰἴμοῦ οὴ6 ον οἴδοῦ οὗ 
[Ππ686 εἶχ. 

γος. 8. 186 κἰχηδ οὗ ἴδ {1π|66.---ΤῊο ὈΪΌΓΑΙ 
τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν ἴδ ἢδ6ΓΘ 804 οἢ δοοουῃῖ 
οὗ ἰδ8ὸ οομίγαϑί οὗ (6866 ὑπτοὸ ἰἰπιθ8. Βοζα, Κυΐποθ 
διὰ ΟἰΠΟΓΒ, ΔΡΡΙΥῪ [86 οὀχργοββίοῃ ἴο {π6 τ ΐγϑοὶθβ Ο 
Φοδὺβ; ἀτοίζυβ, ἰο (Π6 ΓΒ] το οὗἩ Ο]ά Ταοβίδιηθπὶ 
ΤΟΡΏΘΟΙΘΒ ; ΜΟΥΟΣ δπὰ ἀ6 ὕ οἰΐο, ἰο (16 Μοδββίδηΐα 
ΟΡΘΒ διὰ νἱονγθ οηϊογίδἰηθὰ ὈΥ ἰ86 ῬΘΟρ]6 ἰπ 60ῃ- 

ποοὔώοῃ τὑῖϊῃ Φοθυθ. Βυΐ υπάουθίθαϊυ {686 δἷρτιβ 
οὗ ἐμ ἐἶτηο8 ἀδροπάρα πιαΐη]ν οἱ ἐμοὶγ οτὰ το οι- 
ΒΗἷρ δπὰ σομπάποὺ ἰοταγὰ (μα [,ογὰ, ἩΙοἢ ΓΘ] ΘοὨ» 
Βταϊοα (μ6 οοπίσαδί Ὀοΐνθοῃ {π18 συθηΐηρ' ΘΠ τηροῦν 
ἷῃρ, ον (86 οοῃίγαβὲ οὗ {Π|686 καιρῶν. Ασοογαϊΐησὶγ, 
6 τη ϊ ΔΡΡΙΥ 188 τϑάπϑββ οὗ ἰδ ΒΚῪ δὖ ουοηίηρ ἴὸ 
[6 δονιτν οὗ ΟἸγβὶ, δῃὰ 6 δοὰ διὰ Ἰονοτίηρ ΒΥ 
ἴῃ 186 τοογπίηρ ἴ0 Ηΐβ βυδοτίπρβ οἢ {π6 οὔοβθβ. ΤῊΪΐβ 
ὙΟΙΪὰ ΒΕ ΙΟἿῪ δοοοσὰ τὴ Ηἰβ βρη οὗὨἨἁ 186 ῥτορδοῖ 
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Φοπδῆ. Βαβι ἀθβ, [Π}68 Τρ οἵ {6808 4180 ἱῃνοϊγοὰ 186 
ΤΟΌΌΚα, ἴτ᾽ ὑποὶρ υἱόν οὗὨἨ [δ᾽ Βἶχτι ἴτομι μοανθῃ 
ὝΟΙΘ ΘΕΓΟΙΥ οΔγηδὶ πὰ βοηβαοΐα, ΒΡΡΙΣΙΏΖΣ ΟἿΪΥ ἴο 
86 αἰουάβ δῃὰ τμὸ ουϊναταὰ ΒΚῪ; ᾿Δ16 [86 ἴσὰθ 
βίρτι ἔτοτιη ἤδάνθῃ ΟΟὨϑἰϑίοα ἱπ [6 Βρί τ 8] ἱπαΐϊοῦ- 
(ἰοη8 οὗ 1ὸ τἶτπιοϑ. ΤῊΘ οὐγουμηδίδηοθ {πὶ «6908 
(δυ8 δαἀάἀγοβϑοὰ τ[6 ῬΠΑΓΒΟΘΒ δηὰ βδαάυοοοθ Ὀοίογο 
186 ῬΘΟΡΙ6, Βοϑιὴβ ἴ0 ἢᾶγα Ὀ6ΘΏ {Π6 ΓΟΔΒΟῚ ὙΠΥ [υἶκ6 
τοοογβ (Π6 οὐθηὶ ἰη ἃ αἰβογοηΐ σοηηοοίΐοη (ςο. χὶϊ, 
ὅ4). ΟὈὐΙΡΑΓΟ ἃ]80 {16 μὴ μετεωρίζεσθε οὗ ἴθ 
χὶϊ, 29. 

γεν. 4. 18 πίχεῃ οὗ ὅο:4}.-.---Τ}8 ἰἰπι6 στ τπουΐ 
ΒΏΥ ἔυγίΠ 6 Θχρίδῃδίίοη : Πρ  γἱηρ (μα (Πμοῖν ργοβοηὶ 
ἀομλδηὰ νγὰ8 οοπηθοϊραὰ τὐϊὰ 106 ΌΤΤΩΟΥ γοαποδὶ οὗὨ 
[η9 Ῥάαγίβοοβ (οἷ. χὶἹ), απὰ ἤοῆσα {μπδὶ ΠΟΥ ΤΟΓῈ 
ΔΙΓΟΔΟΥ δοαιαδίηϊοα τ ἢ ΗΒ ἐχρ᾽δηδίίοῃ οὗἩ (Π6 βῖρῃ 
οὗ ομαῖ. Αβ ἰΥ δ πουϊὰ βαύ, 1 γοΐον γοὰ ἰὸ ΜΥ 
ἑρθ βία ουχθηΐ ΟὨ {Π18 δι )]θοὺ 868 βυβὶοίοης δὰ 

Ἰ. . 

Απὰ Εἶθ 1οῖ [6 ..---Τ 8 ἀρτυρὺ ἰοττηϊηδίϊοῃ 
ἱπαϊοδίοβ ὑπαὶ Η6 μος} } Ὁ κανα (πθὴ ἃρΡ. Βοηραοὶ: 
οἤιιδία ξευεγίίαϑ. Οὐταρ. οἢ. χν. 10; χχὶ, 17; χχὶϊ, 
46; χχίὶν. 1. Βυῖ (Π6 Βιτοηροϑί ουἱάθησοο οἵ (18 
)υάϊοΐα! βαττοηάοῦ 1168 ἴῃ ὑπ6 ἔλοὺ ἴπδὺ ΨΦ6808 δ΄ ὁ Θ 
Ῥδββρὰ ἰο [16 φαϑίθιῃ δῆογθ, αμὰ ἴῃ Ηΐβ ψδγηϊηρ οὗ 
[80 ἀἴ801}165 ἀσαϊηδβίὶ [86 Ἰορασοη οὗὨ ἰπ6 ῬὨατίθ668 δηὰ 
Ββαδάμυοθεβ, ΜΑΙ ΌΒΉΥ «6808 ΠΟῪ ἱτητηθαϊδίοὶ Υ Γο- 
ζυττιοά πὴ Ηἰβ αἰδοῖ ρ]68 ἰο 16 οἵαν βἰάθ. (Οὐρσωρ. 
Βοῖο Νίογον ἀραΐϊηϑβι ΕΓ 1Ζ80}6.) 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΛΒ. 

1. Τὴο ἀοτηδηᾶ οἵ [86 ῬΠασίβθοοβ ἔῸΓ ἃ β' χη ἔγοτῃ 
Βοανο ἢ Ά8. ΟΟΓΙΔΙΠΙΥ ἰπ ἰ86 } Γ ὯῸ δοβυγάϊγ. Βαϊ ἰῦ 
ἀδροπάθα ὩΡΟῺ δὴ δμίίτο σοηἤιβίοῃ οὗ {πὸ ὅγβὶ διὰ 
6 Βοοοῃᾷ δάνρηΐ οὗ ΟἾγσίϑι. [10 18 αυλὶό ἴστὰ ἰδὲ 
186 Ρτορῃϑοῖοθ οἡ Ὑο ΠΟῪ ἰουπαρα {Π|6}]} Ὑἱονγβ 
οοῃίαϊηοα του ο8 ἴο ναδὶ ὑγδηβίοστῃ 008 ἴῃ [86 
σοῦ τ Οἢ του Ἱὰ ΓΟΘῸΪ ἤγουν (86 σομρ οίοη οὗ 
ΟἸτῖϑυΒ τηϊβϑίοη. Βυΐ 858 {π6 ἀοδίῃῃ δῃα γοβυγγθοί οι 
οὗ ΟὨγῖβὺ ἄγὸ ταϊαϊθα ἰο ἴπ6 οῃηὰ οὗἩ {πε που]ὰ 88 {86 
Ῥυϊμοίρ]ο ἴο ἴ06 [1 ἀσνυθιορτηθηῖ, ΟΥ̓ 88 {1186 βοο -ὉΟΤῇ 
ἴο δ6 τίρο ἔγυϊι, Βο 4180 8 186 βίσῃιῃ οὗ Φοῃδὴ (ογ 
ΘΒ  βι᾽8 ἀοδίἢ δπα σγοβυτγτθοι9}) τοδὶ ἀρ βη 6] Υ οοη- 
ποοίοα πὴ ἰμο86 Β' 8 ἔροπ θᾶ πἰοἢ 8}}8}} 
ὌΒΠΕΟΡ ἷἱπ {μ6 βηδὶ οδίαϑίσορῃθ. [πάρϑα, βίσὶοι] 
Βροδκίηρ, ἰὑ 8 106 Ββίρσῃ ἴγομχ οᾶυθη ἐπ »γέποῖβ 
ψΠ]Οἢ ὉΥ͂ δῃὰ ὮΥ {11 ἃ150 ἀρρθῶσ ἴὰ (Π6 οἰουάὰβ οὗ 
Ὠθάνοα (ας. χχὶν. 80). 

2. γε ἔπϑοιο ἔοι ἰο αἀἰδβοογη, ἰλ6 ζαοε οὗ {λ6 δἔν, 
διι,.----ΟΥἩἨὨ ὁοῦγβα [18 βίδίοιηθηὶ ἀο068 ἠοῖ ᾿τρὶῪ ὑπαὶ ἰδ 
ἯΔΒ ΘΑΒΙΟΓ ἰο ἱπίοσργοῦ ἰδ βίρτιβ οὗ ἰῃ6 βρίγι [8] 
ποῦ τπδη ἴΠμ086 οὗ 186 βκγ. Βυὺ {Π6 ἔοττηοῦ, δηά 
Ὠοῦ {86 Ἰαιίον, 'γὰ8 ἰΠ6 οΔΠἶηρ μὰ Ὀυδβίποββ οὗ [80 
Βαηποάγίη, τ Ὠ1]16 ἰῃ σθα ΠΥ ΓΠΘΥ πότ Ὀοίΐον ρσορμοὶβ 
οὗὨ {π6 ποδίμον ὑθ8ῃ ἱπιοσργοίαγθ οὗ ἴῃο086 ργορῃθοὶθβ 
πἢοἢ ἰῦ 88 ὑμοῖν ΑἸ ἴο ὀχρουμα. Βοβδάθβ, ἰῃ6 
βιδιθιηοηΐ 180 ἰπαϊοαδιθβ (Πδὶ {Π|6 βρη οὗἁὨ [Π6 ΒΙΚκ Υ͂ ΔΙῸ 
υποογίδίπ, Ἀηἃ ΤἸΔΥ ἀθοοῖνο 08. Ὑ{116 ΙΔΟΓᾺΪ ΒΙ ΧΏΒ, 
ἐξ ργοροῦ υπμάἀοτβίοοα, ΠΟΘ τηΐβ] δά, 

8. Μδυῖς τϑαῦαβ {μαῦ {μ6 βαυΐουν βίρῃθα ἀθορὶΥ 
ἷπ βρὶτῖϊ ἤθη ΗῚ5 Θηθηἶ68 δραίη τοὺ Ηλπὰ τ ἢ {818 
ἀοιηδπά. Ησ ἔν σου ποηάοᾷ μ6 ἀδοϊβίνθ ἴτ- 

τίδῃοα οὗ ἰδδὺ βουγσ, ΗρηροοίοσῖΒ Ηὰ οουϊὰ πὸ 
ΟἾΖΟΓ [ΔΙΤῪ ἴῃ 6811166---ΟΔ}}166 τοεὐοοοὰ Ηΐὰ, ΤὨΪ8 
ΒΟΪα5 ούϑῇ τοῦτο ἔσθ οὗ Φυάοδ, τ ἤθποα [686 ῬοΓΒ6- 
συϊΐοηβ ἰπβυρά, Το Μαβίον [610 μδὺ ὩὨΟΝ ΟἿΪΥ ἃ 
Ὀτίοῦ ἔπηο οὗ στϑβϑρὶϊο ἵναβ ἰοῖς Ηΐτλ οἡ {6 ΟἶδοΓ βἰάθ 
οὗ Φοτγάβῃ, ἴο Ῥσϑρᾶγο Ἠϊτηβο]} διὰ Ηΐβ ἰπεἰπιαίθ ἀΐ8- 
οἶρ᾽οδβ ἴον (86 ἄθοθαδο δὶ Ψογυδβδίοιῃ. 

4. ΤῊΒ γδ8 {πὸ ἰμἱγὰ οοσοδδίοῃ οἢ Ὑο ὅρξας 
ΝΒ ἀγγθῃ ἔγοση (411166, δὰ ρδββοὰ Ὁὐοῦ [Π6 δῖε 
ἱπῖο 186 τπηουπίαῖηβ. ΤῸ βτεῖ ἰἴτηθ 'ΐ τ|λ8 (0 δτοίὰ 
186 οουτγὶ οὗ Ηοτγοὰ. (ῃ6 δοοοῃὰ ἔχηθ Ηδ τεϊσοαι δὰ 
Ὀδίοσο ὑπὸ ἰγδαϊἰοπδ]ΐβτ οὐἨ ἰμ6 βοιοο β.: ἰδὲ εἰϊτὰ 
ἤϊωθ Ὀδῖοσγο ἰδθ Βαγάοηθὰ ΒΙΘγΑσΟὮΥ οὗ ἴδὸ πὶιοὶο 
ΟΟΌΒΙΓΥ. 

ΠΟΜΙΧΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ ἀοιηδηὰ οὗ ἃ εἶρτι ἤγοση ἤθϑνυθ : οἵ, (μ6 οἱ 
ἰοτηρίδιϊου ὑπᾶὰθῦ ἃ ΠΟῪ ἔοστη. 1. Τὴ οἱὰ ἱεπρὶν 
οι : (Ω) ΤῊΘ ῥγοροβαδὶ ᾿ἰ(βεὶῦ ἰὸ Ὀὲ ἃ ποιά Νω- 
βίδῇ, ἃ 96 πΊ8ῃ ΘΟΠαΌΘΓΟΣ, μοῦ ἃ ΚΑΥΪΟῸΣ οὗὨ πδιΐοῃβ : 
ἴο ονουίμσονν (Π6 014 ποῦ], ποῖ ἴ0 τόποῦν (Π6 βρίπαιαὶ 
ποῦ ὉΥ ΓΟροθογδίίο, δηὰ ΠΟΓΘΌΥ ἴο ἐγδηβίομππη (δ 
ΟΧΙΘΙΏΔ8Ι] που], (6) ὙΓᾺΥ 6 ἰοεηρίδίϊοη ἢ Βούδυβε 
τ τὰ Ὀαβοὰ ὉρΟῺ οἰθτηοπίβ οὗ ἰσυ ἢ πνὩ10}} ποτα ρεῖ- 
γογίθα ἰηΐο οτοσ. 2. ΤῊΘ 6 ἴοστῃ οἵ [818 τουρίδ- 
ἤοῃ. (α) 1Ὁ νὰϑ ὑπάθῦ {Π6 συΐδο οὗ δ βίχτι ἔτατη 
ἤθανθα ; (δ) ΡΑΓΕΥ δὴ δἰ] γοιηθηΐ δια ῬΔΙΥ ἃ ἰπγοδὶ, 
ἔοιτοὶπρ ἃ γῇ βἰ ΠΟΣῚ, ἔγοση (6 ἰοτλρίδιϊ 8 ἴγομι ἴδ 
»ίεαδιγεδ οὗ ἴμ6 που] (Μαίϊ, 1ν.} ἴο 18οδ6 ἔτοπι ἰδ 
διε εγίηρε (Μαῖϊ. χχνΐἱ.); (6) ἴῦ τὰϑ υτροὰ πιι8 ἰδὸ 
οϑἹάθῃΐ ἰπηἰοιίοη ἴο τοργοβοηΐ ἴλ6 ψογὰ ἴο {Π|6 ροορὶε 
88 ἃ ἴα]βο Μοββίδῃ, δῃᾷὰ ἴδι18 ἴο ἀθβίΤΟΥ ΗΪ8 ἰηβύρπος, 
ούθη ἰζ Ηδ οβοδροά ἰδμοὶσ πδηα5.--- ον ἰῃ6 δονθὰ 
Ροϊεΐκηβ, ἰῃ ἐμοὶν Κηπονϊοᾶρα οὐἩ {μι νεϑαίῃοῦ, οτοῖς 

1 Ἰοοϊκοὰ {Π6 βίψιιϑ οὗ [89 βρίγίϊαδὶ πτϑϑίποσ: (α) ΤΊΟΥ 
ἰοβὲ ἴ86 Ὀγιρῃίοδιὶ ἀμ; (δ) {ΠΟΥ δμποουπίοτοά ἰδ 
βοϑογοϑὶ βύουτη.-- -ΤῊΘ δΒυσοθββοῖθ ΟΥὗἨ ἁ {μ6 ῥσορβδοῖϑ 
ΒΌΠΙς ἰ0 188 Ἰ6γ6] οὗἨ νϑϑι Ποῦ ρσορῃοὶδ,---ἃ πγηὶ 
ΘΧΔΙΊΡ]6.--- ΠΟΥ οὐϑὴ ἐποῖν Βυρογῆοίαὶ πουνϊοάρε 
πϑίαγο πουἹὰ γίβθ ἰῃ ὑθδβεϊ Π ΟΠΥ͂ ἀραϊηδὶ ἱποῖγ ἰδθοὶ- 
ο6γ7.--- Ἐν [86 βοτὰ πόῦθ ο41}8 ἐποτὰ Ὠγροοηίρα 
(α) Βεοδαβο ΠΟῪ πορ]οοίρα δῃά ταϊϑυπἀοχϑιοοα ἰμοϑὲ 
Βρί [14] δῖ στβ τ ἰὴ 11 τγὰβ {Πποῖγ οα  τρ ἰ0 ἰπιοτργοί, 
ὙΓ8116, οὰ 6 οΟἶμοΡ Βδηᾶ, ὑΠ6Ὺ μάνα ἐμθιιβ θα ἰὸ 
ὑμο ἱπιογργοίβιίοι οὗ ουὐπαγα βῖρστιβ πὶ τ Ποῖ [ΒΟΥ 
Βοὰ πὸ Ὀπβίῃ688:; (δ) Ὀδοδιβα ἱἢ βΘΏΘΤΑΙ ΤΠ 67 ραῖ- 
νοσίθαὰ μοῖρ αρίγίϊυδὶ ἰπῖο 8. ΒΟΟΌΪΑΣ ΟΔ]Ἰἰηρ,---Οὐν 
δὰ σΔΙου]ΔΟ.8 οὗἨ {ΠΏΡΒ Αἰ αΥΒ μὰ ἴῃ ἰἢ 15, (δὶ 
ἃ Ιη8 δὺ ἰαδὺ ὈΘΟΟΙΏ6Β δ᾽ ΑΥ ΒὮΥ ἀοροηάοδηϊς ὑροῦ 
τη δὰ πϑαίῃογ.---- ΗΟ τηοβῦ τη6 ἢ Δ]ϊον ὑβοτηβοῖγϑ 
ἰο Ὀ6 80 Θῃρτοθβθα ὈΥ {16 δίζτιβ οὗ [16 νἱβὶ 016 ἘΚῪ ἃ 
ἴο οὐϑυϊοοκ ὙΠ τὶ Εοΐηρ οἡ ἴῃ [86 5ρ᾽ γτυΔ] 5Κ7.- 
ΤῈ {π|6 Βίρῃιβ οὗ [8:6 {ἰπλ6.---ἶρτιβ δὲ δνυθηϊηρ δηὰ ἴῃ 
106 τιμες ἀτ ἷπ ἴΠ6 Κίηράομι οὗ ἀοα.---Ἴ,6ὲ 8. ποῖ 
ὈῸ ἀοροπάρηϊ οὐ πίμα δῃὰ ποαΐμογ, Ὀυΐ Ἰοοῖς υρΡ τὸ 
186 βυη οὗ τἰ κῃ θοῦΒ688.---Ὑ Ὦ ὯΟ ΟἾ ΘΓ βῖσῃι ἰμλῃ 
(αἱ οὗἩ Φοηδὰ οου]ὰ Ὀ6 αἴνοῃ ἰο [818 6ν}] δηά δἀυϊίοι- 
οὐδ ροηῃογϑίίοῃ.--- 116 ἰοζξ ἰλεηι απαᾶ ἀερατίοδα ; οτ, ἰμ6 
ἀροίϑινο ποὺυγ: 1. Ηΐβ ἀθδαίῃῃ ψγὰ8 πον ἀδοϊἀρα ὑροῦ; 
2. ΠΩ [Ὁ}} τ, λυαρτηθπῦ ΜΟΓΘ ΠΟΥ͂ ἀφοϊἀρὰ : ὅ. (ῃ6 

ΘΟΌΓΒΘ οὗ ουθηΐβ ἀυγίπρ' ἰμ6 Ἰοπρ-δυβοτίηρ οἵ 
Ὀμείϑι, ἔγοτη Ηἰβ σοβϑυστοοίίοη ἰὸ Ηΐβ8 ἐρήδναα δάγραι, 
ΔΒ ὩΟῊῪ ἀροϊαρα : 4. ἴ86 ἔπΐαγο οοπαϊιΐοη οὗ (δ6 
ΟΒυΓΟἢ 88 βιδιίησ (86 ἴϑιθ οὗ δον Ὀαηϊβηθαὰ δπὰ ῥοῦ 
Βροοαϊοα Τοτὰ 8 ΠΟῪ ἀροϊαἀοα , ὅ. ἰἢς᾽ ἰογπιϊηδίίου 
οὗ ἰΠ8 οἱὰ ἐπΐηρβ οὗ τμὶ8 που] ὈΥ ἰῃ6 8,2] Ἰυάρσπιοηὶ 
γ89 ΠΟῪ ἀοροἸα6α.--- 4 πὦ 274 ἐεγὲ ἑλόντι; οτ, ἴ6 εἰϊοδὶ 
σοΙληθηοοιηθηῦ οὗ ἃ Π6ΓΚ 6ΓΆ.--- 116 » Ὀαὶ 
{ΠΟΥ τὸ δι}}} βιδπάϊηρ δῃὰ παϊϊησ ἴοσς [86 εἰμι ἴοι " 
ὨθαΥΘΙ. : 

ϑίαγζε :--[Ὡ Ῥαγίβοοθ δηὰ 16 Κβαάμποροα.--- 
Ἡδάϊηισον ΤῈ ΔΕΥ ππαογίακίηρσ ἀραϊπδὲ ΟἸσὶβὲ οὐ Ηΐδ 
ῬΘΟρΡΪςο, ΡΙ]αἴα δηα Ἡοσγοὰ Μ1}1 δἰ σαυβ ὍΝ τοβὰγ ἰο οί 
Ὠδηβ, [01 χχὶϊὶ, 12.----ΤῊΘ Θμοσηΐο8 οὗ ΟἸίδὶ δ᾽ νὰ79 
τοραϑαὶ ου᾽θούομβ ν ΐο μα νο δΙγοδ αν Ὀδϑῃ ἐμογουρὶ» 
Ιγ δηβδνγοσγοα δὰ χοξαιοα.----Ὀ θοῦ πιο αοὰ υὺ 
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ξασίπον ἐμ δὴ ἰδ οδῃ 860 τ]ὰ ἰἰ8 Ογ68 δηὰ ἴδοὶ πῖϊὰ δ8 Ἡδωδηον :---ο ἔτγυϊεδι] 18 Ὠστηδη Ἡϊβάοσα ἢ 
μαπὰκ ; τΔ1]6 ὑγὰθ ἔδἱ (ἢ ΒΙΓΆΡΙῪ το] 68 ὁπ 186 πογὰ οὗἨ ] ὀσρϑαϊοπίβ [ὉΣ ΟὟΡ Θδγ ΠΥ ΘΟΠΟΘΙΏΒ, ἀπ ΠΟῪ ἰποχ- 
6οά, οὐθὰ ἱμβουχῆ ἰΐ Β068. Ὠοίνποῦ εἰρτιβ ΔΟΡ ταΐγδ 168. [ ρουϊθησϑὰ δα Ὀπ5 1] ἴῃ αἰνὶπο [ὨἱΏρΒ |--- ΤΉ 0 Γ0 Δ1Θ 
-Ξ Οαηείεῖπ : Ἰ,δὺ Ὁ8 ρῖνο Ὠθοὰ ἰο ἐδοϑο ὑἱτηθδ- πο [ “ βίψχτιβ οὗ (86 ἔτωηθβ ̓" ἱπ [86 Κίηράοπι οὗὨ ὨθαΥθη.--- 

1 ἀοἀ μδ8 τηδγκθὰ ὈΥ͂ οογίδὶῃ Βίμτι8.-- 706. ἴο ὑπό8ο [ Τ1)686 ΒΙ 1:8 ΟἾΪΥ ἃ ἀϑυουὶ τυϊμὰ οδῃ σϑϑα ; [πο ϑρὶτῖϊ 
ἴτοὰ ὙΒΟΙα {96808 ἀδρατίδ.: Ἧ8ΟῸ 8 ἴὸ Ὀ60 ἰδεῖν] οὗ αοἀ ἀϊδβοίοδθα ἐδ6 ῬΌΤΡΟΒΟΒ οὗ 6οά.---Αα ΟὨγβεῖδη 
Βαυϊοῦῦ δὰ ΗΠ Ιροσ ἢ δά ἃ βρί γα] ρο] 16 γ.---ΟἸτϑὲ ἀοο8 Ὡος ὈδΩ ἴὺΓ δ0- 

Οενϊαοῖλ, :---Π γοῦν νἱβίοῃ τόσο Ὡοΐ δὲ ἔδυ], γοῦ | ρἴδυβο. 
ποῦ] ἀΘΒΟΤΙῪ ταΐγαοὶοδ Θμουἣ ἰο 88 0 15}7 γοῦ Ϊ 

4, Τῶι Ζοραυοη. ΟἿ, ΧΥ͂Ι. ὅ-12. 

δ Απᾶνἤθῃ δὲ8 ἀἸβοῖρ]θ8 ΤΟΥΘ σοηθ [0 (86 ΟἾΒΘΙ 8146, ὑμΠ6 Ὺ Ὠδα ἕοτροίίθῃη ἴο ἰδῖκθ 
6 Ὀτοαδὰ. ΤΉΘη {6818 Βαϊὰ πηΐο ἔμϑτη, Τα μθϑᾶ δὰ Ὀθύγασθ οὗ {μ6 Ἰθαᾶυϑὴ οὗ ἴπ6 ῬΠδτ,- 
Ἴ 8668 8π4 οὗἩ {μ6 Βεαδάυοθο8 [πᾷ 3.}.} Απὰ ὑπ0 Υ ΤΘδβοηθα διῆοηρ {ὨΘΙΆΒΘΙΥΘΒ, ΒΑΥΊΠΡ, 
8 1 5 Ὀδοδιβθ )1Ὲὲ ᾶνθ ἔδΚθῃ εἰμι ἰοοκ, ἐλάβομεν] πο Ὀγοδα. λίοβ θη «6808 Ρ61- 

οοἰνοα," ΗΘ 8814 υπίο ἰβϑι, Ο γα οὗἁ 1016 ΓΑΙ, ὙΓΏΥ ΤΘάβοὴ γὙ6 ΒΙΔΟΩΡ ὙΟΌΓΒΕΪΙν 68, Ὁθ- 
9 οδυβα γ6 δυὸ Ὀγουρῃῃῦ [γ6 ἴοοῖ, ἐλάβετε] " πο Ὀγοδαῦ ἢὴο γα μοὶ γεὶ υπἀεγβίδπα, πεὶ- 

186 Γ [ποῇ ΤΟΙΔΘΙΩΌΟΙ {π6 ἔνθ ἰοαῦθθ οὗ ἰμ9 ὅνο ὑμουβαπα, δῃα ΠΟῪ τωϑηγ ᾿αβκοίβ 
10 "πν ἸΏ ρ-θαβ Καὶ] γ6 ἰοοὶς τ᾽ [ἐλάβετε] ἢ) ΝοΙμου [ΝΥ] (μ6 βαυθῃ ἰοανθθ οὗ [89 
11 ἴουσ ἰμβουβαπᾷ, δῃηὰ ΠΟΥ ΙηΔ ΠΥ Ὀαβικοὶϑ [ρτον ϑιοη-Ὀδβικεί8] γ8 ἰοοκ υΡ0ῇῦ. Ηον 15 10 {πὲ 

γ8 ἂο ποὺ υπάογβίδπα ὑμδ 1 βραῖβ ἐξ ποὺ ἴο γοὰ οοποδυμίηρ Ὀγθδᾶ [βρακθ ποὺ ἴο γοὰ οὗ 
Ἰοαν65]," (Πδὺ γ8 βῃου]ὰ ἔρι} θονγασθ" οὗὨἨ [88 Ἰδανϑὴ οὗ [μ6 ῬΒΑΥΒ668Β δα οὗ {86 ϑ'ιαδάυ- 

12 ς668 [πὰ 5.77 ΤΆΘα υπάἀοτίοοα ὑπο ν μον ὑπαῦ πθ "αᾶθ ἐΐθηι Ὡοὺ Ὀθγασθ οὗὨ [δ9 
Ιεανθα οἵ Ὀγθαᾶ, θυΐ οὗ ἰμ6 ἀοοίτθ οὗ [λ6 Ῥμαυῖβθαβ δπὰ οὗ [86 βδαδάμοδοθβ [πὰ 8,].ἶ 

ἸΥον. δ.-- ὙΠ ουΐ [86 δες οἷο, τ ΒΙοΝ 18 Ἡδιιηρ [ἢ ἴθ 9 Θτϑοκ Ὀοΐοτο ϑα ἀπ 6668.--, 5. 
8 ον. 8.--- [Βοϊϊενῦ : Απα τοὴδη ὕεσυδ ροροείοσα ἐξ, λ6 δαίὰ, οὐ: Απα “δι ἀποιοίηρ ἐὲ ϑαξὰ ἴο ἕλει, γνοὺς δὲ ὃ 

Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς.--. 8.1] 
3 Ψον. 8.--Ὸς ἐλάβετε, Β.. Ὁ. Υυϊξαία, οἴο., τεδὰ ἔχετε, ψὸ λαῦδ. 80 Τδοδυθδηο. Μουον ἤλυοῦ ᾿ξ, ΤΊΘΟΒΘΏ- 

ἀυτῦ [ἀπ ΑἸζοτά] βάμογο ἴο ἐδο ᾿οδρέα, τ Ὠἰοἣ, δοοογάβ θοδὲ ἢ [Π6 οοπηφϑοίίοη. [Οοάοχ β᾽μδ! !σ5 ΣΟΘΩδ : ἔχετε, 

δηΐ οπἱί [89 ποτὰ οὐ μνημονεύετε ἴῃ ἴδο 70] ονείης γοτβ6.--Ρὶ Β.] 
, εν. 9.--ἰφἰ οφίνου ς, δ5 ἀἰϊδί!ποὶ οπι σπυρίδας ἴῃ γος. 106. “ΤΊ κόφινος γγβδὶ ὑγουυθ  8]}} Ὁ Ἐμ6 9 ον 88 ἔσαν. 
ΦΠΠρ- Ὀλοκοῖ : οοταρ. ὅαν. ϑαέ, 111, 16: "ζωαωίδ, σωονώπι οορλέη ζωπιησωο δωροὶοα."" ἙοὈΙηβοῦ, Ο». απ Τ᾿ Σεω. φ’ 
ἐλ Ν. Τ᾿ Σπυρίς (σπεῖρα) ἰ6 ἃ τουπὰ γ]αἰξεὰ Ὀαρκοὶ ἴον δίοτίηρ σταίη, Ὀτοδὰ, βδὴν, δοὰ οἴου ρσου δίοῃδ; οοσορ. Μεῖϊ, 
χυ. 31: Ματκ νἱ}, 8. 90: Αοἵδ ῖχ. 25, ΤῈ Ὑηϊκαίο ἰγδμοαῖθδ ἰὴ 6 οὔϑ οσορλέποδ, ἴὩ9 οἶμον ϑρογέαδ, Ἐπνδ]ὰ πδο8: Αὐγὸθ 
δηὲ ωκπακονδο; Ἰδῆρο, ὈοϊίοΣ : εἰφοζόνδο πὰ ϑδροίοοχδγδο (ἐν αὐτοϊζέπρ- δ αδζεῖδ ἀπὰ γτγοτίδίοπ-δαολοίλ)., Ὑ ΟΠ: οοΐγηδ 
δηὰ ἑθρμα; ἴδο Βμοίπη8 ὝΌΓΤ. : δαλζείϑ δηὰ τουπαᾶδδ, ΟΔΡῸΘ]1 ΠἰΚονθο : δαδιοίδ δὰ τπιαπαδ; Ὀπὺὲ Δ}} οἴου Ἐπρ]. 
οτα. ἩΒΙοὮ 1 οοτορατθά, π8ὸ δαϑζείθ ἰπ ὈΟῈ 68868.--Ρ. Β.] 

δον. 11.-- Τἰδοδοπάοτγῇ, 0] ον ες ΘΥοδΌδο δηὰ ἐμ τηδ᾽οσί ν᾽ οἵ τ ἴηεβδοα, τοδὰθ {9 Ρ'υσαὶ ἄρτων. [80 4160 1,60ἢ- 
τΒηη, δηᾷ ΑἸήυταᾶ, ὙΠῸ τορχαγάδ [6 δαί, γ 66. ἄρτ οὖυ 848 ΔΏ οἸηθηθδιοι ἴ0 ΘΧΡΓΟΕΘ 80 5626 Ὀοιΐοτ. Οοΐά. Βιηαϊτίοπα, 78- 
τίοδηυα, πὰ ἘΡΏΓγεθτΩ ϑγγὶ, [86 ἴἢτγοο οἱάοαὶ οχίδηϊ, ὩΠΘΠΙΤΠΟΙΔΙΥ δαδίαίη [9 ρίατηὶ, θα: Οοὰ, ΑἸοχαπ τί πη5 (88 νυ) δηθὰ 
Ὁγ Β. Ἡ. ΟονΡοῦ) σαδὰϑβ 6 βίχυ ασ, δὰ δὸ ἔη9 1δἵ, Υ ἱραίο (άπ). 1,λησο ἰγαπϑιδίοδ ὥγοάδ, ἰοαῦ68.---. ἊΝ | 

Φγεῖ. 11. -Προσέχετε δέ, κοοοτάϊηρ ἴο Β.. Ο,, 1. δἱ., 1,δοξτηδηη, ΤΊ οπἀοτῖ, δραίπεί προσέχειν. ΗΘ 8 ΤΘ- 
Ῥεδίδὰ βράἀπιοῃ 0. ηοὲ δ᾽ ΩΡ 8 πδσγαϊΐνο, ,ὅψῬ.6 ΜΟΥΘΥ δραίπδὶ Ετσί ἴσϑοῦθ. [Οοὰ, ΒΙ ΔΙ ουδ, πὰ 86 ἘΠ, 5} οὐ 168] δα ]- 
ἴοτβ οὗ [89 Οτεοκ Τοδῖ,, Ττοβθ1165 διὰ ΑἸήοσὰ, ᾿ἰΚκοντδο σεϑὰ ἐμ ἱπιροταίίνο προσέχετε δέ, δειξ δοιοανο, ἱπαϊοδὰ οὗ [9 ἴἢ- 
Δοϊενο προσέχειν, ἴο δειοαν 6, ΟΥ ἐλαί ψὸ δλοιιαὶ δοιοανε.---. 8. 

ΤΎ χα, 11 δηὰ 13.--[Οὐλὶξ φ ἔλθ, αδ ἴῃ γϑσ. δ: ἔδο διείοῖθ ποῖ θοίω:ς τοροδίϑα ἴῃ ἴδο ατϑεῖς.--Ρ. 8.] 

ΒΟ ΠΟΘ ΡΌΓΖΟΥ δηᾶ ἀ6 Ὑ οἰΐα, οον μοτὰ ὮθΘΓ τοίου: 
τοῦ ἰο {6 Ὠγροστίθυ, ποὺ ἴο ἰμ6 ἐφαολέπρ οὗ [80 ῬΒδι- 
ἰδοοθ, Μΐοῖ ἴδ6 1,ογὰ δοτητθη 8, ΘΟΙΏΡ. οἷι. χχὶϊΐ, 4 
Βυὶ Μογογ ΓΕΊΗΥ ἸΒεΙαῖα 18δὺ [8:Ὲ Θχργοβϑίοη Γαΐο ΓΒ 
ποῖ ἴο ἱμοῖν ἰοδοβίηρ᾽ ἰῃ βοΏοΓΆ] (Ἰπο] υαΐηρ [Π οἷ ἀρτοο- 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

γον. ὅ. ΤῊο οἰγτουτηδίδηοο ἐμαὶ [6 ἀϊϑοΐρ ] 68 ἤου- 
ξοὶ ἴο ἰδῖκα Ὀγεδα τ ἔμϑῖα ἔοτο ὉΪΥ 1] υπίγαίοδ ἐποὶν 
Θχοϊϊοιηθηὶ, ἀπὰ ἰΠ6 Βαϑία τῖϊι Ἡοἢ μον μαὰ ἸοΝ ἐ τίν ἐδ6 Ἰαπὶ. μυΐ οηἷγ ἰο ἐμοὶ ᾷ 

(πὸ ᾿τοβίογῃ βογο. αοοογάϊησ ἰο Ματὶς (ν| 1. 14 ΤΡΝΣΙ Θ ἴα}, Ραΐ ΟἿΪΥ εἷν βοσίδτίδῃ Ῥεςῦ 
: Ἰίαγιιἰ.5.» ΤΏ ἐντάλ ἀνθ . 9). ἢ 
ΠΟΥ μδα ποῖ τῦοτθ ἴδῃ Ο.6 ἰοῦ ἰπ (80 88ϊρ πὶ δὰ 9 ἐντάλματα ἀνθρώπων (χΥ. 9), μονονεν, 

ἴδε. Τῆο ονοηΐ ΠοτΘ γϑοογάοα υτΐπσ Ἐ[ΤῸο ΑΙ. ὑγδηδιδίου, ΏῸ ΠΟΥ͂ΟΣ δόϑτδ ἰο ἘΔΥ͂Θ Τ6- 
186 Ῥαββαρα δοτοββ ἴπ6 ἰδῖχβ. ἸΘΟΚῚ ΒΊΟΝ ἃ ἴδ ἴ0 Μογθι, δὸ οὔθῃ αὐἰοῇ [ἢ εἰν ΟΟΙΏΓΩΘΠΊΔΓΙΥ, ΤΩ ΑΚ 68 

᾿ δἰ δηὰ 1,Δημσο ΒΑΥ ΠΟΙΘ ἴπ6 Θχδοῖ ΣΟΎΘΓΒΘ, Υἱζ. : "' ΙΟΥ̓ΟΣ [ἢ- 
γεν. 6. ΤΏ Ιϑανθ.--- Ζύμην τὴν διδαχὴν ἐκά- | εἰδὶ8 ἐηδὲ τϑ θυ λούῤεὶ ΔΡΡΙΙοἃ ποῖ ΤΠΟΓΟΙΥ ἴο ἐμοΐτ οὐ 

τοδοδίησ, Ὀαξ αἷδο ἴο ἴποδο ροϊπὲὶβ 1 ὙἩΨΒΙΟὮ (ΠΟΥ͂ δατοοᾶ ὙΠῚῈ 
δ ἴανν 112010 [πὸ 1019 6886 ΟἸσίδὶ νου] ἃ ἤδγο δγηοᾶ [80 
αἰδοῖ "166 δααϊηρβὲ {86 Ἰὰν οὔ ΘοὰΪ Βυϊ ΜοΥΟΣ δι ἢ. 816 
(ποῖ), ΔΙΟΣ ὁρροϑίης βοθ ΠΘΟΚΘΟΏΌΓΡΟΙ δὰ ἀθ ὟΥ οὐ θ᾽ 8 
Τοΐδτϑθῃοο οὗ ἴη9 ἐδασόπ ἴοὸ (ἢ9 ἀψροορίαν οὗ ἴ6 Ῥμδγίδϑοϑ : 
“ Αυδ ἄδπι ΒΙΙἀ0 ἀο5 βαμποτί εἶχα ὁΣ}6}}} σοῦ 86] υδὲ, 4426 πέολξ 

6 ΙϑὮτο ἤοΠῸῚ βοοίοη ὥδογλαμρέ πα ἐπὶ Θαπδόη. (Δ ὁἢ 

λέσεν, ὡς ὀξώδη καὶ σαπράν. Ἐπί, Ζίραθ. Οἱ ἐδ6 
ΔΒΔΙΟΚΟΌΒ ΔΡΡ Ἰσϑιΐου οὗὨἨ ΝΣ ὈΥ [86 ΒΑΡΌΐΏ8. (ἴο 
ΠΩ’ 0 Ἄρει ἱπβαθῶοθ ὙΕτΣ ἴον 6υ]}), δόε Βυχ- 

᾿ ΚΞ: Ρ. 2808 ; 1ἱᾳδιίοοί ὁπ [816 ραβδβαζϑ. 
ῬΙδοσεπιγ, αἰ, 88.) Ηὸ 

9...ἌΔσ 
Μίογοσ. Ἀοοογαϊης ἰο Ϊ ἀϊ 



290 ΤῊΕ ΘΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΥ. 
ππεξτ τος αἰ Ὁ ὅτ τ ττ τ τ 5 6 τ Σασ το ΄ ὐὕτὦ σφ΄ τς - 

οοπρδέϊταϊθ ΟὨΪΥ ὁη6 ραγὶ οὗὈ (86 ἸΙοδύοη. Αρρὶγίης ἰὸ 
ἐδ6 ὑπἴο δοοίβ (6 βδδάυοθοβ δ8 τ} }} 828 ἰ9 Ῥμδτῖ- 
8668), ἰῃ6 Ἔχργοβϑίοῃ τηυβὶ 1οἴδυ ὑ0 [80 ΘΟΥΓΌΡ (688 
ΟΥ τοῖν ἰοδομίηρ, ατίϑίηρ ἴγοτα (μοῖρ 
πηίοῖ, Κα Ἰοασοη, δὰ ἰηΐθοίθα δηὰ ροϊβοηδά ἰδ6 
ἡ ΏΟΪ6 ρϑορῖὶθ, δῃὰ ἔγοσῃ ἡ] ἢ ονθῃ 186 ἀἰδοΐμ]68 66 
πού αυϊίδ ἔγϑϑ ; τῃ 6 δβρϑοίδ!ν δ 488, ᾿πῃ ἩΏΟΒΟ Ὠσαγὶ 
[818 Ἰοραγθη γγὰ8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ γον ορίπηΐηρ ἴο Ορθϑῖ- 
δῖθ. ἡ ἰδ πβἰριῃίβοδηοο οὗ ἴμ6 Ιοαυθῃ, ὀοραγο ΟἿΓ 
ΤΟΙΊΛΑΓΚΒ οἡ Μαίϊ, χὶϊ!, 88.---Ὑ 18} [86 ἀδ04] ΒΌρΟΙ- 
βοΐ] ἴγ οἵ ται ΟΠ Δ] ἴδτη, σορ Ατωσαοὶ (1. 28δ) ΒΌΡΡΟΒ6Β 
ἰμδὺ ἀοπιοδίίς γτοαυγοιιθηῖβ Οὐ Ὀυδβῖποδθ δηρσαροιηθηΐθ 
ΤΩΔΥ δύο τοηδογοα {π6 σοΐυσῃ ἰὼ [Π6 Θδβίοσῃι ΒΏΟΓΟ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ, ΘΠ ΓΟ νου οοϊεϊηςς ἴμ6 ἄθορ ἱπηροτί οὗ 
ἐμΐ8 ανθηῖ. [πη ροϊπὶ οὗ ἴδοϊ, ᾿ὺ νγ88 ἃ υἱγίιδὶ Ὀδηϊβῃ- 
τηθηῦ. ΑΒ Β0} (6 αἰδοῖ ρ]698 αἷβὸ ἔθ] ἰΐ, Βα 8 
φηοτί ἰἴταο Ὀαΐογο ὑμ6Υ δὰ ἰγανογβοὰ (86 Ἰσηρί δηὰ 
Ὀγοδαῖὰ οὗ [86 Ἰαἰκο ὑπάθῦ Ῥθου ΔΕ (Υγίηρ οἰτοῦμι- 
δίδῃιοοθ. ΝΟΥ {ΠΟΥ τοασττιθαὰ ἱπ {π6 Ορροαῖίο ἀΐτθο- 
ὕοῃ ὈΥ {Π6 βδτὴ6 ἰγδοῖς. Α βϑοοῃὰ {π|6 ἐῆ6Υ ΒΑῊῪ Οδ- 
Ῥογθδυτα αἱ ἃ αἰβίδποα, πὰ ἴΠ6Υ [610 ἃ5 1 {ποῖν ἤοπιο 
ἴΒογΟ ΓΘ δγοδαγ ἰοϑΊ. ΤΏ Μαβίον τοδὰ [ῃ 686 ἔοεὶ- 
ἴηρβ, δῃὰ υπάοτγβίοοα (ποὶγ βοῖτον. ὙΠ Ὀτανὸ ἀδ- 
ἰοττηϊηδίίοῃ, Ὀὰΐ 48 γοῖ ΟὨἹ]Ὺ Ῥαυία Ὁ τοπουποίπρ ὑπ 6 
ον], ὑπο γ ζΟ]Π]ονγοα Ηΐτα : Ὀυΐ ὑμοῖν Ὠϑδγὶβ β0}}} οἴυπρ 
ἴο ἴῃς βοθῆθ οὗ {μεῖν δδοϊοῃβ δηὰ ποροϑ.0 ὕπαον 
[Π686 αἰγουτηδίδηςο68, 6508 δἀἀτοββοα ἰοὸ (Πθτὰ πα 80]- 
ΘΙ Μαγηΐην, “ ΤΆΚΟ Π6οα, δηἃ ὈΘΎΔΡΟ,᾽ οἵο. “ὙΠ οα 
1π6 Ομ] τοι οὗ Ιβγὰ6] ποπὶ ουἱ οὗ Εσγρί, [Π6Υ ᾿όγο 
ΘΟΙΏΔΠ 6 (0 ρυὺ ΑὙΔΥ (86 Ιεβνθη, ἀηὰ ἰο ἰθανο ἰΐ 
ὈΘΒΐηὰ ἰῃοπ (Εχ. χὶϊ, 1δ--17). Αἵ {πὸ πιο, (86 6χ- 
Ῥγεβαίοη γοΐοστοά ἰοὸ 106 ερίγὶϊ οὗ Εργρὶ 88 δὴ ἰηΐδο- 
ουβ ῥγίποῖρ]θ, τηοδὲ ΡουγοΓὮ] ἴον ον]. ΤΉΏΘΥ ΜΟΓΘ 

- ποὺ ἴ0 (ΔΚ ἰο Οδπδδῃ δὴν οὗὨ τὴθ ἰπίϑοϊουβ δογγὰρ- 
ἄοηδ οὗ Εργρὶ (οὔτι: 1 Ὅος. ν᾿; βεῖδν, 11, 168). ΤῊ Ϊΐβ 
ουσιοῦ οὗ {86 ᾿μοτὰ τὶ δἷβ αἰδοῖ] 68 τοϑοι Ὁ] ἃ 106 
Ῥδββαβθ οὗ 186 οἰ ]άγοη οὗἁὨ Ιβγϑεὶ ουἱ οὗ Εργρί ; |{κ6ὸ 
ποιὰ, 6 ποτ Ἰοδ ὈΘΒϊπὰ ἰμ6 Ὠοδι ϑηΐβτα οὗ {6 
ῬΒΑγΒο68 δπὰ βαάδάυσοοο. ΤῊ Ξβανίουν (ον ἰδὲ (Π6 
ἔτοαὺ ῬΆΒΟΠΑΙ ἔοδϑύ---πιοὺ δυτω  ] 1 08}}γ. Ὀὰΐ ἴῃ ΤΘΘΙΥ 
-- 88 αὖ βαπὰ, Ὁ 184], Ης γὰ5 ἀθορὶν αδοιθα Ὦγ 
186 {πουρὰξ ἰμαῖ, ὑποοπβοίουβιυ, ΗΪβΒ αἰβοίρ!6β β.}}} 
σαντα τι ἰῃθπὶ βοῖὴθ οὗἨ {πὸ Ἰοάυφὴ οὗ πο Ῥδατί- 
8068 δῃηά Ξεάἀάυορε8.) δποθ (86 πασπίηρ (866 ἐδ 
δια μονΒ Ζοδδη, «ἴόδω, ἰἰ. 2, 818). 

᾿Απὰ Βεάάποθοε.---Ματῖκ ἢΔ8 ἰπϑίοδα : καὶ τῆς 
ζύμης Ἡρώδου. 1ὲ (6 βαδάμποροθ παά δη] βίο {6 
Β ΤΩΡ ἢ 65 οὗ Ηεογοά ἰῃ ἀδτηδπαϊΐηρ ἃ εἶστι ἔγοσα ἢθᾶ- 
το, ἰπ6 δἰζυδοῃ οὗὅὁἨἉ πιδίίοσβ πδὰ Ὀθοοτλα οὐΘἢ ΤΏ ΟΓῸ 
οὐαὶ. Βυΐ {818 ἀοο8 ποὺ ΠΟΟΟΒΘΑΥΙΥ ΦΟ]]Ο ἔτοσα 
180 ἰοχί ΤΏΘΓΟ ΜΒ ἃ ὑποῦοϊ ὰ Κὶπὰ οὗὨ Ἰοανοη, το ἢ 
τηϊρῃῦ ὈῸ ἀοϑίριαίοα 68. Ὠγροου ἦσαι] δοουϊατίβτω, δπὰ 
ΠΕ ΠΕ. τατον 88 δϑϑυϊηΐηρ ἴῃ [10 ΟὯΘ 0886 [0:6 στὴ 
οὗ Ἔσο υϑίνθῦο88, ἴῃ [86 οἶον ἐπαὶ οὗὁἨ ̓ ἰδοτα]ΐβτη, Ηογο 
ἯΘ ΠΑΥΘ [Ὁ [06 Βτβὶ ὕτωθ δὴ ἰμαϊοδίϊοη οὐ δηοίθοῦ 
οἴἶδμιοο ἰθδη δαὶ οὗ ρΡΒασίβαϊοαὶ ὀχοϊυβί υθη688, ἰὰ [Π6 
ΒίΔρο οὗ [8.6 νου α] Ὁ ΡΟ]ΪΟΥ οὗ Ηογοὰ οοαυοίίηρ ἢ 
(86 Βοιηδῃ δυίμογιοβ οὗ {86 ἰαμηὰ, Ὑ70ὸ 866, 88 ἰὰ 
ὝΘΓΟ, ἰμ6 ρσοίτὴ οὗ ἴΠ6 ἰαΐονς οδϊυσηην, ὑπαὶ «68118 
οἰαϊτηοα ἰο ὈΘ 8 Κίησ, ἀπά ταυδβὶ ἐμογοίοσα Ὀ6 Δ ΘΠΘΙΩΥ͂ 
ἴο Ομ8λν. 

ἩΠΟῪΣ ΤΑΔῺ ὈΑΒΚΟΙ8.---ΕΥοτη Αοἰβ ἰχ, 2δὅ, Βοη- 
ξεὶ τἰσο Ἰμέοτβ ἐμαὶ ἃ σπυρίς ἯΔ8 ἴΑγρον ἴδῃ 8 
κόφινος. 

ἴτο {Π6 6 γο  πϑτ τ πῆρ το ̓  ἄδτη (6562 τη οἴ ΠΡΌΒΟὮ ] 0646}} 
ξοτηοῖμς κϑύγοδϑη 86ῖ, δοη ἄθγπη ἢ ομαγα κ οΥ 8.156} 6 ϑεσέθη- 
1ελνα, ἰἤτο ἀϊο Μοτα! ὰξ γογάοσϑοηάθη ἐντάλματα ἀνθρώ- 
Νὼν (ΧΥ. Ὁ), ἄδμὸν Ἐξ δὴ ἀΐο 1,6 ητο Ὀοίάοῦ σμδαγηηεθπ 818 
ζύμη ἀδτοιοὶ]ϑη Κομηῖο, 80 γατβομίθδεη δυσὶ ἴμγο δοίἀδ:- 
δβοϊ ἴσο Ῥγποῖριθη άγο,"-Ρ, 8. 

ὈΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΙΟΘΑΙ, 

1, ΤΏ ἔδ]αθ Ὄχοροβὶβ οὗ {π6 ἀἰβοίρ[θβ οἱ ἴδ πογΐβ 
οὗ [86 βανυουῦ ΏΔῪ ὈΘ6 τοραγάθα 88 ἐπ ῥγοίοίγρε οἷ. 
ΤΩΒΩΥ͂ ἃ ᾿αίθν ΤΑΙ ΒΟΓΔ ὉΪ6 ΡΟ οστοδποο οὗ ἐδι6 β8ζης Κίη, 
Αἱ ἔσγβι (ἸΘῪ ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ ἰτοα ἴο υπαἀογβίαπα ἱμοπ 1 
ΘΓΆ]]γ, δὰ ἱπογοίογα 88 τλθδηΐης : Βοτασα οὗ ρδγίδϊ- 
ἴῃσ οὗ (86 Ὀγοδά οὗ (86 Ῥῃδυίβοοθ δηὰ Βδαάπορα, ος 
αν πὸ ἔτος οοτητηυπίου πὶ ἰἤθτα. Βαὶ {8 
που]ὰ Παγθ ἱπιρ]]οὰ ἐμαὶ (Π6Υ ουἹὰ ἤανα δὰ ἴοπηλκθ 
ἃ Βοραγαΐθ ῥγον βίου [ὉΓ ἀπρκανῶ, 8ΔΔ ἴδ6 ἡ0]6 
ΘΟΌΙΓΥ ὙΔΒ αἰνϊἀοὰ Ὀαοΐτθοι ἰῃ 6 ραγίΐοβ οὗὨ {πὸ Ῥμιδτν 
ΒΟ6Θ6' δηὰ 'δσαάμυοροδ, δὰ ΠΟπΟΘ ΔΩΥ ργονϊ βίου πρϊοὶ 
(8067 ταῖρῦ Βανθ ροὶ ἔγοστα πίϊπουῖ που]ὰ δνο Ὀδεῦ 
τορυΓ6.-- ΤΏ 686 Γπουρθ 8 τ γΘ βυσοοοαθα ὈΥ ἰδὲ τοῦ: 
οἰἰοοοι (μαὶ ἰδ 7 ἢδαὰ πὸ Ὀγοβδᾶ, δῃᾶ ὈΥ͂ οᾶγοβ πιοὰ 
ἄγονν ἀοττι ἀροὰ ἴμοῖ ἰ86 του οὗἁἨ ἰῃ6 1,οτὰ δῦσαὶ 
186 11 00]᾿ 668 οὗἉ [μοῖρ ἔδίιἢ. 

2. ο γό ποὶ ψεί ὠπάεγείαπα ἢ ΤῊΘ ΟΧΡτοββίοῃϑ εἴ 
[Π6 βατὴθ 88 Ὀσίογο ἰπ οοπηροίΐοη πὶ (86 τβδιΐην 
οὔ [86 δβαπᾶϑ. Νον ἰδμαὶ [Πὴ6 Βορδγδίΐοῃ μδὰ δοίμα! Ὁ 
ΘΟ] 6 ΠΟΘ, ἰὑ 88 Πίρἢ ἔτη {μαὲ {ΠΥ ββου ἃ δδῦθ 
ὈοίοαΣ υπαογειδηάίΐησ, Το αοβρεὶ οὗ Μαγκ μνοβ ὃ 
ἔ]ον οα Ἷη6 οὗὨ (δ}18 το ΪκΘ. 

ἨΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ (γθοίοἹὰ τοι γοαθηὶ οὗ 86 Ἰμογὰ δοῦοβα (86 
ἴαἸκ6.----Πθβθι]δποθ Ὀοίτγθθη [π6 ραββαρα οὐ ἰῃ6 1,οτὰ 
ΔΟΓΟΒΒ ὑπ6 ἰαΚ6 δηὰ (δι οὗ [16 σὨΠ]άγοη οἵ Ιβγαοὶ σαὶ 
οὗ ἴ)6 ἰαπὰ οὗἩ Εργρί.--- Βειοαγα ΟἿ ἐλδ ἰδαυεπ οΥ (δ 
Ῥλαγίδοοα απ ϑαάάμοεοι : 1. Τὶ ἀοβὶστιαίου : ἃ ὑπὸ: 
ἔο]α Ἰζπὰ οὗἉ Ἰράνθῃ, διὰ γοὺ ἰπ γοδ "ΕΥ̓͂ ΟἿ]Υ ομ6 ἰοδῦοα 
(οχοϊυδῖνο Ὀἱροίσυ. δπὰ ἰαχ πρΐνθγβα ἰβπη,---αἴνον ἃ] 
ΟὨΪΥ͂ τἰστ κε δὲ πον ἴῃς συΐβο οὗὨ ρἱθίγ) 4242. ΤῊϑ 
νγδγΐηρ : (α) Βοταγο ; (δ) 8ὸ μι, τ ἷ}6 ἀνοί ἀΐπρ οη6 
οὗ {686 ΘΓΙΌΓΒ, γ6 1Δ}} ποὺ ἰπίο 86 οἰ ..--- ΤῸ ογοδδ 
αἰ Φοδὺβ ἰο (86 οΟἴδοΡ βἰὰθ ἱπλρ] θα δηὰ σοαπΐγοβ 
οοιρ] οί γοπυπῃοίδώοι οὗὨ 86 το ]ά.---Π τηδιίοτο 118 
ἰδαὶ τὸ ουὐνγαγα νυ ἰοανο Εσγρὶ, ἱξ ἯΘ ΟΔΓΓῪ 118 οΟἱ 
γυρίΐοθ ἴῃ ΟΡ Ποατίβ.--- Τὴ Γρο ὩΡΒ οὗὁἨ 1.6 Μαϑίοῦ 
δηα (8086 οὗ ΗΪ8 ἀϊδοίρ᾽ε8 οῃ Ἰοανίπσ [8.6 τϑδὶπὶ οἵ (89 
ῬΒατβοοΒ: 1. Τα ἔογοβίμει οὗ {16 Μαβίογ, δπὰ (δ9 
Βορ] ροηοο οὗ (86 ἀϊδοὶρὶο68 ; 2. (86 ἔγθοάομι ἔγοτῃ 879 
οὗ ἰδ6 Μαβίονς, δπαὰ (6 αῃχίοίΐθβ οὗ (ἢ ἀϊβοίρ]οδ; 8. 
1:6 ΟΔΙΤΏΠ 688 οὗἩ ἰῃ6 Μαβίδν, δπὰ 86 δχοϊιοιηρηὶ δηὰ 
ἀϊδίγθεβ οὗ (6 ἀϊ8οὶρ]68.----Οὐπηθοομ Ὀούπθθη [86 
ΤΩΘΙΊΟΓΣΥ͂ δηὰ ἰΠ6 ποατὶ: 1. Εχοϊϊοτηθης (86 βρηηρ οἵ 
Τοτροι δα! πο88 ; 2. ΟΔΙΤΏΠ659 πὰ βοῶσα ἰδ δβυγεεὶ ᾿ 
ΤΏ68Δ08 Οὗ ὈῬγοβθῆοσα οὗ τηΐπά.---ΤῊο οἰγουτηδίδησα (δδὲ 
1μ6 αἰποῖρ]οα δὰ 8ὸ ἔγοαθη  Υ τοδί πἰογργοιοὰ [80 
τηθϑηΐηρ οὗ (86 [οτὰ, τοοογάθα ζ0Γ ΟἿΣ νδιτιίηρ.--- 
Ῥτίποΐρβὶ οδυβ68 οὗ ἔδ᾽βα ἰηἰογργοίδεζοηβ οὗ ἔδϊιο πον 
οὗ αοἀἂ: 1. 5'΄ανἱβῖν 1 ΓΑΙ : 2. ῬΘΥΒΟΏΔΙ ἰηἰογαβίδ ; 
8. ἔραν ; 4. δ ὈἰΓΓΑΓΥ ρουνογβίοιβ.--- - ον (μο [οτὰ μδὰ 
ἴο τορϑαῖῦ ἰὸ Ηἰβ αἰβοὶρ]θβ, διὰ ἴο φυοβάώοῃ ἰμ6ηὶ ὁ, 
186 Εἰδίοτγ οὗ [86 ἑοῖο ἃ Γοοαϊΐϊμῃρ οὗ (86 τιμ] ἰςπἀ6.--- 
ΤΏ δηχίοιυ οὗ [Π6 ἀἰδβοὶρ]ο8 αἴοσ (λ6 ταϊγασυΐουβ [οϑὺ" 
ἱπρ οὗἩἨ 186 τουϊτιἀ6 ᾿ϊδο 1 ἃ τιουταξαϊ ποπάοῦ.-- αὶ 
ἐδουρὰ [86 1μοτὰ Ἔν . ῬΡΟΓΪΌΣΤΩΒ ὩΘῪ ταΐγβοϊοα, γοὶ ἔαλ ἢ 
ἰπ Βΐπὶ 8ι}}} οομίϊπυ 68 ἃ τηίΐγαοὶο.--- 7 οη, ππαετείοοά 

(νοῦ. 12): σῇ θῇ ΘΥΙῸΓ 8 τουχονϑά, γα δπὰβ δῷ 
Θμΐγδσοθ. --- Τὸ Τογὰ ΘΙ ρἢ δ Ἶ68}}}0 τοϊ ογαίεβ : Β6᾽ 
ἍΑΓ6 ΟὗὨἨ {Π6 ἰοάνοη οὗ ἰη6 ῬΒαδγίβοοβ δηὰ βαάάῃοθθβ, 
--- Το Ἰοαάσϑὰ οὗ Φον ἢ Ἰορα! δι δηα οὗ μοδίῃθηῃ 80 
αἱατγίδγῃ ἱπ ἰμ86 Οδυτοῦ οὗ ΟἸτίβι, : 

ϑίαγζε :-- ιοδπεῖ : Ὕ)α ἀο ποὶ 1056 ὈΥ͂ [ΟΠ] 
ΟἸὨτἶβὲ 80 οἸΟΒΟΙ 88 10 ἃ {π|6 ἰο ἔοτρεὶ ΟΥΘΓΥ οαγίδ- 
Ἰγ οοπδίἀοτδοῃ, εἰμοθ, νον 411, τὸ μᾶῦὸ [80 δ6δὶ 
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Ῥατὶ, Ρβ. ᾿χχἱ, 28.--- αὐ : 1,οἴ τ τοί τὶσ υρ αἰξ- 
ἴοτοηΐ ογθοαα.----ΒΟΊΉΑΓΣΕ οὗ Ὠδγοὶϊοβ δηὰ ζα1]80 ὑβδοίοσα. 
--Οὐγαριον : ΑΒ Ἰοδύθῃ ροινδάδβ 186 ψὮΟἷΘ τη8588, 80 
ΠῚ δ βίη ρ] 6 ΕΥΤῸΣ ΟἹ ΔΩΥ ζππἀδιηθηίδὶ ἀοοίτμθ οοΥ- 
τυρὶ 41} ουῦ Οὐ ΒΟΥ υἱονσα, ἀοργίνίπρ ἰθοτα οὗ ἰμοὶν βῃϊ- 
ἰϊυ8] ναϊυθ, 3 Τίμπι. ἰἱ, 17.---Ζοἰδίμα : Ηθδγογβ ἃγο δρὶ 
(0 Βρροβο ὑπαὶ οουίδί ῃ ΒΟΙΤΆΟΏΒ 8ΓῸ δἰτηθὰ δραϊηβι 
οι, τ ἢῖϊο ἰῖ5 ΤΥ Ὀ6 ἄπο ἰο 86 γοΐοο οὗ ἰμοὶν 
οὐ ὀομβοΐδσηοο, ποὺ ἰ0 (86 πογὰβ οὗἨ ἰὯθ Ῥγοδοῦθυ.-- 
2ἴαγια : ΤΏ τηϊβίδοβ οὗ ἀΐβαΐρ]θβ, δῃὰ μοῖρ σοβθο- 
χαθῃοεα.---ΟἼαπδίειπ : ΗἨΟῊ οἴἶδη ἀοο68 δῃχίθιυ ἔον ἀδὶ- 
Ἰγ Ὀγοδὰ ἰδκ 86 ρῖδοα οὗὨ δηχίϑιυ ἴον 86 βου] ]-- 
6818 Βοδιοῃΐηρ (6 Ὠοδγί.---ΟἸγὶϑὶ Ὀδασίηρ σι (6 

ΜΘΆΚΉΘΑΒ οὗ οὖν ἔδἱ τ, δηὰ μἰνὶπρ' ΤΟΓῈ ρστβοο.--- ὕτα- 
“6Υ: Ἐτοασσηὶ τηραϊδίίοῃ οα ἴδ6 μαδβὶ γγδοίουβ δῃὰ 
ΠΌΠΟΙ ᾿ΓΟΥΪβ' Ο.8 οὗ ουν αοὰ δ8ῃ δρργουϑὰ τοπιθ- 
ἂγ [Ὁ τὑῃρε]16[.--- ον Τγθαυθ 18 δ ἰλυ8 (δαὶ 

(8007 πο οὐρῶὰξλ ἰὸ αν Ὀδθ ἰθθόθοσθ ἤδγα ποοὰ 
ἴο Ἢ ἰδυρῆῦ ἀροίπ ἰθδ6 Βγαὶ ῥγίμοίρ!οβ οὗ ἀϊγίπῃθ 
ἐπι 

Οονϊαοὶ :--- [6 πογὰβ ΟΥ̓ 9650}8 ΤΩΔῪ Ὀ6 ταΐδίηΐον- 
Ῥγοίθα οσ ἔογροιθῃ βίαν ΟΠ ΘΔΚΙΠΘΒΒ οὗἉ 7] Ὦ---- 
Ἀσοοναϊησῖν, πο μοτὰ γορυϊκο8 ποὲ 80 τηυοἷ {Ποὶγ ἶᾳ- 
ὨΟΓΒΠΟΘ, 88 πον ΘΑΚΏΘΒ8 οὗὨ [41 δηα [οἷν ΟΔΓΠΔ]}- 
ἐγ, τ ΒΙΟἢ τὰ (86 Βουγοα οὗἁ ἰδδὺ ἸσΏΟΓΔΠΟΘ. 

Ἡδιδηδν : --- ῬΏαν βαίβγα : Δρροδγδμοθ οὗ ρίδίγ, 
Ὠγροσείεϊοαὶ οδιθηϊδίίου οὗ ἰδίῃ. βαδαυοίβηη : δρ- 
ῬΘΆσϑῃοο οὗ ἃ βρίτγὶὶ οὗ ἰῃαυΐγγ, οομοοδίτηθηὶ οὗἉ δι ἢ 
ἔγοια ἔδαν οὗ τλθῃ.--- ΟἹ σοῦ. ἢ : ΒΙΠΏ ΠΑΥῖν τσ τηϊρὶ 
ΒΑΥ, Παρ] Θτοϊπἀοα ΟὨ τ δη8 ἀο ποὶ υπάοτγβίδηὰ δ 9 
διίβ απὰ ῥ᾽ η8 ὈΥ ὙΔοΐ ὉΠΌ6] οὗ υπάἀοιτοίποα ΟἸσὶ5- 
ἰδηϊιγ.---ὕογ8. 8-10: Α οἷοας ουϊάδηοθ {18 ἐμαὶ [ἢ 6 
Αροβίϊοβ γγϑσθ ποῖ μοῦ σγσϑαυ!ουδβ, ΠΟΥ οἢ (δ 6 ᾿Ῥταιοὶ [ῸΡ 
ΤΩΪΓΔΟ]68. 

ΡΑΒΊ ΤΗΙΒ. 

ΟἨἩΕΙΒΥ Ῥγοβοηΐβ ἴδ6 Τπΐαγο Ὠἰβίοτυ οὗἩἁ {80 Κίηραομι οὗ Ηθδγθῃ, ἱπ ορροβι οι ἴο [89 
Αποϊοηῦ ὟΥ οὐ]Ἱὰ δηᾶ ἴ8ο ΤἜΘΟΟΓΔΟΥ. 

ΟΟΣΥΕΝΊΒ (τοῦ ΟἿ. χγυί. 18-  χ. 16) :-- 9 ροτίοα 86 ΠΟῪ δστῖνοα 707 Ἰοπηάίηρσ 1.6 ΟΒΌΓΟΝ οὗ ΟἸτίδέ, Οὗ ἐκκλησία, ὦ ὁ 

ἀϊδιίποὶ δηὰ υἱἊ Ὁ]9 Οοσαπιυ γ, ἰὰ ορροβίοι ἴο ἐδδὲ δπαίϑης ἴοστηι οὔ ἴ89 ΤΉ ΘΟΟΥΔΟΥ͂ ὙΒΙΟΝ τὸ Βοῃσείοσι ἢ ἀοοτηϑὰ [0 
ἡπάφτηοοῖ. Τὴ ΟΡδὴ δηὰ ζ70]}1 δοηζοδδίοη πδὲ ψαδὺδ νὰ8 ἔμ: Ομ τίδὲ, [9 δου οὗ Θοά, Ἰογπιθά, 80 ἰ0 δρϑαῖ, ἴῃ 9 τιοσηϑξ 

ὙΠΟ ἐδο ἐκκλησία τλβ θοσῃ. Ετοπὶ ἔδδὲ βοῦν ΟὨτί δὲ ταδυϊ δαϊδὰ δηὰ οὐποὰ Ηἰ ΟΝ ΤΟΝ 88 δα οῖ, ἐπγο: σὴ [Π6 Θ0Ώ- 

ἐδοεῖου τ ἰοὰ (λ6 ΟΒατοῖι ταδᾶο οἵ Ηΐπι. ΤῊ8 ΟὈΌΓΡΟΝ 18 ὮΘΤ6 ὑτοδοηθὰ ἰπ 118 Ἰοράϊηρ' οΠδγδοίοσ δέ! 65: 1. 1 118 »γ9"» 
» Δ αίδο ολασδοῖοσ δὰ οοπίδοδείηρς Ομ τίδι, ἤτοι οὗ. χυί. 18-Χυ , 27: 2. ἰὴ 118 »γέφαίξϊψγ σδρδοιγ, ἤοπι οἢ, χΥῇ!, 1- χίχ, 269 

8, ἴὰ 16 Σέμσἧν ταδιυδοοίοιίου, ἴγοτα οἷ. χίσ, 37-  σ. 16, 

ΕἸΒΗ͂Τ. ΒΈΛΤΙΟΝ. 

ΤῊΕΒ ΟΗΌΒΟΘῊΗ ΙΝ 1715 ῬΕΟΡΗΕΤΙΟ ΟΗΠΑΒΑΟΤΈΒ, ΑΒ ΟΟΝΕΈΞΒΙΝΟ ΟΕΒΙΙ͂Τ, ΤῊΕ ΒΟῸΝ ΟΕ 
ΘΟΡ, ΙΝ ΟΡΡΟΒΙΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ [ΓΕΘΑΙ, ΟΡΙΝΙΟΝΒ ΟΟΝΟΕΕΝΙΝῸ ΗΙΜ, ἘΝΤΕΒΤΑΙΝΕΡ 
ΒΥ ΤἸΗῈΕΞ ΞΥΝΑΘΟΟΌΕ. 

ΟΡ ΧΥΪ. 18-Χ Ύ ]. 97. 

Τηὸ Οδματοῖ οὗ Ομ γῖδὲ ἰῃ 18 ργορλοίδο ομβδγδοίον ἰ8 μθγὸ βοῖ Ὀαεΐοσγο υ8, δγβί, 8Δ8 οοπίοδαίηρ Ομτὶδι, οἷ, χυὶϊ, 
18--20 ; ἰδοῃ 858 Ὀϑαγίῃρ [86 οτοβδ οὗ ΟἸεἶβί, ἰῃ οομίσαδὲ ἰὸ ἱμαὶ που] ἴδ} οὗἁ ἴ[Π0 ὁγοβθ ὉΥ Ἡμϊος ΗΘ 

ἯΓ83 8.88611ο, τότε. 21-28 ; {πΠΘΏ, 88 ἰῃ γϑὰὶ ἔθ] οβἷρ τὶ [86 ερὶ τ οὗὨ [:6 Ὀ]65Β86α, ἰπ ορροεϊοῃ ἴο 

ἐδιο ΘΟ]  ΑΥῪ ἰδοττιδο 168 οὗ βρυγίουβ βοραγαξΐου ἔτοσῃ ἰδ6 ποσὶ, οἷ. χυὶϊϊ. 1--8.--- Νασχῦ, (86 ΟἸΌΣΟΣ ἰδ ἀθ- 

βοτί δοὰ δ ὙΒΟΙῪ πηκποόνσι δηὰ ἰάθη, γοτβ. 9--18; γοὶ 88 ἀμ ουϊεῖηρ,, γϑτβ. 14--2] - ἰΒουρᾺ 88} 
ἴῃ Βυχαδη ἩΘΔΙΚΏ688, ΥΟΓΒ. 22, 28 ; 88 ἔγϑα, Ὀαΐ γο]α λα Ι βυδ᾽οοὶ δὰ Ῥαγίης ἰὐϊδαΐο ἰο πο οἹὰ ἰοτῃ- 
ΡΪα, νοσβ. 24-27. ᾿ 

ΤῊ ἰδίοτίςαὶ βυσοοδδῖοι οὐὗὁἨ ουθηΐβ ἯΔ8 88 (ΟἸ]ΠΟῪ :---Ἴπ ΘΟΙΏΡΔῺΥ 8 Ηΐ8 αἰδοῖρ] 6, ἰδο Ιιοτὰ 
Ῥδββοὰ δίοις ἰδ Ἰεῖδ Ὀδπὶκ οὗἨ ὑμ6 Φογάδῃ, ἰονγατὰ 186 τοουπίαῖμα, Αἱ Βοιιβαίάα 7118 Ηδ ροτγέοττηοὰ 
86 σῦχο οὗ ἃ ὈϊΪϊπὰ ρῬογβοη (γοοοσάθα ἴῃ Ματὶς Υἱ, 22), δὲ [6 βᾶπι6 ἔπι6 δη᾿οίηρσ δἰτίοὺ βἰ!θηοθ ΡΟ 
δὲτα. ὙΠοποΘ ἰδ6Υ δοπεϊπποα ἐμοὶν ᾿ΟΌΓΏΘΥ ἴο {86 ἰτατοοαϊδὺο πο θοτμοοᾶ οὗἨ Οϑϑβασοὰ Ρ} ]ρρὶ, ὑουοἢ» 
ἴησ (α5 ἴὶ που]ά βοοῖι ἔγοτω Ματὶ υἱϊΐ, 27) ΟὨΪΥ {π6 δάϊοϊπίηρ ΥἱΠασοα, θὰ ἀνοίἀϊπρ (μ6 ἴοτη ᾿ οἱ, ΙΕ 
“88 ἴῃ ἰδιοθο οοαδίδ, οὐ ἀἰδιτὶοὶ, ἐπδὶ ἴμ6 Κοτὰ ονοϊκοὰ διὸ οοπίοδδβίοῃ οὗ Ῥείοσ, ὙΒ1ΟΝ 8 [Ὁ] ονσοὰ ὮΥ 
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1.6 δηπουποοζηρηὶ οὗ (86 ἑουπάδεοι οὗ Ἠΐδ ΟΒΌγΟΙ, ἐκκλησία. Ἰτατοάϊαίου δδουναγα, 96 δ08 ἀΐδιϊπον 
Ἰγ δῃπουποοὰ Ηΐδ8 πηροπάϊης δυβοσί ΡΒ, βίηοο 660 οτο οοπηθοίοα πὶ ἐπ ξοπηἀδίξου οὗἨ Ηἷδ8 Οπυτεὶ, 
88 ἴδ Ἰαϊίος ττσᾶϑ τἘΠῚ [16 οοπξοδείοῃ οὗἩ Ηΐ8 πᾶσηθ. Οἱ ἰδΐ8 οοοδβίοιι Ῥοίδσς Ὀθρᾶῃ ἰὸ σοῦυκο Ηΐμ ; δηὰ 
Βε 80 μιδὰ Ἰδίοὶγ Ὀθθῃ σοτηταοπἀθα 88 οομίδδδίσ, τγ8 ΠΟΥ σορτουθὰ 88 ἰθαρηρ. Τ.6 δυθης ἱμδὶ 

τϑοογοα Ἰοὰ ἰο ἰμ6 δατηοηϊίος, δἀἀγοαβϑοὰ ἰὸ Ηΐδβ αἰβοῖὶρ]θθ ρἝΏΘΓΑΙΥ, οἡ (πο δυδ᾽θοοξ οὗ ἰακῖηρ υρ (86 

ΟΓΙΌΒΒ δὰ ΧΟ] πίη Ηΐ. Α πϑοὶς Ἰδίοσ, ἰ86 1ογὰ οδ]]οὰ Ηΐδ ἴὮτοα τηοϑὺ ᾿πεϊπηαίο αἰβοῖρ] 68 ἴο τίϊμο88 
ΗΐΪκ ἰταμεῆρυτοϊίοη οη ἰμ6 Μουηῖ. ΑΒ [ΠΟΥ͂ οδιὴθ ἀοτῃ, Φεδὺ8 οσχρί δηθὰ ἰὸ ἰμοπὶ [86 δΔάγοῃηξ δῃὰ πιϑ- 

βίου οὗ ΕἸϊλ. Αἱ (86 ἔοοὶ οὗ ἴδ τηουππίδίη, (Π6 Βολιΐηρ οὗἨ [89 Ἰυπδίίς ὈΟΥ͂, ροδββοϑδοὰ τ ἃ ἀνῇ, 

ἰοοῖς ρἷδοα. τότ [6 Ώ66 9685 ΒρΟΙΟΟΥ μδδδϑὰ ἐπγουρὴ ΟΔΕ166, ῬΤΟΌΔΟΪΥ ἴον 6 ῬΈΓΡΟΘΘ οἵ βοηυδίηϊ- 

ἱηρ Ηΐ8 ἐτίου δ τῖϊὰ (080 ἱπιροπαϊηρ βυδογίησα, ἴῸγ ποῦ Ηδ Βδὰ δἰγοδὰν ργοραγοὰ Ηΐ8 αἰβείρὶθα. 
Βοδιδίηρ τἴΠ6 δοϊοϊιδιίου οὗ Ηΐ8 Ὀτεῖθγθα ἰο ῥοΐῃ {6 οΔγαυϑῃ ρμοΐηρς Ὁρ ἰο ἴδ ἔδδδίὶ, ΗΘ τγϑῶς βϑϑοσοῖὶγ ἰο 

ΦογΌβΑ τα, ἰο [16 Εδαδὲ οὗ ΤᾺ ΟΓΏΔοΙοθ, πο ΜΔ οοἰοὈταιθαὰ ἴῃ δαϊυσοῦ, ΤῸ [Π6 Βἰϑύοτγ δάγναδδοοθ 
ἴο ἴδ τηοηι οὗ Οοίοθοῦ οὗ πὸ γϑᾶγ 782 (δοοογάΐϊῃρ ἰο Ὑ 'οθοῖον, ἰο ἴθ 121} Οσίοθδυ), Φόδὴ νἱὲ, 1-10. 

Ιη Φογυδαίοσα πὸ ονοπὶδ τοοογάἀθα ἰῃ ΦόΌδῃ Υἱΐ. 11, οἷο. ἰοοῖκ ρἾδοο, δ 9685 ροϊηϊοα ἴἰοὸ {86 8} 
τηοπὶ οὗ ἰδ Ο]ὰ Τοδβιδιρθηΐ βυταθοἷβ ἰπ Ηΐβ 116. ΤῊΘ Ἀοδιϊπρ οὗἩ 1.6 πυδὴ Ὀϊ πὰ ἔγοτα ἷβ δὲγὶἢ (9 μη 
ἦχ.), μδϑδίθῃθα {86 ζ.}1} δηἃ δηδὶ ἀοιοττηϊηδίου οὗ (86  ονβ δυϊ δου [165 (0 νυὶ Ηΐτὰ ἴ0 ἀθαῖμ. Βυΐϊ τι 
811} ΡΓΟΌΔΌΠΙΥ 96808 ἀἰὰ ποῖ οοπηυθ ἰὰ πάρα ἀυγίηρ (6 ἰηίοσναὶ Ὀθαΐνοοη ἰδ6 Εθαδϑὶ οὗἩ ΤᾺ ΡΟΓΏΔΟ168 ἴῃ 

Οσίοῦον, δμὰ ὑμ6 ζοβγαὶ οἵὗἩ [86 Ποάϊοδιίου οὗὨ ἰδ Τοαιρὶθ ἰὰ Ὀοοοθοῦ (δοοοταϊηρ 0 ὙΊ6δοῖον, [86 
Φ, Βοοσιῦο). υσΐηρ ἐμαὶ ροσϊοὰ ΗΘ ΔρΡΡΘΑΙΒ 0 αν ρμαϊὰ ἃ ἔδγονοί! νυἱδῖς ἰὸ 44411166, δῃὰ ἴο δδτθ 

. Ῥδαϑϑὰ ἔγοπι Ξασηδτία [0 Ῥϑγθα, βογο Ηδ ἰδγτίϑα {111 [86 ἔδαβὶ οὗ ἰ6 οάϊοδου οὗ πὸ Τοτορῖο (}οδεα 
“ερω, ἰἰ, 2, 1008. ΑΔδν Ηἰΐβ γοίασῃ ἰο 4166, 96808 δραίῃ δρροασοὰ ἱπ ρυ ])ῖσ, (ΒΟ ῬὈΓΟΌΔΌΪΥ, 88 
ἷῃ Φογυβαίοπι, ΟἿΪΥ δυττουπαθα ὮΥ ἃ ἰᾶαῦρθ ΠυσοῦοΡ οἵ Ηΐ8 ἔτίομαβ. ΕὉΡ ἴδ6 1Δ5ὲ Εὖὗσηθ 65:18 ΠΟῪ δ Πι6 

ἴο Οδροσιδυσα, Ἡθοσο Ηἐδ ὙΔΛ8 δοκοὰ 10ὉΓ ἴδιο ραγτωθηΐ οὗἨ [16 ἰοσαρὶο ἰσἱθαῖο, οἷ, χυΐ!. 934-27. ΤΏΙ 

ἴδτ ον βοοίίοῃ. 

᾿βικιριινεαεηρκδββλοτρυνπίκασαι, 

Α. 7Τλο Ολυτοῖ αε δον οεοῖπρ Ολνίαϊ, (λα βοη Ὁ Θοά, ΟἿ, ΧΥ͂Ι. 18-20. 

(Τλε Θοεροῖ 7ογ ἐλε τε υαϊ ὁ Θι. Ῥείεν απὰ Ῥαιι.----ῬΑΤΑ16}8: Ματὶς Ὑἱ1, 217-80; 1; ἴχ, 18--21. 

18 ὙΥΒΘῺ “6808 οάτηθ ἱπίο {μ6 οοδϑ88 [Ῥαγίβ, τὰ μέρη] οὗὨἨ Οδβᾶγοα ῬΆΠΡΡΙ, μ6 αϑκοὰ ἢ18 
14 ἀϊἸβοῖρ]68, βασίηρ, Ὗ ποιὰ [ὙΥ̓ ΒΟ] ἀο τβθῃ βαὺ ὑμαῦ 1,1} ὑπ6 ϑοῃ: οἵ τηδῃ, δι Απά ἰδοὺ 

881, ϑοιηθ δαν ἐδμαέ ἰβο ατὲ Φομπ ὑπ Βαρί(ϊδβί ; βοπιθ, Ἐ}}1Δ8 [Ἐ}}1}8}}}; δῃα οἰϊιοσβ, Ψθγο- 
15 τηΐϊα8 [96 γθπλ8}}}, ΟΥ ὁὴ6 οἵ ὑπ6 ῥσορμδίβι Ηθ βδ)}} υηίο ἴθι, Βαϊ σσβοπι [Ὁ80] 58 
16 γα {π80 1 δ ἢ Απὰ βιθοη Ῥϑίθσ δηϑυγογθα δπᾶ βαϊα, ΤΊ οὰ γί 116 ΟἾ τῖϑὲ [186 Μεκβίββ], 
17 {π86 οι οὗ [π6 Ἰνιηρ; αοα, ΑΑπὰ “6808 δηβνγοσθα δηὰ βαϊα απίο δἴτη, ΒΒ] ββϑα δτί ἰδοῦ, 

βου Βαγύοηα [ΒᾶΣ Φομδῇ, βοὴ οὗ Φοῃδῃ]}": ἔοσ 68} δῃηὰ δ]οοᾶ δι} ποῖ ταυθαϊοὰ {ἢ 
18 υπίο {π66, Ὀὰΐ τὴῦ Εἰδίμοσ ψψῃϊ ἢ [Ὁ 18. 'ἴπὰ Βδασθῃ [09 ἈθΔΥΘΏ8]. Απᾶ 1 ΕΔΥ βἶϑὸ 

[Απά 1 αἷβο, κἀγὼ δέ, β8Υ] αηΐο {μ66, μαῦ ἰδοὰ αὶ Ῥαϑίθγ [Πέτρος], δπὰ ἀροπ [οη] {5 
ΤΟΟΙς [πέτρα7' Ι ν»}}} θυ ]ὰ τὰν Ομυτοῖ [ἐκκλησία] 2 δηᾶ (86 ραία8 οὗ ἢ6]} ΝΣ δ 604 }} 

19 ποὺ ῥγδνυδὶ} δρδϊηβὺ 1.5Ὺ ΑΠΑῚ ψ1}} ρῖνο υπίο ἴἢ66 {Π6 ΚΘΥΒ οὗ [Π6 Κιῃράοτϊη οὗἉἁ ᾿ιδαῦθα 
188 Ἔλάπθνι : 84 ᾿δίβοουου ἴμπου βΒῆ8]0 ὈΠΠα Ομ Θασίἢ 8.}8}} Ὧ6 θουμα ἴῃ ἤϑδαγϑὰ [[}0 
ἐπε ῖι δη ἩΠδίβοουοσ ὕμῃοὰ 8.810 ἰοοβθ ΟἹ δασί 8118}} 06 Ἰοοβοά ἴῃ ϑδύθῃ ᾿ 

ὨΘΑΥΘΏΒ. 
20 ΤΏ οπαγροᾶ Ἶ δ6 ἢἷ8. [0168] αἸΒ01 0168 {παῖ ὑπ Ὺ δου] 61} πὸ πιδῃ ἐμαὶ Ἦ6 ἵγ88 

“6808 (86 ΟἸτιδὺ [86 15 (μ6 Ομ τ]8]." 

1 οι. 18.-- 6 Ῥότβ. ἤτοι. μὶἔ ἴῃ σοᾶ. Ο. αἴος λέγουσι, [ἴπ 86 ἐδα, κε. Ὀοίοτα ἴῃ 6 Ὑογδ], [9 ὙΠ ηρ ἴῃ Οοὰ, Β. 
[ἀπὰ ἴῃ Οοά, Β᾽ πα! Εἰς 08] δὰ [ἢ ΔΟΥΘΣΑ] Ὑεσβίοηδ, δηὰ [5 οση θὰ Ὁ Τιδοβρηδοτ [πὰ ΤΊΟρ51165 δᾶ ΑἸίυσα] : 1,δο τ 8}8 τὸ» 
ταίηδ ἰὲ, θαὶ 15 Ὀτδοκοῖδ. ὙΏΘ Ἰηδοσζέίου 16 τοσὸ Θϑδὶ]Υ ὀχρ]δίηθᾶ 188} ἴ.6 οΥλδαίοῃ.--ΠῚ τὸ οα μ ἔ., τὸ σηυπδὲ ἐτβηβεῖα, 
πίίὰ ΟδρΌ611 δηὰ Οοηδοῖ: πο ὅ0 δὴ δαὺ ἰλαὲ ἐλ 80Ὰ φ΄ απ ἐδ Οὐ πιὰ ΑἸήογὰ, Ὑδὸ τοΐδί Ὡβ ἐπ ζζασωιπιδίίοδὶ δηοῖα- 
41γ, 17 ποῖ ὈΪαπᾶον, οὗ ἴδ0 Αὐέδοτ. ετα. : Ἴηον (τίνα) ἀο πιϑπ δαν ἐλαΐ ἐλ6 βοὴ ψ' Αἴαη ἐξ Τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
6 ουϊγαϊοπὲ ἴο 711 {10 ττητοπαιυα δοηΐϑῃοο δοΐον,, γοσ. 1ὅ., βόῖμθ 80 τοίδϊη μέ ἴη ἴδο ἰοχὶ (Βοσα, ΟἹατίοπα, εἰα) 
ἐτβηδιδίο: Ἡ΄λὸ ὧο τηϑη ϑαψ ἰλαξ 1 απο ἰλ6 βοη α" Δίακ ἢ ἐ. 6., Το ἸΔΟῪ Ὀ6) ον τῶ τὸ ὃ [80 Μεβαίδῃ ἢ Βαϊ (μἷα ἀρε8 ποὶ 
βοαϊξ (80 ἔοττη οὗἩ [809 ΔΙΔΉΓΟΙ, δὰ νουϊὰ ΤΟΘΌΪΤΘ οἰ ΟΣ δὴ διγιηδίίγο Σδα, ΟΥ ἃ ποζεέῖνο δΔο, ἴῃ ἔδμο χεοεϊγοα ἰοχὶ 
τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ τουδὶ ὃ6 τοραγάϑα 88 ἴῃ δρροδίοῃ ἴο μέ, διὰ 18 δὸ τεπάεσοᾶ [πη 189 Ε. Υ.--. Β.] 

3 τ. 11.--ἰ|[8α» (3) ἵν 1μο Ατβιηδίο οσ Ὁμαιἀδίο ποσὰ πδοὰ ὉῪ Ὁδηϊοὶ 1 ἔο ὑγορ θεῖο υἱ! 183 (7 αΨ...- 
απὰ οπ ἴέζε ἰλὸ ϑοὴ, ψ' λίαη, οάτι εοἱίᾳ ἰλ6 οἷοιιὰδ τ Ἀδαθοη," οἷο.) ἴοΣ 10:6 ἩΟΌΤΟΝ δὲ (3 , δον. 1 ἔδο Απιροιδρά 

ἘΟΎ. ἴὲ ἰ6 τοία! ποά δῖ) μίζοῃγτηίο οἵ Ῥοίδσ, δὲ Μαϊίμου τοίδίποὰ ἰξ ἰῃὰ Θυθοκ  Βὰρ Ἴων» ἃ; οτζοτοο ἰη 1δῃ: 3" 
“οπα; Βθηκοὶ, ἀο οϊίο, δὰ Επτα]ά ἰπ ἰδοῖτ Θοτιηδη Υ οσϑίοπο: Βα. ὐοηα; 116 ΤΥπἄδ]ο. ΟΥ̓Δ ΠΣ ΕΓ δ, πὰ [80 ΘΌΠΘΥΘ 
ΒΙῦ]166, αἷἰδο πίθος δὰ [δὴ 6 ἰγδηδιδίο [ἐξ ἰπΐο [80 οοττοδροδάϊηβ Ὑϑγδοῦϊδσ, Οὐσωρατο δἰ πολδὲ σοι ρουμὰ Ὠδιρθδ: 3867. 
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Αδδαι, Βαν-οδοιδ, Βων.  αδαι, Βαν-δαδακ, Βαν.-Τέπιυα,͵ Βαν- Τλοϊοσιϑιθ. ΤῸ ἱγωπδίδίίοη ἀεροπὰδ ὁ ὙΠΟΙΒΩΡ ἰ86 
ΒΔΣΩΘ ἰ8 ΒΘΥΘ εἰσ ῳ δεν ῬΔΙΣοΏγτΪο, ΟΣ ἩΒΟΙΔΘΙ ἰτ ὯΔ8 δὴ δι ὀοχζοσίοδὶ τ θδη!ην,, 86 ΟἸδῆβυδθι δηὰ 1δρὸ οοηϊοπὰ. [ἢ ἴδ 
πὸ ΤΙΝ ἐξ πλυδὲ : ΦΟΆ οὗ δοηδδ, οὐ θοθδα, 399 1,Δη 5695 ασσ. Νιοΐίδ, δινὰ ταῦ Ῥτοιθοιίπα Ἰοοίποῖο, Οἢ γοσ. 17. 

9 οι. 18.-[Σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ, ---οὴο οὗ ἴῃ ῥγοίοιπάοδὲ δηᾶ τηοδὲ ἴμ- τοδοδίης 
δοιοαὶ, Ὀπε, δὲ [86 βδιὴ6 {{π|6. 0η6 οἵ ἔμ τηοαῖ δοηϊτογογίθα βαυίηχ οἵ (})|6 ϑαυίουτ, (6 οχοχζοϑῖῖϊοαὶ σοςκ οὐ πίοι τ. 9 
Υ̓ τοϑδὶβ [1 κί ζδηξίο οἰδί τη (Ὀπῇ ηοὶ ὉΥῪ ἀἰϊγτοσίΐ ῥτοοῦ, θπὶ ὉΥ͂ ̓ οσθησο δπὰ πὶ ἢ ΤῈ 6 διοὶρ οΥ̓͂ υπἀοπηοπδίσδ Ὁ ]6 ἰηἴοῦνθη- 

ἴπᾳ) ΔΑδ ΤΩΡ ΙΟΠΔ, δΔ5 (6 ἸΥΔΗΒΙΘΓΔΌΪΙΥ οὐ Ροῖοτ 8 Ῥτί σοῦ, δΪ8 Ῥγόδϑῆοθ ἴη Βόπιο, δῃᾷ πἰ8 δοῖ 8] ἸΓΔΉΔΙΟΥ οὗ ἴΠ6 ὈΓΓΏΔΟΥ ροη 
ἴδο ὈΪδῆορ οΥ̓͂ Βοπδ), ππάοτ ἴλ6 ππἰ δὰ ῥτοίοδε οὔ ἴδ 019 ατϑοὶς σαί} |ὸ ἀπά Ρτοίδρίδηϊ Εὐὐδηκο  οα] ΟΒΌσο 0 60η- 
τοπὰ τδὲ ΟὨγτίεῖ δαυϑ ποῖ 6 ογὰ δυουϊ ΒΟ ΆβΟσΒ. ραν [86 ]}ὁΓ ἀχροδίιοη ἤο ἴμ0 Ξἰεσείέσωὶ Α᾽οΐδα, τὸ παν ἴο ἀο 
ΒΟΥΘ δίταρὶν ΠῚ [ῃ6 γΓΌΔ] γοπᾶάογίη. [Ι͂ἢ ον Ἐκ]. ἾοΥβ., 85 δἷξο ἰὴ ἴπο Θοτιηδη, [Ὧ6 ΘΙ 6816 [8 Ἰοδῖ, βίποϑ γόοοῦ δηά 
οἷ δῖὸ ἌΘΥΟΙ υϑδοὰ 88 ΡΟΣ Ὠδληλο8., Ἧ ο τ ΚὮξ ΘΓ ὑγδηδὶδίῖο: “ ΤΏοαυ ἀγὶ δίδρ δηὰ ὕροη [18 Το: “Του 
διὶ βϑίοπα, οοζτηαπ, λίαν, οὐ γοοῖ (δεϊδοπηη αἘ), δυὰ Ὅροη τηἰ8 ΓΟΟΣ  " Ὀασΐξ ποι Πογ οὗ ᾿ἤθτῃ νουἹά δοαηὰ ἰἀϊοτηδίία δηὰ 
πδίυταὶ, [Ὁ 8 ΡΟΓΏΔΡ6 ΓΟΙΠΔΥΚΑΌΪΘ παῖ ἴδ9 ᾿Ἰδησυῶρμοβ οὗ [86 ἧτο τηοϑὶ Ῥγοϊθεϊδης πδίίοηβ οδηποῖ ΓΘηοΥ ἴπ6 δοπίθηῃδα ἴῃ 
ΒΩ ὝΔΥ ἴΔΥΟΙΒΌΪΟ ἴο (8) 6 ΒΟΝΙΘ Ιὰοπειβορίίοη οΥ̓͂ ()6 τοςκ οἵ 189 σῃυτοὴ ἢ [86 Ῥόσγβοη οὗ Ῥοῖοσ : τ 8 ]]]9 ἴμο δια 
Ψαϊρεῖο αἰτ Ὺ τεϊδίη οὰ [89 ἀτοοῖς Ῥούγμϑ δηὰ ροέίγα, δὰ (πὸ ΕἾΘΠΘὮ ἰΓα πα διίος : “Τὰ 66 δέον ες, οἵ 5ΒῈ7 οοἴζο ρέφγγδ," 

ογϑη οὐἰ οταῖοδ ἴμ6 ἀϊδιϊποξίοη οὗ ἴδ χοροῦ. ΤῺο βαυίουγ, πὸ ἀουδῖ, υδοὲ ἴπ Ὀοΐδ ο᾽Δ 898. {Π6 Ατδηγαίο ψψοσὰ 859 

(Βεῶοθ 189 Οτοοῖ Κηφᾶς δρρ]οὰ ἐο Βίτηοι, Φοδμ 1. 42: οομρ. 1 Οοτ. 1. 19; 1{|, 22 ; [χ. ὅ; χν. δ: Θ(!. ἐϊ, 9), ττδ! οἷ τηθδηδ 
ΦΌΟΣ δὰ ἰδ πδοὰ δοῖἢ 88 8 ὑγοροῦ δὰ 8 δοϊϊηο ποῦ. Ἐθηο6 ἴδ ο]ἀ βυτίδο τγαπδίδίίυη οὗ πο Ν. Τ΄ το οσβ 816 μϑδδαρθ 
ἴω φυρδίίου ἴδ 68: Ὁ Απαΐδ ἀδν. ΚΊΙΡΗΑ, ο᾽αἷξ λοάδ κιρηα." Το Αταρίο ἰγδηδίαιίοη ᾽δ8 αἐφαολφα ἴῃ ὈΟΪῺ σαδο6. ΤῊ ὑγοῦ- 
ΦΓ ττδηδαἰΐου 60} πουἹὰ ὃὉ6: " 7λοιε ατέ οοξ, απὰ ἡ βρέ ἐλία γοοῖ," εἰς, Υἵοιῖ [0 δῃουϊά ποϊ Ὀ0 ονογϊ]οοκοὰ ταὶ Μδιζθον 
ἴπ τουἀογίης ὅδ ψοτὰ ἰηἴο ατοϑοῖ, ἢοὸ ἠουὺΐ απάοτ ἔδο ἰπῆπθποο οὗ ἰμ6 Ηοὶγ βρί τίς, ἀοΠοταῖοῖν οδδησοὰ 106 χοηάον, πυδίης 
ἔλθ πηλϑο. πο ἴῃ ἐμ ὁπ6 6886 διὰ ἴδι μδὰ, οΥ̓ οὐυτθο, ἴο τδὸ Πέτρος ἰῃ δὰ ἀγοδδίῃᾳ ἃ πιατὶ 
(16 Μαϊἀοπβίιδ ἐπὶ ζθα. ΘΟΓΓΘΟΙΥ͂ ΤΟΙ] πο Ρείγα ᾿ιρηιέηδο, δεὰ Ῥείγωδ ἡιαϑοιέηο ποπιίη 
φοοαπάιϊα ὁκαϊ); Ὁπὲ Ὠ6 τΐχῃς τί] ἱπυορὰ: ἐπὶ τούτῳ τῷ Πέτρῳ, ἰποϊοδὰ οὗ ἐπὶ 
ταύτῃ τῇ πέτρᾳ (ὙὈςῺ ομδηκο Βοοοῦῃ(8 [ὉΓ ΒΓ ΡΥ οὐ ἐδ 6 ῬΒΠ]ο]ορίοαὶ γθδϑοῦ (π8ὲ [86 
τηδϑσιηθ πέτρος 6 Αἰδέσιπι δὲ ταγίωστε 6σι). ταθιτππδοαπο πεῖρμος ἰη Οτθοῖς ([π ἨΟΠΊΟΣ δηὰ δἰδενν ν 66) τθθ8η6 β6}- 

ΦΙᾺΪΙ ΟὨ]Υ͂ 8 »έδο06 οἵ τοςΐ,, οΥ ἃ δέοημϑ (1|κΚ (9 δογγοβροπά πᾷς Ὀγοδο πογὰ λίθος), δῃὰ ὙΘΙῪ ΤΆΓΟΥ ἃ γοοῦ. (Μεγοτ, μον- 
Ὅνοσ, ᾳφαοίοϑ ἴον ἐδ ἰδέϊζοσ εἰχηϊβοδιίίοῃ ἃ ρβαδβαρὸ ἥγοπι Ῥὶδῖο: Σισύφου πέτρος, οὔθ ἴτοτι βορδοοῖεδβ, δηὰ οὔθ ὥοπι Ρίῃ- 

ἀδ:): Ὀπὶ ἴΠ9 ζοπυϊπίπο πέτρα δἰ ΤΑΥ͂ εἰσηΐδοδ γοοῖ, στ ποῖδμοῦ [᾿ς θ6 πἀϑϑᾶ ἢ ἴογΑ ἢ ΟΥ τηοδρ Βοσ  ΔΠ}Υ (88 8 δυταῦοὶ οἵ ἅτγτα- 

ὯΦδΔΔ, Ὀσὲ 4150 οὗἨ μαγἀμοασίδαθα8). 1 ᾿νοῦ] ποῖ ὑγοβϑδ [ἢ 18 ἀϊ δι! ποϊίοη, ἢ νοῦν οὗἩ ἴῃ Βγτίδς ΘΔ, δηὰ 1 ὀρροβίεου ἴο 
δυο ὶ οπιίϑηξ δου θηίδίοῦτα 88 ΒΘΠη09] δηἃ Μόνογ. σο. {πὸ 86 Βοπι. Οδίδ. οοτητηοηϊλίοτα, δά! ἢο ἀϊοτοποο οὗ δ 9 

ΘΡΙΏΒ ἴῃ [δ ὲ6 ρος δίασπὲέ }γῸ πὸ ποριὲπο, ϑίοιξ ὠπιη γέ σι ΠΟΤ ΦΉ, 
ΚΚερηὰλ ἐοσέξω η ἴο ΠΥ τοἰπὰ δ᾽ ποδὶ σογίδίη, ἰδὲ Μαδαίίΐμον δα» δϑδϑ ὮΥ ἴῈ9 
δ ἰχοϊ οἴδηρο . ἃ ἴῃ υδίης, ΠΟΤΘ ΑΕΗ. 16 δ41π|60 ποῦ ἰῃ ϑγχίδα, υἱζ., (δὶ 1809 
»εένα οἢ νὨΐσα τοῦ πεσε τ ὕμιν υγ ὑπτιδὼ τοῦ χσγινιθσ ἀο[δοῖ δηὰ 1οτὰ οὗ 118 δβρί γί ἴ14] ἰθπιρ]6, [6 ποῖ 1.6 }όγδοΉ, 
οἵ Ροῖεον αα δεοὶ, Ὀπΐ βΒοπιοί δία ΤλΟΓο ἄθορ δὴ ΟΣ ΓΘ ὨΘηδίγο : ἢ ΟΠΘΥ πῸ {μι ἰτ [6 οέδ'" πα λέβ ουοποδεοίοη οὗ 1809 
ϑϑηΐτγαὶ ὌΡΕΙ οὗ ὋΓ αα ἐλ σΟΉ 76880} οΥ (ἠδέ, Ῥοῖοτ ἐπ, (γὶδῖ, δηὰ Ῥοῖοσ, ΤΩ ογθονοσ, 88 Γορσοδο πη 
αἷ ἐλ α ἴο Οδτίδι (ΟΙΡ' ΕρΒ. 11. 20: Βον. χχί. 14. Νοῦ δμου]ὰ νὰ δχρίδίῃ τοσ. 18 ἐπάθρϑῃ- 
ἀδηίν οὗ τοσ. εἰ ἰδὲ, ΨΏΠῸ6 ἔπ δεέέσοέπο διὰ σοπ εδοέπο Ῥοῖοῦ ἤοτο [8 οα]]οὰ σοοῖς, [89 σἀέδοδϑαξοη 
διὰ ἀδοααέπρ ΦΙΎΘΡ (τότ. 33), τ 1} ΒΤ δί πα βονϑυ νυ, ἰ8 ΟἈ]υὰ ἴον [6 {πη Ὀοίης δαίδῃ, [89 
ΘΏΘΙΙΥ οὔ ΟἸτίδε. αἱ τὰϑ μημδον μὰ ΔΗΥ͂ οἰδί τ ἴ0 ἐδ! τοοῖ κ6 πδίαγο οὗ Ῥοῖοτ, [ἃ 48 δογίδί ὩΪῪ δἷδο ἴδ!!! πη δὲ {{π|05 ὉΠῸΘΥ 
ἴδο οομάοτα πδίίο οὗὨ [86 δΒδίλῃ!ς, δὴ θείου. 1κὲ ὕ5 Ὦορ6 ἰδπαὶ ἰξ τὺ ἰπηϊδῖο Ῥοῖογ δἰϑὸ ἔῃ Ὠΐ8 
δἰ ἤσοσθ ΤΕΡΘΠΙΑῦ ΘΟ αἵϊιον 6 ἀ6η14] γογπάπα, "6 σασαΐ δῦ ἐσπφγατι, Ὀορϑυδ 23.---ΟΟἴρ. ἴΠ6 
ξεν. Δ᾽οίδο Ὀοϊοντ, ἀπὰ τὴν δέον Ψ ᾽ 89, Ρ. 851 ε4ᾳ4.--Ρ. Β.] 

4Ὑὲες. 18.---[Α(}} τ Ἐκ Δ νοσαίουϑ οΐοτο Θυδο ἘΠΙΣΔΌΘΕὮ, οὁχοορὶ {πὶ οἵ 1. (τ οἢ τοδὰδ ολέγολδ), ἰγδηδῖδίο 
ἀκκλησία ὍὉΤΥ ἴδ6 οοττοβροηάϊηρ ἘΠ 4115} ψογὰ σοπσγοραίέοπ; Ὀὰϊ 80 ΒΗ ορδ᾽ ΒΙ0]6 βυϊδιιιαϊοὰ ὕογ ες ολωνολ, πὰ 
εὐ 6, ὉῪ ὀχργοϑα ἀϊτοοϊίοη οὗ Κίης απιθϑ, τῦδ8 τοϊδ  ϑὰ ποῖ ΟΠΪΥ Βότο, Ὀπῖ Ἰῃ 411] οἴπεῦ τπρεμὴαν οἵ ἴπο Ν. Τ΄ ἴπ ἴδ τον δοὰ 
δΔηὰ διυϊμοτίζοα νοχζϑίοη οἵ 1611, Ατὐποὴς Οὀγιηδα ἰγϑηδιδίοσο πὰ σοπισροθοιδίοσα, ἰΏ6 οζηδη Οδίμο  !ςδ (υδὴ Ἐδβ, Ασηο]άϊ, 
Α1110}1}) τοπάοτ ἐκκλησία ὃν ἴδο ὕογτη Αἴ γολδ (ολωγολ); Ἐπ ΉΠῸ 186 Ῥτοϊαβίδηϊ ἱγβηβίαἴοσα δῃὰ δοτητηθηίδίοσδ (1 1Βοτ, δόμα 
Ἐτιοάγ. γοὰ Ἀΐογοτ, Βιίου, ἀθ οἵα, Επιὰ, Η. Α. Υ. Μόγοσ, πὰ 18 ηρ6) τοπάεγ: Οοροέπας (οσοησγέραζέοα). Τὰθ ατοϑεῖς 
ἐκκλησία, ἴτοτα ἐκκαλέω, ἴο οαδ ομξ, ἰο διιπιηιοη,, οοςΌΤΒ 114 εἐἰπιοα [ἢ ἴδ Ν΄. Τ΄ (νίοϑ ἴῃ ἢ86 Θσερ6] οὗ Μαιίδον, Ὀαὶ ἴῃ 
Βο οὐδοῦ αοβρεὶ, 24 Επ|65 ἰῃ [ἢ9 Δοῖς, 68 {π|68 ἐπ [86 ἘΠ|6ι165, 20 {ἰπ|68 10 Βοτοϊαιίοη), δὰ οοττοδροη δ ἴὸ ἴ89 ἨΦΌΓΟΥ 

ΣΙΞ, [Ιε|8 ποῖ ἴο δ6 οοπΐουπάοα πιὰ 106 τποτὸ δρί 4] δηὰ οοιηργθη θην ἴοσῖὰ ζέπραοτη ο7 Θοά οὐ ξίπσάοηι 7 

ἀδάτεπ. δθὸ οἴδι πδοὰ ὉΥ οἷγ βδνίοασ. [{ τπϑαῦδ ζΌΠΟΓΔΙΥ ΔΗΥ͂ ΡΟΡΌΪΑΙ ΘΟηγοσΔ[ ΟΠ, ΘΟ ΤΟ ΖΔΕ ΟΏ, ΔΘΘΟ ΠΥ, αηὰ ἰῃ ἃ 
ΟἈείδιίδη θη 30 ἴμ 6 σοησηόσαζίον, 477 ὑδὐέδοον 8 σαἸ]ϑὰ ουὲ οὗ [ὴ6 ποτ ἃ κηπὰ σοῃδοογαῦθα ἴο ἴῃ βοσυίοθ οὔ Ομ γίδῖ, 11 ἰ5 πδοὰ 
η ἴἴ Ν. Τ'. (1) 1’ ὁ σόοπεραΐ 5δ6η56, οὗ ἴπ τολοία δον 97 Ολνίείέαπ δοίέοτον δ, οὐ ἴὴ6 σμυτο ἢ; ὠπέσογδαξ, Μαῖξ. χνὶ. 18: 1 
Οον. χιϊ. 28: 04]. 1. 18: ΕΡΏ. ἰ. 32 (ἀπά 1" 41} 189 8 ὍΠΟΙΘ ἴπ6 ΠΌΤΟΙΣ ἰ8 οδ] ] δα ἴΠη6 δοαν ὁ, Οὐν σέ); 1 Τί. {{|. 1; 
Ἡοῦ. χιΐ, Φ}3. εἴς. ; (2) πιοτὸ ἔγεαῦ Ὁ} ἴῃ ἃ ραγίξσωϊα!" βϑηβο, οὔ ἃ ἰοοαὲ σοπσγεσαίίοπ, 88 ἴῃ ογυδαίοτο, ἰπ Απιϊοοῆ, 1Ὲ 
ἙἘνδοβυα, ἰῃ (ὑοτίηϊα, ἰῃ Βοπια, ἴῃ Θδἰδέία, ἰὼ Αδία Μίπον, δὺδβι; μθῆδϑ, δἷδο, ἰξ 15 οὔβη πδβρᾶ ἰπ εἶθ Ῥίαγαὶ, 4. ρ.. 

αἰ ἐκκλησίαι τῆς ᾿Ασίας, 1 σοτ, χνὶ, 19: αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν, Βοιι. χυὶ. 4: ἴμ9 δουθὴ σμυσομθδ, Βον. 1. 4, 11, 90, 
οἷο. ὙΠῸ βανίουν Η ποῖ Υ τλῖκθα τ86 οὗ {9 τγογὰ ΟἸΪῪ {τνΐοα, ΥἱΖ. : (ἢ Οὔτ δι ΏΘΤΟ ἰδ ον ἀθ ΕἸ τρῸ8 18 [8.6 ΘΠ ΌΤΟΝ 

ῳηόσονϑαξ, τὶ Ὀἰο ΔΙοπο ἰδ ἰηἀεδίστισ 016, πὰ ἴῃ Μεῖί. χν!. 17, τ θτο Εἴ δὴ ὃῦὉ6 πηδογείοοα ΟΗΪΥ οὗ ἃ ἐοσωΐ ΘΌΓΟἢ ΟΥ̓ ΘΟ- 
ετορκεῖϊίου (ἐδὶξ ἐξέ ἰο ἐλ6 ολωνολ). Φοθπ ΠΘΥ͂ΘΓ τιδο8 ἔμ ἴοτπι ὀχοθρίὶ 'ἰπ Ἀἰ8 (τὰ ορίδβι]6. ΤῈθ ποτὰ σλωγολ ἰδ ῬΡΓΟΡΕΥΙΥ 80 

ἐνδυδίδάοη οὔ ἐκκλησία δὲ 41}, θα ϊ μ8 ϑι γτποϊοχί δ} Ὁ ἃ ἀἰ ὔδτθηΐ τηϑδηΐηζ, Ὀοίης ἀογίνϑα ἤγοπι ἔλθ ατοοῖς κυριακόν, 
Ὧ. 4. δοίοτισέπο ἴο ἐλα λον, ἰτουρὰ [Ὧ6 πηοά!τι οὗ ἴη6 Οοἰδί6, θη Ὸ6 δἷδὸ [0 δορηδῖθ ἴθττδ ἰη ἴη6 Τοπίοηίο δῃὰ Β]8- 
μένας ἦὰ Ἰδηστιαρθθ, ἴ0 Θοτῖδη ίγολδ, ἰμ6 βοοίο ἀέγα, 89 βϑισοά θα ἔνγζα, ἴ[Π6 δοίη ἔψγζά, [η96 Ειικοίδη σόγζοιο, ἴῃ Φ 
ῬοΟΝΔΝ οορέοδιο, ἰ6 Βομιοηλίδη ἐὐγζοιο. (1,ϑὺ, ΚΞ ογἑεπδολνί ΗΔ116, 1847, ἀοχῖνοδ ἴπ6 ποσὰ ἔγοπι [6 Οοἰἐο ονγολ οΥ 
δυσὶ ἢ 4.6. θη έγο, τιϑοίίης ἀΡΡΑΝ δαὶ ἐη5 ψουἹὰ ποῖ ὁχΧ ΠΣ ἰπἰγοἀηοίίοη οὗ ἐὴο ποτά [ηἴο ἔδ6 ΒΙανοηίς ΠΛ ΟΙΔ, πο 
ξτοουϊγοῦ ΟἸ τοί δε" ἔγσοπι τὰ Οτοοῖς στο.) ΤῈ ποσὰ ολωρολ ἰ5 ον υδοὰ ὈοΐὨ 1Π [06 ζόπογδὶ δηὰ [ἢ ἴπ Ῥδγι οΌ]Σ 

ϑοσιϑο, “ἶκ ἐκκλησία, δηὰ ἴῃ δἀάϊου ἰο τπῖδ δὶϑοὸ ἰῃ α ἰεἰγὰ δϑηδα, υἱζ., οὗ α δια ἕπσ, οὐ οῦθο οὗ πΌσδΐρ (Εὐδοῦϊη8; 

Ἡωΐξ. Σοοξζ, ἴχ. 10, .4116 186 τροϑὶ πα μοῦδ68 οἵὗ ἴμο ΘΟ τ 8.809 κυριακὰ οἰκεῖα)λ. ΑἊ τοραγὰβ ("9 ἘΠῚ} 18} ἘΣ ϑδίίοῦ οὗ 

ἐκκλησία, α πῦτονον οὗ τοοάδτῃ σοϊοσιθηίδίοτβ δά νοσαίθ ἃ γοΐασῃ ἴ0 ἐδο ἴεττῃ σον σγόσαίζίοηπ Ἰμτουρηοῦΐ [80 τ 0]6 Ν. Τ. 
Βαϊ [6 ποτ 6 Γ ροδδὶ Ὁ]6 πὸὺῦ ἀϑαδί δ ΐο ἴο ΟΧΡ6] [86 ἴοττῃ ολωροῦ ἥγοτῃ 6 Ἐπς δ} ΒΙ0]0, ἩΒΙΟὮ Ἦ8Α5 Ἰοπρ δίηοθ Ὀδοοσοθ {86 

11 οφαίναϊοηξ οἵ [Π6 Οτοεκ ἐκκλησία. Ὧο τοϊσῆξ 86 ολωγπολ, ψμοτὸ [80 ψοτὰ δἰ ἤθα (86 ὝΠΟ]6 Ὀοὰγ οἵ Ὀο] ον σα, δὰ 
αξέοπ,, ΤΏΟΓΘ 8 ρατί(ουδτ οὐ Ἰοσδὶ δαβ Ὁ οὐὗὁἨὨ ΟἿ τί δι ΔῺ9 ἰ5 ἰπίοπ θὰ. Βαϊ ὀονϑῃ {1ν|8 [8 ᾿ΠΠΘοθδδαγΥ. Τὸ ἀϑῆουδ 
ιιρ] ογοὰ 1Π6 ἴοττὰ ολωνρολ ἰπ ἃ ἴεν ρβαδδαζεβ, (βουσὶ ποῖ ἱπ οὔγδ, ὙὮΘΓΟ [ἴ δ66Π18 ἴο Τὴ9 ἴο ὉΘ ΠΙΟΙΘ Δρρτορτίδίθ 

Ὧχδδ ορεθν --. 8. , 
ΦΥ͂ον. 18. -[ἰΠύλαι δου, ἴν Ηοῦτον δἰ Ν Ὁ ὩΣ Ὁ, ελαᾶτο ἐδιοοῖ, δὴ Αἰ Πξεταείοπ, 158. χυχυῇ. 10. Οἡ Ἀρά6, 

ἀδοιϊϊιςὶ ἤγοτα Ἀδζζ, δοτηρασο ἐμὸ ξαοσ. λ᾽οίοα Ὀοϊονν, δηὰ δἷδὸ 89 Ογ ἐξ. Νοΐδδ οἱ χὶ. 28, ν. 210.--Ρ. 5.] 

9 γον. 18.--[Οὐ μὴ κατισχύσουσιν αὐτῇ, ύαΣ ἰκατισχύειν ΤΙρότ, Φέστσττα δι ὐδην απ φύει ὐβλόρ κα 
᾿  Δῃ 6 ουδ 66 δᾶτοθ 8 : δλαὲέ 

ΣΤΟΝ ἐν ἵν 3 π ῳ ἐτυ ον εἰπὸν μαι βηρηραν πο φατε; ἀχεδος, ἄω οεῖϊο, Ἐν αὶ, Ιδυχο: δον σθ,, 
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Μοεγοῦ: αὐό Οδονηϑκαολὲ λαδεη (δελαϊίφηλ. 1 τγοίον (πο Ὡγοταέϊ οὗ ἴδ) 6 ΑἸὐἰδποτίχοα Ὑοτα. ἰο οϑορορας (Οϑδονα αἰϑε πα 
ΦΧργεθαίηρβ θεῖον ἐπ ἰάδδ οὐ ἱοηρ-σοητίπυοα γχεδίϑίδηοθ οὐ ἴπδ μαζὶ οὔ δόϑρβ. Το ἴοστῃ τηθμδὲ 6 ἐχ [5 
Φοη!Ογτηΐ  ἰὸ ἐμ δυο; εοίοταὶ ἤχκυτγο ν᾿ σὰ τὰπα ἸΒτγοι χἢ (8186 τ ἢ 0}0 Ρδρδαρὸ :---σσέδα, υωμεϊα,͵ οψα. Ἡδὰθδ ἰδ τορτεβευϊεὰ 
(88 8 Ποδι{|ὁ ΤΟΓίΓοδδ ὙΠ ἢ δίδη δ ΟΥΟΣ δσαίηδι ἴ2) 6 ΛΌΡΔΓΟΠΙΥ ἀοίο 616 84. τ εῖ τατον Ὁ 6 ἴδιηρὶο οὗἵὨ [86 ΟἸσδείδη (δα 
ἴο νι Ὁἰσἢ οὐ 1 τά ἢόγὸ ὑγογίδοθ ἐπα γιοξίδίο ἐπε. (8 ποῦ Ῥοίδδέ ΒΟΉΕΓΟῚ Το μαοῖοδ οὗ δὰδα, Οὐ [89 τϑδὶ 
ἀϑαίν. ΌὉΥ υἱτίαο οὔ 00 υπίνογεδὶ ἀοτηἰπίοη οὗ δίῃ, δάτλ! δη σομδῃθ αἰ] τηθη, δηά (πὸ ἴη0 χϑῖθα ἰῃ 1γδηίθ᾽β Ζπΐδγηο πὶ 
[86 ἴδιοῦβ ἰογγίῆς ᾿ΠβοσΊ ρμ[Π0}} ΤΟΓΟ Ὀδιγο δρδίπεὶ 8}} γτοΐωστγη, 1π|}} ἢ βϑιιν ουῦ ουόγοδιιο ἀθαῖ δπὰ " ἷπὶι τπδὲ Βδίἢ 06 
Ῥονποῦ οἵ ἀθδίὰ " (Π εὐ. ἰ|. 14). δηα οαπι0 ἤυγῖ ἃ ἀπ δγπιδὶὶ δηὰ ἐσ απ ρηδηὶ ἴσοι [6 Θτηρίγο οὔ ἀρδίἢ 88 ΘΟ ΌΟΤΟΥΣ λῃὰ ΡΙΐηθθ 
Οὔ. Πρ δ65 οοι]Ἱὰ ποῖ τοῖο ἩΠπὶ (ΔΑ οἱ ἢ, 27, 81). Ὅλο δδῆιθ ψῬΌΝΟΥ οὗ 16 ΗΘ ἰπηραγῖβ ἴο Η15 ρϑόρὶϑθ, πο οἴϊθη, δδρθ. 
οἶδ! ἀυγίηρ {Π 9 δροβ οὔ ρευβοσι το δηὰ τοδυ  σάομι, δβεθπηιθὰ ἴο Ὀὸ ἀοομῃδὰ ἴο ἀοδί γυοίίοη, Ὀαὶ δὶ δύ Γοδ6 ἴυ πον ΠΠΠ| απὸ 
γίξου, δηἃ δ}}8}} τοΐχη ψ "ἢ ΟἸ τίδὲ Όσονοσ. Οὐοἴηρ. ΕδΥ, ἱ. 18: “1 δῃ δ'νὸ σου οσοτα, δπὰ ἤλυθ ἴῃ6 ΚΟΥ οἱ ὁδδιὰ διοὴ 
Ἀδᾶάρβ:" δηὰ 1 Οὐοσ. χν. 26: “",Ὑ 6 δδὶ ΘΠ ΘΙ ἰθ δῖ 514}} Ὀ6 ἀφείτογοί, [8 ἀ64:}." Τμὶδ ἰπἰογργοϊδιου οὔ ἴ)8 ΤῸ ΔΌΡΕΟΔΙ 0 
06 1ΠῚΟὮ ΠΊΟΓΘ ΒρΡΡΓορτγίαί ἰβδὴ [86 ὉδΑ] ΟὨδ, ψν ΕἸ ἢ ἔδκοα βδάτδ ἤογο ἰη ἴῃ δ6 80 οἵ λέζδ, Δη ἃ ΔΔΘΏΤΩ6Β δὴ μειΐνο ἀδοατ αἴ 

ΤἸῊΕ ΘΟΕἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ἴδο ἰπήοτη δὶ δυτηΐ θβ, ΓΙ ΚΓ, δὲ [ἃ τοτο, [σου ἢ [Π6 566 χαῖοϑ δηὰ δίοστω! ηρ [86 ΤΟγίσοδα οὗ ΟἸ γίαι 6 Ομ το. ΤῸ 15 [ηἰεγρτο" 
ἰδιίίοη 1 οδ᾽οοῖ: “ Τμαῖ ραΐοϑ ὅτὸ ποῖ δὴ δεῖϊνο δηὰ ασργϑδοίσο, Ὀυϊ δ ρδδεῖνο δηὰ οοπῆπνέπρ ρονογὶ (9) ἐμαὶ λαάδ, εἷ- 
ΓοΌ ἢ οἰ οΒο ον στοϊδῖϊοαὰ ἰὸ κὸ ὨΘΠΏΒ ΟΥ ἢ6}}] δῃὰ ἱποϊης ἰϊ, [84 γοῖ ἃ νυ ον οοηοορίοἢ, δ (ἢ ΤηΟΔῺδ ΠΟΓΘ, 88 οἰδον Βοτα, (ἢ}Φ 
Τοδὶπὶ οἴ ἀραὶ ἥα4 Ἰ εἰςἣ αἀον Τοσίφη), νν ἈΪΟΝ ΒΤ ΔΙΙΟΥΒ. ὌΡ 811 στηογίδ]8 δὰ σὴ 
[86 νἱοΐοσυ οὗ ΟἸγίδὲ ον ἀθδίδ, 861}, δηᾷὰ ἀσσηπείίοῃ.--Ῥ, Β.] 

68 ΖΌΓΟΥΟΙ 060 ὙΜΟ 8 τὸ 0 μετ ἰῶ 

γον. 20.---Ζἐσί. "4..: διεστείλατο [ργαοορίξ, ἐπροναοίΏ. Οοὰὰ. Β., Ὁ.: ἐπετίμησεν [οοπυνμέπανω οα, 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἤροι Μαδγὶς υ}}. 80: 1,1 1χ. 9]. 

δ γον. 20.--[ΤῊο οἹάοαὶ Μ58.. ἰπεϊαάίης Οσοά. ϑ᾽ηδιξ, τοδὰ δίτηρ!γ: τοῖς μαθηταῖς πίϊδου αὑτοῦ. ΜΕγαΙ δδὰ 
Σλαξο ονογοοκ [818 ἀϊ ὔόγοποο οὗ τοδάΐηρ. 8:6 ΤΊοβ6}166 δηὰ ΑἸογά.--Ρ, 8. 

δ Ύετ. 20.-- Ἰησοῦς ἰὰ ΔΗΛ Πρ ἴῃ ἱπιρογίδος ΜΒΒ, [ΤΠ6 οοττοοὶ χοδάϊηρ οἵ 411 στ εἶοα] δά οηδ, ἐπιδίφιποὰ Ὁ ἴθ 
οἰάοες ΜΒ58,͵, ἱποϊαὐΐηψ Οοὰ. Βίηαϊτ., (πὸ δποίθης Ὑουβίοῃδ, δηὰ μαϊγίδ:!ο αποίαι!οδ, 18 βίωι: ὅτι αὐτός ἐστιν ὅ 
Χριστός, ἐλαΐ ὃλδ ἐδ λό ΟἸιγἐδί (ἰὰ6 ρτοσαιϑοά Μοβϑίδῃ)λ,. ΤΩῸ ἱμπβοσίίου οἵ οέδωδ ἴῃ Ἰδΐοσ λ[858. υγδϑ  ὈΪυ πάου οἵ 30π|8 
ΓΑΘΟΒ Δη68] ΘΟΡΥ Βὲ, ἢ Ο μα ὰ πο δίἱοπίίου ἴο (89 δΘορποοίίοῃ, δὰ δάἀθὰ ἔῃ βογθοῦδὶ ἴο ἔμο οδῆς δὶ ἘΡΡΕΊΒΠΟΝ δροτπή 

ἰι νὸ ἴο ἴπ0 πδ11..] ἀρδιβπδίίοη οὐὁἩ ον Γοτ. 
Βδνθ 66. 1861088 ἴ0 ἀθηγ Οὐ ἴο δϑίστη [μὲ Ηδ ν᾿δ Ψ660Δ.---. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

γεν. 18. “πῖο [89 ρῬασίβ οὗ Οεδδᾶσχοὰ Ῥδλ ρὲ. 
-“-Ἰο οὐγα οἵ (86 ὈΪΠὰ ρογβοὶ αἱ {16 οαβίοστι Ββίἢ- 
δαϊάδα (ΝΜανὶς χὶϊ. 22) δὰ ἰακθὴ ρἷδοο Ὀθίοτο (Πδῖ. 
Οἴακαγοα Ῥλλρρὶ, ξοτταου]Υ ο8}1οἀὰ Ῥαπϑαα (Ρ]ΐη. 17. 
ΝΎ. 1δ), ἔγοτα 186 τηουπίδίη Ῥαηΐι8, ἀοαἀϊοαλίοα ἰὸ 
Ῥδῃ, ἱπ ἰ86 ἱπηγμηοαΐαίθ πο ῃθοσποοὰ, ΤῈὸ (πη ἰδ 
ΒΌρροδβοὰ 10 βανθ Ὀδθῃ (Π6 δποίοην ζεκῆθηι, ΨΟΒΕ. 
χῖίχ, 47: ζαϊδὴ, Φυᾶὰρ. χυνιῖΐ, 7, ἀπὰ 2)αη.---ἰ ἴτοιη 
Πδῃ ἴο Βοογβῃθῦβδ." ἵ ΑΥ ΘΔΡ [86 ΒΟΌΓΟΟΘΒ οὗἩ Φ20Ὑ- 
ἅδῃ, δὶ (6 ἔοοὶ οὗ Μοιηΐ ΓΘ Όδηο, ἁ ἀΔΥ ΒΒ ἰΟΌΓΠΟΥ 
ἔγοτα ϊάοπ, ἰὰ δυο 8, ἀμ Μτὰ8 ΡΑΓΟΥ ἱπῃδ θα 
ὈΥ Βοδίμθηβ. Τ6 ον Μγὸπ8 Θηϊασροὰ δὰ θοῦ Εθὰ 
ὈΥ ῬΆΠΙΡ (Δ Τοίταγοι, τῆ οα]]οὰ ἰ Οσεαγεα { Κιηρο- 
(05) ἷὰ ὨΟΠΟΡ οὗἨ Οεμβθβαν ΤΊ οσίυδ. ΤῈ πάις δλέϊρ- 
»ὲ ν88 ἰηϊοηἀοα ἰο ἀἰβιϊρι 8} 1δ ἔγοτη (ἴσϑαγοα Ῥαΐ- 
εαρίπα (ΒΟ ίμβοη, Ζαϊεδί. ἰϊ. 489 . 4180, γο]. 111. βοοῖ. 
ἶχ) ὙΤτδαϊοῃ τορογίβ ἐμαὶ (6 πτοιλδῃ τ ἢ (86 18- 
86 οὗἉ Ὀἱοοά γτεβίἀθα ἤθγθ. Ηδγ πδπιθ 18 βαϊὰ ἴο αν 
Ὀθθη Βογθηΐοθθ. Αρτῖρρα "1. ἔασι μον τ Ὀ6}}15})6α 1ῃ 5 
οἰΐγ, δπὰ οδ]οὰ ἴΐ Δίεγοπῖαδ ἴῃ Ὠοποῦ οὗ Νεσο. ΤῈ 
ΤΟ ΘΓ Υἱ]δρο οὗ Βαηΐδβ, δὰ {86 συΐῃβ δγουπὰ 1, 
ΤΆΔΡΚ [86 516 οὗἩ {π6 δῃηοϊϑηϊ οἱΐγ. 

ὝΜΏο [υοἱ ΜΈ] οὐ ΔΘ ΒΑΡ παῖ 1 ΔΙῺ 23--- 
Ηοτ ἀ0 τηοῃ οχρίδἷη ἴἢ6 δρρϑδσγδῃσα οὗ ἱμ6 ἕοη οὗ 
Μαῃῦ Μίογερ: αὶ ἀο ΠΟῪ υηδογβίδπαὰ ὈΥ ἰδ0 
ἀραϊσπηδίίοι, ὅοη οὗ Μη 6 οί : 1 γ͵λὺ 8 ἃ 
ὨυτοὉ]6, ἸΟῪ τη, Βὶ {818 ΘΟΙΩΡ] οἰ ΘΙ Υ τ ΐ8865 [86 
Ῥθου δν ωροῦῖ οὗ 86 Θχργοββίοῃ, οὗ Δα. 

γε. 14. βοπθ πᾶν.---- ΤῊΘ ΤΟΡΙΥ Βῃονβ ἐμαῖ, ἴῃ 
᾿ἀμόψης Ἠθ νδ8 ποί ψεί Ἰοοϊκϑὰ ὍΡΟΣ 88 ἴμ6 Μεββίδῃ." 

ἜΥοῦ. Βυὺ δοοογάλης ἰοὸ (06 Τοργοβοηίδί οι οὗ [Π6 
ΟὙὐδηρο  ϑί, γγὸ τηυϑῦ σα ον ἱπίοσ ἰμαὺ ΟἸγίβυ  Β Θμοσηΐο8 
Βδὰ ὉΥ ἰπεὲγ οδ᾽υτηπἶοθ βυασοοοαραὰ ἴῃ ἰονοσίηρ [86 

Ῥυΐδν οβίίγσωαιϊα οοῃοοσηίηρ ΠΗΐτΩ. 
τ Φοδη ἰδ9 Βαρ ἐδι.---ϑός οἰ. χὶν. 2. ΤΆΪΒ, [Ὁ ἃ 
ὕτποο, μδὰ Ὀδθθη ἴδ ορίῃϊοη οὗ {μ6 οουγίίοτβ οὗ Ηοϑγοά. 
-- ἘΠ] ΔᾺ,---θ [Π6 ᾿γοσύγβουῦ οὗ 106 Μοββίδῃ. ϑο ἢ 
ἯΤΆΒ ἴΠ6 ΥἹΟῪ ῥτοίοβϑοα ὈΥ 1080 ψΟΤΩ ἔδαν οὗἁὨ ἰδεῖν 
ΒΌΡΟΓΙΟΥΒ ἱπάυσοα [0 ἀφῺγ ΗΪ8 οἰαίσηβ ἰ0 Π6 Μοββίδῃ- 
ἷο οἶος, π 116, ἔγτοτῃ ἃ ἀδϑίγο οὗ ποῦ θη γοὶΥ ΒΌγτοΣ- 
ἀργὴ ἴμ6 Ἔχρϑοίδοη8 ποῦ μΒαὰ Ὀδοὰ Θχοϊίθα ὈΥ 
Ηἱΐδ ΒΒ ΟΘΑΠΕ ΟΕ ΠΟΥ 581}}} τοραγάοὰ Ηΐπὶ 88 ἃ ῬΡγορ ἢ» 
οἱ.--- οχϑσωδ.---ΟΥὨἨ οουγθο, ἰῃ [06 ΒΆΙΩΏΘ Β6Ώ3Θ 88 
ἘΠ) 6ἢ.,- --οι ἴῃ [86 Β6Ώ86 οὗ ΠΐοΓΑΙΥ τγουἱβιπσ (86 

ἘνονυθοΩν ΚΗΘ 50 τὸ μθϑω 0 Φογεοπαξ πδῖηθ οἵ ΟΌΥ ΒΑΥΪΟΌΣ, δὉ 

οαγί ἢ, ΠῸΡ ἴῃ ἰδμαὶ οὗ πρὶ γίηρ ὑμὸ ἀοοίσίπο οἱ [Ὁ 
ἰγδηβτηλρταοι οὗὨ 8βου]8 [τιοἰεσωρθυοοδὶβ] " ΤῸ 
Ορίπίου οὗ [8666 ΘΟΠΟΘΡΩΐρ 6860}8 ψ͵ὰϑ ΕΥὉ 
ἀοηῦν ἰόντος ἰδ μας οὗἨ ἰμοδο τῦο οὐ Ηϊτ 88 
Εἰ 88 (» ασῖκ χν. 8δ.; Φοδῃ ἱ. 1) Τ2δ οἵδ ῥδιῖ το: 
οττϑὰ 68 Υ̓ ἴο π:δὲ τηϊρῃϊ δ ἀραϊσυιειοὰ 885 (86 
Τοίοστδίοη ἱπαυρυγαῖοα ΟΥ̓ 7 δι8, τ ἢ1]]0 {Π6 οἰδεῖ 
μδὰ τορχαγὰ ἰο Ηἰβ ἀθῃηυμποίδι η8 οὗὁἨ [86 Θογτορίζομβ οὗ 
1Π6 {1π|68.--ΟΥἨ ΟὯ)9 οὗ ἴ86 Ῥχορῃοία--- Αοοον 
ἴο {86 Ἰονεβὶ νἱονν, Ηθ νγὰβ σϑργοβϑθηϊθα ὈΥ ἀΐβοουνς 
αῷοα [ΘΠ 48 88 ὁπ6 οὗὨ 86 οἷά ῥγορἰιοείβ. ΤΉ γα ροϊμι δ 
ΔΓῸ οἰοαυν Ὀγτουρῆὶ οὐἱ ἱπ (Πἷ8 Θομγογβαίοῃ : 1. ΤΊμὶ, 
ἴο ἃ οογίδίῃ οσίθηϊ, 6808 νγ88 681}}} ζθῆθτΙ]Υ δοχηοὶ 
οἀροὰ ὈΥ͂ (9 ΡΕ6Ορ]6. 2. Τμδῖ [86 δι ἢ οἵὁἉ 186 τηΔ]0- 
ἴγ μαα Ὀδϑὴ Ἰοτογοᾷ δῃὰ σηϊβϑὶϑὰ ὈὉΥ 106 ᾿ἰμβθυσποα οἵ 
186} Βυροτίοσβ, 80 {πᾶὶ ἀϊνοσχίηρ ορίῃΐοβ ἭΟΓΟ ΠΟΗ͂ 
οηϊογίδποὰ γοραγαϊησ Ηΐ. 8. Τηδὶ (018 ἱποοῦ- 
ΒΙΔΙΗΟΥ͂ ἀηὰ πργνοτίηρ θα ἰ0 ἃ ἀρογοαδίῃρ σωθδδυγο οἵ 
Βοϊηᾶρθ. 

ες, 1ὅ. Βαϊ το δὰν γὸ ἴδπδὶ 1 δσὴ 3--- τ} 
88 ἴ.:6 ἀοοίδὶ γα τηοϊμοηΐ ἰῃ Ἡ ὨΪΟὮ ἰδ 6 ἴου οἵ 
(180 Νον Ταεβιίδιηθηΐ ἐκκλησία ἴτοτα πὸ ΟἹὰ Τεϑὰ» 
τηϑῃΐ ἐπΟΟΟΓΆΟΥ 8 ἰὼ ὃ6 ῃηϑάρς, Τὴδ Βοὺγ δδὰ 
ΘΟΙΏ6 ἴον (86 υἱίογαποθ οὗ ἃ αἰδιίϊποὶ Ομ τβιΐδη οὐδ» 
ζοβϑίοῃ. 

γεν. 16. Βίσαου Ῥοῖοσ. --- Ῥοΐοσ διηδνογοὰ ποὶ 
ΤΩΟΓΟΙΥ͂ ἴῃ Δ18 ΟὟ δῖηθ, νυ ἴῃ 1μαὶ οὗἁὨ 811 [8 ἀποὺ» 
ΡΪο8.{--- ΤἸ)οὰ αὐτὶ ἴ09 ΟἸὨχίπι,---ὦ 6. (86 Μορϑίδὰ 
Ηϊμβοῖῦ, Απὰ τῃδ ποὶ ἐπ 1ῃ6 ΒρΏ86 ἴὰ τοὶ οδιταὶ ἢ 
Φον θη ἐγϑαϊ ἰοῃ ΤΥ ΕἾΤ] ἃ [ἢ 6 ἀοοίγὶπο οὗἩἨ 6 λίεθεὶ- » 
8}, Ὀαὶ ἴῃ (86 ἔσαθ δπά βρίτίτιδὶ ἱτωροτέ οὗ ἰδ {{{|6--- 

Ν 

5. [βουηο, ΒΟΎΘΥΟΣ, δὸ ἀουδὲ Ὀο] ονεᾶ ἴῃ 4 Ῥοά ΠΥ τοδῦῖ-ς 
τοοίίου οὗ ἘΠ ἢ ΟΥ Φοτοιπίαι. ΤῺΘ Ἰδ 9 Γ᾽ νῶ8 δοουυπίοὰ ὉΥ͂ 
16 ὅθνγδ 88 ἴδ6 ὅτε ἰὴ [6 ρσοόρβεῖία σου. “829 1εἰσδιίοοξ ᾿ 
οὐ Μαιί. χσυἹ! 9.--, 8. 

1 {ΤὉἸὨ} 8 18. 180 σοττοοῖ τ ον, δἰ γοδὰν τηδ ηἰδίβο Υ ἴδο 
(Δ Ἐ 6 ,α, 6. σ.. ΟὈγγδοδίοτῃ, τ}, ἔπ ὩΣ. δᾷ, 64116 Ρεῖεν ἰὼ τ} 
οοππηδοίίοη ἐλθ πιο ῳ' ἐλ αγοείζεα͵ τὸ στόμα τῶν ἀπο" 
στόλων, ὮὉΥ Φοτοιμο: δεύγιβ δ Ῥόγϑοπα οηπβέωη σΡοαίοθ- 
ἴογσπ ρνοϊέδέμν, πὰ Ὁ Τῆοπδδ Ααυΐπδδ: ἤγκμο γονοη δ 
δἰ Ὁ7Ὸ 86 δὲ ὮγῸ οαὐδέθ. βουγο Εοτη, (δῖἢ. δοιπιποηίδίοῦα, δὲ 
Ῥδεδα μα δηα Ατηο]ά!, ἔοτ οὐνίουϑ σοϑϑσπα, τηλ[ ἰδ 104 
ῬεῖοΣ δροκθ ΟἿΪΥ ἰπ μἷ5. ον πϑῖια.. Βαϊ ἴθ βανίουγ δά. 
ἀτουδοά ΗἨΐ ᾳιυρδίίοι: ἴο δ}} ἴμο ἀἰδεΐρ]οδ, δπὰ ἸΠΟΥ ΟΥΑΙ ΠΙΥ 
Ὠλϊυδιὶ ἤανθ δδοοηϊοὰ ἴο Ροίογ᾽ Β δσοηΐοδϑί οῦ οἢὨ [ἢν πὶιΐς ἢ ἸΒΟΥ͂ 
μδὰ ἥγοτῃ ἴη6 {{π)0 οὗ (πο σ6}} πρὶ δ ἃ π᾿ τΠοι τε ἢ ἢ [ΒΟΥ 
οουἹἱὰ ποῖ μαῦο ὕδοῃ δροαδίϊοβ. Οὐτηῃ. Φόδῃ 1. 48. 46, δύ, αἷδὸ 
18:6 ΓΟΙΊΔΙΚΔ οὗ Ὠτ. 18. Οὐπι. ἐν (τοὶ, ες, 8 Βου. 
1. Ρ. 849λ.--Ὁ. 8.) 

δ..- 



ΟΉΑΡ. ΧΥ͂Ι. 18--20. οὖ 

1δο δοὺ οὗ ἔδο ἐνίης αοὰ.---ΤῊο Ἰαϊίον δχργοδβίου 
τουδὶ ποὶ Ὀ6 ἰΔ ΚΘ ΤΩΘΡΕΙΥ ἴῃ ἃ πόσαξέυθ ΒΘΠΒ6, 88 ἀ6- 
ποίησ (6 7γμα Οοα ἰῃ ορροβί οι ἰο 18]80 ἀοἰτ168 : 
1ξ πιαδί δἰ8ὸ 06 νυνἱουσθὰ ἴῃ ἃ »οϑέξέυ4 Β6ΏΒ6, 88 τοξοιτίη 
ἰο Ηἰἶπι σ]066 Ταδη 66 ΔΙ 008 ἴῃ Ι5Γ86] γ γῸ σοτηρὶοῦ- 
θα ἱπ δῃὰ Ἕσοιγῃϑὰ ΟΥ̓ ἰὄδ6 Δρροδγδῃησο οὗ ΗΪβ βοὮ 88 
ἴδ6 Μοβδίδῃ,. Τιΐβ, ὨΟΎΘΥΘΣ, ἐπ 01168 οηδρ ποί 
ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ ΤΏ 0ΓᾺ] οὐ οὗἶοΐδ), Ὀπὶ 4180 ἰπ 6 οπϊο]ομίοδὶ 
δ6086. ΤΏΙΒ {Π0 ΓΟΡΙΥῪ οὗ Ῥοίορ δά 4}} [09 οασδο- 
ἐοσίβι ς8 οὗ ἃ σοπυΐμθ οοπίεβδίου.---Ὀοΐηρ ἀδοίαοά, δοῖ- 
ὁηιη, διὰ ἄδέρ. 

ΤῊΟ σοηΐοβδίοῃ οὗ Ῥοΐορς ἷβ {π6 ὅτι δὰ ἔσπάδ- 
τοοηΐαὶ ΟΠ γί βεῖδῃ οοπίοβϑίοι οὗ ἔδί! ἢ, πὰ 0 ζόστω 
οὗ 6 Αροβιϊοβ᾽ στοά. 11 'β ἃ οοῃήσδββίοῃ, μοὶ οὗ 
ἸΏΘΓΘ ΒΌΙΗΔΏ ΟΡ ΠΙΟΏΒ, ΟΥ Υἱοῦγθ, οσΣ οοην οἰ ΟΏ8, ΒΟΥ- 
ἜΥον ἥττω, Ὀιὺὶ οὗ ἃ αἰγὶ Π 7 ττουρλ ΓΑΙ, δηὰ τοὶ οὗ 
ζαϊι} οηἱν (1 δείϊευε ἰλαέ Τλου αγί), Ὀυὶ οὗ δἀοτδίίοῃ 
δὰ ποσβηΐρ (Τ΄οι αγῦ). ΙΔ ἰ8. ἙσὨ τ βίο] ορίοδ), ἐ. 6., ἃ 
οοπζεβδίοπ οὗ 6808 ΟἸἾγὶϑὲ 88 ἴΠ6 οοπίτο δηὰ πραγ οὗ 
ἴδο τ 8016 ΟὨ τι βιΐίδη βγβύίθηῃ, δηὰ [Π6 ΟὨ]Υ πὰ 4]. .δυ 
βοίουϊ ἑουπ δίῃ οὗ δβρ γί] 116. 10 8. ἃ οοῃ βίο 
οἵ δοδυβ Ομ σίδὶ αΒ ἃ ἴστὰθ τδη (7Τλομ, 6808), 88. 186 
Ῥτουλιβοα Μοβαίδῃ (ἐλ6 Ολγίδι), απ δ5 [8:6 οἴθγῃδὶ οι 
οἵ αοά {πε Ἄϑοη---τοῖ α Βο;»--οὐ ἐλο ἰυΐϊπο Οοα), ἸΘΏΟΘ 
88 ἰ86 ἀοὐ-Μδῃ δηὰ βαυΐουνῦ οὗ [6 πουϊὰ. [1 18 ἰδ 
8 ΘΟ ΒΒ οὴ. οὗὈ ἰ}}0 ΤηΥΒΈΘΓΥ οὗὨ (06 Ιποδτπδίΐοι ἴῃ ἴδ. 6 
τῇὺάοσϑί βοΏ86, [Π6 στοδὶ οθη ΓΔ] Τα βίουΥ οὗ χοα]ΐ 688, 
“ Θοἀ τηδηΐοϑιὶ ἴῃ 86 Η68}.᾽"---ΟΟΤΏΡΔΓΘΟ 8180 16 6χ- 
οΟ]]θηὺ χϑυλαγκβ οὗ ΟἸβμδυβοη (ἴῃ Καὶ ἀπά τί οἰς 5 Ατὰ. οὰ., 
το. ἱ. ν. ὅ4δ Βα.) δῃὰ ΑἸΐοτά, πο, ἐο]οσίπς ΟἸβμδυ- 
ΒΕΊ., ΒΔΥΒ ἐπ ἴος. ; “ΤΏ σοῃἤοββίοη 8 ποὺ τη866 ἴῃ (ἢ6 
ἰδιτὴβ οὐ 1ὴ6 ΟΥΒΟΡ ΔΏΒΥΟΥ: ἰΐ ἴα ποὶ “τ06 δαν,᾽ ον "7 
δαν, Ὀυὶ ὁ’ Του ατὶ.) [Ιἰ 18 86 οχργεβαίοη οὗ δὴ ἰῃ- 
ὙΔΡῸ σον] οἴου πτουρῃῦ Ὁ σα βρὶγίῖ, ΤΏ 6χ- 
ΘΟΙΘηοα οὗὨ (8 οομ οβϑίοῃ ἷβ, ὑπαὶ 1ὺ Ὀτίηρβ ουἱ Ὀο(ἢ 
106 Βυχιδη δορὰ {πὸ αϊνίμο Ὡδίαγο οὗ ἴῃς [μοσὰ : ὁ 
Χριστός ἰβ ἴῃ6 Μοϑίδι, (86 ὅοη οὗ θανίάα, ἰδς 
δηοϊηίοα Κιηρ :ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος 
δ (δε Εἴδτηδὶ βου, θοχοιίοῃ οὗὨ [86 Εἴοστιδὶ ΕΔΙΠΟΥ, 85 
[86 ἰαϑὶ πογὰ τηοδὶ θα ρ Δ ίο ΠΥ τὰ] 168, ποί “ βοῃ 
οὗ αοἀ᾽ ἰμ δῃγ ἰηΐοσίον ἄρυτγαιϊνθ βθη86, ἢοΐὶ οπθ οὗ 
ἴδ6 Βοῃ8 οὗἩ αοά, οὗὁἨ δΔρο]ῖο πδίαγο, θυ ἴῃ Φ οι οὗ 
ῖδο νέης Οοα, Βανίηρ ἴῃ Ηΐπὶ (6 βοπβηΐρ διὰ 
186 αἰνίπθ παίυγο, ἐπ α δόπδὲ ἐπ τολίοὐ ἰλεν οομϊα 
δὲ ἵπ ποῆς οἷἶδο. ΤῊϊΐβ πᾶϑ (86 υἱὸν οὐ [Π6 ρϑύβοῃ οὗ 
ΟΒγῖδὶ αυΐϊϊς αἰδίποι ἔγοσα 109 96] 8} Μοβδίδηϊΐο ἰάθα, 
ὙΙΟΝ ΔΡΡΟδΓΘ ἴ0 δῦ Ὀθοῃ (Φυβίίη Ματγὶ, 2 αΐ. Ὁ. 
267) (Παὶ ἢ6 Βῃουϊὰ Ὀ6 ὈοτΤᾺ ἔτγοϊῃ τηθῃ, Ὀυὶ Βοϊοοϊθα 
Όγ οὰ ἴογ ἴδε οβῆῖδθ ου δοοουῃῖ οὗὨ ἢἰ8 ϑιηϊποηὶ Υἱγ- 
ἴμ.ε85. ΤῊΪ5 αἰδιϊποίίϊοη δοοουηϑ [0 {Π6 Βοϊθηη Ὀ]68- 
βὶῃσ ῥγοπουπορὰ ἴῃ ἰλ6 ποχί γογβο.. Ζὥντος τουδὶ 
ποῖ [Ὁ ἃ τηοπηρηὺ Ὀ6 ἴδίκοη ἤοΓο, 88 ἐξ βοσηθιπηοϑ 18 
υϑοὰ (ε. σ., Αςἰϑ χίν. 16), ἃ8 τ θροὶν ἰδ συ 8 ηρ 
1:6 τὰ ἔτοτα ἀρδαὰ ἰάοΪβ : ἴα 18. Βόγ οτωρμδίίς, 
διὰ ἱπηραγίβ ἴοσοο δηὰ ῥγοοίβδίοι ἴο νΐἱός. Τμδὶ Ρο- 
ἰοῦ, πθοη Βο υἱϊοτοὰ ἴῃ6 πογάβ, υπἀοτβίοοα ὈΥ (ποτὰ 
ἴῃ ἀφίβὶ] 411 ἐμαὶ ψὸ ΠΟῪ υπαογϑίδηα, 18 ποὺ οὗ οουγβο 
δθγα αβϑογίϑα, αὶ ἐπαὶ ΠΟΥ ἬΟΓΘ ἷ5 ὑρϑ ΠΟΥ ἰο 
ῖ86 σὰς Ηυτοδη νΥ δηὰ ἰσὰθ Ὀἰν ΠΥ οὗὁὨ ὑπΠ6 [,οτὰ, ἴῃ 
1.δἱ βοῦβδθ οὗ ἄδορ ἰγυϊ δηὰ σοϊϊδηοο, ουἱ οὗ πϊοἢ 
Βρείμπρβ 6 ΟἸγίβιίϊδη 1116 οὗ [06 ΟΒυγΟἢ." ΜΟΥ ΟΊ, 
ἰῃαορά, ταῖκ68 τοῦ ζῶντος ΒΙΩΡῚΥ 88 ἴδ) ΒοΙΘιὴ Θρὶ ἐμοὶ 
ΟὟ Ἴδ6 ἐγ αοα ἰηῃ ορροβίίοη ἰο (86 ἀρδὰ ἰ40]5 οὗ (Π6 
Βοδίποη : υὺ {πο γ0 ΔΒ ΠΟ ΣΟΆδΟῺ ΒΟ ῸΓ οοῃέγαϑί- 
ἴης 186 ἵστιο ἀοά πὶ Βοδῖμοη ἰάοἶδβ, δηὰ Ῥοίοσ τουδὶ 
Βαγῦο τηϑϑδῃΐ [0 ΘΟΏΥΘΥ [86 ἰά6α, ΠΒΟΤΘΥΟΡ ἱτη ρον θα γ 
υπἀογβίοοα ὮΥ δἷτὰ δὶ {86 ἐπα, (δῦ ἴῃ6 ἀοαδοδὰ ἰὑ- 
Βοὶ] ἢ νᾶδ ἰσγ]Υ τουθα]οὰ ἰπ, δηὰ γοβοοϊρὰ ἔγομ, [Π6 Βὺ- 
ΤΩΒῺ Ῥότβοη ΟὗἉ ΟἸτῖβι ἰῃ ἃ Β6η36 8η6 ἴο ἃ ἄδρτϑθ Θοσ- 
Ῥαγοὰ τὲ! τ ὨἰΟὮ 81} ἔοστῃον πρδη οδίδιίομβ οὗ ἀοα δἃρ- 
Ῥελγοὰ ἴοὸ ἷγα ϊκο ἀθδαὰ βιδάουσβ. Ηθ ϑοβορὰ {πὸ 

“ οὐδε. ον τ τος « Ἂ : ΒΞ ΟΝ γὺ γς ἢ δὰ κι ς καρ κτν 

ἀροϊαγδιίοι ἔγοτη ἤοαύθῃ δἱ ΟἸγβι Β θαρβτω : “ Τα ΐϑ 
8 ΤΩΥ Ὀσϊονοὰ βου ἰῃ ποτὰ 1 δὴ νοὶ] ρ]οαϑοα,᾽" δὰ 
τεοορηζοὰ ἰῃ Ηΐπ [86 οββοη δὶ δϑὰ οἰθτηδὶ 16 οἵὮἁ 
186 ὃ ΦοΒονδὴ.---, 5. Χ 

ΘΓ. 17. Φοδυ5 διικυυοχϑᾶ.---ΑἾδὸ ἃ σοῃοβδίοι, 
ἀφο θά, δοϊοσαῃ, δὰ ἀθϑρ ; Ὀοίῃρ {86 αἀἰνίπο οοηἔδθ- 
βίοι οὗ [π6 βοτὰ ἴῃ ἔδνυοῦ οὗ 186 ΟΒυτοῦ, ὙΠ] οἢ δὰ 
ΠΟῪ οοηΐοαδβοα ΗΒ δτηθ, δὰ οὗ μον σαὶ τὶ 688. 

Βϊοβηϑα δὲ [μοῦ (σοι. οι. χ. 9), βέσαμοσι, βο 
οὗ δοπα ."--- Μό ον ἀσηΐοβ ἴῃ σαΐῃ (06 δη 6518 Ὀ0- 
ἔπϑθϑη (8 δἀἀγοββ δπὰ ἴμ6 ὨΘῊ {1116 χίνοη ἰοὸ Ῥοῖοϑγ. 
Ὀδδσοηὶ υἱὸν ἤάνο Ὀ6ΘῚ ἰδ η ἰῃ σοίοσοποθ ἰὸ ἰὨΐα 
Δ οδβ. 1. Ῥαυϊὺβ οχρίδὶηβ ἰῦ : Βτηο., ΟΥ ΟἿΘ- 
ἀἰοηῖ ᾿ΘαΓΘΓ,--8ο οὗ ΦΌΠΔΒ, ΟΥ Βοῃ οὗἩὨ ορργοβαίοῃ. 
2. ΟἸΒμδύβοῃ : ΓΙ, ὅουο, νὴ τοίδγαποο ἰο ἴΠ6 ΗΟΙΪΥῪ 
πρὶ σῖς ἀπᾶον (16 θροτο οὗ ἃ ἀοσο ἸΤδου, Βίτηοι, δεὶ 
ἃ ΟὨ}]ἃ οὗἩἨ 86 ϑβριὶτίι. 8, Ιληρο (Ζοδεδη «δι, ἰῖ. 2, 
469): ΤΏου, Βίσπιοη, βοὴ οὗ 4 ἄονϑ (πο ἢ τρδῖκοα 118 
ποδί ἰῃ {86 τοοΚ, ἃ 8 οὗ [6 ΟΒυτο ἢ), 541} ὈΘ 
ο8]16ἀ ἃ τοοῖς (6 το ΚΠ κα ἀντ] ηρ-ὈἾδοα οἵ {86 ἀογθο, 
ἐ. 4.) οὗ [86 ΟΒυγο ΒΒ) ὙΠῸ {15 Δ ἢ δεὶβ [86 ΟΥ̓ ΟΣ 
ἷῃ [88 Βδ1η6 Υ̓ΟΓ86 18 οοπηῃθοοίοα. Ασοογαΐησ ἴο [88 
βεβὮ, ἴοι ἃιὲ ἃ παίυσαὶ βοῃ οὗ Φουῃδὴ : Ὀυΐ δοοογάᾶ- 
ἴων ἴὸ ΐ8 τονοϊδίΐοῃ οὗ (6 βρίτγὶϊ, ἃ οὨἱ]ὰ οὗἩ [86 Εὰ- 
ὑπὸ Ὁ ὙἘῸ 8 ἴῃ Ὠδδνθῇ (τοίογτίηρ ἰ0 ἷ8 τοροῃθσγαίίου, 
δηἃ οοπβϑαμθηὺ ζαϊ ἢ αηα σΟμ 880 η). [τ] ΑἹ- 
ἴον : Τη6 πδῖὴθ “ ϑύηποη Βα» «ῳοπαξ᾽" ἷἰβ ἀου δι] 688 
υϑοὰ 88 ἱπαϊοδιίηρ ἷ8 β68}}} βίδίθ δῃά οχἰγδοίίοῃ, 
δὰ ἐοστοϊηρ ὑΠ6 στοαῖος οομίγαδι ἰὸ 18 βρ᾽ [0] βίδία, 
Ὠδη6, δηα ὈΪοβδίηρ, τ ΒΙΟΝ 9Ὸ0]|10 7. Τη6 Ὡδῖὴθ Σίμων 
Ἰωνᾶ, Κτοοη, δοπ οὗ Φοηδβ οὐ Φοηδᾷ, ἰβ υἱϊεγοὰ τ βθη 
Ὧ6 ἷ8 γοτηϊπἀϑα ὈΥ ἰῃ6 τ οο- τοροαϊοα ἱπαυΐγγ, “ 1,ογ- 
οϑὲ ἰοὺ πὸ ἢ.) οὗἨ Πὶβ ἔγα γ, ἴῃ ἷ8 Ὀγανίουβ ἀρηΐδὶ 
οὗ ;οἷβ ἱοτγὰ, δοδπ σχχὶ. 1δ, 16, 11.--Ρ, 5.] 

Ἐ1ΘΒ. δηᾶ Ὀϊ]οοά.--- αὐτου νἱοτθ ἤᾶνο ὈΘΟΩ 
ἰδίζοη οὗ (818 ὀσργεββϑίοῃ. 1. ιν, Βοζα, Νϑδηάογ, 
ἀε Ὑ οἰΐα, τοῖον Ὁ ἴο ΟὟ ῬΆΥΒ10ΔΙ παίυγα πῃ ορροβῖ- 
οῃ ἴο ἴη6 πγεῦμα. Τὸ [μὶ8 Μογογ οὈ͵θοίϑ, ὑμαὺ ΟἿΓ 
ῬὮΥΒΙΟΔΙ πδίαγο 8 ἰοττηθᾶ ἰὼ ΟΣ Ρ[ ΓΟ ΟὨΪΥ σάρξ, ποὶ 
σὰρξ καὶ αἷμα (ἴῃ 1 Οοτ. χγν. ὅθ, “,ελ απα δίοοα " 
Θῃμουα Ὀ6 ΠἸΙ ΘΓ] ν πῃμἀογβίοοα). 2. Αοοογάϊηρ ἴοὸ Τὐμῆν- 
ἔοοϊ δηὰ ΜαγοΡ, ὃ τηυδὲ Ὀ6 ἰδ κοὴ (τὶ Βροοΐδὶ σαῖοσ- 

6Π00 ἴ0 {86 ἴδοῖ, πα [160 ΒΔΌΜϊΒ 80 “ΠῚ “Ὡ2 

88 ἃ Κὶπὰ οὗ ρδγαρθγαδο [ῸΓ ϑοη οὔ πιαη, ἱποϊυίης 
[88 ΘΟΟΘΒΒΟΓῪ ἰάοδα οὗ [86 ἘΘΔΚΙΏΘΕ88 ἱπνοϊνθὰ ἰῃ ΟὉΡ 
ΘΟΓΡΟΓΘΑΙ παίυγ6), 88 ΒΤ ἀσποίζηρς τοραΐ πιαΉ, 
θαυλναϊοηὶ ἰο πέπιο ἑιη (88 ἴῃ (ἀδ], ἱ. 16). 8. 
Ὗ.ε οχρϊδΐη ἰΐ : [10 παίαΓαὶ!, ΘΔΓΏΔ] ἀοδϑοσηΐ, ἃ8 00ῃ- 
ἰγαϑίϑα τὶ βρί τυ] σοπογαϊίου, Φοόδη ἱ, 18 : οἵ 
οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, κ. τ. λ. 
ΤῊΪΒ ΔΡΡθδγβ 8.}}} ἔστι ΒΡ ἔγοτα ὑπὸ οοπηθοίΐζοῃ ὯΘ- 
ὑπθθῦ [86 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏΒ, “ "Με, απα δίοοα᾽" δηὰ “δον 
67 “οπαλ," ἀῃὰ ἔτοτα ἴμ6 δι ἐμ μοβὶβ, "ς λίν Ζαίλον δο 

Ἔ [Αορρεάίπε ἴο (Δ 68 γουδίοῃ. ΟΟἿΏΡ. ΤΟΥ οὐ 68] ποῖθ 
ΔΌοτο.---, 8. : 

1 [1 σουίοδδ ἰπαὶ 1118 Δ᾽ ΘρΡΌΤΙ ΑΙ] ὀχροαϊ ἰο οὗ [πΠ 9 ἰδῆ, 
ΒΌΡΘΘΓΒ ἴ0 ΠΊΘ 88 ἵδ- οἰ σμθα δηὰ 86 Π ΡΓΟΌΔΌΪΘ 8 {Ππδὲ οὗ ΟἹδ- 
βδυδοη. βαγούομα ἈΔ8 ΒΟ Πα ἴω ἀο ὙΠ} ἃ ἄονα, Ὀυΐϊ [8 8 
οοηἰσδοιϊίοη ἴον. ϑαγου͵οαππα (( 6] αἰοσλ, ἐ. 4., βρη φῇ σι 
88 186 ουϊάδηϊ ἤὥοόοιη ϑόδη χχί. 15, 16, 
ἀγρεδο Ῥοίοσ: Σίμων ᾿Ιωυάννου. Βυὶ ἴΠ6ΤΘ ΤΏΔΥ Ὁθ ἰη {μὲ 6 
ὯΔ6 οὗ (Π)6 ᾿ΔίγΟὨγτηΐο δὴ αἱ Πδίοη ἴο {116 {{1|60 ϑ9π οἡ λίαπ ἰὰα 
ψατ, 18, τ ἢ] 6 ἢ ποῦ ἢ ρίνο. δ ἀ{ Π|0}}8] δ ρ μδιαΐδ ἴο [Π 9 ΘΟΌ ἢ» 
ΘΙ οοῃἴοδδίου, ἰπ 1815 δοῆβο: ΤῊδ ], ἴμο ἔοη οΥ̓͂ Μδῆ, δῖω δὶ 
180 δῖα {1τὴ0 ἴδ λίοδδίδἢ; δηὰ ἴ86 δίθγῃδὶ ὅοη οὗ Θοά, [8 85 
γ 9 δὲ ἰηδὶ ἰῇου, δίτηοη, δὶ (6 δο0ὴ οὗἩ Φοπδ: δηὰ δδ. 108 
ιηαδὲ [8 σοηΐοδεοὰ Μὸ 88 ἴῃ 6 Μοβδίδη, 1 γι 1] ΠΟῪ οὐπΐοθδδ 
1η60 85 Ῥείοσ, οἷο, 17 ἴπὸ ΒΑνΙΟΩΓ δροκὸ ἰῃ ΑΤβπΊδίο ΟΣ 
Ομ ιδϊ δία, δ δ υπηδουθίοαγ ἀἰὰ ΟἹ ΟΥΑΙ ΠΑΥῪ οδοδδίουβ δᾶ 
ἢ ἨΪ8. αἰποῖ 166, προ (Π6 ἔοττη 86» ἴῃ γϑυ. 17, τ ἢ 
Τούίδγοῃοο ἴο δβῃ. νῇ!. 18. (80 Ῥχορβοῖίο βυδδαβὸ ἴσοπι 8 [6 ἢ 
1.09 Μοδείδη!ο δρρθ] δ ο 8. Ψ καρ 2 ἀοτίνο, δὸ ἰδὲ 
το γι ἤενε (δοη ψ' λίαν) δοιὰ δαγ-ὦὥὅοπα που]ὰ οΘοττοδροῦά, 

“.} 

οἶα, 
ἴ, Ὑθοτο ΟἸτίδὲ δὰ 

ὲ 
Α 
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ὧς ἐπ λοανον." Ἡδποο Θ]. 1. 16 τηῦδὶ τθθδῃ: ΏΘα 
Ι τοοοϊνθὰ ἃ οοζησγυϊμδίου ἰ0 ργοδοῖ ἴο ἰμ6 ἀαμί θα, 1 
οοπίοστοα ποῖ τῖὶἢ ΤΥ Φ ον βἢ Ὠα ΟΠ ΑΙ γ . δηὰ ἘΡΉ. 
υἱ. 12 : [ὰ γα] ἶυ, γ͵ὸ τροϑί]θ ποὶ ΠῚ} Ὀοΐηρβ οὗ δυ- 
δ Κὶηα, Ὀυὺ πὶ ἰῃ6 ρότγοῦθ οὗ ἀδσ 688, πΠΟ86 
ΓΟργοδοηϊδιγοθ δηὰ ἰπβίσυμπιοηίδ ΠΟῪ ἃΓῸ ; δηὰ 1] ΟΟΣ, 
χνυ. ὅθ: ΤῊ ἰκἰπα πμὶοἢ 18 οὗ (8ἰ8 πονϊὰ (οὗὨἨἁ τ0 δταὶι 
ΤΏ, 0 18 οὗἩ [8.6 Θαγί ) 8118}} ποὺ ἱπμοσὶὶ ἴ(ἢ9 ἰκϊηρ- 
ἄσπ οὗ αοὰ; Ὀυὰϊ πὸ τουδὺ οηΐδν τ ΠΥ δ οοχηρ]οῖθ 
ἸΣδδίοστ δου ἰμίο ἃ. ϑοοοῃὰ δηὰ πον 116 πἰσἢ 18 
ἔτοτα ἤθᾶυθῃ, Αοοογάϊηρίν, ἰδ δι μϑϑὶβ ἰπ ἐπ ὑοχὶ 
δ Ὀοίτοθῃ κηοπ]θάρο γοδυ ἰπρ' ἔγοσα πδίαγαὶ Βυσηδ 
ἀονοίοριηθῃΐ, οὐ οα ἴδ6 Ὀ88518 οὗἩἨἁ πδίισγαὶ Ὀἰσί ἢ, δηὰ 
Κποπ]οάρε ργοοοθαϊῃρ' ἔγοτα ἰῃ9 του εἰδίίοῃ οὗ [89 Εδ- 
186. ἴῃ Βοδύθῃ, Οὐ Οἢ ἴῃ6 Ὀ4818 οὗ τοροῃηθγαίίοῃ. 

Ἡαῖδ ποῖ χονθοαϊοὰ ἑἐϊ,---Ὀυὶ ἹΜν Ἐ΄ιῖδο:.--- 
Α ἀἰδῆου! Ἐν μα8. ὈδοῺ ἔδὶ!, ΠΟΥ͂ ὑὸ γϑοοῃοῦΐο ἰμ18β ἀθο- 
Ἰαγαώοῃ νι τ ὑπο ἔδοῖ, (μδι ἐη6 ἀϊβοὶρ᾽ε8 δὰ αἱ ἃ τσοὶ Ϊ 
ΘΆΡΙ ΘΓ Ροτίοα γϑοοχηϊζοα 6808 8458 6 Μοδβδβίδῃ (Φοῦη 
Ἷ, 42, 46, ὅ0). 1. ΟἸδβμδυβοη δοϊ ἀ8 ἐμαὶ (μΐβ οοῃίρθ- 
βἷομ οὗ είν ἱπάϊσδίθβ ἃ τυ υοἢ τα δανδησοὰ βίαι 
οὗ Κπον]οᾶρο : ὁ νἱὸς τοῦ Θεοῦ, τοῦ (ζῶντος. 3. ΝΟ 
δηάον {8 1η}κ8 (Πδὲ 411} φαυὶϊον τουο δίῃ ἢδα ΣΟΓα Οὗ 
1689 ρτοοθοαϑα ἔτοσῃ βοβἢ διὰ Ὀϊοοά, 8. Μϑυοῦ βυρ- 
βοδίδ ἰδὲ ἰῃ09 ἰοχὶ γοΐθτϑ ἰο μὲ ὅσβιὶ δοκπονϊοάρ- 
τορηΐ οὗ Φοβὺβ 88 ἴ:6 Μοββίδῃ, ἰπ σοῃϑοαυθῃςο οὗ 
πο ἰ6 ἀἰποῖρ]68 οδιη6 δῃὰ βυττοπαογοα ἐποσηβοῖνοβ 
ἴο Ηΐϊπ)." 4. Ιῃ οὐ Υἱοῦγ, 86 ὨΟΝ οἰοτηθαΐ ἴὰ [αΐ8 
οοπΐοβεϊοι 1168, Βγεὶ οὗὨ 811, 1ῃ 118 δἰ σα] ἔοττω. 10 ττᾶϑ 
ὯΟ ἸΟΏΚΟΣ ἃ 6 Γ6 Κη ον] οάρο (ΟΣ σοοορπμτοῃ) οὗ ΟἸἩ γί, 
ὙΆΪ]6 [16 ζοηΘΓα] ἀνιοιοίοασε οὗ (86 Ψ67}:78 σοποογηΐηρ 
186 Μοββίδὴ δὰ τοϊτορτδαϑὰ, δῃὰ ἀδροηθγαϊοθα ἱπίο 
ἀἰδοογάδηϊ δη βο σου γα οἰΟΥῪ ορίπέοηδ, ἰμ6 ΚηοΥϊ- 
οὖρο οὗἩ 10 ἀϊδοὶρ]98 δὰ αὐἀναποοά, διὰ νὰ8Β ΠΟῪ 
ΒΌΤΩ 6 ὉΡ δῃὰ οοπορηϊγαιοα ἰηΐο δὴ δοῖ οὗ ερίγί [δ] 
ἔα ἱπ Ῥοίον᾽Β οοηΐεβϑίοη, ὙΔΙΟἢ, ἴῃ υἱοῦ οὗἨ ἰδ6 
ΒοΒΙΠΥ οὗ τ06 26 8} ΓΌΪΘΓΒ, ΤΩΔΥ Ὀ6 οδατγδοίογίζοα 
ΔΒ ἃ ΓΙΟᾺΪ ΙηΔΕ το (μαρτυρία). ΑΠΟΙΠΟΙ ὩΘῪ 
οἰοπιθηΐ ΔῪ ἰπ (δ νὴ ΠΟ δχργοββοὰ οοποργηίης 
10 Μοροίδῇ. Οἱ 81} 186 γτρδΐῃ ροϊπίβ, {π Ψονβῃ 
δηὰ ἰγδαϊ ομαὶ πούομβ οὗ (6 Μβεεῖαι δὰ ενϊἀοηῦ- 
Ἰγ Ὀθ6 ἴἄγοτῃ ΟἹ δηα 8 ρυγα δῃά βρίγἰϊυδὶ ἔα ῃ 
αἰἰαϊμοὰ ἔγουη ΘΟΏΥΟσΒο ὙΠ [86 116 οὗἨ Φοβυβ. [Ια 
ὉΟΪῈ [8686 τοβροοίβ, ἰὉ τὰ8 δ σου δίίοη οὗ ἰ86 Εδ- 
186 Ὁ ἰὴ ποδύθῃ, ἐ. 6.. ἃ ὨΘΑΥΘΏΪΥ δηὰ βρί γίϊυ 8] ργοάυο- 
ἰἶοη. ΤΏΘ πὸ 110 γβ μοιτηϊπαιϊηρ ἱπ (ἢ6 Ὠοϑγίδ 
οὗ ἴ86 ἀἰδοΐρ[68.---)ὲ Ὑ οἰ τομαγὰβ [818 88 
ἱποοτωρδῦθ]9 πὶ [06 δαγοῦ δοκηον)οαρτοσπίβ οὗ 
10:6 Μοβαίδῃ . ψ Ὡ 16 ΕΥ̓ ΊΣΒΟΏΘ, ΘΟΒΠΘΟΙΚΘΙΒΌΓρΟΓ, διὰ 
Βίσδυβ8 [811 οὗ ἃ ὑποίοϊ ὰ ρογίοα ἰῃ ΟἸτῖβυΒ τΩἸηἸΒΊΤΥ : 
186 Βγαΐ, σβοὰῦ Ηθδ νγὰ8 ἃ αἰβοὶρὶθ οὗ Φοθπ: [06 Β60- 
οπᾶ, το Ηο αἰξαϊπηοα ἰ0 ΘΟΠΒοΟϊΟυΒΉ668 οὗ Ηΐδ Μέοδ- 
βἰδηΐο ἀἰρτῖγ. Βαΐ [8686 οτἰ[68 Βδνθ ἩΟΙ]Ὺ ταΐδυη- 
ἀογϑίοοα (δῖ παζγδῖνο. ; 

γον. 18. Βαξ 1 αἷδο βαὺ ποῖο 1.166.---ΤῊο6 οχ- 
ῬΓΘββίου ΒΠΟΝΒ 'π ἃ βίυϊκὶπσ' ΤΔηΠ ΟΡ {Π6 ΤΟΟΪΡΤΟΟΙΥ͂ 
οχἰβεηρ Ὀοΐτγοοη ΟὨγὶδὶ δὰ Ηΐ8 ἀΐβοῖρ].β. Τὶς οοη- 
ἔεββίοῃ 80]1οἱ18 Ηΐβ σοπίοδβίου. ἢ 

5 [Νοὲ ἀχδοῖῖγ. 1ὰ 106 (ὑυτῖῖ οὐϊίου οὗ ἷ]6 Οὐ». ὁπ 
λ.αξς,, Ὁ. 820, ΜΟΥΘΡ δεδυῦγθδ ἴμδὲ Ῥοΐοτ, ΔΙ μου ἢ ΟῚ ρ δἴηοο 
ουην ποσά, τ] ἴδο τοβῖ οὗὨ [Π6 αἰδοῖ 0168, οὐὗὁἨ 1.60 Μοβδί δ ΒΒ! 
οὗ δοδυδβ, τδϑ οἡ 18 οοοδδίοη ἵμανυογοὰ ὙΠ} ἃ δροοίαὶ ἀἰ νί πὸ 
τόγοϊδίοῃ οἱ (δ 6 δυ Ὀθοῖ, δ ἃ δρΟΙκο ἴγοιῃ ἃ βἰδίο οὔ ἱῃδβρίγα- 
τἰοη. “Φαλον," Βο βαᾶγ8, “ἐξέ ἀπεκάλυψε πίολέ αὐ 
οἶπο δολοπ δοίηι δρδίξη, Απδολίξεδθοη αἢ οέδυσι ον λαϊέθη 6 
Οὔεπδαγωπρ, εοοἰελο ἀθη, ζησεν σειοον'άσπ, σὰ δεοέελοη, 
νῬοπάεντι αὐ Ῥετεῦδ επα εἶπ την ατιδεείοδπόπᾶθ δέδοη» 
ἄογα ἀποκάλυψις συ ὑεδολνάηπχοη." Βαϊ Ῥεοῖδσ οοη- 
ἐοδεϑὰ [πη 89 Ὡδῃ)Ὸ οὗἨ δΔ}} ἔῃ ΟἿΟΣ δροδίῖοϑ, 869 ἢ. 8994.--", Β.] 

ἴ ΕΣ μη: Ετ εὐὴῃ Εἰεσαπ απϑἰίλεοδίδ, σαν δ 
εἴΐατη ο!οαςσίον: κἀγὼ ὃ ἐν ΒΕ. ἘΤ Ξ6Ο ΡΙΟΟῸ ΤΙΒΙ; 
μρβλ ὶιν ἀτὰρ θιν β οἱ ΟΞ Δ Δ. ων εἰ μρὴν ἡμε τς ἄλψην" ἀομνς 
ὁρο οϑνο, γί 6 οὶ εἰτὲ διμη, αἀἰοο 6 6666 Ῥείγωτη,͵ ἰὰ 

ΤΈοῦ αὐτὶ Ῥοῖοι,- “Πέτρος, ἰδ Αφασβδίο δ 2, 
ἔλα εἰοηε, οἵ ἐλε τοοζ (8.6 Μογοτ)ὴ. Το Οτθοὶς ταϑδοῦ" 
᾿ἴμο ΒοΌ; δοβϑ ἔζοτῃ ἴδ ἰγαπδιδίου οὗ 86 πιδπιὸ ἐπίο 
ατοοὶς ̓  ἐμθ ἤδη ἰ(βο ἢ μβδὰ θδθθη μίνοι δὶ δὴ δδυδες 
Ρεποά, Φοδῃ 1. ΠΣ ἯΔΒ ΠΟΥ Ὀεδίονοα ἃ ϑοοχηὶ 
π|6 ἴο ἱπάϊοδίθ γοϊαϊῥοπδλὲρ διωδεϊδί,, δεαίιοεοι 
Ῥᾷον απὰ ἐλ Κοοϊδεῖα, τοῖον ἴδῃ ἴὸ ῥσοτὸ ἴπδὶ Ῥο 
[6 Ὁ ΓΟΔΙῪ τῶδ τὰδὶ Ηἷβ πῶσ ἐπ ρ] θα (Μογετ) Ετοῖ 
{86 ὅγθι τδΐβ πατὴθ Ἧ88 ἱπίοπάθα ἰὸ Ὀ6 βυιῦοϊ!ολ]: 
ΔΙΙΒουρὮ ἰἰ8 τϑὰὶ] ΠΙΡΕΣ ΒΕ ἯΤ48 ΟὨΪΥ διίδίποα αἱ ἃ ἰδίοσ 

οὗ Ῥογὶοά ἰη [86 ΒίβίουΥ οἷοσ. Βαϊ δἱ 86 βᾶπιθ Ἐπι6 
106 πογὰβ οὗ “6808 ἱππ ρ}]}) (86 δοϊζηον) οπὺ ἴδδὶ 
μι8 οἰιασδοίθν δ Ῥοίδος δὰ ἰυδὲὶ δ ἴῃ τμι8 οου- 
[εβϑίο. [1 δου] ὰ Ὀὸ οὔβεσυθὰ ἱπδί ἴῃ Φοόδῃ ἱ. 42 
(ἰπ ἴ[δ6 Ὅτ. ἱοσὶ, νον. 48) Ἧ6 τεδὰ : “Τοῦ εἐλαϊέ σφ 
ἀχόθα ̓ρὰ αμρ ) Οερμδβ,᾽" Ὀαὶ Βαγο: “ποὺ ατί (εἢ 
οἰορ."- Ρ. 5. 
Αὐᾶ ὁ ἰμἷα χοοῖκ.--ΕῸΥ ἴ86 νδγίουβ ἰπίει- 

Ῥνοϊδιίουβ οὐὗἨ ἰδία 8ὲ6ὲ  οΙδΒ ὄὕμγα. ὙὯὰὸ 
δαῦταϊς ἰἤθ [Ὁ]]ΟΥΪΠΙ ΒυΙΟΙΙΔΥῪ οὗ ἰῃσω: 1. ΤῈ 
ἴρστω “στο κ᾽, ἰθ τοΐοσγοα ἰο Ολγίεξί Ηϊτβοῦ, Τῆι 
Φεοζοσαα," Αὐρυδόμο, ἑ ΟπατοπὶιΣ, Ἑδυσιουδ, θὰ οἷ» 

6εἐ υἱοαγίωηι ΤῈ [], σιμόνει ΣΕ ένα οί ἐεδα {7.2} 
68. δίαπι μι ἡέαπι, σμ 8|})8}" τη6 ααξβοσξη δἷῖ, 
δι} 64)" 6 οἕἰίαηι, ἐαπ σι Ή, τε δεοιπα τέων συοά σαι 
ιυαααπιοπίωπι ασύίοαδο."--". Β. 

ἴῃ "15 Οὐιμενεολ, “ [ΤῊΐ86 ποοὰβ τηοὰ βοδεοῃ. 
οη Δίαϊξ. χυὶ. 18 (ρορα, εἀ. Ὑ 41] 6τϑ., ἴοση. υἱ] ἡ. 124... οὃχ. 
ὑἰδίπα ἴη6 Ὀὴβάδαρὸ ἰἢπη: "'᾿ δίοιξ ἐρδὲ δα Α αο» 
φαοίς, εὖ ἰωηιθη, ἡπηας αρ»ροϊανοπέμν, οαἰδνλασμθ εῷ 20» 
πεέφιο δου εξ δεπὲ οοσαδυΐα.:; ἐέα εἰ ϑέσποπέ, ασὐι ΠΒΕΘΕΒΛΈ 
ΙΝ ῬΕΈΤΕΑΜΝ ΟἾΒΙιοτῦν, είγέ ἰαγσίέμϑ ὁδί ποτα. Α 
σομπάμηι πιείαρλονατι Ῥείγναι, τδεΐο αὐ 

ἘΠΟΜΕ, 

Ν δἰ : ΞΡ ΡΙΡΊΟΛΒΟ 
ἘΟΟΣΈΒΙΑΝ ΜΈΛΜ ΒΌΡΕΝ ΤῈ. ΤΠ ͵δδὶ Ὑομὰβ ( ἐξ) 
ΒΟΥ (δδὶ 86 τοΐδττοὰ [ἢ 9 Ἰαγα ποῦ ΟἿ ἴο ΟἿ τἰ5 8 
ἀοτίυδονο δοῦδο δδὸ ἴἰο Ῥοίοσ 886 ἔπ 9 δοῃΐθδδοσ. ἴῃ 88- 
οἴ Ρ 6 (ἢ. αα Ῥαικαε. Ῥαρατη, Ἐρ. 15, οἃ, Ὑ Δ]]. 1. 
871 54.) ΒΘ δβ8γ8 οὔ Ῥοίϑρ.: “᾿ σεν ἐζξαηι Ῥείγανε σα βεαίααε 
φοοίοϑίαπι δοίο." δοτοϊῃθ αἷβὸ τοραγβ ἔθ Ὀΐδθορ οὗ Ἐσειθ 
Δ8 [Π6 ΒΘΟΟΒΘΟΣ οὗ Ῥεῖοτ, Ὀυϊ δΔἀγοσδῖθα οἰδον μοτὸ ἰδ ἐαυδὶ 
τί κυ ϊδ οὗ Ὀΐδῆορδ, δὸ [δὶ 1,6 σδῃ ὃ9 φυοϊοα ΟὨΪΥῪ ἴῃ ἴδτοῦ οἵ ἃ 
Ἐοτηδη Ἀγ ΠΊΘΟΥ οὗ Βοποῦ, ποὶ οἴ 8 ΒΌρΡΓΕΙΠΔΟΥ οἵ ᾿υτ δ οτίοῦ. 
ΟΟἸΏΡ. ΟΝ. δε γοπθ᾽ Β᾿ ΘΒ ΘΟΠΘΟΥΠΒ (Π. 6 ῬΔΡΔΘΟΥ͂ [86 δοεοινὰ 
γὯο]. οἵ ΗΝ πέτα ἰὸς ὙΓ Ἡΐδίονψ, ἸΟῪ Ὀτορασίηρ ἴοσ [89 
Ρ ὁ Ὁ. 84.--. Β, ; 
Η . δ, ΑΥΟΘΌΒΤΙΝΕ ἴῃ 88 ζαΐδν γΟΆΙΒ: [ὉΤ δ, διδοῖ 86 σθ 

ἴο 186 »εέναι ἴο [06 ῬΦΙΒΟῺ οὗ Ῥεΐέγ. Ηθβᾶγῃ ἰῃ 8 ΚΦ. 
ἐνασίαίζίοηπδ, ἴ. οΔΡ. Ἐ1, δ (}Π)Π6 ο]060 οὗ ε͵θ ᾿ἰΐ6: “1 Βδνθ 
ΒΟΙΏΟὟ ΤῸ δδίά οὗ δῖ, Ῥοίεν τὶ [86 ΘΠ Σο ἢ 15 ὈθΐΠῚ προ 
ὨΪπὰ 8ϑ τοοῦῖ.... ΒπΓ 1 ΏΔΥΘ δίηοθ γα Ώ) δε ὰ ἰδὲ [89 
ννοτὰ οὗ [89 1οτὰ: "ΤΏου δὶ ῥείγρειδ, βαθιὰ οὐ {μἰ9 ρούρα ἵ 
Ὑ{1 ὈθΠἃὰ τὴν ομυγοὺ," τηῦδῖ ὃθ ππδοτείοοὰ οἵ Πίηι, τ βόδι 
Ῥοίοῦ οοπήρδβοα δὲ βοὴ οἵ ἴδ ᾿νίπαᾷ αοὰ; δηὰ Ῥοίοσ, δὸ 
Ὡδιηθὰ δίϊοσ 1}}95 σοςῖκ, σοργεδοηΐδ [ἢ ἤΌσΒΟῚ οὗὨ ἰ89 οὔ 
ψ οι [8 Του πάοθα σὴ τπϊδ τοοῖ δηὰ μδὲ τοοοϊγθὰ 186 Κὸ 
186 Κκ ηχάοπῃ οὗ Ὠδαγοη. ΕΓ [ἰ τγῶῦ οὶ δδὶ ἃ ἴο δἷπι: " 
ατὶ ἃ τοοῖκ᾽ (ῃρείγα), Ὀπὲ,  Τλοι αγέ Ῥείεν"" (εέγιΔ[ὺ,ὲ, δοὰ 
ἴδ: τοοῖς νι α]βϑ ΟἸ σίδὲ, ζπσουρσὰ οοηγοβδίου οὗ ὑεοχῃ δι) Τὸν 
οοἰνοὰ [6 πδηὶὸ οὗ Ῥοίοσ. Ὑοὲ 189 τοδοσ πιὰ 
μ ἰοὮ οὗ ἴ6 ἔτο ἱπίοσργοίδεου 186 [86 τοῦτο Ῥτοῦυδο θ." [8 
[89 βᾶτῃο δίγαϊ[ἢ ἢ 5ϑυδ. 1ΠπΠ ΘΠΟΙΒΟΥ ὕἷδοο: “ οῖοι, ἰη Υἱτέυθ 
οἵ ἴμ)ὸ ΡΥ ΠΙΔΟΥ οὗὨ ἰδ δροδίοϊδί, βίδη δ, Ὁν 8 ἥχζυτδῆτο ξοῦ- 
ΟΥ̓Δ χα οη, 70 ἴὴ0 σπυτοῖὶ,... Ἄγ Βθη τ 'τλΔ βαϊὰ ἴο Ηἰπι, "ἷ 
ψ}}} χγο ὑπίο ἴδ ἴδ κου οὗ ἴο Κἰπρήοπι οὗ μοδυθῆ," ἀκ. 
16 τοργθοδοηϊοαὰ [86 ἡ Π01]6 σι υτοῦ, ἩϊσΝ ἴῃ Ἐμΐδ υεοτ]ὰ [5 88» 
δδιϊοἀ ὉΥ τί οῦδ [οτηρ ΔΟΠα, 88 1{ ὈΥ δοοάδ δηὰ εἴογιδ, γεὲ 
ἄοσοϑ ποῖ ζ8)}, ὑθοδῦδο ἰἰ ἰδ Του ἀϑα Ὡροῦ ἃ τοςκ, ὥοσ Ἐς ἢ 
Ῥοίον τοοοϊνθὰ δἰ5 ἤδθ, ΕῸγ ἴΠ9 ἰδ ποῖ δ0 πδιποὰ ἔγοεαι 
Ῥοῖοσ, Ὀὰϊ Ῥεῖοσ ἤοπι 1} 6 τοοῖς (πορ ἐπέ α εΐνγο Ῥοίγα, 
δεα βείγιι α Ῥοένα). ΘΥ ΟΠ 85 ΟἾὨ ΤΙ δὲ ἰ6 ποῖ 8ὸ σδ᾽]εὰ δδὸτ ἴθ6 
Οιηκιίδη, Ὀπὶ 186 ΟὨ τ δ δη δὐοσ ΟἸγίθε. Εὸν (86 τόδδοῖ 
πὮΣ ἴῃ9 1,ογὰ δαγδ, "Οὐ τη ΐδ Το 1 ἘΠ ὈῈΠἃ τὰν ὀμάσεὶ, ἰθ 
τιδλῖ Ῥοίον μδὰ βαϊὰ : " Του δύὲ 1Π6 ΟἾἸτίδξ, 186 βου οὗ [86 
Ἰνίης Θοἄ. Οἱ τ||8 τοοσῖκς, τ Ἀἰοἢ ἰδοῦ μαδὶ οοηίοδϑδὰ, δαν 
Βα, 1 τ|ὶ] Ὀπ|Π4 τὴν συγ ἢ, Κὸρ ΟΝ τίδῖ νεδ τὴ 9 ἀμ ροῦν 
ἐπίῃ οναΐ Ολνἐδέιδ), ὉΡροῸ πο 8180 Ῥοῖοσ δὶ γγ88 
Ὀ8Πι: [0 οἴδον ουηἀαξίοη οΔΠ ΠΟ τηδῃ ἰᾶγ, ἴπδὴ δαὶ [8 Ἰδλὰ, 
Ὑ81Οἢ ἰ6 δοβὺβ ΟἸγτίδε. Τπὺ8 {Π6 σμτοῖ, πο ἰς ὉΝΠ 
προη Οἰτίδι, μ88 τοοεϊ γᾶ ἔγοπι ἩΪπι, ἐπ ἔπ 6 ῬΌΤΒοΙ οἵ Ῥοῖετ, 
80 ΚΟΥ οὗἨ Ἐρδυϑη: 1π8ῖ 5, ἴῃ Ροτγον οἵ υἱηάϊης δὰ Ἰοοϑ- 
ἴτκ εἰηδ." (Αὐκ. 7Τ»αεςί, ἐπ ἄταησ. Ψοαπηπέα, 124. ὃ) Α»ν- 
ΒΈΟΒΕ, ἴοο, Δὲ ΟὨ6 ἴἰπ|ὸ ΓΟΐοΙβ ἴπὸ φεέγω ἴο ΓΟ τί, 38 Βδὴ 
86 δαγβ ἴθ [κι6. ἰσ. 90: "είγα ἐδέ σλνιδίμα," οἷο. Ὀπὶ κὲ 
οἴδογ (πιὸ ἴο ἴ86 φούβοη οὗ Ῥοίου, 85 ἴῃ ἴμο ἰδπιοῦδ ΤΟΤΕ" 
ἴδα ΒΥΠΙῚ αυοϊφὰ ὉΥ Αὐφυδιίίη (ἴοο ἐρεα ρείγα ἐοςἑεδία 
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«τι.".--Α. 116 ταΐαττοα ἰο Ῥοίον᾿Β οοπ ϑδείον. ΤΌ ταοαὶ 
οἵ ἰ86 Εδίμογα, βευθσαὶ Ῥοροϑ, [90 1., { Ηυξ8 ἴῃ [86 
7γαοίαξ. (6 ἰα, ἰ86 «νέοις Θρναϊοαϊά. ἴῃ ἰλο 4»- 

αιποπέε, οὐἴραηι αἀἐίωξ), δορὰ δααῖῃ ἴο 8 ΘΟΠἤΒβαΙ ΟΏ, ΟΥ 
ΤΠ ἴο Ῥοῖονς ὦπα 15 οοπήδδδοίοῃυ. ΟΟΣΡ. ΤΥ ΟλεροΥ, 
Αἱ γο]. 11. ν. 804,3 :Ε.ΔΑΔψὕ εἰπλῖϊδὺ ρραγοηΐ ἐποο δ θίΘ ΟΥ̓ 
πὸ ὅπ6 ἴα οἴδος δέμβοιδ ΤῈΘ Γϑίογθῃοο οἵ 8.6 τοοῖς ἴο ΟὨμτίοι 
Ὑ28 δί3ὺ δὺνοοδλίϑοάα ὉΥ ΤῊΞΟΡΌΟΕΕΤ, αὐ 1 ον. ΕΠ. 11, [89 
ὙΘΏΘΣΔΌΪΟ ΒΕ ἐπ αγα. {|.: κ Ρεένα ὁναέ Ολρέδίι (1 Οοσ. 
χ. ὁ. Ναπι δίηιοπέ φυέ ογοαδδαὶ τὰ ῬΈτεαμ ΟἩΕΙΕΤΟΜ, 
Ῥοίγὲ ἰαγσίθμπα ἐσέ ποιόν; ἀηᾶ οὐϑὴ ὉΥ ῬΟρΡΘ ΟΤΘΔΟΤΥ 
ΥΠΙ. ἴα τ86 [ποτ ριί οι ἴο ἐδ 9 σγοῦσῃ δ6 δοηῖ ἴο ἴμ9 Θϑυστοδῃ 
Τἶτδι οι ροτοῦ ΒυΔο]ρΡῈ: κΚ᾿ΡΕΤΕΔ (έ. 6.. ΟἿ τ 80) ἀοα ἐξ Ῥετπο 
(Ροίοτ), Ῥετευδ ([8)6 Ρορο) ἀέσάδηια ΞΡ. 8.] 

ν ΓΕΡΡΘΟΟΗΥ Ολεόνισβ, οὗ ἔ6 Τό τδη, δηὰ αυ ῦθ τΘ- 
ΘΟ ἢν. ΥΟΒΡΒΎΟΕΤΙ, οὗ 86 ΑὩρΙοΔΏ, δηὰ (ον θη} 
πηδοῦ [0 ηθάθηοο οὗἩ Ἦ οτάδυγοτί ἢ Β οὐχυϊταθηΐδ) ὮΓ. 608. 
ΑἸΕΧΑΧΡΕΒ, οὗ ἴμ)6 Ῥγοοῦγι, ΟὨΌ ΣΟΙ (ΔΙ Ποῦ ἐδο ἰδέϊοῦ, 68 
τπιδὺδ] τ ἢ Εἶτα ἰῃ οτ Εἰς] ρϑδδαρθδ, 068 ποὶ ἤΠΔ}}Ὺ ἀθεϊάἀ6). 
Ὅτ.  ογάδποτί τοαῖα δ18 Ἰαδοτοὰ ἀϑίθποθ οὗ ἴμο ἰαῖος ΑἸχοδ- 
Ὀπίαπ πιογργο ΔΘ τοδί οὐ ἰδ ἀϊοσθποθ οί θη 
πέτρος, δίοπε, Δηὰ πέτρα, νοοῖ, τ αἰοΒ Ὧ6 ἘΠ Κ5 (τοϊοττίης 
ἴο τἴοοϊ δηὰ Βονογ χο) δὰ ἃ Ῥασϑ]] 61 ἴῃ 189 Βὶ 
Ορλαδ κυὰ ὄερλα (ἀουθτ.}): οὐ ἴδ ἴβεῖ ἐπδὶ [η ἴμ9 Ὁ. Τ. 
[0 116 Ζ͵οοῖξ ἰδ τοδογνοὰ ἴἰο Θοὰ ΑἸΤΑΙΕΒΕΥ͂ 2 βδῃ. χσχ]! 82: 
Ῥὰ. χυ τ. 81: 1χὶϊ ἃ, 6, 1, οἴ16.): δῃὰ οἢ ἴδ κἰοα ὀαυδγ 
οἵ ἰῦ6 δροοιῖοθϑ, Ησδ ἴμ8 ῬΑΣΑΡΉΓΩΔΟΘ (86 ̓ γογάδ οὗἨ [δ 84- 
ψίουΣ : “1 τηγκοϊζ, δοῖν δοπίρδδδλ ὉΥ ἰδ ἴο ὉὈ6 αΘοἂ δηὰ 
ήδη. δὰ ἴὴ9 Ἐοοῖ οὗ ἴδ6 ΟΠ υΓοδ. ἰδ ἰ8 10 ουπάλοη 
οὐ πηΐσὰ ἰὲ ἴ6 Ὀ8Π. Απᾶ Ὀθεδαδο δὲ. Ῥοίον δὰ οοηΐοδβδοα 
Ἡΐϊτι δ βιις ἢ, Ηὸ βδδγβ ἴο Κ᾽, Ῥεοΐοσ, ᾿ΤΏουα μδδὲ δοηΐραδδοα 
καῖ δὰ 1 Ὑ{ΠῚ πον οοπίρϑδθ 866: ἴδοι μαδὶ οσηυδοὰ Μ6 1 
Ὑ{Ὶ ον οὐσὴ ἴδδο: ἰἢο αἵὶ Ῥεοίογ: ἐ. ὁ. ἴου δτί ἃ ἔἰνὸ 
δίοησ, ΘᾺ οὐ οὗ διὰ Ὀπ1|| προὰ Μο, ἴδ6 ΠΠνϊης 
Τηοα αἱὲ Δ βοπαϊπὸ Ῥδίγοθ οἵ Μο, ἰη6 ἀϊ τίπο Ῥείγα, Απὰ 
ὙΓΠΟΒΟΘΥΟΥ νουϊὰ 6 8 ἰἰν ον δίοῃδ, 8 Ῥδίδν", τουδὶ ἰπη δῖθ 
πο ἰπ τι 5. τὴν ἴσο οοηΐοδδίοη οὗ Μο ἐδ ἐνίης Βοοκ ; [Ὁ Σ 
ὍΡου {πα 2 [δὲ 16. οὐ δος, ὈΘ] ονϑὰ δηὰ οοηΐροδοὰ 
(ο δ6 δοέλ, Θοὰ απά Μαπ, 1 Ὀη1Πἃ ΜΥ Ομυτον.᾽""- Τὴῖδ 
᾽5 6]} ἐσθ ἐπουχὶ ἴῃ {126} οοπδίἀογοα, δαὶ [Ὁ ἰ6 πο ὀχροδιος 
οὗ 189 Ἑνογγυοαν Κπονθ δηὰ δάση! δ, ̓παΐ ἴῃ [89 
σλεδὲ δοῦβο οὔ ἴπο ἴογηι Οληέδέ δηὰ Ηδ δίοῃθ ἰδ ἔδο ἰπ})- 
τἸοογδδὶο (ἀϊνί πο) Βοοῖ οΥ̓͂ 6 ΟΒύτοδ, [6 Ἰουμαδοη 
(θεμέλιος), ὁπ ΨἈΟὮ ἐπ0 Φροβίϊοδ θ6ΠῈ δὰ Ὀϑαίάθβ σοι 
80 Οἴδοτ οδῃ ὃ ἰδ ὰ, 1 Οοσ. {|. 11 : οοτῃρ. 1 Οοσ. σ. ἐ(πέτρα): 
Μαῖὶ:. υἱἱῖ. 94, 256, Βυὶ ἰὰὸ ἰ6 δαῦυδιν ἵσπιὸ ἰμδὲ 'ἰπ ἃ 
Μαΐδ δ60860 ἴο σροϑέζφα ἃτοὸ 6611 [86 (Ἰυτ8}) οπηδίίου 

“ο5 ψΕΪοΝ ἴδ Οδατοῖῦ ἰδ δα, ΕΡΆ. 1]. 20 (ἐποικοδομηθέν- 
τες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, 

κατιλο)}; ον. χχὶ. 14 (θεμέλιοι δώδεκα, κιτ.λ.}. Νον ἴῃ 
οὔγ ΟἸγτίδο ρΡΘΔΣΒ ποΐ 88 τοοσῖς, ἔ. 4., 88 Ῥατὶ οἵ ἴδ 9 
ὈσπΠἸάϊης ἰἰδοῖζ, Ὀαξ πηάδοτ α ὨΪΧΙΟΣ ἤσυτο δ σγρολέξοοξ δηὰ 
Ζονὰ οἵ ἴλο 8016 δρί τί 4] ἔθσωρὶθ: δηὰ {δ τιϊχίης οἴ 

, ὍΣΟΘ ἴῃ οὁ296 Ὀτοδίη, δ [λι.16 (οἰογρτοίδιοι 1 0}166, ττου]ὰ δι 

' 

ι 

Ῥίαϊη νἱοϊδίΐοῃ οὗ τμϑίοτίςδὶ ἰδδῖθ δπὰ Ῥγοργίος δ ἢ 85 ἯΘ 
δου ποῖ ἴογυ ἃ τηοτηθηὶϊ τδηἷς οὗ ἴῃ δομηθοῖίΐοι τ ΟἿΓ 
βανίουσ. Ακηίΐῃ, [6 ἀνΖαπαασίαδέδ (ί. 6.. ἴῃ τϑοίονοδὶ δα, 
Ὅτε οὗ τοροδίίοσ [80 ἔθ ποσὰ ἴῃ ἃ ἡ Πἔογθης 860η86) 
δοροϊεῖνο δραϊποὶ 816 οχρίδπδίίοη. Ὑμὸ ἀοιμηοπείσδε γο 
ταύτῃ ταυδὶ τοίοτ ἴὸ Π έτρος, ὙΔίοΣ Ἰτατλϑάϊ ον ὑτο- 
ξοᾶδβ: ἴον ἴπατο 15 ποῖ [6 1688ὲ ἱπιπηδίίοη ἔμδὶ [9 84- 
γνἱοῦσν, δῖον μανίως βαϊὰ : “ Τλου αγί ποοξηιαπ," ταυγηοὰ 
ΔΩΥ ἤἴτοιη Ῥοῖοσ, δηὰ, μοϊπςς, ἴο Ηϊπδο], οοηηποὰᾶ: 
«ἀπά οπ τῆῖβ τοοῦ (ἐ. 6., Μγεο},, ἐπ’ ἐμαυτῷ) 1 «οὐἱἱξ διυρεϊά 
Αἴν σκλωνελ." Οἱ ἴ86 ΘΟὨΙΓΆΤΥ, Ηθ ἱπιτηοά δῖ γ δοπεϊηθθ6: 
“Απὰ 7 ιεοἱ σίοο τὸ τακε," καὶ δώσω σοί, τ ΜΪοΒ δ, οἵ 
δοῦγΒδ., τηθϑη ποροὰν οἷδὸ Ὀα Ρεῖοτ. ΤῊ Ἰξοτργοίδεος οὗ 
Α τίηο δηὰ Ῥ ογἀδογίἢ ἀδδίρουθ 1.6 τμϑίοσίοαὶ Ὀθθαῖν 
δυά οι δδ8 οὗ ἴδ ναϑεδσο, δηἀ οδὴ κίτὸ 8 δο δ υδηίδρο 
Ἡδαίοτοτν ἴῃ ΟἿΤ ΘΟΠΊΤΟΥΘΤΑΥ ὙΠ} Βοσηθ, τ ΐοὶ τπησδί δη ἃ σ5 ἢ 
δοτοζυαϊοά οὐ ὧισ Ὀοϊίον σγουπὰθ (δὴ ἴοτοθὰ ὀχϑροδίδ.--- Ρὶ 5, 

Φ{[Τ7}18 τοΐδγθῃοο Ὁ 89 ἔβίμιοτα 6 ἴοο ἰπδοδηΐίθ, δ 
δατὰν σοιγϑοῖ δὸ [ἜΓ δὴ [90 δπὰ [89 Ῥορδ8 δίθ οοποοζηθϑά. 
ΤὨο ΟΥ̓ οὗ ἔπ ἐλ ὰς ἩΠΊΑτΥ, Απιῦτοεδο, ϑόσοῦιο, Αὐ- 
ξυειῖπο. 1,60 ἴ.. ΟΥ̓ΘΡΟΥΥ οἵ δ:είδηζοη, Ὁ γυβοβίομι, Ογτί! οἴ 
ΑἰἸοχαηάτία, Τ᾽ οοάογοῖ, οἷσ., γασν ἴῃ εἶοῖτ ἰοἰογρτγοίδείοι, τὸ- 
οττίησ 16 »εΐγα δοιηθῖίπηοδ ἴ0 ἔῃ ΡΦΓΒΟῚ οΥ Ῥοίοσ, δοιῃθ- 
τίηχοδ ἰο 5 Δ ΟΥ οοπήρδαίοη, δηὰ δουχοίί 1608 (88 ΦΙΟΣΏΘ 

᾿ βηᾷ Αὐκιιδιίη9) ἰο ΟἾἸτδὶ ἩΪτ δος (Οοταρ. Μαϊδοηδέπα, 
Οσνμηδηΐ, ἐπ συσξιοῦν πόῤῥω ὑα «φἃ, Μοσίίπ, ἴοι. ἰ. ". 
419 6η.. δηἃ ΤΥ Πδίοτψ πι Ολωρολ͵ τοὶ. ᾿' 
ξ 61 οπὰ 63, Ρρ. 802 64. διὰ 814 5Βη4ᾳ.. ΤὮοτΟ πο ῥχίῃςοὶ 
Ῥδαϑαροθ τὸ ᾳηοίοά.) Φ : Ξ " ξ 1} |86 ̓ΠοοὨδΘΙΘΏΟΥ͂ 18 ΤΊΟΓΘ Δρ- 
πρλδαν 1.δὴ σϑαδὶ], δίηοο Ῥοῖδξς δηὰ 9 ἡ ἰῃ ΟΠ χίδε ἐδηποῖ 

88 ἃ [πὰ ὃδι1ὁ ραδδδρο. Ῥδίορ ἈΝ σῶν [80 οΟἾδΟΥ 
68) (4 ϑαϊέεοίησ απαὰὶ οοπΛοίπρο ΟἈγέδέ (πὰ πὰ πὸ 

ἴδον οδρϑςῖγ) 16 ἰδ9 ΤΊ [6 ἴ06 ἴσο ἰἢ- 
(οτυσοϊδιου, μοῦϊϊοδα ὮὉΥ 1:δηδὸ δῦ ποσοῦ 8. Ὁ), Οοερ. 

»επά,, Ἰμαΐπον," ΕΘ Όγοηΐθκ, δηὰ οἰμοτβ.{---8. 1ὲ 18. Δ» 
ΡΙἰοα ἰο Ῥδίδν Ηἰπλβοὶῆ, (α) [π [86 Ρορίβῃ β86η86, ὮΥ͂ 
Βατοηΐυ δηὰ Βο]]αστηΐη, [δ ββαρ δ, ) ἃ5 ἱπρὶ γίηρς ἐμαὶ 
Ῥείδν νῶὰϑ ἰηγοϑύθα τΐ ἃ ροιτηδηθηῦ ργηβογ Σ (ὁ) 
Ὑ τοΐεγοῃοθ (0 [86 Βροϑοῖδὶ 68}} δῃὰ νοῦὶς οὗ Ῥεΐδρ 
88 8} Αροβίϊς, Βγ ἰδ66, Ῥοίογ, 88 (6 τηοβὲ ὑτγομῃι- 
πριΐ οὗ ΜΥ͂ τ ὶ(η68868, 8.41} ἰὴ 6 ΟἸυγοῖ Ὀ6 ἔουπάοα 
δια οβ δ ὈΠΒῃθὰ : Ασἰϑ 13, δῃὰ χ' 80, ὥδϑῃυ Βοχηδῃ 
Οδ μο ο8, 88 1δυποὶ, θυρίη,---δηὰ Ἰαῖον Ῥγοίοβίδῃςὶ 
ΘΧΡΟδ᾿ΟΥΒ, 88 Ἧ ογοηΐοὶβ, Ρίδδ᾽ Βοηροὶ, δηὰ Οτυβίαβ. 
Ηθυῦπον {δῖ} [κ8 (μα [86 απέαπαοίαδὲδ, οὐ ἴῃ6 οοῃποοῖ» 
ἴηρ οὗ δείον τὶ πέτρα, ἰβ 'π ἔδυοσ οἵ (88 υἱοῦ. 
Βαϊ ΒΘ [88 δἰδὸ ὨΘΔΙΥ 411 οὐμοῦ οοτατηθηίαίοσϑ Μ8Ὸ 
Τοργοβοῖ {δ ]8 ν᾽ 607] ΘΟΙ ὈΪπ68 πὶῖῃ ἰδ 186 δρρὶϊοαίδοι 
οἵ [89 ἴοττα ἴο [6 δομίοδϑδίο. ὃ---- 4. 10 18. Δρρ!!οὰ ἰο 
Ῥροίον, ἐμοζιφέυο ΟΥ̓́ αἷΐ ἐλ6 οἱλόν Αροείϊεε, ἀπ, ἱπάοοα, 
οὗἨ αἷἱΐ δοῖλουογα. ΤὨυ8 ΟὨ Μαϊὶ. χνὶ. 18: 
“ἘΥΘΡΥ ὈΟΙΘΥΟΡ ὙΠΟ ἰ8 ΘΕ χἰομοὰ ὮΥ (μ6 Εδίδον [8 

ΤῺ Ον ξίοαξ Νοίδ, 8. ». 298. Βαϊ [00 δοῃήεδαβίοῃ οὐ ἔα (ὶ 
σδΔηηυΐ ὃὍο πηθδηῖ͵ ἴοῦ πὸ Σϑδδοη: βγεῖ, Ὀθοϑῦδο ἐλ 

οοπδίγυοϊτί ου Αϑδθπηο8 δὴ δΌτιρὶ ἰσαῃδίοη ἤγοσι [μ6 ῬΟΤΒΟῺ 
ἴο 8 Ἐς δηὰ ἀοδίτογο ἔπ δἰζηϊίδοδποο οἵ ἴπο ἄθσηο γ6 
δηὰ διηρδβῖίο ταύτῃ πλϊο ου άθηεν τοίοτα ἕο ἐμὸ ποδζοξὲ 
δηϊοοθάσθπηί Σ οἔγῸ6; δὰ δοοοπάϊγ, Ὀθοδδο [6 ΘΠ ΌΤΟΝ ἰ6 ἢοὲ 
0} ὑροπ δὺϑ ἀοοίτίθ8 διὰ οοηΐδδδίοηλ, Ὀαὶ ΒΡθὰ Ι}1ν- 
πᾳ Ῥϑγβοῦδβ ὑο᾽ ονίηρ, δοὰ οορίοδοις ἴ[6 τἸσυϊὰ (ΕΡ.. 11. 40. 
1 Ροῖ 1]. 4-6; ΘΔ]. 11. 9: ον. χχί. 14. Ὁζγτ. δοδ. Α. ΑἸἰοχδη- 
ἄοσ, ΒΟ ΘΥΘΙ, ἰ6 ἴοο ΘΟΥΘΤΘ ΟὨ {πἰδ8 ἰηἰοτργοϊδιίοη ἴῃ ο Δ} 
ἰδ δ ἰογοϑὰ δηὰ Ὀπηδίησαιὶ 88 ἰῃ9 Βοζγδῃ ΟδῖμῸ}]6. 1 ὑἢ- 
ΠΡΠΟΕΩΥ͂ ᾿πι0}166 δῷ οἱϑιηθηΐϊ οὗ ἔστ, δίηοο Ῥοῖοσς ἴῃ 1} 18 
ἜΩΡΟΝ 8 δὰ 88 ἴδ6 "νοϊὰ διὰ 1δ}υ θϑβ ΘΟ ΐθαδοῦ οὗ 
γί δῖ.-Ρὶ 8.1] 
5.1 Τα μοΣ απασίοερο, Ὀὰϊ ΒΟ 88 ἴο δοσ ]η6 18 ὁΧ- 

Ῥἰδπδίίοη πιὰ ἴπ6 Τουτὶ δ ταϑητ!οηϑθὰ οὔονο (οὗ Οτσίζοπ): 
“ Αἴ6 Ολνρέδίοη εἰπὰ Ῥείνἐ τὶ ἀδν' Βεξεπείηἶθε «εἰ θη, ἀἷθ 
δέον Ῥεέγ δ ἰδεῖ, εοοϊολθ ἐφὲ ον οίδ, ἀαγαι Ῥοίγια σὰ 
αἴξε Ῥεὲνί σεδαυδέ φἰπα."--Ῥ. 8.] 

{ΓΑμλοὴς πιοάργῃ οοτατηθπίδίοξυ ΕἼΤΑΙΡ, 226 ἀν δὲ ον δίθη, 
Συαηροϊέθη, Ὁ. 3172, ὙὮΟ Ὀηδοταίδηάδ, Ἡστγονοσ, ὉΥ πέτρα 
ποῖ 80 το [86 οοῃήοδαδίοη, 88 ἴδ9 “εὐ 1156} το Ὁτθ- 
οδάρϑ ἰϊ.--- Ρ. 8.) 

[ΤῸ ΒοιηἝ8}} 1πίουρτσοίδ οι 16 140]6 ἴο μ6ὸ 90] οτίης 
οὈἠοοϊίοηβ: (1) 10 ΟὈ] οΓαῖοα πο ἀϊδιϊποϊίου Ὀδῖ Θο η »δύγοϑ 
δὰ ζ Ὁ » (1 ἴ5 Ἰποοηαϊδίοηςϊ τι 106 ΓΘ παΐυτο οἵ τῃ9 
διοηἠ ϑοϊηγαϊ ἤσυτο : [89 Του πάθοι οὗ α Ὀυϊἀϊης ἰ6 ὁπ6 διὰ 
αὐϊάϊησ, δηὰ ποῖ ΘΟΠΒΙΔΌΓΥ τοπουγοὰ δηὰ οἰδηροὰ; (8) ἰξ 
οοπίουπαδ ὑστίογὶ ἐγ οἵ ἴτ ὙΠῸ ᾿ηῤάμανφες δι ροτίου γ οἵ 
τϑηῖ : (4) [ἢ οοῃίουηδα ἴπ6 δροδίοϊδιο, τ ϊςὶι, δι ΓΙ ΟΕΥ δρᾶ - 
ἴῃς, ἰ5 ποῖ ἐγδμδίοσαθὶο Ὀυῖ οορῆποά ἰο ἐμ6 οτγίρί δὶ Ῥοιϑοδδὶ 
ἀϊδοΐρ] θα οὗ Οὐ τίδι δυὰ ἱμορίγοὰ οσζδηβ οὗ 9 ΗΟ]Υ Βριτίὶϊ, 
ψἰἢ [9 ἐ ψχρις ϑμιλορν Ἡ Ἀμμ τον (ὅ) 1ξ ᾿ἰϑσοϊνθα δὴ ἰπὖπϑ"- 
τἰίοο ἴο ἴδ9 οὐδοῦ δροδίϊθδ, ο, 89 8 Ὀοάγ, δθ ΘΧΡΌΓΟΒΑΙΥ͂ 
οδ]οὰ ἴπο Τουπηάδέίοπ, οΥ ΤοπηάδλιίξΉοη βίορϑδ οὗ [6 σῃῦΓΟΣΝ : 
(6) 11 οοπίτδάϊοϊδ (869 Ὑ01]6 δβρίτϊ οὐὁἩ Ῥοίδσ᾽ β ϑρίδί)θβ, ψ]η] 0 ἢ 
8 δΙΓΟΙΙΥ δητ ἰογδροίςαὶ, δηὰ ἀἰδοϊδίτηδ δὴν δυρογίοσί 
ΟΥΟΡ δί8 ἽΕΤΟ ῬΓΕΡΎΤΡΕ ." (Ὁ ὅμδι!νυ, [ὃ τοδίδ οὐ κιδίῃϊ- 
ἴουβ ΔΑΒΌΣΙ ΟΏΒ ἩΠΙΟὮ ὁ} ΠΘΥΘΓ ὍΘ ὈΙΟΥΘ ἢ ΟἰΠΟΥ ΟΣΘΖΘί[- 
ΟἈΙν ΟΣ ἰδιοτί Δ }}Υ, υἱς., 106 ὑσδηδίογ ὉΠ } οἵὨ Ροῦθτ Ὲ ΡΓΙΠπ8"» 
ΟΥ̓, δηὰ {16 δοϊυδὶ ΓΔ ΔΙΕΥ ὌὭΡΟΙ [86 Ὀΐδηον, ποὺ οὗ ΦοΓΌΔΔΙΘΣα 
ΠΟΙ οὗ Απίϊοον (  ογο Ῥοίοσ δογίδι Ω]Υ ΤᾺΣ νυ οἵἤὁ Βοχῃθ 
ΦΧοΙ δ γον. ΤΌΣ, 8150 [80 ἰοηᾳ ποίο ἰο ᾧ 94 ἰῃ τὴν δέον 

ἐλ6 4 πολι ν. 814 5η4.--". Β.} 
[80 αδο ΟἸΔΗΑυΒΒΝ: “ Ροΐοσ, ἴῃ Πΐ8 ὨΘῪ δρίγὶ [πα] Ομ δτ- 

δοίου, ΔΡΡΘΒΙΒ ΔῈ ἴδ6 Βυρρογίοῦ οὗ Ομ τίδε 8 εκτοδῖ ψ ΟΣ ; 99- 
88 ΗΪπΙΒΟΙΤ (8 ἔῃ ογϑδίόγ οἵ ἴ}9 ὝὨοΪο, Ῥοίοτ, ἐμ 6 τὶ δίοῃθ 
οὗ ἴδο δυΠάϊηα;" τε εττε; “ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ, 
οὗ ἴδ866 86 [8[8 ,Ἶ ΜεΥκπ: “Ο 80 Οἷδονς Ὀαζ 
1}{5 (ταύτῃ) τοοῖ, ἡ. 4., Ῥοΐθτ, δοὸ οδι]ϑὰ ἴοσ Ἀ]8 ἅστη δηὰ 
διζοὺς τ ἴῃ ΟἸτδὲ:" ΑἹΡΟΚῸ: “ῬοΙΘΓ ὙΔ8 180 ἢχοὶ οὗ 
ΒσδΒ6 ἀαίέοπ-σίοηοα (ἘΡΌὮ. 11. 20: ον. χχί. 14) οἡ τ ἢ 
ἴδο Ἰἱνίπς ἰδηιρῖο οὗ Θοὰ νγαδ Ὀα 1}: Ἐμἰ6 Ὀπ)Πἀϊηρ ἐ[86}7 Ὀθ0- 
εἰπηΐης οα ἐδ ἀδγ οὗ Ροηίθοοσδι ὈΥ 16 ἰγίπρ οἵ ἐλγδ ἐλοὼ» 
δαπὰ ἱξοίπρ ϑίομδϑ οχ [18 ὙΘΙῪ Ἰουηάδιϊοη :" Ὁ. ΒΕΒΟΥΧ: 
“ ηοὲ ὁ 88 πιϑὴ Βαδγοοηδ: Ὀαὲ ΟἹ δἷπι 88 [ὴ9 οανοπεϊδυ σεῦ 

προς γον δύντος φαννι ἢ τρέφον δα Ἡα πεν δ Α πῆ τπ (" α πιὸ ποπιίμαΐζιϑ 68 »εένα 
1,6 ΟἸοτο, Ὑ ΒιιΌγ, ᾿οάάτίάρσο, Οἷδεκο, ΒΙοοιπδοϊα, Βαγμοδ, 
Ἐδάϊο, Οὑσοῦ, Οτόδὺν (το, ΠΟΎΤΘΥΘΓΣ, ἩὙΓΟΏΜΙΥ Οὔλ1}6 ἴδ Γοΐ- 
ΘΡΘΩΟΘ ἴο δ δοπῃγοκδίοηλ, θάμ, Νδβέ. ΓΟΔΗ 866 ΠΟ 1:8 
1οτῖα] ἀἰδογοηοο Ὀοίνοοη [π [8 ηἰοΥΡΓο Δ οη δηὰ 1,.δηρθ᾽ 5 ΟΥΤΕ 
δῦ Νο. δ, ὩΣ ἰδ ΟὨΪΥ 8 τηοὐϊ δοδίίοη ΟΣ ὀχρδηδίοη οὔὐϊξ 1] 
ΒΔ ΥΘ δἰσοδν τοτηδεκοα ἰῃ ἃ ἴοσπιοτ ηοΐθ [πὲ (18 [6 ἴΠ0 γ 6 
οχροαίείου τ᾽ ἰοὶ ἴ86 τι ] ΟΣ Υ οἵ ἴμ9 (6 τ 1ηἰθνἀθα, ΤΠΟΌΡὮ 
Ὑτ [ἢ δοῖ9 ἰθο] διίου ἰο ἢΠ:6 δα Ὀδοαθ θη οι 8}} ΔρΡ]οδιο8 
οἵ (δ9 Ῥτοῦλδο ἴο ἃ δυρροοϑᾶ δυοοοδδος.--- Ὁ. Β.} 
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ΤῊΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΆΡΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

᾿αἶδο ἃ τοοῖὶς.""---ὔ. ἴῃ οὺν ορίηίοι, (86 μογὰ ἢδγθ βθῃ- 
ΘΓΆΪ 68, 80 ἴο βρεδῖ, [86 ἰπάϊνίἀυ] Ῥείογ ἰμίο 186 

6ΓὉ] πέτρα, τοίοττίησ ἰ0 τ Πδὺ τᾶν Ὀ6 Ο08]16ἀ 1ῃ0 
οἰγίμθ ομδγδοίοσϑεο οὗἨ 86 Ομυγο ---τίΖ,, χα λζωδ 

πιέε8 ΟἿ οοπγοδείοπ,"---ϑ θτϑὶ αἰϑύποι] νυ ὀχ ἰδ ὑοὰ ὉΥῪ 
Ῥείογσ. Ἦρῃοο ἴΠ6 πΟΡΩβ οὗ 6808 ΟἿΪΥ τοΐογ ἰο Ῥοῖον 
ἷῃ 80 ΔΓ 88 ὈΥ 1818 οοηΐεοβδίοῃ ἢ ἰἀοηβοα Ὠϊτηβοὶ 
σι} ΟἸγῖβι, πὰ ττὰ89 {86 ὅταὶ (ὁ ὉρΌυλ ἃ ἐμ6 ΟΒΌΤΟΝ 
ὉΥ δἰβ ἰοβύμηοηυ. Βαϊ ἴῃ 80 ΔΓ 88 {6 ἰεχὶ 810 68 
ἴο 8 δϑϊαίπρ ἐουπάδιίίοη οὗ (86 Ομύτοι, [ἢ 6 ΟΧργοδ- 
δἷοῃ γοίοσβ ποὺ ἰ0 186 Αροβίΐθ 88 δὴ ἱπαϊνίαιαὶ), Ὀαϊ ἰο 
πέτρα ἴῃ ἰῃ}0 ΤΏΟΓΘ ΚΟΏΘΓΔΙ 8686, ΟΥ ἴο ἔα Δ] 658 οὗ 
οοπίοδβίοη, Τδὶ Ῥοίοσ 8 ἤ6ΓῸ τηϑδηὶ ἴῃ δἷβ ΕἰρὮΘΓ 
τοϊδι οι, δῃὰ ποῦ ἱπ Εἰτηθο] , ΔΡΌΘΑΓΒ ἔτοτα ἰῃ6 σΔΏΡΘ 
ΟΥ̓ ἰαττη8, βτδὶ πέτρος, ἰὴ πέτρα: 450 ἴἔγοιλ 
6 σοῃίγαδιὶ ἰῃ γον. 22: ψὮ116 ἴ(Π6 ἔβοὶ ἰμδὺ Ὠἷβ αἷδ- 
εἰποῦσι οομέοττοα 0 οἸ οἷα] ὈΥΙΤΏΔΟΥ ἰθ ουϊάθης ἔγοτλ 
116, ἰδ [86 βάση στρα ἀπ Ὀγγ]οαῈ8 πόσο Ὀ6- 
Βίονγθα ὍΡΟΙ 8]1] (6 ΑΡΟΒ(168: Μέαι(. χυἹδ, 18, Φοδη 
ΣΧχ, 28: ΕΡΏ. ἰΐ. 20; Βον. χχὶ, 14. Τμδὺ πο ἰὴ β 
αἰδίτη θα 0 ργϑὅγωϊ 606 ΔρΡΡΟΑΓΒ ἔτοιη 8 ΕἾγδί Ερὶ8- 
116, ἴῃ ποῖ 6 ἀροϊρτιαίοβ ΟἾ τί 88 ὑΠ.6 ΘοΥ τ Βίο 6, 
διὰ ΟἸὨτίβιβηβ 88 ᾿ἰνπρ βίομοθ, 1 Ῥαεΐ, 11, ὅ, 6 (68 
ἐποτηβοῖνοβ Ῥοίθγβ, οσ γοϊδίθα ἰο Ῥείθτ). 1,δβιὶυ, ἰμδὶ 
Ὧ6 ἸΧΠΟ Οὗ ΠὨ0 Βυσοοββοῦβ ἴῃ {86 ΒΟΏδ6.οὗἉ [Π6 ῬΆΡΒΔΟΥ, 
ἷθ ῥργονυϑὰ ὮΥ ἷβ οσβογίδίϊοῃ ἰ0 ἰδ ῬγοβΌγίεσβ ῃοὶ ἴὸ 
6 Ἰογὰβ οὐϑν ἀοἀ δ δεσίϊδρο ((86 κλῆροι, 1 Ῥεὶ. 
Υ, 8). ᾿ 

μιν ΟΕ ΣΟΣ.-- στο 6 ἐκκλησία οὗ Ομτδὶ 
ΔΡΡΌΘΟΔΓΒ ἴῸΣ ἰ86 Βγβί ἔπηθ ἴῃ ἀἰβίϊπος οοπίγαβδι ἰοὸ (ἢ 6 
ΦοπίθΒ οοπστερδίίου, ΠΡ. Ηδποθ ἴῃ6 ῥϑββᾶβθ 
Το τοὶ ΒΙΤΩΡΙΥ ἴο ἃ ΘΟΙΩΣΔΌΠΙΠΥ οὗ Ὀδ᾽ΐονογ, Ὀυὶ 

ει ἴο ἃ ἀοβηΐίο ογχδηϊσζδιίίου οὗ [8 τ ΟΠ ΠΝΥ {δι ρατο 
ἩΠιδὺ ΓΟ] οα ὑμ6 6 γ8). ΑἈσοογαϊηρίγ, τ86 Ρ 6 
ΔΙΙυὰ68 ἰο ἴμ6 ΟδπΓοῖ 85 ἴῃ 6 οΥγξδηΖοῦ πα υ]βὶ Ὁ16 
ἔοττω οὗ ἴμ6 βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ΤῺθ ΟΒυΓΟὨΣ ἰδ 

,, Βοῦ ἴδ6 Κίηράοταῃ οὗ Βοδτϑη ᾿ἰβοὶζ, θα 4 ροβίανο ἱπϑιὶ- 
ἰαΐουη οἵ Ογῖβι ὈΥ τί οι, οα {Π6 056 δηὰ, {86 Εἰηρ- 
ἄἀοτὰ οἵ μιοδύθὴ Ὀδοοιηθβ αἰγθοῖ] τηδηϊοδὶ ἴῃ 186 
ποῦϊὰ ὉΥ 108. τοογδλήρ, ψ Ὠ116, οὐ 186 οἶδ μδηά, ἴΐ 
Βρτοδὰβ [Ὠγουρσῇ ἰ86 που] ΟΥ̓ ΤΔ68}8 οὗὨ [18 »ιὐεδίοπατν 
ἐϑογίβ. Τῃθ ΟΒΌΓΟΙ Ὀθδσβ [86 ΒΔΙη6 τοϊαίΐοῃ ἴο [86 
Ἰησάοτῃ οὗ ρϑανθὴ 88 ἴῃ Μοββίδηϊο βίδιθ υπᾶρν (6 
ΟΙὰ Τοβίασηθπὶ ἰο ἔπ ἐβΘΟΟγΆΟΥ, ἴἢ6 ἔνο Ὀδίηρ δοΙ- 
ἰδίην ποὺ ἰάθη 68]. 

Το μαῖοθδ οὗ πεᾶθδ (υπάογνγοτ ἀ).--- 6 Ὑ οεἰϊο: 
“Ἡργο, δαυϊνα]οηὶ ἴο (6 Κίπράοιῃ οὗ ϑβαίδη,") Βαὶ 
1018. 18. ποῖ ἴῃ6 Βοτῦίρίυταὶ οοποορίίοῃ οὗ μδᾶθβ οὗ 
860,. ΤὨχουρδθουΐ ἰῃ6 ΒΙ0]6 Πα 68 τηθδη8Β {Π6 ᾿τἱηρ- 
ἄομ οὗ ἀδαῖι : τΐοὶ 8, ἱπά ρα, σοπποοιοὰ πιὰ (δ0 
κίησάοια οὗὨ ϑαίδη, θαϊ ᾽Δ8 ἃ Ιζογα ΘΟΙΡΓΟΠΘΏΒΙΥΟ 
τορδῃΐηρ. Ηδοδ 18 ἀοβουϊ δοαἃ ἃ8 πανΐηρ σαΐοδ, ἷς ἰδ 
βρσυταιίν ον τοργοβθηῦθα 88 ἃ οββι]6 τὶ ἢ ραίοβ (ἥοπρ 
ΥἹΣ 6 900 χχχυϊί, 17; 138, χχχυὶ, 10 :9} 8. οΥἹῇ. 
18) ΤΏοΒ6 μαΐθβ ΒΟΥΥΘ ἃ μοβίΣ 6 ρυγΡΟβο, βίποθ {Π6ῪΥ 
ΟΡΘΏΘα, |1ϊκ6 ἃ γανγηΐηρ, ΔΌΥΒ8 οὗἁ ἀρδί, ἰ0 Β.Υ Δ] ]ΟὟ ὉΡ 
Ἐ πκεος δὰ ἰῃθῃ Ῥοΐοῦ, οὐ (06 ΑΡΟΒΙ(Ϊ68 απὰ ἐδο 
ΟΒυτοῖ, ἱὰ {μοὶ τραγίγγαάοη. ΕῸΣ ἃ ἰοὴς ἰἰπιο ἰὶ 

᾿ Βροπηθὰ 88 1 [06 ΟἸυΓΟΣ οὗ ΟἸγῖδ πσου]Ἱὰ Ἰϑδσοπλο 1ῃ6 
ΡΓΟΥ οἵ {818 ἀοδίσογίηρ μαᾶάθβ. Βυΐ [18 σαῖο8 δλαϊὶ 
ποί εἰδὲπιαίεῖν ργευαὶϊ--Ἰ 6} Β}.4}} Ὅ6 ἰδῖϑη; δπὰ 
Ομ γδὺ πὶ} ονογοοσηθ δῃὰ δοο βῃ [86 Κίηρσάοτη οὗ 
ἀραίῃ ἱῃ Ηΐ8 ΟὨυγοῖ (866 188. χχγ. 8 ; Ηοβ. χἰὶϊ!. 14 : 
1 Οον. χυ. 1ὅ ; Ἐρ}. ἰ. 19, 20). ΟΥ̓ οουγβο, ἴδ Ῥ68- 
ΒΑΡ 4180 ᾿τ 1168 οοὨῇϊοὺ ψῖϊ (6 Κίηραοτῃ οὗ 6υ]], 
Δα νἱοίοσυ οὐοὸγ ἰὑ ; Ὀυΐ 118 Ἰεδαϊησ ᾿πουρμὶ 8 1Π6 
ἰὐϊυτωρἢ οὗ ἐδ 76 οὐδεν ἀεαίλ, οὗ ἴ6 Κίηράοια οὗ (86 
γεδιγγοοΐοη ΟΥΟΥ ἴὯ6 υδυγροα ταῖρι οὗ {π6- Κἰηράοχῃ 
οὗ λαάε21.---- ΕἸσ Βσηυβ, ΟαἸ νη, δὰ ΟἰΒΟσΒ, σαΐδυ ἰΐ ἰὸ 

[δι οϊεἑηϊδοβ Βεξοιιῤκἐδοίνουα.--, Β.] 

186 τἱοίογυ οὐδὸν βαίδῃ ; Οτγοιίυβ, ἰο {}ι2ὲ οτος ἀδαὶὶ “ὃ 
Ἑνπα]ά, ἴο {πδὶ οὐογ 8}} ἰ86 χηοῃδίογβ οὗ δο]], Ἰοὶ Ἰοῦδὸ 
τπγουχῇ (Π666 ΟΡΘΠ ραίοβ ; ΟἸδοκίοσ, ἴο {πδὶ οὐός ἰδ 
ΤῊ Ὠδίϊ0η8 οὗ ἴη6 Κίῃραομῃ οὗὨ ἀδεϊζτιθδδ ({δ6 γαῖ 
Ὀοΐῃρ [06 γἷδοθ οὗ. ὀουποὶ ἴῃ {μ6 Εδ81)  Μογος, ἰὸ 
(80 Βυρου οΥ ῦ οὗ 186 Ομυγοῦ οὐεσ δάθβ, πιδσαὶ 
ΔΩΥ͂ Δ]]υβίομ ἴ0 8 αἰίδοῖὶ οἡ 1π6 ρμδγί οὗ μβδίθβ. ΤὴἊ 
ἰάθα, ἔδδι ἰ8ο ΟἹὰ Τοϑιδπιοης ἐκκλησία πουϊὰ ἈΠ 
Βαῖοσο (Π6 ραϑίθβ οὗ μδάββδ, ἰδ Βοσὸ οὐ άσθῈν ἱπιρϊἰοὰ 
(1δεη “εσυ, ἰὶ. 2, ἡ. 887.) 

γεν. 19, ΤΟ ἱκογε οὗ ἴδο Ἰκἰτπισάάοσῃ οὗ δοαν- 
6:..---Ἰ ΚΟ χὶ. δῶ ; ον, ἱ, 18: {ϊ, 7. ἴχ, 1: χσ 1 
1 ἰ8 186 ἄνο οὗ [6 ΑΡοδβιίϊοβ, οἰ ἴον ἰὸ δάπιϊ 
ἴηαΐο (86 ἰπυρῦναι οὗ μοδύφῃ, οὐ ἰο δχοϊυὰβ ἔτοσι ἰἃ 
Μεγοῦ: “ΤὨθ ἔρυτο οὗἨ [116 ἰκογβ φοστοθροῃάβ πὶ 
00 βρυγαιδννο οχργοθβίοῃ οἰκοδομήσω ἴῃ γεῖ, 18: 
δίποο ἷἰπ τοῦ, 18 (86 ἐκκλησία, πῃϊοι, δὲ Ομ δι 8 
Βεοομὰ Δρροδγίηρ, 16 ἀοδιϊποὰ ἰο Ὀδοοσηθ ἴΠ6 βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν---(8 ἴξ (18 πεΓα ποῖ αἰγοδὰγ 1ὼ τοδὶ, 
(δουρῇ ποὶ ἰΐϊδ ορεῃ οδδγδοίοσ, σπῖοῖ δὲ ΟΠ αι ὃ 
Βοσομα οοιηΐηρ Β}411] ΟἾΪΥ ὈδοοΙη8 Οὐ ΔΡΟΪΥ πιδηΐ- 
ἔδβι 1}.--ἰ8 τοργοϑοηύοα ἃ8 ἃ Ὀυϊάϊησ, Βυϊ, ἰῃ τείας 
ΘΏ06 ἰο Ῥοίογ, {μ6 ἔρυτο Ἢ ἤοπὶ ἔδδὶ οὗ 8 
ΤΌΟΚ, οὐ Ἰουπαδίίου, ἴο (δαὶ οὗὨἨ δῃ οἰκονόμος : οτ, ἃ 
Οἶδας ποσάβ, ἔγοση ἰδ ροδιοη δηὰ ομαδγδοίος οἵ 
Ῥοῖον ἴὸ μὲβ οἶῖοθ δῃὰ πνοσὶς," Βαυὶ ουϊάθηιγ (88 
ΔΏΚ(Π6518 ΠΟΡῈ ῥγοδοιιοα ἷἰβ αἰ δοσοηὶ ἴγοότὰ [}18 Υἱ τ. 
Ῥοίογ 18 ἀθαίιδιοα 86 ουπάδἐοη-Βίο. 6 88 θείης [89 
βγϑὶ οοηΐρβδίηρ σθαροῦ οὗ (6 ΟΒυγοὶ, ἰδουρὰ πίὰι 
ΔῊ ΔΙ] 05]00 ἰο Ὠΐβ ΟΔ]]πρ ; ὙἘ116 ἴῃ 18 οἵ οἶδ] τοὶδ- 
οι ἴο (86 ΟΒυγοι 6 18 γοργεβοηίθα 88 συδγάϊδη οὗ 
180 ΗοὶΪγῆ Οἷἰγ. Ηδηοο ὑΠμ6 Θχργοϑδίοι, τοςκ, γοΐοσβ ἴὸ 
186 Ὠυοίουδ οὗ ὑπ6 ΟΒυγοῖ δϑ οωδοαϊθαὰ ἴῃ Ῥείογ; 
σ 16 [86 ΚΟΥΒ Δ]]υθ ἰο [Π6 δροδβιοϊΐο οβῆἕοα δῃὰ τοοῦν 
Ἑοπ ἰπὰ ἐδ Οδυτγοὶι. . 

[ΑΙΡΟΕΡ : “ΑΠΟΙΒΟΡ ῬΟΙΒΟΠΔΙῚ Ῥτοπῖβα ἰὸ Ῥείεῦ, 
ΓΟΙΏΔΓΚΔΌΪΥ ἤ118116ὰ ἴῃ 818 οί ἴῃ0 ἔσβι ἰοὸ δάμιὶὲ 
θοὶ ΨΦ 6» διὰ Θθητ]θβ ἱπΐο 10 ΟΒυγοῖ : ἐδ υπίηξ 
{π6 οτος οὗ ἰὴ6 ΚΟΥΒ ἴο Ορθἢ ἐμ ἀροῦν οὗὨ βαϊναίϊοῃ. 
ὙΥΟΒΡΟΘΎΤΟΒΤΗ ΒΡΡ]168 ἴῃ6 ὈΓΟΙΩΪΒ6 ἰῃ ἃ ὈΓΙΠΏΔΓ, διὰ 
ῬΘΙΒΟΏΔΙ Β0η86 ἴο Ῥοίον, Ὀυὺ ἴῃ ἃ ΒΟΟΟΠΒΙΎ δηὰ ρεῦ- 
6ΓΒ] ΒΕ6ΠΒ86 8180 ἰ0 {86 ΟΒυτοῆ, δα οβρϑοΐα!ν [ἢ 6 πιΐῃ» 
ἰϑίοσβ Ὅηὸ δοϊὰ διὰ ῥγοΐραεβθ ἰῃ6 δι (ἢ οὐἩ Ῥοίος διὰ 
ΔΙῸ ΟΔΙϊοαὰ ἴο Ὀγθδοὶ ἰδ ροβρεοὶ, ἴο δαχηϊηϊείοσ 186 
ΒΔΟΓΔΙΩΘΏΪΑ, Δ ἰο Θχογοΐβ6 αἰβοϊ μ] ηθ. Αὐοτετιχε: 
“ἴαε ΕΥΎΝΩ λοηιο ὠπῶ8, δε ὠπίίας ἀοοερὶ! φρο 
δἰα."--Ῥ 8. Ἷ 

Απὰ τμϑαΐκοονοσ ἰδοὺ 5. Ὀἱπά ---Α δοιηο- 
Ὑἢδἱ αἰ ΟΟΪ. ΔῊ μοβἰβ, Θβρεςοῖδ!]}γ τ 1 τοίεγοποθ ἰὸ 
[80 ρῥτγεοοθάϊῃρ οομίοχι. Βγοιβομβποίάθὺ ΤΈτ κου: 
“ἰ ΠῊ ρ ρχρσοδβίοῃ " δίπαϊησ᾽ τοδηβ ἰ0 Ὀἷπα πὶιὴ 
ΟΒυτοὶ ; δηὰ " ἰσοδίπσ," ἴο Ἰοοβθ ἔγοιη ἴπ6 Οδυτοὶἦ 
Βυϊὶ {818 18 ἴο οοῃέουπα ά6 88 γε βί οἢ ἃγ νοσγ αἀἰδεγειί, 
ΟἸβμδυβθῃ υπάογθίδηαβ ἰΐ οἵ 1}}6 δῃηοίοης ουδβίοπι οὗ 
ὑσίης [06 ἄοοτβ. Βυὶ (8Π6 ἰοχὶ Βρϑδκβ οἵ ἃ ΚΕ7. 
Βίογ σοζαὰδ ἰδ 85. ἴῃ δοοογάδῃοο τῖὶῃ σαρυϊηϊοδὶ 
ῬὨΓΘΒΘΟΪΟΩΎΥ, ἰδίου ἔσο ἴ.6 ΟἹά Ταεβίδσηρηϊ : ὀέκάϊηφ, 
δια ἰοοδίνιρ Ὀδὶηρ Θαυϊνα]οπὶ ἰο γογδια αΐπς ἀπὰ Ῥὲν- 
πιλέέϊπισ, Δ ἃ ΤΩΟΤΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἰ0 γεριέδέέησ δηὰ γείαίην 
ἐπσ β'ῃβ. Βυΐ ἴΠμ686 ὑπὸ ἰά688 ἃγὸ αυϊίε αἰδεγοηὶ, 
ΕἸΕΠΟΟΕ Ξοδδιίρεῃ, δπὰᾶ, δἴλον ἴμθσα, σοῦ ΑἸηπιοι, 
Βο]ὰ ἱμᾶὶ [86 οχργοββίοῃ ἱσαριϊθὰ ἰπγθο ἰλίησα: 1. 
ΑὐἰΠοΥ Ὁ ἰο. ἀος 8 ἰδϊηρ Ὁπ] ἢ} οὐ ἰδ τί]. 
ἸΏΒ ΜΟγοῦ ΤΟΡΆΓΑΒ δέειν δα λύειν 88 δαυϊγα]οηὶ ἴὸ 
[86 τα  ἰηΐο8] “ΝΣ δηὰ ἼΟΣΙ, ἐο γογδιά, διὰ ἰὸ 
»ογηι, 2. ΤῸ Ῥσομοῦποα δὴ δοίΐομ, δοοογαϊηρὶυ, 88 

Ἐ [Οτοῦ 8 8886 8 Ἰοπῇ δινιὰ Ἰδαγηθὰ ποῖα θη [8:6 ρδαεῆζο, δοά 
Βαγδ: “ Νωσιαηι γορογὶθ ἃ πὰ Με 
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αὐὐταΐμδὶ οὐ ἱπποοδις, 8, ΤΒΟΓΘΌρΟΣ ἰ0 ὈΓΟΏΟΌΠΟΘ 8 

Ὅδῃ οὐ ἰο σόύοκο ἰἃ, Βυΐ 88 {μ6 Ιιοτὰ ἤθηθ Βρθδῖκβ 
οὗ [89 Κογ8 οὗ (86 Κίηράοτα οὗ μοδνθη, ΗΘ ολπ ΟὨΪΥ͂ 

μδγο γοϊεττοὰ ἀϊγθοιυ ἰὸ (π6 Ἰλϑυ τη Ποημθα ταδὶ 

οὗ ἴμ9 οχργοδβίου, ἱπουρὰ ἴ ἰπνοϊνοὰ 86 ἢγϑὶ δὴ 

δβοοομα, 88 {π6 δοπέσηοθ οὗ (Π6 ΑΡΟΒ[168 που]ά ΔΙ Τ 8 Υ8 

ΡῈ δοοογάϊηρς ἰὸ ἐσαῖθ, Α οοταρατγίϑοῃ οὗ 89 ρμρϑυ- 

δἰἰοὶ ραββϑαζο ἱῃ Μαϊβ. συ, 18 οοπῆστοβ {818 ΥἹΟΥ͂. 
Τιοτο Ολιγοῖ, ἀἰδοὶρίπι6 18 οηὐοϊηθα οἢ ἰδ6 ἀἰδβοῖρ!θδ 

οοΟἸ]οοἰΐν οἶγ, ἴο τθοιαι ᾿γθο 56} [ἢ ΒΔΙῺῚΘ ΔΒΒΌΓΘΠΟΘ 18 

εἶνοι πίοι ἰπ (86 ἰοχὲ 8 σταηιθα ἰο Ῥαίθῦ δΙσῃὸ ; 
ΜἘΝΠῸ0 ἴῃ Φοθμ χχ. 28 186 ογὰον 8 τέγεος 186 6χ- 
Ῥτοβδίοι, γδηιέζἐπισ β'η8, θεοῖς Θαυϊναϊθηΐ ἔῸΓ ἰοοδίπς, 

διὰ γεξαὶπὲπρ βἴηβ, ἴον δέπαάίπισ. ΤῊΘ 8010 Ῥαββαβ6 

ἴοιτωβ ἃ οοπίταϑὲ ἴ0 ἐδ6 οοοϊοδβίαβιοδὶ ἀἰβοὶρ ΐμθ οὗ 

(6 Ῥματίθοοβ, Μαιί. χχὶϊ, τοῖα [86 Θυδῃρο οὶ 
οἰαγταοίῶν οὗ ἰδ Νονν Τοβιδιηθηϊ ταἰ ηἰβίγυ, ᾿Ὁ ΒΘΌσῚΒ ἴὸ 

18 πηροβϑί 6 (ο ἰπίοτργοὺ [8.6 Ἔσργοβδίοῃ 88 ἐὑ ταί" 

ἰο 7ογδιὰ ἀπὰ ἴο ρεγπεΐί, δοοογαϊηρ ὑ0 (86 ΔΏΔΙΟΜΥ ὁ 
ΤΑ ἰηΐοαὶ υϑᾶσο. Τὰ Ὀἰπα ὉΡ Βἴῃ8, 88 'π ἃ Ὀυμάϊθ, 

ἐπα ρ 169 οοπαίηρ; ἡἀρταοιὶ (ΠοὉ χίν. 17; Ηο5. χἰ!, 12); 

Μ 116, οα ἐμ Οὗμον μαπά, βίῃβ ἔογρίνϑῃ αἀγθ᾽ ἀθββουϊ θά 
88 Ἰοοβοὶ (ΧΧ. 1βα. χὶ, 2). Βοιὰ ἔρυγοβ ἃγὸ Ὀδβϑά 

οἢ ἃ ἄθορϑὺ Υἱοῖν οὔ ἐΠ6 ολ86. ΕΘ Ι ἃ ΡΘγβοὴ 8 τοξαβοα 

δαπιϊϑείοη ἰηΐο [86 ΟΒυγοὶ, οὐ ὁχοϊυἀ θα ἔγοσα ἰὑ, 811 88 

ξαϊ!ε οὗ μῖ8 116 18, 80 ἴο Βρθδκ, οοῃοθῃίγαϊοα ἰηΐο ΟὯ6 

Ἰαάρταρπϊ ; π116 [18 οο]]θοἰἶνο οἴἶϑοὶ ἰβ τθυλονϑᾶ, οἵ 
ἰοοθδὰ, πθθα 86 8 τϑοοϊνθά ἱπίο ἐμ Ομαγοι, ΟΣ 

δὐϑοϊνοα, Τμο οὐ]θοὶ οὐ μἰ8 Ὀἱπαΐηρ δῃὰ Ἰοοβίηρ ἰ8 

βίἰδίϑα ΟὨΪΥ͂ ἴῃ βθῃθ γα] ἰθτοβ. ΝῸ ἀουδὺ ἰξ σοι ἰηοα 

4}} (16 (ἄτϑα οἱϑοωθηίβ οὗ [86 ροῦν οὗἨ ἴ{6 ΚΘΟΥΒ, 88᾽ 

ἐδο ποῃ- ΓΟ βϑίομ ΟΥὁ τορι ΐβϑίοη οὗ βἰῃ8 (Ο]γυβοβίοτῃ 
Δηὰ ΤΩΔΩΥ Οἰδ618),---ΥΙΖ. : 1. ΤῊΘ Ῥγϊποίριο οὗ δάγλΐβ- 

εἰοῃ οὐ δοπδατοϊβϑίοη ἰπὶο ἰμ6 ΟἼἸαγοῖ, οσ [1.6 8ῃ- 

μοπηοθιηλοιῦ οὗ στδοθ αῃὰ οὗ ἡυάρτηρηί (ἔ9 Κίηραοτῃ 

οὗ Ὠδασυφὰ ἰ8 οἰοδοὰ ἴο Ὁπρο]ονοσθ, ορομθὰ ἴο Ὧ6- 

Ἰξεγασβ)ὴ. 2. Ῥϑγβοῦδὶ ἀθοϊβίομ ἃ8 [ο [89 δαιαίββίοῃ 

οὗ οαἰθοδαταθηβ (Αοἰδ νἱ}.). 8. ΤΏΘ ὀχθγοῖβο οἵ ἀΐβ- 

αἱρ!ίπο, οὐ ἰμ6 δἀτωϊηϊβιγαοῃ οὐἨἠ ϑχοοσαπιυηϊοδίῖοι 

ὅοιῃ ἴδ6 ΟΒυτοῖ (ἰὰ (ἢ. ΠΑΣΤΟΥ͂ΤΟΡ 8ΘΠ86, ἑ, 4..) Ὑἱ Ποὺ 

σαγδα οὐ ἰηἰογαϊοὶ δἰἰδοίηρ ἰμογοῖο). [Ια (86 δαϊΐ- 

᾿Ἰπραῖβ δοίνγθοη οατί δηὰ μονῇ, {8.6 ΤΌΓΙΔΘΡ ΟΧΡΓΘ5- 

αἷοῃ τοῖοσβ ἰο ἰδθ ογάθς δηὰ ογγϑηϊζαίίοῃ οὗ (86 

ἰδ 16 ΟΒαΓΟΣ ; (89 Ἰαίίοτ, ἰο (86 Κιπράοπι οὗὨ θαῦθα 

ἰδ. Τθοϑο ἵπο δ]οτηθηίβ ἐμ6η---ἰ 6 δοῖμθδὶ δπὰ ἴ86 

ἰάθα] Οδυξοῖ--τοτο ἰο οοἰποῖάο ἰῃ (86 ΡυΓθ δαγηϊηἶβ- 

ἐτδοη οὗ [86 Αροβίϊοϑ Βυῦ (818 Ὀγοπιῖβο ἴδ 1 πη ρα 

ὉΥ͂ οοτίαίῃ οομαϊίομβ. Ὁ 88 σταηϊθά ἰοὸ Ῥϑίδσ ἴῃ 

β ΘΑΡΔΟΙΑ͂ 88 8. ὑϊποϑθ, ἀμὰ 48 οοπίαβδίηρ ἐδ 

τονοϊδιίίου οὗ 6 Εδίμοῦ (Αοἰἱβ ν.), θαὺ ποί ἴο Ῥοῖδγ 88 

γνανοτίηρ οὐ ἀδοϊοἰηρ ἔγοια ἰπ6 ἰγυ (Νδις, χυΐ. 28 ; 

6]. ἰ.]. 
γον 90. Τμαὶ ἴδον πουἹὰ [611 τὸ τσηδῃ.--- 

Θἰποο (86 Ρϑορὶϑ σουϊὰ ποὶ ρίνθ ὕρ (πεῖν σΑΓΠΔὶ 

ποίϊοηθ οὗ 8 "ΟΣ Υ τοὐ]οπαΐυσα. Τμθ ΟἸ γι βιδῃ 

δοϊκηοῦίὶ οπὲ οὗ ἰὴ6 Μοββίδῃ νγὰϑ ποῖ [0 Ὀθ τηϊχοϑὰ 

ρ σὐϊὰ (ον ΘΧρΡΘΟΙΔΙΟΠΒ. ΟἸγϑι 8 Μοββίδηϊο 

Ηΐα μδὰ ἴο [6 δοίυ δι οοτωροἰθὰ ὑοέογο ΗΪ8 ἀἰβοῖρ 68 

γοῦο ἰο ἐ6 ΒΗ Ὑ οἵὗἩ Ηΐπὰ 88 (86 ΟἸγῖϑὶ, Ναγ, 86 Πογὰ 

ἩϊτλβοΙ ἢ τᾶ ἴὸ 6 ἐδ6 βτγβὲ ρυ οἱ} ἴο δῃπουμοθ ἱΐ 

το ἴδο Ρϑορὶϑ, ἴῃ [89 βοὰν οὗ ΗΪ8 τωδσγίγγάοτα (ΜΔ. 

χχνὶ. 64). 

ὉΟΟΊΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΒΙΟΑΙ, 

1. Αἱ βτβὶ οἷδε ἰδ ΤΑΥ͂ βϑοτὶ δῃ δοοϊἀθηΐ ἐμδὺ [86 

βτβὶ δπποππῃοοιαθηΐ οὗ ἴμ6 ΟΒΌτΟΙ 88 ἀϊβιϊποῦ ἔτοσῃ, 

«πὰ ἴῃ οοπίγαϑε ἴο, ἴμο ϑιίδιο--- 8116 [86 δῃιοϊθαὺ ἰμ60- 

«ταῖία οομασλ 1 οοταἰποὰ Ὀοίι Οπυτοὶ δαὶ βίδιθ--- 

ἐμουϊα ματα Ὀθθπ ταδάθ ἴῃ {86 ἀϊπιτίοὶ οὐ ϑαγθα, 

πιο οὐρὰ [80 ΒΊΤΔΥ ΟΥὨ Β0 Ιρἱὰ ἃ ΤΔΟΒΆΓΟΙ 88 
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ῬμΐΠρΡ. Αἱ δὴγ ταίβ, [88 ουθῃϊ τγχὰβ ὁῃ6 οὗ υπίνογβαὶ 
διἰβίουίοαὶ ἱσαρογίδῃοθ, διὰ ΤΩΔΥῪ Ὀ6 τοσασάθα 88 ἰδ 
Ρτορδγδίίου ἴον (μ6 ἔοαβδί οὗ Ῥεηίβθοοβί, 

Φ, ΤΙ δὶ ρμαββοὰ ὑδίνγθοι οὐσ οτὰ δηὰ Ἠΐ 
αἰβοῖρ!οβ ν ᾶἃγτὸ ἰοὰ ἰο οὔβοτνο,---(1) ΤῊ οοηίγαβε 
Ὀούνγθθη δυταδη Ορ᾿πΐομβ οὗ γοϊϊσίοι δηὰ ἃ Θοη  Β8ῖ 0} 
οὔ ἔα ῥγοπιριθὰ δμὰ νόθα ὈΥ {86 ρταοθ οὗ σοά: 
---ἰη [86 ἤοσταοσ οδϑ6, ἴδαν, ἀδὐοοίίοπ, πηοογίαἰ πίγ, δπὰ 
ἀἰβοογάδμποο, ἰπ ἰμ6 Ἰδίϊον, οσουτάβο, ἔγδῃκη 688, Οοῖ- 
ἰδίην, δὰ υπἰΐγ. (2) ΤὨΘ ἱπα ββοϊυ }]6 οοπμηθοΐοῃ 
Βοίνθοῃ ἰσὰθ οομ δϑδίοῃ πὰ ἃ 116 οὗ τουοϊαϊοη δπὰ 
ἴῃ ὑμ6 ϑρίτὶ(, οὐ τεζοπογδίΐοῃ ; (8) Ὀούνγθοπ ἃ ΘΟΙΏΠΊΟῺ 
οομἴδϑϑίοι δπᾶ {6 ἔοττηδίίϊοῃ οὔ {μ6 νἱβί 0 ]6 ΟΒυτοὶ ; 
(4) Ὀοίπθοι [86 οοπίεββίοι οὗἨ ἔμ6 Οδυσοῦ 10 ΟἸγῖβὲ 
διὰ Ομ σίβιβ σοηξεβϑίοι ἴὸ (π6 ΟΒυγοῖ ; (ὅ) Ὀοίπχοθα 
ἴδ ομασδοίον οὗ [86 Βγβὺ θϑ ϊϑυΐηρ οοηἤδβϑοῦ δηὰ ὨΪ5 
οἶδ οἶα! οδ]] τσ. 

8. ἴῃ ἴδ ἰοχί, Ραίθν 18 ργοϑϑηϊθα ἴο 8 ἴῃ ἃ {πη0- 
[οἷ το ἱοπβηὶρ : (1) 4.8 Ῥοίον ; (2) 88 τοοεϊνίπρ ὑδ0 
Κογβ. ΤῊΘ ἕοστωογ ἀδβίκπδίοι Δρρ θὰ ἰοὸ Ὠἶτα 88 [80 

βτϑὲ Ὀοϊϊονίηρς οομέδϑθοῦ, [88 ἢγβὺ τροθεῦ οὗὨ [ἢ 
ἐκκλησία, ἴο πίοι ΟἸΒΘΙΒ ψ6ΓῸ αἰογπαγὰ 10 ὈΘ 
ἠερὰξ Ηδποο ἰὑ τοίοστοα ἰὸ Ϊβ ῥγδοίϊοαὶ 116 88 ἃ 

ἰϑιδη Ὀδατίης ἩΪμ688 10 οδυβ, ταί δῦ ἴπδῃ ἴο 
μἷ8. οδοῖΔ] ροβίἴοι ἰμ [86 Ομυτγοῦ. ΤῊΪΒ βρί ταὶ 

Ομαγαοῖον ἕοσιηθα ἴῃ6 Ὀϑβὶβ οὗ ᾿ΐἷβ οδοθ ἰῃ [116 Ἠδσ- 

ΤΟΥ͂ΤΟΓ 8686, (26 τηδίῃ Ῥυτροτὶ οὗ ΜΠ οὗ Μγ88 ἴο δῖ- 

τϑησθ ἱπάϊνι ἀνα] ὈΘ]ΙΘΥ ΓΒ ἰπίο ἃ φοτηγαυῃίγ, δηα, ὈΥ͂ 

οὐρδηϊζίηρ ἃ υἱβὶ Ὁ] 6 Ομαγοὶ, ἰο δοραγαῖθ Ὀδίνγθθῃ [86 
ποτὰ δηὰ μὲ Κίηράαοια οὗ ἤθαϑθῃ. Α8 δοΐπρ [86 
βτθὲ τίιϊμοθθ ἰοὸ Ψοδυδ, Ῥαοΐδγ, 80 ἴο βρθϑαῖς, ἰαϊὰ 186 

ἔοαπάαίίου οὗὨἨ [86 Οπατοῖ : (1) ΒΥ ἷβ οομοββϑίοη ὁᾺ 

(8 οοσαϑίοῃ ; (2) ὈΥ [ιῖ8 ἰοβπαοηγ, Αοἰϑ ἱϊ. ; (8) ὈΥ͂ 

Ηΐβ δἀγοϊββίου οἵ [86 ασοη 168 ̓ πίο [86 Οδυτοῖ, Αοἱϑ 

ΣΧ. ; (4) ὈΥ Ῥεΐπρ' {16 ΤΩΘΔῺΒ οὗἉὨ οοτησηυπίοαηρ [0 186 

Ομυτοὶ ἰδο ἀϊϑηρυϊδηίπρ ἔδαίυσθ οὗἨ μἷ8. ομαγβοῖθυ-- 
Βάο]1γ οὗἁ οοηΐοβεβίοῃ. 

4. Οἡ ἰδο ἔδει ἰμδὶ [86 ΟἸ τοῦ ἱπάθ! Ὁ] ὈΘΔΣΒ 

ποὲ ΟἿΪΥ ἰδ ομαγδοίοτιβάς οὗἨ Ῥαείογ, θυὺ οὗ 8}} ἰῃ6 

ΑΡΟΒέΪ6Β : οσ ἐμαὶ 81} (80 δροβίο!ϊο οβῖῆοοβ ἃγθ ὑῃ- 

ο ὈΪΥ Ροτροϊυαιοα ἰπ ᾿ξ, Θομαρ. οτῃ. οα οἷ. Χ. 

(ἀραίπβιὶ ἰσνυϊηρίβτη), πὰ ϑβομδδΒ Ηϊδίουν ο7Ὑ ἐδ 
«Μροεοίοϊξς Ολωγοῖ, 8. 129, Ρ. δ16 Βαᾳ. 

ὅδ, ἴῃ 118 α ἴἢο πμοίσιδ, ἐἰξ αροδίοἰϊδο δεσίησέπρ, 
απὰ ἐΐ α ἰο ἀορίλ, απ ἐοπὶ ,ν ἴδα. ΟὈυΤΟΝ 
ἰθ. 80 ἰμογουμ ἰἀοπβοὰ σὰϊὰ 16 Κιπράοτῃ οὗ 

Ὠρθάνϑῃ ἰΐϑοὶδ τμαὐ 18 Βοοίδὶ ἀούθσταϊ παιίοηβ βῃουἹὰ 

ἴὰ 411 ἰμ6θθ τοϑρϑοὶβ οοἰϊμοϊἀθ πὶ [06 ἀθοϊαται 08 

οὗ Θοά δ βρὶηι. Βυὺ 1818. ΔρΡΡ 168. ΟὨΙΥ ἷἰπ 80 ΓᾺΓ 88 

Ῥρίδσ Μὰϑ τϑδ νυ Ῥοίου.---δηὰ ἤθηοθ οη6 τὶ} ΟἸτβί, 

ΟΥ 88 Ομ τγίϑὶ ἰβ ἰπ 89 ΟὈυγοῦ. Τμαΐ ἰμοτθ 8 8 
ἀἰθδγομοθ Ὀοίπθθῃ ἴπ6 ΟΠυγοὶ δρᾶ ὑπ Κίηράοτα οὗ 
Ὠθάνθῃ, ἩΒΙΟΝ ΤΑΔῪ ΟΥ̓ΘῺ διουπί ἴ0 ἃ ραγίϊαὶ ορροβὶ- 
οι, ἰ8 παρ θὰ ἴῃ [μ6 δι ιοβἷ8: “ οη φαγί, "---ἰ ἐπ 

λοαύοη.Ἶ 
6. ΤΏ6 ργοϑοπΐ οσολβίοῃ τῆσδ Ὀ6 τοραγάθα 88 116 

ἰπἰεἶα] ἐοαμααίίου, ποὶ 48 ᾿ῃ6 Ὑ ρα δηὰ 80] 6 μγη ἰπβι- 

ταϊΐοι, οἵ ἴδ Οπαγοῖ. ΤῸ ῥγοιῃῖβεβ ρίνομ ἰο Ῥοίθν 
5.}}} τοϊδίθ ἰο {88 ἕαΐυσο. Εν {86 βίγοηρ ἐλ! ἩΒΐοἢ 
ΡῬτοταρ θα ιἷβ φοπίδβϑίοη γγὰ8 τϑίμγ ἃ το ρ(ΐο βδ8ἢ 
οἵ ἱπδρίγδίΐοι (186 Ὀ]ρβδβουα), ὑμδπ ἃ Ῥογιλδηθηΐ δβἰδῖθ 

οὗ ταϊπὰ (186 ἔσυΐ!).. ΤῊΐΒ ΔρΡΡθδτβ ἔγοτα ἴπο ἔσῃ 
ΒΕΟΙ 0 Ὰ. 

ἢ, Τὰ ἰ}18 ραϑϑαο Ῥοίδρ 18 γοργοϑθηϊθα ἃ8 ἰῃ9 : 
ἔουαπααἰϊομ-δίομο, ἀπὰ ΟἸσίβὲ 88 86 Ὀυ]άον; Ὑ 116 ἰπ.. 

1 Ὅον. ἰδ. 11, Οτῖϑὺ 19 ἀοδὶ στα θα 186 Τουπάδίίοι,, 
δῃηὰ {86 ΑΡοβίῖοβ ἐμ Ὀυΐάοτβ, “Τμα Ἰαϊίον ἤρυτθ 
ΟΥΪΔΘΠΟΥ Δ᾽] 68 ἰο {π6 τοϊδ ἄοῃ Ὀοίνγθοῃ ἴΠ6 οὔδησ- 
ἰπρ δῃὰ ὑθιηρογδῦυ ἸΔΌΟΓΟΓΘ ἴῃ 1116 Ομυγοῖ, δὰ ΘΓ 
δἰθσδὶ απ ὰ θββοητδὶ οἰδγδοῖοσ, ΩΟΓΘ Θβρθοὶ ΠΥ ΒΟΡ 
οἴοσζῃδὶ Τοαπάδίου : τ 8116 86 ἔραταίῖϊνο ἰδησυδρθ οὗ 
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ΦοβυΒ δρρ]ϊδβ ἰο 1.6 τοϊδιίοῃ. Ὀοίνθοη [Π6 πἰαγεΐηρ- 
Ῥοϊπὲ διὰ δου οποοιμοης οὗ 80 ΟΒυγοῖ ἰπ ἔπ6, ΟΣ 
ουὐναγα δηα ὑδγρογΑ] σηδηϊ οβίδιίοῃ, δηὰ ἢθσ οἰ τΏ Δ] 
Βυϊάον." (Ετοιῃ ἰῃ6 δυϊμου Β ζσδοπ “εδι, ἰ, 2, Ρ. 
886). Εἰοδίος (κί ἀγία Ηἤαιμδιδεὶ͵ ἱ. 167): “ΤΏΘ 
Ομυγοῖ Οροῦβ [Π6 ᾿τΑΥ ἰηΐο ἴπ6 Κίπσάοτῃ οἱ ὨσδγΘΙ. 
ΟἸτδὺ θυ} οα Ῥοῖοσ δῃὰ {πΠ6 Αροβίίθβ, ηοὶ Ηΐβ ζέπσ- 
ἄονμι, Ὀὰὶ Ηἷβ Ολωγελ, πο ἷβ οπε, ἱπουρὰ ποὶ τῃ6 
οπῖν, ἴοστη ἴῃ τοῦ ΟἸ γί βι δ Υ τηδη ἴθϑίδ ἰἰθ6 17." 
Ἡρσποο ΟἸβμαυβοι 18 τηϊβϑίδκοη ἰῃ τοχζαγαϊηρ (Π6 ἐκκλη- 
σία ἃ8 ΒΙΓΩΡΙΥ͂ ἰδηίατηουπΐ ἰο 186 βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

[ὙΟΒΡΒΎΤΟΚΤΗ ΟὈδβοτγοβ οἢ ἐμ 6 τΟΓὰβ : ἔλέν δλαϊΐ 
᾿ φοί ργευαϊ : “ Ὑμδὶ [Π666 ΝΟΡΒ οοηίδίη ΠῸ ΡΓΟΠπιΐδ6 

᾿ ΟΥ̓ ἱΠ ἈΠ} ἡ 71 το 85:, Ῥοίον, 18 ουϊάθηὶ ἔγοσα [86 δος 
τδδὺ [86 ΗοΪγ Ξρίτῖῖ, βροαλκίης ὈΥ δὲ, Ῥαὺὶ ἰῃ Οδποη- 
ἰς8] Βογίρίαγο, βαῪβ (μαλ Π6 οττοά (Ἃ(αὶ]. ἱ, ἘΣ 
Απα (δαῦ ὑΠ6γ ἀο ποὶ σομίαϊη ΔΗΥ͂ ΡΓΟΠΙΐδβο οὗὨ ἱῃΈΑ}}} 
ΠῚ ἰο 186 οἶϑθορ οὗ Βοτῃθ ἰδ οἶθδν, διηοῶρ οἴδοσ 
Ῥτοοΐβ, ἔτοπι {δ εἰγουτηβίδποο ὑπαὶ ῬΟρα [Ὀογ 8 (88 
ΑἰΒδηδδίιβ γοϊδίθα, ᾿ξ δίοτία Αγίαη., 41, Ὁ. 291) Ἰαρθοὰ 
ἰπίο Ατίδηΐβη), δηὰ Ηοπουῖὰβ ἯΔ8 δηδι ποτηδσοα οὗ 
οΪ]ὰ Ὀγ Βοχηδῃ ρου 8 89 δῇ πογοίίο."--ὶ Β.] 

8. ΕῸΓ Βροοίδὶ ἰγοαιΐβοθ ὁ ῃ6 Βυρροθοὰ τὶ 
οὗ Ῥείον, δ66 ἨΕΌΒΝΈΕ, ἢ. 286: Ὥλνζ, πέσον. 

ανοθ δνώπαί ; ΒΕΚΤΥΒΟΉΝΕΙΡΕΒ, ϑ'νδίδ- 
πιαΐξδολε Επέιοϊεζίωπρσ, Ρ. 196, οἰα. 

9. Οη ἰδ6 ρονγοσ οὗ {πὸ καυβ, δὲε ΗΚΌΒΝΕΚ, Ὁ. 
240; ΤῊΚ ΑΥΤΗΟΒΚΒ οεδέζυςε ἐξ Ρ. 1182,-- 
1Π6 Ἰἰϊογαΐαγο Ὀοϊοηρίηρ ἴο ἰΐ, Ρ. 1196. Βενῖ. Κιγοῆί. 
Ῥὲὶοεγίεἰ) αλγδολγίξ, τι. 1846, Ντ. 1 ; Βοτης, ὐλέξ, ἰν. 
1066, [Οοταρδσο αἷἶβο ΤΥ ΟΡ ΘΤΟΕΤΗ, ΑἸΤΟΒΌ, ΒΕΟΎΝ, 
δὰ (86 Ατηογίοδῃ σοιητηθηϊδίοσβ, ΒΑΒΝΈΒ, ΑἸΕΧΑΝ- 
ἘΝῚ ΡῈ Φλοοβῦβ, ΤΉΣΡΟΝ, ΝΑΒΈ, οὰ οἷ. χυΐ. 

᾿ ΒΟΜΙΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Τῆς ΟΒΌΓΟΣ οὗἉ Ο γίβι ἐουμάἀ θα ἀπᾶον [86 δοῃηίδποα 
οὗ οσχρυϊβίου ργοπουπορᾶ ου ΘΟ τβὲ δῃηὰ Ηἰβ Αροβί!οβ 
Ὀοΐὰ ὉγΥ 6 ΨΦονίδ ΟΒυτοὴ δπὰ 86 Ξίαϊα: 1. 118 
ῬΓΘΡΑΓΔΙΟΓΥ ΔΗΠΟυΠοοχηθηΐ, οὗ, χΥὶΐ. : 2. 118 Θοταρ]οῖδ 
διὰ τϑὰὶ ἐουπαἀδίοῃ ((οἹ]ροί Α) ; 8. 1( ϑοϊοταῃ ἰπβίὶ- 
τυθου δηὰ τηδηϊ βϑίδΐοη, Αοίβ 11. : Θοταρ. οἷ. 111, δηὰ 
ἷν. δὰ ΗθΌ. χίἰϊὶ. 18.---ΤῊο ἀοοἰβῖνο χαυρβίίοῃ, “ ἮἯ ΒΟ 
ἀο τιθῇ ΒΑΥῪ ἰμαὶ (86 ὅοῃ οὗ Μδῃ᾽" ἕἰβ 3--- ὈΙ ΌΣοοο 
Ὀοΐποοῃ ορίπίοηθ δρουὺ ΟἸγβὶ δηὰ [6 οοηξοβϑίοι οὗ 
ΟἸσίβι.-- -ΤῊ ὁ ὅσβι Νὸνν Τοβίδστηθηϊ οομέοββίοῃ οὗ Ὁ τῖβί, 
τί οννθὰ οὶἢ 88 116 ἔγυϊξ ἀπὰ δϑ ἔδε βορὰ οὔ 86 Κίηρ- 
ἄοτ οὗ μοϑάγθῃ: 1. Το ἔγυΐὶ οὗὨἉ [πΠ6 ραϊηδι] Δὸς δηὰ 
βοσίηρ οὗ Ομ γῖβι ; 2. {6 ρόττη δηὰ βεϑὰ οὐ ἝΥγΥ ἔαϊυγο 
οοπίοβαίοῃ οὗ ΟἸἩγίβί.-- -Ἴο οοπίδββίου οὗ Ῥοίθσ δὴ 
αὐϊάθποο οὗ ιἱβ δρί γι ι8] 16: 1, 1π {8 ἔγοοάοι δηὰ 
οἰ οογίι! βο συστοηον ; 2. ἴῃ 118 ἀοοίἀρπο88: 8. ἴῃ 
ἰζ ἰῃηβηϊίο ζΌΪ]Π6ΕΒ ; 4. ἴῃ ᾿(Β ζθποσαὶ βυϊ δ] 688 ἴον 
8}1} αἰδοῖ ]68.----΄ 88 [86 ΟἸὨτίδί, (86 βοῃ οὗ ἰδ6 ᾿ἰνὶπρ 
Θοά: 1. [πη Ηἰβ παίιγο ; 2. ἰῃ Ηἰβ σοΐβδίοῃ : .8. ἰηὴ Η]8 
Ὑ0ΓΚ.--- ΤΠ 107 οὗ [86 [μοτὰ δἱ ἰδς βγεῖ ἔγυϊδ οὗ Ηΐβ8 
ταϊββίοῃ.-- -ο οοηίοββίου οὗ [86 1ογὰ ἰο ΗΐβΒ ΟΟΏρτο- 
βιύοι: 1. Ηονν ἰὰ ν|}}] οοπίϊηυθ ἰὸ ὈΘΟΟπῚΘ ΤΔΟΓΘ 
δϑουμάδηϊ ουθῃ [0 (Π6 ἀδΔγ οὗ λυάρτοοηι. (“ Ἵ οεο- 
ἜυὐοΡ 8}}4]} .οοηΐεβθ Με, εἰο.) 2. ὙὙηδι ἰὰ ἱπιρογίβ. 
(Τὸ Ὀ)]οβϑθάμοβϑβ οὗ βίπιοι ἰῃ μἷ8 ὁμβαγδοῖθν δ Ῥοίδθι.) 
--Το ὅοῃ οὗ (86 ᾿ἰνίῃρ αοἀ δοεϊκηοπι οι κίηρσ ἐμοδο 
ὙΠΟ ΔΘ οὗ 186 Εδίδον δβ Ηἰβ οὐγῃ γοϊδιλνοβ 
διὰ Ὀτοίδγοη.---ΤΏο ᾿16 οὗἨ ἢ οὗὁὨἨ ΟἸ ΓΒΔ: ουοῦ ἃ 
τουοἰδιίοη οὗ 116 Ἑδίμοῦ ἰπ μρανθῃ.---Οὁπυΐηθ οοπἕρδ- 
βίοῃι ἃ ἔταϊὶ οὗ τοροπογδίίου.- -ἼΠὸ τοοκ οὐ ἩΠΙΟΝ 

Φ [Βαϊ (815 τδϑ ΟΕ ΔῊ ΟΥΓΟΣ οἵ οοπδυςσί, ποῖ οὗἉ ἀοοίγίηο; 
δηἃ βθῆοθ ὑΓΟΥοΦ ΠΟΙ͂]! ἘΠ ήσιην 1: περί γδίίοη οἵ 19 δ. 
Ὅφι, ὩοΣ 6 ρτοϊοηἀοὰ ὈΠῚῚ Ὶ οἵὗἁ {61 δΌσΟΘΘΒΟΓΕ.---. Β.] 

ΤῊΕ ΘΟΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂, 
βιμιααναρεκρνισεβ, 

Οτδὶ μα ουπάρὰ ΗΪΐ8 ΟΠυγοῖ, ον Ῥοίος ἴῃ 8 κρὶμ 
ἰϊαδ] δθῆδο, '8 δ᾽. δ] 688 οὗὨ οοῃέδαβίου ( Βεζεμηίηεδ. 
ἐγεμε).---- ΕἸ ΑἸ Υ οὗἁὨ οοῃίξαβίοη {86 βγεὶ οπιδγδοίοσιεώρ 
τοαῦκ ΟὗἨὨ ἰῃ6 ΟΠυτοἢ.---Εοϊδίίου Ὀοίνοοιι ΟὨτεί, ἢ 
ΒοΙοΚ οὗ Ἰδὲ κίηράοτῃ οὗ Βεοδυθῃ, [06 ΘΟΥ̓ΠοΙ-δίοῃο οἵ 
186 Ἔγουΐαϑ ΟΒυγοῖ, δορὰ 86 τοοϊς-ὁυπαδιϊοῃ 08 
ΜΠ ΐοῖ Η8 υἱβ Ὁ]6 ΟἸΌΡΟὮ Ομ ΑΓ ἰ8 τεασοά : 1. 5 
[Π6 ΟὯ6 6886, [86 ΑΡΟΒΕΪ66 δγὸ [86 Ὀυΐδάοτα, απὰ ΟἸγῖβι 
[Π6 τοοῖς δηῃ!ὰ οογποσζιϑίοηα ; 3. ἰη ἴπ6 οΟἴδποσ 6886, (δὰ 
ΑΡοβίϊθβ δσὰ [86 Τουπααἰΐοῃ, δηὰ ΟἸὨτὶδὺ 186 Ὀαΐμάεῦ, 
-- ΟῊἹν το τοβίϊηρ Ὅ5 ἱμαὶ τοοῖς τ] ἢ 8. ΟἸἤει 
ΜΠῚ Ηἶἷβ Ῥθορ]Ὲ Ὀδοομπη6 ρασίδιοτβ Οὗ [6 ΒΆΣΠ6 ὩΔίωΓΕ, 
-- ον ἰδ ΟΒυσοῦ οὗ ΟἸ γὶδὶ Μὰ} οπάπτο ἔογονον, τ 
Βρίϊ οὗὨἨ [6 μχαίοβ οἵ Ηβδάβ8.--- ΤΊ οἱ, Ἰοραὶ, δ 
ἰγρίοαὶ ΟΒυγοῦ, δπὰ (80 ποτ ΟἸΌΤΟΝ οὗ {πὸ τίη 
Βανίουν, ἴῃ τμοἷρ τοϊδίίου ἴὸ [86 ἰπσάοτα οὗἁὨ ἀρδίὶ: 
1. ΤῊ ἔοστωογ 'ἰβ οὐδθγοοσηθ ὈΥ (86 Κίπσάοτῃ ΟΥ̓ ἀοδίὶ ; 
2. 186 Ἰαϊῦοῦς οὐδγοοίηθβ (86 Κίηράοτῃ οὗ ἀραδὶδ,-- 
Οοταρ]οῖο νυἱοίοσυ οὔ Ομ σίβιβ Κίπραοπι οὗ "6 ονον ἰδὲ 
κίπρσάοτῃ οΥὨἨἁ ἀρϑίῃ.---Εἶτϑι Ῥοίον, (θ 86 ΚΘ γ8 : οἵ, 
βγϑυ ἴ06 ΟἸ τ βιίδη, [ἢ 6π {16 ΟΠ ο6.--- 86 μόνον οὗ 
{π6 ΚΟΥ͂Β 848 ἃ Ββρὶγίϊυδ] οβῖοα: 1. 14 ἐπ βπεϊσ ἐπερον- 
ἑαποθ : δῃπουησομηρηΐ οὗ {86 βίαἰυίο8 οὗ 186 ἰΩ 
οὗ Βϑαϑοθῃ ; ἀροϊβίοη τεβροοϊηρ ἴῃ6 δαπηβαίου αν 
ΘΟΠ θη 6 το μιααιδόπο: ΟΥ, ἴῃ ἰδ ττοοίοϊα ὕθαΝ 
ἱηρ᾽--(α) οἢ. ἴ86 ὨρδΤΟΙΒ οἵ ἴῃ6 ΟΡ ροθοταῖν, (δ) αα 
σου 68, δηὰ (ς) ΟἹ ΟΟΙπσηυπίοδηίβ. 2. 724 
εοπ δ οηδ ΟὗἹ ἐΐε ἐχεγοῖδε: ἃ ᾿ἰνηρ οοπίοβαίοι, οὗ 
πο ΟἸτίδὶ 18 ἴη6 Θββθῆοο: σϑδαϊῃοββ ἰὸ Ὀπιὰ 88 
61} 48 (0 1οο86, δῃηὰ υἱοῦ υεγϑά, ἰἕῃ6 ται Βοαίίοη οὗ 
186 ΚκΚίἰηρσάοτῃ οὗὨ Ποδυοη.--- Το Κκογθ οὗἩ (ΠῸ Ῥγδοῦδ 
οὗ 86 Ιπαυϊδ ἔοῃ, δηὰ οἵ ὑπο οοδεγβ οὗ ἱπάυ!ροποϑα" 
88 ΘΙ. σπῖτἢ τ.6 ἴκαγα οὗἨ ἰλ 6 Κίηραοτεῃ οἵ μεαγ- 
6; οὕ, (80 αἀἰϊδδιθηοθ Ὀείποοι [86 ροϊάθη δηὰ 1}9 
ἴσο ἰκοΥβ.---ΤῊθ οοῃζεβϑίοι οὗ δι ἢ ἱκορὶ 88 ἃ βεςγεῖ 
ἔτοτῃ [1:6 Θποιηΐθβ οὗ ΟἸσίβί.-- -ΤὩθ ῬΓΟΡΔυΘίΟΥΥ {ἐδ 
γα] οὗ ἰ6 Ννν Οονυθηδῃί, 

ϑίαγζο;--ἴς ἰδ υδοίαϊ, δηὰ ΟΥ̓ΟῺ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ, [ΟΣ 
ΡΓΟΘΟΒΟΙΒ ἰ0 Ὀ6 δα οὗ [0:6 ΘΓΓΟΏΘΟΙΒ δηοοβ π οὶ 
8ΓΘ ἴῃ γορὰθ διηοηρ {Ποῖν ὨΘΆΓΟΓΒ ΟἹ ἴδ δυν)οοὶ οἵ 
το] σίοι.--- Ογαριον  ΕἸΥΟΓῪ δ ΒῃουΪἃ Ὀ6 80]6 ἴὉ 
εἶνε δὴ δοοουηί οὗ δβ δίῃ, Φόμη χυϊΐ. 8.--- Το αἷδ- 
οογάδῃς ἐπουρἢ 8 τοβρθοῖῦηρ ὑμ6 ρεγβοὴ οὗ ΟἈτῖεὶ.--- 
Μα7μδ: ΤῸΘ ᾳδὺ τουδὶ ᾿ἶνθ ΟΥ̓ δίβ ον ζδιιλ.--- 
Οεϊαπάεν: Β6 ποὺ νδοὶ ]διϊπρ, αὶ δβδυγθὰ ἴῃ Του 
οὔ ΤΩΪ(8.---εγοπις Ξ υλο  ομέμουρόφον ο8. ἰογιὶ 
Το ἰοίο Ἔ, δὶς Ῥείγμα ἄπρια εγαὲ Α 
εἰ »ῦο οπιμπὲδιιδ ἔρεε γεβροπαϊί.---ΤῊ6 Αἰ ἸκανθΗ δου.» 
ζεββίομβ οὔ Ῥοίον, Μαιϊ. χῖν. 88 ; Φό μη Υἱ, 68.---Π πὸ 
δοκηοπίοαρο ΟἸὨγίδῦ τί ρσοῦ ἰπ οὰν Βοαγί, νγχὰ 8}8}} αἰβὸ 
ἔγϑοὶυ οοπίδββ Ηΐμὶ τὴ οὐγ του, οι. σ, 10.- 
ΤΏ αἰνίηο δὰ Ὠυμδῃ ἢδίαγοβ οοτλ Ὀἰποα ᾿ἰπ (86 ρα» 
Βοῃ οὗ ΟἾγτίϑί.---ΒΙοβϑοάποθθ οἵ 8 11}.-- τὸ ἹΠῸΝ 
Ογίβι ἰθ ἰο Ὀ6 βανοά, Φοδῃ χυϊὶ. 8.-- Ομδεποὶ; Ὑπὸ 
ὈΪ]ΘΒΒΘάΠ 685: 1. 10 οοπείβίαᾳ ποῦ ἰῃ ἰμ6 δανδηίϊδροβ οἵ 
Ὀἰγιἢ, μὸν ἰπ παῖυγαὶ ρὶ δ, ποὺ ἴῃ τίομ 68, ΠῸΡ ἴῃ τορῦν 
ἰαϊΐοῃ δὰ αἰαῖ ; Ὀυΐϊ, 2. ἰὰ [λ6 ροκβοββίοῃ οὗ [89 
Εἰ οὗ ἰδτουχῇ ΟἸτῖβί.---ἰοαΐπσον : ΑἹ ὑπ 
ἰτἢ ἰβ ἴ86 εἴθ οὗ αοα.--- Οεαπάδν: 16 τθο (τὰ οὗ 
αοὰ ἰδ τιϊχοα ἃρ τί Ὠυτηδη ἔλποῖοδ, ἰὺ ἀο068 πιοῖθ 
Βδῖτὴ ἰθδῃ ρμοοα.---δὲ ὯῸ ΟὯ6 ΠΑΒΕΙΥ ἰδἰὶς οἵ 189 

4 [1η αοτδη: 2 έ6 7 ἱοημδλεν ξεν ολιῶφεῖ υπᾶ 
««Αὐαδοξαδίθη δολίξεδοοί. Ὅλο ἙΕἀϊ Ὁ. ἸΤΒΏΔΙ. τ χοδ ἰπόθὲ ἴπῸ 
ἀἰϊδι ποῖ ἰάοδ5 ἰπο οη9 ὈΥ͂ τοπάοτίηρ: "' ΤᾺ ἀδγι φίλε ργί}- 
οπἃ απὰ ἐπα μϊσοποέθ Ὁ ἐλ ]αφυξεί οι." Ἴδ6 οοὔετιε σαί 
[6 ἰπά!]χζοησοδ, δοοοσάϊηᾷ ἴο ἴδ δοβοϊβδιίο ἀσοίηθ, 8:9 
ἈΠΙοὰ στὰ 116 ἰγϑαδῦγοθ οὗ ἴἢ9 δὲ ολΙ 6 δΌΡΟΓΕΓΟ ΒΊΟΣ 
ΜΌΤΝΒ δηὰ τη οτίδ οὔ Ἵδαοη]ζοᾶ μα β ἴγοιι τὸ ΠΟ ἢ 180 ρυρεῖ 
ΟΔΠ ἀἴδροηδο οσ γδογά δεν ᾿πΠἀἸ 6 Ποδ8 οὐ σοηγίδδίουϑ οἱ δἰ Π6. 
11 τδὸ ἴδ [6 ἴσαάδθ ἢ Ρδραὶ Ἰηλυϊσθηοον σδττί θὰ οἱ ὈΥ͂ ἃ τοῦκ- 
ἰδ αυδοῖκ ΟΥ Βυτηθυς, Τοῖζοὶ, τ Ἰΐοὰ μανο τίϑο (88 ἴ.6 ἐχίδι" 
Ὧ8] οποδείοη, ὈυΣ ποῖ δ [6 οδυϑὸ ὙΓΠΙΟΝ ἸΔῪ ἴδγ ἀθθροσ) 19 
Ὧ.ο Γυΐδογδο Βοίογαιδιοιι--. Β.] 



ΟΉΠΑΡ, ΧΥ͂Ι, 531-98, ϑ0υ1 

κοοὰ πο 6 π88 γϑοογοά, Ὀαὲὶ σὲ Ηἰπὶ θγαΐ τωδϑ | γαϊοΐ ορίπίομα.---- οί β οοπίδβαίου ποὶ ἢεἷβ Τα ἢ 
φΣροῦσαοοι οὗ 118 ΤΟΙ Ὑ, ΕΘ6]68. Υ. 1. 

Θενίαολ :---Τ 6. ΟὨτβύδη Ομυγοῖ Ῥοββοαθοα [8 
. Ῥόπορ οὗ [80 Κογβ, ποὺ ἴῃ ᾿ἰ8 ουὐναγὰ ΘΔΡΘΟΣΥ ΟΥ 

ογϑηϊζαιίοι, Ὀὰϊ ἰπ 8σ ἌΓ 88 ἴῃ6 ρὶ ν γα] 68 ἴῃ ἰΐ, 
Ηφδμοο, τ ΒΘΠΟΥΟΣ ἰΐ ἰΒ Ἔσχοσζοίϑοα Δ8 ἃ ΤΩ ΓΕΪΥ ουϊταργά 
αν, πὶ δουὶ (86 ϑρὶτις, [6 μονα ἧι Ηΐ8 Ῥγονϊάθῃοϑ 
ἀἰβοττηβ 8680 [8186 Ὀτοιθηδίουβ οὗἉ ἐπ6 υἱβὶ Ὁ1]6 Ομυγοὶ. 

δυδῆεν :-- -ἴὴ οσάον ἰο Ὀ6 ἀοοάοά, δὰ 0 ὈΘΟΟΤΩΘ 
ΟἿΣ ΟὟ ἔδιι, Ἧῤ τηυβὲ ΡΟ ΟΙΥ Ῥτγοίθϑϑ 11.-- ἔΟῊΥ 
1610 ταὶὰθ διίδοθθδ ἰὸ ἰδ ορίπίοηβ οὗ ἔπ δρβθ οἱ 

ΟὨΪΥ, πὶ {μᾶὶ οὗἁὨ 4}1 αἰβοΐρ]οβ, Φοιῃ Υἱ. 68.---ῬοῖοΣΒ 
οοπίοββίοι [86 οΟἸ]οοἰξνο οοῃ δββίοι οὗ [Π6 ΑΡοβίϊ68.--- 
5366 τδδὶ γαῖΐὰθ ΟἸσίδβὶ βοὶβ οἡ {μὲ ζᾺ11}.----τἶὖἴῃἬἅ,ἰβ τ ρο8» 
81 016 70Γ ΔΏΥ ΙΔ, ΟΥΘἢ ἱδουρὰ 8 ὝΘΓΙΘ ΔῊ ΔΡΟΒΙΪΟ6, ἰο 
ἱτωρδγί (ἈΠ ἰο δροίμοῦ. ΤΆΪΒ 18 ἀοαΒ ῥσοσορδίγο. 

ΟΣ δ [26 τποδηΐης οὗ [86 οτἰχί μαὶ, ἐμ )Ὃ τοαχίηρ ἩδΌΌΠΟΣ 
ἐφοηίγβαϊοϊς ἈΪβ ΙΓ ἴῃ [16 ποχὶ δϑηΐθηοθ, ΗθοῦΠΟΥ δ᾽ υ 68 
ἴο 86 οοπΐυϑοά δΔι).ἃ οΟΠ ΓΔ οΙΟΥΥ͂ ορί ηἰοηδ οὗ [Π6 δον δ Θοἢ» 
οογηΐης ΟὨτίδι, νογ. 1ὅ, δὰ ἰδ οορέγαδίϑ στὰ ποτὰ ἴδ 6 
Ἄγῃ οορνίςεξκοι οὗ ἴδ! 1π Ῥοῖοτ, τόσ. 16, τοδὶ στρθη, ἀυτο 
ἰηᾳ ἰδοῖν Ποτπλ6, ταοοῖ τ ἢ [09 ὙΘΙΥ͂ ΟΡ ροδὶίθ ᾿πάἀκταθιι δ δὲ ΑΝ πτοδὶ τηθη ! 5---Ἴ πο ἱπάθραπάθμοθ οὗ Οἢ τ βύδ: 5 οὗ ργθ- | 1.9 ὕασ οἵ ονὸ αἴοκ Ροραϊδὺ ορί βίος, δηὰ 180} 8 ποῖ 
ὮΓΟΪΥ τοδὶ Πη1685 ἴπο ν οδὴ σίδβο δῦογο ἰἃ δα αὐ] Ρυτϑυθ 

4 ΓΝοῖ : Ζὥζοιο πεμολ σγϑαΐ πιόπ αν μοποεαᾶ ὃν ἐλδ) ἴδ Ῥδι(ὰ οἵ ἀυίγ, Ἰοδυϊης ἴ})6 διηδὶὶ τοδιίου οὔ ̓ ποὶῖν οὐ ἴ8 9 
ορέ: 4 ἐλ6 ασό. αΆ ἰὴ ἘΔ. τταὶ.. τηϊδ]εὰ Ὁ ἴη6 αογ- ἢ [9 Ὠδηάδ οὗ 8 υπὶ ἀοἀ αἀπὰ οἵ 8 ἘρΡΓΟΟ ΒΗΒΕ Ῥνοδίογ Υ 
τῶδη «οἱ υἱδὲ (πο ταὰδὲ ὍὈ6 ποἀοτοιοοὰ ἐγοπέοαϊέψ), το- ἰ ὙΒῖοἢ τὶ} ᾿υάχο ἰδδλ ὉΥ ἴδ τ δ οὔ ἔπος ΡοΣ.--Ρ. Β.] 

ι 

Β. 7λ4 Ολωνοῖ, αε δοαγὶπρ ἰλα Ογοδὲ ο77 Ολγίδί, πὶ οοπίγαδί ἰο ἐλαΐ τον αν 76αν ΟΥ̓ ἰλο ΟΥοδ8 ὃν 
ιολιοὶλ ἐλ Σονγὰ ἰδ αεϑαϊϊοά, ΟἾ. ΧΥ͂Ι. 21--98. 

(ίανκ υἱἱ, 81 -ἰχ. 1; ΓΌΚο ἰχ, 21--28). 

ΕὙἼΟΙΣ ὑπᾶῦ {ἶπ|6 ἔοτίἢ ἢ θαραη 906808 ἴ0 βΒῇου απο [10] 8. αἰβοῖρ]68, μον ̓  [ῃα΄ὺ ἢ6 
Ιησβῦ ρῸ υῃΐο [10] Ζογαβαίθτω, δηἃ ΒΟ ΒΓ ΤΩΔΉΥ ἱπῖπρθ οὗ [του] τῃ6 δ᾽ άθῦβ, δῃὰ ομοῦ 
ΡΓοϑίβ, δηα βοῦ068, δῃὰ Ὀ6 ΚΙΠ]6α [βυὶ ἴο ἀθαι}], δῃὰ 6 Σαϊβθα δρϑὶη [1156] ἢ 186 {π|τὰ 
ἀαγ. Το Ῥοῖδσ ἰοοὸκ διἰπι," δῃὰ ὑθρδι" ἴο γϑῦυϊο Εἴπη, βαυγίηρ, Β6 ἰὑ ἔδυ ἔγοτῃ {}ιθ6,᾿ 
Ιοτὰ : {[ι}5 5684}} ποῖ 6 απο ἐ896θ. Βυΐ ἢθ ἰυγηθα," δηα βαϊα υμΐο [10] Ῥρίον, ἰδὲ 860 
ΒΘ πα τηο, Θαίδη; ̓  [ποὰ τὸ δὴ οδθησθ. υπίο τὴ [1 Οβθη.6]: " ἔοσ ποὺ βανουγοϑὲ 
[πλϊπα 680] ποῦ {1:6 ὑδίπρβ {πᾶὺ Ὀ6 [416] οὗ αοἄ, Ῥαὺ (ἰοβ8 ἐμαὺ Ὁ6 [510] οὗ τηϑη.) ΤΏΘη 
βαϊὰ “6808 αὐΐο [10] ἢ18. αἰδοῖ ρ1]68, 1{ ΒΥ πιᾶπ [016] 011} Θομλ6 δἰζοσ πιθ, Ἰδοῦ ἢΐτα ΘΩ͂ 
δ Β6] ἢ, δῃᾶὰ ἰδ ὉΡ 18 σσοββ, δῃὰ [0]]ο 6. ΕὟὌΓ ἩΨΒΟΒΟΘΥ͂ΘΙ Μ01}] βαῦϑ Π18 116 83}4]} 
]οβ6 1ῦ ; 8η4 ὙΠ ΟΒΟΘΥΘΙ Ὑ01}} [τὩ80] 1086 ἢΐ8 118 [Ὁ ΤΩΥ Β8κθ 888}} βῃὰ 15. ΕῸΣ τ δὲ 18 8 
τδιι Ῥτοδίοα [Ὁ7}} ἃ τηδῃ Ὀ6 ρῥγοβίθα], Ὁ 1 ἢθ 8}}8}} σαὶ {8:6 σσβο]ο σγου]ᾶ, δα 1οβθ δ18 
οὐαὶ ἢ 500] ὃ οὐ τ ]ιδὶ 8}.8}} ἃ τωδῃ ψίνε ἴῃ δχοπδηρδ (ῸΓ 18 βου] ἢ ΕΓ ἴΠ6 ϑὥοῃ οὗ τηδῃ 
8..8}} σοΐθ ἴῃ {86 ρἹΟΓΥ οὗ }}8 ἔδίμθσ, τι} ΔΒ ΘΠ ρ6]8; δηὰ ἰἢθῃ ἢ6 5888]} γουγαγὰ ΟΥ̓ΟΓΥ͂ 
ἸΔῈ Βοοογαϊηρ ἴο Π8 ογΚ8. ΨΘΥΠΥ 1 ΒΔ Υ αηΐο γου, ΤΊΏΘτΟ Ὀ6 [86] Βοτη8 βίδπαϊπρ ὮΘΙΘ ᾿ἢ 
πο ἢ [80] 588}} ποί ἰαβίθ οὗ ἀθδίῃ, {Π] ΔΠΘΥ͂ 800 (μ8 βοῃ οὐ πιϑδῃ οοσζαίῃρ 1π 18 ΚΙράοτα. 
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ι Ψ εν. 21.---[Σογίλ, 18 ἈΠ ΘΟΟΒΒΔΓΥ͂ δῃ ἃ ΤΟΔΥ ὃθ οὐ ἰοὰ, ΤῸΘ Θτοοῖ ἰΒ ἀπὸ τότ ε.---Ῥ. 81] 
4 τ. 21.---[Βειῖον: ἐλαξ ὅτι, πίτπουϊ λοῖο, π᾿ Ὠοἢ. ἀδὲθδ ἥγοτα ΤΥ πάδ]6.--ὶ Β.] 
δον, 41.--[ΤΠῸ Ὑυϊζαῖθ ΘΟΓΥΘΟΙΥ ἰσδηδδίοδ γέδυγσεγα; ΤΆΛΠον, Ἐπ], δὰ 1δηρο: συ γοίόλέη, τίϑ; ἱακίηβ 

ἀγερθῆναι ἴῃ [89 τα! 416 566η86, 88 ἴῃ οἷ. ὙΠ]. 15, 986 (ἠγέρθη, δλθ αγῸ86})} ἰχ. 6 (αν έθ6); ΧΥΊ!. ἴ (αν 86); Χχγ. ἴ (αγοϑ6)} 
4δ: ΧΧΥΊ!. δὅ3, 64, οἷο. ὙΟΙ Ὑνηάδ]ο, πὰ ἴΠ6 Οοπθνδὴ Βίδ]ο δὰ [δ ΘΟΥΤΘΟΙΥ : ἐο γἐδ6 ἀασαΐπ  Ὀπὶ Οτρητηογ οδδ 

Δ Ιηἴο [89 να, διε 1818 νγδδ γοϊδίηϑά πὶ Κίυᾳ 81) 68᾽8 υϑγείου, δἰ πουρὰ ἴμ6 ἰπιογνοηίος ΒΙδλορδ᾽ ΒΙὉ]ο (εἀ. 1588) 10]- 
Ἰονϑὰ ἰδο οἷον τοπάοτίης.--. Β.] 

4 γον. 92.---ἰ Προσλαβόμενος τλλῦ Ὧὸ τοηῃάοτοά : ἐπζξίπρ λοῖϊα 7 λέπι (ἘπαῚδᾺ Ὑ ότθ. δηὰ 1δηρο), οὐ ἐπχέπσ λέπι αοέάίᾳ, 
- πα ϑς, δρᾶσὶ ἴοι οἴμβοτβ (Ἐαίθγῃ,. Ζίκεῦ., Εἰτδὶὰ, οτος, Οομδηῖ). Τα ἄγ [6 βίγΓοωρΟΣ. 326 50 χορ. λ'᾽οίοθ.--- 

δγοι. 22.- - Ἤρξατο. ὝὙὍμο ἀϊδοτοηοο οἵ τοθάϊηχο 16 μΒδτὸ ἰτοροσίδηξ. Οοὰ. Β. ου ἤρξατο ἀπὰ τοδδ: λέγει 
αὐτῷ ἐπιτιμῶν. Οοᾶ. Ὁ. ἀπὰ οἴδοιο: ἤρξατο αὐτῷ ἐπιτιμᾶν καὶ λέγειν. ΒΙτΜ ΑΙ ἐμ6 ἑδοί. τα, 
[σοά. Βιπαϊε. το, "Κο [86 ἑασί. γϑό. ἤρξατο επιτιμαν αὐτῷ λεΎων. 80 8].0 Τί δοποτπάοτί διὰ [δομτιδηη (ΣΧ. 
οορὲ ἐμδὶ ἔμο Ἰδίϊον ρίδοοδ. αὐτῷ Ὀοίοτο ἐπιτιμᾶν); Ὑ8ΠῸ ΑἸωτὰ μβότὸ ζυ]ονθ [86 τεδάϊηᾳ οἵ Οοὰ. Ὑδέσδλημε, οαθης 
ἤρξατο. ΤὨΪ6 νοτὺ ἱπΡ|166 ἰμδὲ ἴμ0 1,οτὰ [οἱοτταρίοα Ῥεΐοσ δηὰ ρτοτεηϊοα δμίτη ἴγοτῃ δηϊδηίης [Δ τοῦ κο.--Ρ. 8.] 

ΟΦ Εετ, 923.---[Οτι ἑωυγποά γουπᾶ͵ ἐπιστραφείς, 86 ἸΑυχο τεϑάδ, 10] πίη Ὁ., Κι, 1., οἷα, ἰμείοαδὰ οἵ ἰδ ἐδοί. γφό, 
στραφΦεί4.--Ῥ. 8. 

ὙΨοτν. 93...--[ϑαξαπ ἰδ ἴῃ 6 ἢ τ ἰγαϑ δ δίου οὔ 1:9 Ψ υἱχεῖο {ΠΕ ΧδᾺ διὰ ΒΘΑΤΥ͂ Δ} τ86 ἘΠ) 4118} δᾶ (ἰϑττδῃ νϑσϑί οηδ, 
αηὰ ἰδ ποΐξ ἴο ὃο νοδκοησὰ ἱπῖοὸ ἴ89 ΠΟΤᾺ ΚΘ ΏΟΓΔ)] σὐθόγϑαγψ. Το Ὑοτγὰ οοοῦγο 86 {ἰπι66 ἰη ἴ80 Ν. Τ΄ (ΚΘΏΘΓΔΙΙΥ Ὑἱὰ ἐἢΦ 
«τὶ, τον ταῤῥήμα πο ϑΝ: 10, δηὰ 16 αἴνγδυβ 1:9 ΗΘΌΓΘΥ ὈΓΙΌΡΟΣ ὨΔΙῺΘ ἴος 6 Φορέϊ, ὁ διάθολος, [86 Ῥτίποθ οἵ οὐἱ]Ἱ. 869 

ὁ ον. 28.---ἰῥ(βο Ιδυροὸ: ἀω δέδέ πιείη Αογρονηνέρα, Ἰεοτ 8117 δοοοτάϊηρ ἰο ἔνο τοδάϊης οἵ ἔδο ἐσαί. γοο.: σκάνδαλόν 
μον εἶ (ΤΙροΒοη ἀου), οὐ εἴ ἐμοῦ (Ιδοβτθδηη Τ0]ονίης Οοά, Υ̓ διίσβαπδ, τῆ ὙΒΙοΣ ΠΘΓΟ, δ σ ΣῪ οὔος, Οοὰ. Β[ηδι 
ΚΕΝ λ. Εἰ ἐμοί, κοὰ ἴμο 1Δὲ. γαυϊκεῖο: ὁδοαπμαζωηε 68 τοὐλέ, ἰδ τῆοσο πὰ δηὰ Ἰοοΐχϑ ᾿ἰκ9 δ Ἰδίοσ σωοἀϊβοδίξου, 
1δοδτοδημ δ ἰοχὶ Βοτὸ (ἐμοῦ) 16 [89 8818 ἴῃ δθηδο ΜΠ ἐδ τοοεϊγϑὰ ἰοχὶ (μου).--Ῥ. 8.] 

9 γον. 98.---[Ω ὦ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων, λοι αν ποῖ φεὐπαεα ᾿έΧο Θοᾶ δυΐ 
“θη, οὐ ἕλοις αν΄όΣ πο ο ἰλο πεέμα διε ἕλοι τοὐμα φεὲ ποὲ ἰλ6 διέ : 

ὑγάξωρν ΨΡΥΎ αι ἀαε ψαῦ θεοὶ μὰ, σγος Ἐταιὰν ἀν μὲ φέολ ἐοα8 εἸπδηνῳ φκγεγμδαβσόμν ἡληδν δι φ Ν κεν τα νύας 



- 

᾿ς 

902 ΤΗῊΕ ΟΟΞΡΕῚ, ΔΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

116} τοσαίουδ οι ΓΟ ἰο δαπιοδ βδτὸ δατονγϑεί. Τμῖδ 18 8 1, δι! εἴ ἀῸμπι δα όγ 6 δῃὰ ἴἰ)9 Ὑυϊκαῖο τόβδυτιος: 
Δη τουδὶ τοὶ ὃὕ6 ἴδίκθη [ἢ ἰμ6 Ὡ608] δο0ηὴ86 οὗ ἴδο ᾿Σαπδίγυϑ υϑυὺ 0 δα 907), (. 6., ἐο γοδέδλ, 66 φνα δεῖ φωηΐξ, δα 

ΟαΣΏΡΌ ΟἿ] τ δῖκοβ 11 ἴοο δἰγοης ὉΥ͂ ἰΓδδδίδιΐης : γωέφλθοί.---Ρ. Β.} 
᾿ς ον. 96.-- Τό ἴατο ὠφεληθήσεται [δ δἰΣοΟΩΡΥ δἰἰεοϊοὰ Ὁγ Οοὰά, ., 1. αἷ., ακαίηξὲ ὠφελεῖται, ὉὈπὶ πιαῦ 

06 οοπΐοττηεὰ (0 ἴδ (0]οτίης δώσει. 
Ἰμδοδιμδηη, Ττὰρο}1 68, δηὰ ΑἸ ογὰ,---, Β. 

λοστα 15 8160 δυιδίδ! ποὰ Ὁ (οἀ. Βἰπαίξ., δηὰ δὰἀορίϑὰ ὉΥ Τίιβομειάοιζ 

Ὁ1 ον, 96.---ἰ ΟἿ. 18 ΔῸ ΠΠΏΔΟΘΒΘΔΙΎ δά Ποῦ, δη ἃ ᾿τ Ρ] 68 8 ὁοπίσγαδι ἰ0 δηοίδοῦ πιδη"  δου].--. Β.] 
18 ογ, 28 --Τῶν ὧδε ἑστώτων, πατταηϊεά Ὁγ Β.. Ο., Ὁ.) 

ἜΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ον. 21. Ἐχοσα τδδὶ Ἐ816.---Ετοιλ ἴῃ6 Βτεὶ 
δοδβ8 δὰ οίνοη ΟὈβοῦγα ἱῃἰπηαιΐοῃδ οὗἨ [6 ΒΟΙΤΟῊΒ 
πο ἢ πόσο Ῥοΐοσο Ηΐμ : Φοόοδῃ ἰϊ. 4, εἰς. Νον, Βον- 
ἜΥοΡ, Ηδ τωϑδὰδ ἃ ἀϊβιϊποὶ δῃπουῃοεσηοηΐ οὗ 86 ῥτθ- 
οἶδα ἔοττη οὗ Ηἰ8 βυ δοτγίηρῈ ; 1. Ὀδοδυδο (86 αἰδοῖ ρ]68 
ἜΟΓΟ ΒΙΓΟΙΡ ΘΠΟΌΡὮ ἰῃ ΓΑ ἰο θᾶ {μ18 ἱπιο! ροποα ; 
Φ. Ῥασαῦδβα {Βοῖν 811 ἴῃ (ἢ Μοβδία ἢ που Ἱά ΓΠΒΟΓΟΌΥ 
Ὀ6 οδεοίυλ!}Υ συδγάοα ἔγομι {86 δἀτηϊχίυγο οὗ σϑσηδὶ 
οὔ Βἢ ΠΟΙΪΟΏΒ : 8. Ὀοοαῦδο [86 Γοτγὰ οου]ὰ ποὶ οου- 
608] ἔγτοχη Ηΐβ ἀϊβοῖρ᾽οϑ πρδὶ απναϊϊδὰ βοτὰ, δὰ 
πουϊὰ παν πο 6 Ὀσπὶ ΤΟ] ΠΙΔΙΥ 1Ο]]ΟοσΒ οἡ Ηΐδβ ρα ἢ 
οὗ βυδεγίπρ. Βυξ ΟἸγῖδιὶ ποῖ ΟὨἿΥ δηπουπορα Ηἰΐβ ἱτ- 
Ῥοπάϊην βυ θυ ρθ ; ΗΘ 8180 ὀσρ δἰπϑὰ δπὰ βουνὰ {Ποῦ 
ΠοορΒδὶτυ.---ἰς 88 8 δεικνύειν ὅτι δεῖ, ΔΙΙΒουΡἢ 
ἰηϊοττυρίοα ὉΥ ἰδ 6 Γοϊηοηβίγαμοο οὗἉ ἐδ αἰβοίρ] 68. 

Οὐ ἴδ9 οἸᾶοσχπη.---Τῆ6 ἀοίαι!οὰ οηυταογαίίου οὗ 
(ο8ὸ Ῥαγίϊοβ ὑσονοβ ἰπδὺ ἰμογῸ ἯΔΒ 8 βΘΏΘΓΑ] ΟΟΏ- 
ΔΡΙΓΔΟΥ͂ ου 86 ρατὶ οὗ 8}} [86 6 τ ῖδἢ δυϊΠοΥ 168, δὰ 
Βοῆσο ἱπάϊοαλίθβ ἴῃ6 συρίαγα οὗ [86 τθο]6 ουϊπαγὰ 
[ΠΘΟΟΙΒΟΥ ὙΠῺ ΟΠ τ ϑ δ ηγ. ἡ 

Απὰ χίδβο δραΐη ἴδιο (δἰτὰ ἄδγ.--Ἔνου Μογοῦ 
ΟΟΙΠΒΙ ΓΒ 1ν ἱτροββὶ Ὁ]6 ἴ0 Γϑοοοὖ]6 80 οἶθαν δπὰ αἷθ- 
ποῖ ἃ ὑγϑαϊοϊζου οὗ ἴ86 τοϑυγγθοίίοῃ ψ ἢ {86 οἰγουτὰ- 
Βίδῃοο ἐμαὶ ἰλ6 αἰβοῖρ]68 ΘΓΟ 80 τοῦ αἰβηρατίαποα 
ὉΥ ἴδ6 1. 8 ἀοδίῃ, 88 ποὶ ἰο ὀχροοὶ Η]8 γεβίογα 0 
ἴο ᾿ἱἴβ, δῃὰ {μπδὶ τΠ6Υ αἱά ποὺ Κποῦν δαὶ ἰο (Βίηκ οὗὨ 
(26 ΘΙΏΡΑΥ ΒορυΪ] το, εἰσ. Αοοοτγαϊηρίγ, ἰδϊ8. οτἰ ὁ 
ΑδΌτηοα, ὙΠῺῈ Ηδβοσὶ, Νοδηᾶοῦ, 46 είθ, δηὰ 
οἴδοῦβ, μαι ᾿ΟΒ τες μδα ον {μἷ8 οοοδδίου ἱπάϊοδ θά 
ἨΐΪΐβ τοβυστοοίίοι ἴῃ ἃ συοἢ ΤΊΟΓΟ ἱηἀ ηὶῖθ ΤΔΠΠΟΡ 
(δὴ ἴῃ 86 ἰοχὶ, δὰ ἰπδαΐ ἰδ ἰηθἰτηδῦοῃ δὰ 
Δεβυμηθα [ὴ0 δῇδρθ οὗ 8 αἱβίληοι ὑγοάϊοιϊοι ΟὨΪΥ ἐς 
ουεπέω, δῃὰ ἔγομι ἰγδαϊ οη. βαϊειπα, ΗογάθηγαεϊοΣ, 
Κυΐποοϊ, ΕὈτατα, δῃὰ οἰμοσγα, τοραγὰ, οἢ ἴῃ6 οἶον 
δδηὰ, ἴμ6 παιτδῖῖνο ἴῃ ἰδ ἰαχὺ 88 δὴ δοουγαὶθ 8Ὸ- 
οουπὶ οὗ τμαῦ ἰοοῖκ Ρῥἷδοα δὶ (86 ὕὄτωθ. (ε6 αἶδβὸ 
ἰαδοα “σέδι, ἰΔ. 2, Ῥ. 804) ΝΥ οδῃ τὸ 866 ΔῺΥ αἱΐ- 
Βου εν ἴῃ τοραγὰ ἴο 186 Ἰαΐδν οοῃμάπυοὶ οὗὨ 86 ἀϊθοῖΡ 168. 
ΑΒ {ΠΟΥ͂ ον ἀΘΏ ΠΥ αἰὰ ποὺ τϑοοῖνο ΟὨτῖβυ Β ΔΠΏΟΌΠΟΟ- 
τηρηὶ οἵ Ηἰΐδβ ἱτηροθαΐηρ ἀραί, γγὸ οδπηοὶ ΟΠοΡ δὲ 
ἀμοἷν [Δ ]]Ἰπρ ἠο δρργοβοηὰ διὰ σϑλθον πθαΐ Ηθ 

' Δα βαεϊὰ οἵ Ηἶΐβ8 τοδυττοοιΐίοῃ, Ἐοβίἀθβ, ὑπ] (86 ἀδγ 
οὗ Ῥεπίοοοβί, [ΠΟΥ͂ τΤοΓα γ ΣῪ ἀουθ αι] οχροβίίοσβ οὗ 
18ὲ πογὰβ οὗ ϑεδβυβ; ἴπ6 Βρσυγαῖῦνο δηὰ βυτη 1108] 
«ἈΠΧΌΔΡΟ οἰ ρ]ογοὰ οὔἴδῃ ᾿οανίηρ ποῖ υμποοτίδίη 
Ναί ἰὸ ἰδία ἰῃ ἃ Ἰἰΐοσαὶ δὰ τ μδὶ ἰῃ ἃ βγιαθο 11 08] 
Βεη86. Ηδῃσδθ ἰΒΩΥ Το ΘΕ οχρ δηθὰ Βρυτγαινο 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΠΒ ᾿Ι ΟΥΆΙΥ, Μαίί, χνΐ. 7; Φοδμα ἱν. 88, χὶ. 
19: 816, οὐ ἰδ οἶμον μαμὰ, ποὺ υπάοτγαϊοοὰ 
᾿υογαὶ οχργοβϑβίουβ συτγαιἑ νον, Φοδη νἱ. 70; Μϑῖί. 
χν, 165-17. Δοοοτάϊηρίγ, ἰῃ (μΐϑ ἱπίδποθ αἶδο 188 
ἀἰβοίρ]95 βθοῖὰ 10 ἰᾶνὸ σοιλδὶηθα ἰπ ἀουδὶ ἰη πδὶ 
ΒΟΏΒ6 ἐ86 Γοτὰ υἱἱοτοὰ (8 βοΐϑιηῃ δῃὰ τωγβίθσίουβ 
ΒΑΥΪΠρ, δηὰ ἰμαὺ ἀνα δος Ηθ δὰ χορϑδαϊθὰ ἰΐ 8 
δοοοῃὰ {ἰπ|6, Ματῖκ ἰχ. 10. Το ὑποοσίδ! ΠΥ 'Μὰῶϑ 
811 106 ψτοδίδυ ἤγουν 186 βίδίβ οὗ {δοὶγ τηϊηβ, πΒὶ ἢ 
δδβδυσηθα δῇ δἰἰἰταα 6 οὗὈ ορροβί οι τ βοπονογ ἰμ6 ογὰ 
ῃδὰο δυο αἰβοϊοβιγοα. Ηρησο, τὸ οομοοῖτο ἱπδὶ 
ἴδ ἤρξατο οἵ (6 [μοτὰ (“ Ηο δεψαπ ἰο ΒΒ ον ἱβοσα," 
Θ᾽0.}) πὰδ ἱπίοττυριοα ὮὈγ (06 γεϊιεζαοηὶ το; δίσϑῃοο 

οἷα. 

οὗ Ῥείογ, πὶ 48 Ῥοίδν Β δἰϊαχωρίοα γοῦν »Π88 ἰηίσν 
τυριοὰ Ὀγ ἴπ6 1μογ δ γοργοοῦῖ. [ἢ 4]} {π686 ἰμδύλῃορθα, 
ἯΘ τησδί ποῖ ρμἱοΐυτο ἴο Ουτγθοῖγοθ ἰδ6 οτὰ δα ἀεϊϊται 
ἱπρ' ἸοσίυΓο8 ἐς οαἰλεάνά ἴοὸ Ηΐδ αἰδεΐρ]οβ, Ὀὰὲ δ πιεῖ- 
ἱηρ ἀἰδοϊοβιγοβ απὰ σου δοβ τ ἰοἢ σδυβοα ἰηΐομθε 
οοχιηοϊΐζουθ, Ἐραίάθα, 186 βἰδιεσωθηὶ ἴπδὶ 186 αἰρεὶ. 
ΡΙε8 βᾷγο ἯΔῪ ἰ0 ἀεδβραῖν δῖον (86 ἀθδί οὐἩ Ψεδβυβ, 
αυϊΐο οουῖ ἰο ἴ2:6 δοοουηὶ οὗἨ (86 Ἐνδηροῖϊεα, 
ΤἼΠΘ ΒΟΏΟΓΒΌΪΘ ἰηἰοττηεηῖ, (86 δηοίηιὶπρ' οὗὨ [86 ΘΟ} 90 
(πο ἢ τηυδὶ ποὺ ὈΘ6 τοραγἀθὰ δ8 ἰἀφηιςδὶ τὶ δὸ 
Ἐμκγρίδη ρῥγδοιίοα οὗ ΠΡΟΣ ΠΙΠΡῚ (δεῖν τρϑοίζηρα, 
διὰ ἰπεὶν σοίηρ ἴο (86 σταγνθ, βυ ἢ οἰθηὶ μον ἴπεὶ 
ἴπογΘ ΜΌΓΘ ρ᾽θὰπηβ οὗἩ Ἰίρινξ ἴῃ (πεῖν ἀαγκοδὶ Βοῦγα. 
Οπ ἰδ οἴμοῦ μαπά, ἰποὶρ ἀουδία ἴῃ (9 186 
ΤΟΘΌΣΤΟΟΙΏ--- οὐ ἢ ΔΌΣ ΠΟΥ μΒαὰ Ὀθοη ἱπέοιτηοὰ οἵ 
ἰδτταγο ὀχρ αίποὰ ὈΥ 186 Ῥγοάϊρίουβ στοαΐμθαβ ὑοιὰ 
οὗἨ {86 δηιεἰραίίοῃ δπὰ οὗὨ 86 γϑδὶ γ᾿ (ΤΊῊ6 ἰάοα, 
ἴμδὲ 186 ἰδηρσυαρο οὗ Φεδὺ8 τῶβ για 1168], πὰ τὸ: 
ἔοττοα ἰὸ ἃ ἔγεβὴ ἱτηρυ]δο ἰὸ θ6 κίνσοῃ ἰὸ Ηΐδ οδῦβα, 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ Σοα υἶτοβ τοζυϊδ οι.) 

γον. 22. ΤΏδη Ῥοῖεσ ἰοοὶς Ἐξὶτη :---προσλα- 
βόμενο-.---ο Ἰαϊὰ ΒΒ Βαπὰ ὑροὰ Ηΐτο, οὗ βεϊζοὰ 
Ηΐπὰ ἔγοτα ΒοὨἰπά, 88 ἱἢ [6 ψου]ὰ ἤδνο τηογοὰ Ηΐμπ ὉΥ 
ΙΔ ἴογοθ ἴὸ δ'ίσ Ηἶἰβ ρυγροβθ. Ηδ εἰορροὰ ἰδ 
Μαβῖογ ἱπ (18 ΤΩΔΠΏΘΡ ῸΣ [86 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗἉ τοσωσμῃδίγαί- 
ἱῃρ σ} Ηΐ. Οτοίίυβ οχρ]αίμβ ἰδ : 86 οτοὐτδαοοὰ 
Ηΐπα ; Ἐπί γτοΐυθ Ζ χα θοηυβ πὰ Μογοῦ: δ6 ἰοοκ 
Βΐτὰ αβϑίάθ, κατ᾽ ἰδίαν. ΤΏ δοοουπὶ δαγβ ποϊδίηρ οἵ 
οἰἴποσ. ὝΒοΩ Φ68ὺ8 ἰυγποὰ τουμὰ, Ηδ' οὐάἀτοκβοὶ 
ΗϊπιβοΙΥ ποὺ οὐ]ν ἰο Ῥεοίοσ, Ὀὰὲξ αἷβδο ἴο {86 οἰδεγ ἀΐ - 
οἶρ]68 ; ἔον, 88 ἰῃ ᾿ἷ8 σοῃ θββίοῃ, 80 δὲ ἐμΐβ ἰἴτηβ, Ῥοῖες 
ΓΕργαβοηίοα [86 βΈΠΟΓΑΙ ἔδοϊϊησ. Μίουογ σὶρ ἰω- 
ἴδγβ ἔγοτῃ ἴ8: 6 Ὄαργδαβίοῃ ἤρξατο, ἱμδὶ 6 διβ αἰὰ ποὶ 
δῖον Ῥοΐερ ἰο δηϊβη ᾿ἷβ δάσοββι Βυΐξ γὸ 866 ὯῸ 
ΤΟΒΒΟΣ ἰ0 ΘΟὨΟΪυἂθ ἰμδί Ηδ ἰὐτπιοὰ Ηἰΐ Ὀαοὶ ὑγροῦ 
Ῥαίον; (86 οχργοβδίοῃ, ὁ δὲ στραφείς, οΥ ἐτι- 
στραφείς (88 ἷἱπ ΜαΑΙΚ), θεΐπρ ταί μοῦ δραϊηδὶ (8 
ΒΌΡΡοδἰ ἴοῃ. Φοβιβ ἰυστποὰ στουπὰ ἰο Ῥοῖοσ δπὰ ἰδ 
οἶον αἰδοῖ ρ]68 ; δηὰ {86 οοιωπιδηὰ, ὕπαγε ὀπίσω μον, 
Τοξοιτοὰ 0 ἴπς ἔδοί, ἰμαὺ ἰπ α βρί γί] βϑϑο Ῥείες 
ἯΔ8 δἰϊοιηρίΐηρ ἰο ορδίγυςι Ηΐβ ῥδίῃ. 

Ἐο ἰϊ ἔα δἴοσῃ Τῶοο-.--- 7λὼ ἐλαῖϊ ποὲ λαρριι 
ἔο ἔλεε, ἵλεώς σοι, 8 ῬτΤΟΥΟΓΌΪΔΙ οχργοβαίοι, εἴη ὁ 
Θεός Ὀεΐπρ υπάοτβίοοά : ἐδένιδ εἰξ ἐδ ὥεμα, Οοά 
δε πιεγοϊ μὲ ἰο ἐλεε, ΟΘοα »γεέβεγυα ἐλεε )---οχαϊναϊδηϊ 
ἴο ἰμ6 Ηεῦτγονν ΓΙ τι (2 βδτα. χχ, 90 ; χχῆ, 11, 1χχ) 
[Τ|ε βυδάεῃ οἤδηρο ἴῃ Ῥοίον ἤοπιὶ 8 Ὀο]ὰ οοηἤδαθος 
οὗ Ομγῖδβι δῃὰ σοοῖς οὗ Ηΐβ Οδυγοῦ, ἰοὸ δὴ δα ν τΒΑ 
Δη δἰ π) Ὀ] ρ- Ὁ] οοΚ οὗἩἨ Ἠΐβ Μαβίοσ, διιμουρὰ υπδὸ- 
σου 8016 ΟἹ (8:6 τα 108] ΟΥ̓ Ἰεροπάδγῃ δοιοη-ΠθοΙ7 
οὗ βίγδυββ οὐ Εθῆδῃ, 8 Ὡθυ τ ΒΘ 88. ἔσθ (ο Ἰἰΐρ, διὰ 
ΘΆΒΙΪΥ οχρ]αἰπεὰ δηὰ υπάογβιοοα ἴῃ νἱονν οὗ (86 8825. 
ξαυΐπο, ἱτηρυϊδίνθ, πὰ δγάθπὶ ἰθοροσ οὗ Ῥείεν, διὰ 
ἴῃ νἱον οὗἨἩ ἴδο Ὀρ ῥγαΐβ δηα ἸΟῪ ῥγοπιῖθα [πδὶ 
Ὀοβίοσοα ἀροῦ Βίτη, ΠΟΙ τ 88 δ δίγοῃς ἰετηρίδιϊοα 
ἴο Ηἷ8 παίυγαὶ υϑηΐ ἀπ ὰ διῃθἱου, ΤΏ6 Θσχροπδῃοθ 
οὗ "εϊονοτβ οομῆστοβ (86 ἔγοαθομξ οσούττοδοο οὗ (86 
ΒΔΙΩ6 Βυσάθσῃ ἰγαηβ ἰοῦ. ΑΒ ἰδογο ἷἰβ Ὀαὲ Ομ) δίθρ 
ἔροπι ἴ86 Βυ Ὁ] τὴ6 ἰο (86 τἱάϊουϊουδ, ἔγοσα {86 ἱγαρίοδὶ 
ἴο [86 σοτϊῃῖΐοδὶ, 80 8180 ἰῃ βρί τυ] 16 ορροείϊο ἐσ- 
ἸΡΟΙΏ6Β Οἴἴθῃ τοθοῖ, δὰ βιαίδῃ 18 πηοδὲ ὈΌΔΥ ἰο ϑϑὰθοθ 
18, ἩΠΘῺ Μ᾽) 8ΓΘ τηοϑὲ δἰ ΡὮΪΥ Ἔχα ρα δηὰ αγογεῶ ἢ] 
ΟὨγίβι.---ὶ 31] 
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γεν. 338. Οοὲ ἴδοὁ []ϊ. : σο, δογοπ 6] οἶα Μ6 
ἴω 97 Ἦν εἰσ, α'οαν ὕγοηι Δ(2], Βαϊδι.--Ὑπαγε 
πίσω μον. 85:6 οἷ. ἵν. 10: [Κ6 ἱν. 8, τΒΕΓΘ 

Ομ γβὲ 868 1}.6 ΒᾶΣ6 ΟΓΣΩΒ ἴο δεαίδη ἴῃ (86 ἩΠῸΘΣΠΘΒΒ. 
πὸ οχρτγοβαίοῃ ϑαίσπ 'β ἢθΓΘ ὑδοὰ πῃ ἃ ΤΏΟΓΘ βΈΠΟΓΑΙ 
8686, ἀαηποίίϊηρ Δῃ “4 ἀυσγδανν, οἵ Ζηιρίον, πὶὶϊ ΔῈ 811ὺ- 
βίου ἰο ἴ6 δαίδηΐο εἰοζωηθηὶ ἩΔΙΟΝ 88 ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΟΒΙΥ͂ 
δὶ ποῦ ἰπ Ῥοΐοσ, δὰ ἱοσηρίϑα ἰπ6 ΒΑΥΪΟΌΓΣ ΔΊΤΑΥ͂ ἔγοῦλ 
Βϊδ ἰτὰθ ἐπ βξ δθι ΡῬδίῃ οἵ ἀυΐγ. Τ6 τηθδηϊηρ' 
(οτείοτο ἰδ: “" δὶ, 8 ϑαίδη οοῖὴθ δβαΐπ ἰοὺ ἰοηρὶ 
Με, 18 [8 ἀϊὰ οὗ οΪὰ ἢὕἵ οἱ ἰμ60 Βοποςρ, ἰδου Τοηρί- 
ΟΡ}, 1 8 ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ [0 δΑΥ͂ ἰδὲ 1 88 ποὲ 
ταοδηΐ 88 8 ἴδίτω οὗ Γθργοδοῦ Οὗ 88 Β Σ6ΓΘ ΘΣργοβδίοι 
οὗ δὺδοστοῦοθ ΟΥ οομίοσηρί. Μοβὲὶ Βοιηδὴ Οδίμο]ϊο 
οὐο5 δαορὶ ἰμ6 δυργοδίίοι οὗ ΗΣΑτΥ, δηὰ τηδί ἰδίῃ 
δὶ ΟὨΪΥ ἴ[μ6 βδταὶ τογὰβ (Ὁ οοί οὕ Μψ εἰσλέ) 60 
δὐάτοββοαὰ ἰο Ῥοῖδσ, ἀπὰ 16 γϑϑὶ (ἤοία. Ἀίαη) ἴο 
[16 ῬΟΙΒΟΙΔΙῚ ΠοΥ11." Μαϊάοπαίυβ ἰδικοθ 1ἢ6 ὕθστω 
“Βαίδῃ " ἴῃ (6 σΘΠΟΓΆΙ Β6Ώ86 οὗ σαἀνεγϑαγίμδ, πὨϊΟἢ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 δαιηι δὰ, Ῥτουϊ ἀρὰ ψ καρ ἴῃ τηϊπὰ ἰδδὶ 
(δετο ὙῶἂῪ8 δὴ δ υδίοη ἰὸ βαίδῃ ᾿ἰπιβοῖῖ. ΑΒ δυάδδ 
δῇοσπαγὰ Ὀθοθπηθ ῬΟΥΤΩΘΏΘΏΪΥ δηὰ ΘΟ: ΒΟΪΟΌΒΙΥ, 80 
ῬΟΙΟΣ ΠΟῪ ὈΘΟΒΙΙΘ ΤΩΟΙΩΘΏ ΔΕΪΥ Πα ὈΠΟΟΙΒΟΙΟΌΒΙΥ, ἃ 
τοργοδοηίδῦνο οὗ {Π6 σδ089 οὗ βαίδη, σμὸ που]ὰ ζαΐῃ 
Βαγθ ὈΔηϊβη θα {Ππ|0 οΓΟ88 δηὰ ἢ κίησάοιῃ οὗἨ ΟὨσβι, 
1ὰ ορροαϊοῃ, ἴο ἐδῖ8, ΟἸσίβὺ οἤοθο [ἢ σσοϑβ 88 Θου- 
ζοντο ἷο ἰο 186 ἀϊνίῃθ ῬΌΓΡΟΒΘ, 88 106 τηδηϊοαϊδι οι 
οὗ ΗΐΑ τὶ Ὠἰδουβη θα, δὲμὰ Δ8 11:6 Ὀδδὶβ οἵ Ηἱΐἱβ χο- 
ἀεεωρίοη. 

ΤΏοΟΙ ασὶ δὰ οϑϑποο υπῖο Ἀδό.---Αοοοτάϊηρ [0 
[80 Ὀοϊίον τοδαΐϊηρ: ΨΜΓΥ οἤξδηςς͵ οὐ ΜΜΨ δι] ηρ- 
Ὁ]ΟΟΚ, ἡ σκάνδαλόν μου, ἩΝὨΪΟΝ 8 Βίτοιροῦ ἴμδη 
ἐμοί (α δἰαμὈ]ρ-Ὀ]οοὶς το 40). Το πογὰ σκά»- 
δαλον, 8 ᾿αίον ἕοττη οὗ σκανδάληθρον, α ἰγαρ-δίϊοξ ; 
ΒΘΏΟΘ 8. ΒΏΔΙΘ, ΟΥ ΖΘΠΟΙΑΪΥ, δὴ οὐδβισισοη ἰῃ ἰδ6 
ΜΑΥ, ΘΟΒρϑοΐδ!ν ἴῃ ἃ τπιοίδρῃουῖοδὶ βοῃ 86. 

ΤΏου τοξλᾶοδῖ (οαγοεί 707) ἐδο ἰπἰηκα οὗ 
τὰ τοῦ Θεοῦ.--Τ 6 ἐπῖηρβ οὐἨ Θοἃ 88 γοργοϑοηὶ 
ὈΥ͂ 186 ν'}}} οὗ Ομγῖβὶ, ΤῈ6 δα  μοϑἷβ ἴο 1818: [8.6 

ἸΡΗ τ" ΤῸ τ ΗΑ δ ρτ δι 1 ἀόδοσνρϑα 
ποίΐοο ἰΒδὲ Βισηδη ἀθργαν γ ἰβ8 Αἰ ΤΑ ΥΒ ὀχρτοϑδοα ὈΥ ἴῃ6 
Ῥίυτα!, αηα ποὲ ἰδ δἴηρυϊαν, [1 τᾺ δἰ Πρ Ϊ ΑΓ ΕΟ 
186 ορίτ ποὺ παλαιός 18 δἀάὰοὰ ἰὸ ἄνθρωπος. ΤὮΏΘ γ68- 
ΒΟ) ἰ6Θ οὐνΐουθ. Ηυμηδη πδίυτο 8 ποῖ γοργοϑοη θα 88 
ἴῃ 186] ορροβεά ἰο αοά, Ὀυὶ ΟὨΪΥ ἴῃ ἱ[8 ργοθϑηΐ βίδίβ. 
Τ8ο σοηογαὶ σϑδηίΐηρ' οὗὁἉ [8:6 ῬϑδθδρΘ ἰβ: Οἱ ἐηϊ8 οοσδ- 
δἷοη ἴδοι τΠϊηϊκοδί ηοὶ οὗ παῖ ἰβ ΘΟΠ ΟΥΤΩΔὉ]6 ἴο 189 
ἴνο]Υ οοῦῃ86] οὗ ἀοὰ, Ὀαυὺ ἰο 180 αἰ} ἱποϊϊηδίϊρη οἵ 

Φ ΓΜ αϊἀοπδίηδ, 80 ἄνγ0}}6 δὲ στοδὶ ᾿ϑῃ μεν οἱ γοτβ, 18 δυὰ 
19 (ρρ. 9311--224). ἀΐδροδβοβ οὗ τος. 28 ΥΡΙΥ͂ τ οἶγ. Ηὸρ τοΐδτϑ 
ῖ8ο ἔοσγτλ ϑαξαη, σογτζϑοίῦγ ἰο Ῥοῖοτ, δὶ ἴῃ 
δεοοουπίδ ζ0Γ ἴδ δογνοτ Υ ν» [86 Ἰπηροτίδηοο οἴ [ἢ 9 τὐάα ον 
Ὡοῖ ΨΑ Ἀφ φαρὰ ἢ οὐ σοϑ: ί ἰὰρᾷ ἮΡὲ ααγίξον" "οργελοιατξ 
ΦοΆΝ ἔασον ρα, πιδη, φυοά 
φοί, ἀο σύκα σρσοδαΐων, Ἀξμαο ἐφ ἀμὸν, ἐκ " 029 
οὔ ἴδ 16Δἴοοδὶ ᾿οπιδὴ Οδίδ]1ο οΘοτητηδηϊδίοτ (2 έο ̓Ἀϑίϊ. ΤᾺ 
Μαηΐοι, 1357, τοὶ. 1]. ν. 8716) δά πηϊῖδ ἴα δἰγοπρ ᾿δῇ 
αι] δϑουόγίν οἵ ἴδὸ ταῦυκο, οηθ οἵ 19 δονογοβὲ οὐὔϑὺ Ὀϊ- 
τοτοᾶ, Ὀαξ κεῖ οὐδῦ ἴδο ἀ ΠΟΥ ὉΥ ἴΠΓΘ6 ΘΟ δ ΠΘΓΘΙ ΟΠ: 
Ὁ) τς τ18ὸ γόθυκο νᾶ ἰηἰοηαἀοὰ ἴοτ 41} 80 δροδί!θδ, βοτὰ 

ἴον ὑγοδοῃξοα [ἢ ἐμοῖς δυϑγβίου ἴο (ἢ τί δι Β δ θτι ηρ, δα θ6- 
ἴοτο ἴω πίδ ζ5.1} (τ ΔΙΘΝ 15 σοστϑοῖ); (2) ἰμδί [80 ῥγίπηδο 
τουχίδοὰ [π γΟ 7. 18 ν'αϑ ἠοῖ γαῖ δοῖ! }}Υ δοοπίοττοὰ οὐ δὲτῃ 
ΑΝ Ὴ οὐτηϊ 5 Ἐδο ἴοτγοο οὗ [06 τοῦ Κ6): (8) {Πῖ [09 ἰγδηδίοτ 
οὗ ἴδε ὑτ Δ ΟΥ̓͂ ἀ0608 ποῖ ογοδίθ 8 6 Ὺ τη (οἷ δά τλ} δ 
0 ῬΌΒΙΌΙΠΕΥ, οὗ 189 Ροροβ (Δ]}Ππρ πᾶν [ἢθ δδῖὴθ οοῃ- 
ἀοπικηδέΐοι δ Ῥοϊοτ). ΧΟ], 1η ἷ6 Οποπιοῆ, ΔΤ 5 ἘοΟΠ,Ο: 
«γζαδαέ εέγα γοηπιάπα͵ πὸ οκαααξ δμὃ οσοπδυρ αι Ὀόγδι8 98." 
-Ρ. 8. 

1 5 δἰωπιδόηρ-οίοτ δ, νυ Ὁ]0 ἢ τοῦ Ἱὰ Ὅ6 1 Κοορίπᾳ τὶϊῃ 
τδο σωοϊβῃῳβοσίοδιὶ δ είγυα, α ἡυυπααίἑοπ-οίοπϑ. Οοτορατθ 
λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλον, 
ὦ οίοπο φ΄ ἥἥπῦ ανὰ α νοοῖ οὗ 6, 86 Ῥοῖον Ἀ]π- 
6617 ο6}}15 ΟἸγτίδὲ ἴον ἸΠο86 ὙΠῸ δῖϑ ἀἰδουθάϊθης, τ 8119 ἴο 
Ἰδότὰ το ὑὕοῖόνο 
Ῥτφοϊουδ. 

Ἦὸ ἴδ (δ9 οδίοῦ ΘΟΓΏΘΓ δίοξα, οἰφοὶ ηϑὰ 
1 Ροὶ. ἢ 1.-. 8) Ἢ 

ω . 

4 

8 ον δ0η86, δ ἃ 
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᾿Ξιακὴμετριοαι, 

τῶι. [8 βρϑοΐδὶ δρρ)οδίΐοῃ 8: Του γοὐϑοιοδὲ 19 
ΘΟΒΏΒ6Ι οὗ Ηΐπι ψῆοῸ Ὧ88 ἀοίοττηϊποὰ ἰὸ τβᾶκο 1ῃ9 
ΟΓΟΑΒ διὰ ἰ(8 ϑυδοτίηρβ [86 ρστουμὰ οὗὨ δΒαϊνδίίοῃ, δὰ 
Ῥδγοϑὲ ΠΟΙΩΔρῸ ἰ0 {86 σΆΓΠΔΪ Υἱοννβ πὰ οχροοϊδοῃ8 
ΟΥ̓ 16 ὅοπβ Θοῃποοσηίηρ 8 Βϑουϊας ἰκϊπράομῃ οὗἩ ἐδ9 
Μοββῖδῃ. 

γεν. 34, 16 δὴν σθδῃ τῦῦ]] οοσὴθ δῇοχ Μο.-- 
ΤΊἱ8 ἀφοϊαγδίϊοη ἰἄγονε ᾿ραῦ ὈοΐΪὰ ὑροὰ ἰμ6 βἰδίθ- 
τηρῃΐ οὗ ΟἸγῖδὶ δπὰ [86 οουπίοτ δἰαἰοτηοηὶ οὗ Ῥοΐοσ. 
ΤΏ ἱπιροπαϊπρ βυβογηρβ οὗ ΟἸ γβὶ του]ὰ οογίδί Ὡ]Ὺ 
ἴηγοῖγο {86 αἰβοῖρ᾽98 ἴπ δἰ ταῖν Ρογβοουϊίοιβ πᾶ 
ἐγ 18, ἱπουρὴ ῬογΏΔΡΘ ποὺ ἱτητη αἱ αἴθ! Υ ΟΥ Οὐ γ Γά]γ. 
Ηδῦοθ [ΠΟΥ ποτὰ υπδὲ ἴἰο Ὅν Ηΐτπὰ : ποῦ οουϊὰ Ηθ 
ΘΙΏΡΙΟΥ ἰδοῦ, ὉΠ|688 ἰμ6Υ ὝΘΙΘ ΓΟΔΑΥ δηὰ πὶ] ἔην 
ὙΌΟΙΪΥ ἰο ΒΌΣΤΟΠΘΡ ὑΠοσηβοῖγοβ ἰο Ηΐπα, ἀπὰ ἰο Βυ δ} Ὁ 
ἴον Ηΐβ βακθ. Τὸ [Ὁ]1ῸΝ Φοδυδβ γϑαυίγοθ Ὀοΐἢ ἱηπασὰ 
ΒοΙ υθηυποίδι οι δηα δὴ οαὐπαιαὰ τηδηϊ βίη οὗ ἰΐ, 
ἴῃ πὶ ηρ βυθπἰβαίοη ὑο τυ βαΐθτον δυ βου 8 ἸΏΔΥ Ὧ6- 
411 υ8 28 ἀἰβοίρ]ςβ. ΤῊΪ5 τουυποίαιϊ οι τασδὶ διιουῃς 
ἰο 80  ἀοηΐα!ὶ, ἐμαὶ ἰβ, ἰδ τουδὲ ὈΘΟΟΙηΘ Θομρ]οΐθ Δ: 6- 
δεοι δὰ βυστοηᾶογ οὗ ΟΌΓἿ 86 |ΆΕ.6ἢ} ἡδίυσο δῃὰ οὗ ΟἿΣ 
86: ν}}}, ΤΏ οχργοδβίοι Ὠἰπιθο 1 ΤΌΥΤΩΒ 8 
Βοϊοσοη ὑσορμοίΐο οοπ ταδὶ ἰοὸ Ῥοίογ Β ἰδίδν ἀδῃΐαὶ οὗ 
δία [οτὰ. Τακίης, ὉΡ ἴδ6 οχοδᾶ νγὰβ ἃ ὑγονοσυϊδὶ 
Ἔσργοβδίου : Ὀσὺ ἴῃ (18 οοπῃθοοίϊοι γοξοττοὰ ἰοὸ τγοδαϊ- 
688 ἰ0 οηυγο οὐ ὴ [}6 τηοβὺ ρϑἰη Ὁ} δηα ἱσπονιϊηίουβ 
ἀϑδίς ἴῃ ΦΟ] οί ΟἸμγῖβι. Αὐ [86 βδίῃθ ὥτωοσ, ἰξ αἰβὸ 
αϊυδεοά ἰο [μ6 ᾿μογὰ δ ογυοίβχίομ, δπὰ τοΔῪ ὯΘ ἰδ ικθα 
88 8 ἰγρίοδὶ δσργοδϑίοι [Ὁ (μ6 ἰαΐον ἀθδίῃῃβ:. οἢ [ἢ9 
οἴοβϑ οὗ Ροίον Ὠϊτηβοῖῖ, β..ε Μαϊϊ, χ, 88 : Φοδὴ χχὶ. 

σεῖο, 88 δὶ δῃ δδυϊ ον μοι οα οὗ Ηΐβ Ὠἰβίοσυ, τ ῇθῃ 
186 τοί αἰζῃβ οὗ ἴοι δηὰ οὗἨὨ ροόρυϊὰρ ἀεβῖθο- 
ἴσῃ δρροδγοά, ἰ8ο 1οσὰ Ἰοδ ἰξ ἰο ἰδ ἔγοο οδοΐοο οὔ 
Ηἰβ αἰβοΐρ]ο8 τδϑίμοῦ οὐ ποὺ {Π60} πουϊὰ οοἠξίπυθ 
ἰὸ ΤΌὍ]Π1οτν Βΐηι. 

γεν. 3ὅ. ἘΌΣ τβοβοονοῦ Οῦῦ 1 κανὸ ἷ5 1{9.-- 
Οομρ. οἷι. χ. 89 (ρ. 198).,», Ὑογὰβ (8686 οὗἁ ἰδ ἀθθρ- 
οδὲ ἱπιροτῖ, δι δογίηρσ (86 ἔππάδτιηδηὶαὶ ῥτϊποῖρ]θ 
θοΙδ οὗ ἴμο πἰδάθῃ δηᾶ τω γβιΐϊοδὶ, 88 τρ}} δ οὗ [89 
ουϊνατὰ διὰ ἰοπροταὶ 116 οὗ α Ογβύῦύδη. ΤῈ Τθασ 
ΟΥ̓ ἀσοίὰ βυδ᾽οοί τὸ (86 θοπάδρο οὗ ἀοδίδ, ΒοΌὉ. ἰΪ, 
1ὅ; πῆ ]6 τοδαΐϊμοαβ ἴ0 Βυ δεν. ἃ ὨΟΪΥ͂ ἀραὶ ὉΡ 
ΟΠ τἰβυ 8 Βαῖζο ΟΡΘΩΒ ὉΡ Ὀοίοτθ 8 ὑπὸ 16. ΤὨΪΒ ἰδ 
οἂν τδιομπονὰ ἱπ Ὀδρὥδιι, Βοχαὰ. Υἱ. ; διὰ, ἱπάθοὰ, ἴῃ 
811 ουν ΟἸ γί βιϊδηϊγ, 

γεν. 306. ἘῸΣ τυδδὲ ἴα ἃ ἘΠ ὉΠῸΒ ἱξ 86 
5411 χαΐῃ ἴ86 σ8ο19 Ὁτοσ]ά, ἴομο ( ῖ, 
ζημιωθῇ) ἷ5Β οὐσὰ ποι] 7---ἸΓ Ηἷ8 βοὰ] Ὀ6 ἔοι- 
εϊοὰ ὈΥ ΐ8 ΤῊ οσχρίδηδίίου, “ δηὰ 

6,,) ΟΣ “ ἐηλωγε, 8 οὐστὶ 800],᾽) "'ὄ [8118 δη ἰγ ον 
βῃοτὶ οὗἩ (86 τιραπίηρ οὗἨ ἴῃ Ἔδχργοββίοη. Τμ6 [0]- 
Ἰοτίῃς; ΟῸΣ ργοροβὶ 018 ἀγο ἐπι ρ θα ἰη 1Π6 Βἰδίοσαθηξ 
οὗ το ἰοχὶ, τ ΐϊοὴ 18 ἱπίοπαοαὰ ἰο ΒΟΥ ἱμδὺ 8 τῇδ 
ΜἘ] 1066 ἷ8 18 ὁχοορὶ δ 9Ὸ]]ονγ8 ΟὨτίδι: 1. Ἷ78ο- 
ΟΥΟΡ ΒΘοΙκα 0 Β6 6 ᾿ΐβ 116 ΟΥ̓ σρΟΪΥ ΤΆΘΘΏΒ, τΙΒ.68 

ΓΑΔ Τα μοΥ 886 11 ἰη Ηΐ8 νοτζβίοη : ϑδολσαφη ποληιθη, οὗ 
Ζοί θη, Δὰ δεΐπον ϑεεοῖδ, ἱπεϊοδὰ οὔ δοέπϑ δεείδ οἰπδίδοον, σὲ 
ἐλνεν Θ᾽ «οὐγ θη, απίπι αἀσέγέτπ δηΐων ραί (Ὑ 1ς.}. 
ἴο δι}7» ἐλ ἴοδϑ ο7 λίφ ϑουΐ (οτ ἰδ Εἰχίιοτ οἰξ ἐξ, Ἐ), ἴ0 Τῇ 

Υ͂ Ἰ δο δ ῬΘΏΔΙΕΥ [0Γ ὁ δια τ ἃ στίτηθ. ΤῊ Ϊδ 15 ἴῃ ἔσο ἴοσοϑ οὗ 
ζημιωθῇ, ππϊοΝ δου] ὃ6 ἱτδηδίδιοὰ γογγοέξ, ἴο ἀἰδι1ῃ- 
καἰ ἰξ ἴτοτλ [89 ΙΏΟΤΘ ζοποσαὶ ἰοσῃ ἀπολέσῃ, γοτ. 95. 
Οὐτωρ. ἐδ 9 ραγδὶ]οὶ ῥρδδδδρο, [πκὸ ἰχ, 25: ἑαυτὸν ἀπολέσας 
ἢ (ημιωθείς, λαοέπρσ ἰοδὲ ον 7ογγζείίοα Λέπιδον {. 4., ϊ 
ἩΔΟἷ6 Ὀείηκ. Ψυχή [᾿ τ8]5 δοῃῃθοίοη, ἀρ ἐνο 
“ποὲ ΤΙΩ68Ώ, 86 ἴῃ νου. 28, ἐὰρ ροσγίδῃηίης 1Πὃ οὐ ζῶ ὁ ὨΪςὰ 
ΔΙΊΏΔΗ ὁΔὴ ποὶ ἰοδο δπὰ δὶ [8:6 βίῃ Επ|6 σαί ἰὴ 6 806 
ποσὶ), δ ὙΠΕΎΜΕΘ οἰοτπαὶ 1Π{6 οὗἁὨ 10} 600}, τ ΟὮ Ὀοσπϑ ἰπὶ 
τῖδ ποσὰ ὉΥ͂ Π ἴῃ Ομτί δὶ δηὰ Ὑν}}} Ὅ6 ΓὮΠῪ ἀονοὶοροά 1 
[89 ποτὶὰ ἴο οοἴωθ. ΤῈΟ ποτὰ Ψυχή δὴ ἴδ6 ἀουδῖο. 
ταοδοϊὴς {8 διὰ δοιῦ, 70. τ ΒΙΟὉ τὰ 6 Ὧ0 σοττοδρομάϊης 
ἴοστα ἰὼ ΕΏΩ δ ον Θογιηδῃ.---, 
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ἴον ἃ φρογίίοῃ οἵ που!ὰϊγ σαΐη. 2. Βυὶϊ [0 γαίῃ {86 
Ὑτονϊὰ (68 β0}}) ἰῃ 8 86} 68} δηα εἰμι Τ ΔΉ ΘΓ, ἴτὰ- 
ῬἸοΘ 186 1οβδ οὗ 86 βοι]. 8. Τινβ 1068 ἰδ ἰῃβη 16}. 
τοδίο ἰμδὴ οὐθὺ ἴα σδίη οὗ [86 8016 ποι]ὰ, 
δϑδυυΐησ ἰμδὶ διιολ οτθ ροβδβῖθ]θ. 4. [πὰ ἱγυί, 
ΜΠΟΘΥΟΓ ᾽88 ἰοϑὺ ἢΐ58 οὐ 800] ἴον {6 ποιὰ 888 

ἱποὰ ουὐϑῃ ἐμ6 πουῦὶὰ ΟὨΪΥ ἐπ δρρϑᾶγδῃσο, Ὀυὺὺ Ἰοβὶ ἰΐ 
ΤΟΔΙ1Υ. 
Οὐ τῦδαῖ 5411} ἃ σλδιι χῖνο ἰῃ [᾿: 

85 Δ} ΘΧΟΒΔΏ49] ἔοσ Ηἷ8 βοιιῖ (ἀντάλλαγμα ψυχῆ). 
--α γμιοοῦ ἰδδὶ ἴῃ Ἰοβδβ οὗ ἰδ βοὺὶ 18 ροτροίιδὶ 
δηὰ ἱγγοραγϑῦϊθ. 1 ἃ ἼΩΔη ἸΟ6606 [ΐδ ΒΌ., Ὠ6 οδῃ 
ἢηιὰ πὸ οαυϊγαϊοπὶ ἴον ἱἰΐ πὶ ΐῃ [06 Ὑ8016 τϑηρθ 
οὗ τ00 δρραγοηὶΐ γρμοδϑοϑείοῃῃ9 οὗ {8 που], ὮΥ 
ὙΔΟΣΝ ἰο τσδηβοσο ἰδ ἤγοτα ἰζ8 Ὀοπάδρθ υπίο ἀθαὶμ, 
᾿Αντάλλαγμα, ῬΓΟΡΟΗΥ οὐμπέεγιργῖοο. ΤῺΘ Ῥσίοθ 
ὙΝΠΙΟὮ 6 ΤΩΔῚ ρίγοα ἰΒ ἰΏ6 ἄλλαγμα; (ἢ8 σΟΏΖΕ- 

ἶοο ΜΏΪΟΣ ἃ τῆδὴ τοοοῖνοθ ἰ8 ἴπ6 ἀντ άλλαγμα. 
ΘΏ69 {π6 οχργαδϑίοσι, ρίσίπο Δα ἀντάλλαγμα (ποὶ 

ἱπσ ἴθ), τηῦδβὲ ἱπρὶῪ ἴπ6 1Ἰάθα: “1 [6 ἱ 
βουϊὰ Ὀ6 Ὀγοίκοῃ οδ" Τΐβ 8, ἰμπάθοαᾶ, ρμοδββὶ 16 ἴῃ 
ΒΘΟΌΪΔΡ ἰγαηβδοίί 8, Ὀυὺ ποὶ ἩΏΘῺ 8 ΤΏ8η 88 Ὀδι- 
τογοὰ ἢί8 βου] ἔον [86 ποι]ὰ . βίῃησθ, ἴῃ ροΐπὶ οὗ ἔδοί, 
86 888 ζαϊῃηϑὰ ΟΠ]Υ Δῃ ΠΟ ΒΟΥΥ͂ ἀοτηομΐδοβὶ ἱ ΟΥ̓ 
ΕἸκοπ 688 οὗ [86 ποσγὶὰ, ποὶ [86 που]ὰ ἱϊβοὶ ὑπ νη, 
«ἴεδι, ἰϊ, 2, Ὁ. 899)."---ΤΊὸ Τογὰ Ὦθγο βῆοτβ (μὲ 1890 
ἀραῖγο δμὰ οπάθδνον οὗ ραϊηΐηρ [16 νγου]ὰ ΓΘΔ]]Υ δ δὲ 
1}. τοοί οὗὨ ἴΠ6 σΑγηδὶ ΜΝ οβδίδηϊο ΒΟΡθΒ οὗ ἰδ Ζ6 8, 
88, ἱπάοοϑα, [δὰ δἰγοδν δρροδγϑὰ ἰη 186 ἰἰγὰ ἰοστηρίδ- 
οι ὈΥ͂ Ὑδὶοὴ Ηθ νῶϑ δϑϑαϊϊοὰ δἱ [89 δοϊησηθηοοσηθηὶ 
οὗ ΗἰΒβ οουγδο, Μαϊί, ἷἱν. Α οδγίοδμιγο ἰμΐθ οὗὨ (}6 τοα] 
κληρονομία. : - 

ΤΏ ποχὶ γοῦβο βῆονε ἰμδὺ [Π0 Τογὰ τοΐοττοα ποὶ 
ΤΆΘΓΕΙΥ ἰο 8 πεσαΐξέυθ ἀδιηδρθ, Ὀπὲ δἰδὸ ἰ0ὸ 8 μοί ἶνθ 
ΡΒ Βῃσηοηί, 

γον. 21. ἘΠῸς ἐξ 5.41] οόσοθ ἴο μδβδ ἴμδῖ 16 
Βοος οὗ δι 641} οοτιϑ.--Μέλλει γάρ. [Ἐϊπ|- 
διδίοδΙ ρἰδοοὰ αὐ {πὸ Ὀορίπηΐπρ οὗ 86 Βοῃπίθῃςο.) 
οὗ 8 βἰιρ]6 αἴαγο, Ὀὰὺ τοοϑδηίηρ: ἴμ0 ονθηὺ ἰ8. ἰτ- 

ΡῬαμάϊΐπρσ (μα Ηδ 684}} οογσμθ, Ηθ 8 δῆοιϊβ (0 ΘΟ ηΘ. 
Οπ ἐδΐβ βοοοπὰ δάγνθῃηϊ, δὲ6 οἢ. χχΐν., χχν.; 2 ΤΉ. 
ἰϊ.; ον, χίχ,, χχ., οἷο. --ἶὰ ἴ86 κογν οὗ Εἰ 
Ἐαϊδοχ.---ΝΟῦ ΤΩΘΓΟΙΥ δ [16 τοργοβοπίδιϊγε οἵ [86 
Ἐδίδοῦ ἰπ ἰμ6 υάρστηοηὶ πο ἰ8 ἴὸ 6 ὀχοσαϊοα, Ὀαϊ 
88 0 Εουμάος οὗ 8 ΠΟῪ ποῦϊὦ, ἰ[ῃὴ6 Οδμῖγο δηὰ 
Αὐυΐδοῦ οὗ 6 ΠΟῪ ογοδίοη (παλιγγενεσία). ἘΪΘ 
Ὡ] χουυασὰ ονϑσν τε δοοοχάϊΐηῃρ ὶ 
ττοσῖκ,---πρᾶξιν, ΟΥ ἴδ ἰοΐδὶ] ουὐντααὰ τηδηϊοβίδιΐοσι 
οὗ Ηἷβ ἵππὸρ ἰδ 88 ἃ Ὀθ ΟΥΟΣ ΟΥ ὑπο ον. ΤΪΒ 
τοίδγρθμοα (ὁ ἴδ βοοοῃὰ δάνοπὶ 5 δρθοίδ!ν ἰπἰφηἀοα 
[0 ῬτΟΥΘ {}16 ἔοττπον δίδιθηθπέ : “" Ἡ λοδοϑυον οὐ ἴοδ8 
μω ἢ ζᾳ Μν ϑαζε δλαϊϊ βηὰ ἐϊ." 
“τ ὕοι. 28. ΤΘΣΘ ἃ.Θ δόσὴϑθ οὗ ἰδοδο κἰδηάξηρ 
Β ΤῊΘ ἐποῖτο ἤθη Ῥγοβδοηῖ, δῃὰ ἱπητηοάϊαδιοὶ 
δὰ δηὰ 106 στοὰ τοΐοστοα ἰο, Μανὶς ΥἹἱ, 84. 
αγίουβ Ἵχρίδπαιίίοῃβ οὗ {818 αἰ δου ραββαρο Πᾶνθ 
Ῥοεὰ οὔἶοτοὰ. 1. ΟἿ ΤΏ δια ΤΩΔΗΥ͂ ΟἰΠΟΣΒ Βοὶ]ά 
(μαὺ 186 ᾿ἰταῖυ, μπὲ 866 ἐλε ϑοη οὗ σῃ οοηπρ, 
οἰο., τοῖδσβ ἰο [86 δίβίοτυ οὗ ἴπ6 Ττγδαηββρυγαίίοι, ἷπι- 
ταράϊαίοὶν ΤΟ] τίη. 2. στοίζυβ, Οδρεὶϊυβ, Ἦ οἰαιοίῃ, 
ἙὈτασα, [μιοτὰ Οπ οι], οἴ6., ΔΡΡΙΥ ἰξ ἰο {86 ἀοείτυο- 
οι οὗ “ογυδαίοτα δὰ ἰῃ6 ζουπαϊηρ οὗ ἴπ6 ΟΒυΓΟΒ. 
8. Ῥοτηοῦ ἱπίοιργοίδ ἰδ οὗ (86 σΘομαυοδὶβ δη ἃ ρσοβτοεβ 
οὗ ἴ86 χοβρεὶ. 4. ογοῦ δῃηὰ οἴβοῦβ ΔΡΡΙΥ [Π6 Ἔχρσϑϑ- 

φ [Οοαιρ. ὗ. Α, ΑΥΕΧΑΝΡΕκ ἐπ ἴοο. : “ΚἼἸΒΘ Στὰ ρύγετιοδ 
[9 δνίωῖ δυρροοϑ οι ζατίδοε, ἰοὸ 9 γοτρθ οἵὗἢ μ᾿ ΟΣ δοὰ 
οοπίτδάϊοιίου, ὑμ8 ὙΪῈῸ ἰοστ] ὁ δἀναπίδαο ἴο ἴδπο ἴοτοθ οὗ 
Ἐμίς ἐγαυδοοπάθηϊ δικυϊηθηῖ.. . . Α πιδῃ ΣΩΔΥ͂ [066 δἴ6 ργοδοηξ 
Ἠ δηοὰ γοῖ ᾿ἶνθ οὔ δηὰ μδγὸ ἃ θαοίίοτ 6 ἰῃ 1168 οὐ; Ὀαϊ 
ἩὮΘΣ 80 10868 ἢἰδ οἴοτπαὶ 1176. Ἦ6 186 τ 9917 1οδί, Ἰοδὲ ΌΤΟΥΘΥ, 
δοὰ (8ο ἐμουρς οὗὨ οοσαρθ:δδίίοι ΟΥ ΤΘΟΟΥΘΟΤῪ ἰργογο8 8 

ΤῊΝ ΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΧΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

βίου ἰο ἴδ ὕτὸ οὗ [09 βοεοοῃὰ δάνρης ᾿ιβο ἢ δὰ 
δαβύσωα δαὶ [86 ἰρ]68 υπάογείοοα ἴῃ ἃ [Ἰἴοταὶ 
Β6ΏΒ6, Δηὰ Πδηοο χοϊδυπαοτείοοά, ΟἸτβ 8 βρητδῦνο 
δβἰδιοσηθηὶβ δρουν Ηἰδ ἰάθδαὶ δάνεηιϊ. " ὅ. ἢ)6 Ὑ εἱΐθ 
ΒΘοΙηΒ ἰῃ [}}0 τηδίη ἰ0 δρτϑο ἩΪΠΤῚ} [16 ΟΡ ̓ πίοῃβ οἵ ὕτο- 
ἔπ, Ὗ οἰδἰοίῃ, δὰ} (2.): “Ασοοτάϊηρ ἰοὸ Μαγκ δπὰ 
ἴλικα, ΟἸσίδὲ ΤΏΘΡΟΙΥ Ῥγοῦϊοϊορα ἰῃη6 δάγοῃς οἵ Ηδ 

οἴ." Βυὺ τὸ αυοδου ἩΠΟΙδΟΡ Ματὶς ἱσ, 1 οδδ. 
6 βορδαγαίθα ἔτοϊῃ Υἱῖὶ. 88, οὐ [αὐ ἰχ, 27 ἔγοιῃ τοῦ. 
20, 6. ἴῃ οἂξ ορἱηΐοῃ, ἰὰ 8 τι ἰο αἰδαπρτήκῃ 
Ὀεοΐποοι ἰδ0 δάσνοηὶ οὗ ΟἸτδὲ ἴῃ ἰδ6 ρίοτυ οἵ ΕΐΪφ 
κίηράοπι τὶ ΐῃ ἴδ6 οἶτοῖο οὗ Ηΐδ αἰδοῖ ρ]68, διὰ ἐμεὶ 
ΒΔΙΩ6 δἀγδηὶ 88 ΔΌΡΙ Υἱηρς ἰο ἴδ 6 που] ὰ ζ)ἜΏΘΓΑΙΙΥ δπὰ 
ἴον πάρτηορηῖ, Το ἰαϊίοῦ ἱ8 Ὑδδὶ 8 σΘΏΘΓΔΠΥ πηύεῖ- 
βιοοὰ ὉΥ ἰμ6 βοοομὰ δᾶάγνοῃὶ : [10 ΤΌΣΤΩΘΙ ἰοοῸ Κ Ρἷδοδ 
πθδη ἰδ6 βανίουν τοϑο ἔγοτυ 80 ἄθαὰ διὰ τουθαϊοὰ 
ΗϊταβοΙῦ ἰῃ (Π6 τοϊάδὶ οὗ Ηΐ8 ἀϊδβεῖρ]οβ. Ηοποδ ἰθ6 
τηθδηΐηρ οὗἨ 16 πογὰβ οὗ Ὅοδβὰβ ἰδ : ΤῊΘ τωοζωρδὶ ἰδ 
οἶοδα δὲ βαπμὰ ὙΠΘῚ γΟῸΡ Ὠρασὶδ 6}8}} Ὀδ Βοὶ αἱ τοδὶ 
ὉΥ [86 τηδηϊοβιδίίου οὗ ΜΎ σΊΟΤΥ ; ΠΟΥ ὙΠ] ἱΐ Ρὲ ἰ86 
Ἰοὶ οὗ 41} γῇο βίδπὰ ΠΟΤῸ ἰοὸ ἀἷθ ἀυχίπρ ἐδι6 ἰπίογταὶ, 
ΤΙΣ [Πογὰ παΐρηΐ μαγο βαϊὰ ἰππδὶ ΟὨΪΥ {Ὁ οὗ ἰμδὶ εἷν- 
οἷα πνου]ὰ ἀΐο {{]] 1 θη, νἱζ., Ηϊπβοὶ δῃιὰ ὅπἀδβ. Βαΐ 
ἷπ Ηἰΐἱΐ πίβάοσγηω Ηθ οβοδὸ [86 οσχργοβαίοῃ, “ βοῖρδ 
βέδπαϊπρ ΠοΓΘ 8Π4}} ποὶ ἰδβίθ οὗ ἀϑαῖβ,᾽" (0 γίνε (μετ 
Θσδοῦὶγ ᾿μδὐ τηοαβυγα οὗ ΒΟΡΘ δηὰ δδστιοδὲ ὀχροοίδιοα 
ψ ὩΣ ἸΠΟΥ ποοάρὰ." 

Τακῖο οὗ ἀθεοῖι.--Γ εὐεσθαι θανάτον, ἃ τοῦ» 
Ὀἱηΐοδὶ, ϑγτῖίδο, δπὰ Ασαδίο τοοὰθ οὗ δχργοδβίοα; 
ἀραὶ Ὀεΐπρ τοργοδουϊθὰ ππάος (86 ἤσυτγο οἵ ἃ Ὀἰ6: 
ΟΡ οὗ μοθ]οῖ, 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. 866 ἰλ6 ῥγοοθάΐηρ Ξἰχοροίίοαϊ Νοίεε. 
Ω, 

Βοτο τϑασΐγο 0 Ὀ6 Κορὶ ἰῃ Υἱὸν : 1. ΤΊιΘ αἰ δόγοτοθ 
οὗ ἴδ ἐἶμμοα θη, δὰ 2. (Π6 ἀἰΈγοτιοα οὗ {16 Ρεῖ- 
ΒΟΏΒ (0 Μοτα, Φοβϑὺ8δ δροκθο. ΤῈ τρογθ Οὔθοῦτθ 
ἰμυὐτοδιϊουβ ἴο0 Κ υἶδοθ δὺ 8ῃ δαυϊον ρου, δῃὰ ποθ 
ταδάδ ἰὸ 8 σϊὰοῦ εἶγοῖθ οὗ ΟἾσίβ β ἤθᾶγοσθ, Ἠδμοδ 
δἷδο ἰθὺ 8.6 ΙρΟΓ0 ἔγΘα ΘΗ γϑοογάϑα ὑμᾶὰδν ἰδο88 
αἰγουχηδβίδῃοοδ ἰῃ (ἢ ΟὉΒρε] οὗ Φοθῃ. Βαΐῖ, ἴον ἰδ 
Ἰδὲ ἀφοίδίνθ ουθηὶδ, 6808 τοϑὰθ 186 τηοϑὺ ἢ} διὰ 
οἶοας ἀἰβοϊοθατεβ οἱ ἐμΐ8 δι ̓ οοὶ πὶ αἷμ ἴμ6 αἶγο!ο οὗ 

Ἰἱν  Ηΐδ ἀϊδβοὶρ!εθ. Νοῦν οουἱὰ Ηδ βανϑ οοῃμοθαὶοὰ Ηΐβ ἰπ- 
αἀἴηρ ἀοδίδ ἔγοτα [Π6 ἀΐβεὶρ!οαβ, θη {86 ῬΒΑΙΙΒ668 
Β0 ΤΔὩ 6811 Ἰαϊὰ βπαγοδ ον Ηΐτὰ οὐοσ (86 ΜΒΟΪ6 

Ἰαπᾶ, 
8. Τῆε ρνυοβροοί 977 ἐλὲ τεξυτγϑαΐον, ὁπ ἰδὲ (λιτὰ 

αν.---Τηο Ῥγορτόβαϊγο οἰθασιιθθϑ πὶ τ ὐοἢ ἰδ παϑ 
δηπουπορᾶ, νγ88 οἰ οβοὶυ οοπηροιοα τλὶ [86 ρτορμθῶθ 
οὗ ἰδ6 ΟἸΪὰ Τοβίδιηθηῖ, [Ιἐ 18 ἃ ΙοΣῸ ΒΟΡΒΐβηι οἢ 
Ρατί οἵ οοτγίδίπ οὐ ἐἰοβ ὑ0 ταδίηἰδίη (δαὶ 6δὺ8 ββου!ὰ 
δὲ ὁῃ06 ἢᾶγα ἀοτίνοα [0}} Κπον]οάρο οὗἉ 1ϊ εἰἴμεν ἤτοι 
(0 ΟἹὰ Τεβιδπιοπὶ οὐ ἔτοσα Ηἰβ οσσῃι δυροπιδίατεὶ 
οομβοϊουσμοθβ. ΟἾἸσὶβὲ γὰϑ οοῃβοίουβ οἵ δι οὐ ἱῃς 
ἰπ Ηΐβ Ῥοζβοιὺ ἴ80 ζ] Β]τηοηὶ οὗ (6 Ο]α Τεβίασωρι,. 

ἜΓΑ, ΒΑΣΙ τοίοτϑ ἴῃ} 6 Ῥαβδαϑθ (0 ἔθ ἀδγ οὗ Ῥομπίδοσει 
δηὰ ἴδ9 υαπάϊηρ οὗ [86 οἰ σοι, Φ. Α. ΑἸ]εχδπᾶδν βίτοϑ ἰΐ ὃ 
ΤΑΟΥΘ ΚΟΏΘΓΆΙ δὰ ἰηοδη! 9 Δρρ!!οδίίοη ἰο ἴ80 στβάμαδὶ δὰ 
Ῥτορβτοδδῖίνο θδῖδ Ὁ ἰδηπιθης οὗ ΟλτίδιΒ Κίηράοτῃ, ἠξλῥήρτν! 
ἴδο οδικοη οὗ [6 ΗοΟ]Υ ϑρίπὲ οἢ ἴθ ἄδγ οἵ Ῥεπίδουοί, 
18 ἀοδίταοίίοη οὗ Φοτυδαϊθπ, δὲ ἔπ ἐπ δα] θηὶ μοίηϊα, θὲ" 

ἔπϑϑῃ τ οι, 88 ἴπο60 οἵ [16 ᾿ποορίίου δῃὰ σοπδυσωπιδιίοδ, 
1165 ἴδο Ἰἰηχοτίης ἀοδίμ οὔ ἴ9 Μοδβαῖο ἀϊδροηβδίίου, δοά 189 

Δ] διθοίίοη οὔ Μοεδίδῃ δ Κιηράομι. Τδ185 16 ἴ8ο ἰδδὲ 

Ῥδδδαρὸ οἵ Βογὶρίατο ΟὮ ὙΓΆΙΟΝ ἴμ6 Ἰαπηθη δὰ τ. 508. Αἀάϊεοδ 
᾿ΑἸοχδηάοσ οἵ Καί ποοίοῃ οοτηταοπίοα ἰη [Ὁ}1. ΟΥ̓ 6 Γοσαδίπίδα 
οδαρίοτο οὗ [86 Θοεροὶ οὗ Μαίίθον Βο Ἰεῆ, 8 ἔον ἀδγ5 νεῖοτο 

Ὧ19 ἀσοδῖἢ ἰὰ 1860, ΤΠ ΟΥΘΙΥ 8 ΓΟΔΩΤΟ ΔΏΔΙΥ ΙΔ, “88 [ἢ "ἢ 

Δι οἱ ραῖοά ὌΠ ΥΝ ἰπιοσττυρίίοδ οὗ ἰδ ΦΑΣΊΝΙΥ 8 
νοσβ."--. Β] ; 

ΤλοῪ ρυϑαϊοδοη, 977 Ολγίδί᾽ε ἀεαίλ.----πὸ μοίπηίδν 

Ι 

' 
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ἴῃ ἰὼ ραχζεθ Ηο ἐουμὰ ονοσυπθοσο ἱπαϊοαίζομβ οὗἨ [86 
Ῥτοζγοβδῖνο ὄχροτίοηοο οὗ Ηΐβ 116, ον οὗ Ηΐβ Ὠυπλ1}18- 
οι διὰ οχοϊδίίοη [Ἃ}ἢ [Π60 τωοδὺ βΌΠΟΓΑΙ ΤΩΔΏΠΟΣ 
1.15. »υϊποὶρ]θ νγδϑ οι δοάϊοα ἴῃ πὸ ἰβίοσυ οὗ ἐμ6 
ΘΟΥΘΏΔΗῬΘΟΡΙΘ ἰἰδ6!, Βυὶ {86 οὗγνοα οὗ Βυτη δου 
δὰ οχαὶιδίΐου βοοιωθὰ δἰ ταγ8 ἰὼ ὈΘΟΟΠΊΘ 
(τὸ τοῦτο οχαϊοὰ ἰδ ὁ οὗὁἨ ἴδο80 ὙδΟ 
Ῥτοϊωϊποηῦ ρῥἴδοοδ ἴπὰ ἴῃ6 ἰδβϑοογδου. 
δοϊηὶβ οἵ οἷά, 1 βοοτηϑὰ ἴἰο ἀρβοοιὰ ἰηΐο δυὸ 'ΌΜῸΣ 
δηὰ τόσ δὐγίυὰ] ἀορίῃβ, πὰ ἴῃ ΘΟΑΌΔΙΙΥ ἰο τίβο 
ἰπΐο τοογὰ ρἱουίουβ μοὶρῃίβ. Τὶ οοπίταβι, πο ἢ 
ΔΡροασοὰ αἰβι οἱ] ὀυθὴ ἷἰπ ἰδ 6 Ὠἰδίοσυ οὗ ΑὈγδδαπι, 
ΟΔΙὴΘ Οὐδ ΙΔΟΤΘ (ὈΠγ ἰπ ἢ 8 βυσοοββοιϑ---ἰῃ ΦΔΟΟῦ, 
Φοβορα, δίοβοβ, θανιὰ, δηὰ ΕἸ 88. Βαὶ ΟἸγίβὲ που]ὰ 
ὩΟῖ ΟἿ]Υ αἰβοονον [818 διηἀδτηοηΐαὶ ῥσϊποῖρ]6 ἴῃ ὑπ 6 
υἰδίοσυ οὗ (6 Ψ6νβ: ῬΘΟΡ]6 δηὰ 18 τιοϑὲ ὑγοζαϊμοηϊ 
τΤοργοβοηϊδνοθ, Ὀὰϊ 8150 ἔγϑοο Ὁ ἴῃ ὨυΠΔΌΘ.688 ἔδδ- 
ἰυγ68 οὗ Ο]Ἱὰ Τοεβίδιηθης Ὠἰβίουυ : ἰῃ [86 Βοοϊς οὗ 
Ῥβδίῃι8, ἴῃ [6 ἰγρε8 οὗ (δ ἰατν, δῃὰ ἴῃ ἰἢ6 υὐΐογαῆοθθ 
οὗ [806 Ῥτορῃοῖϑ. 1 βοοζηθὰ 88 ἰξ (818 ουσνο ψ ΓῸ (80 
ἀϊκώησυϊϑηίηρ ομαγαοιογίβιὶο οὐ (ἈἸρΒ στοαὶ δῃὰ Β1}8]]}. 
ΤῊ ΟΥ̓ΟΙΥ ράσο οὗ [6 Ο]ὰ Τοδίδτηθηί που]ὰ ΘΟΠΤΥΟΥ͂ 
ἴο ἰδ Γογὰ ποὶ ΟὨΪΥ ὑπὸ οογίδίηνν οὗ Ηἰβ ἀοαία, Ὀαὶ 
αἶδο ἴ86 ΔββΌγαηςο οὗ ΗΪ8 τοδυγγθοίίΐοῃ ; 16ὺ 88 {86 
ξαπάατηοπηίαὶ ἰάθα οὗἨἩ ἰῃ6 Ῥοϊηϊδὰ δροἢ τΩΔΥ Ὀ6 ἰγαοοὰ 
ἴῃ ΘΥ̓ΘΓΥ ραγὶ οὗ ἃ ἀοιἰῃἷο σαϊμοᾶσαὶ. Βυΐ ΒΟῪ οουϊὰ 
οϑυβ ργοάϊος ἰπᾶὶ Ηδ που]ὰ τῖβα οπ ἐλδ ἐλὲγά ὅαν ἢ 
Ἠαβογὶ (οπ ἐλε ῥυγεαϊοίοηδ 977 Ολγὶδί οοποεγπῖησ Ηδΐδ 
ἀφαίξλ απαὰὶ γεδβωγγεοί 0.) ΤΟΡΙΘΒ: “ Αοοοτγαϊηρ ἴο ἰδθ 
ΤΈρΌΪΔΥ ΘΟΌΓΒ6 οὗἁὨ παίαγο, ἴῃ 186 οὗ 86 Βοραζὰ- 
Ὄοῃ Ὀοΐτοοι 8οὺ] δπὰ ὈΟΟΥ, ἰδ 6 ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ 811} ἰγϑοθϑ 
οὔ ἴδ ἀυτίηρ ἰἢτοθ ἀΔγ8, 18 τορασαθὰ 88 δῇ δυϊἄθηοθ 
οἵ ἀοδι}." Βαὶ ΟἸὨγίβὺ νσὰβ δβϑιιγοὰ ἴῃ (86 ϑρί τὶν ̓ μαὶ 
Ης βμουϊὰ ποῖ 866 οοττυρίίοῃ (ῬΒ. χΥ]. ; Αοἰβ ἰϊ, 27, 
81) Τῇυβ Ηδ ἀτγὸν ἴτοσα (86 ἀορίῃ οὗ Ηΐβ 1μοδη- 
τὨσορίς οομβοϊουβηοδθ οὐϊάθῃοο, οσρίαπδίΐοη, δπὰ 
ΔΒΘΏΌΓΔΠΟΘ ΟΥἨ (π6 ὑΥγροθ διὰ ὑγϑαϊοίϊομϑ οὗ ἰμ6 Ο]ὰ 
Τεϑίδιηοηΐ---4}} ἔμ686 Ὀοΐην Β6 8], 88 1ὑ ποτα, ὈΥ ἰδ6 
δατηϊηϊθίγαϊίση οὗ Ηΐ8 Εδίθος ἰῇ [6 Ἔσρουΐθηοοα οὗ 
ΗΒ 116.---(Οπ [ἢ 6 τοσραῦῖκϑ οὗ βίσδυβα δραὶηβί (Π|6 ῥτο- 
ἀϊςξίοπδ οὗ Ψεβη8, δὲ ΕὈταγά, ἢ. δ40.) 

4, Ὕ Βοα ἰδ Γοσὰ ἱπέοστηοα Ηΐβ ἀἰβοῖρ 98 δρουῦὶΐ 
ἩΐΪΐδ δρργοδοίηρς βυδογίησβ, Η6 δἰ (88 βαυὴθ {πὴ δῃ- 
πουπορὰ ἰο ἔδατὴ ΗἹδ γοΐυση ἰῃ σίοσγ. [ἢ ἀοἴηρ (818, 
Ηὸ πτοϊσαὶ τὸ] βοῦ Ὀοΐογο Πθτὰ ΗΐΪΒ Δρργοδοβίῃρ δά- 
γοπὶ ἴῃ ἰμ6 τοβυττοοίΐζοι ἰὴ ἴμ6 }] ρΊΟΓΥ οὗ Ηΐδβ 8.8] 
δαγοπὶ αἱ [Π6 οπὰ οὔ ἰδ6 τσιϊά, δἷποϑ ἰο Ὀθ]ονοῦβ Η 8 
ἘθυσοττοΝ ἘΡΡΙΕΣ Ἔτι βηΑ) παν δὰ, ἄραι ἡ ἐλθ Πτν 

ἐὑρ»ΐο οὗ Ηἶΐμὲ ως ΟΟΏΡ. ἴπ6 οοποϊυαὶ ἱ 
Ἀν αριίο τ ϑις ἴ, 186 ἀοβροὶ δοοογαϊηρ γι}. οἧκῇ 
διὰ ΡΣ, ἰἱ, δὅ-11. Υ͵ὸ αἷβο οὔβοσγθ ἃ αἰβεποι 

οι ἴῃ [8686 τουθϊδίίοσϑ: Μαίὺ, χυΐ. 21 ; χυὶὶ. 
42, 28 : χχ. 18, 19; χχγὶΐ, 2. 

ἨΟΜΠΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ἧσν ἴδὸ [οτὰ ρυτῆο5 1ηΠ6 δες πυδβίαϑτη οὗ Ηΐ8 ἀϊ5- 
οἷρῖοβ ἴογ ᾽186 Δρργοδοβίηνς ΕἸαΠΟαΙ οὗ ἰ86 Μοβείδῃ, 
ΌΥ αἀἰγοοίίηρ {πεῖν ἰμουρ ἰο Ηΐβ ρα οὗ βυδεγίης. 
“-Ετοτὰ ἴδ6 Κοον]οῦχο οἵ 186 Ὠἱνίηο Μοβϑαῖδα ἰο ἰμαὶ 
οὔ ἴδ ευδοτίηρ βαυΐϊουῦ 8 ἃ στοαὶ εἰθρ.--ΟὈμπθοϊοῃ 
μνοΐποοι οοπίοθβδίομ πα ἐ86 ρδίἢ οὗ [8:6 οἴΌ88.---ΤῊ0 
ον Τοβίδσηθηὶ Ομυσοῦ δηθὰ ἰἢ6 ἀν αῦμας ἢ οὗ ἰδ6 
ΦἴΟ85 σοιηϊηθηορα δὲ 1ῃ6 Βδ116 ΙΟΠΘΠ1.---Ῥοΐος [ἢ 0 
Ἄτγδὶ οοηΐρδϑον οὗ “6808, διὰ Ηΐ8 τβί ἱδσηρίοσ οἢ [88 

(ἢ οὗ βυβεχίηρ.---Ηον ἴη6 βρίγὶς οὗὨἨ ΟὨγῖβὲ ἷβ τὸ- 
οοἰοὰ ἰῃ ἨΪ8 ἀϊδοϊοδυγοδ τεβροοϊζηρ Ηἰΐβ ἱτωροπαϊησς 

βΒαϊοτίηρϑ: 1. ΗΪδ8 ἀϊνίμο ΟἸθασ658 οὗἨ νἱβίοῃι, βυγυϑυ- 
ἱπας (86 γ8οὶ6 γὰγ. 2. Ηἰβ πίβάοτι : Ἀἰυμογίο ἃ βρδῖ- 

ἱηρ ἱπαϊοδίάοι ; ὨΟῪ ἀἰβοϊοβυγοθ δἀδρίεά ἰο ἴδο ἰπλον]- 
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θᾶρο οὗ ΗΪ8 ἀἰβοῖρ!θβ. 8. Ηΐδ αἰ" ] 686 : ΠΟΥ͂ 816 
ἰο ὍΠΟΥ Ηΐπλ ἔγθοὶ δηὰ τοϊυμιδυγ. 4. Ἠΐθ οοῖ- 
ἰδ οὗ ΥἹοίοσυ : ΟἹ 186 (μϊγὰ ἀΔγ.---Ὑ 7 186 ἀΐδ- 
οἶρ!οὃ δὰ ποῖ τίρθ!}γ τϑοοϊνοα {πὸ βαγίηρσ δρουΐ ἰῃ6 
ΤΟΒΌΓΓΘΟΙΟΏ.---ΟὨ ἰπδὲ τδὴ σαν δοίϊοντο ἴῃ ἰἢ9 
ΓοΒυστθοοι Μ:0 18 τοὐζέπρ ἴοὸ Ὀδϊΐοτο ἰπ ἰἢ6 οτοϑδ οὗ 
ΟἸγῖβί.-- Το αυΐοῖς τοΐαρβο οὗ Ῥοίδονς ἔγοπι αἰϊνὶπθ 
ΡΟΥΤΟΣ ἰῃηΐο Βυσαθη ΘΔΪΚΠ6Β8.---5.}}}, ἀοθρὶτ 4}1} ἢηἷ8 
βρας ρϑ δθ ν σῇ Ροίογ.---ΤῊ6 δ πόνον ἰπξϊαιϊίοη οὗ 

οἴογ ἀυτὶ 6 Ρῥτορῖοβρ οὗ ἰῃ6 ἰβίουυ οὗ 186 
ΟΒυγοῖὶ : Ἷ, Βείχίηᾳ 180 [μοχὰ ; οὐβίτυοίηρ ἧμ ΡΔ; 
δουηαΐεσ ἴῃ ᾿Ὀγοὐοβίδι οι: ; δἰτιυϊδίίηρσ ἰοσθ. 2. 
διυπηΐπρ [Π)6 ΟΓΌΒ8 ; ἰονίῃρ [86 ποι]ὰ.---Ῥοῖοσ βοὲ ὉΥ͂ 
[6 [οτὰ Ὀοΐοτο (μ6 ΟΠυΓοὶ 88 8 σαγηΐηρ ΟΧΔΙΏΡΪΘ.-- 
ον Ῥοῖος διηϊοὶραϊοα ἷβ8 ἀσβίίῃγ.---Ηθ τ ἰβῃθα ἕο 
Ὀϊηὰ ἐδὸ [οτὰ Ηἰταβοὶῖ, Ὀαὺ ἴο ἰοοθο ἐμ που]ὰ.---ΗῸ 
8.6 βδι!ς Ὠἱπη56 1 ουὐ, Μ 116 βοϊζίπρ ἴῃ 8. ὍΔΤΊΔ] βρὶγὶϊ 
1π6 ΚογΒ οὗ (6 Κίηράοπι οὗὨ Ὠεᾶγνρῃ.---ΤῊο Ἰοδαϊΐης 
οἰοσηθηΐ ἴῃ Ῥοίορ᾽ Β χαϊϑίδιθη δαυΐοθ: 1. 10 νγῶϑ 1ῃ6 
ἀονΐοθ οὔ πιρι, 'ῃ ορροκίϊίοη ἰο ἐμ6 ζοοὰ ρ]θδδυγα οὗ 
ἀοά: 2. ἰονα ἰο 1:6 δυτηδῃ Μοβϑι δῇ ἱπβιθδα οἵ ζδὶ ἢ 
ἷπ [86 δοη οὗ αοα; 8. αἰἰδοβιηοηὶ ἰο0 116, ἴῃ ορροβὶ- 
(ἴοι ἰο ἴδε τίρδῦ νὰν οὗἁ 116; 4. Βορίηρ ἴον ἴ6 ἷπ- 
δογίίδηοα οὗἨ ἴ06 ποῦ]ὰ, ἰῃ ορροβίοῃ ἰο {μα ἱπμοτὶν 
8506 οὗ ἰ)6 Εἰηρσάομῃι οὗὨ Βοδνθῃ.---- Το δά άγοββ ἴὸ 186 
αἀἰβοῖρ]65 τὶ τ δῖ ἢ ἴΠ0 Τοτὰ οπιοσοὰ οὐ Ηΐβ ρδίὰ 
οὗ ϑυδονίης : 1. 118 αἀἰνίῃθ οἰθασηοδα : (ἢ 6 Ἤ8Ο]6 ρϑίὰ 
8 ἰταοϑὰ ουἱ, 2. 108 ΒΟΔΥΘΏΪΥ ἀφοϊβίοῃ : ὙΒΟΘΥΟΡ 
οὈδιίγυοίοα ΗΪ5 μαὶ γγ88 ἃ βαίδῃ. 8. 18 ΠΟΙ βυτ- 
ΙΔΟΏΒ: “17 ΔΩΥ ΙΔ ὙΠ ΘΟ δον Με.) 4, Τὴ6 
ἔουμάδιίοη δὰ ρτουπὰ οὗ ἰμὲ8 08]]: ““Π Βαϊ 884]] ἐὲ 
Ῥτοδῖ ἃ πιδὴ ἢ) ὅ. ΤῊ ῬΓΟΠΪ868 οοηηθοίοα πὶ ἰ: 
Φ486 δο. Οὗ ΤῈ ἱπ ἰπ6 ρΊΟΙΥ οὗ ΗΐβΒ Εδίδογ." 6. 
ΤῊΘ ἴουβ οοτηΐοτὶ : “ἼἸΏΟΓΘ ΔΓΘ ΒΟΙῺ6 Βίδμαϊηρς 
Β6γ6. ---ϑο θηΐδὶ [ῃ.6 Ὀγοὶ μα πμαΡῪ οοπάϊοη σέ [0]- 
Ἰοπίπρ 7 6888.--- ΕΟ] (Δ0 Ἰμοτὰ ὁπ ἴμ6 μαὶδ οὗ 
Βυδοιησ : 1. [118 ΠΟΙ ΘὨοοτηοηΐ ; οοηΐοββίοα οὗ 
Φοδβὰδ : ἀρηΐα] οὗ 861]. 2. 118 οουγϑθ : Ἰοοκίηρ ὕρ ἰο 
86 Ιμογὰ, πῆο ροοίδ Ὀοῖοτα ; ἰδίῃ ὑρ 1:6 οΤΟΒΒ. 
8. [18 ροαὶ : ὑγβῃβί τυ βυδεσίηρ8 πΊῈ 688; οἰθ τ] 
Εἴοτυ τὶ Ηΐμλ.---ἰῦ ἴῃ 1 πὸ αἷθ τὰ ΟἸγῖδὶ, τ 
Β.8}} ἴῃ ἀγίῃρ ᾿ἴνὸ τὶ Ηΐμπ).---Ὑ Ποονοῦ ἴῃ 16 ρᾶγ- 
18 κ68 οὗ [06 οὔρ οὗ ΟἸὨγβι Β ἀδδίῃ, γυ1}} ἰπ ἀθδιὴ ἀτμὶς 
δΔΌυἀδη ν οὗ [86 σὰρ οἵ Ηἰ8 Ἰϊξ6. ἢ 

ϑίαγκο :--- Ζεὶδέμε : ΟὨτῖθυ 06 ραϊΐοσῃ οὗ ΟΠ τ βίδα 
ἰΘΔΟΏΘΓΒ, ἃ8 ΚΤ 0 8}}}Υ δηα ΟΔΓΟΙΆΠΥ Ρτοβτοβαῖπα, ἔτοτω 
186 οαβίν ἰὸ {π6 τῇοτο αἰ Β΄ ο.}}} Ἰ6ΒΒΟΏΒ.--- 6: 
ΟἸγίβὲ τηυβὶ δυ θυ, ἀπὰ ἐμ οαΐοσ ἰπίο σίογυ, μυκ6 
χχῖν. 26.---Τ)6 ἀοοίτ 68 οὗ ΟἸγῖβ 8 βυ βου πρΒ δὰ 
τοδυστοοίΐοι τοῦδ δἰ ΔΥΒ Ὧ6 ΟΟΠΪΟἰΠοα.--- ἃ ΙΩΘΓΘ 
οοὰ ορίπϊῖοι ἰ8 ποί βυϊῆοϊεηί.--- Οαπείεῖπ: ΟἋ Ὀαδὲ 
ἔγλθ 8, 80 ΤᾺΣ 88 {18 πτου]ὰ ἰβ ΘΟὨοΘΓΏΘα, δ οἴξῃ 
ΟἿΣ πτοδίοδίὶ ϑΏθθθ ἴῃ βρί τί] δηὰ ΠΟΘΥΘΩΪΥ τηϑὺ- 
ἴ678.--- Το [86 σΑΓΏΔ] τηθῃ οὗ ἰδ6 που]ά, ἴῃ6 οσυοϊβοά 
Βαυϊοῦν 18 δὲ}}} οἰἴποῦ ἃ βία ὉΠ ρ-Ὀ]οοϊκ, ον οἶδα ζ00]- 
᾿βῃπιοθθ, 1 Οον. ἱ. 28 ; 2 ον. σχ. 4, ὕ.--- ράϊησεν : Β6 
ποῖ ᾿ἰδοὰ ὑρ ὈΥ Κηον]οᾶρθ ΟΓ ῬΓΟΒΡΟΙΙΥ : ΒΟΥ ΘΆ5]]1Υ 
τηαδγοδὺ ἰθου 1}]}, ἀη ἃ γομτι 8 ΔΏΡ6] ὈΘΟΟΤΩΘ ἃ βιδίδῃ 
τ ζοίοίια ἐμδ ; Α]} σϑγηδὶ τϊβάοιῃ τ ἰοἢ ορροβοίδ ἰἰβοὶ ἢ 
ἰο (16 ποτὰ δηὰ Ἡ]] οὗὁἨ ἀοά, 18. ΟὨ]ν ἀον] 8, ἢον- 
ΟΥ̓́ΟΡ ζτοδὶ οὕ θΪδυβὶ Ὁ] 6 ἰδ ΤΑΥ͂ ΔΡΡροδγυ.-- -αγιδ: 1 
186 ὑτυ ἢ 5. αὐ βίδικθ, γα τωυϑῦ ποῦ βρᾶγθ ΟἿΣ ἀθαγοβδί 
(το μ8.--- τὸ ἀο ποὶ ἀθῦυ οὐγβεῖνοβ, γ͵ὸ οδηηοὶ 
ὈΘΔΥ ἴἰδ6 ΟΓΟΒΒ.---ἰὶ 18 (16 ἀυΐγ οὐἠἨ ἁ Ὀοιΐονοσβ ἰοὸ ἀἷΐθ 
Ὁηΐο 861] δηὰ ἰο ἴσα υπῖο ΟἸτὶβι.----δα)μα : δὲ 
ΒΡΡΟΔΙΒ ἴ0 18 ἰ0 Ὀ6 ραίῃ, τουδὺ Ὀ6 τορζαγαθα 88 1088 
ἴον ΟΕ σἑβιΒ βαΐζϑ, ΡΗΐ ἢν ἢ͵ 8.---ξιμιεενεὶ : ΤΏ 1088 
οὗ (86 δοὺ] σδῃ Ὡθυοσ 6 τοραϊγοα.---Ἴ τποῦ Ββυβογοδβὲ 
ἰηὐυδιίσα δὶ α δυσηδη ἰσί διαὶ, ναὶῦ τὶ σομπῆθῃοθ 
ἴον ἰδ6 ζαΐυσο τὶ ρμίθουβ λυιάρστηοπί οἵ ΟἸ τὶ, 

1όδοο :--λῖνου ἀραίι, ἰμ6 τοϑυστοούίου. Του 



806 
ἀραΐ ἰο 11 ; ἰγουρὴ βδσηα ἰ0 ΠΊΟΣΥ : ὉΥ δ) ΘΣΟδ8 
ἴο [86 οἴοντῃ ; τὰγουρὰ ἀοίοαί ἴο υἱοίουυ! Τδυ8 

"᾿ς ΘΒ τδί, δηὰ ἰδυ8 Ηἰδ Ῥ6ορ]ε.---Θυδενίηρ ἰδ ἴηβορατα- 
Ὁ]6 ἔγοτα 0] τίη ΟἸσίδι.-- -ΤῸ δ κθ πρὶ [86 οτοβδ ἀθ- 
ποίοδθ ΟΌΡ τοδαϊΐϊηθαθ ἰοὸ βιυος.-- δ οὐὗἨ βυδεγίηρ ἰ8 
ἔα Δ] ----ΟἹοσίουβ τοπασὰ οὗ βχαοὸ συ ἷο τπ|'}} ΖΟΪΪΟΝ 
βυδογίησ. 

Θετίαοὶ .-- Οομἴδδαῖοῃ δὰ βυδοσίηρ, τουδὶ ρῸ ἰ0- 
6. 

"ΤᾺ “- - Ηυσηδὴ πίβάοσα πνου]ὰ ἀϊβδυδάθ τ 
ἔροτα τοδκίηρ βδουῖβοοδβ [Ὁ [86 Βαϊκο οὗἨ ἀυίγ.--- 6808 
τοξαγάοα δηὰ ἰγεδίθα ΘΥΟΡΥ͂ 006 88 βδίδη 80 τ ὶβμοὰ 
ἴο ἴυσῃ Ηΐπὶ δβίὰθ ἔγοσω Ηΐβ ΠΟΘΎΘΏΪΥ τωΐββὶου.--- ΤῸ 
ἀϊββυδά δ ἔγουλ αἀυἱῦ 18 ποὶ ἔτοπ ἀρ ΐρ, Ὀσὲ βοἀδασίίοῃ. 

ΤῊΕ ΟΟἙΗ͂ΡΕΙ, ΛΑΟΟΟΒΟΙΧΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

186 γδίδβ: ἴο οχαϊιαϊΐοῃ ἰ ὑαύ τὰ ΒυτοπΠίδίοι.-- 
ΟἸ τί αὶ ἔγαηκηθβθ ἰῃ δηπουποίηρ, (86 ζαΐα οὗ ΗΔ ἀΐδ- 
οἷρ[68.---Τ)Ὡο ΟἸ τ βιλδιι᾽ Β τηοᾶθ οὗὨ οδἹουϊδῦοηυ.---ΤῊο 
Ἰοβα οὗ πλιδὺ 18 οἰθυῃδὶ οδπηοὶ ὈΘ ἀρὰν ταμε γι γ᾽ 
1η6 μαΐῃ οὗὨ δδγίθ] Υ Ροββϑβδί 0Ώ8.--- 6 ζυϊατο ἰδ πὸ 
ἔων "" 

θη ἰδὲ ἐπ βηϊίε ναΐως ἀπά ροφδείδίε ἴοει Ο ἰλο δου, 
γοΓ, 26.--- "Ἢ Πεπνῳ : 1. ἘΥΘΓΥ τῆλ [88 ἐς 800] οἵ 
.ἷβ οσσῃ ; 2. ἰδ 18 ῬοββίὉ]6 ἔου ἰμ6 βου] ἰο 6 Ἰοαὶ, δινὰ 
ἴμογθ ἰβ ἀδπρὸν οὗ ἰδ ; 8. ἐδ 186 Βοὺ] 8 ἴοϑέ, ἰδ 18 188 
ΒΙΠΠΘΡ ΒΒ ΟΥ̓́Τ ἰοβίηρ, δῃὰ εἶδ Ὀ]οοὰ ἱξ οὐ εἶδ οσῇ 
μοδὰ : 4. 006 808] ἰβ τῶοτο πογίιι (ἤδη 41} ἴ86 ποηά; 
80 186 πὶπηΐηρ οὗ (86 ποτ]ὰ 18 οἴϊοιι ἰῃ6 Ἰοαΐηρ οἵ [86 
ΒΟᾺ] ; 6. 86 1088 οὗἨ (86 Βο0] σδῃποὶ Ὀ6 τηδάο ὕρ ὃ7 
86 ρϑἢ οὗ (80 ποῖα που]ὰ , 7. ἢ 186 δου] Ὀ6 ὁπὸδ 
Ἰοβὶ, 1ξ 5 Ἰοβὲ ἔόγονυθγ, δῃὰ [86 1088 ὁ ΠΟΥ͂ΟΣ Ὀ6 Τθ᾽ 
Ραίγϑᾶ οσ τοἰσἱενο.---Ρ, 5.] 

--Ἰλέλεν: ὙἹΈΌασι ἰδ 86 ῬΑΡΜΟΥ δὲ (86 Ἀγαβϑηὶ ἀδυ, 
Ῥπὶ [6 σΔΓΠ4] ἰησάοτῃ ἩΒΙοἢ ἴΠ6 6 πτ͵ϑ ὀχροοὶ ΤΌΣΩ 
ἴδιο ΜοΒΒΙ ΔῊ [---Αϑ Ὑ 11} ΟΠ γβι, δὸ τῖϊὰ Ηἰΐβ ΤΟ] οτβ, 

αἱ 7ῆε Ολμινοῖ αε α βρίγἐμαὶ Οοπωπωπίον, ἐπ ορροοίδοπ ἰο ἰδ βοίζίατν Ταδενπιαοῖοε 97) Βριιγίοιι βέρατα: 
ἔση ὕγοηα ἰδλς Ἡγογίά, ΟἸ. ΧΥΠ. 1--9.Ψ 

(7λο Θοερεὶ γον λα διδ, ϑωπάαν αὔῖον Ερίρλατῳ.--- ῬΆΤΑ 1618: Ματὶς ἰχ. 9-9; 1λικὸ ἰχ, 28--.86.} 

1 Απὰᾶ 867 βὶσ ἀδγβ θβὰβ ἰδίῃ Ῥοίοσ, [8ηἀ, καί] δπι68, δῃὰ Φόμη 818 Ὀσοῖμοι, διὰ 
2 Ὀτηροί [μι 6πὶ ὉΡ ἰπίο ἂπ μἰρῇ τηουηίδίη ἀρατί,; Απα [119] νγὰ8 ἰγάῃββραγοὰ Ὀοίοσα ἐμ οπι; 

δηὰ ἢϊβ8 ἴδοο ἀϊα 8Β}}1}6 ΠΠ9ῈῈ 858 [Π6 80η, 8δηα ἢ]18 Γαϊτηθηῦ [ρΑτταθπί8] νγὰϑ [ὈΘΟΔπΙΟ, 
8 ἐγένετο] ΜὨϊϊ6 88 ἰμ6 Πρἢΐ. ἃ, Ὀ611014, {Π6γθ δρρϑαζϑᾶ ὃ υηΐο ἤθη Μοβθβ δὰ ἘΕἾ188 
4 [ 18} ἰα! Κη απ ἢ. ΤΆΘη δηβπογθὰ Ῥοίου, δῃα βϑ]α απΐο 6808, [μοτά, 1 18 ροοά 

ὉΓ ὕ8 0 θ6 ΒοΙθ: 1 {ποὺ ψ]ῦ, Ἰ6ῦ ὉΒ τηαῖκο [1 γὙ71}}} τη8Κ68] ὁ Πθσγθ ἴὈΧ6Θ ἰδ ΌΘΓΏΒΟΪ65; 019 
δ ἴογ {μ66, δηἃ ὁη6 ἴογῦ Μοβϑϑ, δηὰ ομϑ ἴοσ Ε)]}185 Ε]1718}]. Ὧ116 Ὦσ γοὺ Βραῖκ [788 γεί 

ΒρΘδἰκιηρ], ὈθΠο]α, ἃ Ὀσιραῦ [Πυπϊηουβ, φωτεινή] ο]ουα “ ΟΥ̓ ΘΙβηδαονβα ἴμθπὰ : δηα Ὀθδο]ά 
ἃ νοῖοθ ουαἱ οὗἩ {π6 οἰουᾶ, ψΏΙΟΝ βαὶα [βαυίηρ,, λέγουσα], ΤῊ. 18 ΤῊῦ Ὀδϊονοα ὅ ον ἴῃ 

6 ὙΠΟΠπὶ 1 δγὴ τ76}] ρ]θαβοᾶ; ἤθδῦ γ9 ἴω. ἀἀπὰ ψἤθη (86 ἀ]5010168 Βοαγαὰ ἐξ, {Π 67 [8]] οἱ 
 τμοὶν ἴαοθ, δπὰ ἼΤ6Γ6 ΒΟΤα αἵταϊά. Απὰ 9 6βὰβ οδπιθ δα ἰοπομθα ἔλμθτω, ἀμ 8], Ατῇϑο, 
8 πὰ 6 ποὺ αἴταϊα, πὰ ψμθα {π᾿ Υ μ8α θα ἋΡ {ΠΕ6ῚΓ αγθβ, {ΠΕ  ΒΑῪΥ ΠΟ ΤΏΔΠ, 88 78 
9 926808 ΟἸ]Υ. Απᾶ 48 ἰῃ6γ0 οδτηθ ἀονῃ ἤτοι [ουΐ οὗ] (16 τπουῃίϑιη, 6818 οἰιαγρεὰ 
ες {Π6π|, Βα ]ηρ, Τ6}} (86 ν᾽βίοι ἴο ὯῸ τλδῃ, Ὁπ0}} (δ 6 ὅΐοῃ οὗ τωϑῃ ὉΘ [18] Τδθα ἀρϑὶῃ ἦ ἔτοαι 

(86 ἀοδᾶ. 

1 γος. 1.--[Αὔὐδὸς αραγί ἴμοτὸ οὐρδὲ ἴο ὃ6 8 ροτοᾶ, δῃὰ 9 ἰμϑοτίϑα δος 4πᾶα ἴῃ τεσ. 3.---. 8.] 
8. Ψγ. 9.--[ΤΏογ9 15 Π0 ποΟΘδΘ ἐγ ἴον ἀἐα ἴῃ ἱταμδϊδίίης ἔλαμψε.--Ρ. Β.] 
8 Ύετ. 8.-- [Τὸ {λἰγὰ βϑσβοι δι πρθϊασ, ὥ ᾧ θ ἡ, ἰδ Ῥτεΐοττοὰ ὉΥ 1.,δοϊτοδηη, ΤΊ βοβοηυοτί, δηὰ ΑἸΐογά, δπὰ 18 βοίζοσ διδοδ» 

εἃ, Ἔδρθοίδ!γ Ὁ Οοἀά. γαίοαπυβ δηὰ Βίπαίοα8, δὲ ὥφ θησαν, ὉὈπὶ [ἡ Μδ5 πὸ οἴοοῖ Ὅρου 89 ἘΔ ΑΙ δη ἰγδυδίδεοι, 
Ιδῆρο ἰγδηδβὶδίθα : ογϑολέθηεη, τοξ 67 ϑολέθη.--Ῥ, Β.] 

4 γον. 4.--Οοὐά. Β., Ο., οἴο;, τοδὰ: ποιή σω, 1. «οὐδ τπαξό. Βο ΤΟ δΏη, Τ᾽δοβεοηοτῇ, [ΑἸῦτὰ) Το ἐδοί, γϑά., 
ποιήσωμεν, ἴδὲ υϑ πιαζα, οοττοβρουἂβ τ] ἐμ ἰοχέ ἴῃ Ματκ δηὰ 1κπ|κ6. [ΤῊ6 ἤτδί βϑτϑοῦ βίημυϊα, ποιήσω, ἰδ εἷδο 
Βυρροτίδα Ὁ Οοὐ, Βιίπαίξ,, δηὰ [6 τῦοτο ἰὴ Κοορίηρ ἩὙΐΠῚῈ [89 ἀγάϑηϊ ἰθσωρεσγδισθηὶ δηὰ δβοϊ οουηδάοθποο οὗ Ῥοῖον.---Ρ. 8. 

δ γον, ὕ.--Β.. 1... δυὰ ταοδὶ οὔ ἴμ:9 δαϊβοσί(ε8 τοδὰ νεφέλη φωτεινή (Ὀτίααι οἱουὰ), ἀρδίμδὲ γεῴ. φωτός (εἰοδὰ 
οὔ Ἰφμλλ, ΤῊΘ 8680 18 Θ686 } {18}}γ ἢ: δθ πη. 

6 γον. 9.-- ΤῈο στ [04] δαϊμουίο5 δηὰ φὰ ἢ ἰου8 ἥἕτος ἐ κ, ουὖΐ οί, ἀραϊποὲ ἀἁ π ό, ὕγοτι, Τὶ ἰμά!οαῖοβ ὑτοῦδο!Υ ἰδδὲ 867 
Ριοοοοδοά ἤτοπι ἃ τη οπ (ΔΙ Π-ΟΔ 6, 

ΤΎοΥ. ὃ.--Β., "Ὁ... οἴα., ἐγερθῇ. 

εἶβ, δὰ ὑγδαηδίοστθα ἰἢ6 ΒΟ} οὗ οὯ6 οὗ ΗΪ5 τοοδὶ 0 
ογοῦ τουοϊδιϊοῃδ ἰο (8]1160, πθογο Ηθ νΞ δυοσυποῦθ 
Ῥεγβοουϊθᾶ, Βοβίἀθβ, γϑγ. 22 ἱτ}]} 165 ἰπδι (ἢ οἴδΏο 
ΟΥ τοδίάθηοθ ἰο ΘΟ) ἶθα ἰοοῖς ρἷδοθ δἱ δ Ἰδαῖον ρεσίοά, 
ΜἘ116 ἴῃ Μαρὶς ἰχ. 80 ἴΐ ἰβ ἰδ πεν βἰδίθα, ἰμδὶ δὲ 
[6 [8686 οὐθῃὶβ ὦ μβὺβ δὰ Ββϑοσ  ραββοὰ {πγοῦρ 
ΘΔ.1166. 

ΤῈ6 δίρμοδὲ τηουπίδϊη - Ὁ ἱπ Οδυϊου 8 ν|ῖϑ 
Μουπὶ Πεγπιοθ. Ασοογαϊηρὶγ, βοῶ εχ ὑροῦ δ 
ΤΟΣ ἰ(86}} 88 (16 Βορ6 οὗὨ (18 ουθηΐ ; οἴ μεῦβ οὐ Μουπῖ 
Γαρπέμε, ποθῶν Ομαδδγοα ῬΑ ρρὶ, Βαϊ ἄομι ἴδ6 ἀθ' 

ἘΧΕΘΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΓΙΟΑῚ, 

Εν. 1. Βίποθ {89 ἤουγί οαπέυγγ ἰγαάϊοη 65 
δχοὰ οὐ Μουηὺ 7Ταδον, ἴῃ (1411166, 88. ἰμι6 Ἰοσδ Υ οὗ 
τοῖθ οὐ. βϑιε6 ἴ86 ἀοσβογρίοη οὗ ἰδ ἰῃ Βοδυθοτὶ 
διὰ οἴμοτα. Ταΐδβ ορ᾽ πίοη δ, Βόονγουον, οὐ ἀθ ΕῪ τῃ- 
Κρ ῦ]6. Νοῖ ΟἿΪΥ͂ νγὰβ Μουπὶ ΤΔΌΟΡ ἱπῃδοϊ δα ἴοὸ 
ϊ8 δυμησαῖξ δἱ ἰδ6 {πη6 (δε6 ΒΟΌΪΏΒΟΙ), Ὀπὲ ἰΐ Β6Θ 8 
Θχοθθϊἷῦ ἱτηρτοῦδἷο ἰμδὺ Φοθὺβ πουἹὰ ἤᾶνο δῸ 
βυάάρη]γ Ἰοδ ΗΪδ σοϊσοδί ἴῃ (86 ΒΙσὨἸδηὰβ οὗἨ αδυ]οπὶ- 



ΟΗΑΡ. ΧΥΙ. 1-9. 80] 
δουρί ου οὗ [89 τηοπηϊαΐη, δηὰ (Π6 δΒίἰαιοσηδηΐ ἴῃ τον. 
9, ἰδὲ “ἸΘῪ οδῖθ ἄοότῃ "ἢ ἕγοπι 118 μεῖραϊ, ἰὰ βϑοῖῃβ 

ἰ Ἰκοὶγ ἴο αν Ὀθεὰ Ηριτοοῃ. 
' Αὔον εἰχ ἄδυε.-- ὃ. Μαείπον δπὰ Μανῖς, [μκθ 

δὰ ἰ ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτώ. Αροογαϊηρ ἴο ἰμ8 
ΘΟΙΆΠΙΟΙ; ῬΒΓΘΒΘΟΪΟΩΥ, ἰθ6 ἀχργοβδίου, αδομέ οἱσὴὶέ 
ἄαγε, ἀεῃοίθα ἃ ποοῖκ---οσ, αγῦον δὶς ἄανε, δὰ 1Π6 
δ οὗ Ῥοϊογ᾽Β οοηξοββίΊοη. δυτηρ 5 ψθο01]6 ποοὶς ἰῃ 0 
αἰδοῖρ]οθ δὰ Ὀθοῃ Ὀοαγίησ δρουΐ, δῃὰ τηραϊιαίϊηρ 
ὌΡου, 86 τονοϊδίίοι ποι ΟἸγίδὶ μὰ τηϑὰθ ΘΟΠΟΘΙΏ- 
ἴπχ Ηΐ8 οσοβα. Αἱ ἰδ6 οἷοβο οὗ ἰϊ, (μ9 Τογὰ ργοραγοὰ 
ον (ἴθι ἴΠ6 ἢγβὶ Βαθθδι οὗ ἴδ Νονν Τοβίδιηοῃϊι,--- 
8η οδγηοδί δηὰ ἰογοίδδϑίο θοίἢ οὗ Ηἰΐβ γοϑυγτθοίίου δηὰ 
οὗ δε Ομ γβείδῃ Βα Ὀδιῃ. 

; [ΑἸ οσὰ ἀπὰ οἰβοσβ βυρροβο ἰμαὶ ἴπ6 ἰγδηββροτα- 
Κἴομ ῬΓΟΒΘΌΪΥ ἰοοῖκ Ρ͵δοθ ἴῃ ἰμ6 πίσλέ, ἕογ {86 ΤΌ]]οντ- 
ἷπρ' ΓΕΔΒΟΏΒ: 1) δεδιι βαδ᾽ κὸπδ ὺρ ἰὸ ἰδ τηουπίδίη 
ἴο ὈΓΑΥ, [1 ἰχ. 28, προ ΐοθ ΗΘ υδυ8}}} ἀϊᾶ αἱ πίρῃι 
(μα νἱ. 12; χχὶ, 87: χχῖϊ, 89. Μαὶϊ, χίν. 28, 24). 
4) Τι6 Αροβίίοβ γγογσθ δδίϑορ, δῃὰ δγὸ ἀδϑοσί δὰ 88 
λαυΐπο κερί ατοαζε ἰλγουσὰ ἰλὲδ ΟοσονΥόποε, διαγρη- 
γορήσαντες͵ ἴμακο ἰχ. 82, 8) ΤΏΘΥ ἀἰὰ ποὶ ἀοβοσπὰ 
ΕἸ] ἰῃ6 ποχὶ ἀδγ, [κο ἰσ. 87. 4) ΤΊ Γϑ 
οι ἰδ} σου]ὰ Ὀ6 δθϑῃ ὑὸ Ὀοίίον δαγαπίαμο δ πἰρδὶ 
ἴδδλη ἰπ ἀΔΥ]Ἕρηὶ.---Ρ, Κ5.] 

γον. 2. Δυὰ Εοντδἷ Μαίῆον 
δορὰ Μααν 86 [8.6 ἰαττῃ μετεμορφώθη ; 16 ΟΧΡΓΟΒΒΟΒ 
ἵς, ἐγένετο τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον, κιτιλ. 
Ἀοοονάϊηρ ἴο ΚΟ, [8 ἰγαηβέοττηδίοη οὗ Ηΐβ8 δρ- 
Ῥοδγᾶποα ἰοοῖκ ρῥἷδοθ ὙΜΠ6Ὸ ΗΘ νὰ8 ῥσγαγίῃ, Αο- 
Ἄοογαϊηρ ἰο Μαίίμον, ἘΠία ἔδοϑ βΏοσϑ δβ ἴδ δβισε, 
δηὰ ἘΠῚ χαττηλϑοῖξ Ὀθοᾶπιο τυ ϊθ Ψν ΓῊ 85 ἴῃ 

. σας, ΙΑ [48 ἴδ : “0:6 ζαδλΐοη οὗ οουέδ- 
παποετοαδ αἰίετεά, απά Ηΐδ ταιϊηιοπέ τοαϑ λίϊε απὰ σίὶϑ- 
ἐεγὲπρ [λευκὸς ἐξαστράπτων͵ τολὶίοι οἰϊδίοιέπο, ιοοΐδε- 

. Ματῖκ ἀγ6 118 ἀροῦ [86 Ὀτὶ μ688 οὗὨ [86 
ταἑτηθηῦ : “ ἐξ δεοαηια δλίγηιέπρ, ἐχοοοαϊης τολὲίθ αα δποῖο 
“0 [τε] αὁ πὸ ζμϊοῦ οη. δαγίλ, ὁαη, τολίία [λύμη] 
λεηι." ΜογοΣ ΟὔΒοΓνΟΒ, ἱμδὺ “ τμΐβ8 ουρηὶ 8 ποῖ ἰὼ 
Ὀ6 τοραγάθα 85 8 ρ8Γ8}16] ἰὸ ταῦ 18 τοοογάθα ἰῃ Εχοά, 
Χχχῖν, 29, βίῃσϑ [86 βιιϊηΐησ οὗἩἨ Μοθοβ᾽ ἴδοθ νγὰ8 (6 
60 6ῆ0ο οὗἩὨ {86 Ρ" ἱηρ ΔΡΡθδγϑηοο οὗ αοα,᾽" 
ΑΒ ἰἢ ἰδο ἰοχὶ αἱὰ ποὶ τοΐδγ ἰο ἃ ἀἰδογοηῖ ργοβθῦοο οὗ 
αοά ἔτοτα ἐμαὶ σοοογάθα ἱῃ Εχοὰ, χχχίν ! “" α Κῆον 
ον {86 Βυταδῃ σδουπίθῃδησθ ἴ8 οὔθῃ 1ἰΐ ἂρ ὈΥ Ἶογ, 
θολυῦδοα ὉΥ αϑξοϊίζοη, οὐ ποθ ΘΓ} ἰγδηβίοστοϑα 
ὃγ {Π6 Ρ6866 δῃὰ Ὁ] ββϑθμ 688 γα] ζοὰ ἴῃ ἴ[Π6 Βουγ οὗ 
ἀραίῃ. ΤΏα τονεϊδιίοῃβ νοπομβαίθα ἰοὸ {86 ργορδοῖβ 
οἴοιι ταϑθ ἴμοπι ρδ]θ δὲ ἀθδῖίῃ. (θη. χ.}, δ οἱβοσγ 
τη65 τοβρί θη ἀδηὶ πιὰ ᾽ογ. ΤΏ ἴδοο οὗ ΜοΒ68 ΒΏΟΠΘ 
ὙΠ6Ὼ 6 δᾶσηθ ἀότῃ ἔσο Μουπὶ Ψἰηδὶ, Βο ἰῃδὶ πὸ 
6 δου] Ὀθδσ ἰὸ Ἰοοῖς ὕροῃ Ηἷβ ΘΟ ΘΏΔΏΟΘ. 
86 ἱοχ, ν Βανα 86 Ὠίσιιοδι ἰῃμβίδηοα οὗἨ (8 κἰηὰ 
ἩΠΙΟῊ οουἹὰ ῥοΟΒΘΙΟΪΥ οὐουγ ἷπ Βυμμδῃ οχρϑγίθῃοα. 
ΤΏ ἱπῆπιέϊο Ε] πο 88 οὗ ἴμ6 βρίτι ἡ τγδβ ρουγοὰ ουΐϊογοῦ 
Ηἰἷδ νι οϊο Ὀεΐπρ; ἐμ ΠΟΘΥΘΩΪΥ ρΊΟΣΥ οὗ Ηΐδ8 πδίυγο, 
τ ]ο ἢ νγὰ8 51}}} οοποθαϊθα ἀηὰθρ ΗΒ ΑΓ Π]Υ ἀρροδν- 
806 (απὰ ἀυσίης Ηΐ8 σορβ]οὶ πὶϊ (86 Κίπράοτι οὗὅἁ 
ἀδυίκ 655), ὩΟΥ͂, Ὀτοῖζο ἰοσί ἢ." (1 σόδη “ει, ἰὶ, 2, 1} 
Μογοῦ τ ΣΧ ὨΠῪ τοδί, ἰμδὲ (18 τηδηΐ δίδου οὗ ΗΪ8 
δόξα τγὰ8 8. δι ἰοἱραίου οἱ ΗΪδΒ ἔυΐαγθ δίδίθ οὗ μίοσῦγ 
Φομη χὶϊ. 16, 28 ; χνὶϊ. ὅ, 22-24. 2 Οοτ. ἰδ. 18 - 

τι. χῖ! 48). 
γεν, 8. Διυὰ ὈΘΒΟΪ]ὰ |---Τπϊοαιῖἑηρ, ἐμαὶ ἐμ ἷ8 ταϑ 

ΟΥ̓́Θ ΙΔΟΓΘῸ ΓΩΒΓΎΘΙΟουΒ ἰμβδὴ Ηἰΐβ οὐτὰ ἰγαπβέοστωδίίοῃ. 
ΤΏΟχΘ δρρϑασϑὰ υπῖο ἐδ ϑΣ.--- Το τοδάϊηρ 

Φ [ΤῊΐῖ5 Ὀπτβίηρ ἕοτῖδ οὗ [86 [ὩΒοΓΘηΐ φἼΟΥΥ οὗ ΟἈτίβὲ [8 
Βατγ βυϊββείεπιξ. ἴο δοοουῃὶ ἴος ἴῃ9 Ὀτ]ΠΔΉΟΥ οἵ Ἠΐ8 σαν» 
δλΐβ, ἴδοο ὯΟ οδ]οοξίυυ ἴο οδἰ! ἴο δὰ δὴ οχίθυηδὶ ποαυϑῆ- 
Ι͂γ ᾿Παταϊπαϊίου, τος ἢ ἀπηἀουῦθίοο Υ δηγγουηάοα Μοδοϑ δηά 

85 ΤΟΥ μπάοά ἤτοι ὨεδΥδΏ.--, 8.] ᾿ 

ἄφθη, Β., ἢ)... ἀοο8 τοὶ αἰΐοσς 186 βθῆϑθ6. Τῆο υἱϑίοῃ 
οὗ Μοβϑβ δπὰ ΕἸ δι τγδ8 ουϊπαιὰ δηὰ δοίμαδὶ, ἰμουχὴ 
᾿πρ  γἱηρ, δὲ 186 816 γη6, ἃ ρΘΟΌΪ Δ᾽ βυθ)θοϊίΐνο βίδιθ 
ΟὨ ἴδε ρατί οὗ (86 αἰδοίρ]εβ, το τγδϑ σαυδοὰ ὮΥ 
(δεῖν σοτημηυπίοι τὶ Ψ96808. [6 [8 ΡΒ γείοΐδη ὈΥ̓͂ 
Ῥγοξοβϑὶοη] ἔτη βῃ 65 πδαὶ τοὶσαὶ Ὀ6 ο]16 ἃ Ρβγοὶιο- 
Ἰορίοαὶ δοοουπὶ οὗ {86 τηδίϊυ, το ἢ6 ἀοβοσί 68 
Ἰμοτὰ 88 ΒΘΑΥΥ ὙΠῸ 5] 6. δηὰ γοῖ δπσαῖζο τὨγουρδουϊ, 
ΤἼΘ ΡΓΟΧΙΤΑΙΥ͂ οὗὨ [8686 ρ] ογ βορὰ ερὶγὶ 8 ργοάυσοί, οὶ 
ἰηάοθά ἃ τιοτϊά βίδίθ οὗἨ βοζωπδιυϊίδτι, ὈὰΣ 8 ρΡ6- 
ΟὙἾ Δ Ρ πιογαΐ δβἰαῖα, πὸ ἰδὲ οὗἔἩἨἁΪΠ6 δποίοπι βθοσϑ. [ἱ 
8 δὰ ἰ416 ἱπαυΐςΥ, ΠΟῪ ἰΠ6 Ὺ οὐ ἰῸ ΚΠΟῪ (6 Ροὺ- 
ΒΟΩΒ ὙΏΟ δρροδαγθὰ οἡ ἐὑμὶ8 οοσβδίοῃ; γ͵δ Ῥγθϑυτὴθ 
ἰμαὶ ΠΟῪ ἱπηπιθαδίθὶΥ γϑοορμοϊσοα {86 νἱδίου ἰῃ (86 
ΒΆΙΏ]Θ ΙΏΒΏΠΟΓ 88 (ΠΟῪ ὈΘδο]ὰ 1. 

Ἰοδοβ διὰ ἘἸ11}6}.---ἸῊθ ἀρροαγίηρ οὐὨἨ [8.686 
Ὀ]οββοὰ βρίτὶἱβ ὀχρί δἷπβ (ἢ 6 οὔδηρσο ὙΒΟἢ οὰ οὔ 
1Π0 [οτὰ, Ἐον ἰδ6 ἔπη Ηδ Ὄχοπδηροὰ Ηἰΐβ ἰπίον- 
ΘΟΌΓΒΘ τ {818 του]ὰ ἴον ἰδὲ πὶ [6 που] ὰ δθονα. 
Το ἤδοὶ ἰδδὲ ἃ Ἰοοῖζθ γ γῪ αἰ γοηΙΥ ἴῃ ἐ6 
τηϊάδὲὶ οἵ ἔεδάτα 1ΟΥ, δη ἃ πθθῃ οησαροὰ ἱπ [86 οταϊ- 
ὨΔΕῪ ἴδρον οὗἁ π'8 σδ]]ΐπρ---ΟἹ 8 ἰοΌΓΣΠΘΥ, ΟΥ δυχτο 
109 Βοοθ ἔτοπι ἃ τηουπίδίη Ὠεὶρσῃῖ, δὰ βυττουπὰ 
ὈΥ ἰ8 ἀδῖ!γ σΔΓ68----Ὑ 116 ὑΓΪΌΤΩΡΒΔΏΠΥ βιδπάϊηρ ἑοτίὰ 
ΟὨ ὈΘΔΙΓ οὗ βοιθ στϑδὶ ὑγϊποῖρ]θ, ἀπὰ σβθῃ προ 
ἄἀονττα ὈΥ ἰσπιρίδί οι οὐ {{1418,.-- -αὐογὰβ 8 υϑῦγ ἔαδὶπὶ 
ΒΠΔΙΟΡΥ οὗὨ ἰῃΐ8 ἰγδηῃηβέοστηδιίουῃ. ΟὈΣΩΏΟΏΪΥ, Φοδοβ 
ἯῸΒ οησαροῦ ἰπ οομῆϊοι οἱἴμοῦ πίτὰ 86 Ἰαδὲ οΣ 106 
ΒΟΙΤΟῪΤ οὗ (ΐβ που] : οἢ (818 οσοδδίοῃ, ἰὲ γὰϑ ἰῃ9 
[εβτο οοοταϊΐοη οὗἩ 116 Μοβαίδῃ. 

Ταϊκίης τ ἢ Ἐξέτη, --ΜΟΥΟΥ τουδὶ ἰμδὲὶ τὸ 
αν ΠΟ ἱπίουπιδίϊο 88 ἰὸ ἿΝ Ὁ Δι για Βαυὶ 
[86 Ενδη μοὶ ἰδὺ [16 δβἰδίθβ ἐμ “ δραζε οι Ηϊε 
ἀεραγίωγε ιολὶοἢ Ης δλοιμία ζωϊὶ αἱ ἐδ γῶν δ ἐν 
430 ἔυγηἶβμ68 ἴπ6 ΚΟΥ͂ ἰ0 ἰδ τηρρηΐηρ δὰ οὈ͵οοὺ οὗἁ 
(818 νἱβίοῃ. [0 ργϑβθηίὶθ 86 ὕπο οἰΐοΐ γοργοδοιϊδενοθ 
οὗ [86 ΟἹ] Οογνεοηδηὶ 88 [86 ΦΟΓΘΓΌΠΠΟΓΙΕ οΟὗἨ ἴπ6 Μοθδεὶ- 
8.., δηα 848 δοαυδιηἰοα ἩΪῺ ἀηά οορηίϊζαηϊ οὗἨἩ ΗΪδΒ ἰτω- 
Ρομαΐηρ οουζδα οὗ βυϊδγτίησ. Ηρησθ [818 ΤΔΥ ὈῸ ΓΟ- 
ξατὰθα 88 δὴ οὐἱάθποθ οὗ ἰδ δρχτγϑοσηθηΐ οὗ 89 ΟἹὰ 
διὰ ΝΟῊ ἸΤαβίδιθηίβ ἴῃ Γοίθγοηοο ἰ0 [86 βυδδσίησΒ 
οὗ (6 Μοβαίδῃ, 

γεν. 4. ̓ ιοχὰ, ἐξ ἰα κοοᾶ ἔοσχ τῷ ἴο Ἐ6 Βοχο.--- 
Νοῖῦ: 10 ἰβ ψγ6}} ἰμδΐ πὸ (μ6 ἀἰβοΐρ]68 ἃσ ἤθγθ (Ῥδυϊυβ, 
Βαυτηρατίοη- ὐτυδίυβ, ΜΟγ6γ), ὑμαὺ Μωαρ ἸΩΔΥ ῥχου!αὰθ 
ἀν ο!]ϊησβ [ῸΓ ἃ ἸΟΏΖΟΓ ΒίΔΥ ; ἔογ, δἰ δου ρὮ ἣ μ ἃ ς» ὑτο- 
οράθβ ὦ δε, ἴ86 ἜΘχργοββίοῃ οὐ θη. ἱποϊυθάθα (86 
1οτὰ, Βδηοα πὸ δαορὶ ἰμ6 οοπιπιοι οχρδπδίΐοῃ οὗ 
186 γ6γ86 (ργοροβϑὰ Υ̓͂ ΟΒγγβοβίοῃ, οἵϑ.): [18 ροοὰ 
ἴου ὰ8 ἰοὸ 6 ἴῃ ἐλ ὑ]δοο---ἶη Τρροδβίιίοη ἰο Φο6τι88- 
ἴοι ; Ὀαΐ οὶ 88 οομιγαβίθα τὶτῃ (πὸ ρθη βυ ες. 
ἴΏΡΒ, 88 ἰβ Οἴἴδῃῃ δϑϑυσωθά. Τῇ ἰδἰΐοσς σοῦ] ἱτρὶ Υ 
(δδὲ Ῥοίοενς μβδαὰ δραΐῃ ἰαρβοὰ ἱπίο [06 σαγηδὶ Υἱοῖνβ 
οχργοββοὰ ἴῃ οἷ. χυΐ. 22, τ ΒΟ πογο ἱποοιιρϑίῖ]ο 
νεῖ τ ἐπα ἰεἰηράοπι οὗ Μοβδίδη τὶ ἢ 88 ἴὸ Ὧ6 οβίδὺ- 
Ἰἰβῃθὰ ὈΥ βυϊοσίησ. ΟἹ 16 ΘΟΠΙΓΑΙΥ, τὸ υπδοτβίδηὰ ἡ 
16 νογὰβ οὗ Ῥοίδν 88 ἱτρὶ γίηρ ἰμαῦ Π6 τᾶβ ουύϑῃ π|}}- 
ἴῃ ἰο αἶνθ ΠΡ (86 ρῥγοβρϑοὺὶ οὗ (μδὶ οοτοΐϊηρ ρίοτγ, 
δα ἰβῆδα ἰΐ, βοραγαϊθα ἔγοταη 86 πουῦἹά, ἢ6 οου]ὰ οου.-, 
ἄπο, πὶὶ {Π6 Πογὰ δπὰ Ηἰβ δοσρδῃίομα, ἰπ βρὶγϊαδὶ ' 
δοχασαῃΐοη ἩΠῺ Μοβοβ δῃὰ ΕΔ. Αἱ 8 βιὲ]]} Ἰαΐον 
Ῥοποὰ το πὰ δὶπὶ γτοδαὰγ [Ὁ βιυδογίησ, ἱπουρὴ ἰὰ (86 
Β6ΏΒ6 Οὗ 8 οομῆϊοϊ οὗὨ βυδοτίησ ὈΥ ἰῃ6 βπογὰ, Ηδθποο 
ΓΘ ΙΩΔΥ ἰγᾶςο (ἢ [ΓΟ] πρ οουγβο οὗ ἀσνοὶοριμοδὶ ἴῃ 
Ηἰϑ βρί γίυ.4] ΒἰΒίουυ : 1. Απιϊοὶρδύοῃ οὗ {86 μίοτγ οὗ 
ΔΙ ββί ἢ ἰπ σοπηθοίίΐοι τυ ἴ86 δηοΐϊδηῦ πδίϊοῃδὶ ρο]- 
ἱΐγ; 2. ἴῃ ορροβίϊ: οι ἴο ἰμδὶ ρον, Ὀὰὲ 88 τἱοϊοσϊ ουϑ 
ΟΥΟΡ ἴὑ ; 8. ΤΟΙ παυΒησηθηΐ οὗἨ ἰδ6 ΟΡο οὗ 86 Μοδεῖ- 
δηΐο Κίηραοσι ἴῃ [818 που], Ὀοΐὰ ἰῃ ἰϊ8 βυδοτγηρΒ δηὰ 
118 ρἱογίεβ ; 4. νυ] ρτθθθ ἴο βυβον---υ. πὰ (ἢ Φ 
δνογὰ ἰπ μαηὰ ; ὅ. αἴδον δὶβ ἀθῃΐαὶ οὗὨ [π6 βανίουσ, βὶπα 
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808 ΤῊΕ ΘΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

0 668 ἰ0 Βυδον.---ἰὴ ΠΟΡΘ ; 6. δηὐδοϊραϊΐου οὗὨ 
τη ΣἴοτΥ οὗὨ 116 Κίηράοπι ὑπΡουρΡὮ εἰρείυ ἀρρ δηὰ οοὨ- 
δῖοι Ὀγ ἰδς βποσὰ οἵ (86 δρὶτίῖ. ΤΏΘΒΘ ΥΔΙΟΌ βίδρϑβ 
οΥ̓͂ ἰδ ΘΧΡΟΓΘΠΟΘ ΤΩΔΥ ὈΘ οα 48 γεβροοῖνοὶΥ 
ἐγριγίηρ (6 Φονίθῃ ΟΒυΓΟὨ---ἰὰθ ἀσῃΈ}]6 ΟΒυΣοἢ 
ῃά ον Οοηβίδητί πδ ἱπ6 ατοαῦ---ἰ 9 τηοηδβεο ΟΒυτ ἢ 
---᾿ἰὸὁ Ῥορίβῃ Οδυτοῦ, πίῃ 18 ἵτο ΒΟΓΩΒ ---- δηὰ 
ὅ απὰ 6) ἰδ ἔπι ΟδυτοΣ, πῖϊὰ ἰΐϊΒ δπογὰ οὗ ἰ}6 
οἷσι. . 
ΤΉσοο ᾿δΌΘσΣ Δ οἶθ8.---ΑτοτΒ, ἔογοδὲ ἰθηΐβ, Π6Ὶ- 

ταϊϊαροϑ. 
6, ὅ. ἘοΒοΙ]ά---ἃιᾶὰ ὈΘΒο]ὰ.---Αα ἰπγθοίοϊὰ 

ἴσῃ, Θογησα οἷ ηρ᾽ ἰῃ τοῦ. 8, ΤῊ ἢἔγϑί τηὶν- 
8019 τὰϑ ΟἾχὶβὲ ὑγαπβῆσυγοα δηὰ βυττουῃαρα ὉΥ ἰδ6 
Ῥοδιβοα βρίτι8 οὗ [86 τοργοβοηίδνυο οὗ [Π6 ΟἹ]ὰ Οοτ- 
Θμδηῖ. ΤΏ βοοοῃὰ τηΐγδοὶθ Ἧὸλ {86 Ὀτρῶξ οἱουΐ, 
ὙΠΟ οοηβιαἱο [86 βἷσῃ ἔγσοιῃ βοδνοῃ, γοζαβοαὰ ἴὸ 
ἴΠὸ Φον θῃ δυϊδουῖοβ γιο δα δακοὰ ἴον ἰΐ, δὰ ΠΟῪ 
σταπίοα, υπβοϊϊοἰο ἃ, ἴο ἰῃ6 ἀϊδβοὶρ]ο5. ΤῊ τπἱγὰ ταΐτ- 
86]6 νγὰβ (06 τουἰδίίοη οὗ (6 ΕδίηοΥ ὉΥ 8. γοΐοθ ἔγοτὰ 
ΟΝ 

Α ᾿υπιίπουα οἹουὰ.---ΤῊ ΟΧρΡγοβδῖο νεῷ ἐλη 
φωτειν ἡ ἀδποίοβ ἃ ᾿ἰρἢυ κα, Ἰαπΐπουβ οἰουὰ, δορὰ 
ποῦ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ “8 Ὀτίρῃς οἰουα οὐ ταΐβὺ 11 ὑΡ ὉΥ [86 βυπ᾽ 
(Ραυ 85), (φωτεινὸς ἥλιοα). [11 τ οὗἁ [86 βδιηθ Κὶ πὰ 
88 ἴ06 οΪουά αὐ ἰδ ἀβοοῃδίοῃ, οὐ ἰ86 οἰουὰθ οὗ οδ- 
γῇ δ [86 δάνοηὶ οὗ {π6 βοῃ οὗ τηδὰ (δαιι, χχὶν. 80 : 
καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου 
ἐν τῷ οὐρανῷς Ματῖ χΙϊ!,͵ 26 : καὶ τότε ὄψονται τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπον ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνά- 
μεως πολλῆς καὶ δόξης. [ΚΟ χχὶ. 27 : ἐν νεφέλῃ 
μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. ΟΟΏΡ. θ 61. ΥἹἱ!. 18). 
Ηδποο, (ὲ8 γᾶβ [86 δίψει ἔγοια βϑάγνθῃ, {86 τοὰὶ ϑλεολέ- 
παλ (ΠΣ), Ταϊπιυὰ. ργαφοηξία Πεὶ; ἔτοτα "5Ὁ, 
ο ἴδε ἀοισπ, ἰο τοδί, ἰο ἀιοοῖδ), οὗ ποῦ (ἢδὶ ἴῃ Εχοά, 
χὶϊ,, 21. χ], 84, ἑοττηϑᾶ (6 {Υ7}6, δηἃ ψὨ]οἢ ἴῃ ἰατῃ 
ΜΔ8 ἃ δυηιδοὶ οὗ ἴῃ Βρίσ 8] σΊΟΤΥ τοβιϊπρ οὰ [86 
Νον Τοδίδιηθηι ΟΠαγοῖ, βοραγδίηρ Ὀοΐποοι ἰδ ΒΟΙΥ͂ 
δι {π6 ὉΠΠΟΙΪΥ (188. ἷν. δ), δῃὰ δἱ 186 βαυμθ {ἰπὴ6 
8130 ἃ ἔψρε οὗ 186 βρ]οπάον οὗ ἴδε Νεον “9οτυβδί μι, 
ον. χχὶ. 23. ᾿ 
ἐξα ῤο καθ ἰδόντος οΣ; αὐτούς πη θρολμὰ 

ἴ0ο 1. Οἴεγο, 81} Ῥγοβεηῖ; δοοογαϊηρ ἰο ἩοΙ, Βεπσ. 
οἷα., ἰῃ6 αἰδοῖ ]68; δοοοσαάϊηρ ἴο ὧδ Τρ οίε δπὰ Μενεν, 
Φοθυθ, Μοδοβ, δὰ ΕἸ} 8}. 226 Ὗ εἰΐθ δρῬθ 818 ἴῃ σοὺ- 
Βιτηδίίου οὗ μἰβ τίν ἰο [6 δοοουπὶ ρίσϑῃ ὈΥ 1υκα. 
Βυὶὺ ἴο Ὁ8 ὨΪ8 ὨΔΡΡΑΙΪγ 6 ΘΟΩΥΘΥ͂Β [6 ἱτρΓοββίοι ἰδ δ 
811 ρΡγοβθηῦ γα οὐουβῃδαονθα ὉΥ ἃ ἀδΖΖηρ Ἰιρῃὶ, 
ΜΏΟΝ, 848 ἰδ ποῦο, βοραγαϊϑα ἰθοτη ἔτοταῃ ἰ86 δϑγίἢ 
ΖοΠΘΓΑΙΥ ; τ ἶϊο 6808, ΜοΒοΒ, δῃὰ ἘΠ.) Δ ἢ δηϊογοὰ ἰμίο 
[86 οουὰ πρίοιΒδ μονογοὰ ονοῦ ἴἤθτι, βοαίϊηρ δου 
πὶ ἴι, ΤἬΉΘΓΘ ΒΘΟΙῚΒ 0 Βᾶνο Ὀ66Ὼ ἃ τηυ[08] δίῖγδο- 
τοη---οὗ [86 οἰουὰ ἀοπηπαγὰ, δῃὰ οὗἨ (6 ρἱοτίδοὰ 
ἔξατοε ὈΡπαγὰ, Α ργοϊυὰθ [μϊ8 οὗἨ ἁ (6 δβορηβίοῃ. 
Οἰδβμδυβῶι Ἔσρ  δἴηβ ἴΠ6 Θχργοββίοῃ “" ονεγδλασοιορα," 
88 ὑπρ] Υἱηρ ἰμδὺ [86 Ἰρν ττὰ8 80 ουοσροιογίηςς δηθὰ 
ἀΔ 72) 1τρ 88 10 Ὀγονοηῦ (παῖς Ἰοοκίηρ ἰηΐο ἴδ οἰουά. 
“ ΤῊ6 βἰσοηκοδὺ ᾿ἰρθῦ 16 -- σκότος. Ἠδποο ἰδ Ἰαίίοῦ 
18 αϑοὰ ἰη βοτίρίαυσο ἰμβίοδα οὗ ἰῃ6 ΤΌττοσ. ΤΏ Τοτὰ 
ἷ8 Βαϊὰ ἰο ἀν76}} ἱπ φῶς ἀπρόσιτον, δἀηὰ ἀραΐῃ ἐπ ἀαγἦ- 
φιό88, 1 ΚΊΏρΒ Υἱϊ, 12; Εχ, χχ, 21. ΜογοΥ τηΐββοδ 
186 ροΐπί ἴ τοημδγκίηρ ὑπαὶ βυο ἢ ἃ οἱουα που]ὰ ονοῦ- 
ΒΏΔΟΟῪ οὐ ῥἶδοα ἰι9 ἔριγοβ ἰπ Βοιηΐ-ἀλγΚ688, οἷο. 
ΤῈο οἴὔεοὶ οὗ ἴδ6 οἱουά νγγᾶβ ἴὸ ΟΥ̓Δ ΟἿ ἰδ6 αἰδοὶ- 
1686, ΟΥ ἴοσ [06 {ὑἶἰξππ|ὸ ἴο βοραγδαίθ ἰβοσω, ὁ ἰδ6 ὁΠ6 

ἃ, ὅτοσι ἰδ6 ἱτητηράϊαϊο ὈΟαῚΪγ γ᾽ βίου οὗ “οδυβ, 
Μοβεβ, δηὰ ἘΠῚ Δ, δηὰ οὗἉ αοἀ οομιίηρ [0 ἴμοπὶ : δηὰ, 
οὩ ἴδ οἵας, ἔτοστο 186 ργοίδῃ ποιὰ, Τμὸ βῃδάονθ 
οὗ ἃ ΒΟΥ ΠΥ ηἰρηῦ τ τὰ οἹοδίησ δρουμᾶὰ ἱμοῶ. ΤυΒ 
δυΥ βαὰ Ὀδοῃ οὐοσβῃδαοπθὰ Ὦγ 186 δύναμις ὑψίσ- 

του. Ὁπάον ἴδ ΞΒοολπιδἢ ον ονοσγεδβδδοποὶὼ ἰδ9 
ἱστία, δηὰ δβορδιδίθα ΠὮῸΡ ἔγοτῃ ἰῃθ το] 6 δποίσεὶ 
ποσὰ, Ὀτὶ Βοῦ ἰπίο {89 ἐπ τῷ ἡτητθαϊαίθ ἀἰυἱὴθ 
Ῥγέβοῦσο, ΟἸγὶδὲ ττ88 ΘΟπ οἷν, Ὦ 1Πς ἱηδρὶ 
οῃ οὗὨ Βοαύθηὶν ἔδ!. ὍΝ ἼΕ 

Α νοἱοο.---Οοἴρ. 0 Κ6 ᾿ΐ. 14: Μαῖϊ. ὅϊ, 11; 
Ματῖ ἱ. 11; [κ ἢ, 22. ΦΌΒη χὶϊ, 28. ἘἸΠΙ]εἶγ 
ἶη 2 Ῥοῖ, 1, 17; Φοδὴ ἱ, 88, ΤῊΘ δοϊοῖηῃ δἰϊοδιδιοῃ 
οὗ ἴ86 Μοβαδίδῃ δηὰ ὅοῃ οὗ Οοὰ, γουοπιβαῖρά ἰὸ ἴδ 
ον β ἢ ΓΠΘΟΟΓΘΟΥ ὉΥ [86 τοΐοο ἔγοσῃ σάν, Βοατὰ ὮὉγ 
Φόομη ὑμ6 Βαριἰδὶ, δὰ ἰπρουρὴ Ηἶτὴ ὈΥ [6 ἩΠΟΪ6 πλ- 
οι, Βαὰ Ὀθοὴ γοὐεοϊρὰ ΓΤ (86 ὑπ ο] !ο οὗὨἨἍ {[π6 τερτὸ 
Βοῃϊδιϊνοϑ οὗ (86 8 6 διὰ οὗ τ86 δβοδοοῖβ. 
Ἠδῃοθ δῃοίδος αἀἰγοσὶ ἰοβ ΠΟ Ἧ88 ΠΟῪ 
τα ὕτηο ἴο ἰ6 ΑΡροβίΐθϑ 88 (06 γοργοβοῃϊδινοβ οἵ 
186 ἐκκλησία.---ἘΓθᾶΥ ψὸ ἘΠχΩ, --αὐτοῦ ἀ κούετε, 
ἴῃ ΔῺ Θηρῃδίΐο βοη8θ. Το αἰγίπα αἰϊοεϊδίίου οἵ δὲ 
88 ὙΠΙσοῺ ἴῃ πα υ8ὺ τ᾽ οδβοα, ᾿πρ θὰ [86 ἀπὶγ 
οὗ ρεγίϑοι οροάΐθηοα, δῃὰ οὗὨ οοζηρ]εῖα βο δυστεμάογ. 
ΑΥὐ ἴ86 βδτης {{π|6, (158 Θοτητηδπὰ γου ἃ 8150 ΘΟΠΤΕΥ͂ 
ἰο [86 αἰδεὶρ]65 ἰμδὶ ἰάθδ8 βυο 88 ἰῇοβα το Ῥοῖεζ 
οηἰοτίαἰποα, ἀροὰς {π6 Κίησάοτῃ οὗ ἴῃς Μοδείδῃ δηὸ 
δὺουϊ (86 ΟΒΌΣΟΝ, τυδῦ Ὀ6 Ἰαϊὰ δεὶάθ. 

γεν. ἢ. Απμὰ ὁπ ὀοὐσὰθ δ:ειὰ ἰοιομ θὰ ἔδοσα, 
- οτΡ. [88. νἱ. ὅ-Ἴ: δῃ. χ. 9, 10: Βον. ἱ, 11. 

γεν. 8. Βανα εκ ΟὨΪΥ.--ΤΏ τοοσοοπὶ μδὰ 
ΠΟῪ αττίνοαὰ πῆθη 16 Ἰ,οτὰ γοησϊγοὰ πὸ ξατίθοῦ ἰοϑί- 
ἸΩΟΩΥ͂ ἔῸΠλ Νίοβοβ οὐ ΕἸ) ἰπ (86 Ῥγόβομοθ οὗ Η]δ 
ἀϊβοῖρ]οβ. Ἡϊοτίο 86 ΟἹἁ Ταεβίδταθης δὰ Ὀθθῃ 
1ῃΠοΐγ πδσγδηῖ δηὰ οὐἱάθηοο ἴοτ πὸ Νονσ. Βαϊ 0 ΓΚ 
[ὃς Νονν Οονοηδῃὺ ΔΒ ποῖ ΟἿΪΥ βεϊ ονυϊἀοπορα, νυΐ 
ΒΟΙΓΎΪΏΡ 88 οοῃβττηδίϊοῃ οὗ ἴΠ6 Ο]ὰ. Τηδ οσρτγοβεὶοῃ 
4180 ἰηαΐοδῖοβ ἴμδὶ ἐπ Ποὺ οὗ ἔδβεϊνα Ἰ0γ, ἴῃ διιὶςο- 
Ῥδοῃ οὗ ἰμ6 οὐ ΘἸΟΥΥ, ΔΒ ΠΟῪ ρδδὲ. τοῖα 
τοῖν ἔπ ῖρ τὶ (86 ρὶτίῖ8 οὗ (86 Ὀ]εβερὰ, ἴθ οΥ 
ὝΟΓΟ ὩΟῊῪ ἰο ἀοδοοπὰ ἱπῖο ἐμ ποιὰ δῃὰ ἱπίο ἔγεδῃ 
οΟμ δ οἰ 8, 

γεν. 9. Τ8ο νυἱείου.--Ὅραμα;:; ἴα ουϊπενὰ 
δια οδ᾽οοιδνο τοδηϊ οϑίδιίΐομ Ἡ Βοἢ ΠΟΥ δα βοθῦ ἴ 
ἃ Βίαία οὗ ρσορδοίίο ἱπβρίγταϊΐοῃ. ὈΙοσοης υἱοντα 88 
οηἰογίδίποά δϑοῦῦ ἰΠ6 τϑᾶβοῃ οὗ {18 Ῥγο Ὁ 6Ώ. 
Μόγγαν βυσροδίβ ἐμαὶ πὸ [οτὰ πὶδιιθαὰ ἴο ῥτουθηὶ δ 
ΤΟΠΘΟΙΒ οχροοίδιουϑ οὗ ἘΠ Δ. Ὑ7'6ὲ ἃγὸ ἱποϊποὰ ἴο 
ἰδῖκθ ἃ ΙΏΟΓΘ ΡΈΠΟΓΑΙ Υἱοῖν οὗ {π6 τηδίίου. Ἐρτ ἰδοοῦ- 
)εσὶ αἰπιοᾶ αἱ, ἰὑ δι ποοὰ {πὶ [86 Ῥγϊποῖραὶ ποοϊοαθ 
οὗ ἴἰδ6 ΟἸππγοῖ, οὐ (86 οσΘομβάοηςαὶι ἀϊβοῖρ]68 οὗ ψεῦυβ, 
Βδου]ὰ 6 βίγσοιυσιμοποα ὈΥ {818 ρίδησα οὗἁ ΒρίτἱυΑ] τὸ- 
8|1|168, τὰ ]16 186 ΒΟΟΓΘΟΥ͂ τὴ τ ῖοἢ Σὺ τδβ ἱπνοθιδὰ 
που]Ἱὰ ἰομὰ ἴο Ῥγδβοῦτθ ἰῃ6 ἀθὸρ δῃὰ ροπογίυ ἰῃ- 
Ῥτοβδίοῃ. Βοβίἀοβ, ἰῃ:6 υἱβδίοῃ οουἹὰ ποῖ ματα Ὀεθα 
τοϊδίϑὰ ἰο {86 οἶον ἀϊβοΐρ]6β8 πὶ ποαυὺ ἱποϊαάϊηρ, 56 ἀλ8 
Διηοης ἴοι. [ἢ Δ}} "ΚΟ Ἰποοὰ ἰΐ που]ὰ πᾶνα ἱποϊμδὰ 
ΘΏΥΥ͂, ΟΔΓΏΒ] ΒΟΡΟΒ, ΟΥ ἀου 8 ἱπ ἱποῖγ σωϊπὰβ, Τὰ 
ΡΘΟΡΪΘ " γο, οὕ οοῦσβθ, ποῖ ργεραγοὰ ἴὸ γϑοοῖνα δυοὶι 
ἃ ΘοΙσουηϊοδιΐοη. Ὑθο86 διθοης ἰθοσα πἘῸ ποῖὸ [μα 
ΨΟΓΒΌΪΥ ἀἱδροβοά που]ὰ δραὶπ ἔδυ γε ἘΑῪ ἰ0 ουΐ- 
υγαὶδ οὗ δῃιπυβίδειη : πδ1]6 ἰΠ6 δἀνογβατίθβ πουϊὰ 
αῦο οὐὐμον ἀϊγοοϊοα ἰμοῖν Ὠδίτοα δῃὰ ρμογβϑϑουτίοηβ ἴὸ 
186 ἴἄχοα αἰβοὶρ]εβ το μαὰ πἰ(ηρβϑοα (6 φίουγ οἵ 
ΟἸ γῖϑε, οὐ οἶδο βου ρῶς ἰο οοπίτογοσί δὰ 0 εἰδεν 
δ]οββοὰ οομνίοἰΐου οὗ ἰδ βρίτυλὶ στρα] λοθ πὶοὰ 
Ἰιδὰ ορεποᾶ Ὀοίοτα μοι. Νοὶ {1} αἴϊον ἴλ6 γεβαττεοίοῃ 
οὗ Οτῖδὶ ἔγοσω 5.60] γγδβ ἴ:6 που] ἴὸ Ὀ6 ἰδυρθὶ ΒΟῊΝ 
ταῦ ἢ Ὀοιίοῦ δὰ Πδρρίοσ ἴμδη, ἰῃ ἐμ οἷν ἀτεδὰ οἵ ἀοδίδ, 
18οΥ Βαὰ Εἰ μοσῖο ἱτπηαρίποα, γγλ8 [86 δίαϊο οὗ (86 ῥοῦ 
ἐπ Κὅ'[8ιοοὶ (ἴοτ Ἄἐχδσαρὶθ, οβοθ δπὰ ἘΠ76 8). Τρ ἰμοῖ 
ταἱ ΟΠ τῖδυ---[ῃ6 Βδσηὸ γοβίογαάδυ, ἰο-ἀδΥ, δηὰ ἔογ οὐεῖ 
---ποὰ 81} δἴοπρ 116 ἃρ ἐπ φίοοτα οὗ Β5Βθοὶ, νγδδ ΟἹ] ῦ 
ἴ0 ἀΡΡΘΆΓ ὙΒΘΏ, δὲ δπὰ ὉΥ ΙΒ γοβυττοοίίου, 5μοοῖ ἵν 
Βαϊ οδαϑϑὰ ἰο εχίβέ, 

“νι ες σκν ὌΜ! 



ἱ 
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ὩὈΟΟΤΈΕΙΝΑΣ, ΑΝῸ ἘΤΕΙΟΑΙ, 

1. 8δὲ ἴμο Σἰχοσοίϊεαὶ απα Οτ ἰοαϊ Νοίδδ. 
4. Τ΄ε Αἰείογν 97) ἰδ Ττγαπεβσιιγαξίοη.----Ὗ ἀτϊουβ 

σίοττβ Ἀγ οηἰοσίδιποα οἱ (18 βι ] σὲ: 1. Ὁ ἢ48 ὈΘΟΠ 
Θα 88 ΤΔΘΓΟΙΥ 8 νἱβίοη. ΤῆυΒ Τογυ Δ (ὐοη- 

ἔγα Μαγα. ἱν. 32), Ποτάον, δμηὰ ατγαίζ.0 2. Μουϑγ το- 
ἔδιὰβ ἰῦ 88 Ῥδυν δ υἱβίου, δη ἃ ρδγι γ δὴ οὈ͵οοίίνο 
το γ. Τῆ6 ΔρΡΡοΆγβηοα οὗ Μοβ68 δπὰ ἘΠ} 8ἢ ντα8, ἴῃ 
μα ορὶπίου, τ ΓΕΪΥ ἃ Υἱβίοῃ : ψΏ1]16 (86 ρἱοτίουβ 
οὔδηρσο ἴῃ 1πΠ6 ουὐἰαγὰ Δρρθδγαπμοο οὗὨ Ψ680}8 γὰ8 ΔῊ 
οὐ᾽οοῖνο τϑα! ἐγ. 8.41} [Π6 δηοίοπὶ ἀορτηδίς ττίΐοσβ 
οδαγδοίοσίζθ ἰὑ 88 8 ρΌΓΟΙΥ ουϊναγὰ δηα Υἱβ Ὁ]6 ουθηΐ, 
Τὸ (8. Μογον οὐ͵οοίθ, ἱμαὶ ἃ πσου]ὰ ἱταρὶγ ἰμαΐ [6 
τοδιστοοου οὗ Μοβ08 ἨΔ5 ραϑὶ; 88 1ἢ (Π6 βρίσι (8. οἵ 
(86 Ὀ]οθθθαὰ ὑσατο ποοοββδυῖ ἀρδίϊζαϊα οὗὅὨ 811 οογρογεί- 
ἐγ οὐ ἔοση.0 ΤῸ (86 βαῦλὸ οἴἶεδοὶ ατγοίιβ σϑιρδυῖθ : 
Ὡς οογΡογα υἱάογὶ ροδειπί α 1).0 ἕπ λώπο ὠἰδυὴ αἀδ- 

δογυαία ; ὙἘ16 ΤἼοτα.8 Ααυὴδ8 βυρροϑβίβ μαὐὺ Μοβοθ 
τηδο υ86 οὗ ἃ ὈΟΩΥ ποί ἷβ ονγῃ." 4. Α πύσαρος οὗ 
Βαίαγαὶ Ὄχρ δηδίϊοηβ οὗ {86 ὄσθηῦ ἴᾶνα 66 πη ἢαζαγά- 
εὦ, Τῆυβ ἰδ ᾿88 665 γοργοβοηϊθα---(α) 88. ἃ υἱβίοῃ 
ἰπ 8 ἄτοδαια (Θδθῖοσ, Βδυ, Κυΐποοϊ, ὁσοη Νραηαοτ) ; 
(ὁ) ἀοοοπυρδηϊοὰ ὈΥ͂ ἃ ἰδυπάοτ-δίσττη ((ΔΔὈ]6Γ) ; (6) 88 
8 τηροϊϊορ, Ὀούπνθοῃ “9688 δῃὰ ὕπο βοογϑῦ, ὑπιζλονσι 
δὐπογοθ (Κυΐποοῖ, Ὑ᾽ είατηὶ, Ῥδαϊυβ, Ηδ86) : (ὦ) 
88 8ἢ δἰσθϑροσῖο ΡΒθποσθθπου (Ρϑυϊυ8, Ατητηοῃ 
ὅ. ἘπαΙὰ τοραγὰβ 1 88. 8. σϑὰὶ ΟΟΟΌσΤΘΏΟΘ, Ὀπὶ τὶϊ 
ταγ ΐ 8] ομα 6 ]Πἰβμτηθηΐθβ. 6. βομυ]ζ, βίγαιββ, δπὰ 
ΟἰοΓΒ τοργοβϑιὺ ἰδ 88 ἃ ρύγα σα γίμ, ὁπ (6 στουπᾶ οὗ 
86 ἱπ)αποίΐοι ἴο 'κθϑρ ἰὺ 8 βοογοῖ, νυ βιοἢ [ΠΥ τοραγὰ 
88 ἃ Βοιίΐοη. ἡ 7.ὄ 10 28 ὍΘΘη νἱονγοα 88 ΔῊ ΔΙΪΘΡΌΓΥ, 
ΟΥ ἃ ἔσυγαϊνο τοργοϑθοηϊδίίοι οὐ 86 Ββρί τα) Ἰἰρῃι 
πορατιθὰ οἱ ἰμδὺ οοοδβίουῃ ἴο ἴπ6 αἰδοῖ] 68 1 
ἴδ6 οΠδτγδοῖον δηᾶ πόσκ οὗ οβ8 (ΥΥ εἰββ6). 8. [π οὔ γῦ 
ορἱῃΐου, ἱὲ ὈΘΙοΩΡΒ ἰοῸ ἃ Βὲρθον Βρῇθγα οὗ δχὶβίθῃοο, 
δου ἰηἰπρ [6 ὕνο δἰ θηθηΐβ οὗ ουὐπναγὰ τυδηϊοβίδίίοι 
δηὰ ερί τὶ 4] νἱβίοῃ (866 ζϑδϑη, «διε, ἰ'. 2, ». 904 ; ὅπὰ 
οὐ ἰδ6 βϑηογαὶ αὐεδίοπ, ἰΐ. 1, Ρ. 41). Ενϑῃ ουοσγ, 
ὙΠῸ Γοργοβθηῖβθ ὁ06 ρμᾶγὶ οὗ (6 παγταῖϊΐνο 88 8ῃ ΟὉ- 
οοῦνο τϑϑ]γ, ἀπὰ {86 ΟἴΒΟΡ 88 ΤΔΘΓΕΙΥ ἃ υἱβίοῃ, δὰ- 
τοῖ5 τηδι δἰ πουρὰ [86 νοΐοθ ἔγοτα βάθη Μὰ8 ἃ ΒΡ Ϊ- 
ἰἴὰΔ] δηὰ ἱππαγὰ ἰγαπβαοίίου, γοὺ ᾿ξ βοοιηθὰ δῃ ουΐ- 
πατὰ ρεγοορίίου ἰὸ μοδθ ὙῺῸ ὝΘΓΟ ἷπ 8 βίδίθ οὗ 

οι οὗἁ ὑπο 1,οτὰ τῊδ8 ἃ τη Δ}}69- 
ἰαοη οὗἔὨ {86 Ββρί τσοὶ ποσὰ ἰπ {80 τηϊάβὺ οὗἨ δδγί ἢ} Ὁ 
Ἰ6. Ι τϑ δδ ἰἢ ἰδο [οτὰ δὰ δἰγοδαν οηΐοτοα Ηἰβ 
ΤοδηϑίοῃΒ οὗὨ ροσῦ. γ᾽ ονίπρ ἰὑ 48 8 δίδρϑ ἴῃ [86 [ἰ5- 
ΤΟΥΥ οὗ ΗΪ5 ρῥεσγβοῃδὶ ἀθυθορτηθηῖ, {86 ἰγδηββραγδ οι 
ΤΏΔΥ Ὀ6 ΟΒαγβοίοτζοα 88 οοουργίηρ 8 ὑΪαοο ἱπίθττηο- 
ἀϊαϊα Ὀοΐνοοθῦ ἰἥς ταὶ κὶπρ ΟὨ ἴΠ6 868, διὰ (6 Ὦθδγ- 
ἴῃρ [6 νοΐθθ ἔτοπι βθαῦθῃ ἰῃ (Π6 ῥγθοϊποίβ οὗ 88 
ἰδαρὶθ, Φοβη χὶϊ, “πη οοτγίδίῃ ἀἰβθαβθθ, 8 ᾿υταϊ πο 
ΔρΡΡοάσγϑῃοθ οὗὨ ἴ86 ὈΟΔΥ Β88 θθϑὰ οὐβοσυϑὰ ὈΥ ῥῃγϑί- 
οἰδὴβ ἃ8Β 6 δίγδηρο διὰ γὰγο βγιηρίομη. ΤΪΘ ἸΩΔΥ͂ 

4 [0 ε] ΠΣ ϑ οι, διέ22. Ῥενολοϊορέο, Ὁ. 869, ἘΡΡῦσεΝ 1ηεἱ Μο- 
δε δοδυπιεὰ δὴ ἰτηγηδίοσίαὶ γοῖ ΟΧΙΟΤΏΔΙ ν] δ ὉΪ6 (7) ΘΟΡΘΌΓΔΠ 69 
ΘΟ; ΐογπιθ 16 ἴο Ὠἷδ ἴοσττηοσ Ὀοᾶν.--Ῥ, Β.] 

4 [ϑέσαιβα υἱϑνβ [0 ἡδέχρρν βπδσδν ἐν 88 8 Ῥοοίίο ᾿τ ἈΠ 0 ἢ 

οἵτο Ἔτοηΐ τοϊαίεὰ, ΕΧ, χχίν. 1: χχχίν. 39 βα., θη Μυδοδ 
ποῖ ὮΡ ἴοὸ Μουπὶ δίπαὶ ἰπῖο ἴῃ 9 ρύοβϑοηοθ οὗ οδουβῇ, δηὰ 
οἢ τοϊωγηΐης “ ἷθ ἴβοο βῆοηβ," ἐμαὶ 06 οί ]άγοη οὔ ἴδγϑοὶ 

“τότ εἴγε ἃ ἔο δόσοο ἱρὰ εἶπ. βίτγαπδβδ ἐμ ΚΑ ἴθ ΟὨΪΥ δ᾽ ἴοτ- 
μαῖϊνο [ἴο6 Ὀθένσοοη Ὠἷ8 γί μο-ροοίίο δηὰ (88 ο]ά ογτπῃοάοχ 
γίον. 326 π1|5 ΠΟῪ 76δεν σεδι, 1864, ἢ. δ16 δῷ. Βαϊ (6 
εἰγουσιαίδητία! δοτϑοιηοηΐ οὗ ἔὴ6 [ὮΤῸ0 δέσλορε ἰδῖδ ἴὰ ἐπ οἷτ 

δοοουῃὶ, ἐδ 6 ἀφ πιο ΦἈτοποϊορίς δὶ] ἀδίθ οὗ [λ6 ουϑῃΐ, 118 601- 
ποοξίου τὰϊὰ τυμδὶ ζοϊοννβ, [29 δἰπδίοπ ἴο 1ξ ΌΥ͂ ο56 οἵ [86 

“ἰϊποιθοα ἰῃ 2 ὕοῖ '. 16-18, δηἃ [ὴ6 ΤΊΔΩΥ͂ ΡΘΟυἑ δΓ γα! 8 ἴ0 
“ϊο πὸ Ραγαῖ]οὶ ἰδ ἡθαπὰ ἴῃ [86 ἰγδηβῆρητδιοι οὗ Μοβεα, 
οδῦῖκο ἴμο τον! οδὶ υἱονν ἔπη ροδδὶ ὉΪ6 νέα ΤΣ ἰδ δἱφ γὲθ 

οΟὔ.“ὉΣ, ὃ. ἐδ “έειια, ἔχάοτοῦ ἔνα ἱταπλβχατγαί 

υοηῦ ἤθγο γοοογαθα σηΔΥ Ὀ6 

ΒΕΙΥΘ αὖ Ἰοδβὺ ἴὸ ΒΏΟΥ ἰδ ὈΪ 1 γ610 8] ροββὶ ὉΠ  οὗἉ ϑαοὰ 
8. δι βϑίοη οὗ ᾿ἰραϊ ἔγοτῃ ὑμ6 Ὀοάγ, δἰ πουρἢ ἰδ 88 
ὭΘΤΟΓ ὈΘΘῺ ΠΟίϊοΟα 88 τηδγκίηρ (86 δἰρθιοθὶ βίδα οὗὅ 
ΒΟΔΙὮ πὰ νἱρον." Βοίἢ [86 ἐου πο δῃὰ ἴῃ τοϑύοσ- 
ον οὗ 86 Κἰπράοπι οὗ ἀοἀ υπᾶρον (π6 ΟἹ ἀϊβροπβδίίοῃ, 
ψ0 δὰ ΘαΊΔΙΪγ ὈΘοη τοηοῦϑα ἔγοσῃ {18 τουϊὰ ἴῃ 8 
ΤΟΪΓΔΟΌΪΟΙΙΒ Δ ηηονῦ (Πουῖ. χχχῖν. 6: 2 Κίηρβ ἰΐ. 11 
διὰ Ψ6808 Ηἰπ)561} (τ ο86 σοβυστθοίΐοη γγ188 δἵἱ μερῶν 
ὝΟΣΟ ἰγδηβῆσυγοα ἱπύο ἰμ6 βαῖὴθ ρίοτ βεὰ βίδίβ. 
γου ΟοΥἸΔΟ ἢ : “ Αἱ Ηΐβ Ὀαρ(δτη 6818 μδβὰ δβ 86 ὅοῃ 
οὗ ἴδῃ οηϊογοὰ ἰδαὺ πον κίηρσάοαῦι οὗ ἀοα ὕροῃ οΔγὶ ἢ 
ΜὨΐοῦ Ηδ ΗΐμβοιΕ μδὰ Ἰουπάοα, Βιυΐ αἱ ἰδς ἰγϑῃθ- 
Ξπατε ΚΒ Ηδ πὰ γοδοβϑὰ {δμ6 ροτϊοὰ οἵ ΗἾ8 Ηἰβίοσυ, 
πσῃ, βανΐηρ Γ}}Υ βου Ηΐ8 αοέυδ οὈραΐομος, ΗΘ 
ἯΔΕ ἴο αἰβρίδυ ομἱοθυ Ηἰ8 »αδεὶυε ΟὈδαΐθηοα. “δι 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ἀοδοτίθοα 88 ἃ 8680} οὗ τοδί ἴῃ Ηἰἱβ [δ][.80- 
ΘΟ ϑη δὰ τἱοίοσγ." 

4. Το ταοοϊίηρ οὗ (86 [μογὰ νεῖ Μοβε8 δπὰ ΕἸ ΔΕ 
ΘΟΒΥ͂ΘΥΒ ἃ ἰμτοοίοϊὰ Ἰοββοῦ, (α) .1} ἐλοιοε ἐλ6 δϑοαγιπρ 
ο7 ἐλο ιάωγε ὠροη ἐλθ ργεδοηέ τοορϊά. ΤῺ6 ἀθδᾶ δγὸ 
παϊηρ [Π6 ΔΡΡΟοΆγαΠΟΟ οὗ ἰμ6 Ιοτὰ, Ηθ Ἰϊξ ἂρ [89 
εἰοουῦλ οὗ δάθβ, Ὀγουρεῦ 118 ἴο [18 ἱππιαΐοϑ, διὰ ἱΒΓΟῊῪ 
ΟΡΘα ἰΐ8 ψαίθβ. 16 τιοβϑὺ δχαϊθὰ οὗ ἴ6 ἀορατγίθα 
Βρ᾽ γὶ 8 β6σθ ἀἃο βοιιᾶρο ἰο Βίων. (δ) ἢ αϊδοίοδεβ ἐλδ 
δεοαγίηρ 07) (λ6 υἱδοὶδία ἱρὸν ἰλε ἱπυϊδὶδῖδ ιοονϊά, ὯΤΒ6. 

βα 88 ἴδ οαγηθϑῦ 
διὰ οοτητηθησοτηρηΐ οὗ ΟἸ γῖϑ. Β ρσοδοίηρ ἴο [86 Βρί γί 
ἴῃ ῥτίβοη. [Ὁ νδ8 βυοοοοάρα ὈΥ ἴΠ6 τηονοιαθαΐ ΜὨ]Οἢ 
τοοῖς ῥἷδοθ διηοῦς ἴδ6 ἀοδὰ πΏροη ΘΟ γὶβὺ δῦοβα (Μαϊὶ, 
χχνΐϊὶ, 42), ἀπὰ ΓὉ}Ὺ τοδὶ χοὰ πθοθη Ηδ ἀρβοθηαεα ἰηΐο 
μδάοβ ἴο Ῥγϑβοὺ ὑδ6 ρβΌΒΡ61] ἵμοτὸ (Μαίι. χὶὶ. 40; ΕΡἢ. 
ἷν. 9; 1 Ῥοί. 1], 19; ἱν. 6).5 (ὁ) Τ,Κ,δ σαΐλόν ἄοιο ἰλὶδ 
«οογϊὰ απα ἐδι6 πεχέ πιδοί, 80 ἴο , σπα οοαΐεδοα ἐπ 
ἐλδ γεξιιγυδοίίοη 97 δ. Ἴλιο αἰόγθηοο οὗ πη6 δῃὰ 
αἰγουχμηδίαποοϑ ΠΟΓῸ ρἶνοβ υἷδοο [0 ἃ ἰσῆοῦ ὈΜΣΥ. 
ΤῊ ἀἰϑοίρ]ο8 τσοτθ ΠΟῪ ἰδυρῶὶ μδὺ [86 Βα ΡΒ δπὰ 
ἀοδίῃ οὗ ἰ86 Μοββίδῃῃ ἀϊά ποὶ βουδρ [8:6 οοῃμῃθοίίοῃ 
Ὀοΐποοι Ηΐπ δπὰ [μ6 ΟἸἹὰ Τ᾿ οβίδιηιθῃϊ,---ἸΏΟ ΓΘ οϑρθοίδ),» 
Ἰγ, ἐμαῖ Ὀδΐτθοη Φ68ὺ8 δηὰ [86 ἰαπρίνοῦ ὙΠῸ ΟΟὨ- 
μα ὈΪΑΒΡὮΘΙΏΘΓΒ ἰ0 ἀοδίι, δἀπὰ ουθὰ [ῃ0 ΖΕΔΙΟΌΒ 
Ρτορ οὶ ὙὯο μαά οΔ]16ἀ ἀοντῃ ὅτο ἴτοτα μθαυθὴ ; Μ}110 
{686 ὙΟΡῪ Βυοτίπρθ οομειϊταϊοα ἰἢ6 ΒαροτίοΥ ὮΥ οὗἉ 
(λ6 ϑαυϊοὺῦ οὐδοῦ (μ6 τοργεβοπίδνοβ οὗ [86 Ο]ὰ εἷδ- 
Ροῃβαίίοη. ““γβίη, 88 δὲ Φογάδῃ, αἰὰ {π6 γοργοβϑοηῦ- 
αἰνοβ οὐ (86 ὕπο οουθῃηδῃὶβ τηϑοὶ." Βεβίάϑβ, 86 ρυ 
οὗ Βρ866 ν͵γὋ8 4150 Ὀγτ ἀρϑὰ οὐὸσ ΟΥ̓ (8 ουνθηΐῖ. ἴπ ἴΠ9 
Ρογϑοι οὗ Οεὶβὶ (16 Ὀαιτίοσβ τ οἢ βορασαῖθ Ὀθ ΘΟ Ὼ 
(158 δὰ {86 οἰμος πσου]ὰ Ὀοβδῃ ἴ0 χῖνο ΤΥ. ΤΏΘΥ 
ἔαγο ΡΪδοθ ἰὸ 8 δίρθος τηἰίγ. ΤὨΐΒ ὑγαπβι οι 8 
σοτωρ]οἰοα αὐ ΗΪΒ8 τοβυττοοοῃ. Ηρποθ αἷβὸ ὑπΐ8 ταθοῦ- 
ἴπρ᾽ ΤΑΥ͂ Ὀ6 Οδαγδοίογιζθα 88 δὴ δυ(οἱρδαίίου οἵ 186 
ΒΑ] ““ τθοοῃοϊϊηρ ᾽" οὗἨἁ ἰμϊηρθ ἰῃ Ὠθϑύθη δηὰ ἰῃ θσίῃ 
(6. ἱ. 20). 

ὅ. Τῆς οἱοιιά.---(“ Νοὺ ἃ ἀκτὶς οἱουᾶ, Ι|Κὸ ἰδδὲ 
σοῦ τεβίθὰ οἱ Βἰπδὶ."" Ο. σοι 6 γἾ80}..}---τἰτἁί βοσυϑὰ 
ὩΟῦ ΤΩΘΣΕΪΥ͂ 88 8 θσυτο οὗ [Π0 ῥργϑϑϑῆοο οὗ ἀοᾶ, θὰ 
Ἰἶκο (ἰδθ ρ Πὰν οὗ οεἰουαὰ δπὰ οὗ ἤτγο πιο ἰηίοσνθῃ 
Ὀοίνοοη [δγαοὶ δηὰ (Π6 Ἐαγρίίδηβ, ᾿ξ μὰ ἃ ὑποζοϊὰ 
δβροοὺ--᾿υϊμρίηρ ᾿ἰκἢϊ το 126 006 Ῥαγίγ, δῃηὰ δΟμ068]- 
ἰωσ ἰδ ἔγοπα ἰῃ6 οἴμεγ. “.Ἃ8 ἴ86 Ὀτγίριίμοβϑ συ ΐοὰ 
οΥογβμδάουοα ἰποτὰ τπδὺ Ὅ6 τοζαγἀθα 88 ἃ τηδηϊξοβιθ- 
ἰἴΐοῃ οὗ ΒΘΔΥΘΏΪΥ ἰπὰ 186 τηλάβιὶ οὗἉ δϑυίμ!υ 116, Βοὸ 186 
Ἰατηΐπουβ οἰουὰ 88 (86 ουϊπατὰ ραγὺ πὩϊοἢ ΠΟΑΥΘΏΪ, 
Ἐἴ8 ργαρδᾶγοθ ἴον [861 ἔγομι θαυ} Υ ΟὈ:οοίβ, βίπος ἰΐ 
οδπηοΐ ἌΡΡΘδῚ ἴῃ 4}} 118 ἱπῃδγθηὺ ρίοσυ. Αἰ γΑ ]δυὶγ ἷβ 
180 δι οὗὨἩ Ὠοάνοῃ ἰοταρογεὰ ἔον οὰγ οατὶδ ὈΥ [86 ἰῃ» 
ἰοσυοποι οὗ οἰου8,᾽") πος τοῆοοὶ δαὶ Ἰρσὶ [ῸΓ υ8 
88 Ἠδοὰ γοαυΐϊγοίῃ. Τὸ 8 ἰζ Δρρθᾶγῃ ΘΧΟΘΘΟΪΏΡῚΥ εἰμ. 
εἰδοδαηί, ἐμαὶ 186 οἰουὰ τρίς βοραγαιθα 186 ἀἰβαϊθ ] 68 

4“ [Ὀορδσθ ὮΘΓΘ ΤΩ ὨΟΐΘ οἢ Ὁ, 238 δη4.--Ἐ. Β.} 



810 ΤΗΕ ΘΟΒΡΕῚ, ΔΟΟΟΒΡΟΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΗΒΕΥ. 

δοὰ ἰῃ6 Τιοτὰ δρροδγοὰ αἱ 86 ΥΟΥῪ τηοσηθηὶ ἩΠΒΘΏ 
Ῥοῖογ υἱἱογεὰ ἃ ΚΑ ΣΙηΕ ΜΟΙ, 88 6 ΒΑΥΘ Β66Ώ), γγ88 
ἰηάϊοδιΐνα οὐ ᾿Ϊβ8 βδουλίδν βίδίδ οὗ τοϊθὰ. Ηδφησα ἴδ0 
οοτασηδηὰ, “ ραν γὰ ΗΪπη,᾽ ΙΏΔΥ δ6 τομδγαοα 85 ἴῃ ἃ 
ΒΡΘαἷΔ] τηληποῦ δα ἀτοββϑὰ (0 Ὠΐμ. 

6. Εἔτοῃ [0κ6 ἰσ. 88 νγὸ μαΐμον ἐπαὶ Ῥοῖοῦ δά- 
ἀγοβϑοα 18 Ῥγοροββὶ ἰο {6 [οσὰ τ ὮΘῺ ὯΘ ΒΔ οΒο8 
δοὰ ΕἸ} 4 ἢ δοουὶ ἰο ρασί ἔγοτα Ηΐῃ. 1 γγδϑ (Πθῃ ἰῃδὶ 
10:6 οἱουὰ ονογβδδαοποα πση), αὐπὶ (8:6 γνοΐοθ ἔτΌσα 
ΠΟΔΥΘΏ ἯΔ8 ποαρὰ. [0 Β6ΟΙῺ8 88 1 Ῥοίορ που]ὰ μασθ 
Οὔ ΔΓ ἀοιαἰηοα 1886 Ὀ]οββθὰ βρίγιί8 ἴοὸ ῥγοίγδοί 
[δ φἴοτγ οὗ ὑμαὺ βουῦ. “Ηδ νυ] ὴβδῃϑα ἰὸ ἱπδιϊαιϊθ ἃ 
βοτί οἵ δἰσῃ-ουγοῦ οΒιΔ]Π]8ῃητηθηῖ, " οὐ 0 ἕουμπα 8 
ΤΩΟὨΔδιΐς ογάοσ. ΤΏΘ δομαπιυηΐοι τ οἢ 6 τ88 δρουὺΐ 
1ο ἱπδυχυταίθ τγαϑ ἰ0 αν ΟὨγδὶ ἴον 118 Ἰοδάον, ΜΌδοδ 
ἴον ἰἰ8 ἰαπτυξίνοσ, δηὰ ἘΠῚ ΔῈ ἴῸν 118 Ζοα]οὶ,---ἰπ βμοσί, 
1δογο 88 ἴὸ Ὀ6 δὴ ουϊναγαὰ διρδι χατηδίίοῃ οὗ (86 ΟἹὰ 
διὰ Νοὺνν Τοβίδιηοηῖθ. Ηδηοο [86 δἰϊοτηρί ἰ0 ἀοίδίη 
ἰῦοδα ἯΐΟ ΟΝ οῃὐογοα ἃ βρίγίἱπ8] οχίβίθῃςο, δα ἴο 
ορϑϑωμῖν {πεῖν ἰοστοβισίδὶ ἀρροδγαηοα ἴῃ ἰὨἷβ που]. 

18 Βρ8κ6 δίπγοι, πο Ῥοίογ---ἃ ἰΥρα6 οὗ ιπδὶ Οδυγοὶ 
ὙΓΌΣΟΝ 811}} ΔΡῬ68]8 ἴο δἷ8 δυϊδβοτγιγ. ΤῊ Εδαρο]δβὶβ 
δὰ, ὈΥ ψΔΥ οὗ ΔΡΟΪΟΡΎ,  Ηο πὶδϑὲ ποί τ μδὶ ἢ βαϊὰ ᾽ν" 
(Ζαδοιι σευ, ἃ, 5, Ῥ. 907). Ηθ 88 ΠΟΥ͂ ΤαΔὰγ ἴῃ ὁπ6 
8636 ἰοῸ ΓΟΠοῦΠΟΟ ἴπ6 ποι]ὰ ; Ὀυΐ 8. ΒυΣΤΟΠΟΡ 88 
ΓΔΘΤΟΪΥ οαἰπατὰ. ΤὮΏ6 ΡΓΟΡΟΒΔ] (ΟτΟΙ ὈΪΥ ΓΘ 0 8118 ἴ0 ΟΣ 
ταὶ β 8. Ἰἰαΐοῦ βοοῦθ δηὰ υἱΐογδησα: “ κογὰ, ποῖ ΤΩ 
ἴδοι ΟὨΤ θαυϊ ΔΙΒΟΤΩΥ δηὰδ διὰ ΤΥ ἢι684,᾽" 

ἢ. Τα ῥτγοβίγαϊοη οὗ [μ6 αἰβοίρ]98. δἱ ἴδ υἱδβίοῃ, 
ΓοΙηΐμ 8 ὰ8 ΟΥ̓ (Π6 5 τη] Οσροσίθηοο οὗ [06 Ργορἢ- 
οἴϑβ. Αἱ δῃοίπος ἰἶγμθ, Φόθη δσρογϊ θμοθα [86 Β8Π16 
δπο (ον. 1.), διοπίηρ (86 ἰπηβηΐ6 τηδ)οβὶν οὗ Ομ τῖβυ 8 
ΒΡΡΟδγδησο. ϑοῖ 8180 888}} Ὀ6 186 οἴἶδοι οὗἉ ἱπ6 βὶσῃ 
ἴγοσαη θα οἱ [ἢ 6 ὨΔΙΪΟΏΒ οὗ ἰῃθ φαγί ἴῃ [86 ΑΑΥ͂ 
οὗ ἡυάφτηρυὶ (Μαίϊ, χχίν. 80). 

8. Τῇὴε οδ)εοί οΥ ἐλὲξ υἱδιοΉ.---Βοῖοτα (8 αἰδοῖ] 08 
οου]ὰ τλῖῃ βαΐθιυ ἀσβοοπὰ ἰηὶο 86 ἀορίμ8 οἵὗἉ ἰοιαρίδ- 
οι οσοπποοίοα σι ἢ (6 ΟΓΟΒ8 οὗ Ο γῖϑι, ἸΏ6Υ 6 ΓΟ, 80 
ἴο ΒΡ6ΔΚ, ἰαβδίθηθα ἰο θάνῃ ὮΥ͂ (Π6 σογ8 οὗὨ {15 γ]ἱ8- 
ἴοῃ. “Τα Ομυτοῦ νὰϑ ἴὸ δύθ 90] ονυβρ πὶ ϊὰ 
Βρ τὶ 8] τ] 168, ἀηπὰ πὶϊ {86 που]ὰ οὗἨ βρὶτῖῖ8, θ6- 
ἔογα ἴΠοβ τγοδὶς βοαγίβϑ. οου]Ἱὰ Ὀ6 οοπνοσίοα ἰῃῖο Ὀο]ὰ 
δηὰ ἰυἱυτρηδηῖ ἩΪΠΟΒ868. ἴ0 τηροὶ 1:6 ποηὰ, ἀφαϊῇ, 
δηὰ ἢ6]}᾽" (ἐεδεη σεδμ, ᾿ι. 2, 909). 

ἨΟΜΙΙΓΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΔΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΟ δηϊεὶραϊΐοπ οὗ ΟἸτὶβι 8 Ηπ8] φίουνυ. --- ΤῊΘ 
τοἰσβουϊουδ ἰγαηθβρσυγδίίοη Οὗ ἴπ6 Ἰοτὰ δ ρῥ]οᾶσθο οὗ 
ΟἿΣ ταϊγδσυϊου8ϑ ἰγδηββρυγαίίου ὃν {πὸ 1, οτὰ.---4 πῶ 
αὔον εἰς ἄαγε; οτ, ἴῃ ἢτβὶ πϑοκ οὗ βυβοστίηρ οὐ (6 

οὔτ αἰδβοίρ]θβ, ργουϊουβϑ ἰο 86 βυδοτίηρΒ οὗ [Π6 
τὰ Ηϊτηβοὶ: 1. 118 Ὀορίπηΐης : ἰῃ6 οοῃοββίοῃ οὗ 

Ῥεῖογ, δῃὰ [86 δηπουδοοιμοηὶ οὗ {πὰ [μον 8 Βα ο- 
2. 18 διωρ)ουτωθηῖ : ἔδυ] τζιησ ΤΠ οἷν το 8 

πὶ ἱΒουρῆϊδ οὗ τπ6 οτοϑδ. 8. 118 Ο[086: 8 9'ο- 
τίουβ ΒαΌρδι οα ἴὴ6 ΠΟΙΥ τηουῃὶ.---ΤῊς ἴὮγθο ἰηιὶ- 
τοδί αἀἰβοῖρ]ο8 οὗ ὑπὸ ογὰ δὴ ἰτηαρο οὗ ΗΪ5 οἱοβα [οἱ]- 
Ἰουοσβ ἱπ ἴ86 ΟΒυΓΟ; : 1. Φοἢη, 88 γοργοβοιλίησ (ἢ 6 
ἔγϊθηβ οὗ 6808 τῶηο γοϑὶ οὐ Ηΐβ Ὀγθαδὶ; 2. Ῥοίογ, ΟΣ 
[186 δοτνδηίβ οὗ ΟἸ τὶ 0 Ῥγορᾶγο 16 οχιθηβίοη οὗ 
Ηΐδ κἰησάοχῃ ; 8. Φδιη68, ΟΥ (86 σοΟυγρΟΟυΒ δηὰ ρ6- 

μὰ Οονδη: Πποολλίνολα, α τότ οὗἶδη ΠΟΡΤΟΡΦΗΣ 
τοὺ ὉΥ Οὐτιηδῃ ἩΓΙΤΟΥΒ 88 8 ΒΟΌΣ, δηδὶ δ ἰἀ θη 8] νυ ἢ 1} 9 
φδίδ Ὁ δ θὰ ουτοι οὐ Βηρϊδηά, θη λέσλ ολερολ, ἕο 
ολωνολ, πὰ δγοαί ολώγολ δῖὸ δι]θοϊίνοθ ΟὨΪῪ ἴο ἀϑοϊ χπαῖὶθ 
16 ἀδετοὺϊ ραγιϊδα οὐ ᾿ῃθοϊορίοδὶ δοῦοοἹβ [ἢ ἴ00 Δημῆσδη 
Οδυτοῖ, οὐ ἰδ ἴπ6 Ῥτοιέδίδηις Ἐρίϑοορδι (Όγοἢ οὗ ἴδ 
συϊιοὰ ϑικίοα. 1 15 βυγρυγ δίς τ τῆὴο ΕΠ ΩὉ. ᾿ΣΔΙ δι αἰ οἢ 
ἈΠ ΟΓΑῚΥ τέράοτο έσλ (λμγεολι τ ὨΐοΣ, ἴο τἴπ ὑὉδδῖὶ οἵ ΣῪ 
Ἱκπονοῦρο, 16 ὥϑυοῦ ὑδϑοὰ 8 8 βουη ἰὼ ξοοὰ Ἐπ Ω68.---. Β.} 

βουοΐηρ τ ὶΐποβδε8 οὗ ΗΐΪΒ ΟΤΌΒΒ : ΟΥ̓, οΟπ στη ρ 08, 
ῬΓοΘΟὨίηρ, 86 τοδγί τά τη.--- 6 τηυσδὶ ΡῈ Ὑἱ]Ππρ ( 
ΤΌΠΟΝ 186 1οτὰ ἴο (86 δυχητοὶ οὗ 8 εἰσ ταοιηίδίη, 
ἱἔ νὸ τίσ ἰὸ β66 Ηἰβ οτῃ ρἱουΐουβ σης βῃεά οτὲρ 
186 ἀθδρ ὑδὶου οὗ Ηΐ8 Βυτι]Ἔ}δίϊοι 8ηα Βιιδοτίηρ.--- 
ΤῊ ὨΟΙΪΥ τηουπίδίη8.---ῬΓΆΥΟΣ ἰ86 Ῥδίῃ ἰ0 ρΊΟΓΝ (φον 
1} Ῥβδὶπ)β τ οἢ δϑοοπμὰ ἔγοσα ΒΡ] οδ ἸῺ ἴο ῥγδίβε). 
---Ρταγοῦ ἰ.6 ἀϊγοοίίοη οὗ 86 μοαγὶ ὑουγαγαὰ ὮΘδΥΘΙ.--- 
ΗΟΥ͂ ὉΥ͂ ῥτδυοῦ ἴῃ6 Βοασὶ οὗἨ {6 οἱ] στίσω ΣΩΔῪ οὐίϑι 
εἶπ Τοοἰδίορβ ἰο [86 μεϊριῖϑ οὗ ὕσου.---ΤῊο 

οι αἱ δεδὺβ οὐ ἰμ6 τηουπῦ δὲ οὔος ἰδὲ 
ἀοοροδὲ ΤΥΒΙΘΙΥ δηὰ ἰδ τοοβὶ ρ]οτίουδ γουε]δὕου.-- 
ΤῊΘ ἰτδηββχυγαιίου οὔ ἰμ6 Ἰοσὰ δὴ θδᾶσηοδί οἵ (86 
ἐγδηβῆρυτγαιίοη οἵ ΗΪ8 εὐδετνίηρε.--- Πα ὈΓΙ ΣΕ σιο88 οὗ 
δβρὶ γι [4] ἸΟΥ, 88 τοβοοίθα ὈΥ (86 βδιηθ οὗ ἰδὸ Ἄδαν 
βοε οὗὁἩ 8 ποατὶ το ἢ Βυγτ 6.8 8]1 υπὶο Οοὰ.---ΤῊθ 
Βεωρ ταἰτηθηῦ οἵ Ο τὶ ἰὴ 6 ραγὺ οὗ ὈεΕΙΙΘΥΎΟΤΒ.--- 
ΤῊδ πδίαγαὶ Ὀοὰγ ἀδβίϊῃοὰ ἴο Ῥδθοοσηα ἃ βρί γίτυδὶ Ὀσαγ, 
1 ον. χυ.--- Το ΟΒυτοὶ οὗ ΟΠ τὶδὶ αἱ 118 δγεὶ θϑνθ 
ΒΟΔΒΟῚ ΒΡΡΘΟΘΓΪΩΡ 88 8 δρίτϊπ8] ΟΟΙΩΤ ΠΪΟΩ : ]. Α 
οοττηπῃίοη ΟΥ̓ (ἢ 6 βαϊη!8 οὗ (μ6 ΟΪὰ δπὰ Νεν Οοτο- 
πδηΐ. 2. οὗ ἴ86 ΟΒΌγοΣ Ὀοῖον δὰ ἴμ6 ΟΒΌτΟὮ δότε; 
8. οὔδο Ιοτὰ δηὰ Ηΐβ ἀϊβοὶρίεβ : 4. οὐ ἰῃς Ἐδίδες, 
δηὰ οἵ 8411 (πο Ὀ]οββοὰ βρὶ τ 8 80 βογυὸ ἴδ Ξοῃ.---ΤῈ9 
βυδοτίης βανίουν ἴῃ ΗΐβΒ τοι οηβϑηΐρ ἰο Μοβεβ διὰ 
ΕἸ.) Δ}.--Ἴ ΒῈ οδοο οὗὨ [86 ἰαν, δῃὰ ἰμαὶ οἵ δὲ ροδρεὶ, 
2 ον. ἰϊ, 7.- -ἶῸὸ (γοο σοηδεὰ διὰ (86 
ἴδγοθ ποθ) ον Βοὰ θοίποοη ἐμοῦ ἰδ 6 ΒΔΙΒΕΡ 
--ἃ ρἱοίατα οὗ 186 ΟὈΟΓΟὮ ππίγεγβαὶ, ταῦ δηὶ δὰ ΠΕ 
ὉΤΩΡΒδηῖ.---ΜΟΒ68 ἃ τ 668 οὗὨ ἱτητηογί δ! ν ὑπάετ [86 
Νον Τοβιδιηθηὶ.--- πὸ Ὠἰδίοτυ οὗ Ρεΐογ᾽ Β βρί υ2] ἀο- 
γοϊορπιθηῦ α ὑἰγρθ οὗ ἰδαὶ οἵ (Ὡς ΟΒατοΝ.---ΤΒο κοοὰ 
ϊηϊοῃίίοι, δὰ τπ6 οττὸῦ οὗ Ροΐογ: 1. Ηθ Νὰβ δηχίουϑ 
ἰο ἀἰβρίαυ [869 δρτγθοιχθηῦ Ὀδύσγοθῃ (86 Ο]Ἱὰ δηὰ ΝῈῊ 
Οονοθηδηΐδ; Ὀυὺὶ ὈΥ 8ῃ ΟὐἰπΝασγαὰ διῃδ) κασωδίζοῃ, ποὶ Ὁ 
ἐποῖν ἱπίογμδὶ σομηροίϊίου. 2. Ηδ Ὑ8 ΓΟΔΟῪ ἰ0 Γθ- 
Βουμοο ἴῃ ποι]ὰ  Ὀυϊ ὈΥ͂ Δὴ ουϊπταΓὰ ἰηδιἰ ἰοῦ 
(θυ 88 τηοπδϑιϊοἴδβτη δὲ δπομογοιβση), ποῖ Ὁ. δπ ἷῃ- 
παιὰ δοὶ. 8. Ηο πίβοά ἰο ρεγροίαδιθ (818 βθᾶϑοῦ οὗ 
Βρὶ γ[α] [6] ΒΕΐρ ; αὶ Ὁ ρἰνίπρ ἴ᾿ δὴ ουϊνπαγὰ δηὰ 
βχοὰ ἔοττη, ποὶ ὈΥ οομνογίησ ἱΐ ἰηΐο ἃ δρτίηρ οὗ ΒΚ’ 
ἄσῃ [1[6.---Τ δὶ ἴόστη οὗ δι ἰδ τ βιῖδη στοῦ πΏΪΟΣ Δ» 
Ρ6818 ἰο ἰδ δυι μουν οὗἨ Ῥοΐον [88 ρίνϑῃ τίβα ἴ0 [86 
δγοοίίοῃ οἵ ἴσο ἰδ θγΏδο] 98 (Μο868: ἴδ6 Οτεοκ 
ΟΒυγοῖὺ : ΕἸΐδι : [8 Βομδὰ Οπυγοῖ ; ΘΟ τίβί : [86 
Ετνδηροὶϊοδὶ Οδυγο}----Ὑ 116 Ῥοῖον ττῶβ βρεδκίηρ, 8 
οἰουὰ ἰπίογνοηοα, Ὑμϊο [ῸΣ ἃ σε 8 }]6 δβορδσδιοὺ (88 
αἀἰβοὶρ᾽θβ ἔγτοσα ἱμοὶν 1 ογὰ.---ΤῊς. Ὀτίσ ας ονογεμδάον- 
ἴηρ; οἰουὰ, ἃ βχυγα οὗἉ {π|6 ξΌΞΡδΙ 88 186 στοαὶ τουβαϊοὰ 
ΤΩΥΒίοσυ, 1 Τίμῃ. 1], 16.--ΗΟῪ ἴπ86 ΒΘΑΥΘΏΪΥ τοΐοα 
ΟΥΟΓ ΘΟ ἶπυο68 ἰ0 γτεβουπὰ ἰὨγουρὰ ἴδ ΟΒυΓΟᾺ : “ 7Τλὲε 
ὦ Τν δεϊουοά ὅϑοη 1" (ὲὲ 3 Ῥεῖ. ἱ. 17. -Πὸν [86 
αἰδοῖ] 68 γθοοϊ να 8 ἔγοδῃ ριΌ ρ μββῖίο σοῃβθογαίίου πε 
(867 ποῖ ονογαπρὰ ὈΥ ἰῃ6 τρδ)θϑίυ οὗἨ Οσοά.---Τ8 
δ. 6 οὗὨἉἫ ἐμ οἰοοὶ ὑπὰδγ (δ τηδηϊξοβιαἰΐοιβ οὗὨ ἴλς [οτὰ. 
“-ΕΤΙον Ομ τίβὶ τοϑίογοα Ἠΐβ ἀἰβοὶρ].8 ἴγοιῃ {86 δτὸ 
ῥγοἀυορα ὈΥ 1813 τουοἰδίζοη, ἰῃ ογάθν ὑπδί ΠῸῪ τἰρι 
Θχρογίομοο ἐϊ8 Ὀϊοββθάμοββ !--- Ὗ ἤθη (Π6Υ ταϊβοὰ {μεν 
ἜΥ̓́ΟΒ, ἴΠ67 58. 50 ὁπ6 αὶ εζεξμα αἰοπο---ἴστος οἵ τοῖν 
δἰουβ Ἔχρογίοποθ βΌΠΟΡΑΙΥ: 1. 11 Δρρ]οὰ ἴο ἴδε ἀΐκ- 
οἱρ]65 ἴῃ τοίδγθηοο ἰ0 ίοβϑβ διὰ ΕἸ 178 ; 3. ἰο (Ἐς ἔθ᾽ 
ἔοστωοτβ δηὰ {πεῖν Κποπίοαρο; 8. 0 ὈΘΙΙ ΎοΓΒ δὰ 189 
ατουμὰ οἵ ἰδεῖν Βαϊ ναίίοῃ.--- θυγίπρ ΟΡ τ 016 ἜΔΓΙΒΙΥ 
ἱστία χθ 6 τουδί ΔΙ ΔΥΒ δραίῃ οοηθ ἀπ [ῸΠ) 
89 Μουπὶ οἵ Βοἰγοβῆγαοηῖ.---ἰὰ ογάον ἰὸ τήδα (86 
δἰριοσ, τι τουδὶ οὐῸΡ Ὀ6 ΓΕΔΑΥ 10 ἀοβοομὰ Ἰοπον δυὰ 
Ἰοτετ.---ἾὟ ὁ βῃου)ὰ ᾿θδου δὶ πιο οὐοῦ οὐὖγ (Πρ 
ἤδη δχρογίθμοοδ, απὰ ποὶ ᾿ἰρ μα ν ἀϊνυϊρα (δοπι.---αἱὶ 
ΟἿΓ Βρίγτυδ] οομηξοσίβ ἀγα βτδηϊοὰ ἴὸ διγεῃρίθεη 5 
ἴον π6 οομῆϊοι πο τὸ ματα ἰο0 δηοουπίετ, πη 
(86 ἰαϑδὲ ἀθροίδὶνε οομβίοϊ.--- 0 ἰγδηβίοσσοδιϊοα. ΟὉ 
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μὴ τοουπὺ, 8 Βγιηῦο] οὗὐἨ ΟἸ γι 8 οἴθσῃδὶ σίου, ο μα 

ϑιαγῖφ :--- ’ουα Βιδὶ, Τωδ. : ον Ὀϊοβδοὰ (0 οη- 
107 εἷοβο ἔθ] οβὲρ πῖῖ Φ6δβι8 1 ἔον ἤθη 8881} τσ 6 
δονοὰ ἰο 866 ΗΪδ8 ρὶοτγ.---ΤῊο Τογὰ ὈοϑίονΒ ἃ ρϑοῦὺ- 
δι τοθαβυσο οὗὨἩ ὨΟΔΥΘΏΪΥ δοτηξοτί ΟὉ 1080 πΏοπὶ ΗΘ 
68115 ἴο πω 18 ΟΥαϊΐΏΔΕΥ ὑγῖ4}8.---ροοΐαὶ τονοὶα- 
τίουβ ἀπαὰ σοτηταυηϊοαι  σὴ5 δΓῸ δροοΐδὶ μἱδδ τΠ ἢ 4]} 
ΔτῸ ποὺ 806 ἴο ὈΘΔΓ.---ΟἸ ΓΒ} ΡΊΟΥΥ ΟἹ 186 τιουῃὺ ἃ 
ἴοτοίοκοη οὗ Ηΐβ χγϑαΐογ ρίογσυ ἴὰ βϑάνϑη, Βον. ἱ. 12. 
--ΗῊον ὑ νὰὦῖ}} δ6 89 Ὀτέσδίποδθ οὗἨ ἴδ βαΐῃηῖβ ἱπ 
είοτγ, θη (ΠΟΥ 58}8}} Ὀ6 ὑγδηβίοστωρά ἱπίο [ἢ 
οὔ ἴῃς ρἰοτβοά Ὀοάγ οὗἉ Ομ τῖβι 1 Οὐ. χν. 41.--- 2α- 
74: ΑΔι τ06 ρΊοΟΥΥ οὗὨ 18 τοῦ]ὰ ἴ8 ποὶ του ἰὼ ὯΘ 
οοτηραγοὰ πὶ ἰ.6 ἰταῃδοοηἀθηὶ ρἴουΥ οὐἉὨ οὐδγηϊγ.-- 
Οαπείεῖϊα : βαίδη δηὰ ἢϊ9 Κίηράοπι 8 ἀΔΙΚΉΘΒΒ : 
ΟἸσῖδὶ δπὰ Ηἰβ σίου (Η]8 ἰκϊησαάοχῃ) ρυγο ᾿ἰρ ἢ ὶ.---- }16- 
ἀΐπρον : ΤῊ Ὀ]οπϑοὰ οοτητηυηΐοι οὗ 89 βαὶπι8 ἴῃ φΊΟΙΥ. 
----[ἱο οοτιαυπίου οὗ ἐδ ΟΒΌΓΟΝ το] ἰδηὶ δηα ἰγίυτω- 
Ῥδδηι.--- Ζείδέμα : Τμυθ (μ6 ἀοοίτγίηο οὗἁ ἱτητοοτί δ! ἐν ἰ8 
ΘΒ δ ὉΠ βη θα δηὰ βυγθ.---Ἴ 6 Βαϊηἰβ οὗ ἔοσστοοῦ αροβ ΜΠ 
τούτη ἴῃ ρτοδίον σΊΟΓΥ.--- Οὐἰαπάδν : ΤΏΟΒΟ ὙΠῸ ΒαΥα 
ἐλπίδα (οὐ θ ἰῃ 5118}} ΤΩΘΑΒΌΓΘ) οὗἉ {860 ρου οΓ8Β οὗ ἰῃ6 
τοῦὰ ἴο σοτηθ, Μ1}} ἑουχοὶ 811 ἰῃδὺ ἰ8 ὑγαπβί συ, οσοα 
τυουχὴ ἰδ ατο Ὀ66Ὰ σἰοτίουβ. Ζοϊδίμα: 1 Ῥοῖδσ 80 
Βοου Μοβοβ δηὰ Ε}1 85, οσῃ 6 δὰ ΠΟΥΟΡ 
ϑοαῖ, ὙΠαὶ τῦδέ 6 ἴ}6 τηυῖθδὶ γοοοσπίδοη, οὗ [80 
οἷοςῖ, ἀπ Ἡδαδὶ ἱμοῖν σοτησταυηΐοῃ ἴῃ ὨΘΑΥ ἢ |--ϑθϑο [0 
ἧς, τηδι γοῦ Ὀ6 Τουπὰ ἰῃ ΟΠ τῖβε, ἀπὰ αοἀ π|}} αἷδο 9 
01] ρ᾽εαβοὰ ἰπ γοῦ, ΕΡΆὮ. ἱ. θ.----Οἀπδίεϊη, : Β΄ ΠὮ] τηθῃ 
οδηποὺ Δρριοδοῖ ὑπο αοἂ τἰϊουΐ α Μοάϊαίον.--- 
ΟΥγαπιον : ΟἸγῖβυ ΒΒ Ββαπὰ ἰ8 βἰτοηρ ἴο ποδὶ: Ἡδαίθνυοῦ 
Ἠδ ἰουοθθθ Ὀδοοτη68 νἱροτοῦβ, βίγοηρ, δπὰ βουῃὰ.--- 
Οεἰαπάεν : αοὰ γονο8}]8 ΗΪτ)561} υαηἰο τΆ, ποὺ ἴο ἀ6- 
ΒΌΓΟΥ, Ὀὰὶ ὑο 886.---Θ ἢ δἶβοὸ ὙΠ} Ὧ6 ΟἸγῖΘυ Β τοΐσθ 
δι 16 Δϑὲ ἀδυ, “" δὰ 6 ποὶ δἰτγαίὰ !" Φοῦπ 
υ. 3ὅ.--Ἰἰ ΟὨγῖϑυ ἴῃ6 ᾿αἮἮ δηᾶ [86 Ῥγορῃοὶβ δὸ ἢ.}- 
δΙ1οἀ : Ββοῃσα Μοβοβ δηὰ Ε}1459 τουδὶ γυδηϊβῃ, δηα Ὁ τἰϑὶ 
ΔΙσΏ6 Γαϊαδίη ; [ὉΓ ἴθογο ἰδ βαϊ ναϊϊοῃβ ἴῃ ὩΟΩΘ6 ΟἾΠΘΓ 
Ασὶβ ἵν. 12.--Ζρίδίια : ΤΤΌΓΙΒ Βανο ἐμοῖν ἀεδβείποά (ὁ 
τηο οἵ τογοϊδείοῃ ἔγοπι αἀοά, θδῃ. χὶΐ. 4, 8,.9.---ΕΑἸΣὮ 
τογνοϊδιϊοηβ βῃουϊὰ ποὺ οχδὶὶ ΔΏΥ οπ6, 2 ΟὐΥ. χὶΐ, 7.- 
ναι : ἴηι ἴ86 αἰδοῆδγρα οὐἠ ΟἿΡ τηϊηϊϑίοτῖ] ἀυ 168 
νὸ Βῃου]ἃ ἀο ποίην πἰίμουξ 6 βρϑοὶδὶ οδὶ], οὐ [ὉΓ 
6 ΡΌΡοβα οὗ δανδῃοίηρ οὐῦ οὐσῃ τερυϊδίίοη δηὰ 

ΟΥΥ͂. 
ὡ ΕΘΝ : Το ἰατυρίνον (Ν0868) δηἃ 106 Ῥτόδοθοῦ 
οὗ τοροπίδποο (Ε]1}8}}) χίν ἭΔΥ δἱ ἰαδὶ Ὀεΐογο 86 
ἔϊοτν οὗ [86 βοῃ οἵ 6οἀ.---“ 668 ΔΙΟΏΘ. 

Οενϊαολ :5---- ΤΠ θὰ οπἰοσίησ ρου ΗΪ8 υρεὸ ἡα δ 
ἐδ 1,οτὰ 6888 νὰϑ οομστηοα ἰπ ΗΪ5 ἀϊχοίτν.---Τὴ [δ] 

Φ ον δοῖ οηὰ Τιίδοο δᾶϊμογο ἰοὸ ἰδ ἰγβάἴου ἐδδὲ ΤΆΡΟΣ 
85 ἴδο τησαῃϊ οὗ ἴγ8 τοίου. Βιυὲ ἰξ νουἹὰ ὈΘΙΓΑΥ 

ΘΠ 88 δια δι οἵἉ ἔτ 

δοιταοῦ δἰεΡῚ Υ͂ οἱ δοοοπηΐ οἵ [0 οδ΄ 8011 ᾿σϑάϊοη. 
οὐὰ ἴο ἰπδίδε ὩΡΟῚ {88 ροϊηϊ ἴῃ 8 

νἱβίου ἐμ αἰβοῖρ!οδ γοτθ ἰὸ 20--1. ΤῊΘ τ 1 
δηὰ οοπηδοίίοῃ οὗ (86 Ο]ὰ δπὰ Ν ον Οονυθηδηίθ : 3. 
ὑπαὶ οὗἨ ἴ86 Κἰῃσάοτα οὗ στὰσθ δῃηὰ οὗ φρἝογγ ; 8. οὗ ΟἹΡ 

ἸΔΏ801]160 οδυίθϊγ, δἀπὰ οἵ ἰδ ρἱοτίδοά ὈΟΑΥ, --- 
ἢ πῆδὲ οαἸτη688 ΟἸτίβε οηϊογοὰ ἰπίο ἃ βίδίθ ὉῪ 

ποῖ ΗΪ8 ἀἰβοῖρ]θβ, ἰπ ἐμ ῖγ τγθδ τ 655 δηλ ΘΑΓΠΔΙ 
ὝΘΓΘ ΟΥ̓ΕΓΡΟΤ ΘΓΘα.---Ἴ 6 ΒἰγΑ ]ΑΥ Ὑ οὗ 186 οἸΟΥῪ οὐ 
ΟἸγῖϑὲ δηὰ ὑπαὶ οὗ Μοβδοβ, δηὰ ἱμποὶν ἀἰ δγθηοο (2 Οὐν. 
,; Ἐχοά, χχχὶν. 29). 1. Μοβϑθ ΟἿΪ τοβοοϊθὰ 8 
δίκαν ᾿ἰρς; ΟἸγϑὲ τγὰβ τοοοϊγοὰ ἰηΐο ἃ, 2, ΤῊΘ 

ἀΑΣ 2] ηρ ἀηὰ ἰοττίγίηρ,; ἰδαὶ οὗ 
τῖϑί, τουσῇ ονθγρουογίηρ, νγ88 {0]] οὗὨ οοτωηΐοτί. 8. 

ΤῊΘ ΡΊΟΥΥ οὗὁἨ Ἀἤοβοβ ρτδάυδιν υὙδηϊβῃϑα ; τ 116 {86 
ἴΣ8}8 ἰἴοα οὗἨ ΟἸτβὲ τοσαδϊηϑὰ {}}} 6 οἰουὰ οοὔ- 
οοδ]οὰ Ηΐπλ οτῃ υἱϑν. 

1δ.ο :- 18 ἔογοίδβίο οὐὗἨ Ὀ] ββοάῃρβϑα τηυβὲὶ Ὦδνθ 
Ἰισὐοηθά ἰδ ΟΓΟΒ8, βίισθηρίποηοὰ {μ6 ἀἰδοῖρ]68 ον (89 
οοσηϊηρ οοΟμβϊοὶ, πὰ να κοηϑαὰ πίη ΤΠ τὰ ἃ Ἰοηρσίηρ 
δίϊος ζ..}} μοσγίδοϊοῃ. 

Ἡδωδῆεν :-- - ΤΊ ἰίοι οὗ ἰδ Ἰμοτὰ ἴῃ ἐϊ8 
Ρτγβοιῖοδὶ ἱπηροτί : 1. 50 [Ὁ 88 {86 [ογὰ Ηϊπιβο] τῶϑ 
οοποογηοα, ἰΐ βουνϑὰ ἰοὸ βιγοηρσίμοη Ηΐπ οὰ {π6 μδὶἢ 
οὗ ΒΟΓΤΟῪ διὰ βυδοτὶησ οὰ το Ηθ νὰ9 δρουΐϊ (0 
Θηΐοσ. 2. 80 ἴἈΓ 88 ἰῃ8 αἰδοῖ ρ]98 ̓ σεγσθ οοποοσγῃρα, ἰὺ 
βουνο 88 δὴ ουὐϊάθῃησο ἰμδὺ “6808 πᾶϑ 86 ὅοι οὗ ἀοὰ ; 
10 ἱτορ θὰ 8 Ῥγοζηϑο οὗ βυρρογὺ ὑπάοτ βούοσο ἰγ1818, 
διὰ 6 ρμἰοάσο οὗὨ 186 τοδυστοοίίΐίοι οὗ 6 ὈΟγ. 

ΒουΟἢ8. οἢ ἴδ ἰγαπβθσυγαίίου, ὈΥ͂ ἐπι ὅ'ν- 
Τλογεοηιῖη.-- ὦ, [ἴδ ν (ἰἸὰ ΕἸΙο ποτ ΒΒ δὴν ΠΥΥ, 

εἷπ Οἰαμδε): 86 ἰὮγθθ βίδρε ἰῃ (π6 ΟΠ τ βιϊδη 116: 
{6 ἰγαηδῆχυτγαίίου οὗ Φεϑυδ, ἴμ6 ογηοἰΐοη οὗ (86 ἀἷ8- 
αἶρ!οβ, [86 ἰπγτοπρίηρ οὗἉ ἴ86 Ρ6ΟΡ]6.-- ὕλίε : Ἠοῖνν τὸ 
Βῃουά δοὶ νῆθα ἘΠΕ ΤΌΡΟΝΣ οὗ Ἔχ ΓΔ ΟΡ ΠΔΓΥ ὁΡ- 
ΘΥϑιΪοἢΒ οὗἨ ζτβοθ: 1. Ἧ 8 ἃγὸ ποὶ δ ὁγ66 ἴὸ γεὐθοὶ 
106 δοοουπί ; 2. πού ἴο αἰϊοτηρὶ ἘΠΕ ΕΠ ΟΣ ἰοτοίῃς 8 
ΤΟΥΪγΑ] . 8. Ὀυΐ ἰπ [Ππ6 Ὠυτη ]6 δῃὰ δὶ ἢ] ἀἰβοθαῦθ 
οὗἨ ΟΌΡ ποτῖς, [0 αὐγαὶξ ἃ στδοίουβ τηδηϊξοβίδιϊοι ἔγοτα 
ΟἿ Ὠῖρἢ.--- : Ηρφδυδα οἱ οατῖῃ: 1. ὕἼογο δ 
ΤΩΔΥ͂ ὉΘ ἔουῃά: (α) ἴπ Βρογοὶ Κορ τὶ Οοὰ ; 
νἷῃ ἃ 1 οὗἉ βρίγέϊυδὶ Ἰονα δυὰ ἔθη ἀβῃῖρ ; (6) ἰπ 

[86 οουγὶβ ἀῃὰ αἱ [86 ΔἸἴδῦ οὗ ἰδ Τοστὰ. 2. Ηον ἱὲ 
δου ὍΘ Βουρδῦ: (α) ΒΥ ῥτεθο ΡυΣ οὗ Βοδεὶ 
(ον ὈΥ͂ ΡοΥΒθύθγαῃοο ἴῃ {86 [411}}; (δ) ὈΥ̓͂ οοπϑίδῃί ἰπ- 
οΓ6886 ΟὗἨ πρὶ ΓΔ} ἰὴ οὐ πὶβ 68 δῃα ἱπο} δι] 08 
(οΣ βαποϊβοδίοῃ) ; (ο) ΟΥ̓ ὁνον κοορίῃρ Ὀθίογθ ΟἿΣ 
ταϊηἀβ δῃὰ μϑαγίβ ΟὐὟγ θυ δὶ δ ] ἶηρ (ΟΣ τϑίοηρ δηὰ 
ῬΓΔΥ61).--- Οαγδίἀ μὰ Ζυκν 8 δγοάισί. Βυοῖ, 1848 : 
ον Ομ τίδι ἰβ βΒΕ}}} ἰγαυβᾶρυτγοα ἴῃ (8086 γὙῦο ΦΌΠΟΝ 
Ηΐτὰ ρ ἰο ἴδ6 τιουπίαίη.--- Ηασοπδαοὶ; βοδβοιδ οὗ 
ἰὐδηβῆσυγδίοι ἰη (ἢ 6 118 οὗὁἉ ΟΣ (8 }4.---- Ογωηοῦ : ΤῊΘ 
δ᾿ τ 8 οὗὨ ον ἔγίθηβ ἱπ ΠἸΟΥΥ Βονογίησ δγουμα υβ 80 
Ἰοὴρ 88 νψγὸ Θομτίπαθ ἩΟΓΕΥ οὗ ποτ. [Οοταραῖθ ἃ 
τοοϑὺ οἰοαισδηΐ βοστηος οὗ Ὦγν. Κν. ἩῚ. ΨἈγωπιηιαο 
οἱ [86 ταϊίου, αὐ ἰμ6 οἷοβο οὗ "8 ΔἸ γ)αὴ ἐλΦ μ4.--Ῥ. Ε.] 

Ὁ. Τὴ: Ολωγοὶ αε λον υπζηοιοι απαᾶ λιάοη. (ΟἾ. ΧΥ͂ΙΙ. 10-18. 

Οἰατκ ἰχ, 11-18. 

10 Απᾶ δῖ5 ἀϊβοῖρ᾽θβ δϑϊκϑᾶ Εἰμὶ, ϑασίηρ, ὙΥ͂ ΠΥ ἔλθῃ Βα ὺ [ἢ βΒογῖρθ8 ἐμαὶ ἘΠ|88 [Ἐ}1}88] 

11 ταιιοϑὲ βτϑὶ οοαθῦ Απὲὰ {6808 [16] ' δηβνγεγθα δηὰ βαϊα υπίο ὑπ6πι,᾽ Ἐ]188 [Ἐ]}]8}} ὑτὰ]} Υ 

12 Β.4}} βτϑί ἢ ὅόσὼθ [οοταθί}}], Δα [3 }η τοϑίοσο 4]]} ὑπ ηρϑ8." Β.ΕΙ ΒΆΥ͂ απίο γοῦ, Τηδε 

ἘΠι45 [ἘΠ|}8}ὰ 

μῖμα, ἐν αὐτῷ 
18 Ο0116 ἰτβδᾶγ," πὰ {86 Κποτ ΐτῃ ποῖ, θαῦ μᾶνγθ ἀοη6 υπίο δΐπὶ [ἢ 
τ μδίβοθυϑσ ἐπι  Υ 15 θα [πγουἱ]ὰ, ἠθέλησαν] : 1] κονν89 Β8.}8}} δ͵80 πὸ βοῃ οὗ 



.-.-..-»--. Ὄἰὕ-... 

12 ΤΗΝ σΟἙἍΙ͂ΡΕΙ, ΛΟΟΟΒΌΙΧΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΚΥ͂. 

18 τηδπ βυβον οἵ [Ὀγ, ὑπ᾽] πθιω. ΤΏθη {86 ἀϊδοὶρ]οβ υπάθγβίοοα {πὲ ἢ8 βραῖζθ υπίο τὰρι 
οἵ Φοῆη {86 Βαριιβι. . 

Δ ψοτ. 10.---Ἰ ἡ σοῦ ς ἰδ οὐ! ξἰϑᾶ [π Οοἀᾶ. Β.. ἢ).,1,,, Ζ,, εἴα. [4160 ἴῃ σοὰ. Βιίπαϊς,, διὰ ἴῃ 8}} ἐδ τωοάϑσῃ οσίξ. οὐϊέοθα 
846 Ὑτορο}165 δηὰ ΑἸήοτὰ.--". Β.} 

γον. 11.-ταὺὐ τοῖς, πηΐο ἕλόηα, ἴθ οτη!ἰοὰ ἴῃ Β., Ο,, Ὁ., εἷς., ἐηδ ΤΥ ἘΑΡΒΌΘΩΗ δηὰ Τἱεοοβουάοσύ. [ΤἘὸ ᾿ἰζοσαὶ ᾿σαδο- 
λείου, ἐμποτοΐοτο, δοοογάϊηρ ἰο 89 οἰἀοδὶ γοδάϊησ, σουά θο: ἀπά δα ον ἱῃσ ϑαί(.--. ΒΚ) 

5. αν. 11. -Πρώτον;, Ἀγεΐ, ἰε τσϑυτίπα ἴῃ Β.. Ὁ... δῃ ἃ ἸϑῺῪ οἶδεν νί ηθδϑθ8 [8]60ὸ ἰὼ Οοὰ, Βίη41{1, δυο ἃ Ἰοοῖε ἢκο ἃ 
τορος εἰουδ Ἰηβογι θη ἴγοτῃ τ στ. 10 διὰ Μαγκ ἰχ. 12. [80 δἷδο Μογονγ δῃὰ ΑἸίογά,) 

4γον. 1..-[([Ἡλίας μὲν ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει πάντα: Ἰαηρο: ΧἸέαο ξοπερι 7 οὐολ ὡπὰ 
εοἱνὰ Α4}|68 «οἷ. ἀενλοιφίαϊἰεπ; Ἑμνδὶὰ: ΕἸία σιοαν' Σονιθι πὰ εοἱνὰ Αἶδ6 «οἱδα εγλενοίείεπ; Οοπαηὶ: ζίφαὶλ ἑπαοοὶ 
δον απὰ δλαὶὶ τοδίον"6 αἷΐ ἐλέπρο. Τὴθ ρτγοβοηὶ ἰθη80 πῃ ἔπ βγβῖ υϑγὺ 18 δ ΠΠΡῚῪ δὴ δεδοτίίοη οὔ [89 δογέαέπνέψ οἵ 1ὴ9 οὐ 
ἴπᾳ οὗἩ ΕἸΠ6} ἱιδοὺξ τοίδγομοθ ἴὸ ἐδ ρμαϑὲ οὐ ζαΐυτθ, διηβ Ἰμγόΐτοα, ᾿δογοίοσθ, πὸ Ἵοοηϊτδάϊοϊίου τ ἤδη ἦλθεν 
ἴῃ τοῦ. 12. Ὑπὸ τοτῦ ἔρχεσθαι, Βονονοτῦ, ἰκὸ ἴῃ ἘΠρ δ ἐο σοτα, δηὰ (86 Θετπιδη ζορπρηδη, Ἰποϊπεβ ἢ {6 πδίῖττο 
οὔ [86 σα86 86 βίχηϊδοδποο οὐ ἴ86 ἤιξατο ἴθηβθ, δοῖρ. δόμα ἰν. 38: ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἔστιν : ἱγ. 91: χίν. 8: χτί. 3, εϑὰ 
ἐδο ρδγί. ὑγαδ, ὁ ἐρχόμενο, οἵ ἴ1νὸῈ Μοβδίδα, Μαιξ. {Π. 11, δῃά 1}9 δροσδλ γρίίο Ἰοστωῦϊ: ὅ ὧν καὶ ὅ ἦν καὶ ὁ 
ἀρχόμενος. ΤΒοτα ἴδ. ἘΒΟΤΟΙΟΓΘ, ὯὨῸ ὨΘΟΘΒΘΙΥ Ἡ πδύδυου ἰο γοϑοσί ἰἢ δ 0 ἢ) 68668. ΔΙ͂ΟΣ 86 οἷά ἤβδϑίοι, ἰο ἃ βυρροδοὰ 
Ἠοῦγαίδιη, δὴ δυο  γωτν δπαΐασο ἰδρηρονυη, τ ὨΪ ἢ ἴ1}}5 πεῖ (ἢ ἴπ:6 δοβπτηρίίου ἐπᾶὶ ἴθ. ΗρΌτγονν Ἰδησυδρο 8666 »γοπεέρου 
1.6 δὶ 10γ [09 ταϊαι δῃηὰ εἰξσα σογδά, δὴ ΟἸΤΟΡ ἩΒ]ΟὮ 888 ὈΘΘΠ ΔΙΏΡΙΥ ταὺιϊοὰ ὉΥ͂ Ἑπτδϊὰ, Ανέξ. σνραιπνκαΐξ.,, Ρ Ἢ εῃᾳ, 
Οὐ. δἰδὸ Το τ 8 Ογαπιηιαΐ, καὶ 40, ἡ. 237: διὰ ΑἸοχ. Βαυιϊπιδηη Οὐ απιριαί. ἀφ }. 

δ γον. 12.--[ἰΒοίίος: αὐγεαάψ δονια, ἤδη ἦλθεν.) 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

γεν. 10. ΨΥ ἰδθὰ 2---ΑἸΙΠουρἢ (6 μαγίἰο]8 
ο ὃν ἘΘΟΙῺΒ δὺ βγβὲ εἰρῃῦ το οοπηθοῖ {Π|8 ἀΌΘΓΥ τὶ 
186 ρτϑοδαϊΐηρσ Ὀγομί οι οὗἩ Οσμτίδι (Μογογ), ἰὉ ταῦθ 
τοίδσβ ἰὸ ἴῃς ἔβοὶ ἱμδὶ ΕἸ] Δ ἢ μδαὰ ἀοραγίοα, ἀπ τγδβ 
ποὺ δοοοιῃρδηγίηρ πο (ατοίι8, ΜΊο ἢ Δ6}18, ΕΥ̓ ΟΖΒΟΒΘ, 
ΟἸβδυβοη, δὰ ἴπ6 δυίδπον ἴῃ δἷβ “ ζοδοπ οἴεδυ,))." 
Επιδ. Ζίραθοη., απὰ οἰ ΓΒ, ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΙΥ ἰηϊογθγεὶ {π6 
οἴἶδιυβο: ὍΥ αἱὰ ΕἸ 8} ποῖ οοπιο δεζογε 7Τ΄λθο (πο 
1] Ὡον) "---ΕΌΔΙΥ πίθῇ8 Ὁ]6 8 {86 τον οὐ ΟἾτγ- 
εοδίοιω, ΤἈΘΟΡγ]δοὶ, ἀπὰ Νοαηάον, 80 πἀπάοταιαπὰ | ὑγτὰ 
Ὃ 88 ἱπιρὶ γιηρ ἰῃ6 ἱπαυΐγγ, τ βοῖθοῦ ἰ86 Βρρϑαγδῆςθ 
οὗ ἘΠ) 8 πιο δὰ ἰυδί ἰΔίκο ρ]806 γγὰβ ἱπαὶ ἰὸ 
ἩοΝ [80 ΒοΣῖ 68 τοίοττοα, οὐ ὙΒοῖΒοΥ δῃοίΠῸΣ γγ88 
Β[}}} ὑο Ὀ6 ἐχρϑοίθαᾶ, 5.0}}1] Τζουθ ΘΥΤΟ ΘΟ ἷἰβ (ἢ 6 ρ]ο8- 
ΒΔΓῪ οὗ ΒοΒ] οἰ οστδοῦον διὰ οἴμοτβ, ἐμαὶ {Π6 αἰβοΐρ] 68 
τοιηδυκοὰ ἰΠδὲ ΕἸ1)4 ἢ δὰ ποὶ γοὶ δρροαγοὰ, 1ἱρῃί- 
ἔοοῦ οὔδοῦνοβ (οἢ [Π|6 Ρα888ρ6): [Ὁ γὰ8 οσροοίρα (Πδὲ 
ΕΠ Δ ἢ βδθουϊὰ οοτῃθ δηα βοίι]6 (86 σομ γον υβῖο8 ροηα- 
ἱπρ Ὀούνγθοι (86 γΑΙοΟυΒ δον β ἢ δοθο 018, Ὀσίηρ Ὀδοῖς 
[δ ρΡοὲ οὗ πιδπηδ δηὰ Αδγομ Β τοῦ, δὰ βαῃο ν ἰδ 6 
ῬΘΟΡΪΘ ὈΥ͂ 8 Ἰυβίγαι0ῃ. 

γεν. 11. ΕΙ ]) Ὁ ἸΣΌΪΥ 21.611 Πχεῖ οοσθ, οΥ 111. 
δια δοοογαΐηρσ ἰο 186 ἵτπιι6 τοδάϊηρ : ἘΔ ἢ ἱμάοοὰ 
οοσωοιὮ ---“εἐδὺ8 σοπδιτηρὰ {μϊ8 ἀοοίσποα, τ ΒΟ ἢ ΔΒ 
Ὀαδοα οὐ Μίαὶ. 1). 18 : ἱν. ὅ. Ηδ δάάβ: καὶ ἀπο- 
καταστήσει πάντα, “ὙΒΙΟΉ 8 ἀογίγοὰ (88 γ8 
ἂθ εϊίο οοττϑοὶγ) δηὰ βοῃθπδὶ 6 ἤγοιῃ 
Μα]. ἷν. 6, (λό ἐλαὶ ἑωγη, ἰλο ἀφαγί ΟἿ ἐλε ζαίλεγε ἰο 
ἐλό ελάγοη, απ ἐδλδ λεαγί οΥὙ ἐλ ἡ άγεπ ἰο ἰλεὶν “ἢ 

 ἐλογδ᾽ (οοιάρδσθ [0Κο ;. 11): δηὰ Σἱ, 1, "απ δὲ 
»͵όραγο ἐλ ιοᾶν δεζονε Ψ4᾽ (Ἰλακα 111, 4). ῬτΟΡΟΥ͂Υ 

ἴησ, ἰ0)6 ἀποκατάστασις πάντων (δοοοταϊΐηρ [0 
{16 ϑορῖ. Μαὶ, ἱν. 6), ΘΟΙΆΡ. Ασα 111, 21, 18. ΒΡΘΟΙΔΙΙΥ͂ 
86 ποῖκ οὗ [86 Μοββίδῃ, δῃὰ ἘΠῚ)8}1 οουἹὰ ΟὨΪΥ 6 
Βδὶὰ ἴοὸ Ῥγορᾶγο [09 ὙΔΥ ἴον 1.7 ΟΥ̓ οουτβθ ἰδ 6χ- 
Ῥγοβδίοι χηυϑὲ Ὀ6 ππαἀογβίοοα 88 Τ ΟΓΟΪΥ ἐπα ρ  γἱηρ δυο ἢ 
8 Ῥγοραγαϊϊΐοη. Μίαογον : Α γέβέ μζο ἐπ ἑπίοσγινι, οὗ 
ἰὴ6 Ῥοκίοῃ δηᾶ οἰγουτηβίδηοοθ οὐ ὑΐ {ΠΘΟΟΡΔΟΥ͂, 
σἰοἢ γγὰ8 ἰ0 Ὀ6 οἴδοίθα Ὀγ (Π6 Μοδαίδῃ, διὰ Ῥγορϑι- 
δα δπὰ ᾿ἰπἰτοὐυοοα Ὦγ ΕἸ1)4}.---Ἰ [6 ΘΟΠΒΡΤαδίουΥ 
ΤΟΡΙΥ οὗἨ Ομ τίβι, 186 ργεέϑοηξ ἔρχεται 18 υδβοὰ ἴῃ ἴ(Π6 
8686 οὗ ἰδ6 ἔιίατο, πὶ] [86 ἔαΐϊατο ἴθῆβ ἴῃ [86 

Φ[ΑἸοτὰ τεΐοσα οὖν ἰο Ῥοΐῃ, [86 τ μάτανεαὶ οὐὁἁἨ ἘΠ|6} 
ἥγοιῃ 1[)0 ογ65 οὗ [Π6 ἀἰδοίρ!οα, δηὰ {86 ἰπϊυποίίοι οὗ ἴΠ0 
Τωοτὰ ποῖ ἴο [61] {π᾿ νἱδίοπ. “ον δου) Ἱὰ 18 νοῦ 1{.{018 
Ὑ8 ποῖ ἴδ οοτηίης οἵ ἘΠ ΒΉ, τρα8 δ ψεέ ἕο οοπιοῦ 1ἴ ἴι 
Ἧ 88, ΠΟῪ ὙΔΔ2 ἰΐ 50 δόσγ δέ δηἀ 8ὸ δλογί ἢ "--. Β.] 

7. (Βοσιίη, 1889), Ὁ. 116.-- 

Ὠοχὶ οἴδιιδα ἱπαϊοδίθθ {πδὶ 80 Τιοτὰ δηΐοτδ ἰηϊο μα 
ἀοζοα. Ηρμοο ἰΐ ἰβ ποῖ ἱποοσρδὶῖθ]6 τὴ πδὶ [0 Ὁ 
Ἰοτβ: “ΕἸ1) Δ ἢ 18. δἰ τοδὰυ οοσηθ. 

γεν. 12, ΒΌΓῚ βὰν υπῖο γουι.---Αα τόσο αἰδεϊπαὶ 
οσρ δηδίϊοῃ οὗ ἰδ ἀἰβοϊοδαγο νοῦ Ηδ ᾿ιδὰ δἰγοδὰγ 
Τηϑθ ΟἹ ΔῈ 6δι 6 Ὁ οοσαδίοῃ, Μαι. χὶ. 14. φησ Νὰ 
οομοϊυάο ὑπαὺ [86 ῬΓΟΡΏΘΟΥ͂ οὗ Μαϊδοιιὶ οοποοτγηίηρ [06 
δαγνοηὶ οὗ Ε174}} δα [Ὁ18]16, ἴῃ 106 ῬΓΟΡΟΥ βϑηβο, πὶ 
186 ΔρΡροδγδηοα οὗ δόοδῃ {86 Βαριϊδὶ, τῦο δὰ δοοῦῖν- 
Ρ] ΙΒ δα [86 ργορδγδαίοσυ ἀποκατάστασις, ὈΥ Ἀ18 Ὀτεδοῖ» 
ἱπρ Οὗ τοροπίμλποα, ΌὈΥ ΠΐΒ ἐσ ΒΕ Ω ΟΣΥ͂ ἴ0 Φοδθὺ8 δηὰ Ὁ 
Ῥοιπίίησ ἷβ ἀἰδοῖρ]65 ἰο Ηΐπι, ἃ8 γῦ]] 88 ὉΥ͂ μἷ8. τοδν 

οἴω. 
ΤΟΥ Καουν ἷρα ποὶ.---Ἴ ΗΪ8 ῬΘΟΌΪΙΑΓ οἰδγδθ. 

ὍῈΣ 88 [Π6 ΓΟΓΟΓΌΙΙΟΙ οὗ (86 Μοβαίδῃ (ογ ἱπ γοβρϑοὶ οἵ 
86 δΙΙΒΙπιοῶὶ οὗὨἨὁ ἁ [δ6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ οοῃοοιτίηρς ἘΠ)ΔΒ). 
ΤῊΘ ῬΟΓΒΟΙΒ ΠΕΙῸ Δ] υὐθὰ ἰ0 ᾿εγα 18. ΘΟὨ ΘΙΩΡΟΓΆΣΙΕΒ 
ξέμ θεν, ΤΏΟΓΘ ΘΒΡΘΟΐΔΙΥ ἴῃ 6 ΒοΟΙ 68 (ν6γ. 10). Οσταρ. 

τὶ, χί. 
Ὥοσδ υπῖο Ηΐπι, οὐ Ὀοίίοσ : δ Ηἰτη,3.--Ἰιοιεῖν 

ἔν τινι, ποῦ οἰἶαββίοδὶ, ἰδίσθη ἔγοτι [86 Ξξορίυαρστηι, Ο δα. 
ΧΙ. 14: δῃ χὶ. ἢ; [{π|κὸ χχχὶϊ, 89]. Ῥμαίονεε 
ἴδον ττνουϊὰ, ὅσα ἡ θέλη σ αν.---ἰῃ ΠῚ] 
ἔγτοτα ἱμοὶς ᾿ἐνίηρ οοπποϑοίδοι τὶ [86 ῥτορβμοία, δᾶ 
ἷπ ορροβί(ἰοῃ ἰο {86 ορθάϊοποα ἄυσθ ἴο μἷτηο. Α μῖὸ- 
Ἰυαάο [8ΐ6 ἰο {16 βἰγηλ αν διὰ ἀθοίαῖτο σαϊοούοι οὗὨ [88 
Μεββίδῃ Ηϊπλβοὶῖ, 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Οπ ἴδ ΔΙΠΒΙτηοπ οὗἩ ἔμ ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗἉ Μαϊδοδὶ, 
866 ἰδ6 ῥτοοράϊπρ ποῖθ8 διὰ Μαϊϊ. χὶ. Οἰὐϊο τοῦ 66τ- 
ἸΔΟὮ ΤΟΙΔΑΪΚΒ : “Τὺ τοίοσβ ἴο [86 τοϊηϊβίτΥ οὗ 080 ΟΣ ᾿ 
ΠΊΟΓΟ ΤΩΘΒΒΟΏΡΟΓΒ Οὗ αοά, ἴῃ {π6 δρίτί! δηὰ ροπεῦ δ 
ἘΠΙΔΉ. [πὶ 118 Β6ΠΒ86, Εἰναν μὰ τεδρροαγαὰ ἴῃ δοβῃ : 
δά ἰπ 16 ΒΔΙΩ6 ΒΘΏΒ6 ΜΠ δποίμος ΕΠ 178} ργθοοάο μος 
βοοοῃὰ οοτηΐηρ οὗ ἴδ6 [οτὰ." Βαϊ τὸ ταυδὲ πιεἰπί δίῃ : 
1. Τηδὶ [06 ῬὈΓΟΡὨΘΟΥ͂ οὗ Μαϊδοιὶ ταβ αϊβιϊποιὶγ {ἃ} 
δΙ1οὰ ἱπ Φοἢῃ ἰδ Βαριΐδί, 2. Ταδὶ ἴῃ 116 Β8116 ϑεῖδα 
πὸ οἴδιον ΕἸλ8 ἢ}: σδπ οοταθ, 88 ἴ86 ΟἹά Οονοπβαὶ, προ 
ὉΟΪῈ τοργεβοηϊρα, 8 δυγοζδαίθα ὈΥ ἐπ ρορρεὶ.---Ξ0Π, 
ἴῃ ΟΥΘΓΥ ἄρθ, (88 ᾿μογὰ μὰ8 ἨΠΪΠ8 Φογογυηηογα οἵ [86 
οὐδεν οὗ ΕἸ Ἴδη, ἀπὰ οδρϑοΐδν Ὀοΐοτο Ηΐ8 ὅπεὶ δρ- 

ᾧ. Οἱ ἀοδοοπάϊηρ; ἔγοτα [π6 τοουῃίαΐη, (86 ἴδε! οὗ 
ΟἸτίβι᾽ 5 δυΐυτο βυοτίηρβ ἰβ ἰτατηοαϊδίο!Υ Ὀγοαρὰὶ ἔοι 
ποτὰ ἀρδὶπ. ΟἸδα]γ πουἹὰ ἰμ6 ἀϊδοῖρ!εβ ματὸ ἰβκεῶ 

Φ Πδηρο: απ μα ραίλαι.] 

΄ 
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ἴδιο οσἱοτβοὰ κρίτιἱβ ἄοττῃ τι ποτὰ ἰηΐο {86 οοπβῖοὶ 
πὰ ἰδ 6 πῃ θο]οῦ οὗ ἢ ποτὶ, 786 αποδίϊοιῃ βθθσηβ 
ἴο μᾶγο πδυπίοα {μοῖρ ταϊηπάβ, ΟουἹὰ ποὶ ΕἸ18}} ῃτο- 
νορΐ [86 ᾿ροηάϊΐηρ οομβῖοὶ ἀπὰ βυβδοτίηρθ"» Τὸ (8ΐ8 
τοθηΐϊδὶ οὈ͵οσίοη, Ομγίϑὶ τορὶ οὰ, δοοογαϊηρ ἰ9 Μασ, 
“ΦἩἨον ἰὲ 8 σι ἐίοη οὗἨὨ 186 ὅοπ οὗ δῃ, ἰμιδὺ Ηθ τυδὶ 
Βι Ὁ} ΤΩΔΏΥ {πίησβ, δα 6 δοὲ ἂδἱ πβουριιὶ." [Ιη οΟἾΠΟΡ 
ψοτὰβ, ἰΠ6Ὺ γσοτο (0 τοδὰ ἰδ ῥγοὐϊοοι ψ γνόντα: 
ἘΠ΄ ΔΙ ἴπ ἰλ6 Ἰίσῆῦ οὗἨ ἰδσδθ οΘοποογίησ ἴ[86 ὅοπ ὁ 
Μαη. Τθρη ἐοϊΐονγβ [16 ἀφοϊαγαίδοι : Ε] 176} '5. ἱηἀοοα 
δοσιΘ : Ὀαϊ, 80 αν ἔτοτα τ βὰς ταν ἐδ βυδονίηρπ οὗ 
6 Μοδδίδη, ἢ ᾿ἰἰσηβ οὶ Ὧ88 ζΔ]16ὴ ἴῃ (86 Βοτνίοο ἀπὰ 
τοϊοϊβίτυ οὗ αοὰ, Ετοπι {818 186 ἀϊδοίρ᾽68 σαϊσηΐ ἱπέδν 
σθαι ΗἸ8 ἔυΐατο νου ]ὰ θ6. Απα ΠΟΥ͂, ΙΏΟΓῸ ἰζΔῃ ΟΥῸΡ 
Ῥοΐογο, Ὑθγο {ΠΟῪ ἴἰο ἔθοὶ ἰμδὲ [ΠΟΥ τποῦΘ δοὺξ ἰοὸ πὶΐ- 
Σ 685 {86 τηοϑὲ ΒΟΪΟΣΩῺ διὰ αὐγίμϊ οομβὶοϊ, δηὰ δὶ ἃ 
ἀθδρ βΌγβϑ οὗ βυβοσίηρ, αΐο ἩΔΙΟὮ ΠΟῪ πτϑῦο ᾿ἰππλο- 
ἰδίου ἰο ἀοδορπά, ἱπἰοσνοποὰ Ὀοίπτθθα ἰδ οἱὰ δπᾶ 
[6 πον οὔθ οὗ (Ὠϊηρ. 

8. ΑἹ] πιθοῦ ἐγβαϊ δ] στα δὰ τἰςπδ]ΐθτη τὸ ΠΘΓΘ 
ἀσπουμποοὰ 88 δι ΓΑΣῪ Μ|ὶ}}- το ὩΡ, μὰ ἃ ἀστηομπὶ- 
808] δοσυΐοο οὗ ὑπ6 868} δηὰ οὗ δε]. Τὸ Ὀϊοθβοὰ 
αρίτὶἰβ ὙΐῸ τοργοβοηϊθα μουυΐηο δῃὰ αἰνίῃθ ἱσδάϊ οι 
---ἰθὸ Ῥτορμοίβ, σοβίογοσβ δὰ γοίοστη τ οὗ (86 Κίηρς- 
ἄοτα οὗ Θοἀ---τοοοῖϊνοὰ {πΠ6 βαῖλθ ἰγοδπησηΐ δὲ {πο 
Βεηᾶδ οἵ ἴδο66 ρυδταΐδηβ οὗ ουϊπαγὰ δηὰ ἰγαΐΐ.- 

88 οἰγΠἰσοὰ τη ἀο Ἦδο ἰαμιὰ οἢ ἱπμοβρὶ- 
4Δ016 ΒΏΟΓΟΒ, ἱπ δ ϊιοὰ ὉΥ δαύαροβ δηὰ σδῃηὶα]α, ἴῃ 
δῃοτί, πο. ἔαϊ]οὰ ἰο υπὰἀοτβίδῃ ἃ δῃὰ 80 τῖδί ἐποὶς 
Οὕτη δγτη οἷ8 ἱπιρ θα, πον ἀϊά ἔπ Υ δοκποπίοαμο ἱμοὶς 

οἰ οάϊτηθπίδ, Ὀδοδῖβο ἐμὶν Μ}} ττὰ8 ρεγνοσγίϑα, 
διὰ, τ ὰ}}16 ζοϊστπρ [86 βιτοίοδι δά μβογθηοθ ο (δ 16ὲ- 
ἐὸν οὗ ἔθ ἰανν, ἸΠ6Ὺ ἴῃ τ δ γ βοσυθὰ ἰδ6 Μ|}} οὗ 9 
βοδὶ,. ᾿ 

ΒΟΜΙΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤΏ τ Βἢ ρου  οσὶ εἶθα οὗ ἐμ ἀἰβοὶρ]65 οῃ ἀθβοοηά- 
ἴῃς ἴτοτα 6 Μουμὲ οὗ ΤΎΔΗΒβ υτδὕοη.---Αον [89 
Ῥαστίος το ἢ δορδγαίθβ ἐπὶ8β 116 ἔγοιη [86 οἴου ᾿δ8 
ἴΔ]Π1οὴ, ἴμ6 ἀθὸρ δΌγβδ οὗ [8:6 στοββ Ορϑβ, ἱηϊοσυοηΐη 
δεΐποοη (86 οἷά δπὰ ἴδ ΠΟῪ οτάον οὗ ἰδΐηρΒ.---ΗΟΝ 
8.6 βογί 68 ὈΥ ἰδεῖν [4156 ἩΐοΡ4 ΠΥ ῬΟΥΥ ουϑῇ 86 
ποτὰ οὗἩ αοἄ ἰηΐο ἰγδα 08, δὰ ἰσγαπδίοιτωϑθα 1 ἱπΐο 
ἀλη ρογοῦβ ΟΓΤΌΥ.--ἼΠο Βοτείρίυγο μ88 ὑθϑη 1 8]}1ο ἴῃ 
ἃ τηυποὴ νον Β6η86 ἤδη ἰπδὶ οἰϊοϊϊοὰ ὉΥ 106 ἀοαὰ 
Ἰοαττίην οὗὨ [86 ᾿οἴξες 0η]γ.--- ον ἰσβα ΟΠ] 15πὶ ἔα: 18 
ἴο τϑοορτῖζα ΕἸ Δ ἢ, ουθη τ Ὲ1]6 βιυααγίηρ εἶ ἀοϑοσὶρ- 
ἔοι 88 μίση ἴῃ ἴδ τογὰ.---ϑο 1 ϑοοκίηρ, πὑπᾶον ἰδ 0 

Ὁ οὗ ἰγδάϊ απ ΐατη ---- Το τὰ ΟΒυΓΟΣ οὗ [86 1,οτὰ 
ἀοῃ δὰ πη κηονῃ δυδἀβὲ (6 οὰ δηὰ ἔοιτηδὶ οοϊὴ- 

ΤΌ οὗὁὨ [δ6Υ86].---ΤῊ9 6 τὰ τΒ οὗ Θοά, 
ἸγΟΥΤΩ ΟἿΪΥ͂ ὈΥ τοροτὺ ἴῃ 6 ποιὰ: 1. ΤΏΘΥ ΜῸΓΘ 

δηπουμπορα, Ὀπὲ ποὶ ῬΓΟρΡΟΙ͂Υ Ἔχροοίοα, 2. ΤΏΘΥ σαγοο, 
θυΐϊ τοῦθ ἀδδβρίβοα δῃα 1} :ἰγοαίθὰ, 8, Ὑ116 δοΐυ δ! γ 
ἴα 186 ποτὶὰ, (ποῖγ ἔπΐανα οοτηΐπρ᾽ 88 61}}} ὁ 
γΠ δ ἔδηδο 8] δι οἰραίομ8.---- σοι ἴῃ {Π18 ποσὰ, ἃ 
αἰϑίδμποο πίὶὰθ 88 86 Ρ0]68 ἱπίθγσγυθηρα βοΐϊπθοῃ (86 
οὨ]άγοη οὗ ἀοἀ δπὰ ἰδ βεσναηὶβ οὗἨ ἰδο ἀεγ]].---Τ τὰ. 
αἰ ομδ θυ Ῥογβοοαϊρ πὰ ταυγάοείησ [86 ᾿ἰνησ 
ῬΓΟΡΒΟΙ͂Β, δῃὰ αὖ [88 βδιης {ἰπ|0 δἀογηΐηρ ἴῃ6 ρτανοβ 
οὗ {86 οἷα ρτορμοὶβ πθομι ἐποῖν ἔβίμοσβ δὰ τηυτάοῦ- 
εα (Μαῖΐι, χχίϊ!, 29).--- ΤῊ σἰοτίουβ ἀΔΥ οὗἨ ἀοά ἱβ πἰὰ 
ἴῃ 08 τιοτίδ] 110 ἤτοι 86 ΟὨΣΙάτθὴ οὗἨ ἀδτίζηθ88.---- 
ΕἸ δ} Βαὰ 7βὲ Ὀ6θῃ διβοηρ ἔμόπὶ; γοὺ {Β6Υ 51}}} Θοῃ- 
πυρα ἰο ἀχροοὶ δπὰ ἴο ἰθδοῦ ἐπὶ ΕἸ 768 που]ὰ οοσιθ. 
ΑΙΙ αοαΒ ἀθαὶϊηρβ ἀπά "γον 8 ἀγα βρ᾽ γἰϊα 8], πὰ Ῥ 858 
ὈΥ͂ υπἰσιοττῃ ἀπ υπποϊοοὰ οα δοοουηῖ οὗ 10}6 ΟΑΓμΑὶ 
Βοσυΐϊοοβ ἩΐΙΟὮ τὴθῃ πΐβία κα (ῸΣ (86 τοδὶ γ.--- ΤῊΘ 
Βρίγὶν οὗἨ ἵπιο το] σίου, δηὰ ἃ, ἀδαα τοϊηϊβίγΥ δπὰ βοῖ- 
γί οα68.---Φοιπ (06 Βαρίϊδι ὑμ6 ἘΠ) Δ οὗὨἨ ὨΪ8 ἀσθ: 1. 
ΤῊΘ δ ΣΥ οὗἨ ὑποῖν ομδγδοίο ; 2. οὗ ὑδποὶσ στοϊββίοι 9 
8. οὗ ἰῃεἷν δυοοο88 (ΕἸ 748} ργοραγοὰ ἴπ6 ὙΔΥ ἴοσγ [80 
Μοβδίδηϊο ργορμθοΐθ5-- -Φ ὁπ, ἴον Ομ τίδὶ Ηἰ 
ΤῊΘ δρὸ οὗ ΕἸ ΔῈ διὰ ἰδμαὺ οὗ δοδη: 1. Τῆς οχίογδὶ 
αἀἰθδγοθοο Ὀϑύσθος ἰμοῖὰ (ἴὰ 1116 ΟὯ6 6886, υῃθο] ἰοῦ 
δια ΔΡΟΒίδδυ ἔγοστῃ [6 ΔΚ ; ἴῃ 186 οἶμον, ἰγαάϊξιϊοηδ)- 
στα). 2. Τμοῖγ ᾿μύοστδὶ ἀστθοσρθηΐ (ἴῃ [ἢ 6 ΟΠ 6886, 
ὙΤΟΓΙ ΑἸ ποβ8, δροβίδδυ, δῃὰ δΒαίγοα οὗ [06 γορῃοίϑ : 
ἴῃ 186 οἶον, οράυγϑογ 186 νοΐοθ δῃὰ σοργοοίβ 
οὗ 180 βρ τ1}).--τῊο βυδοτίπρβ οὗ Φοἢη 8 ἔογοίδβιο οὗ 
16 Βυβδηϊηρ οὗ ΟἸγῖβι.---Ῥσόθοσνο ἴῃ γΟῸΓ Ποϑτὶβ (ἢ 6 
Ὀ]οββοὰ τωγβίοσυ οὗ 806 Μουηὶ οἵ Ἰταηβῆσυτγοίίοηῃ, 
ὑδα ἴδοι ὈοΪάγ ἀσδορῃά ἱπίο 86 ὑθιτοσβ οὗ [86 γαϊ- 

: ϑίαγκοε :---Μαγιδ : ὙΠ ταυβὶ ποῖ ἐαϊζα ἰπ ἃ ᾿ἰογαὶ 
Β6Ώ86 Μδδὶ 18. ἱπιοηἀθαὰ ἰὸ Ὀ6 Βρ γι 0 8}}}7 υπάοτβίοοά 
ἴῃ Ηοὶγ ΥΥτὶϊ, 86 Πιΐ9 που] ὨΘΟΟΒΒαΥΙΪΥ ρἰνο σῖβθ ἰὸ 
ΘΙΤΟΓΕ.---Οὐεβηεὶ: ἸΘΓΟ ΠΟΤΟΣ ἮΔΒ 8 ἃρα ΜὮΙΟΝ 
δά ποὲ ἰἰ8 ΕἸ 176}, Σρδϊουϑ δῃὰ ἰϑαίοιβ ἔοσ ἴ8 0 ΒοῦοΣ 
οὗ αοά : Ὀυΐϊ πος ἴο δἰπα ΒΟ βίορϑθ 8. θᾶσγβ |--- -ΤῊ6 
ψοῦϊα πιο ποῖ (86 ΘὨΠΠάτοι δὰ (Π0 βογνδηίβ οὗ (οά, 
1 Φοδη Σἰϊ, 1.- Α11 νυ οββοα ἴο [86 ἰσγυϊ τουδὶ βυθοῦ 
ΒΟΙΤΟΎ, ἱχποτηΐηυ, δὰ ὑϑἱυϊαϊοη, Αοἰδ χὶν. 22.--ὕἄΆ2Ὰ2Ὰ2ὃὦ 
Βι8 (06 Ὀοδὲ οχροδίϊοσ οὗ βου ρα. 

Ἡδιιδηδν :- Α1} Ῥγεδοῦογβ οὗ τορϑηΐδῃμοθ ἃΓῸ ἴΌΣΘ- 
ΤΌΠΠΟΙΒ οὗἨ ΟἸὨτίβι.--- ἀτοαὺ τοθπ ἤανθ ΘΟΙΏΓΔΟΏΪΥ [ἢ 6 
ΒΆΤΩΘ ἔαίθ.---ΕΤοτα ἰπ6 ἔδίο οὗ Ηΐβ Τογογύηποσ, ἰδ6 
μοτὰ οδὺδβ ταὶς δηϊβοὶραίο δαὶ ανναϊ θα Ηϊυ)861, 
-᾿Αποκαθιστάναι, ἧ,. 6.7 ἰ0 γοδίοτο (δ δποίθηΐξ, αἰνίηθ, 
δὰ οτἱρίπαὶ ογὰον οὗ [δὶ Βυὺ [86 τηδίπ μοϊπὶ ἰδ, 
ἴο ἀοίοτταίπο ἰπ6 εἰ τὰν ἀδίο, διὰ νμδὶ ἴῃ6 σοηυΐῃθ 
οὐἱμίηδὶ σγϑα]}γ ἷ8.---ΤΠυ8 τὸ ἀγὸ ἰὸ ρὸ Ὀδοῖὶκς ζῸΣ ΟΡ 
δυνΠ ΟΥΣΥ ἰο [80 ὑπο οὗ [86 ΑΡοβι]οβ, δπὰ ποί, 1 (ῃ6 
Βογαδη Οδίμοὶοβ, το (86 δβίαίϑ οὗὨ {πὶ πρΒ ἱτωτ οαἰαιοὶ 
Ὀαΐοτο ἴδ6 Βοίοτιαδίοη. 

Ἐ. Τλε Ολωνοΐ αἬ τονζὲησ Ἡγοπάονε ὃν λα Ῥοιοον 97) ϑρίγίζμαὶ Ῥγανον απα αδίπσ. Οπ. ΧΥ͂ΙΙ. 14-2]. 

( αεῖς ἰχ. 14-29; [01 ἰχ. 817-48.) 

ι4 
15 Κηθοιηρ ἄονσπα ἰο Ὠϊπη, δπᾶ 

Αμᾶ Μὴ (μ6 ὺ ἢ ποτ οοτηθ ἰο 116 του] ίααθ, ἰμ6γθ οᾶτλθ ἰὸ Ἀϊτὴ ἃ σογέαϊη ἦ τηδη, 
ΒΑυΪηρ,, ΠοΓᾶ, Ὦδᾶνθ ΙΩΘΙΟΥ͂ ΟΠ ΤΥ ΒΟῺ ; [ὉΓ Ὠ6 18 Ἰυηδίϊς 

[σεληνιάζεται], ἀπα Βοῖα γψεχϑὰ [βοτεὶν ας 64] : ὃ [ῸΣ οὔ τηθϑ μὸ 8] θ.ἢ ἰηΐο {86 ΒΓο, 
16 δηᾶ οἷ, ᾿ἰπἰο [6 σψαίοσ, πὰ Ὀτουρὴῦ μῖτη ἰο ἰῃν ἀ]801}168, ἃπα ἰΠ6 Ὺ οου]ὰ ποῦ σαΓθ0 
17 μ'πι. ὙΤβθη Φ68ὺ8 Δηβνγογθα δηᾶ βαὶα, Ὁ ἔδι. 1688 δηα Ῥθῦυϑυβθ ρϑῃηθγδί!οη, ΠΟΥ Ἰοηρ 

50.841} 1 Ὀ6 ψ| γουῦ ΠΟῪ Ἰοηρ' 8.}8}} 1 βυβογ γοὺ [Ὀθδγ τι γοιι, ἀνέξομαι ὑμῶν ὃ 
18 Βηπρ δῖτα μον ἰο 6. Απᾶ Φθδβὰβ στουυϊοα ἐμ ἀλν}] [Πϊπὰ, αὐτῷ], δια μ6 [86 ἀ9- 



᾿ οἷαάοα 

--- 

-- 

814 ΤΗΕ ΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΠΕΥ. 

Ἰη0ῃ,, τὸ δαιμόνιον] ὁ ἀδρατίοἃ ουΐ οἵ μἰτι: δά [89 ΟἈ1]4 γγαβ ουτοὰ ἴτοτῃ ἐμδῖ συγ " μοῦ, 
19 ΤΏΘη οδπὴθ (86 ἀἸΒο! 169 ἰο «6818 δραγί, δῃὰ βαὶ, ὙὮΥ οουϊὰ ποῖ τχὸ οδϑὲ δὰ ουἱῇ 
20 Απά Ψεδβὺ8 8814 υηΐο ἔμθιη, Ββοδῦβθ οὐ γὙοὰγ ἀμθε]ϊοῇ [Π10116 ζΑ11}}: " ΓῸΣ ΘΟ Γ]Υ 1 ΕΑΥ 

υπίο γου, 1{ γ8 αᾶγνθ ἴδ 88 ἃ ρταὶη οὗ προ εν φοφι ἐδευνεις Υγ86 8}18}} ΒΔ Υ απίο {818 
τηουπίδιη, Βθρονθ ἤθΏ6Θ [0 γο 6 Σ ροΪδοα; δηὰ ᾿ξ βἢ ΤΟΙΏΟΥ͂Θ; δηα ποίῃ!ηρσ 5}14}} ὉΘ 

21 ΠΏΡΟΒΒ116 υηΐο [10] γου. Ηονδοῖξ [Βαΐ, δέ] 0μ18 Κἰπᾶ ροθίβ ποὺ ουδ Ὀαὶ [6χοθρι] ὉΥ 
᾿ΡΓΙΆΥΘΓ δπά [Ἀϑίηρ, 

Δ γον. 14.--Οοὐά. Β.. Ζ. [δὰ Οοά, Βίπα!ξ.] οπε α ὑ τ ὦ ν, διὰ δὸ ἄοθδ Γδορτηδηρ. Τιϑομαη οι σοδὰβ ἐλθών αδἴχον σοᾶ. 
Ὁ... Υαϊρψείο, Δ. [5 τουδὶ τοίοσ ἴο ἃ ἰόγισοσ δά! ο, ἦογ ἰῃ 80 δώ ἐζέο δερέέρια οἵ Ἀ16 ἰασξο Οτϑοῖκ Τεδίξιπϑως, 1850, Τίϑεδε» 
ἀοτήτοδα: ἐλθόντων αὐτῶν. Βο ἄοοδ ΑἸίοτα.---" 8. ] 

3 Ψογ, ᾿Ξ τε τεσ ἰθ ΔΏ ΠΌΠΘΟΘΒΔΔΙΎ ἰὨἰΟΓΡοΪδιίοη, τ δίοα ἔπῖω ἕτοτο ΤΎμἀΔ]9 διὰ τὧῶᾶϑ σοίδίηϑαά ἰὼ δὴ 18ο ἰδίος Ρτθ- 
ἰεδίδηϊ Ε Υ. υἱ ὙΥΊΟΙ δηὰ 86 Ν. Τ' οἵ ΕμΒοίηια οτἱϊξ ἰἰ.---. 

δ ει, 1δ.--Κακῶς πάσχει. Ἰδλοδτηδηη τοϑὰδ ἔχει δἤον Β.. 1,., Ζ., [αἷϑὸ Οοὰ, δΒίπαϊε.1, ποὺ 16 Ῥγοῦυθθὶγ δϑ 
ὁτηθηδδίοι, δἰποο πάσχει δοοτηϑὰ ἰὸ Ὁθ δυροτδυοῦδ οἶον κακῶ -. 

ὑγδϑϑδίϑα Βοτο: σέ δέ δδοοο 7Ζοίφν͵ λα α πιαϊέσρπαπὲ οοἱΐ.---Ῥ, Β.] 
Ὥ 1ἢ δβοσῃθ οὗ ἴ.9 ἘΒΕΙΡΣ ὙΟΓΒΙΟΠδ, [5 δὴ δίἰζοσωρὶ ἴο ᾿τορτοτο ἐδ 

μα ἄλαλον, Δῃηὰ Βθηο9 1δηγο 
ΦΎΕεΥ, 18.--[Τὴο9 ᾿ταπδρορι ἴοι οὗ ἀδεέξ δὰ μο 

δἰγὶο οἵ [9 ὁ 
δον, 18.--[ζγοηι ἰδαὲ λον, ἀπὸ τῆ: ὥρας ἐκείνης. 

»"νγοῆοι 
πδὶ, τ αἰοὶν ἰδ ἢο Ῥατί οὗ 1:0 ἐγδῃδί δου 'δ' όοσκ, Ἰοδδὶ οἵ 81} [ἢ (89 

80 Μογοῖ. [Μαῦκ δα ᾿πείοδὰ οἵ ἰὲ ἔχον πρεῦ"- 

{016.--Ρ, Β.] 
Ῥορν ἰδ δὰ Ὀπνεγτδηϊδα βόδι τίου, ὙΙοΝ Ρτοδαϑ 

ἘΠ 6860 ΓΟΤΘ δίΣΟΠΑΙΥ [δὴ ἐΠΠ9 δδογοὰ υρτί ἴοσ, ἰπ Ἀΐ5 πδίυσϑὶ δἰ τ] ο ἐγ πὰ τιοἀοδέγ, ἰπἰϑηἀοὰ.---, 8. 
4 γον. 20.---Πδοβτοδδη τεδὰδ τ ῖ1}} Ἀ]6 δαιβοτ 65 ὁλιγοπιστίαν, Με Λιίλ, ὙΠΠ8 ΤΠΔῪ δ6 δὴ ετηδοδοη ἴο 

βοΐδουι (6 ἐχργοδαείοῃ, 88 Μουοσ δὰ ΑἸΐοσά δδδυτοο: ας 1ξ ᾽46 ἐῃ6 δ βου Υ οὗ 186 Υ δίίοδῃ, δηὰ οἵ ἴὴο διυδιτίο ΜΆ. {Ὄπ 
τοίδίηῃ ἀπιστίαν, 
6 ἴοο δίσοῃκ.--. Β.] 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

(“Τῃ 8}} (86 ἰΐγοα βυπορδβια, [86 συγο οὗὨ (86 ᾿χηλ- 
εἰς [Ὁ] οτγθ οα ἐμ ἰγδηβῆχυγαίίοῃ---α οἱγουτϊηδίδῃσο 
ὙΓΠΙΟὮ ἸΟΔῪ Ὀ6 τοραγθα 88 ομθ οὗ [Π6 ουὐϊάθῃσϑβ οὗἉ 
[86 φομυΐποηθθβ δηὰ δυϊμοη οὐ οὗ (86 πδσταῖνθ, 
διὰ δραϊπϑὺ {86 τγἕΐο8] Ὠγροι μι οδἷ8.") ΜοΥΘΓ. 

γεν. 14. Ἐξηϑοϊέηρ ἀοτσῃ ἴο Εΐ").---Εο βαϊαϊοα 
Ηΐπι, ἀοΐηῃρ Βοτηδρα τὶ θοημἀθαὰ ΚηΘ668: γονυπετῶν 
αὐτόν. 

γοεγ, 1ὅ. Τισηδῖϊο.--- ΜΟΥ Ὁ ΒΘΟΠῚΒ ἰ0 ΒΌΡΡΟΒΘ ἰμδὶ 
ἸΔΟΥ͂ ἀπ ΘΡΙΙΟΡΒΥ͂, δὰ ἀσιηοῃΐδοδὶ ΟὮ 6χ- 

ΘΔΟἢ οἴμοτ, ΟἿΣ οομγίοζου, οα (86 οὗδδὺ 
Βδῃά, ἷβ, ἰὄῃδί 86 οοσίδίῃ διρουηὺ οὗἨ ΠΕΙΥΟΌΒ ἀσγδηρθ- 
τηδηϊ ὈΠΙΓΌΤΤΩΙΪΥ Βοοοϊηρδηίο 8}1] ἀσιηοηΐδο8] ΡΟ8868- 
Βίομβ. ΟὈσΩΡ. ΟΡ Ῥγουΐουβ σοαδυῖκβ [ὁπ ΟἿ. ἱν. 34, 
Ῥ. 96, δὰ ου οἷ. Υἱῖϊ, 28, οἷα. Ρῃ. 104-166]. ΤΊ 
δυκροβιίου οὗ ΟἸβῃδυβοη, ἰμδὲ ΠΟΥ͂ ΤΤΟΓΘ ῬΔΣΊΪΥ οδυβοὰ 
ΟΥ̓͂ Βοηδυδὶ ἰπαι]ροηοθθ, ΔΡΡΟΩΓΒ ἰοὸ 08 Ὀαδοὰ οἢ 8 
σου διβίοη οὗ ὑπὸ αἰδογοηῖ βίαιθ8---ΘΌΓΓΘΠ ΟΡ ἰ0 ἰδ6 
ῬΟΥΤΟΣ οὗ ἀδτηοιβ, δηα ἰο ἐμδὶ οἵ δβἴη. ἱ 

γεν. 117. Ῥοσνοσβο Θϑεοσζαϊίοσ, γενεὰ διεσ- 
τραμμένη.--ΤῸο Ἔχρτοβδίοι 18 ΟΣ ΤΊΟΓΟΙΥ ἰπίοηἀοὰ 
88 ἃ ΚΘΏΘΙΆΙ ἀοειρτιαίίοι, Ὀὰΐ Π88 8 ρθουν ἀπα ἀἷ8- 
ἰποίνο τοοαπίησ, [0 ἰπ}]168 ρασγυθγβίοῃ, ἱῃ [86 686 
οὗ Ῥεΐῃρ βοἀποοᾶ ον Ἰοὰ δδίγαῦ (διαστρέφεσθαι). ἴῃ 
ἐμαῖν στίοὗ αὖ [86 δππουποοταρηί οὗ [86 1ογ Β ἱπηροηά- 
πῃ βυβοσίηρβ, (Π9 αἰβοίρ᾽οβ πὃο δὰ δὴ ἰεΐ Ὀ6- 
ἰπὰ, μδᾶ, αἱ Ἰοαβδὺ ραγίίδ]]ν, σἴγοη ὙΑΥ ἰο ἐμ6 βρίγὶὶ 
οὗ ἰμ6 που]. Α εἰϊρδὶ ΔΠΒΙΟΡῪ ΤΩΔΥ͂ ΠΟΙ 6 ἰγαορὰ 
ἴο ἴ)6 τοίυσῃ οὗ Μοβεβ ἴγοτῃ ἴῃ6 τοουμῖ, θη ἢ 6 
ουμπαὰ ἰδθ ῬΘΟρ]Ὸ βϑβοιο Ὁ] 6 δτουπὰ ἴΠ6 ρσοϊάθῃ οδ]ῆ, 
Αοοονάϊησ ἴο 186 δηοσίοῃϊ οχροδίϊοσβ, {8680 πογὰϑ οὗ 
οδὺβϑ ψογ6 δαἀάγοββοὰ ἴὸ ἰἢ8 Ῥβόῦβοῦ γπ0Ὸ δβουρδὶ 
γα οῦ; δοοὸ ἰο Οαϊνίη, ἰο ἰῃ6 βουῖθεβ; δοοοιὰ- 
ἱὰρ ἴο Ῥδυϊυβ, ΟἸδμαυδοη, δὰ οἰ γβ, ἰ0 411 (86 Ρ60- 
16 Ῥγοϑοῃῦ; δοοογάΐησ ἰὸ Βοηροῖ, ἀς Ὑγοίίο, διηὰ 

ΠΆΜΟγοΣ, ἰοὸ 186 ἀἰδοῖρ].8. Νο ἀουδὲ {π6 1μοτὰ τεξοστοὰ 
ῬΓΙΩΔΥΣΥ ἰο (86 αἰδοίρὶοα, ἱπουρἢ ον  ἀΘΏΠΥ 88 ἴπ 60ῃ- 
ποοοι πὶ ἰδ6 ὈΥ ὙἸοπὶ ΠΟΥ͂ ΤΟΙΟ Β0- 
τουπάοα, ΤΟ τοῦυκο ἰἰ86] ἢ ΤΩΔΥ Ὀ60 τεραγάθὰ 88 ἃ 

Ὠ]6 τοογα] οχογοίβσι, δα ἀγοββοὰ ἰ0 {86 πὶ Ὀοΐοτο ἴῃ0 
Ργοοοραρα ἰο ουγοὸ [86 ἀοιμοηῖϊδο. ΜοΥοσ ΒρΟΔΚΒ 

οὗ {πὸ “ βίγοῃρ ἴδοι ν᾽ ἜΧΡΓοβδοα ὮΥ Φεοβυβ. ΤὨΪΐδ 
διιουϊὰ, Βοτουον, Ὀ6 Υἱογοὰ ἰὼ 118 Εἰρῆος Ὀρασίηρ 88 

γι Τιροδομάοτί ἀπά ΑἸίογά, [ὲ ἐμουἹὰ 6 τεπάδγοὰ Ἴρανέ (βΌ60 0096) φί γα ἑζλ, ἱπειοδὰ οἵ υπδελέο, πμίοὶ 
.: 

8ὴ ἴῃ ὑ αὐηοΐοι, ὈΥ Ἡδλοῖ ἴ.6 ϑανίουν ἤσαὶ οὗ 
811 ἐχρεϊ θὰ ἴδιο βρίγὶς οὐἨ ἀαὐοοιΐοι ἔγσοσω (}6 εἰτγοὶδ οὗ 
ΗΪδ αἰβοΐ ]68. 
Ἡῶονν Ἰοωβ 5}Δ111 Ῥθασ τυ ἢ γοῦ 2--- ὁ ὟΥ εἰϊν 

ΤΟΙΏΔΙΚΆ: “Φ6δβὺ8 ΠΟΘ ὈΪΔΙμο6. (ποῖ πδωὶ οἵ βοῖζ. 
ἀεροπάδηοα, ἐμοῖς οοπίίηθαι! ἀεροπάσπος ὑροὰ Ηΐσα, 
εἷποο Η6 που]ὰ 8ο βοοῦ μδυθ (0 ρασί ἔγοτωῃ ἔβεῖὰ (ἔξ σ ο- 
μαι), πὰ [μὲ {ΠΥ 80 οἴδῃ μυὶ Ηἰβ ραίΐΐδπος διὰ 
ἔογθθδγαμοθ ἴὸ ἐδ ἐεϑὶ. [Ιπ ἐμαὶ οδβ6, 86 ἔτει ξ ὦ κ᾽ 
πότε νου] τη δὴ : ποί τ, στον 1 δ νὴ χοῦ : δὰ 
186 βοξοπὰ : ἐοο ἰοπσ, εἴο. Βαὶ τῃἷ8 νἱοῖν 18 ουϊ θη! 
υπίθμδ Ὁ ]6. Ἐεβίάεβ, ἰπ (89 ρδγδὶ]]οὶ ραββασα ἰὼ 106, 
[06 Θχργοβείοι ἕως πότε ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ομςο. Βαΐ, οὦ 
ἴ.6 οἴ μεῦ μβαηά, ἵὙὲε ταδὶ ποῖ υπάογβίδηὰ ἰξ 88 ἱσωρὶγ- 
ἴηρ,. 1 Βανθ Ὀθθῃ δῃὰ Ὀόσπα ἰ00 Ἰοῃς τὴ γου. [ἢ 
οἷν ΟΡἰίοι, 1886 ΘΟὨΒΟΪΟΌΒΏΘΕΒ οἵ ἥπε ΔΡΡγοδοδίης 
ἀοραγίυσο ἔγοσα ἰδ6 αἰβοίρ]68 βϑϑῖωβ ἰὸ δανὸ ἰοὰ 186 
Βανίουν ἰο ἃ ἐπ ῦοϊα δρρὶϊοδίδοῃ οὐ ἰξ ἰο ργοβϑῃὶ εἰνς- 
συχαδβίδῃοοϑ: ΗΟῊΝ βοοὺ Μ|1 γοῦ τϑαυΐτο, ἰπ ἄθρει» 
ἀδῆοθ οὐ Μυ ϑρίτὶϊ, ἴο βίδῃι! ὰ δηὰ δοὲ δῖοπθρ᾽ δχᾷ 

: ΒΟΥ Βοου 8881] ψόοὺγ ῥγοδϑηὶ βίἰδίο οὐὔ[Ἑ πβαϊκ- 
Π688, ἩΟΝ 64}18 10 ἰῃβηϊ6 ἔογροασαποα οα ΜΥ ματί, 
Τοαυΐγθ ἴὸ σίνο ὑΪδοο ἰο βρί γέϊυ δ] ἀδοϊδβίοη 

Βχίηκ δ τα ἈΠ|οΣ.---ΑἸιΒδουρὰ (δΐ5 18 δὐ ἀτοαβοὰ 
ἴο (8ο αἰβοῖρ!68, ἐδ τουδὶ α]8ὸ βανθ δρρ]ϊοὰ ἰο {86 
ἔδίβον οἵ (89 δὰ. Ασοογαϊΐηρ ἰο [86 παιταῖΐνα ἰῃ 186 
ἄοβροὶ ὉΥ Μαγὶς (πϑϊο ζΌΣΒμ 8 δι ὩυτοΡοΓ οὔ ἀθ. 
.2 119), 6 ογονγαά ρᾷγθ ἯΔΥ δὺ [886 δρ ο6 οὗ 
ΟἸγίϑέὶ, ΤΏ Ῥθορὶρ τη ἰὸ ταθοὶ (86 ἰμοτὰ,---ἶοτο. 
Τηοϑὲ δοοηρ ἰἤοσω, Π0 ἀουθί, ὑπ ἔΔΙΠοΡ οὗὨ ἰ! 6 ἀβεμᾳ: 
δηὰ [86 αἰδβοίρίεβ. Ζ1ὴ6 βουΐθοβ Ῥγοῦδ ἴολονν 
ΤΛΟΓΘ ΒΙΟΥΪΥ, (Π6 δὰ Ὀοίηρ ἴῃ τΠ οἷν οΘογάρδηγ. ὙΓΉΣΙΘ 
ΠΟΥ πόσο Ὀγίπρίηρ Ὠἷτη ἰο {86 1οτὰ, ἢ6 νγ8ϑ8 βεϊχρὰ 
ὙΠ ἃ ΓΡΑΥΓῸΪ ῬδΙΌΧγαπὶ ἩΓΠΘΠΘΥΟΓ 6 οδη8 ἩΠῚΏ τ 
ΕἸ οὗ Φεδυ8. 4866 αἰβὸ ἴ86 παγγδένο ἰῃ Νασὶς διηνὰ 

8. 
γεν. 18. Απὰ ϑοεῦς χορυϊεοὰ Ὠίτη.--Ἰη δοοοσὰ- 

Δη06 τὴ ΗΪ8 ογαϊπαγῃ ταοϊ μοὰ οὗ Βεα]ϊηρ ἀεοτηοπίαςσα. 
3:6 δῦονθ, Το ἀοίδὶ]8 οὗἨ [8:6 σΌΓΘ δζο ἔασι ΌΥ 
Μασκ δπὰ [Κο. 

γεν, 20. Βοοδῦβο οὗ ΨΟΌΣ Ὁπρο]αΐ [Ὀεϊοτ- 
τυδοϊ οὗ ἑδί ἢ, διὰ τὴν ἀπιστίαν].---ΤῊο τορτοοῦ 
ἀοο8 ποὲ γοΐδγ 0 πῃ οὗ ἰῃ τοραγὰ ἰο [86 αἰνίπο ρονεας 
οὗ εἴεοίίηρ (15 ταῖγΔ 016. [π ροϊμὶ οὗἁ ἴδεϊ, [867 Βδὴ 
αἰϊοτηρίοα [0 οὔτ {86 οἰ], Βαυὲὶ Ογῖδὶ μετα δ] υ θα 
10 Ἰδὲς ἀεὐοσίίομ οὨ δοοουμπῖ οὗ ΗΪδ8 ἱτωροηαϊηρ ϑυδίο τ. 
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ἱπρα, τδΙΟΣ δοδο ἤτοι πῃροϊϊοῦ οὗἨ [80 Ὠοατί. ΤΟΥ 
μδὰ ποί γοὶ βυδιοίαμγ ὀχογοϊβαὰ ργαγοῦ δηὰ ζαϑιΐηρ, ῬΟΟΤΒΙΤΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΙΟΑΙ, 
πιο του]ὰ Ἰοβαὰ ἰμοῖὶ ἰο 1Ὁ]1] γοῃυμποίδιΐοι οὗ (6 

ποι]. 1. ΤῊΘ στοαὶ οοπίσαδι : Ὁ τὶβι᾽ 8 ἰγαηϑβρυτγδεέίοη 
ἈΔ ἃ κτναΐῃ οὗ τουσίδτ .---- 866 οἷ. ΧΙ, 833.---Τὸ : 

ΣΟΙΏΟΥΘ του δίηπ.--Οοτρ. Δαι!. χΧχὶ, 21, τΏΘΓΟ ΜΝ "Ὁ ΤΑΙ πμὰ ἐτῶν κεν δι ἐνήρβϑ τρὰ πὴ εαβ 
ἴδε Θχργαββίοῃ ἰβ ΘΥ̓ΘΏ ἸΏΟΤΘ ΒιΓΟΏΔΙΥ ποτάθὰ ἰπδῃ Ϊ ἀκι6 οοπίδοί. πη ἐπα δζὶ οὗ Ῥαϊπιΐῃσ, ΒΑΡΗδδὶ [88 

ἤετε. Ιμ ΒΟΙᾺ οαβθβ, ἰΐ 18 8 βραγθ ἱπορ]γίηρ; (δι | μο!γρὰ 86 ἀἸβῆσα!; το ίσπι [1π Εἴα ἐμειοῦθ, ἤγαπαρ. 
ΤΟΙΏΟΥ͂ΑΙ ΟὗἨ [6 ταοβί ζοστωϊ 8016 Οὐ βίδοὶθϑ, 1 Οὐον. τἰγαίϊοτ, ἔπ6 ἰαϑὲ οτεδίίοῃ οἵ Ηἷβ φοπίυβ, τοργοδοηΐϊης 

αἱ! 2. Εὸτ Ἰοβοπιὰν δροαὶ {δι τοτμοναὶ οἵ ταοαπίαΐῃβ, [ (ῃ τοι τ! ΜοΒ68 ἀπὰ ΕἸΠΕ ἴῃ ὨΘΘΥΘΗΙΥ βΊΟΥΥ δίοτο, 
δι. ΟΔἸουΐυ8 δὰ βίαγκβ. βία τρΐγβοιθβ ΜΘῚΘ | μησρὰ αἱ Ἐγ 1ῃ ἴἈτοϑ ἑανοτῖνο ἀἰβοίρ!6β. δὲ ἐμὶν ἔδει, 
φβοτϊ δ, διροπρϑὲ ΟἰμοῦΒ, ἴο ΟΓΟΡΌΓΥ Τμδυτηαβαγρυβ | 20. [ῃ)0 ἔγΙρ ΒΕΡΛΙΙ βοαπα οὗ 186 Ἰαπδίδο Ὀοῖον;.---. 8. 
διὰ ἩΠἸΑγίοη.---ἀτοοηρ [86 6 ν78, δὰ εἰοχιασῃῦ ἰθδοογ 4. ΤῊ αἰβοὶρίεβ δὲ ἐμ ἔοοὶ οὗ {π6 τηοιπίδίῃ τοῦθ 
ἩΜ οξοαος 88 006 0 Τϑιλου θὰ τηουμπίδίηβ, 8 ον, [ἰ 9 Ὁθ δου ξιμεποὰ ἔον εἴμ ̓ἀπωραυάϊης, οὐηδίοι ἰδ ἃ 

χ ΤΩΒΔΏΠΟΣ αυϊΐα αἰ ἥδγοπὶ ἔγοσο μας ΟΥ̓ τ οἢ (λ0 ΤὮΓΘΘ 
γον. 21. Ὑμῖα κιηὰ, τοῦτο τὸ γένο:.---ὟΣδ- ᾿ τηογο ἱπεπηδίο αἰβοίρ]οβ οὗ Φοϑὺβ οῦθ Ῥγοραγϑοὰ [0 

τίουβ Θχρ  δηδίίουβ οὗ [δ]8 Θχργζεββίοῃ : 1. 1 Βδ8 Ὀθβῆ ᾿ τὶ ΤΉΘΥ πόσο ἴ0 ὃὍ6 ἰδυρὴςϊ δπά ἱγαϊηθὰ ἰὸ βίδπά 

ΔΡΡΙΙΘα [0 186 ἀειμοῦβ ζΈΘΠΘΓΑΙ]Υ͂, ΔΒ Θοηβι υἰΐηρ 8 [ 2) ῃ6, Ξ1}], ἀσϑρῖτο ἐμὶν πυτηθαν, {ΠΕ Υ͂ σγοτθ ῃΓΟΊΤΩ 
“ δὶπά." ὙΤδὺδ ΟὨγγβοβίοσα, ΕΥ̓ ΊΣβοιθ, δῃὰ οἰ μοτβ. 2, | 1:0 ρδουλαν ἀϊδίου μθβι Αἱ ἐμαὶ ραγσαϊαν βϑᾶϑου 
Τρϊβ ραγισυϊαν Κ΄ πὰ οὗ ἀδιηοηβ, Οτοϊίυβ, ἀ6 οὐδ, 1 ἢ ον πχεγα δακθὰ ἐο συγθ 8 Ῥθου 8 ΡΪγ ΒΘΥΘτΘ οα86 οὗἁ 
Μέγας. 8, Βίοβεγί τοίοσθ ἰΐ ἴο 186 ἀπιστία οὗἨἁ [86] ἡ ογηοηίδοαὶ ἴοη: ἔδον πόῖθ βυττουπαοὰ Ὁ 
αἀἰβοῖρ!θβ. 4. Τἢ οἶα ἀρ ΐθ8 ᾿ξ ΟΓΥ ΒΙΓΔΏΟΙΥ ἰο [86 : ΕἾ μαρλμος τ 7 : 7 Ρ ΡΘΕ. Ὁ ΨΕΓΥ Υ͂ Βοβίλϊθ βοτίθθβ, σϑρὰγ ἰοὸ ἀγαῖν ἰῃ6 πογβὶ ἰῃπίθτθῃοοϑ 
Ἀροδίοβ, ἴῃ {δι δοπϑ6, {18 Κίπα οἱ τλξῃ ᾿τοοοθά πὸ ξξοχῃ {ἢν ἐπδοιΠεν ο αδοτὰ τεϊ!εῖ, διὰ ἐὸ ἀϊαραῦθ 

οΡ ἴδαῃ Ἀγαγοῦ διὰ ἔμβιϊπρ ([)---ΤῊ!Θ βθοοπὰ ἰ πὴ) (Πογη . πΒὴ]9 186 οτοιτὰ οὐἩ Βρϑοιδίοῦβ Ὅγοσθ ἴῃ 
Υἱοτ (οἵ ἀτοίΐα8, οὐο.) 18 8ὸ ἴδ βαρρογιϑά ὈΥ 186 οἶδ. Ἰ κῃ τον οὗ ρἰνίηρ παν ἰο ἔπ ν ΙΕ δηὰ ἀετίβίου, Ηδῃ 
ουτηβίδησο, ἱμδὶ ἰ86 0486 οὗὨ ἰμῖ8 ἀοιποηίδο νυδϑ ρου" ἈΡΆΣΝ τὴ ἜΤΗ ὑδαρ, ἔνθ αρίαϊοὰ πο στὴ 
μαυν δρμταναϊθα. Ηθ πὰ ἀυτν διὰ ἀβαῦ; δ Δρρϑαγϑὰ ΤῊΘ ὨΘΔΥΘΠΪΥ ἰοδοῦ δὰ ἴο σορδὶγ ἃ 86- 
μρῆνῳ πα μὰ μος ἴμ9 ὅτ δηὰ ἰμίο ἴμ6 ναῖθγ, ἰ γργρ ἀρίδαὶ οἵ Ηΐβ δάμβογοηίβι Ηθ βδοοοιωρ!βμοὰ ἰὲ 

διὰ βτιδϑμοᾶ, δηὰ οουἹὰ ου]γ ἰν διοα!θά ἀν. ᾿πβιδηϊ δ ΘΟΟΒΙΥ δηὰ υἱοϊουϊ ουδὶν  ἴθβ δἱ 106 βδιηθ 
8. ἔδαγία! Ραροσγεῖι, ἀὔος ἴμ6 6Υ]] βρίτῆϊ μιά 1 ἐγ 9 γο( Βυμοθ]ίηρ ἐπιοῖν πηθε! δῖ, πὰ ὀνοκίηρ διὰ" 
μύτη, 89 ἐε]] ἄοτι 88 1 ἀθαά ; διά {μ6 ἰμοτὰ νγδδ 1 οι γρῃ ιηδηΐπρ ἐμιοῖν ἴ!Β, ΤῊΘ ἴὩγοθ χποτα ἰηθἐτοαθ 

οὐρά (ο τββίογο Ηΐπα ΒΥ 8 βοοοῃὰ ταίγβοϊο, ἰαϊκίπρ, [ Δ μοὐρἼε8 οὗ δοδυβ μαὰ Ὀϑθῶ βισθηβέμοποα ὈΥ [80 θχ- Βοϊὰ οὗ Ἀἶπι ὉΥ {μι6 μαμὰ, Β.Π) [ὲ τγθῦθ ἃ πυϊβιακθ ἰο τακιεν τα τὶ τῇ (Ν ἃ : : : Ῥογίθποο οὗ οοϊωησηυπίοῃ ὙΪῸ ἴμ6 Ὀ]6Ββθα βρὶγιίδ οὗ 
ἡ ὐπὸδ ἰἈ18. ἀοτιοηἶδοδὶ ροββοββίομ δ8 ἀἰβδγοπὶ ἔγοτα 1 ἢ οαγρῃ, ΤΌΘ τοδὲ Τοῦ ΠΟῪ διγόηρί βοπθα δἱἰοηρ πιὰ 
: ἀὐβοσ ἘΠῚ ΜῈ τὰ ον Ἢ Ἢ ἦρε ἀρᾷ ΠΝ ἴδοπι Υ τϊποϑδίηρ (μ6 ρότον οὗ ἐμεῖς "ογὰ, πϊοὰ 
ῬΓΑΥΟΣ ἀπὰ ἐλδιϊηρ πόσο τοχαίτοα, 706 0 τὰ τι βὲκ ῥτονϑὰ υἱοϊοσίουβ,ουον [86 πογβὲ ἀθΣΏ 0:8 οὗὨ δ6]], 

οοηγογϑα ἴο Ηΐδ ἀἰδοὶρ]68 ἐπδὲ ἴμον Βδὰ ποὶ ὑγοβδοσυϑὰ 
οὐ συϊνγαϊοα [Π6 Βἰδίθ οὗ τωϊηἃ δηὰ ᾿οατὺ ὨΘΟΘΘΒΑΡΥ 

᾿ ἴον ἴδ οσοδβίου, ἰμαὶ ἸΠΟῪ γογα ὑοῦ βυ Π] οἰΘὨ ΠΥ Ὀτθ- 
Ῥατγοὰ δῃὰ οο]Ἱϑοιθα ἴο οδϑὶ οιι 80 τρδ] ριιδηὶ ἃ ἀθτλοι. 
ΤΏῸ ἀυτα θη 688 δηαὰ ἀρδίημοϑθ ἱπάϊοαιθα ἃ τη θἰδπΟ ΠΟ Ηὸον οἰοβεὶν [86 ΟΒαγοῖ οἵ ΟἸτῖβι θογάθγβ οὰ 189 
δηά οὈϑιίΐπδου, ἔγουα τ ῃἱοῖ, ἰὰ ἐποὶν ἀοὐοοώομ δρουῦ [ Ῥγθοίμοίϑ οἢ οὔ βϑάνθῃ δπὰ οἵ Β6]] |----Ομγίβϑὶ {π6 Κίης 
186 ἱπηροπάϊηρ βυδετίηρβ οἵ ΟἸγίϑὶ, ἰμ6 ἀϊκοῖρ]ε8 [ πὰ 1μογὰ οἵ 8}} Ὀ]οβϑβὰ βρί γἰἴβ, δπὰ ἴπ6 σομαῦθτοῦ οὗ (9 
Ἰδποιωβοῖνοθ ΟΓΘ ποί δὲ ἰδδὶ τηοϊαθηὶ αὐυἱιο ἔζϑοϑ. ] ἰοδί.---ἶἰπ (μ6 ΟμΌγοΣ οὗ Ομγῖδὶ ἰδ ἀρρθᾶγβ ΠΟῪ ὈΟΙᾺ 
Βεβίἀ6β, τῊθ πιυϑί ποὶ ἴογχοὶ οἢ 41} βιιοῖ οοοδδίοῃβ ἰ ἤϑθαυθη δηὰ μ6]} ὀοχογὶ ἐμοῖς ἱπβπθηοθ προὰ οατίὶ..-- 
ἐμαὶ 7υἀ)λ5 γ,ῦ8 8.1}} διροης ἱμοτη. « ΤΏο ἀδβοραΐ οἵ ἴμ6 [μογὰ δπὰ οὗ Ηΐδ8 ἀἰβοὶρ]εβ ἱπίο [ἢ 6 

Ῥσχαγοσ δωὰ ἐαδδίησ. --- ϑοωθ οοτηιποηίδίοτβ | ΥΔ]]6Υ : 1. ΠΙυδίγαϊθα ΕΥ̓͂ [6 ἀοβοθηῖ οἵ ἰγϑυ}!]οτβ 
ΘΙΤΟΠΘΟΙΘΙΥ͂ ΔΡΡΙΥ (8 δἰαίοτηθας ἰο 86 ἀϊϑοδϑοὰ ρϑσ- | ἔγοσα Ὀτίραν τωουπίδίη μοὶ ἰδ ἰο ἀδγκ βΌΓΕΕΒ οὗ τα]- 
Βοῃ. ΤΒυΒ ΟὨνγβοβίομι : (86 ὕγαυον δηὰ ζαϑιϊηρ οὗ |16γ8; 3. 8 ᾿Ι ὶ Υ ἱτπλασθ οὗἩἨ [μ6 σου] σὔπιρ' ἜΧρΡΟΣΙΘΠΟ65 
186 Βυδετεγ, Ῥδιυβ: ῥτοροῦ ἀϊεὶ δπὰ δοϑιΐποποο (1) | σθαϊσϑὰ Ὁ ἴ8086 ΒΟ ΠΟῪ ἀοβοθηἀθὰ ἔγοτῃ {86 τοουῃ» 
ΑἸ : ἰηνίχοτδιίου οὗ ἴΠ6 8001 ὈΥ ἀδσγοίϊο ἰδίῃ : 8. ἃ ἐοσθίοκοῃ οὗἁὨ {δ ἀδϑοθηὶ οἵ ΟἸ γίϑὲ ἱπίο 
δχογοίβαθ, δῃὰ ἀθργοβϑίοῃ οἵ ἰμ6 ὈοὰΥ ὉΥ βυλίδὈ]6 [ [86 Κίηράομι οὗ [16 ἀεδα.---Τ 0 ουτο οὗἩἨ ΪΔ6 Ἰυηδίῖο 
δοδίϊμομοθ. Ἀ0 ἮΝ οἰία, Μογοσ, ἀπ οἱμοσβ οοστϑοῖὶν | οἰ] ἰδοῦ ἃ ρτοδὶ νἱοσίογυ, δηὰ δοσοιιρδηϊθα ὈΥ͂ ἱνὸ 
τοῖον ἴὰ ἴο 180 οΘοπάϊτΟὨ8 ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ 0 Βυοἢ 8 (δί(ἢ | οἶογ τοΐίγβοϊθβ. 1. ΤῊ 8 τοΐγδοῖθ γγδβ γθηἀθγθα ᾿ΔΟΓΘ 
88 ἰο νγοτἷς χωίγδοϊβ, ΜοΥῈΡ τορδγὰβ σοσβ, 20 δῃὰ 21 | ἀἰδῆου---(α) ὈΥ̓ ἰι6 οἰιαγδοίον οὔ {π6 βαδῖδγοῦ ; (δ) ὉΨΥ͂ 
88 8 τίου, Βαϊ ογϑῃ ἴῃ σοῦ, 20 {86 ἴαττα πιου»- [ [86 [ΑΙ] το οὗ 10 αἰϊϑιαρὶ τοδθ ὈΥ 180 πο ἢ ἢ ; (9 
ἑαΐπ ἰἴβ Ἰπίθῃμ θὰ [0 ΘΟΏΥΘΥ ἴΠ6 ἰάθα οὗὨ 8 ΥῈ1Ὺ τοδὶ | ὈΥ [86 πιδ]Ἰοἰουβ αὐοδίίοηβ οὗἉ [16 Βετῖθ68 ; (4) ὈΥ ἰδ6 
ἀϊ Πσ σα], Βα ΔΒ (δαὶ Ὀδίοτθ ἰμοτα, Ηδησθ γϑσ. 21 [ ργοδθῃο οὗἩ ἃ ρειρὶοχϑὰ του! ἰδ ; (4) ὉΥ 186 οἷτ- 
8 ἰηϊοποα τὸ διγηίβῃ ἀϊτοσέομβ ἰῃ τῆδξ ρατσαϊαν [ ουχηδίδηκ 6 ἰμδξ [86 ἔδιιῃ οὗἩ [8 δίπουν οὗ {86 οὨ]]ὰ 
ΤΩΔΏΠΟΡ ΒΟΥ ΜΟΓΘ ἴ0 ὈΓΟΡΑΓΘ [ῸΓ τηθοϊίης ἰμΐ8 Κἰπὰ [ γγδβ βμδὶγϑι, δ μου σα ἱπιπιραϊδίε!υ τεβίοσεα, 2. ΤῊΘ 
οὗ ἀοιθομβ. ΤΏ ἀρΙΏΟΏΒ οὗὨ βυοἢ ἄθθρ τροδῃοΒο Ϊ  | ἱπίσοἀποίοΥΥ ταΐγϑοὶθ : [86 τινα] οὗ [86 ττοηρ' δῖδίθ 
οουἹὰ ΟἿ ὈΘ ΟΥ̓ΘΣΟΟΠΙΘ ὉΥ͂ ἴἰμ6 Βαοτίβοθ οἵὗὨ τηοὶ | οἵ ἐδοϊϊηρ ἰπ [ἢ 6 Ῥ6γβΟΒ δϑϑϑα Ὀ] θά, πὰ οὗ (88 ἱηπαγὰ 
οδιοδὲ ὑσγδγοῖῦ, δῃὰ οοϊηροἰθ σοπυποίδ οι. οὗἨ ἰδθ ἐειρύσοα τὰ 106 πἰραθς Δ ἐν Το ΡΟΡΡΟΕΘΡΥΥ͂ 
ποτ] ά, Τηΐτ8 016 : [6 γοβουΐηρ οἵ ἰῃ6 ὁ ἴῃ ἴῃ0 Υ͂ 

Ετοότὰ 86 οἰτουτηϑίδποο (γεοογ δὰ ὈὉΥ ΜΑΡ) ἰμδὲ ᾿ δίαρος πρΐοθβ ῥγονθᾶὰ 4}} Ὀαΐ ἔαἰΔ].---ΑἸἸΒΟυρἢ 189 
ἀυνίην [6 δΔΌΞεΩοΘ οὗ 6815 186 Βογὶ 068 δὰ πιϊπρ!οά [ ΟἸὨπγο οὗἨ ΟΠ τὶ ΤΩΔΥ ΔΡΡΘΔΡ ὙΓΘΔΙς π᾿ ΠΔΩΥ͂ οὗ 115 

σἰτἢ 1.6 ἀἰϑοῖρ!θβ, Ν δ ΟΡ ἰηΐδτϑ ἐμαὶ [86 ἰγαηϑῆχυγ. [ ΤΟΙ ΌΘΓΒ, ̓ ξ ΔΙ ΎΤΑΥΒ τοί ἢ8 ροβϑοββίοι οὗ ταϊγβου]οῦδ 

αἰΐοῃ τουδὲ Βανυθ ἐδϑθη ρἷδοο ἰἱῃ Ο411}1006ό. Βυΐῖ 186 Γὸ 8 ] ῬΟῦΤΟΣ ἰπ 118 [,οτὰ.---Ηοὺν [Π0 ἀϊβοῖρ!ο8 οἔ εδβὺ ουρδιὲ 

ὯΟ ΤΟΆΘΟΏ [ὉΓ δϑβυσηίηρ ὑδαὶ βοΐ 68 πδὰ ποὶ 4190 | ἰο τθόουβδὺ ἱμϑιωηβεῖνοθ ἔγτοπι ἐμοῖσ 0 6]16ζ, Τ᾿ ΒΘΏ (ΒΟΥ 

τεοαϊἀοὰ ἰῃ 86 Ἰοιτίζοτ οὗ ἐδ 76 Ὑ]ΒῈ Ὀσίμοο ΡΣ Πρ. [ὔβοσνθ (Π6 1088 οὗὁὨ ἰδεῖς βοῦγεσ.--- 80 οἰτὸν οὗ (89 

ΠΟΜΙΧΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΔΛΔΟΤΊΟΑΙ, 

----ὦὉ “- το 

Ἁ. : : “Φ ᾿ » ! 4 ᾿ να 
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816 ΤῊΕ ΟΘΟΑΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝῸ ΤῸ ΜΝΜΑΤΊΗΕΥ. 

ἀΐδοΐρ]68 οἢ ἴπο τιουπὶ, ἀπιὰ ἐπ 6 οἴτῸν οὗ ἰδοθ6 ἴῃ ἰδ 6 
γα] ]ογ. ΤὨΘ ἴοστθον τ ϑθὰ ἴὸ ΒΌγτοθ ον ἐβοΠΊ86 765 
10 ἰδο νἱβίοῃ οὗἩἨ ΒΟΘΥΘΏΪΥ οὈ᾽οοίδ, ΟΥ ἰ0 ἃ ΤΊ ΘΓΕΙΥ σΟΏ- 
τοιρ ἴὖνο 11 ; [86 οἴδοτβ νοπίυγοὰ πιϊπουὶ κυδηοἰοης 
ἔδι ἢ ὑροῦ ἰδ6 τηοϑὲ ἰγγίηρ οομβίοὶ τὶ 106 ποιὰ 
δηὰ [61] (αἰλοιηρεπα [86 ουτο, αἰδρυϊηρ πὶ (86 
ΒΟ 68, δηὰ τἰβπηρ {πεῖν τερυίδίίου. Ὀοίογθ [86 Ρθο- 
Ῥ 6).--- 7,ῦ͵γὲ λαυό γζαϊϊλ αδ α σταὶῃ οὗ πιιαίαγα," 
οἰο.---ἶπ ταὶ ογάθρ πιυδὲ Οὐγ ἔδὶ ἢ τοσηοῦθ τηουῃ- 
ἰδίη8}7} 1. Εἰτβῦ οὗἉ 411], (86 πῃ 6] οΓ ουὐ οὗἨ οὔγ οτῃ 
Βοδτῦ: 2. πο ἀῃθοϊ οὗ ἰπ ποθ ΨἘΟ δῷ ἀϊβροβοὰ 
ἴο Ὀοϊΐονο: 8. αἴδεν {πδὲ, 16 πηθο οἴ οὗἨ [86 πονὶά. 
ΤΏῊΘ ἀϊδβοίρ᾽οβ ταϊβοαστθα ἱπ (μοῖρ ποσῖς, Ὀδοόδυβθ 
ΠΟΥ͂ τονοσβοὰ ἴδ9 στραῦ οτάθν.---ὖῦΊ Θ ἀγα 0 ΤΌΤΩΟΥΘ, 
Βγαὶ οὗ 8}}, (16 τηουῃίδίη ἩΒΙΟΒ βίδα β Ὡθδγοβὶ ἴῃ ΟἿΌΣ 
Ῥαϊὶ.---Ἰὴ 118. ἰπβίδηςο, ἴδ 6 ΦονΒ δυϊ ποῦ θα δὰ 
Ρἰδοϑὰ ὑποιηβοῖσαβ ἴῃ ἰῃ6 ὙΑΥ οὗ (86 ἀϊδοίρθ8Β δὲ 
τηουπίδίη ἩἘΪΟἢ ΠΟῪ οουἱὰ ποὺ Τοσιονο.-- δὶ σΔῃ 
ΟἾΪΥ δοιιΐονο ταὶ ἰῦ 65 γοοορπίζοα διὰ ζδ]ξ δ (86 

1} δπὰ 04}} οὗ αοἁ. Βαὶί (δῖ 1ὺ Μ}} οαγίδί Ὡ]γ δο- 
Θοτα  ἰβῃ ἴῃ (86 Βίγορἢ οὗ (86 Ποτὰ.--- Εἰ ἢ τ λῖκοβ 
ὯΟ ἐχρεγίπισηίε ; ὙΒδὺ ἰῦ ἀπά ογίδιοβ 18 δγοδὰυ ἀθοϊά- 
οὰ ηὰ ἀοπὸ ἰῃ ἰμ6 δουηδοὶ δὰ μόνον οὗ Οοα.--- 
“ Τὴβ, κὶπα σοείλ, ποὲ ομί," οἷο.--- ΓΑ ον διὰ ἔαλβιίϊηρ 
ΔΙῸ ἰὴ6 δηἀαιηθηίΔ] οοπαϊοη8 οὗ {0 Υἱοίογυ οὗὨ ἰδιϊῃ 
ΟΥΟΡ ἐδ:0 ἰεπησάοπι οὗὨ ἀδιίη688: 1. ῬΓΑΥΟΣ δ (ΑΙ ΤΝ, 
ἱλκίηα μο]ὰ οὐ 86 ἱοτὰ δπὰ ἀοείνίπρ βίγθηρίμ ἔγομι 
Ἡΐη, 23. Ἑαδβϑύϊηρ 88 1} ἰπ ἰἰ8 ργδοιΐοαὶ σοηυσποῖδ- 
ὥοῃ οὗ {16 ντοῦ]ὰ.---Ὑ 6 ὁΔῃ ΟὨΪΥῪ ΟΥ̓ΘΙΌΟΙΔΘ [86 Βρίὶ τὴϊ 
οὗ τ ἰδθοθογ ἰῃ (86 ποι] ὈΥ ἃ οἰοογῆι τοπαποίαι οι 
οὗ 6 ποιὰ, 

ΙἸλοηΐδ, ΡΒ, οΧ]!, ὅ.---Οεἰαπ εν : 

ϑίανκε :--Ἥὁ( Ηαϊ : Ἑοὶὰὺ πδοὰ τρδῖκοθ ἃ πιδὴ αἰ 
106 ΒΌΠΛὮΌΪΘ ἀπά οἰοαυοηί.---Οσττοδὶ 8 1816 Τλΐβογ οἵ 
056 ὈΟΟΣΥ ροδβοδβοὰ ; Ὀπὶ ἱπβη ζεῖ γ στοδίοσ (μδὶ οἵ 
ΟὯ6 Βρἰτἐ(υ8}}}7 Ῥοββοββοϑα.--- (Οἀπδίδιπ : ὅδαΐδιι πιδίζοθ 
86 Οὗ πδίῃγχαὶ οδῦδ68 (διιοὶϊ 88 ἸΏ: 800) [0 ἢ19 ἀοδίξι, 
--- ΤΏ γα δΓο, ὨῸ ἀουθί, ἀνθ δὺ [δ 6 ργοδοηὶ ἀδύ, ΠΙΔΕΥ͂ 
ἱπουγαθῖο αἰβοαϑοδ μος διὸ δϑδοσίρθαἃ ἰὸ πδδιγὰὶ 
σΆυ.865 (Δ ]ο0}6), διὰ ἩΒΙΟὮ γοῦ ΤΩΔῪ Ὀδ (0117) [86 
οὔεοί οὗὨ ἴδ) Ἰην δ: 016 οΥ ἡ] βρὶγὶι.---- Ονρεσηεὶ : ἀοὰ οὗ 
ἴδῃ δον Ηἷβ βοσυδῃίβ ποὺ ἴο βυοοθοά ἰῃ ἐμ σὔσε οἷ 
Βου}5, ῬΑΓΕΥ 68 ἃ ἡυὐρστηθηΐ οἡ ἰμ 686 βου 5, δηὰ ρατ. 
'γ ἰο Βυμη Ὁ] δηὰ ἄὔουβο Ηἰἷβ βοσυβδηίδ.-- - 6 ἱπαάϊστιλ- 
οι οὗ ΘΟ τίβί.--- ὑγαπιεν ; Ηΐβ ΤΟΡγοοῦ δηὰ οἰμβαβιῖδθ. 

ΗΠ ΨΦεσυδ Ὀοδγθ πὶ 
οὖν τοδὶ ᾿γθδ κη68868, Βμουϊὰ τὸ ποὶ Ὀθδγ τὰ ἴΠ086 
οὗ οὔὖν Ὀτοίηγοῃ ἢ 1 Ροῖ. 11}, 8.--- Οναπισν : Τοδοῦδοὶο 
ΒΟ οΐδῦθ βου Ὀ6 πὶ] σ᾽ ἴο δοϊτηοπίοασα {μεὶρ ἀυ]- 
Ὧ688, δηὰ Βῃου ἃ οἴἶθη αϑὶς αυοδίοῃδ-- Ζεέδίι : Ὁ» 
θ6 1 οΥ δίαπαβ ἰῃ ὑπ 6 ΔΥ οὗἁὨ 6 ῬΟΎΟΙ δῃὰ τηδηϊζοσὶδ- 
τομβ οὗ [6 1,ονὰ, τ Ὦ1]16 [δ 1 αἱ 411 {ἰπ|68 ΤΟΓΚΒ πιΐν 
8.0 165 δηὰ ΓΘΙΠΟΥΟΒ τηουη βίη, ἰζ ποῖ τλο τ 1γ, τοὶ 
Βρὶ τ ἴ.8}}γ.---ἰοαΐπσον : ΒοΒμοΪὰ ΠΟῪ δ τηυβὶ ζτδρ» 
ὈΪο πὶ ἴ6 ρονοσβ οὗ ἀδυίκηραβ, 

Ἡδεωδπεν :--ΤῊ 6. ἐδίμον οὗ ἴδ Ἰυπαῖο, ἃ οομδβοὶδ. 
ἸΟΣΥ͂ ΘΧΔΙρ]6 [ὉΓ ΡΟῸῦ ρασθηΐβδ ΜὯΟ δδᾶῦο οἰ ότει 
ΒΓ ]ΔΥ δἰβι οἰθά. --- ΤΏΘΥ διουϊὰ δβοοῖς μοῖρ ἴτοιι 
Ομ γτῖδὶ Ηϊπηβ6] .-- -ΤῊο ρμαϊδοποο οὗἩ Ομ γβὶ ἰοπασὰ Ηΐπ 
ἀϊροὶ 168.---Ποὐ τοὶ ηἰδίογβ δϑὲ {μοσλβοῖτοβ ΜΕΥ ΠΟΥ͂ 
ἢδνο 80 ΠΣ 116 βυιοοοββ ἰη (μοῖρ υγουῖς.---Ὗν 6 σδηποῖ οΣ- 
Ρϑοὶ ἴο ἀτγίνα οαὐ (86 ου]} βρίτὶϊ, 1 οὖσ βίαια οὗ τοϊμὰ 
Ὀ6 ἴῃ ΒΑΙΤΩΟΩΥ Μὰ ἐμαὺ Ἡ Ὠΐοῖ Ὠ6 ῥτοάποθδ. 

Ἑ. Το Ολιγοΐ, ἐπι ἐξ λωριαη, οεαζηπϑεΒ. ΟἿ. ΧΥ ΤΙ. 32, 28. 

Οἴαικ ἰχ. 80-82: 

22 

ἴλικο ἰχ, 483-45.) 

Απᾶ, ψΉ1]6 ἸΒΘῪ [ἀχαΐη] δθοάθ ἴῃ 6411166, 7688 βαϊὰ ὑπίο ἴβϑωι, ΤῊΘ ϑοη οὗ πιδῃ 
888}} 06 Ὀοἰταγαᾶ [18 δρουῦ ἰο 06 ρίνϑῃ ὕρ, μέλλει ᾿ αι] ἰμίο {Π6 Βαμα οὗ πιθῃ; 

238 Απὰ (Π6Υ 588]} 1|}} στὰ [τ 7}}} ρα Ἀἰτα ἰο ἀθαῖ}], δπὰ {μ6 {μϊγὰ ἀδὺ ἢ 8}}4}} Ὀ6 γαϊβοὰ 
[1156] ἀρϑῖη.ἢ Απὰ {0 Υ̓ ΜΈΙΘ ΘΧΟΘΘΑΙῺ ῥ᾽ ΒΟΙΤΥ͂. 

Ὁ τ. 28.- -Ἰδοβυιδῦς τοδὰδ: συστρεφομένων [ἰὁ ἕμνη, αδομὲξ «εοἰζλ, ἴο σαΐλον ἐοσείλδν»), πιὰ σοά, Ὑαΐεδηαε 

[Διὰ σοά. Βἰἤπαίεο8], ἴος ἀ ναστρεφομένων [0 γεξωγη, ἰο πιοῦο αδοιιί, ἰο δοῤουγ ἢ} ΜΟΥ͂ΟΙ τορβαγὰβ ἐξ δὲ δ εἴη [8 
Ῥγονοοΐ ἀναστρεφομένων ἤτοτα Βεΐπα ὑπάοτειοοὰ οὗ τοΐατη ᾿πΐο 64}1160; θποϑ ἰὼ ἴδ6 ἰπϊοτοθαέ οὔ [89 ἐσδά! ου οἵ Τοῦοτ δὲ 
1.6 ἸοσΑ ΠΥ οὗ [6 ἐγδηδβρυταίίοη. [80 α͵50 ΑἸήογά, --Ὶ 8.] 

8 γοτ, 23.--Ἱ δομγηδηη, (0]οσίης Οοᾶ, Β.. οἵο., τοδάβ: ἀναστήσεται ἴος ἐγερθήσεται. [Βυὶ ὁτοῦ {{ τὸ 

τοδὰ τι ΤΙθο μου δοτῦ δπὰ ΑἸοσὰ : ἐγερο Πεϊαῦοι δου] ἃ 6 ἰγαμοϊδίοὰ : λ6 ἀλαϊξ γέδα, αδ ἴῃ οἷν. υἱ, 15, 86: ἰχ, 6; 
ΣΧυΐ, 91: χυ]!, 7: χχν, Ἴ, οἴο. 1 ἴμο Ν Τ', δὰ Ὑἱ} ἴον Οτοοῖκ Ὑτιίοσα, σόγδα τποἀέξα ἴθ ἴδ τοῆδϑαι το οὐ ἰδ ἐσ ποϑι το 

66 που-ἰδεισηιοα 80,080, ὈΡΓΟΙῸΣ (86 ραβαῖγϑ ἔοστω οὗ [89 δογίδὲ ἴο [δ υ]Δἀ]9 ἤογσω. Οοιηρ. Αἰοχ. Βυϊιτηδηη: Ογαιηκαΐξς 
δέολϑη. ϑρνγαολέαέοπιδ, Ρ. 45, 49, δῃὰ 165; 4160 Ἐοῦδίπθοι:; ζΖϑαέσ,, Βα ἐγΎ εἰρω,, ταϊδάϊο [πἰγαποιεῖνο, ὅο ἀτοαξα, ἰο αγίφε.-- 
Ρ. Β. 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

γεν. 22. Το οχργοβδίοῃ ἀναστρεφομένων 
ἰπαϊοαῖοβ ἰμαὶ (Π6Υ δὰ τοϊυστποα ἱπίο (4411166ό. Βαὶ 
Δ8 ὑπ6 ἔοιτοοῦ οἰγουτηδίδποοϑ δὰ ποῦ ομδηροά, (Π6 
οὈ]θοὶ οἵ [118 νἱ δὶ. τοῦδέ ἤβανα Ὀ66} ὑ0 Ῥγθρϑσθ ἴον (89 
ἰαβὲ ἸοΌΓΠΟΥ οὗἁ Φ6808 ἰο 6 ΓΌΒΆ] τα. 

6 [μοτὰ τγᾶϑ ΠΟῪ τϑϑᾶγυ, δῃὰ Ηἰ5 αἰβοῖρ] 68 ὙΟΓΘ 
[οτοπταγηθὰ, Ηρμῃοο Ηδ τοϊυσηρα ἰοὸ Ο8]1166 ἴῃ ΟΥΟΡ 
ἴο Θοτησαθῃοθ ἰδ6 ἰΟΥΓΠΟΥ͂ πο 88 [0 Ὀτίηρ Ηἰπὶ ἰο 
᾿σοϊρφοίδα. [πῃ 41} ργορδὈ! ν Ηρ αἸὰ ποῖ Ρ888 Οὐδὺ 
“8 Βο08, δαὶ γορὶ ὑγίγαίοὶυ ᾿πγουρὶ ὕρρογ δ} 1166 ἰοὸ 
Ἡΐδ οὐσσῃ ΘΟΠΙΣΥ, 8ϑ [0.6 Ἔχργοθδίοῃ παρεπορεύοντο ἴῃ 

ἴπο0 ἀοροὶ οὗ Ματκ βϑοβ ἴὸ ἱπίἐπιδίθ, τοδὶ [48 
Ὀθοα υμάογαίοοα ὈΥ͂ ΒΟ 88 τοξοστίηρ ἴὸ Ὀγοτοδίβ 
(αἀτοῦυ8). [ἐ ντὰ8 οἱ {818 οσσαδίοη ὑπδί Ηϊ5 Ὀγοίγεα 
δϑκοὰ Ηλτὴ ἰο αἰϊοηά ἴδ ἔδαϑβι αὐ Ψογυβδ)οτα---ἰθδὶ Ηθ 
ἀφοϊποὰ ἴὸ ρὸ ὺὑρ τὶϊὰ [8 6 ΘΟΙΏΡΔΩΥ οὗὨ ρ]στίπιθ--- 
(δαὶ Ηδ ρτγίνδιου σοηΐ αδογπασγα, ἀπὰ ὑποχροςίο 
τηδθ Ηἶ8 Δρρϑᾶγδῃσθ αἱ ἴπὸ Εδαδὶ οὐ Τϑροσηδοὶθ. 
ΤΏΘΩ (ον οα [86 ονοαὶβ οοπηροίοὰ πὶ τ, ἀπά Ηἷ 
ἰαϑὶ νυἱβὶὶ ἰο Οδρογῃδϑύσω, τοῦ. 24. 

ΦοΒ08 βαίὰ υΐο ἰΠΘ:Ὼ.---Νοὶ ἃ τηογο τορεζος 
οὗ χμαῖ Ηδ μαὰ ἔοσυτηοεὶν ἰηἰτηαϊοα ἰο ἴμΠ6 ἀἰδοὶρὶεδ; 
ἴον 186 ἰοτὰ παραδίδοσθαι οοηνογοὰ δῃ δαάϊ- 
ἰΐομδὶ οἱοπιοηὶ οὗ ἱπέοττοδιίοη,---υῦσξ. (δὶ Ηδ Μὰ3 ἰὸ 
6 αἴνθῃ ὕρ δηὰ δυγτεπάδγοὰ,-- δὴ ἰηϊππδύου πιοὰ 
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ἯΔ8 ΔοσΤαγὰ ΤῸ Γ6 ΔΪῪ 
Ῥτίναϊοὶγ ἱβτουρὴ 811160 (Ματῖκ ἰχ. 80). Οη ἐδ18 80- 
οτοί ᾿ο ΣΕΥ Ηδ Ῥγοραγοὰ Ηΐ8 αἰβοΐρ᾽ϑβδ, ἴῃ ἴμ6 τὰ ον 
δ6Ώ96 οὗ ἰΠ6 ἰόττη, ἴον 18:6 ἴδϑδιια Ὀθίοσθ Ηἷπβ. Αἢ δῃ- 
ΔΙΟΨΖΌΙΒ ἜΣΡΓΟΒβίΟΏ, ΟὨΪΥ͂ ΤΟΣ ΘΟΙΡΓΟ ΒΘηβῖνο, ΟΟΟΌΓΒ 
ἴῃ Μαιϊ, χσ. 19. 

γεν. 23. Διὰ ἴδον σσοσὸ οχοθθάϊηα βοσυν. 
-- ον ἔασίλοΣ ἀοία!}8, 8ε6 ἰῃ6 δοσουηῖβ ἰῃ Μασὶς δὰ 
[κὸ. ΤΏ οοτηταυηϊοδάοῃ, ἰῃ 118 οἴἶδοῖβ οα [δ6 ἀΐ8- 
Ἰοίρ]οθ, 8 ποῖ ἱποοιωραι 6 τι ἴδ ἴδοι ἐμαὶ Φοϑυϑ 
μιδὰ 8βο οἰθαῦΥ ἱπιϊδιοὰ Ηΐβ γοϑυγροοίΐοη. ἴτγγεβρθο- 
το οὗὨ ἰἴ8 Ὀοατίησ ἀροῦ ἰμοτὰ ἰπ ὑποὶν ἱπαϊν ἀπ] ὁὰ- 

ἐγ, 116 δηπουποοριηοηΐ οὗὨἨ ΟἾγὶβι 8 ογυοϊβχίοη ἱτη- 
Ῥῆοαὰ ψμδὲ που αϑδοὶ πον νἱϑνβ αδουὶ ἴθ 6 διΐατο 
οὗ 186 ποτά. ΤῸ ἀοαΐδι οὗ Ψ6808 ΟἹ ἰδ) ΟΓῸΒΒ ἰῃ- 
υοϊνοὰ [6 ἀοδιτυοίίου οὗὐἨ (Ποῖ πΠ01]6 βομοῖηθ-- -οὗ 
ἐχοῖς ΒΟρο8 οὗ ἃ Μοϑδίδηϊο ἰθιρογαὶ Κἰηρσάομ, δμά οὗ 
ΠΡΙΣ οχροοίϊδείοῃ οἵ ἃ βίδίο οὗ ἰπιγηθάϊαϊο σίου ἰῃ (μ18 

8. 

ΘΟΟΤΕΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ, 

1. Τμο γουῃς δηὰ πον υ- οττηθὰ Ὀδηᾶὰ οἵ τηοτὰ- 
6:8 οὗ ΟἸτϑ 08 Ομυγοῖ ΠΟΤ Ὁ ἴο δηςοἱραῖο {86 
ἐπησο ΑΘ ΓΔ ]6 ΘΟΙβΘαΌΘΉΘοΒ οὗ Ηΐ8 σοῦγθο οὗ δβυβῖτ- 
ἷπσ, ΤΏυΒ (6 ἰγδηβίἰΐο ἔγοα ἴμ6 688 ἰ0 (80 
Ομ γδιίδη νον οὗ [06 τοϊδίϊου Ὀοίπσθοι ἴμ6 ἔγθὶ δηὰ 
δοοομαὰ 00} ΔΒ ἢ ἴῃησ. Α ομδηρθ Βυοῖ 88 (δὶβ 
που] ἃ ΠΘΟΘΒΕΔΕΪΥ Ὀ6 ΔοοοΙηρδηϊοα ὈΥ τ᾿δηϊο] ἃ ἀουδίδ, 

68, δηὰ οοῃβίοίβ. 
2. [ἴ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 τοσαγαθα 48 δὴ ουὐϊάθησο οὗ ἴπ6 τοσκ 

οὗ Ομ τίβὲ ἴῃ 106 Ποαγίβ οὗ ΗΪ8 ἀϊβοίρ]οβ, ὑμδὺ {Π 6} θῃ- 
ἀπτοα (ἷ5 σοηβ[ῖοῖ ; ΠΟΥ σδ τὸ πΌΠαΟΣΡ ἰμδὲ, πού 1 }- 
βιδπαΐϊησ 4}} ἰεἷβ ργοραγδίζομ, ἐμ  Ὺ ἐδ] ἀΘΘΡΙΥ Ρθ1- 
Ῥίεχοὰ ἀυσίηρ 186 Βο]οτη δηὰ αὐγίυϊ ἰῃίοσυδὶ ὈθυΘΘΏ 
ῖ6 ἰαδὲ ΒΌΡΡΘΓΡ δηὰ [86 τϑϑυγγοοίί ῃ, 

8. ΤΏ ἰδ ΒΟΟΙῺΒ 88 ἰξ ||κὸ ἃ ὕτωογουϑ διρὶενα, 

ΘΧΡΙαἰηθα. Φοθι8 ραβϑϑὰ | [86 μογὰ πδὰ ἰὸ Ῥϑβ8 ὈΥ͂ τοουῃηιδίῃ ἰγδο 8 δηα ὈΥΘ" 
τοδαβ ὑἱβρουσὰ Ηἰβ πδίϊγε Ἰδηᾶ, ἴῃ οσάθῦ ἰ0 Ῥγορᾶσθ 
Ηἰβ ἔτίομάβ ον Ηΐβ8 ἱτωροπάϊηρ βυβογίηρβ. 

ἨΟΜΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ ἸΟΌΤΠΟΥ οὗ Φε88 ἰπτουρ Ο1411166, ΠΟῪ δηά 
ζοσταουγ.-- - ον ονουυ Ὡρ᾽ ΘΔΙΒ ἃ αἰ δαγοπὶ δϑροσοὲ 
85 180 οη΄ ἀγδβ ηἶἷσῃ !--- ΤῊ Βοοσοῦ ἰΟΌΣΠΟΥ οὗ “9- 
ΒΌ8 ᾿ῃτουρὰ Ηἰδ8 παν ἰδη, ἃ οοταΐοτὶ ἴὸ ἰοὰ 
ὈοΙίονοσβ δὲ 84}1 {1π|68.---ΠΟν ἔι ΠΥ δηα ΟἈΡΩΪ 
186 Τογὰ ἴογοιοϊὰ Ηΐβ οπᾶὰ ἰο ΗΪβ8 αἰβεὶρ]68 !--- 9 
ΟΒυζτοῦ οὗ 6808 ἰπ 118 θγβὺ Ὠυσηδῃ ΒΟΙΤΟῪ δρουὶ (80 
αἰνίπο βυβοτίηρβ οὗ “6808: 1. Το Ὡδίυσο οὗ [μἱ8 
ἐπΡ ἴῃ αἰβποιϊίοη ἴσου [86 ρϑουϊ δῦ βοστον δρουὶ 

τίβιβ ἀθδῖδ : 10 γβ Ἔχδὶ θᾶ, ἐπουρἢ ποὶ γοῖ βδογοᾶ, 
2. 118 ἔοστη δηὰ Ἵσχργοβδβίοῃ. ΟὈὐηϊγαδὶ Ὀοίνγθοῃ τ.6 
Ὠδλιτβένο ἰπ (86 ροδροὶ, ἀῃὰ (ἢ) 0ΒΕ1 788 [0 ΟΟΤΩτ τα" 
ογδῖθ ἰμ6 οὐϑηΐ, ἰπἰσοἀυοοα ὈΥ [86 τιραΐξοναὶ ΟΠΌΓΟΣ, 
8. 118 στουῃᾶ: δοηυϊοβοθῦοθ ἱῃ ΟὨτῖβι Β βυ βου, 
᾿αρ᾽ γίησ (86 βυττοηονς οὗὨ 8]} νου] αν νίθτγα, ὨΟΡΘΒ, 
δΔηα Θχρθοοίδιί }8.---Ὀ ΒΈΓΘμοΘ Ὀοίτοοη ἢυμηδη δηὰ 
αἰνίῃ ΒΟΙΤΟῪ ἴῃ οοπηθοίίζοῃ τι [8.6 61088.---ΗΠοδγθη- 
Ἰγ πιίβάοπι δῃὰ βίγοησί οὗ ἰμ6 Ἰοτὰ {ε8υ9.--- ΤῈ 
1οὰ οὗ (86 ἰτῖθαε οὗ Φυασδὴ ἀϊά ποῖ Ὠοβιίαΐα ἴο δϑϑυσορ 
6 Δρρϑδζδῃοθ οὗ 8 ζυρίοῖνο.- -ἶἴϊκὸ ἃ ομδϑοὰ ΤῸ0 
Ὅροι ἴἰδ6 τηουπίδίη, ἀπ γοὺ ΗΐτλβοΙ δ, 1. [16 1μΔτ Ὁ, 2. 
186 1,ἴοπ. ᾿ 

Θίανζο :--- Οαπδίοιπ : ὙΠΟ ἴμ86 ἶτηο οὗἨ ον ἀθ- 
Ῥαγίτο ἀγανβ εἰσ, τγὸ βῃουϊὰ ργοραγο οὺγ ἔτίοηὰβ 
ἴον ἴ1.--- Οδἱαπάεν : ΟΝ Βαϊ ἴδ ΣΥ ἰ8 [6 ΓΘΙΔΘΙΩΌΓΒΏΟΘ 
οὗ (86 ΟΓΟΒΒ] 

Οὐοδβπεν :--ΟἸτίϑι οοὐἹά ποὶ Βηά αἰὐδηϊνο μθᾶτ- 
65, ΒΘ. ργοδοδίπηρ οα [86 Βυδ)οοὶ οὗἩἨ ΗἾΒ Δρργοδοὶ- 
ἴῃρ ἀθδίμ. 

Ἡσωδηον :---ἴι τλοτου, αοἀ οὗἴοῃ σταιΐβ 08 ἴΌΣΘ- 
οἰκο οὗἁ ἈΘΑΥΥ ἰὑγῖ8]8 0 ΘΟΠΊΘ. 

6. Τλε σλωγοὶ αα ὕγε6, απὰ γα υοἰμηίανιϊν σιδ)εοί, απὰ ραψίπρ Τυίδιεο ἰο ἰλο αποὶδηΐ Τοηιρῖδ αὐ ἐλε ἐπι οὗ 
ἐΐδ αρργοαολίηρ σπά. Οη. ΧΥ͂Ι]. 234-27. . 

24 Απα σψΒθὴ (ΠΘΥ σγογὰ οο]θ ἴο Οδρογμδαμ,} [Π6Υ ὑμαῦ τϑοοὶνϑα [{Π16 Το οί 6 Γ8 οὗ 88] 
ἰθαΐο σιοπον [τὰ δίδραχμα, ἑ. 4., ὑτνο ἀτγαοθπηαβ, οὐ Βα] ἃ βεκ}}] ᾽ οϑίηθ ἰὸ Ῥείβυ, δηα βαϊὰ, 

25 Δοῖϊι μοΐ γοὺγ ἈϑίθΥ ῬΑΥ͂ ἰγίραΐα [τὰ δίδραχμα] ἢ ἨΗδ 561}, Ὑ 858. Απὰ ΘΗ ἢ νγἃ8 
[24] σοτμθ ἴαΐοὸ {πὸ ἤουβθ, 96808 ργθνυθηΐθα ἀΐτι [δηξοἱραίθα Ἀϊτι]},Ὁ βασίηρ, ὟΝ Βδὶ 
τ] Ἰκοβϑὺ που, βίοι ἢ οὗ σσμοῖῃ ἀ0 {116 ἰπρβ οὗὨ {116 ϑϑγίἢ) ἰαἶζθ ουδίοπη [ουβίομῃϑ, τέλη] 
οὐ τ αΐο ἡ οὗὨἨἁ {π6ὶγ οὐ ΟΠ] ἄγθα [οὐ {Π61Γ 8018, ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν],ὁ οΥ οὗὨἨ Βίγδη σΘΓΒ 

26 [186 οὔμοῦ ἔοἸΚβ, τῶν ἀλλοτρίων, ἑ. 4., ἰβοβο ποὺ οὗ ἐμοὶν Βουβομοὶὰ] Ὁ ὅ Ῥρίονς [886] " βδ ἢ 
αηΐο πἰπι, ΟΥ̓ βίγαη σθῖβ. «6811 Β6.(ἢ υαπίο Ὠΐα, ΤΊΘῃ ἀγ [Π6 οὨ]άσθα [{Π16 ΒΟΏ8, οἱ υἱοί] 

21 ἴτϑο. Νουνιῃϑίδπαϊηρ [Β}], 1680 νγα ϑῃουἹὰ οδηα ἔπθη, ρὸ ἔμβοὰ ἴο [6 568, δπά οδϑί 
ἃ ΒΟΟΚ, δηὰ ἰδκθ ἃρ ἴμ6 ἤβιι ἰῃαΐῖ ἤγβί οοτηθί ἢ ὉΡ; δῃὰ σψῇθη ποὺ δδϑὲ οραομθᾶ ἢ 18 
τοίη, ἴῃοὰ 8Π4}0 5πα 8 ρί666 οὗ ΠΟΙΟΥ͂ [8 βίδίθσ, στατῆρα, ἵἱ. 4.» ἴοαν ἀτδοίτωδδ, ΟΣ οὔ βμοκοὶ] : 
18αὺ ἰακα, δῃὰ σίγο υπΐο ὑμθπὶ [ὉΓ τλ60 δπα {}686. 

1 ψον. 24.---Πδοτοηῖϊ τοδάϊηκε, Ὀπὲ οὕ πο Ὀϑασΐπα οἱ δδ 9 β0τι26. 
3 γον. 24.--[7ρἐδυέδιτπονον διὰ ἐγέδιιο ἰΘ Δ Κοπ στ  Ζίπας ΟΡ ΙΔ  ΔΙΟΥΥ τοπὰοτίηα οὗ τὰ δίδραχμα, 11:.: ἐλ ἀοιυιδῖφ 

. ΟΓ Ἡπεϊ [9 [18 ὁᾳαίγαϊοπξ ἰη Ηοῦτον, ἐδο λαξξελακοί,. ΤὨο ἀοβηϊ!ῖε δυίιἰοἶο τοϑδδ: (6 Οὐἱϊ ἄνραολσπα 
ἀλ]6, τὴο Θοπονα, δηὰ ἴῃ6 ΒΙ5ῃορδ᾽ ΒΙΌΪο ἰσηηδὶδίθ : ΓΟΙῸ ᾿ 

ἐλίω ᾿; : ἐλὸ αἰαναοληπνα; Ατ θοὸν 
Τπξμοτ: Ζέμαον 

:ς Ζεμασυξάδη, (πσιϊὰ ἰὯ0 ποῖο: λνϊέολθ Τοιη»}οϊδίδιι6»). Τιδησὸ : ΤΑ Α τὰ ὀδοφμορον δηά ἰῃ ῬδγθηῖΠθ- 
ἴο ἴ)9 Επυαᾳ δ ΒΙΌΪ6 ἴτὸ ἰοττὰ αἀομδίὶθ ᾿ἡοιῤ μωορλμεαν ΠΥ τὸν δ ματα δ Ὁ6 τοϊδἰηοὰ Ὑ{}} 8 σολυγάυδὶ 

μμκέγὶ ἡ ἴ)ο Ἐποίη)δ γαογείοη : ἐδ6 αἰ αἀγαοΐληιθθ» Οδτὰ 
δοὰ δὸ τουνίδϑὰ Ν, Τ. οἵ ἴη9 Α. Β. ὕ.: ἐλ λαζῥελδξοῖ. 
ροϊάναολταο; Ἑναϊὰ: Ζὲ 
εἰδ : Τενροϊδίθμφν. 

ἸΟΤΥ͂, σαδίο Δ ΥΥ. 
ΟΥδοηιοῦ, δηὰ ΚΊηκ δη,οδ᾽5 Βονίϑοῦ : ἐγέδμέθοε 

ΟὙσΟΠΌ6, Νοτίου, Οοηδηϊ, 
οϑολεηπ; ἂο ειῖα, νυνδὴ Επ)ὸ, ΑἸ]οΪὶ : σἐ6 2 0}-" 
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δοίο: ἐλ6 αππυαὶ ΚΈΘΨΙΝ 5 ἐλὲ Ἐξευρῖς, Ε Ἰλὰ ἘΝ 
1.9 γδὶυὸ οὗ ἰΠ 6 Δη ΠΑ] (δι }6-Ο7Ὁ 
(4 ἀγϑοβτηδδ οὐ ἃ δοῖζ οὶ), ἰδ ἰοαεξ ἴο 189 

»Ῥίϑ-αα, ΑἬ οἂν Αὐἱδοτῖσοα Ὑογείο ΠΟ αἰδνᾶδ, ἴδ τολδῖΐου Ὀοίτσοθα 
Ὡς (2 ἀγδοι π)88 ΟΣ [4}7 αὶ δ}6.61) δῃ ἃ ἐμο ρίθοθ οὔ ΠΙΟΒΘΥ σα γθου Ομ αν βαρρὶ οὰ, νοσ. 
ΕΥ̓Ρ ΤΑ" τοϑήοσ.--Ρ, β,] 

δ Υ͂οτ. 95..-[Προέφθασεν αὐτόν, ἴτοοι προφθάνω, ἴο γγουσπὲ ἰο 7υγοαίαῖξ, τ᾿ ὈϊΟΝ ΘΟσΌΓΣΕ ΟὨΪΥ͂ Βοτὸ ἴῃ ἐδο ΝΕ, 
Το; θα [89 γνετὸ δταρῖοσχ φθάνειν οοοῦτε βούϑὰ {ἰτηθα. ΤΏ6 ἘΏρ 88 Υ ὁσοίοα (εἴῃοθ Οὑγδῶτηοσλ, ΒΘ ΖΘ 88 δἷδο ἰὴ 1 Τθαε. 
ἴν. 16 (ὁ δλαϊξ ποὲ Ῥνγϑοοηξ, μὴ φθάσωμεν, ἐλότι '«οὐό αγὸ αϑδἰφε}), διιὰ βούδσαὶ {Ππὴο8 ἴῃ ἐμο Ο. Τ'., ποα ἐμ ποσὰ ὥνν 
φεοπὲ ἴῃ {86 οἱὰ ἘΠ α 8) ΘΟ 86 --Ξ 
σοπέ η8, ΟἹ, οτὰ, ἰῃ δ]1 οἿγ ἀοίηρβ, τὰ ΤΥ τοοϑὶ ρτδοίοῦθ ἴλγοΣ 

ἐγ, ἐο δοτδ οἵ 00 ὄζον, ἕο ̓Αβιρίνει (80 αἰἷδὸ ἴῃ 9 Οοτατηοι ΡΊΑΤΟΥ ΒοΟΚ : " γρ 
): Ὀυϊ 5ΟΥ [1 ΒΔ5 7υδὲ ἴ0 Ορροκίίδ πιοδηίης ἐο Ἀέπάδγ, ὦ 

οὐδέτιοί. Οπ ἴΠ9 ΘΟΠΈΓΔΙΥ (δ οἱὰ Ἐπρὶ δὰ ψοτὺ ἐο δέ, ΤὩΙΘΝ [5 πδοὰ ἰπ ἐδο Ἑ. Υ. οὗ 8 ΤΠ 688. 1]. 7 ἴοτ κατέχειν, 
ἐο λοία ϑαςῖ, ἐο ἀδίαίῃ, ἰο ἀέναον, ἰο Ῥγοοεπί, δαὰ ἰῃ οσι. {. 18 ἴοςΣ κωλύειν (οὐδ ἰδέ, ἑ. ἀ, Ῥτονοηϊδὰ, λέζλδγίολ, [5 Βὸν 
ΟἿΪΥ υδοἀ ἴῃ ἴῃ δΘ086 ἐο Ῥόγυμέξ, ἰο ζδατὸ (1486): οΥ αἶβο ἐο ἰδαϑθ. Ἰῃ βιοἢ οδδϑϑ, τ Ὡς ἢ, ΒΟΎΘΥΘΙ, 8ΓΘ ΥΟΥΥ 

{ δου ἢ ὕὉθ συδγάθα ὮΥ τηδτρίη8) Ὠοΐδβ, ΟἈΣΩΡΌΘΙ] του άθτα οὐσ ἐπ ττ 
{ι, 

ΤΏΟΣ ΤΟδ6Γ οὗ ἴπ9 Β΄0]6 [6 δρὲ ἴο 6 πιϊδϊοὰ δῇ 
δεν 6 λ6 δραζα, «έδιι8 δαέά ἰο λέτε; Νοτίου : δον λ6 λαὰ 85}0 

ΤΆΓΤΟ, 86 ουὩ» 

ζοϑη οἡ {ἰ, σεδια κατα ἰο ένα; Τγπάμ]ο, ἴμὸ Θϑθτδη 
δικοβοϊὰ, σουδοξ Ὀεῖίεῦ: οἴέϑμθ δραξο Πγεί, ΤΕ. Βαϊ οὖς ἘΣ Ἀέρα ἰδ τῶοτο ᾿ἰϊογᾶϊ διὰ ΔΟΓΓΟΒΡΟΣ 8 Ἐπ (ἢ (ὃ 408] Οὀστηδη Υ ἐσδίοη : ζαμι ἔληι δυοοτ, οἰς.---Ρ. Β 

4 ον. 25.--ἰ ϑοπ8 18 τΏοτο ὀσρυθδδίγο Βογο, βδλῃϑοίδί!ν [ἢ σίον οὗ πο Ὀοατίησ οἵ ἴδ ΔΩΔΙΟΡΎ οὐ ἴδο Βοηδηίρ οἵ Ομ πε (846 τὸ ποθεῖς ου τσ τ, 26), ὙΨᾺ ολώσνεδη, οὐ ἀἰριᾶον Δ8 Ταἴμοῦ μδ8 ἰ, Ἐπ αϊὰ δηὰ 1,8 πᾷο, 8150, ἰσδηκὶδίο: Τὶ» 
ῬΟββοδδῖνο οἱδη οὗ ἴΠ0 Καὶ Ὗ, ἴδ ἼΒΤΟΙΤ ΒΕ ΘΌΒΕΕΙΥ͂ (αἰ Ββουχὰ 1,Δησο. ἴοο, ἱπδοσῖβ ἴῃ δια} 6 Ὁ γι εἰσοπδηὶ, βὰ τοῖρμξ ΘΟΏΤΕΥ 

1 πο ὅι150 ἰάθα 1δὲ 9 οοηϊσαδὶ γδδ Ὑ66η [86 σἰ ἸάτΘη οΥἵὨ το τὰ δηὰ ἴδ ολέξαγ θη ο οἴδεγα, 8110 [86 σομίγαδι ἰδ ὃδ6- 
ὕπθθῃ [86 ῥτίῃοοθ δηά δι δ]θοίδ, οὐ ἐῃ9 τυ ϊοτδ δηὰ ἴῃ τυϊοά.---Ρ, 5. : 

δον, 295.--  ϑδέγαηρενθ, {κὸ ὁ αἰέφηέ οἵ ἴῃ9 Ὑυϊκαῖο δηὰ ἴ[8λ6 Κγεηιᾶδ οἵ Ταϊμο τ δυὰ Ἐν] "5 γοτείουδ, [8 δἰ τηοδέ [09 
δίγοῃᾳ ἃ ἴοττη ἴοσ ἀλλότριοι, τ! ἢ 1η 1818 ΘΟμ δα ΟΠ τρθδῃδ δἰ τα ΙΥ ἴμ089 ἩΥ.Ο 8. ποὶ νἱοὶ τῶν βασιλέων, ψ38ο ἀο ποὶ 
Βαμα ἴο 120 τογαῖ Βουδομβοϊά. Ηδπιτοοηά (υῆο οὗ [86 οδῖ οὗ ἴΠ6 οἷάες Ἐπ ρΠ6 ἢ ἀκ τοσ ρθρρονυρ τοπάοτ : οἔλον 7οἴζε; ἐν  οἴδο διὰ 1,δηζθ: ἀμᾶθγο 1ουΐο. 1 που]ὰ ῥτγεΐον δεθείς {{1} σοτγϑ- οΐ ἴοο ἴτο6.---. 

4 ον. 26.--Π τρος 12 οτηϊἰδά ἰπ Β., Ὁ... οία. [ΑἸδὸ ἴῃ Οοά, Βιπαίἰἰοπδ δῃὰ ἴῃ δ] ἐδ χαοδοτη οσἐείοδὶ ϑὰϊ εἴσῃ -- 8.) 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟἹγεμηιδίαποεβ οοπηδοίοα τοἰἑδ᾽ ἰλὶα ευεπΐ.--- Φ 6808 
διδὰ γοίυγηθα ἔγοπι 86 Εδαβὶ οὗὨἩ ΤΑογπαοῖο8 δὲ Φογυ- 
βαίοτωΩ. Ηδ μαὰ οχρ]αἰποὰ (ἢ 6 βγτωθο } 1641 ἱτωροτὶ οὗἉ 
186 ἰαπιρ]6 βογνίοθ, δῃὰ βῆονῃ μον ἰΐ να []8116 ἃ 
ἴῃ ΗΪΒ. ουπὶ 118. Το ἀγαπίηρ οὔ παίον (9 δὴ υἱῖ. 
81) [86 ἸΙρμπρ' ἃρ οὗὨ (86. ἰδρ]6 (οἷ. νἱ11.): (6 
ὑεῖ ρ]6 88 Ηἰβ Εδίμοτ᾿β γοϑίάθηςθ, πῆογθ Ηδ δρροαγοὰ 
88 (86 Κίπρ᾽Β ἤοῃ ; [86 ἐουπίαίῃ οὗὨ ΒΙΠΟΔῈ (οἢ. ἷχ.); 
ἴδ0 {ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ 186} (οἷν. χ.}.--8}} ροϊπίοὰ ἰο Ηΐπὰ, 
Ἰτοσλοαΐαίοὶν δἰλοσπαγὰ, ἰμ6 56 γ8 μαα Ὀγουρῃῖ, Βοῖοτο 
[8.6 ΘοοἸοβίββεϊ αὶ ὑσὶ θα πα], (88 τάδ θόσῃ ὈΪ πὰ, βόα 
“6608 δὰ τοβίογϑα, δῃὰ ἢΠΑ}}Υ δχοοπιπλυπίοαϊοα Ἠΐτη 
(ἰχ. 84); πιο ἐπαρ] θὰ (μαι 7688 ΗἰπιροὶΡ μα θϑθῃ 
ἐχοοιωπηθῃ αι α ργϑυΐοιβ ὑο 1818 οσαπῦ, ρΡγΘΌΔΌΙΥ ΘΥΟΣ 
δίμοθ [86 ουγθ οὗ 188 ἰδῖλθ πῖδῃ δὲ {86 ρο0] οὗ ΒοίΒεβ- 
ἀδ (οἰ. ν.). Τὴὸ Γοτὰ πον παϊϊοα ἴῃ γοϊγοιηθης δἱ 
Οδροστιδῦπι ἴον {86 Ὠοχὺ ζοβεάνα βθάβθοῦ, 50 ΓᾺΡ 88 
ἯῸ ἰχηον, Ηϑ ρεογίοστηθὰ πὸ αν δ ν τηΐγδοϊοβ ἰῃ 66]}- 
1.66. ΤΒΟ οὔτο οὗ ἴη6 τηδὴ αἰ] οἰοα πιὰ ΑΤΌΡΒΥ, ΝΝΙΟ 
οοουχτοὰ δ {86 πὰ οὗὨἨἁ (18. ραγίοα, ἰοοὶς ρἰδθθ ὑπάδν 
ΨΟΙΥ͂ ΡΘΟΌΪΔΡ οἱΓουδίβη 08 ποτὰ Σὶν. ΜΈΡΟΣ ΕΤΟΙᾺ 
{86 γε γομιθη οὗ [86 ,οτά, Ηΐ8 δποταΐθβ ταϊσῆϊς δἰτηοβὲ 
δᾶνθ ἰπέδιτοα ἰμαὶ Ηδθ πον ἰπίθηάδα ἰὸ βϑι{]8 ἀόνγῃ 
ἷπ 6411166, ἰο ψίνθ Ὁρ ΗΐβΒ πογίς, δπὰ ἴο βυῦθπαῖϊξ ἰπ εἰ- 
Ἰθμοθ ἰο {86 ἱπβιλυυἰοη5 οὐ 86 Ἰαηά, 

γον. 24. Το σϑοοίνοσα οσ οοἸἹϑοΐοσε οὗ ἐδ 
οΥ ἴδ ἀοιθ]θ ἀσβοΐσηα.---ΤῊο ἀο. 

᾿ Ταδῃὰ οὗὨ {86 ἰεταρ]θἴαχ ἤτοτα 6βυ8, δ ἐμουρὴ ρτίτοδ- 
ΤΥ δ ἀγοββοὰ ἴὸ Ῥοίεβσ, ἔοστηβ ἃ οοπίγαβὲ ἰὸ ἐδ τοὶβ- 
ἴοι ἱπ ὙΜο Φοβυ8 μὰ ῥ]αοοα Ηΐμβο} ἰοπαγὰ ἐμ 
ἴδιρὶθ σμθῃ ἰπ Φαγυβαϊθη, ΤΟ 1 οτὰ, το τγαβ ἰδ6 
᾿ἰνίηρ δηὰ τθὰ] Τορ]6, γ88 [0 ΡΥ ἰτίδυΐο ἰο ἰῃ6 
ἴγρεβ δηὰ βῃδίουβ οὗ (8. γβδὶ γ, οὐ ἴὸ {86 Ἰεσαὶ 
ΒΥΤΔΒΟΪΒ οὗ (86 ἰδ ρ]6. Αοοογαϊης ἴο Εχοὰ, χχχ. 18 : 
2 ΟἜγομ. χχίν. 6, δοβορὶι.. “πέϊφ. 18, 9 (866 ὟΝ οἰδιοίῃ, 
ΜΊοΒΔ6119, απὰ Εν], Αἰογίλιπιον, 820), ΘΥ̓ΘΕΥ͂ Τ78]6 
ἔγοπι ΕΘ ὙΟΔΓΒ Ο]4 νὰ8 ΟὈΠροὰ ἰὸ ΡΑΥ δα] ἃ 
ΒΆΘΟΣ οΙ ὙΘΔΡΪΥ ἴον (86 ἰθῖιρ]6 βογυῖίοθ ΤῊΪΘ 881 βῆ ῖκ- 
6] νγὰβ θαυ] ἰο ὑπὸ Αἰἰΐο ἀγαοῦγηδθ (ομθ βῆβῖκβὶ - 

ἔσαν Αἰΐο ἀγδομπιδβ, ΦόΌβθρη. «πέρ. {1}, 8, 2). Αο. 
οογϊηρ ἰο {π6 ΧΧ΄ (θη. χχἰϊὶ, 1ὅ , Φοβὶ, υἱ. 1} 
[86 ΑἸοχδπάγίδη ἀγβοθτηα 88 δαυδὶ ἰο μ4}} ἃ βῆβκο 
ΤῊΘ ὙΠΟ]6 ΒΒ 66] διηουῃίοθα ἴο δθους 99, 6. βίου ην, 
ΟΣ δρουῦ 60 οΘμ8 ἴῃ Ατωθγίοδῃ πόμα γ." Αὔἶδν ἐδ6 

4“ [Ὁ γ. Τδῆκο οδιἐπηδίθα ἐμο γαὶπὸ οὔ ἐδο δλεζαὶ δἱ 91 σωΐο 
ΟΣ ΙΏΟΣΕ (ἰϊοσγασά, Δίοέθ οὨ γοσ. 27, δὶ 28 ἴο 34 

ἀοδισυσξίοη οὗ οζυδαίοτη, (μἷ5 ἰὰχ πϑιὶ ἰο [86 Ἐοταδῃ 
ΟΔΡΙΟ]. Ιζ τὰβ ἀὰθ ἴπ {86 τροπίθβ Αὐδς (Ματοὶ) 
Ηδθμῃοθ ἰΐ πιαῦ Ὀ6 ἑηΐογγοὰ ἰμαὶ 7 6605 Μῶϑ ἴῃ διτθδιξ, 
ΤΏῊΘ ευρροκίοη οὗ Ὑοδεῖας (Ολγοποί. : Ἀ 
204), παῖ [86 ἀοτηδπὰ ον (86 ἰδαρ]ο ἐγ θαϊθ νγὰ8 ἀὨΪγ 
ἸΩΔ48 δθοιιὺ [86 {ἶππθ θα ἰΐ 88 δοίδ]γ 'ἀυο, δηὰ 
(μαὺ ἰδ πιυδῦ ἴδησα ἢᾶγθ Ὀδθῃ ἃ Εοζωδι 15 ΕὙτο- 
ὨδΟῦΒ, ωο6 Δ] Ῥαγτηοηὶβ ταῖρι Ὀ6 ἀοϊαγοὰ ὮΥ δύβθηοα. 
(16 βᾶπλθ σϑιηαυὶς ΤΑΥ͂ αἶδο ΔΡΡΙΥ ἰπ γοΐδγοποθ ἰὸ 
(86 οδ᾽θοιίοπ, ἐμαὶ [86 ῥγθβοηϊαίίου οὗ (μ6 ἰηΐδης 96. 
Β8 Ιηυδὺ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ΠΑΥ͂Θ ἰΔΚο ἢ ρΪδοα Ὀαΐοτο (86 
δίσην ἰπίο Ἐργρί) 86 ὑ8δ6 οὗ (ἢ. Βοϊοπηπ ἰθτη τὰ 
δίδραχμα ἱπαϊοαίαθ ἐμαί ἰξ γγὰ8 ἃ το] ρίουϑ, μοὶ ἃ βϑϑοῖ 
ἴὰν ἰαχ; (86 ῥ]υγα] πυσαθν ἱπυρ  γίπρ, 85 Μογοῦ οὗ. 
ΒΟΙΥ͂6Β, ἰμδὺ 1Ὁ νγγᾶβ ΔΠΠῸΔΙ]Υ δηὰ ΔΙΪΥ ἰον θὰ, ποὶ 
1μαὺ οι {π|8 ΟοΟΔβίοη ἴϊ τγαὰ8 δϑικοὰ Ὀοίὰ ἔοσν ἐδ [ρορὰ 
δηὰ ΗΙ5 ἀἰβοῖρ]ε8β. Βεβί 68, ἰῃ6 βυρροκί(ΐοι οὗ ἃ Βο- 
ΤηΔ ἱπηροβὶ ψου]ὰ Ὀ6 Ομ ρον ἱποοιαραι]6 πίτι ἐδὸ 
Ρεδϑοηίηρ οὗ [6 βανίουγσ. ΟΥ̓ οουγβα, ἰάθδβ ἀεί νοὰ 
ἔγοτα [86 ἸῃΘΟΟΓΔΟΥ οου]ὰ ποὶ μαναὰ Ὀδθὴ δρριοὰ ὦ 
ἴ86 Βοτϊηδῃ ρονογησηθηί, ΤὨΐβ δοὺ οὗἩ [δα οἱῆςἶε]ς οἵ 
{86 ΘΙ. ρ016 ΤΑΥ͂ Ὀ6 τοραγάθαὰ ἃ5 δῷ ἱπαϊοδίοῃ οἵ ἐδ 
ροϊηρ οὗ [86 ῥγίεδίβ, ΤΏ6 βογυδδὶβ θθρδὴ ἰὸ δοῖ 
ΤΌΘΟΙΥ ἰοπαγὰ Φοδϑυλ, τῃο0 μαὰ ὈΘοΟΙΩ6 δὴ οἤδηοθ ἰὼ 
ἰδεῖν βαρογίοσβ. 8111, ἔμθγθ 1β ἃ δεγίδίπ διπουπὶ οἵ ᾿ὃ 
Βοοα-παίαγοα Β Πρ] ἸΟἰ Υ δρθουΐ ἐποῖν οοπάποί, δηὰ ἱξ᾿ 
ΔΙΙοΒὺ ΒΘΘΙῚΒ 88 ἰ {Π6Υ ΤᾺ ποϊθὰ {μὲ 9 6β8 τταϑ δϑοαξ ἡ 
αυΐϊοιὶγ ἰο βοί]6 ἀονγα 'ῃ Οδρογηδυσα, 

Ἰοῖὰ ποῖ γοὺυν Μακεὶθυ Ῥὰν πο ἀσουδὶθ 
ἀσδοσηὰ 3--- ΜΔ ΓΒΕ Ῥταβαρροβίησ (μ6 οχρεοίδ. 
οῃ ἰμαὶ ΗΘ που]ὰ ρᾶγ---ποῖ, ἃ8 βοηθ ἢδυθ ΒΌΡΡΟδ- 
εα, ἃ ἀουδὶ, ἱμαῖ, δίηοθ ῥσίβδὶβ δῃὰ 1, θυ τ ὑτεσα ἴα, 
Ηδ τηϊρμὺ τ 8}} ἴο οἰαἷπι 8 βία ]αν δχοπιρίίοῃ. 

γεν. 2ὅ. Φοβδ σι οἰ ραὺθαὰ έχω,.-- ΤΗΐβ δηὐοὶ- 

ΟτΟβΟΒ ΟΣ δὺυουΐϊ 8 Ῥγθϑείαη σοὔαγ). Βπὸε ἰἴ σα]ηο ἰ ἀϊ. 
ΤΟΥ] Υ Θδιπιδίοα ἴγοπι 29. 84. [9 ΟΥ̓́ΘΡ 82. δίογ μ, οὐ δοεαῚ 
δὺ το τῦ εεηίβ. Βοῦγο 1:9 Βα] ομΐδη ἀχὶϊὸ 18 ἐμεκοὶ 86 
ΟΠΙΥ͂ ἃ ςογιδίη πο ρἢϊ οΥ̓ δι  ΟΣ, δίποθ 186 {ἰπ|6 οΥ̓́ ΤΏ Μεοζϑς 
Ὅσθα (1 Μαςο. χν. 6) 8 οοἰποαὰ Σῃοῃου ; ὈμΣ κα ἴδϑιθ απ 
Ετον δοῦγοθ, [ἢ Πόσδιῃθ ΘΌΔΙΟΠΙΔΙΥ ἴυ οβιξηχαῖο ἴῃ ἰοπρὶο' 
ἄυθ8 (4 ΠΑ] 7 δ 6 Κ.}} 85 ἔν ἀγβοῆτηοδ, [τ τιὰκὲ ποΐ ὃδὸ αὐ», 
Τουηδοὰ 1 τῆ6 κοϊὰ οὐ, ποτ ΔΟΘΌΓΕΓΟΙΥ σΑ]οὰ δοκοὶ, 
Ὑ ὨΪοὲν γα θη τι] ἠοῖ ἴὸ ἴσατ, θὰϊ ἴο ἔπι ηῖ Αἰεὶς ἀγδοδιπδα. 
866 ἴμ9 ὨΙοιΙοπατΙθ98, διὸ ὉγῸ;, σίκλος, βλδξοὶ, εἰδο σμὸ 
δίδραχμα «οπὰ ἀργύριον, εδρφοὶα!!γ ἍΤ ικεα, δὼ 
δοζεῖ (Βιυδ. δ αϊεοδγεενγδιοῖ, το]. ἰ.. 448 5δᾳᾳ.); Ἢ. ϑυιτ, 
δι Μοπεν (ὲςίέοι 97 ἰλὲ Δέδέο, νοὶ, ἰἰ.., 404 54ᾳᾳ.); ἀνὰ 
τ. Μ. Α.Τκυυ: ἜΡΗα ἔν ον 7 δα δολέη Αἰ πδεπ, βιεω 
Ια, 1862 (ὙΒ]ο ἰδ Το ΠἸομθὰ 80 δὴ ἰπηροτγίδηι ποῖξ ἐὰ 
δε} 6 Φέσέ, δυὸ δλεζεῖ, γο]. 111.) Ρ. 1246: πὲ ἩΔΙΟΝ 1 παν 
Βοῖ 8061 Π1γ86]7).--". 8.} 
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φαϊίΐοι: ἱπιρ} 165 ἃ τοϊτοηΐουβ Κυονίοῦρο οὗ Ῥοίοσ᾿Β 
αιρολί. Τέλη, υδοίίσαϊία, ἀσϊδοθ οὨ τρορομδηάϊζο, 
δυδίοιηβ; κῆνσος͵ οαρίἑαξϊοπ οτ ἰαπάἑαχ. [Ῥοϊατ᾽Β] ἴῃς 
αΠττηδῦνο ΔΉΒΝΟΡ (0 [16 ἱδχ- ΚΑΙ ΡΟΥΒ ἯΔ8 Δί ΠΟΥ 
᾿μδδὶύ, δηὰ Ἰοβὶ ΡΟΣ ἴον ἃ ὙΠ|Ὶ16 οὗὨ [86 τογαὶ αἰ χοϊεν 
δι ργοσομδῦνο οἵ Πἰα Μαβίδσγ, 10 δ ἃ ὅοῃ ἰῃ Ηἰβ 
οἴῃ Βοῦδ6, 186 ἰδ ρ]6, δὰ ποὶ ἃ βογυδῃῦ ἴῃ διοίι- 
6Γ8, δη ἃ σῆο ΘΟ ὰ οἱαὶπιὶ ἴ86 οὗ ΥΙΏΡΒ ἰΏ [6 ΠᾶτΩΘ 
οἵ ἘΠΕ Εαϊδον.---. 5.] ͵΄ 

ΟΣ οὗ πέσασοχη.--- οὶ οὗ ἰδ9 ΡτίΒ σα, Ὀυὶ οὗ 
ἰδεῖν δα ̓οσοίδ. 

γεν. 28. ΤΦ: δσὸ ἴδο θοσια ὅτ69.---Α οοποὶυ- 
βίου α πἶπογὶ αὐ πιαγα. ΤΠ6 ΘΑΡΏΪΥ τογαὶ ργοσομᾶ- 
το δοσνοθ δ ἃ ἔρυτο οὗ ἰμοοοταίϊο τἰρῖ, αοἂ ἱβ 
Κὶπρ οὗ 86 Ἰοταρὶο. Οὐζγ ; μδηοο Ηΐδ βοη ἷ8 ἔγϑϑ [ΤΌΣΩ 
ΘᾺΥ οοοϊοκίαβιοαὶ ἰγδαιο."---) 6. ὙΥ οὐδ ἐκ τὰ .δο 

88 ἱπνοϊνίηρ βοῖοο αἱ Β᾽ου (ἴ68, εἰποο Φ668 δὰ 
ὅμον -ορὰ ΟΥ̓ΟΣῪ ουαϊπνατὰ δηα ΘΑΣΙΏΪΥ οἰδίτι ἰῃ Ηἷ5 
οδδγδοίον 688 Μοβοίδῃ, διὰ δὰ Ὀθοοσθ δυδ)οσξ ἰο ἰ89 
ον ἢ ΑοοῸ γ, ἰδϊ5 οὐ ο βυρχοθὶδ ἐμαὶ «6508 
δορὰ ΟἿΪΥ ἰπιαπασθα ἴ0 γόργονο {6 ταβῆ 688 οὗ Ῥοίοι 
Ῥτοιαΐβο, δηῃὰ ἰὸ βυχγχοδὶ [86 ἰδβουρμῖ ἴο Ηἷἰτὰ (688 ὮθΘ 
ΑΒ 6.}}} οπἰδηρ]οὰ τὰ 9 ΙΒ Ἰορα] στη), ἴδαΐ, ἴῃ 
Ροΐπὶ οὗἩ αν, [5 ἀοτηδπὰ τηδὰθ Ὡροὴ Ηΐπὶ Μγὰ8 ποῖ 
γα, Οἱ ἰδ6 οἷδον Ὠδπά, Οἰδμαύβοη τηδίηἰδὶμβ (δαὶ 
Φεδὺ8 δϑβοσίοα Ηΐβ οχαϊ διίίοῃ οὐος (ἴ6 ἰοιαρ]οτίϊα δὶ 
ΔΒ ἷῃ οἷ. χὶϊ, 8: Το ὅοῃ οὗ Μδῃ ἷἰβ 1ογὰ οὗ ἰδ 
ὈθΔιἢ.---Οὐὸ χτοδίος ἐμδὴ ἴῃ06 ἴσια ρ]6). ΜΟΥΟΡ τὸ 

τοἰπι ἀκ τιι8, [δὲ ΔΙ ΒΟυρσὮ δὲ Μοββί ἢ 6808 τἨὰΒ ἃονθ 
ἐδ 6 ἰανν, γοῦ ἰῃ ΗΪ58 ἰηδηΐνο οοπἀοθοοπδίοῃ Ηθ βυ δια 
τοἀ ἰο [5 ἀφπιαηάβ, 18 ὀχρ  δηδίίου ἰ8 Β0 {ᾺΡ ΓΟΣΘ 
βαϊδίδοιοσυ. Βυΐ οοτῃτηοηίδίοτβ βϑοῖὰ ἴ0 ἴογχοῖ [δαὶ 
6 Ὀγοδοῖῦ Ὀοίπθοη ἴδ6 δηοίοης ἰἢ δηὰ ἰδ 
ἐκκλησία δὰ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ Ὁ ἴῃ Φυάεαα δηὰ (411166, 
δηὰ (πὶ 6808 μδὰ 6ἢ ΟὨ Ηΐβ ραίδ οὗ βυδοτί 05. 
Ἰὰλ τδϑ ἱποοῃβίβίθης ἰὸ τεὐθοῖ, δῃαὰ νυἱγίθδ)ν (ἰΒουρἢ 
ΡΟΓΏΔΡ8 ποὶ ἤοστηδ]] γ) (0 Θχοοτησταυππίοδὶθ Φοβυθ, δηὰ 
γοί αἱ (86 βαὴο πιθ ἰ0 ἀφιηδιὰ ἔσο ΗΪπὶ ἴΠ6 ἴθ ρ]6 
αἱρυίο. Απὰ ἴῃ ἰῃ18 βθῆβθ [86 Αροβίϊθβ ἱμποσωβαῖγοθ 
ποτῖοὸ ἱποϊυὰοα διροηρ ἰδ9 υἱοί (Ϊπ 6 Ρ]υτ8})}. ΠΟΥ 
ὝΟΤΟ ἴ0 ΒΏδΓο ἰη [86 Βαβδ Δα ἴῃ (86 Θχοοϊησηυηὶ- 
εἐδὥὔοῃ οὗ ἰμοῖν Μαβίου. Ῥδθυβ δυιὰ ΟἸΒηδύβοη ΔΡΡΙΥῪ 
ἴ86 ΘΧρτγοβδίοη ἴὸ Ῥοίδς ἰῃ οοῃποοίΐοι πὶϊῃ Ψο6508 ; 
γοῦστο γὰβ ἰὺ 85 ἃ ἴοσιδ οοηυγιμνίδ τοίοστίης ἴ0 δ 6808 

410 Ταδιΐπ ἐδο ἰπεἰτλδί6 τοϊδίοη Ὀοίνγσϑοη δοῃϑἣ δηᾶ 
(τοοάοσω στοΐχας Ὀ0 [ππ8 τοπάοτοα: ζέδογέ δωπέὶ ἐδοιί, ΤῈ 
Ρίαταὶ νΐοί ἰδ ποοοδοϊἰδιϑὰ ὉΥ ἴδμο ἤἥστιγο οὔ ἴδ “ Ζίέπρο οἵ 
[6 οδιξ," δπα 068 ηοἱ Ἰογίοτο τ ἢ ΟὨ τ δὲ 5 πη] 4806 νοδί 0 
85 ἰῃ5 ΟὨΪΥ [ἔθη οὗὨ 116 ἔδίδποσν, Ὀπὲ σβίθοῦ ΘΔ} [5868 11 
ΒΥ τΔῪ οὗ ΔΗΔΙΟΘΎΥ, δίησο ἔπ 66 18 δαξ Θῃ9 Κιίυχ ἴῃ μϑδᾶνϑῃ. 
βοτιθῦα: “.ἰωγαϊξ πιημθνῸ ὐζιν, πον φιοῦ σα αἴξοῦ 

664)Ἑ ἐἐδογίαέδηι͵ δε σιοα οοπιραναξίο ἑἰά φοῖσο- 
δαΐ, φωηιέα πο αὖ ὠπϑπίιϑ δού αὖ οπιπέυηι "ἐσιμη ΟΡ αα 
δυνδιοέια "6. ὙΞΕΧΟΘΗ: Κ[ἰ [6 10δὲ 89 δλίαται, θη ψῦ 
σοτδθ ἴο ἴδ6 ὨΟΘΥΘΏΪΥ οΥοΣ οἵ ὙΓ1ΟΝ 15 ἴθ 76 βῃδάονυ- 
οϑὰ Τογέἢ, ἔο σϑαίγαϊη ἰδ ἰο 86 εἰ ησυΐατ, ἴο 1.6 ΟΠ6 808} : δῖ 09 
ἴο ἴ)60 Κίπᾳ οἵὗὁἨ ΒΟδΥΟΒ, ὙΠῸ [8 δοὶ δραίηδὲ ἴπ6 Κίη δ οὔ [89 
ΦΑΣΊ, Ἰμπόγο 14 Ὀπὶ οὔο, [Π6 ΟὨΪΥ Ὀαροῖίθῃ οὗ (Π6 ΕΔΈΠΟΥ, Ὦ 
Οὔϑογτο 4160 ἴῃ νοῦ. 97 Ηδ βαυβ ποῖ: 70. ἐδ, Ῥπξίίης ΗΐΩ- 

Υ τἰτἢ Ροῖΐος, Ὀυξ: 990» Μ6 απαὰ ἰλδα; σοτηρ. ΦοΒἢ 
ΧΣ. 17: “πηῖο ΔΨ Εδίβοσ, δηὰ ψοιν Εδίμου," δηὰ Ηἰ8 πηϊ- 
ἔνττα δαὐάτοοα ἴο σοἄ: " λέν (οἱ : Ομ») Εδίμον," 811} οὔ ΒΙῸΣ 
ἰσαρίοα "6 πη 409 τοϊδιίοπ ἴο [Π0 ΕΔΙΠ6Τ.--Ρ. Ά.] 

δ ἴα οὈοοΐίοη οὗ ἀ6 οἰϊὸ τοϑίδ οἢ ἃ 866 δδδισηρ ]ο 
δὰ [5 Ἰησοηδίδιίδηϊ τὶ δἰ5 ονσιι δά πηϊδδίοῃ, ἴῃ ἢἷ8 ἡοΐθ οὗ 
γον. 84 (δὶ (6 ἐθηηρ]θ“[Ὧχ ττα9 ἃ ἰῃδοογδεῖϊο οὐ γο σίου, ποῖ 
8 αἰνὶ], ἐλχ, 4 τσὶ Ὀαῖο ἴο αοά, ηοὶ ἴο (εθδδσ. ΘΟΙΏΠ6Π- 
ἰδέοτο--- Οτίζοπ, Αὐκιβίπο, δότγοπιθ, δ υ]ἀοηδίαπ, Οὐτη, αὶ 1,8- 
Ῥίάο, οΙζ ὁνοη Ὑ Ίοδεῖὸν (Ολγοποί. Ῥ. 365), δηὰ 
οἴδετο--- το οὐογοοκοῦ δηᾶ ἀοηϊοά εἰ 8 μοὶ δηὰ πλΐβδοά 
ῖδο πδοὶο τηϑδοϊης οὐἨ [06 χτηΐτϑοῖο ΟΥ̓ [)6 1160 6ρδιιτ Ὁ 08 
1μδὲ 1:58 ΤΩΟΏΘΥ͂ Ὑ{88 ἃ οἶν!] τ] αΐθ ἴο 1.6 ἘΟΤΏΔΏ ΘΙΏΡΘτΟΥ, 
ἮἯΚΟ ἔμ 6 ρϑῆπν ΣΟ Ποποα οὁἢ 8 ᾿δίοσ οσοδοίοῃ, Μαξϊ χχ!. 19. 
ΤΟ νοτὰ ἴῃ 186 Ε. Υ͂. τδίδον ὥγτοτδ (δ 8 οῖτοῖ. Τ' 
δ: ᾿ Ὑοδρδδοίδη οοηγορίοα {10 ἐδ ρ]ο-ἷαχ 1η10 δὴ 1π}" 

ετἱδαῖο. ας 018 γαδ δου [ἢ ἀδδίγαοίίοη οἴ ὦ ὁγυδαίοτη 
δηὰ 186 ἐκ α τ 88 σοβαρὴ 8 ΟΣΡΓΘΕΔΙΥ δίδίο, 26 οἷο μα. 
ψῃ. 

βε]} οὐ ἃ 

9] 1,οτ 8 

ΔΙΟΏΘ, δἷποο, ἰῃ [86 δυχζυπιθηὺ δὲ υδοὰ ἴῃ (86 ἰοχὶ, ἰδ. 
οΟἸ] ἃ ΟὨἹ]Υ ἀοεϊρπδία (86 Ποσὰ Ηϊτηβο, Βαϊ, δοοογά- 

ἴο 10 Αροβίϊο Ῥδυϊ, μοϊϊονοσβ ἤδῦθ {6 ον βἷρ 
μὰ ΟἸγίδι ἰὴ νἱγίαθ οὐὗἁὨ [πεῖν υἱοθεσία, ἀηὰ ἱπ Ἠ]πὰ 
ΔΙῸ ἔγοθ ἔσοπι ἴδ ἴανν. “ΤΏ Εοϊωδῃ δίῃ}. ΟΣ 
ΘΙΆΡΙΟΥΒ ὑμ 18 Ῥαββαρθ ἰ0 ὕσγοῦθ ἴδ6 ἤγοοάοιαὰ οὗ (89 
ΟἸΟΓΩῪ ἤροτῃ ἰδχαίίου, αὐ ἰαδδὲ ἰῃ τοΐδγθηοθ ἰο θοοὶ δὶ» 
δϑίϊοαὶ ομαγμεβ᾽, (6γογ). [π οὔγ ορἰπίοη, ἰὰ νουϊά 
ὈΘ ΠΟΘ δρργορείδίο 0 ἀδθάυοα ἔγομι ἰὺ [86 ἔγϑοάδοτω 
οὗ [86 ᾿ἰνίηρ Οδυτοῖ ἤτοι (86 Ὀυγάδηβ οὗἨ [86 ἰδ. 
[16 ἱπέδγθησοο οὗ ἴ86 Εοτηδῃ Οὐδέ μ0}} 68 που]ὰ ὑγονθ 
ἴοο τηυοσὶ, ΥἱΖ., ἰδ ἴγοϑάοση οὗ 411 {86 οδιϊάσοπ οὗ 
ἀοὰ ἔτομι ἱαχαίίου.---Ρ, Β.] 

γος. 21. Βυὶ Ἰοασὶ τσὸ βῃουϊὰ οβοσαῖ ΤΏ Θ.Ω.-- 
ΜόγοΥ Γαΐογβ ἐδθ ᾿ἰδιίοῦ δυργοβδίοι ἴο {π6 ἱδχ- ζαί μοΣ- 
ΕΓΒ: οδὲ ψγὸ βῃουϊὰ Ἰοδὰ ἰδϑιῃ ἴο ΒΈρΡροβο ἰδδὶ 9 
ἀοαρίϑθ 16 ἰθῖαρ]θ. ΑΒ, ἰῃ ἀρα]ϊηρ πιὰ ἴμ6 ῬΒΑΙΣ- 
8668 (οἷ. χν.), ΟἸγβὺ ἀἰὰ ποὲ ἀνοίὰ αἰνίηρ (μ6πὶ οἵ- 
ἔδῃμοα, γὸ ἀγα 16 το ἰπίδν ἰῃδὺ ἰῃ 1π6 ργοδοηὶ ἰπβίδῃοϑ. 
ξ πουϊὰ πᾶτὸ ὈΘΘῺ δὴ οὔδιηοα ἴὸ “ [666 11{|16 οπ68.᾽} 
Βεβίἀοβ. (86 ἰαχ- ΚΑ ΠΟΓΟΓΒ, ΤΩΔΏΥ ΟἾΒΟΣ ῬΘΙΒΟΩΒ ἴῃ (8 

ἡ 0 οοὐἹὰ ποὺ ΟἸΘΑΣΙΥ ἀρΡργομοπὰ {86 Βρὶν- 
1ἰπ8] Ὀοαγίηρσ οὗ ΟἸ τίβι δ οοπάποϊ, τοϊρηςξ τοδά γ μᾶνθ 
ἰλ κοι οδδησο, υπάον (86 ἱπιρτοβϑίο ἰμδὲὶ Ηδ ῥ]δοϑὰ 
ΗΪπιθ6 1 ἰῃ ορροδί οι ἴο 86 ἰααρῖα. 

ΑΔ Ῥ»ὲϑοϑθ οὗ σβόοῦονυ, ᾿ἰϊ. : ἃ βίαϊοσχ.--- Α οοἷῃ -Ξῷ 
4 ἀτδοῦπλαβ, οὐ δροῦΐ 8 ἴδῃ ἀο11ΔΡ [οὐ σαῖδοσ 1688, 
δροαϊ 60 ο6Ώ2]. 

ὙΑΓΟυΒ Υυἱονγθ τα. ηἰογίαἰηθα ἴῃ τοΐογθηοο ἰὸ {ἢ18 
γηϊγαοῖο. 1. 0))6  οἴϊα σού οπβ Ηἰπη86}} τὶ οα την, 
αἰϊοπίΐου ἴο ἴη6 αἰ συ 169 οοπῃοοιοα πὶ (86 οτἵδο- 
ἄοχ υἱοῦ οὗ [86 παγταίϊνο ({(Π6 σχαΐγϑοῖ8 88 ὉΠΏΘΟΘ8- 
ΑΙ : ἰὑ ΔΒ ὙΠ ΤΟΓΙΩΥ οὗ 6808, εἶποο Ηδ δὰ οῃῃ πὸ 
οἶδιοΣ Τὁσοδβίου ρουξοιτηθὰ ἃ τηΐγαοϊο ἴῸ. ΗΒ. οἴτῃ 
Ὀοδοοῦ: ἰὑ τᾶ ἱπιροβαϑίὉ]6, βίποθ ἃ β.8ἢ δου]ὰ ποῖ ἢδνϑ 
οαιτίοθα 4 βίδίου ἴῃ 118 τηουῃ, ἀπὰ γοὶ Ὀἱΐο δὲ ἰδ6 
Ὠοοῖς, 88 βίγϑι38 τηϊϑϑίδίβα ἴ[ῃ6 6886). 3. Ῥαυΐυβ δπὰ 
Ατσιοῃ ἢδγο δἰἰοιηρίοα ἰο τοργοδοπὶ ἱΐ 88 ἃ πδίυγαὶ 
ονοηὶ, ΤΏυ9 Ῥαϑυυβ ῬΑΓΔΡΉΓΩΒΟΒ (6 ἰδηξαθαο οὔ 
δοδυβ: Ὕ μθη ἰδοῦ οροηοϑὲ (89 χοουτῇ οὗἨὨ {818 ἴο 
ἀοίδος ἴδ6 Ὠοοῖς, 1ὲ ν}} 6 ἔουπα ποτίδ ἃ βίδιογ. ἰῷ 
πΟΠΑΘΡΙΙΙ ρτΐοθ ἴον ἃ 811 ὀδυρθιϊ πὶϊ ἃ ΒοΟΚ 1] τ, 
1 ἰδοτθ οὐ ἴδε βροὶ (αὐτοῦ) γοὰ Ορϑῃ ἴμ6 τηουϊῃ ἕο 
ον (6 880, οἰαθσ.Κ 8. βίγϑιββ ομαγδοίοσίζοβ ἰὰ 8ἃ8 ἃ 
τοΥί, ἀοείνοα ἔτοπι ἰοροηὰβ οοπηθοϊρα πὶ (ἢ 6 16 Κ9 
οὗ 6811166.5 Αἰ συ, Ηαδὸ σοργοθοηὶδ ἰΐ 88 βριιγα- 
εἱνὸ Ἰδηρταρο, ταΐοστίηρς ἴο ἴῃ6 δυο 88 δοοοιωρδηγίηρ . 
16 ἀχογοῖβα οὗ ἐμοῖς οδ ηρ, ποῖ ἰτϑα το δὰ αἴνου- ᾿ 
ψαγὰ ἰσαπβίοσσηθα ἰη(ο 8. ταϊγβοῦϊουβ ουθηῖ, ὅ. Επτα]ὰ ᾿ 
ΤυΔῖτ658. [86 συσίουΒ οοτητμοῃὶ, ἰδαῦ τ ἀο ποὶ τοδὰ οὗ 
Ῥοΐον βανίηρ δοίπδ!]ῦ οδυρμὶ βυοἢ ἃ ββἢ, δαὶ {πδὲ (ἢ9 
Βαυΐὶης 8 056 ΒΊΟΝ ταϊρῃῦ Ὧ6 γον θα ρ ογοά, 89 
Ὀΐδοοβ οὗὈ ΤΟΣΟΥ͂ δα βοϊηϑίπιθ8 Ὀθθη ἑουπῃὰ ἰῃ 8065. 
6. Τὸ δ8 Ὀθϑὴ τορζδγάθα 88 8 σηΐγαοϊο, ἰῃ (06 ὈΓΌΡΟΡ 
Β6Π80 Οὗ (6 ἰδοττη. (4) ΑΒ 8 τηΐγβοὶθ οὗ φροιϑεν, ἀϊ- 
ΤΟΟΙΪ ρμογέοστηθα, ΤῈ6 ἢ8}} νγὰβ τηδάθ ἰὸ ἔοίοἢ (ῃ9 
οοἷῃ ἔτοτα [86 ἄσοδρ, δῃὰ ἰἢθπ ἴ0 σομ6 Ὁρ ἰο (π6 ΠοοΙΪκ. 
80 Βουροὶ ξ Οὐ, (δ) Α8 ἃ τοίγδοϊα οὗ ἀποιοίδάσε οὨ 

5 [βέγδυβο ΒΡΟΙΆΒΕΙΥ͂ 68115 11 “Ὧ6π5 πιάλγολεπλαοη Απ5- 
ἄν ὅ6᾽ 366.4 οἷδθη," δηὰ ἴη 18 πὸνν Ζ{(}6 φ “έδιδ, 
1864, ἢ. 84, ἢθ οηάεδνοσδ ἴο τ ἀΐου]ο τ. ΕἸ τατ υγ ΒΡ ροδ- 
ἴηᾳ, ΥΘΙΥ͂ ὉΠ} Ἶγ, ἰδὲ (Π6 35}} Βρ!ξ (0 Ὀ660 οὗ ᾿]ΟΠΟΥ͂ 
ἤτοτα ἴδ6 διοτηδοὶ ἰηἴο ἴ..6 ῃγοαὶ 189 τροτηθηΐϊ Ῥοῖοσ ορθῃϑᾶ 
8 τοῦ ἢ. [1π {μ18 6880 ποθ 18 ΠῸ τὸν μμόλῃ οσοϑδίοῃ, ΟΣ 
ΟἸὰ Τοείδιροηὶ ῃτοοϑάθηξ, ΟΥ μΟΔΒΙΌ]6 δἰ μτ! ΠΟΔΠΟΥ͂ οὔ 8 τὰ" 
1οδὶ δοεῦοη.--», ΝΒ. 

{{80 δἷδο Τβένοι (Δ᾽ οέδ οἡ ἰλο ἈΠγαοῖφα, Ὁ. 885): “ὙΒο 
Τηϊγβοϊο ἀσοθθ ποὶ |ἴἰΘ ἰἱῃ [89 τπγῸ ΤΟγο κου) σα οη ἰἢο 

Ῥαγὶ 86 ἴο "ον 1ἴ δβιου]ὰ Ὀο νὴ τἢ [8 48}) τυ ΒἰοὮ σδσὴφ 
πρὶ παῖ Ηθ ἩΠπιδοὶΐ, ΟΥ̓ (86 τηγεοίουίοτβ ροΐθηογ οἵ Ηἰ8 ψ]}} 
ΜΓΑΪΟΌ τδῦ Φγοῦ ἢ Δ} πδῖαγα, ἀγονν [06 ρδτιουϊας ΔΛ ἴο 
δεῖ ἐ δὲ ἴῃδὶ πιοιηθηΐ, δηὰ ογἀα!ηϑὰ ἐπδὲ ᾿ξ δοιὰ 85 8]- 
ον ἴδο Ὠουκ, 79 ΙΩΔῪ ΘΟΙΡΔΓΟ Φοηδὰ ἰ. 17: "Τ)ο [οεὰ 
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186 Ρατὶ οὗ Φοδυα. 850 Οτοιῖίαδ διὰ Μογοσ, Αὐἀορί- 
ἴὴρ 1.0 ἸαῖίοΣ ὀσρ δηδίίοῃ, γὸ σου] ο8]} δἰἱϑηϊοι τὸ 
[86 ἐδοὶ, ἰμαὶ ἱπ Ῥογέοστοϊηρ, ἰδ. τηΐγδοὶο ἴλ6 1,ογὰ ἨΔ 
ΘΟΌΔΙΙΥ ΘΔΓΘΕΙΪ ἴο τηδἰ πίδῖη Ηΐ τῖρῃϊβ 85 Κίηρ οὗ 
Ζίου, δηὰ ἴο δυοϊὰ χἰνίην οὔδηςθ, Ηρῃοθ (Π6 ἰἱθαῖο, 
ἴον ποῖ Ῥοίοσ Ηἰτηβϑὶῦ ἨΔ8 ΠΔΙΌΓΡΑΙΙΥ 114}0]6, ττὰϑ ὑὸ 
... ἰδγουρὶι ἰθ ῬΟΓΒΟΙΔΙ οσχογίοῃβ οὗ {πδὶ 
Αροβὶϊθ. Βυὶ, δ΄ ἴῃ τμἷβ ο886 δ6 δοἰϑαὰ 85 16 Τεργο- 
Βοῃίανο οὗ ἴπ6 1οτὰ, 1[ὴ9 ΤΟΟΠΘΥ͂ γὙὰ8 ταϊ δου 
Ῥεονϊ θὰ. ΑἹ] [86 τραυϊγτετηθηῖβ οὗ [6 6886 δϑεῖὰ ἴοὸ 
8 Βυ ΠΟ  ΘΏΤΥ τηοὶ ὈΥ {π6 ἔδοὶ, ἰμαὶ Φοβυβ ργοαϊοιοὰ 
ἰδαὺ (86 ἢγαί ἀγδυρῃὶ οὗ Ῥοίον σουἹὰ γἱο]ὰ {86 Βιπὰ 
ποοάθα, Ηρῆοο ἴ86 πογάβ, “" λοι λοι λαεί ορεποᾶ 
λίε "τη ρὨὶ αἰγαοαὶ Ὀ6 τομδγ θα 88 ἃ σηϑίδρθοῦ 

ἱ 0 “" σοι ἰδοῦ ἰαἸκοδὶ οἱ (π6 ΒΟΟΚ ᾽"--ἰῃ ἩδοὮ 0880 
ἴς πουϊὰ ᾿ἱΓΩΡΙῪ δ᾽ ΠΡΙΥ͂ 6 φῬγοαϊοοη ἐμαὶ Ῥοίοσς πουϊὰ 
οδίοἢ ἃ ΨΟΥΥῪ ἰαῦρο δηὰ σαἸυδοϊο βεἢ. Βαϊ (86 δβἰδίθ-: 
τηρηΐ, ἐμαὺ 6 ποιὰ ἥπα ἃ ρίθοϑθ οὗ ἸΏ ΟΠ ΟΥ, ΘΟΏΥΘΥΒ 
ἴο ΟΣ τηΐπὰδ ἰμδὶ (Ὡ6 ΑΡΟοΒι]6 γῶὼδ ἰο ἀΐβοονον ἰὴθ 
εἰαίεν ἷἰπ ἴἰ86 ἰῃηδίὰθ οὗ (86 ὅβῃ. ΤΤῃ6 χγαΐῃ ροΐπὶ οὗ 
1 παιταίνο, ΒΟΘΥΘΡ, 1168 ἴῃ ὑπϊ8, ἰῃδὶ τι δίδίοσ 
5 0 Ὀ6 ΤΪΓΔΟΌΪΟΙΒΙΥ ὑσγονϊἀϑᾶ, ΒΥ ὨΪἷπ4 ΤΑ ΠΏ 668, 
Ῥοίδῦ δὰ Δρραγθῇθνυ ρἰδοθὰ [86 [μογὰ ἱπ 186 ἀἰ8ῆ- 
σαν οὗὨἁ εἰἴπον ρνίπρ' οὔδηοθ, ον αἶβθ οὗ υἱγίι δι] ἀθ- 
οἰδγιης Ηϊτη561} βυρ᾽οοῦ ἴο ἰσῖθαϊθ. ὕμάᾶδν (Π686 οἷτ- 
οὐγηδίδηοοβ, ἰδ6 [,οτὰ Ἰοοϊκοα δηὰ ἀοβοτίοα {π6 βίδίοσ 
ἦπ [86 Ἰ2Κ6; δῃὰ [86 »ιέγασιίίζοιιδ γον βίου ὑμπ8 ᾿ΓΤῸ- 
συγοὰ Τηϊρηϊ βεσνο ὈΟΪδ ἴον Ηΐτμβο 1 ἀπὰ ἴον Ῥοΐογ. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1. ἯὙὯΎε Βαῦθ ὮθΓΘ 8 ΓΟΙΊΔΙΕΔΌΪΟ ἱπδίδησο οὗ [89 
ψαδὶ αἰ όγοηοο Ὀοίγοοῃ ρον οὔδησα ἴο (1Π6 “ 1016 
ΟΠ6Β᾽" δηὰ ἰὸ ἰδο ῬὨδγιβθοθ δἰ] τὶν, Μγὸ ᾿ΘΑΤΏ 
ἔγοιι [6 πασγϑίνο (δαὶ ΟὨγίβιίδη τ]βάου τηῦϑὶ 6 
ΔΌΪ6 ἰο ἀἴϑοουοῦ 8 ὙΑΥ Οὐϊ ΟὗὨ ΘΟΥ̓ΘΓΥ ΒΘοσηΐῃρ ΘΟΠΒΙ οἱ 

.ΟΥὗἨ ἀυϊῖο8, βίποα ϑαοὶ σομβίοίβ οδῃ ΟὨΪΥ 6 ΔΡΡδγοῃηῖ, 
ποῦ τοδὶ. 

2. 1ὸ τοτο 84 στοαὺ τσηΐϊβίδκο ἴο ΒΌΡΡΟΒΟ, ἰπαὶ Ὀ6- 
οδῦδο Μαί ον ἀοε8 τοὶ τοοογὰ ἱπαὶ Ῥοίθν δοίπδ!ν 
σδυρεὺ 186 ὅ.8.ι, ἑουῃὰ δηὰ ρῬαϊὰ μ6 βίαίοσ, 411 (818 ἀϊὰ 
ποὶ ΓΘΑΪῪ κα ρΪδοθ. Βαῖΐ, ου 6 οἷδον μαηά, τ 
ἱπίον ἔγοιαῃ {Π18 οσηϊβϑίομ, (μδὺ 16 στοαὶ οὐ]ϑοὶ οὗἩ ἴδ8 
Ἐνδηρο δύ γγ88 ἴο τοοοσὰ {86 βρὶ τ] ἱτηροτῖ, ταῖμοσς 
188 ἰδ6 ουὐναταὰ ΟἰΣουΤΒίδῃ 68, οὗ 818 ουοηὶ, 1 
Ὑγ88 ἰηἰδηἀοα ἰο Βεὶ Ὀδέοτο [86 Αροβίϊοβ 6 ὑυϊποῖρ]θ 
ΜΘ δου] τορτϊδίο [86 δυϊῦγο τοϊδίξομβ Ὀοΐπθθα 
1.6 ἔγθο Ομυγοῦ οὗὨ [80 βοθροὶ δα 186 δηοίσηϊ 6,8] 
ΘΟΙΏΣΗΌΠΪΥ δἱ (86 ἔτη οὗ 16 σοββδίοῃ οὗ 18 βοσυΐϊδοβ 
Δηα τἰϊυαὶ, Τῇδ ροϊπῖ ΠοΙΘ 1168 ἴῃ (Π6 οοηίγαδὶ Ὀ6- 
ΘΘΏ ἰδ6 8008 οὗἉ πε Κίηρ, οὐ οὗ ἰῃ6 ἰτ ἱΘΟΌγδου, 
δ τοῖο 80} 6 8, ὙΠῸ ἴῃ (86 ἰαχὶ δΓΘ ΥΟΣῪ εἰρη ῆ- 
ΟΔΏΪΥ ο8]16ἃ ἀλλότριοι, δίγαπρεγα. ΟἸτῖβε δηὰ Ἧΐβ 
ῬΘΟΡΪΘ δτϑ ἴθ οἰ ]άγοῃ οὗ {πΠ6 Κίῃράοπι ; ἰῃδς ον ΒᾺ 
Ἰορα ϑι8 ̓ ΐ8 βιι ] οοἰδ, ΟΥ σδίμον 1ζ58 Ὀοπάδβιηθῃ. ((ΌΏΡ. 
Φοδῃ υἱῖϊ. 8ὅ : ΤΏ6 Βογνυδηΐ δι ἀϑι ἢ ποὺ ἴον σον ἰ (ἢ 6 
Βοῦδα6, ΟΥ̓ ἴῃ [6 ἰοχρ ]9 : θυ ἴδ6 βοῃ δϊάϑί ἰθογο 
ἴον ὄνοῦ. 

8. “ἼΠ6 οἰ]άτοι οὗὐ ἴδ6 Κίηρσάδοτη, Ὑδ8ὸ ἐδοπι- 
ΒΟΙγ68 δΓ6 (6 ᾿ἰνίηρ ἰοταρ]α, οουἹὰ ποὺ Ὀ6 τοδάθ ουὐσ 
ὝΓΑΟΪΥ ΟΥ Ἰαρα}}ν δι ̓ οοὶ ἰο [86 τγρὶς8ὶ βογυΐοθβ οὗ 
186 ἰθσταρ]6. Α8 ἰδ9 ἴτθα οὐ ]άσγοῃ οὗ αοά, 86. στο Ὸ 
ΒΌΡΟΓΙΟΣ ἰο 41} δ Ὀοπᾶδρο. Βυΐ ῬοΓθΑΡΘ ΒΟΙΔΘ 

λαᾶ γνδραγοα ἃ κτοδὶ ἢ3}) ἴο δυγα  ουν π᾿ δοηδ}." ΤΏ γ0 
δεο δροτὸ οὗ δηϊπ|8] ἤΐο Ὡποοπδοϊ ΟΌΒ]Υ οὐοάϊΐδηξ ἰο Ηΐ 
ὙΠ}: [8ὲ δἷδο [5 ποῖ οἱέ οὗ ΘΟ οὐ, Ὀπὶ τηονοδ ἐπ Ἠΐπὶ), 88 ἄοοδ 
ΦΥΘΟΡΥ ΟΥΠΟΥ ογοοΐυτο. 1 Κίηρη ΧΙ, 9... : χχ, 86: ΑἸη08 ΙΧ. 8, 
Ὑοῖ ΤΥΘΠΟΣ ἀοο8 ποῖ δεδυτϊηθ ἴπαὶ [6 δέωξθ᾽" Ὑγ38 τα γα οΌ ] ΟὉ8- 

οτγοδίοα 70. [πὸ οδοδδίοη, δυῖ Ὁσοηρπὶ ἴῃ οοπίδος πλτὰ ἐδ9 
Ὁ. ἃ πιϊγδουΐϊουδ οοἰῃο  ἀδηο96.---Ε. Β.] 

ΤΗῊΕ ΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΔΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ἰδιοτίοαὶϊ οἷαῖτα ταῖρι γοὶ 0 υγροὰ Ὅρος ἰδΕ,Β, ΟΕ 
οἶδ ὑῃ 67 τόσο Ὡοΐ ἰο δῃοοῖς 86 ρῥγεϊ οοθβ οὗ δβοιῃθ 
οἵ ἰμ686 "0116 ομ68᾽ (οοῖιρ. Μίαιὶ. χυἱ.). Ηδμοο, ἰἃ 
811} δὰ ἢ 6868, ἰὲ τῶδ ἐμοῖς ἀπ ἴἰο δνοϊα γίνῃ οὗ 
ἴδῃοο, δῃὰ ἴο ροσέοστη Ὑμδὲ ἨΔ οχροοϊεα ἔγοϊω ἰθατα. 
Βαυϊ ἴῃ 5δὸ ἀοΐῃρ, [867 πουϊὰ ἀθρῖδν βιιοῖ ἡογοῦξῃομα, 
γοϑάοσω, διὰ Ῥυΐο ὶῪ ΚΥΠἀΘΌΓΣ, 8Δ8 ἰ0 Υἱμαϊοδία {ἱππεῖς 
ἸΙθΟΣΩΥ οσθ ἷπ ἐδο δοὶ οὗ δυρτϊ τηρ ἴο τ ιδὶ τοῖρ 
Βοδτι ἰ(8 ἰδΙΩΡΟΓΑΓΥ Βυττοπ ον, ( εδεη οἴει, τῇ, Ἀ. 
170). Ιὲ ἰδ ΘΟΔΓΟΘΙΥ ὨΘΟΘΕΒΩΙῪ ἰὸ δὰ, ἰμαὶ ΌὈΥ μιὺ- 
ἵ ΔΟΒΟΓΟΠΟΘ ἰ0 8 ῬΑ ΟΡ ΘΟΟ αἰ βος 8] δγ- 
ἴοζω, ἮΘ, δα ΟἿ ΠΔηδ, ᾿ποῸΡ τθ6 ΟὈἸραῦϑι οὗ οὐπ- 
αἰδυϊπηρ ἰο ἰ(8 δαρροτί. ΕΘΣΥ Ξυο ἢ Ὀγοΐοβδβίοῃ ἰδ ὃ 
γοϊυπίδγυ οὐ χαϊζοι, ὙὨϊοῖ, διβοὴρ ΟἾΒΟΡ ἐπΐηρ8, τ 
ΡΙΐο5 186 ἀυὶγ οὗ ουὐὐπαγὰϊγ οοπἰδυϊζηρ ἴον 118 τοδί. 
ΤΘΏΔΏΟΘ. 

4. ΤΊοτο ἷβ βοιμοιΐηρ ἰΑΥῚ ἙΒΑσδοίοσιβοο 
οὗ Ῥοίον ἱπ ἰμΐ8 Ὠἰδίοσγ. 10} 15 ὈΒΌΔΙ τδδβποθε, 
6 ποῦ] τρδκο [861 ογὰ Ψ6δ08 ἸΕΡΆΠΥ δυθ]εοὶ τὸ τηῦ- 
αἱὸ. ΤῊ Οὐ ραώοι ἢ 88 ΠΟῪ ἰτηβ6} ἴο ἀϊβοθδγρα, 
δι (Πδὺ ΌΥ͂ ΤΩΟΔΠ8 οὗ ἃ 88} ((π6 βυτωῦθοὶ οὗ α (8. 
48) τὶς 158 ἑουπὰ ὑο ᾶτο ππηδίυτγα ] δον ἃ 
δἰδίθυ. 

ὅ. Τῃ τ. ΐ8. ἰπβίδηςοθ, δ]8δο, ΟἸσίϑὶ ἀϊὰ ποῖ ρογίοττα 
ἃ τηἶγδο}]9 “ ἴοῦ Ηΐ8 οσῃ Ὀαδοοῦ"" Ὀὰΐ 8Δ8 ἃ δἰξτι [0 γ 
οἰδογα. 

[ΠἈεχσα (οέεε ὁπ ἐλ ΔΓ γαοῖεδ, Ρ. 819): “στε, 
88 80 οἴῃ ἴῃ ἰὴ 16 οὗἨ ΟΡ Ι,οτὰ, ἰμα ἀορὶδ οἵ Ηΐ 
ΡΟΥ͂ΟΓῚΥ διὰ υτ ]ϊδίίου ἰ8 ᾿ἰρη θὰ ὉΡ ὉΥ ἃ βίδβπι οἵ 
Ηΐβ ρίοσγ ; π}}16, ὈὉΥῚ ἰδ8 στρδῆποῦ οὗ Ηϊ8 Ῥαδγτηδῆί, 
Ηδς τοδβϑϑοεσίθα (89 ἔσο αἰρυΐίγ οὗ Ηΐ8 Ροσβοι, προ; 
οἶβα ὈΥ 186 Ῥαγταθηὺ 1186} γγὰϑ ἴῃ ἀδήρον οὗ Ροΐηξ οὔ» 
ἐσυτοὶ δὰ σομργοζωϊβοα ἴῃ 1Π|6 ογ68 οὗ βοῶθ, Τ8θ 
ταΐσϑοϊο, ἰθθη, νγῶβϑ 0 ΒΌΡΡΪΥ ἃ γεϑᾶὶ ποοᾶ,... ἀἰδεσ- 
ἴῃς ἴῃ 18 Θαβϑῆσο ἔσοτῃ ἴῃ:6 ΔΡΟΟΓΥΡἨΔΙ τοΐγϑοϊοδ, πιο 
ΔΙῸ 80 ΟΥ̓ ἸΘΏ ΤΟΟΙΘ ΒΡΟΣῚΒ δηὰ ἔγοδ ΚΒ οὗ ΡΟΊΤῸΓ, δ υϊηςς 
ὯΟ Οἰ ΐο4] τονε οἵ τοοδηΐϊηρ τ βδίονο."- 3] 

ἨΟΜΙΠΙΧΈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ, 

ΤῊΘ ρμτοαὶ ἃ οὗ (δα ϑοσυδῃίδ οὗ Ὁ γῖϑὲ ἰο δ" 
ἰοτρὶ ὈΣΙΠρΊΩρ, ἴῃ Ηΐβ ΟΒυτοεῖι, ἰῃ βυ᾽εσάοι ἰο 
ἐταάϊου.--- 0 ουἱϊπατὰ, βοουΐδν βυθ)οσίίου οἵ [88 
ΟὨ]άγθη οὗ αοα ὑπᾶορ ουϊπαγαὰ ἰθσρ] ογαϊπδηοθᾶ, ἃ 
Ἄοοπἰτδαϊοσιίοῃ. 1. ἴῃ ζϑῆοΓαὶ : ἸΏΟΥ ὙΠῸ Ῥόδδοδα ἴδα 
ΤΟΣ  ΕΥ, ἃγὸ οχροϑοϊοα ἰο Ὀ6 ἰη βΒυδ᾽οοίϊζοι ἴἰ0 ΒΗ ΒΟΟΥ͂Β, 
2. ἴῃ ἃ 14] 8686: ἴξ 18 τοαυϊγοα οὗὨἉ [8 βίοῃοδ οἵ 
106 ᾿ἰνίπρ ἰϑρ]θ ἰο τηδἰπιαΐῃ [86 ΒΥτη 0] 168] ἱσπαρὶς 
δυϊαΐηρβ, οὗ ἰδ ᾿ἱνίηρ βδογίβοοα ἴο ὑσομηοῖο ἴδ ἴῃ» 
ἷς8] βδουίῆςεβ, οὐ 186 οἰ] άγοη οὐὗὁἨἩἨ ἰΠ6 Βρίτγις ἰο πιαὶῃ- 
ἰδίῃ [0.6 ΘΙ Ὀ]ΟΙῺΒ οὗ δβρίὶ γῖϊι4] {Π]ΏΠρΒ.----ΟΟπιγδαϊούσα 
οὗ Ὠἰογαγομίστα : ἱξ οχοοσησηυπίοδιοβ δῃα γαὶ Ἰ6Υ168 ἰδχ 
ὍΡΟΣ ἰδ6 ΟὨΠ]άγοη οὗ ἴμ6 ϑρίτιϊ.----ΟὙρ᾽] ἀἸ ΕΥ̓ οὗὨ 186 τιϑ- 
ἀἴξναὶ ΟΒΏΓΟΝ ἰπ βοοκὶπηρ (86 [τί πο8 δῃαὰ ροϑὲδ 
δίοῃβδ οὗ ἴβοβα ὙΠῸ τόσ βεϊρτηδιζεα 88 μογοίϊοι.- 
Ἰτηροσίδην ΘΟ ΒΟΘΌΘΠΟΘΒ ἱπρ οα ἴῃ 6 ΤΑΔῸ δϑϑεηὶ 
εἰνοῃ ὉΥ Ῥοίεοσ.-- - ον ΟΠ τῖδὲ δνοϊἀοὰ ΒΕ ἐπεστς 
ἴο ἀονουὶ ῥγχοῤυάϊοοβ, οτα. χὶν. 18.--Ἴμὸ ὨΙΆ ΠΥ 
δηὰ {πὸ μἴοσγ οὗ ΟἸσίδὲ ἰῃ ραγίηρ ἰμι6 ἰετηρ]6-ἰτθαῖε. 
“-,ον 808, ἱπ Ὀοδηρ τὶοδ8 ἰὸ τιοῖν ἔα, 
ΤΩΔΥ͂ ὈΡΟΒΟΙ͂ΤΟ ἰδμοῖν ΙΘΟΣΟΥ Ἡ116 νοὶ απ ΑΥ δυγτοπ: 
ἀογίηρ ἰὐ ἴον [Π6 βακα οὗ οαγίιγ.----ΤῊΘ ἰγοο ἀταυρηῦ 
οἵ Ρεῖον.--- ον ΟὨ γι βιΐαηβ (8868) γ8Ὸ μανο (πὸ ποηὰ 
(α ρῥίθοθ οὗἨ σῃοῃθγ) ἴῃ ἐμοῖς μθασίβ, τυ 6 σδυβὰὶ 
δηὰ τηβὰθ βυρβοσυϊθπὶ ἰο ουϊπαγὰ ογϊῃδηοοβ. ---ὶ 
Ομ βάδῃ ν1}} δἰ παγϑ ἐπὰ 8 στυϊγδοῦ]ου Β ἮΔΥ οἵ οβοδρε 
ἰγουρὰ (86 ἐπίτοδίθ τηαζοβ οὗ Δρρασθηιν οοπβίοιος, 
ἀυι 68.--- 6 1ογὰ ῬΓΟΡΑΓΟΒ ἃ ὙΔΥ ΘΥΘῺ ἴῃ οὐγ ὅτοδι. 
εδὲ ἀἰβδουλίοι, νἱΖ., ἰ8οβ6 οἵ οομβοΐθῃςο.---Ἴ τὸ ΒΑΥΟ 
δηξἰοἱραιοὰ (86 Ἱνογὰ, Μ τασδὶ βυρτοῖὶ ἰο βογεγὸ (688 
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οἵους οὐοάΐθῃοο.---Ηον ἰἢ6 [οχὰ οδῃ τοδὶ αἰοτγίουδ- 
ἐγ τοραΐγς 9 ἀδίοᾶρσο ἀοτο ὮὈΥ Ηΐβδ ὑῬθορὶθ ὉΥ͂ ἱμεὶν 
ΓΑΒ δι οἱραίξουμβ οὗ Ηΐβ ἀδοβίομβ, 

ϑιίανζε :--- Ονμεδποὶ: Φ66ὺ8 Βυϊη 68 ΗἰπιβοΙ, πὰ 
Βυθτ 8. ἴο 811 Βυτδι οτγἀϊπαηοοθ. (ΤΏ ἰοχί, μον- 
ΟΥΟΡ, ἄοο8 Ὡοΐ Γεΐοσ οἰἴμοῦ ἴοὸ (86 ραγτιωδηὶ οἵ οἷνὶϊ 
ἰδ χ68 ΟΥ ἴο ΔΙΗΥ͂ ΒΘΟΌΪΆΓ Θη18.)---ἰοἱ υ8 ἀγοϊὰ 
εἰτὶης οὔδμοθ ἰ0 ΔΩ ΟΏ6.--- ἰοὺ υ8. δνοϊάὰ {6 Δρρϑδι- 
Δης6 Οὗἁ 67]].---Οαπείεικ: Τ᾿ ἀοο8 ποῖ τηδίΐοῦ ἰῃουρῇ 
180 οἰ] άτοη οὗ αοἀ τηΔῪ ποῖ ἩΠδὶ (ΠΟΥ ΓΟ- 
χυΐγο ; αοἀ {||} οἂγο ἴον ἰοὰ (ἰΒουρἢ 186 ἱαχὶ ἀο068 
ποὺ ᾿ΠΏΡΙΥ ἰδὲ ἴἰ86 ὙΠΟ16 ΘΟΙΏΡΔΩΥ οὗ αἰδοὶρθ8 δἱ 
Οδροσηδυι) αἰὰ ποὺ Ῥοββοθδ [0.9 8118}} δι οἵ δρουΐ 

1766 πόπανα ἀοτηδπἀοὰ οὗ [Β61}).---Ζείφέως. ΟἸ γος, 
ἱογὰ οὐοῦ }} Ηἰἶβ σγοδίιγοδ, κερὰ ἢ Ηἰδ οδίδίθ οἵ Βυ- 
τηϊ!ϊαίοη. 

Θεγϊαεΐ, :--- Π 116 9 6808 πότον ἰογροίῖ, ἔγοτα 78139 
ΒΤ ΠΥ, τ μαΐ Μγϑ ἀσθ ἰὸ Ηΐπι, Ηδ ΟὨΪΥ ταδηϊοδιρὰ 
Ηἰδ ἀϊχηῖ ον Ὀοέοτο ἰμο86 τΐΟ ῬΘΡΟ ΘΒΡΔΌΪα οὗ υπᾶρι- 
βιδηάϊηρ Ηἷπι, αμὰ δὲ (86 βδῖὴθ {ἰπ|8 τδϑ Ἡ1Ππρ ἰὸ 
ὈΘοΟμ16 {86 δβοσυδηὶ Οἵ 4]]. 

Ἡδωδηον .---ΜἸηἰδίοτβ τουδὶ Ὀ6 ΤοΔΥ ἰοὺ ΡΓΟΥ͂Θ 
ὑπδὺ ΠΟΥ͂ ΓΟΔΙῪ ἀοϑρῖθο ΘΑ ΒΥ ἰμΐΏρΕ.---Πυτι ϊδιϊοι 
δΔηα οχαϊίδιίοῃ οοπιδίπϑά ἱπ [818 ουρῃὶ.---Ὗὖ ΤΩΔΥῪ 
ΒΕ ταΐ ἴο οὗν] ορργοδαίοιι οσύθῃ ἩΔ1|6 Ῥγοδοσυὶης ἰπ 
ΟἿΣ τηΐπὰδ δηὰ ποᾶσίβ οὺν ἀἰρη τ δηά τρία. 

ΒΕΟΟΝῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤΗΒ ΡΒΙΕΒΤΙΥ ΟΕΡΕΒ ΠΥ ΤῊῈΕΝ ΟἩΕΟΗ ΟΕ ΟΗΒΙΞΊ. 

Οβάρτκε ΧΥ͂ΠΙ. 1-8ὅ. 

ΟΟΣΤΕΚΝΊΘ:-- 816 δοοιίου ΔΙσΙ Δ. 68 Δ δἰ'κοίοἢ; οὗ [80 ΟἸ ΤΟΝ 1π [5 »» δϑέϊψ, οὐ ἴπ 15 δ γ σἱἿγ οοοϊοαίδδίϊοαὶ, τοϊ δου, ΤῈ 
δδίϑ οὔ (8.986 18 [Π6 ΒἰΘσασ ἢ οὗ [0.6 δοσυοο οὗ ᾿ονὸ (οἢ. ΧΥΠ!. 1-14. ΒΕ δίης οἱ ἴδ Του πη ἀδου, ἴπ 9 ΟΒΌΓΣΟΣΝ 18 ἴο ἀϊ6- 
ῬΙΔΥ, οἡ δ οὔθ δΒαπᾶ, δρί τ Δ] θασηοδίοδλδ Υ 118 86 0] (γθσα. 1 -20).. Δηἃ, ὁ [8:0 ΟἾΒΟΣ, δρί Γ᾽ 0.8] Φ ΟΠ ἘΠ] 6 Π.688 ὉΥ 19 

δοὺϑοϊ πη (τογβ, 381-85. ὙᾺΪ ἀφ! οδου οὗἨ ἔδο »» ἐδϑέψ ομδγδοῖοσ οὔὐὁἨ 09 ΟΟΡΟΣ [6 οομεἰπηυδϑὰ ἰὼ (89 πεχὲὶ δοοίίοι, 
ὙΓΞΉΙΟῺ ἰγϑοῖδ οὗ πιστίακο ἰη ἴπ6 ΟΒυ το, οἵὗἨ οἱ] άτϑη 1η (86 ΟἾΌτΟΙ, δηὰ οὗ ὑσορο σιν ἴῃ ἴδ ΟἿ ΌΓΟΣ, 

᾿πἰογὶοαϊ Θ'μοοεεδίοΉ.--- Το ΒΟΘΏ6 15. 81}}} 'ἱπ α81}1166, δὰ ἰπ 411 ᾿ἸκοἰΠποοὰ δἱ Οδροσμδύσω, Οηοθ τόσο δ 

186 Βορ68 οὗὁὨ ἴδ ἀϊδοὶρ᾽ε86. Ὀθϑι ταὶβο, ὈγΟΌΔΌΪΥ ἰῃ οοπῃθοοῃ πὶ (86 ἰδῖο ταίτϑοϊθα οὗ 96δὺ8 ἰῃ Φυάοα 

δηὰ Ο811166, δηῃὰ ἔγοζω ἃ συϊδαμογβίδπαϊηρ οὗἠἨ Ηΐβ οδϊσηηοδα δηὰ οὗ (10 ἀθοϊαγαϊξοιῃ,. τοῦ Ηθ μδὰ τοδὰθ 
πθοη ργον  ἀΐηρ ὑπο ἰσἱδαϊθ τόμου. ἘΥΘΩΟΒ ΠΟῪ καῖπεσ δγουπὰ μ6 ον, μγαραγδίοσυ ἴο ροΐπρ' ὑρ ἴο 
Φετυβαίο. Τῃο ἀϊβοὶρ]908 ἀΐβουδβ (Π6 απορίΐοῃ οὗὨ [6 ὈΥΐθδοΥ ἱπ ὑἰδ6 Κίπράοτα οὗ θᾶνοη. Τἷδ αἀἰδραϊθ 

([ο νεγ. ὅ) γὰϑ πο ἀουδὲ οοοδϑίοποᾶ, 15 ποὲ ὈΥ ἴδ οοηδεβδίοῃ, γοῦ ὈΥ (86 ζΈΠΟΓΑΙ ροείΐοι, οὗἨ Ῥείοσ. 
᾿Αςεονάϊηρ ἴο Ματὶς ἰσ. 88, Φ θη ΠΟΥ ζ8 6 Οοσδβϑίοῃ ἰὸ ἰῃ9 βαγίῃρ οὗἨ Ομ τῖβὶ δρουὶ οὔδηοοϑθ (τ σβ. 6 86ᾳ.). 
1μαεῦγ, ἰμ9 αυοϑίίου οὗὨἨ Ῥεΐοῦ δραὶπ ουοκοὰ ἐδ6 ἐθδοδίπρ οἵ Ο γῖδὶ οοποοσηίησ δοθοϊυϊίοι, διὰ ἴΠ6 Ῥδγϑ Ὁ ]6 
οοπηροϊδα σπῖτ ἰ. ΟἿ σοι ρδτίηρ [86 ΘΟΥΤΕΒΡΟΒ αἰ Ὡρ ρΑΒΒαο8 ἰῃ Μαιίπον, Μανὶς, δὰ [υ}τ6, τὸ σοποϊαὰθ 

ἐναὲ μ6 βαγίῃξβ απὰ δυσηὶβ γοοογάϑα ἰῃ ομδρ. χυϑῇ, θείοις ἰο ἐμά μοτίοά οὐ ΟὨτίδι᾽Β βδίαυ δὲ σδροστιδύτο, 
ΟΥ̓ οουσβο, ἴῃ Βοϊάϊπρ [ϊ8 τίονν, νὸ ἱτπυρὶγ δὲ [9 βδσρθ ὕὥσηϑ ἔμαὶ ἰμ6 ογὰ υἱϊογοὰ οα πο ἀἰδογομὶ οοοδ- 

βίου [19 Ῥδγβῦ]8 οοποογηίπα ἰδ6 Βυπάγοα Βμθερ. ΤΏε860 ἰγδηβδοιΐοιβ τ ογο 0] ον ὉΥ ἴδ. ΘΟΙΩΣΩΘΏΟΘ- 
ταρηὶ οὗὨ [8 ἰΟΌΓΣΠΘΟΥ ἰο ΦοΓΌΒΔΙ ΘΙ. 

Α. 7Τ΄ε ἩϊοναγοῪν οὗ ἐλο δξογυνΐοο οΥ Ζονε. Οἷ. ΧΥ͂ ΤΙ. 1-14. 

(ΤΆο Οοερεῖ γον Α1, Ανολαοῖ, οἾὮ, χΥὶ!, 1--11.-- ΆΓ Δ οἷα: Μαῦκ ἰχ, 88-ὃ}0; 10Κ6 χγ. 4-}; χυί!, 1, 2.) 

1 Αἱ ἐδ βδι6 ἰὼ [Αὖ ἐμαῦ ἔἴτηθ, ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ]  οατμθ [86 ἀἶ8510168 απο «6808, 
2 βαγίηρ, ὟΝ δο [[8Β6ῃ, ἄρα] 18 89 ρτοαίοϑβί ἡ ἴῃ {89 Κἰηράοτῃ οὗ ΠΙδανθη 7 πὰ «6808 ο8|16ἃ 
8 4 16 οὨ]ὰ υαπΐο Ὠἶτη, δμα 8οὲ ἢϊτὰ ἴῃ [86 τηϊαϑὺ οὗ ἔμϑτῃ, Απα β814, Ὑ ΠΥ 1 580 υπΐο 

γου, Εἰχοθρύ γ8 Ὀ6 οοηγοχίοα [{91]688 γ8 ἰὰγη]," δῃα Ὀθοοπιθ 88 }1{{]6 σΒ]άγθη, γ9 818} 
4 ποὶ οπίοσ ἱπίο {80 κίπράοτα οὗ δθᾶσθῃ. ὙΥ βοβοϑυϑὺ ὑμδγθίοσθ 8}}8}} ἢυσὉ]9 Δἰμιβοὶ [' 88 
5. 1015 0116 ΟὨΠ]ἃ, ἴΠ6 βδιημθ 18 ρτϑαίεδι ἱη (89 ἰπηρσάοιῃ οὗ ἤθαᾶσθῃ. ῚἈἀμὰ ψΠ080 8}8]] Γ6- 
6. οεἶνθ οὔθ βυςὶ οὨ]ὰ 1Π ΤΑΥ͂ ὨΔΙῚΘ ΓΘΟΘΙΥ 6(] 6. Βαΐ 080 58}} οβθηα [ρὶνϑ οβδηιοθ ἴο, 

σκανδαλίσῃ) οπο οὗὨ ἰμ686 1110 ομ68 σοὶ [084] Ὀ6] 16 6 ἴῃ τη6, 10 ὙΘΙΘ ΘΕῈ. ἔῸΓ αν 
2] 



409 ΤῊΕ ΟΘΟΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ἐξ Ῥσοβίϑι ἢ Βἴτη, γϑ8 ἴον {}]8] " (πδὐ ἃ πῃ} ]]βίομθ σσοσο Ὠδηροὰ δρουὶ ἢ15 πϑοῖς, δπὰ ἐλαί 
Ἴ Ὧ6 στ ἀσοσηθα [ρ]υηρ6α} τὰ (86 ἀθρὶδ " οὗὨἨ 186 βθὰᾶά. οθ υπίο {86 σπου] Ὀδοδυβε 

οἔ οθδηοθβ [ἀπὸ τῶν σκανδάλων] ' ἴοι 1Ὁ πηυϑὺ πορα8. Ὀ6 τῃδ΄ ΟἸΒης68 οοτηθ ; Ἶ. θυΐ Ὑγ06 ἰῸ 
8 ἰμαὺ [867 " τηδὴ ὈγῪ ποτα {886 οἴδηςσθ οοπιθίῃ! } ὙΥ̓ιθγείοσο 1 [Βαΐ 1 εἰ δέ] ὑμγ Βαηὰ 

ΟΥ 1} γΥ ἰοοί οἴδπα {π66, ουὐ ἐμοταὰ [10] ΟΗ͂, δηα οδϑί ἔλοπι ἔτοτῃ {Π|661 10 18 θδίίου ἴοσ (866 
 ἴο δηΐδυ ἰπῖο 118 μαὶῦ ΟΥ τηδ πιθᾶ, γαίῃϑν {πὲ μδυϊηρ' {0 ΠδΠαΒ ΟΥ ὑνγο ἴδε ἰο δ οϑϑί 
9 ᾿ηΐο δυδι]δβίην ὅγθ. Απὰά 1: θῃ!πὸ 6γ6 οδηα {Π66, Ῥ]θοκ 10 οὐ, δπα οαϑὶ ἐξ ἴτγοτῃ (166: 

δ 18 Ὀαύϊου ἴοσ {π66 ἰο δηίθὺ ἰηΐο 18 τ ἢ ΟὯ6 6Υ6, τίου ὑπ8ῃ Πανηρ; ὑγχο ΘΥ̓68 (0 δ 
10 οαδὺ Ἰηΐο [6}} ὅτο. Τάκ ποϑα {Ππαῦὺ γα ἀθδβρῖϑθ ποῦ οὔθ οὗ μ686 1116 Ομ6Β ; [ὉΓ] 887 

απίο γου, ΤῊ δῦ ἴῃ πδαν θη Π|61Ὁ 8ΏΡ6]8 [{ΠἸ6ῚΣ Δ ρΡ6]8 ἴῃ ἤθδνθη] ᾽.ἋΟ0 Αἰνγᾶγ 8 Ὀθμο]ὰ (86 
11 ἴδοθ οὔ τ. Βδί μου ΠΟ Ὰ [ιν ἴθ ἴῃ Ὠθάσθῆ, ΕὟΓ 88 50. οἵ πΊδῃ 18 Θοτὴθ ἴο βᾶυα ἐμδὶ 
12 ψΠΠοἢ 88 ἰοβὶ ἢ Ηὸον | ΝΥ μα] ὑμιπὶς γοῦ 1 ἃ τπδὴ ἰᾶνθ ἃ μυπαγθα βῆ66}, δηὰ ομθ 

οὗ ἴθ ὍΘ ρΌΠΘ δϑίγαυ, ἀοὐ. ἢ ποὺ ἰθαᾶνθ ἰῃ6 πἰποίυ 8:4 πῖηθ, δα ροϑίλι Ἰπίο (88 
Ἰηουη δι η8, ἀπα βοοικθίῃ [ἀοὐἢι 6 ποῦ ἰβᾶνθ (ἢ πὶ πϑίυ "16 ὍΡΟΣ ἴΠ6 Ἰηουπίβί 8, 8π4 ρῸ 

13 δῃᾷὰ 5661] ᾿5 (πδὺ ψῖο ἢ} 18 βΌΠΘ δϑίταυ ἢ Απᾶ 180 ρ6 [1 1ὖ "6, ἐὰν γένηται] (8. ἢ ἡπὰ 
ἰῦ, ΟΠ Γ ΒΑῪ απΐο γου, 16 ΓΟ) οΙοοίἢ τῆοσα οὗ {πδὺ δἦδερ [τόσο ΟΥ̓ΘΙ 1ἰ, ἐπ᾿ αὐτῷ μᾶλλον], 

14 ὑμδη οἵ [ονεγ] {86 ὨηεἰΥ δηα πῖπθ σοὶ [1118] νυϑπὶ ποῦ δβίγαυ. ὔνϑῃ 80 ἰζ 18 ποῖ {{|6 
᾿Π Ψ οὗ γουῦ ΕδίΠοΣ ἡ] ἢ [π7}}0] 18 ἴὰ ἤθᾶν θη, (πΠᾶὺ οὁπ6 οὗ {Π686 1116 ΟΠ 68 Βιιου ὰ ροτῖϑὶ 

[(μαὲ... Ροτβἢ, ἵνα... ἀπόληται]. , 

τ σοι. 1.--δοδτοδπ τεδὰβ ἡ μέρᾳ (Ἃανψ) ἴοτ ὥρᾳ (λοινὴ), δοεοοτάϊης ἰο οογίδίπ δαϊβοτγίεοα οὔ Οτίζεη. 1.268 αἰξεαί- 
εὰ. [Οτίζοη Ἰοᾶνεδ 186 τρδίϊοῦ υπἀοοίἀθα, βαγίηρ δἰπιρὶγ: κατὰ μέν τινα τῶν ἀντιγράφων ἐν ἐκείνῃ τῇ ὅρᾳ 
προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ, κατὰ δὲ ἄλλα ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. Οοὰ. Βίπεις. νὰ ἴδ βτεαῖ ταδλοτῦ 
οὔ νυ πϑεθοθ ξοδὰ ὥρᾳ, τ μ ἢ 68 Ὀδοη τείαηοὰ ὉῪ Τἰδομβοπάοτῦ δηὰ ΑἸϊοτά.--. 8. 

Ὧι Ψοτ, 1.-- [ἸλΊοτϑ!ν: σηέαίον (ἰδ Οἴδθογα, ΟΥ [0 τοδί), τιον; 'ληφο: ὅἐν Ογὄδρορε. ΤῈ 18 ἃ ΒΌρουϊδῆνο [ἢ εἶδες, 
ἐποῦχὴ ποῖ ἴῃ ὥτῃ. ΤῊΘ ἘΠΕ δὰ ἰάΐοτα τοηαίτος Π6ΓΘ {6 δαροτίδεῖνο, δα μικρότερος [ἴῃ Μαίί. χί, 11 ἰδ ΘΟΙΤΟΟΣΙΥ σεδἀοσοὰ 
ἴω τ86 Δυθιοτίζοὰ Ὑογείου : λέ ἐλαΐ ἐΦ ἰεασί, εἴα. Οὐτρ. ΤΩΥ̓ ποίο8 ὁ Ρῇῃ. 20ὅ δηὰ 206.---Ῥ, 8. 

3 Ὑδν. 8.--[Ἐὰν μὴ στραφῆτε, οαυϊναϊοπξ 85 ἴο δβοββοὸ Ὁ μετανοῆτε. Τδο οἷον ἘΠῚ 58 ἔσϑὶα. Τγμἄεἰα, 
Οογνογάδ!ο, Οσδηπιοσγ, Βόσοτα, ἴο Θδπούδη Ν. Τὶ οἵ 1557, [80 ΒΙΔῃορδ᾽ Β[Ὁ]6, αἰδὼ Οοπδηΐξ, ἴπ0 Ν. Τ.. οὗἩἨ 86 Α. Β. υ-. (1584) 
ὈΠΒΠΙΤΠΟΙΔΙΥ τόπο: φασαρέ ψὸ ἐπι ΤΛΠΟΥ : 68 δεὲ ἀδηπ, 8 ἐλν ἀπιχελνηεῖ (Ἰ ΠΟΙ, ΒΟ ΘΤΟΣΙ, ἰπϑοτῖδ δμοᾶ, υἷε ἰο 
οτηἰϊ το ἴῃ βοπιο πηοάδτη δ {088}; [δῆχο : τοοπῆπὶ ἐὰν πίολξέ μπιροζολγί δοία. Το Αἰ οτίζοὰ Υ ὁγείοῃ : ὀσοδρέ ψε δὲ οἷν 
φογίδα, ἰ6 ἀοτ νοῦ ἤγοιῃ ἔπ δά, οἵ τὰϑ Θοπούϑη ΒΙΌ]6 οὗ 1δῦ0. Β᾿ πα ]Δτὶν 100 ΒΕ οἰ πιδ Νὸν Τοδί, οἵ 1683: μπζόδϑ ψ6 ὃ8 608» 
τογίοα. ΟατΩΡΌ 11] ἀπὰ Νοτίοι ἐγαπαὶαῖθ: ὡπῖδ88 ψ9 δα ολαπροᾶ, Στρέφεσθαι, ἕο ἔωντι οπϑϑοὶ, ἰ6 Ἀετὸ ου ἀθὨΕἶν ἀϑοὰ εἢ 
ἃ ἴοϊτη 00 σοηγεσδίοη υηάορ ἴδ0 ἄχυτο οὗ ἐμγηέησ ἃσοῖ ἴτοπι ἃ ὑδί ἢ ΡΓΘΥΪΟΟΕΙΥ. Ῥυγδαρά, ΟΓ ἃ τεϊπση ἰ0 ΟὟΥ Ὀγορεῦ δὰ 
Πογτηδὶ τγοϊδίίοη ἴο αοᾶ, ὁ Ηἰδ οὐθάϊοηϊ δηὰ οοηδάϊηρς Ομ]! ἄγου. [Ὁ 15 ἴ8πο ϑαπίναϊοηΐ ἰο μετανοεῖν, ἕο οστηρο ἰλὲ 
πιέπα, πο ἐπι ρ}}66 γεροπίδηοθ δηὰ 181}. [ϑηρο ργϑϑδοδ ἔπ δοχίδι (ὠθ26889 ψὸ δλαίὶξ λαοο ἐωφηθάλ, κ8 πορὶγίης ἴμδῖ ἰδ 
ἀϊδοί μἶο5 ΟΙΘ δίγοδαν οοπνογίοἃ δηὰ ποοάθὰ ΟΠΪΥ ἴο 6 οοπβιτποᾶ, 4366 ἢ}5 δίσεσ. Νοίεα, Βαϊ ἴμ6 Βανυϊοῦτ τοίοσε Βεῖθ 
ΥΈΟΙΘ ΡΥ σου] ΔΥΥ ἴο ἃ γοίτῃ οἵ ἰδ ἀϊβοὶ 108 ὕγοτῃ ἴμ6 μδίἢ οὗὐ ανιδέζέομδ γἰ ταῖν, νι ὨΪΘῺ ἴδ ᾿τρ] θα ἴῃ ἴΠ6 ᾳυδεῖίοη οἵὨ τες. 
Ἷ, ἴο ἃ δρί γἰΐ οἵ ολέξι ἐΐξο δἐπιρἐςξψ απὰ ΔΠΡΊΚΕΗΙ Οὐ ϑογΒί ἢ ΤΠΔΥῪ ὃὕὉ6 τοροδῖθα δηὰ δῃουϊά ἠρ τεροδίθα αἴδσ Ἔτσ (ΑἹ, 
Ὅπὶ ΓΟΖΘΏΘΤΑΓ ΟΠ οδπποῖ Ὧ6 τορολίθα ΒΥ ΤΔΟΤΘ [Δ πδίασαὶ Ὀἰγί. Οὐπνεγείοι [5 1η6 δεῖ οὗ τῇ (ὩΣ 186 ἐπ δύοσποο οἵ 
1.6 Ἠοῖγν Βρίε1), τεφοδογδίώοη ἰδ ἰῃ6 δεῖ οὗ Θοὐ.--". Β.] 

4 Ψον. 4.--1 Δ μπιδπὴ δηὰ Τιδομβαπάοτῖ [πὰ ΑΠοτὰ) δἀορὶ ἐμὸ Ζαίατο ταπ ειν ώσ εἰ [οτ ἰμ9 ἐδοζ, τοῦ. ταπεινώσ], 
εον Οοὐᾷ. Β.. Ὁ., Ζ., εἴα. 

δεν. 6.-- [ΤῊ 18. 8 τοῦτο Ἠΐογαὶ ἱγαπδιαἰίοη οὔ συμφέρει αὐτῷ, δὰ οοττοδροπάδ πὶ Ὅτ. ;δηρσν 8 Υ Ἔγβίοῃ: δ 
0} τρ να ἄασι. Οὐτωρ. ἢ18 ἔπεσ. Νοίθ Ὀοϊον. Βαΐ 1ῸΓΣ ΓΈΡΟΙ 1861 ποιὰ ῥτοῖεν [0ὲ Αὐιδβοτίζοα Υ᾽ ὁσαίοῃ : ἐξ εϑᾶγϑ 
μέ δα γι, δηὰ Γ! 6 τ᾽ Ὑ ϑγοίοι : αδηιὶ τρῶν 68 δδδδϑν', Ὑ ΕΟ Ἐπνα]ὰ τοδί πϑᾶ, 8116 ἀο Ὑ͵ οεἰἴο του άθγα: ἐλ) “οιπαιδ 
48.-.-«Ὁ΄. Ὁ. 

ΦΥ͂οι. 6.-[ἘΔν πελ ἄγει, ΠΟΙ : ἐλό λέρλ, ἐλ ορϑη, ἰλο ἀ66} 8εα, κ8 ἀϊοϊϊ ποῖ ἤγουν ἔπ δ! δ] Β ΠΟΔΓ [ἢδ ΞΟ. 
Ιδῦρο: αὐὐ 6» Ππόλο (ίπ αἰ Τίς 6) 468. ΑΙΦ6Γ 68. Τὴο αγοιοπένι ἰδ ἃ ἩδΟΘΒΒΟΤΥ ΘΟπδοαπδῃσο οὗ Ὀεΐπρ ἰπηρσοά ἴῃ δε δὲξὰ 
868 ὙΠῚ δ τα}}1-δίουθ διουπὰ ἰδ πεοῖ, Ῥαξ ἰδ ποῖ ΠΘΟΘΒδΘΥΥ ᾿τηρ] οὰ ἰη καταποντίζω, ἐο οσαϑὲ οἵ δίπξ ἀοιοπ ἐπὶ ἐλε διὰ 
(πόντο:Ξ).--Ῥ, Β.] : 

Φ Ψοτ. 1.--[Ὁ τ Τδῦρο ἰηϑοτίδ ΒόΓΟ ἴῃ ἴη9 ἑοχὲ [ἢ δσπη] ον ΕΥὦΡΟ: σοιοογφη---ἐδέογδολέα Ο εν ελέδτεγλάπρηῖθα, ἵ. δ. κεκδ- 
ἀδΔ1]5 Ὦδνο δοοοῦηθ (το ποὺ οΥἰ ΚΙ Π81}7} ΠΟΟΘΒΒΘΙΥ͂, 68 ἃ ἡμαρτηηδηέ οΥ λίδίογῳ.--Ῥ. Β.] 

δ γον, ἴ.--[Πλοδθλπη δηὰ ΤΊΟΚ 6168 Ἡν1Ὲ}} ϑότο οὗ [86 οἱ δδέ δι ποσὶ 166, ἕο τ ΔΙ ΟἿ τηθδῖ ΠΟῪ Ὧ6 δὐ ἀοὰ αἷδο ἐμὸ Οοὼεσ 
Ὅοτῃ Μι, Βίηαϊ, οτος ἐκείνῳ αἴτος τῷ ἀνθρώπῳ. Ἰδηξο ἰγδηδιδίθθ δοοουρ}γ: τοῦλό ὍῈὲ Αἰἴεπδολθν, ναὶ ἄοοδ ποὲ 50» 
τίοϑ ἴῃ ἀϊ ότομοο οὐ τεδά!ησ. ΤΊδομθηάοτ δηὰ ΑἸζοσᾶ, μβουσϑυοσ, γοίδίη ἐκείνῳ.---, Β.] 

9 Ψψοτ. 8.--Β., Τ., 1... δηὰ τηδὴγ οἴδοτς Οοδὰ, τοδὰ αὐτόν (2) ἴον αὐτά, τ ΠΟΙ ἸΟΟΚΒ 11κ9 δὴ οιβεπάδτίοη. [Τὸ ὅκχ- 
ΤΏΘΙ ΘΟΏΪΟΙΙΩΒ ἴῃ ΚΟΠΟΣ ἴο ἴμ6 ἤθδγοδὲ ὨΟΠΏ, Ὀθΐ δα ἴο 66η86 Ταΐεγβ ἰο ὈΟΪἢ.] 

19 ογ. 10.--[ΤῈ6 οτάὰδυ ἰπ ἴδ Οὐεοὸκ: οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς. ΤῈθ οτάες οἵ 109 Ἐ. Υ͂. τοϊδλοθάδ, 
δι ἴ{ ἐπ λεαύοη, Ὀεϊοησοὰ ἴο ἢΠ6 γοτῦ.--Ρ, 8.1 

᾿ι Ψ εν. 11..--ς Ἦλθε γὰρ ὁ νΐὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλόε] ἰδ οπιεϊοὰ ὉΥ ΤιΔοδιηδῆη δηὰ Τιβοπβεινάοσς σα 
1:6 δι Βοτυ οὗἨ Οοάᾷ. Β.. 1.. 1. [Ὁοά, ΒιΙπαῖς, ΠΚΘνν 80 οὔ ἐδ 11], δηα ἸῺ βοῖηθ δῃοϊοπὶ γογδίουβ Βυῖ 1 [8 ἰσαπῆ ἔπη (οὰ. Ὁ.. 
αἷ., δηὰ χγοᾳυϊγτοά ὈΥ͂ [0 οοππϑοίίοῃ [1ἱ γγδὲ ΠοσὮ8 08 οτη (64, 85 ἀ6 Ἦ εἰΐα δυραοδῖδ, ἰο δνυϊά (8 δρΡεδγδῆσο οὔ πΌσῃ 
[89 Ομ] τοη πὰ ἴδ Ἰοδῖ. [10 18 ΞΘΏΘΓΔΙΥ͂ δαρροδοὰ ἐδαῖ τότ. 11 15. κῃ ᾿πδουε οι ἴγοτα 1 κο χίχ. 10, Ὀπὶ Ἐπεσθ ἰδ πὸ 
ΤΟΔΘΟΙ 20 5πςἢ ἰηϑογίου, πὰ 1ξ (5 τηλὰθ ἱπηργοῦδὉ]6 ὉΥ ἐδ οτηϊδείοη οὔ ἴμο νοτὺ (γτῆσαι οἵ 1,κο Ὀεΐοτο σῶσαι {ἐο εδρεὰ 
απα εδυ9), τος σου]ὰ μδγθ βυ θὰ ἴῃ ζητεῖ οἵ τεσ. 13. δ8ι6 ΑἸοτὰ, πο τοϊδί πα ἴδ 6 τοοεϊγϑὰ ἰοχί.--", 8. 

12 γι. 12.---[ΤῊ!δ [6 ἐμ Ῥσορδὺ οοῃδίγυοίοη, οοπηοοίίης ἐπὶ τὰ ὄρη σὰ ἀφείς. βο [86 Ὑυϊχαῖθ (»οπιπα γϑ 
ἐπφυΐξ ποπαρέπίωσιουσιι φη. πιοπίέδι, εἰ οαασέϊς, εἴο.), μι Π᾽δδοδίϊο, Τα ποτ, Βεηρεὶ, ἀο  οἱΐο, Ετα]ά, 1ληρο, ὙΥ 1ΟἸΠ, ΤῊ» 
ἄαϊο (αοείδ, λ6 ποὲ ἰδαοα πέπον «εἶπ ἐπὶ ἐλὲ πιουπίαΐηπδ, απὰ σὸ απαὶ 866 Χ), Οὐδηπλοσ, αϑηθνδη, ΒὨοίπ8 ἡ οὐϑαςς ( Ατ  Βεὶ, 
Οοπῃδηΐϊ, οίο. ΤῺΘ οὐτοὸσ ἰη ἴδ9 Αὐἱμοτίζοὰ Ὑογβίοη βϑεσϑ ἴο Ὀ6 ἀοτγίνοα ὕγον ἴμ6 ΒίβΒβορδ' ΒΙ 16, μετο 1 δοὰ Κ- 
Ἐπί “τ ἐ89 δοοιβδε! γο βα}18 [86 γοτὺ ἀφείς διὰ [86 1ά68 οἵ ἃ δοοῖς οὔ βιδορ βοδίϊογοὰ οὐδὺ 8 τρουπίδίη. 1 ςΒταδηη τὴ 
ἀφήσει---καὶ πορευθείς, «ἱϊί λ6 ποὶ Ἰοασ6--απὰ σοίπρ δοεξ, εἴα. (ἰπδιοδὰ οὗ ἀφεὶς --- πορενθεῖδλ Ὦγ, λϑρο, 
Το]ονίης (818 τοβάϊης, δίορϑ ἴπ6 ᾳυοϑίίοι τ] ὄρη. Οὐ͵οοϊἑομδυϊο.--. 8. 



ΟΗΑΡ. ΧΥΙΠ. 1--14. 829 

; 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

γεν. 1. Αὲ ἴδαὶ Βουτ.---Εοΐοιτίηρ ἰὸ ἰ86 Βοὺν 
ἴα πϑίοῖι (86 ἰγαμβδοίΐοῃ δϑουν ἴπ6 ἰὐἱρυ θ- ΠΟΙΟΥ͂ 
τοοῖς ρ'ὶαοθα. Τὴ Μοββίδηϊο μΟρβ8 οὗ 86 αἰδοῖ ρ]68 δά 
Ὀοδη στο 117 ταὶβοὰ, ὈοΪὰ ὈΥ ἰδδὲ τοίγαοὶθ, δηὰ ὉΥ͂ 
ἴδ6 οχρ δηδίϊοι οὐἩ ΨΦοβϑυβ δϑ ἴὸ Ηἰἷβ γοϊδιίοῃ ἰὸ [86 
{δΟΟΓΆΟΥ. 

ὝΏο ἰδοϑι 6 [16 στοδίοαὶ 7 τί: ἄρα.---ΤῊΘ 
ἰοΐδτομοθ ἱταρ] θὰ ἴῃ ἄρα Βοοιηβ ἰο0 δ] υὰθ ἰο Ῥοίδγ, 
ΜὴῸ δὰ ΔρΡρδσοηῦν δρϑΐῃ ὈΘΕῺ Βοπογθα ὈΥ δὴ ὀχίγδ- 
ογϊμασυ ἀϊβιίποίίοη.---ὸ χϑαῖοσ (πια7ο᾽), ἰῃ τοῖα 
οι ἰο 811 οἔβογα, ἰβ ἰ8ο ἄγε, Το 2470» πι8, ΟΥ 
ἐ)9 Ῥγίριι. ὙῺο ἐδ 2 ἷπ {6 ῥγοϑοῃϊ ἴθῃβθ. ΕἼΟΣᾺ 
ἴδο Βἰδίοπιραξ οὗ {86 [μοτὰ, ἰμδῖ, 85 ὅοῃ οὗ [86 Κίηρ, 
δ νγαϑ ἴσεο ἔτγοιῃ 1806] ΟὈ] χαύουβ οὗ ἴμ6 ἰμθοο- 
ΒΑΟΥ͂, ΠΟῪ ἰπέοττοὰ ἰδαὶ ἴπ6 Κίπραοταλ οὗὨ ἰμ6 Μοβαίδῃ 
88 ΔΙΤΟΔΥ ἐουπάοα. Βρείάο8, ἔῃ αᾳυοδίίοῃ Μγϑ ονϊ- 
ἀθηι]γ αἰδο ἰηϊοπάθὰ [ῸΓ 18 ρύγροβθο οἵ οἰϊοϊίηρ ἃ 
ἀἰδιίίπος βιδιοπιθηὶ οὐ ἰμαὺ δι Ὀ͵Θοί. 

γον. 35. Α 1ἐἴ19 οἸἐ]ὰ,---Α Ἰπ|16 Ῥογ. Αοοοτα- 
ἰο [6 ἰαὶθ δῃὰ τητο] 8} }6] ἰγδά ἴοι, [86 τραγῖγτ 

ἷπ8 - Θοοοιϊηρ ἰο Ῥϑυϊυδ, πῃ ΟτρΏδη ; δοοογά- 
πα ἰο Βοϊίοῃ, ὁπ6 οὗ ἰμ6 γουῃρ ταϊηϊβίοσίηρ αἰβοὶ- 
φίοα. Ἐδοῖὶ οὗ ἰμ686 ν᾽ ΘῪΒ ΔΡΡΘΔΓΒ ἴἰο 8 δβἰγαϊποα. 
Ἀ) Ἰλρδὸ Ροϊηὺ πδϑ, ἰμδιὶ Ηο βοὺ Ὀοίογο ἴθθτὰ ἃ ἰὐξδ 

γεν. 8. ἙΣπκοορὶ γὸδ ὈΘ6 οοπνοχίθα," οἰο.---ΤῊΘ 
[86 οὗ ἔπ6 δογίβὺ 16 868 ἀθθΈῦνοΒ 8 ποίϊοο. Φ6- 

᾿ ΒῸΒ ὈΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ ἰδαΐ 4}} {118 δὰ αἰγοδὰυ ἰδίκθῃ ῃ]8 60 
πῃ Ηἰ5 ἀϊβοΐρ!65---ἰδδὶ ᾿ΠΘῪ ογα οομνογίοα, μα Ἀ6- 
δοῖηρ ὖϊκο οὨάγοη, δὰ οηϊογοὰ ἱπίο ἴπ6 κίπράοτῃ οὗ 
Βοανοη. Ηρησα Ηδθ τοίουβ ΟἹ ἰο (86 ὨΘΟΘΒΒΙΥ οὗ 
Β6] οσχασζηϊηδίΐοῃ δηὰ ργουδιίοη, ποί ἰο ἐδδὶ οὗ ἃ Π6Ν 
Ἄδοηγογδίοη. 7 6 ποίϑ 86 δι 6818 ἰῃ ἴπ6 ΘΧργαβϑὶ 
“ἐπ σγεαζεεί ἐπ ἰλ6 ζίπσάοηι 
ἐα ἐπίο ἐλ ἀὐπιφάοπι ΟΡ 
ΤῊ6 ἤτθὲε αὐοδίοη ὙΒίοϊ γοὺ Βῃου]ὰ ρμυΐ, 18 δρουὶ 
γΟῸΡ μεανΐηρ οῃἰόγοα ἰηὺο ὑμ6 Κίησάοτα οὗἉ μοάσθῃ. [ἢ 
ΠΟΥ μεοὰ οπίοτοὰ ἰξ, (ΠΥ δὰ Ὀθοοτηθ |ἴκὸ {86 οὨὐὰ 
δαίογο τδοτὰ : ἴῃ π αἰ οἢ 6886 ὑμοῖγ αυσδβίίοῃ οου]ὰ ΟὨΪΥ 
Ββανα Ὀδοη οϑδυβοα ὈΥ͂ ἰοΙΡΟΓΑΓΣῪ ΒΌΣρε86. Ηρηοα, ἰἢ 
ΔΩΥ ΟἿ6 Βῃουϊὰ αἰβρίαν Βἰογδγο σαὶ ἰδ θηοΐθθ, ον σῖγα 
γοηῦ ἰο0 Βιιοῇ ἐδοϊΐπρα, ἰδ6 αυσδίοῃ που! παία γα ΠΥ 
δσῖβο, Ὑμοῖμου ἢ6 ἴγΑΒ ΓΘ] οοηγογίθα αἱ ἃ1}}. Μογθ 
ἐδδη ἰδαΐ, ὑμ6 5ἰδίϑθιηθην ἱπ 68 ἐμαὶ ἰἱπ 8 οογίδὶῃ 
δ6Ώ86 4}1 ΒἰΘγδγο ιίβαι 18 Ορροβοὰ ἰο, διὰ ἱποοιηρδιϊ Ὁ ]6 
χὰ, [Π6 Κίηράοτα οὗ ἤδρᾶνθπ. [ἢ Φομα 11]. 8, ὅ, {818 
οομαϊείοι οὗἨ οπιογίης 86 Κίηχάοια οὗὁ Βοδύϑι 18 ρΡυΐ 
ἴῃ [Π6 ῥγχοβϑϑηξ ἰθῆ86, μα τΏΟΤῸ γ οχργϑββοὰ, 88 
δεΐησ θΟγ δραΐη. Οὐμγογθίοῃ, 8. οομρϊοῖθ 
ἱαγηΐπρ ἱπ ΤΣ ΟΓᾺ] ἘΏΡ]168 8 ΠΟῪ Ὀἰγίδ 80 ἴὰγ 
ΔΒ (8 ἀἰϊνίπο σϑυβα δηὰ {86 ἰοί δ! τγ οὗἨ ἴἰμ6 ΟὨΔΩρΘ δτὸ 
φομοοσγῃοα : Ὑ{116, 50 [ὯΓ 83 118 ΣογᾺ] δϑῥϑοίβ δὰ ἰΐ8 
οἰαΐπβ ἰο δοκποπ οάστρθηΐ ΓΘ ΟΟΠΟΘΓΏΘΩ, ᾿ὺ ΙΩΔΥῪ Ὀ6 
ἀοδοτίοα 68 Ὀδοοταίηρ οἰ] άγθὰ. 

γεν. 4. Ὁ ὕ οδοοναοσ ἰμοχοίοσο 5181} ΒΌΣΩὉ]6 
Βίτοπ01 α9 {85 {110 ΟὨ]]14.---Ὑ ο8ὸ τπ'ἢ}} ἀρρϑαγ 
ΒυμὉ͵ο δηὰ 5:λ8]}}, ἢκὸ (8158. ἢ ]ἃ : ποῖ, στη ]6 Ὠἰπ)- 
861 1 (Πἰ5 οὨ]ὰ, Ὑα4}16: ἐδίσ ραγυνμῖμδ ΟΝ 86 
πεἰκαί, δεά λιωηδδ ἐδἰ. ΤῺ υ86 οὗἨ ἴπ6 {πἴτο ἰθηϑ6 
ββονβ ἐμδὲ ϑδϑοιμοιίηρ οὗ [8 πὰ γγὰ8 ΠΟῪ δραίῃ ἰὸ 
(ΔΚ μῖδοθ ἴῃ, 189 αἰδοΐρ] 65. 88 86 οοπάϊξιοῃ οὗ ἱμοῖν 
ξαϊυγτο . ΤἘὴ6 δσργοβδίοηδβ οὗ {μ6 αν οῦγ 
ρΐοτο ἰδαῖ τ1π6 ροϊπὶ οὔ [86 οοτωρδυίβοῃ ἰδῪ ἴῃ 86 
τοοῦ οἵ 186 οἰ ]ά, ἰπ ἰϊβ τδῃὶ οὗὨ ργοϊδηβίου, νι ϊοἢ 
οηδοϊοά ἰξ ἴο ΘΠ ͵ΟΥ̓ τ αίονον οδὰα Ὀοδίοτο ἰἰ, νὶϊμουΐ 

6 Ππ θεσηι.: έν ἐλν πἰολέ φηιρσοξολοί δοίη, ἐμιῖθθ ψ6 
μετα ΕἼΩΝ ἑωγπεα,. Οὐ. ἴθὁ σε οας λίοίε, Νο. ὃ, ν. 832. 

δοοϊϊωρ οὐ οἰαἰγΐηρ ΤΩοτὸ 88 ἰ ἀθ6. Το τεαὰὶ ρτοαδί 
Π688 οὗ 186 οὨΠΠἃ σομβίβίβ ἰῃ 118 ροτγίοοι οοπἰοηιταθῃς 
αἰτἢ ἐϊ ᾿ΠΠΘΏοθ8. δηαὰ ἀορομάθηοθ. ΒΥ ουὖῦ ουὐϊπεαγὰ 
ἀοιιδη 8 δηὰ οἂν οἷαί πι8 ρου 186 ἔπαΐαΓα, Μγ6 ΟὨ]Υ͂ 1089 
186 ρῬγοϑθηΐ, δῃὰ σῖτ ἱΐ, θοίἃ 118 ἀηὰ το] ν ; 116 
186 πδηῦ οἵ ρῥγοϊθηῃβίοῃ δὰ σᾶγα ἰῃ ἰὴ6 ΟὨΣ] ἃ βοοῦγοδ 
ἴο ἰδ, τὶ οδο ραββίῃησ τροιμθηΐ, [06 δηογτηθαὶ οὗ 
6. Απά δῖα οοπϑιλιαϊοβ αἰϑο (6 οοπαϊίίοη οὗἁ ἰϊ8 
ξυϊαΓο ἰηθ88. [1186 ΟΠ] αἰπηθα δ δηγιὶηρ θ6- 
γοπὰ ἰδ Ἰἰπὶ(β οὗἁ 118 οαρδοίξγ, βαοι ἃ οἰαὶπι πουϊὰ 
οὔ ἰ96} Ὁ δβυγα ἀἰβαρροϊπιπιοπί. ΤῊΐδ ἀὔδοηςα οὗ ΡΓθ» 
ἰοπείοι ἰῃ (μ6 ἀἰβοίρ!6 οὗ Ομδι οοπβιϊζυνοβ ὑσὰθ Βυ- 
ταν, ἰὸ πἰςῖ, ἐσθ δἰἴϊου οὐν ὀοην γβίοῃ, 1 τηυδὺ 
ἜΥ̓́ῸΣ διὰ δραΐπ γουοτί. ΟἾΪΥ ὈΥ ἰδυ8 τονογίπρ (0 
οὺν 1016 088 Ὀοΐογο σἂ δηὰ ἰδ6 Ὀτοίθγθη, οἂμ 9 
ΒΟΡΘ ἰο σϑαὶῖσο ἐμ 116 οὗ {16 κίπράαοτα οὗ σοά, οΣ ἴο 
δον ΡΟῺ {86 ρδίὰ οὗ ἀδνοϊορημθηὶ δὰ ζαΐανο ρτοδί- 
668. ΤΏΘ 086 οὗ (λ6 εἴτηρὶο [αΐυτο (τα πεῖν ώσ ε ι) 
ΒΘΘΙΩΒ ἰὸ ἰηάϊςαϊο ἰμαὶ (18 οοπνογβίοῃ του]ὰ ἴδκο 
Οἶδοθ δὖ ἃ Ἰαίον ροσίοα ἰῃ [8:6 ἰβίουυ οὔ (86 ἀϊβοῖρ]θ8, 
δ οαρθοΐδ! νυ ἴῃ ἐμαὶ οὗὁἨ Ῥεΐογ. [π᾿ 118 οοππροίϊος, 
(86 τον ν}}} αἶβο ὑθοδὶὶ (86 ἰαδὲ βοῦγβ οὗ “68}28.--- 
ΤΏ φτοαῖοεῖ.--- ἀοοογάϊηρ ὑο {86 τπηοαδοτο οὗ μυχηὶ]- 
ἰϊγ, διὰ δαοῦ οπδ αοοοταϊπρ ἰο ᾿ιΐδ οὐκ ἑαἀϊοονποναῖν. 

γον. ὅ. Απὰ τδοβο 8|4}} σϑοοὲνϑ [εὑδπ ΟΥ 
οπῖν] οἱ βυοὶ Η{116 οὨΣ]ά.---ΤῊ.6 οΘοπβοασθηῃοθ δπὰ 
ουϊάθηοο οὗ Βυγαν ἷ8, ὑο γοοοῖγο οὔθ βυοὶ ᾿ἐ{10 
οἰ, ΤἼΟ αποϑίίοῃ μῶ8 Ὀθθῃ ταἰβοα, ΤΥ μοῖ μον πΘ 
ΔΓΘ ἴο υῃπάἀογθίδηὰ ἴΠ6 ἰδστὴβ ἰῃ ἃ ᾿ἰΐογαὶ οὐ ἴῃ ἃ βρὶγ- 
ἐζι4] δϑηδβο, ἰῃ οἵμον πογάβ, οὗ ἃ οὨ Σὰ ἰπὶ γοδγβ, οὐ οὗ 
ἃ οἰἱ!ὰ ἰῃ βρίτὶὶ, ΔΒ ᾽υδὲ ἀοδοτὶ ροθά. Τ}6 ἔοσταον νἱϑν 
'6 δἀορ θα Ὀγ Βοηρεὶ, Ρααβ, Ν᾽ απάογ, δῃὰ ἀδ ὟΥ οἱίο : 
186 Ἰαϊϊος, ὈῚ Εγσδβιηυβ, Βοζα, Οδινίῃ, ἀτγοίυβ, ἀπά 
Μογεοσ. Βυὲ ἷξ οουϊὰ ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ Ὀ6 οἀ 85 ἃ 8ρ6- 
αἷαΐ ουἱάθποα οὗ δυυ ]γ, ἰο τοῖν ἴῃ ἴΠ6 πϑηθ οὗ 
Φοβιβ ἃ ΟὨτβιίδη οὗ δυιοὶ τμαγκοὰ Βασαν. Βοαίά68, 
188 οομίοχὶ δὰ Μαίϊ. χχν. ἃγὸ ἰῃ ἴαυον οὗ (86 ἴοττωοῦ 
γίενν. [11 ἰθ [86 πιοϑὺ ΒΟΒΟΣΔΌ]Θ οἰ 66 ἰπ ἴμ6 Κίπρομι 
οὗ Βοαύθῃ ἰὸ τϑοοῖνο ἴμ6 Κίηρ Ηἰπιϑ6}; ἢθῆοθ ΟἿΣ 
Τμοτὰ βδγ8: Τηῖΐβ ἀἰβιϊ συ δ θα ΟἸΟΘ ΟΟΙΩΠΘΠΟ68 οὐ ἢ 
ψ θη γοὺ τϑοοῖνο 8 οἢ]ὰ ἴῃ ΜῪ Ὡδσὴθ (οοαρ. Φομη 
χχί, 1δ, δῃὰ (86 σῃὰ οὗ Οοτβοῃβ 1105). Βαὶ [μὶδ 
ἄοαϑθ ποὺ ἱπιρὶγ ἰμδὲ ἴπ6 ϑανϊους μογο τοΐοστοαὰ ἰὸ ἃ 
πδίυγαὶ, ἰῃ ορροαίοη ἴο 8 βρίγιϊυδὶ, οὐ, Εσθῃ ἃ 
ῬΟΟΥ πορτο, ἯηῸ ͵8 ἀοδβίγουβ οὗὨ δοίης δὐπιϑ ιοὰ ἱπίο 
(6 Βοδοοὶ οἵ ΟἸὨγίβϑί, Ἰπδὺ ὈΘ ΒΌΘΙ 8 οἰ]ὰ, [πῃ κ6ῃ- 
ἴα, ἰ6 δχργοβδίου δρρ 68 ἴο [056 γῆ0 86 Δρρδ.- 
ΤΟΏΕΙΥ δῃη81}, 88 σοπίγαϑίοα πιὰ (Πο86 ΏῸ δΓ6 δρρᾶ»- 
ΤΟΣ ρτοδί, ἰπ ἴπ6 Κἰησάοπι οὗ Βοανθῃ; Ἀθῆσθ, ἴοὸ 
σα θομυ 6:8 ἀπ δυπάδγ-ΒοΠοοἱ ΒΟ ΟἾαγΆ, οὐ ἴ0 (8088 
Μ}Ὸ0 τοοοῖνο ἱπαισυοιίίοι, ἰὰ ορροδί οι ἰο ὅθ 8Ὸ 
ἱπιρατὶ ἰΐ---ἶἰο [ὰ6 ΟΠΌΓΟ. ὑπάον ρυΐάδηοθ, ἴῃ ορροβὶ- 
εἰοι ἰο ἐμαὶ ρματγὶ οὗ ἰξ τη ἢ συίάοθ. 6 ΓΘδ] ροσυ 
οὗ οβῆςο, δῃὰ (6 τϑϑὶ ῥὈγίσαδου οὗ ἴ86 Αροβίϊθβ, ψὰ8 
ἴο δρροᾶγ ἰπ ἰμαὶν βρίτίυδὶ ΒΕΥΥο6 δηὰ ἴῃ ἐμοῖσ ὁ0ῃ- 
ἀρβοθηβίοι ἰοὸ ἰμο80 0 ὙΟΓΘ Β1Ώ81}, ἰπ (80 οᾶγὰ οὗ 
1μ6 1,διὴὺ οὗ Ομ τἶδβὲ ἰμ (86 Βοῆοο] απὰ (δ οαἰθοδοίϊοαϊὶ 
οἰαθα, Απὰ {8 ῥγοχμῖβα δρρ)ἱϑὰ ἷπ 4}} 1ϊ8 ἔπη θβα ἰοὸ 
βυοῖι βοσνίοα οἵ ἴονο, οὐϑὴ ἷπ ἃ βίῃρ]θ (889.---λαϊΖ 
γϑοσῖυα, ἑ. 6.. ἰλὶο Βρίτϊυδὶ [61] ΒἈΪρ. 

Φ [ῦγ. 1,δηρθ ΓΟΐοΓ8 Πότ (0 ἔῃ οοἸοὈταίοἃ ΦΟδη ΟἸΛΙΙΟΣ 
Θογθόπ, Ὑ}Ὸ τῦῶδ σμϑηοο ον οὗ [86 πηϊνουβ γ οὗὁἨ Ῥδγὶδ δπὰ 
ἴὴο ἱδοοϊορίςαὶ Ἰοδάον οὐ τ88 τοζογιπδίογυ οουμοίϊδ οὗ Ρίδω 
(1409) διὰ (οπβίδηοο (1418. ΑΥΟΓ ἱδκίηρς δ ὑσοτηϊποηξ ρασὲ 
ἴη 811 [6 στοδὶ φιιοδιϊοπ5 οὗ Β]5 αὶ ἢ6 τοι γᾶ ἴο ἃ δοοηνοπὲὶ 
δ Τγοπα, δὰ οιπηὰ δ 5 ΘΒ]! ΟἿ ἀοἰκἈλ 16 [86 ᾿ποίσυοίου οὗ 
Μπ6 ΟΠ ἄτοπ. ΑΒ 36 (810 16 δρρτγοδοῖ οὔ ἀθϑδίῃ, ἢθ δαϊ]οὰ 
ΟἿδΘ ΙΠΟΓ0 {πὸ ἙσὨΠάγόη παῖ ΠΟΥ τ Ζ  ῬΓΩΥ σι Βίτη ς 
1ωτὰ οἵ πιοΓοΥ, Ὦδνο τποτουῦ Ὁροὴ ΤΥ ΡΟΟΥ δον Ηὸ 
Ῥομγδ στοδίεῦ ἰπ τοῖς Βαμα τν, ἴθαπ ψτἢδπ ἨΘ6 ἐδ ὡς 24" 
οΙἸοφύθησο {6 οοιιποίϊ οὗ Ὀϊδῆομδ. Ηδς ἀϊοᾷ Α. Ὁ. 1499, 66 
Σέ δῖα οἹἀ.--. Β.} 



824 ΤῊΕ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂Ν. 

Τὰ ἩΠῪ Ὥδτλο.--- ΓΟΡΟΣΙΥ, οὐ ἴδ ρτουπὰ οὗ ΝΥ 
ὭΣ: ἴΠΠ6 6] ον ΒΡ οὗἁ ἐδ ΘΟ ἰπἰηρ δηαὰ ὑπ σ᾽ 
18:6 ἸΟΔΟΌΟΡ δὰ ἰδ ἰδυρῆν ἰῇ 1.6 δτὴθ οὗ ΟἾσίβί. 
ΠΠῺΘΏσ6, πο πον τοΐοιτίης δχοϊαβίνοὶυ ἰο ἴη6 ἔδ (ἢ οὗἁ 
Ηἶπὶ ὙΠῸ νᾺΒ ἰο τοοοῖνο (46 ὙΥ οἴἴ6), ποῦ ἰοὸ ἰδὲ οὗ 
086 γπΠῸ ΤΌΤ (0 Ὀ6 τοοοϊνοα, 

γεν. 6. Βυῖ ὙΒοδΟ 5841} χῖνο οβϑῃοο.--- ο- 
80 8}}4}} ρῖνα Ὠἷπὶ οσοδϑίοῃ [Ὁ γϑδρβδίηρ, ἰπῖο ὉΠ06- 

, Ποῖ, 88 885 ἀοπο ὉΥ͂ ΙΟΥΔΙΘ Αὶ διτόρᾶηοθ, ΤΉ 
Ἧ85 ἴῃ6 οἤδησα πῖἢ πο [η6 ΟἸυΣΟ ἢ 88 αὖ ἰῃδὶ 
τοοτηθηῦ ἰΠγοδίθποα, 6Γ6 ἴπ6 Ποδγίβ οὗ {Π6 ἔδίουβ 
ΓΘ ἰυγηοα ὕγοτα ἰποῖγ ΟὨΣΠ]άτθα, αἰτῖπρ οσσδβίοη [ὉΓ 
ἴ0 Ὠοαγίβ οὗ ἴ86 ΟὨΠ]Πάγθη τυγηΐηρ ἔγοτῃ 1Π6 ἔλί ΠογΒ 
866 Μα]. ἷν. 6, ἴη6 σοποϊυϊησ αἰΐογδησα οὗὨἨ 1π6 ΟἹὰ 
οϑίδιηθηΐ, ἀπὰ [016 ἰ. 17). ΤΏΘ86 Ἰδίοῦ βοπ γα 1 0}}8 

Ὑ6ΡΟ ἰδὰ ἴῃίο ὑπΡ6] οΓ γ 186 Πἰογαγο 08] ργθί δ ἢ 8 
οὗ 16 ΔΊ ογ8, τι {πον τα 018. 

ΟὩθ οὗ [8689 1116 Ομ (8 βίηρὶθ ΠΕ ΈΞ: ΤΈΟΕῸ 
οἵ σοῦὰ (88 Ομ] ἦγ88 ἃ ἰῦρ6. 48 ἔοσγτηθυΐυ, ἴῃ 11- 
[19 Ομ 68 Ὀοΐηῃρ {86 ὈΘΡΙΏΠΘΙΒ ἴῃ 1ἴΠ6 ἔδί ἢ, ΟΥ ΟΟΟΌΡΥ- 
ἷηρ 8 ἸΟΥΤΟΣ ᾿Ϊαοθ ἰῃ ἰῃ6 ΟἸΌΓΟΣ : Πθποο [8086 τ80 
ἬΘΓΘ ὨΑΙΌΓΔΙΪΥ ΟΥ Βρ᾽ ΓΙ 8}}} 1118. Βυΐ ον ἀ ΠΥ 
1δοδὸ Ὑπὸ δὰ Ὀδοοσηο [ἰ{16, ἰῃ [Π6 Βοηβθ οὗ θεΐηρ 
ἐπογοΟΌ ὮΥ Βυτ  Ὀ] Θά, ἀγα ποὺ Β0 ΘΔ 51]Υ ΒΔ Κοη ἕὰ ὑπο ὶν 
ζαλι ἢ ὉΥ ΠἰογΑυ 68] ργοοῃβί ΟΏΒ. 

Τὸ τσοχὸ Ὀϑίϊοσ ἔοσ τη, οὐ ᾿ἰ 6} : δ ὑσχοδῖ. 
οἱἷὰ ηἷπλ ἔοσν ἱπὶ5 (συμφέρει αὐτῷ ἵνα) ἵμδὶ 
ἃ ΤΑΙ ]ΠἸεῖομθ τσόγθ Ὠδηρϑά, εἰς.--- ΟΣ ἀθοτοβ ἰὶ 
πηρογαῦῖνο ἰοὸ ἴδκα 86 ἵνα, ἱπ (860 Θδχργθδβίοῃ 
συμφέρει ἵνα, ἴῃ ἰῃ6 ὈΓΟΡΟΡ δοῆϑο: Ηρ οχ- 
Ρ᾽ αἰπϑ, Ἱπουρὴ ποῖ ὙΟΓῪ οἴθαυγ, ἐμαὶ {86 ἰοχὺ ἴπι- 
ΡΙο8 τμδὺ 5 οοπάσοι ψουϊὰ βιυῦδβοῦνο ἐλαΐξ δρεοίαϊ 

ῬΡροδο. Ἐο᾽]οσνίηρ (16 ἐγδοὸθ ἤθγθ ἱπάϊοβδίθα, τὸ 
ἰηΐον τπᾶῦ (86 οἴξῃποθ γίνη ἅΓΟΒ6 το ἃ ἀεβίγθ 
δῇς βρί γι 4] ἀοτηϊηδίίου. ΤῊ ΐδ8 τηοιΐνο, {Π 6, ΟΥ̓ ἷδ 
οὔδηοο (ἀομϊ παίΐοῃ οὐοῦ [ῃ:6 ΘΟὨΒΟΐ6Π06) 8 ἐγοπίοαϊζίν 
οδδγδοίοσίζοιὶ ἱπ [86 ἰοχὶ 88 Ῥροβιίδη λέηι (Ὀδά}γ), 
ἴον (ηΠ6 Ῥύγροβα οὗἨ μανίῃρ 8 τα]βίοπε μαηρϑα, οἷο. 
ὟΝ ὁ ΤῊΔῪ ἰἰ]υδίγαϊα [818 ὈΥ αποιϊϊπρ 8 ΔΘ] Ομ ΟΌΒ ΒΑΥ- 
ἴηρ οὗ Πυΐϊμον, δἀἀτοββοὰ (οὸ {πῃ ΕἸεοοίον Φόοδη : “Α 
ἴογοθὰ Ογιβιϊδη ἷἰβ ἃ ὙΟΓΥ͂ Ὀ]οαβαηΐ δῃὰ ἈΡΎΘΘΘΌΪΟ 
ἔυοβί ἴῃ {μ6 Κίηρσάουι οὗἨ Ὠραυθη, ἰἱπ τ οτῃ αοἀ ἰδ Κο8 
Βρθοἷαὶ ἀοἰραῖ, διὰ ποτ Ης ψ|}] σοι ἰδίην βού Βρῃ- 
θδὲ ὋΡ διμοηρ ἰδ δησεἶθ---ἰη ἐλ ἀορεδέ δοίίοπι οὗ 
Λεῖ!..) ΟΥ̓́ οουγβο, {πὸ βίδιθιηθης ΔΌΡ 168 ΤΟ ἢ ΤΏΟΓΟ 
ΤᾺ] ὑο ΠΙοΓγ 168] ργοϊοηβίοηβ. ΗΪ8 διτόζδῆοο δηὰ 
μΐ8. ἀοταϊπαίΐοι ργοβίοι ἢ Εἰ π|----ΎοΒ, ον [818 ῬύγΓΡΟΒΟ, 
18δαὺ ἃ το Ἱ]]βύομβ 8}4}} Ὀ6 μαπροά, οἴο.--ὖἦΊ ὁ ἃγθ ΠΟῪ 
Ῥτγορδγοὰ ἴ0 υμάογβίαπα [86 Βυγ 0] 108] ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΙΒ, 
ΤΑΛ ἸκίοτιΘ ἀπὰ 5δθ8. ΕἼΌΤΩ ΟΥΠΟΓ ραββαροθ ἯὙ6 ᾿ΘΑΓΏ 
[μδὲ Πἰογαγο ἶβιλ ἰ5 ἀδβιϊηθὰ ἴοὸ ρουβὴ 'ῃ [8.6 ΒΏΡΤΥ 
ὝΔΥΟΒ Οὗ [Π6 δόα οὗ πδίΐίοῃΆ, οστ ἰῃ 80 χηϊάδὺ οὗ γϑυοὶυ- 
οημβ (Μαῖι, νἱῖ, 6 : ον. χὶϊ. 1, εἴς.) ΤῸ ὄχργοϑ- 
βίου »κελϊδίοη 8, ἴῃ 106 ὅτβι ἱπβίβδῃοο, ἰδ μὰ οα ἴο ἀρ8- 
ἱριδῖίθ ἃ ὙΘΡΥ͂ ἴδ δίομο (Εν. χυΐ, 21), ΤΏΟΓΘ 
Θδρϑοΐδ!]γ [ἢ}6 ἸΑΓρΘ ὉΡΡΟΡ τὰ Ἰβίομο τ Π]οἢ 88 ἀντί νοῃ 
τουπὰ ὉΥ 4β868,,) Ἠοόσνονοῦ; ἰῃ6 ὕδστῃ 18 Ὡοΐ ΤΩΘΓΘΙΪΥ 
ἰηϊοη θα ἰο τοῖον ἴο ἴπ0 ποῖρξῃὶ οὗἨ {86 βίοῃβ, Ὀαὺ δἷδὸ 
ἴο ἴΠ6 οδ͵οοϊ τ οι ἐδ Βοστθδ ἰῃ [86 χ21}}, ΤΉ ἰαϊίον 
5 ἃ ἤσυτο οὗ 116, ἴῃ 1.8 τπιθδη8 οὗ κυρροτὶ (Μαίι. χχίν. 
41; ον. χυἱἱ, 22), τ ]]6 ὑμ6 τα ]βίο;θ τοΐοτβ ἴο 186 
τοοῦνο ρόονοῦ. Βαϊ {6 ῬΟΒΒΟΒΒΙΟΏΒ οὗἨ δα ἰδιιρὶθ 
ἍΓΙΟ (Π6 Ἰοδὰ ὈΥ ἩΒοΝ 4 οοτττιρὶ ὨΙΘΓΆΓΟΌΥ ὙΔ8 ἘΪεἰ- 
τοίου ἄσατσῃ ἰηΐο ἐῃ6 ἀορίβ οὗ {6 868 οἵ ρογάϊ θη 
(Ψψάπμοβ νυν. 1). Το ἰδ 2958 ζΟΏΘΓΑΙΪΥ, ἰμ6 ἐοταρ]ο Ὀθ- 
ΟΔΙΩΘ ἴῃ 186 Θηά ἃ τ᾿ἢ]Π]Ἰδίομθ Ὠυπρ τουπὰ ἱἐποῖν ποοῖς, 
ἩΪοΝ ἀτον ἰδοσὰ ἰπὶο (86 ἀδριὰ οὗἁ [{} 868 οὗὨἩ πδιίοῃ8. 

4 [Πσὐποοὸ ἀὸ εῖϊο δηὰ ΜΌΥΟΣ ἰσδῃδϊδίο μύλος ὀνικός 
ἸΠΟΓΑΙΥ : δοϊεηνλιοίοίη, ἴῃ ἀϊδι! ποιίοι; ἔγοσα 189 δΙω 8119 7 
λαπαοηιϊ ίοτφα..-Ῥ, 8.] 

Βυὶ 1,18 γγδϑ ποῖ [16 οηὰ οὗ οἴὔρῃοοβ, Τδ κατα 
ποντισμός “Ἧ8Β ἃ τη060 οὗ ΟΠ ΒΏΤΘῊΣ ΘΟΙΏΤΩΟΣ 
ΔΙΏΟΙς ἴἰΠ6 Οτϑοϊκα, ΒΟΤΆΔΏΒ, γτίδῃβ, αηἃ Ῥμοστοΐδηβ, 
Ὀαὶ ποὶ διηοηρ ἴΠ6 δοντα. ΠδΏΟΘ ἰδ ΤΑΥ͂ 6 τορεγἀοὰ 
88 ἃ ἀγδζωδίΐο δηὰ βίσοηρ οσργοδβίοη οὗ ἴπ6 ἰὰ68 : ἢθ 
Β81}8}1 Ὀ6 ἀορτί νοὰ οὗ 116.) (Μεγογ.) ἘΒυϊ ανοῦ ἐπὶ 
Βοδίμοῃ ἔοττη οὗ Ῥιυπβησηθηὶ ἀθβοσυοβ ποίιΐοο. ΤῈ 
δον β ὨΪΟΓΔΓΟΙΥ ΜἨᾺΒ ἴ0ὼ Ὀ6 βψορὲ ΔΉΔΥ Ὁ) δε» 
{Β6Ώ8. 

γος. ἡ. ὕἷ2Ὺ}Ὺθ υοῖο 18ὁ Ἰνοσ]ϊὰ Ὀθοδῦμο οὗ οβ-᾿ 
ἔοῃμοϑι.--- Τὴ που] 88 βυ οἢ ἀ068 ποὺ σέσε, Ὀσὶ γϑοῖν 
Ομ οΒ ἴγοσῃ [2186 ἀἰβοῖ 168: δῃὰ (πδὲ ἴπ τ ῃδὲ ΠΠΔῪ 
δ ἀοϑὶσπηαίοα 1ἰ8 θοτάον ἰδηα, ἩΏΘΓΘ ἰὐ 15 γοργοβεηιοὰ 
ὉΥ ἴΠ6 Π|6 οὔοθ. ΤΏο οὔΐδηοο οὗ ποθ τι 16 οποῦ 
ΠΟΙ δοουταυ]δίθ ἰο δυο ἢ δὴ διηοῦηΐ 88 ἐὸ Ὀτίησ ἃ 
ὍῸΘ ὉΡΟΩ ἰ86 π016 του] (οορ. Μαῖς, χχῖϊ, 1ὅ: 
Βον. χνυἹ]. δ). : 

ἘΠοΣ ἰδ ταυσὶ ποοῦδ Ἀ6.---Νοῖ τείοττίρ᾽ ἰὸ κῖο, 
ΟΡ ἴο ἃ ᾿ῃοἸΔΡΏΥΕΙΟΔΙ, Ὀπὺ ἰοὸ ἃ ἰδίοτ σα] ἀνάγκη, ΟΥ 
[86 ΠΟΟΟΒΒΑΥΥ σοηηῃοοίΐζοι Ὀοϊνοθη ρα] πὰ ἰυὰ 
τηοηῦ : δηὰ ἴῃ ἐπ 8 5686 ποὺ ΙΏΘΓΟΙΥ δ οπθὰ ὮΥ 
Ὀπὶ ““ Ὁ]ΣΩΔΙΟΙΥ ἰγϑοθ Ὁ] ἰὸ (86 αἰτνίμ οουπδοὶ." 
(Μεγον.) 

Βουῖ νγοθ ἴο ἴδ σοδ ὈΥ τ οσΩ ἴδ οὔθσιοθ 
οοσμϑίῃ.--- 70 οὔεπκοαε (τὸ σκάνδαλον) ἰδ ἰδ 
Κυ}} οὗ δὴ ἱπαϊνίάυδὶ, οἰνίηρ τίβο ἐο οῇεηοεε (τὰ σ κάν- 
δαλ α), ὙΠΙΟΝ {Βοτηβοῖνο8 δ’Θ Βοηῦ ΟΥ̓ ὙᾺΥ οὗ ἱπὰρ- 
Ιμθηΐ. Αμὰ [ἢ ποθ ἀθβόθῃαβ ὁῃ 86 του] οὴ δοοουπὲ 
οὗ τῆε86 οἶδ οϑθ, Ἰοῦν συ σῇ ΤΏΟΓΟ ἀοο8 ἐξ [0] ἱτιὸ 
οὗ [06 τηδὴ ἯΒΟ δ [1.0 σδυδο ΟΥ 16 Οὐσεβίου οὗἉ τδοτ] 
Γπμβίδηοοβ οὗ ἱπαϊνϊὰυδ]8 τὸ σάν κυσ ΟΒΌΠΟΟ5 ἘΠ᾿ 
ΤΟΘΟΣΥ ΟΟσΌΡ ἰῸ [86 ΓΟΔΟΘΓ : 8, ἴὉΣ ΘΧΘΙΡ]ο, Φυ88, 
Οδΐαρδαβ, οἴο. (Οη ἰ8ὸ Οἶδοὺ δϑροοὺ οὗἉ Ὠἰβιοτίοδὶ 6. 
οαβϑιΥ, ΘΟ. {πὸ ποσὰ οὗἩ Ραμ, 1 ον. χὶ. 19.) 

γεν. 8ι.ι Βοχοίοσχο, 16 τὰν μαμὰ οσ ἐδγ ἴοοὶ 
οὔομὰ 11166.---ΟοἸρ. οἷ. ν. 329, ο ὙΥείἐε απὰ οἱἢ»- 
ΘΓΒ τοραγὰ {818 88 ἃ τῇϑτθ σροι ἴοη ποῖ 50 180} ἰῃ 
«ΒΒ σΘομηθοίίοι, 88 τοίοστί:ς ἰ0 βοἀποί οι ὈΥ ΟΌΡ ΟἾΤὮ 
ΒΘΏ505 δῃὰ ηοὺ ὉΥ ἴΠ0 ἱπδίσυτη Δ ἢ Υ οὗ οἴδοτα. Βαὶ 
ϊ Βιου]ὰ 6 ποῖρά, ἱμαὶ ἴῃ [86 ΤΌΓΙΩΟΙ ῬδβΒαρθ (})6 ἐσ- 
Ῥγοθββίοῃ 18 υϑοὰ ἰὴ οοπηθοίίοη σ] ἢ τηδττίδσο οἤἴδηοοδ ; 
δὰ ἤογο, ἴῃ τοραγα ἰὼ θοοἰοβί βίο οἰθη οκ,---ἰ δ 
᾿ς οὗἨ σΟΠΠΘΟΙΟΩ ΒΕΙ͂ΒΕ (πὲ τηγδίΐο 8] ἰάδθα οἱ πιδι- 
σασο. Ηδηρο ἰΐ στ θδμβ, Πἴ Ἰΐπ6 μαμὰ, οὐ ἰδ} γ ζοοὶ, οἵ 
(δΐη6 ογα, ᾿πγοδίθῃ ἴο βούοῦ 86 υπίοιμ Ὀείπ θη (ΕΥ̓͂ 
Βοατίὶ δπὰ Οσμσῖβὶ, ΤῊ τα ἰβίοτβ οὗ Ὁ σίβε τὲ ἰδοῖι- 
Β6Ινγ 65 οὔδπάρα ὉΥ ἰμοὶν ἢδηά, (μοῖν ἴοοῖ, οὐ ἰΠοῖγ 6γα, 
θοίογο {μι 6 Ὁ ὈδΘοοσηΘ δὴ οἴἴδηοθ ἴὸ οἰβοσβ. Τμα ἱοσὶ 
ΡΥ δά ἀ58, ἐλε 7οοΐ, ἰο 188 οὐ Βοῦ Θτῃ ὈΪ σὰ τηθηιομοὰ 
ἴῃ οἢ, γν. 29, ποῖ ἴῃ 1818 σοΘΟοΣ αν ἃ αἰβογθηὶ 
τη ΔΩ ἔγοσῃ {Π6 ΘΔΥΪΘΡ ΤῊο Βαπὰ Βοῖδ 
ἀοβίκτιδῖοβ βρϑοΐδὶ δριϊπᾶ6 διὰ ἱποι πίοι 0 δοοῖθαν 
δϑίϊοδὶ σουογπηιοπέ; ἰῃθ ἴοοί, 0 Θοοϊοδὶδϑιῖοϑὶ ἐχεγ- 
ἕξοπ ἀπὰ πιΐεδίοπαῦν ἴπσε; 86 6γ6, [ὉΣ 66 
οἰοβίδδιΐοδὶ ογοθρϑβ ον δυὰ ζποιοίοαφο. ΑἹΙ ἰῃ656 »ἱδδ 
ΒΒουϊὰ τοσρδίηῃ ἴῃ βυ)θοίϊίοι ἰο ἴῃς ϑρἰτὶὶ οὗ Ομ τίδί, 
δηά βοστο ζ0γ [80 δανυδῃηοοιηθῆΐ δὰ οἀὐϊβοβδίίου οὔ ἰδ6 
μ1|16 οποβ, ἱπβιοδὰ οὗ ἱπδυοίηρ ὑυϊὰς οὐ οοπίοσωρὶ οὗ 
᾿ ΓΌΓΟΥΒ. 

Τὶ τί! Ἰοοῖς ἔλΐσχοσ, καλόν σοί ἐστιν (ἰξ 
ἐπ Ὀοϊῖοχ ἔοσ 11166).---Τὴ 0 ΗοΌγοννβ οοτοδιηεὰ ἴῃς 
ἵνο ἰάθαϑ οἵ ροοάποββ δῃὰ Ὀδδυῦν ὑπᾶος [86 ἰεττα 
σοοά, τ πἾ]16 186 ατθθκβ οοταργοδβομαθαὰ ἔμοσὰ υπᾶεῦ 
αἱ οὗ ,αὲν. Βοῖδ Υἱϑὴγβ ἸΏΔῪ ΘαῸΔ}}Υ 6 ἐχργοαϑϑὰ 
ἴῃ Ομ τβύδη Ιῃ 06 ρῥγοϑοπΐ ἱπδίδῃοο, {16 
ἰάοα οἵ Ὀοδαῖῦ 16 Ὀγουρὲξ ὈγΟσοϊ ΘΕ ἔογπδσγὰ, πῖϊι 
ΒΡδοΐδὶ τοίθγθμοο ἰὸ ἰὴ σηδίπιΐπρ σδυξοὰ ὉΥ ταοταὶ 
ποοοϑδὶῖγ. ῬΒ]Ο]ορί α}}}γ τὸ ποῖα, ᾿μδὶ ἐμ ρμοακϊῶτο 
ἄερτοο καλόν 18 ΒΕΓΘ ΘΟ ἰποα τἱτ (86 οοῦρασθ. 
ἄνα ἥ, οὰ δοοουηΐ οὗ {Π0 δἰϊγδοιῖῖνο οοσο θοδοῦ 
οὗ 186 ἐπὸ οοῃδίσυοϊζουβ. (οταρ. Μογεσ.) 



ΟΗΑΡ, ΧΥΠΠ. 1-]4. 820 

ΕἸΑἸῚ.---ΤῊο 1088 οὗἨἁ 086 ἔοοἱ σϑι868 (86 οἰδογ.ίο, 
αῖ, Τ6 οσργοβϑίοῃ “ πιαϊπιδα,," τοῖο σβ Ἰλοσο ραγίϊο- 
Οἱδυ ὑο ἰ.:6 ΔΙΤΩΒ. 

γεν. 10. ΤαῖχΘ μοϑὰ.--Οὐν 1οτὰ ἀραῖη δἀάγοβθθβ 
Ηϊπι56}} ἰο ἴῃ αἰδοῖ ρ]ο8, στὴῸ ὝΘΓΘ ποὶ ἰο ρίνο οἵ- 
ἴθμοθ. Ηθ τῃθη 008 ἰδ6 ὁσπεδά οὗ δυοῖ οὔἴδηυμοῦ 88 οοῃ- 
εἰϑίπρ ἰῃ οοπέσηιρέ, τλοτΘ Θβρϑοίδιν οὗἉ ἐλέδα ἰδε6 οἸ δε. 
Αοοοταϊηρὶγ, δ ποῖ ροϊηἰδβ ουὐ [86 ΠὶρῊ να]υ Μὶς 
(οὰ Βοι8 ὕροὴ ποι). ; 

Τοὶν δ οἷὶδ ἐὰ ϑανθ ὧἀο αἰνσαν ῬθὨο]ᾶ, 
, πρὸ Ὑγείϊα: “1ὰ ἴἰδ6 ΟΙα Τορίαιηθηῦ 6 ΟἿΪΥ τοδά 
οὗ συαγαϊδῃ Δηρ6}8 οὗ Θπιρίγοβ (Πδη. σ. 18, 20) Βυΐ 
δἱ ἃ ἰαίον ρμοῦϊοὰ {μ6 ΨΦεῖν8 Ὀοϊϊονθα 8180 ἰῃ {6 δχ- 
ἰδίθηοο οὗ συδγαΐδη ΔΙῸ 18 [ῸΓ ᾿παϊν ἀυΔ}8 (Τὰ γς. Φοη- 
δίμδῃ: θη. χχσχὶϊ. 10 : ΧΧΧΥ, 10 : χἹν!. 16. ΕἸΒΘἢ- 
τορησον, Νιεμοπέάεοζίεδ σμάἀοπίλιηα, ὶ, 889). τα Δεν 
᾿Αἶβο ἴ6 Νὸνν Τοβίδπιοηϊ (Αοἰδ χὶϊ. 1) ΤΏ6 δχργοβ- 
δἷου, ἰμδὺ μθ΄ χυδταΐαῃι Δηρο]8 οὐ ἐμ6θο οἰ άτοη α]- 

; ἯΥΒ Ὀ6ΒοΪα ἴδ ἴλοο οὗ Οο(, ΟΥ 8.6 πϑᾶγ υηίο Ηΐπὰ 
(88 ἴῃ Βοσνδῃίβ οὗ ἃ κίησ, 2 Κίηρβ χχγν. 19), ἱτηρ]168, 
᾿δδὶ αοα δρθϑοΐα!νγ οαγεδ ἴον ἔβοῖα, Βυΐ 88 “ὅθβιι8β 
[ φδπηοὺ δϑοσὶῦθ ΒΥ Ραγ δ} }γ ἰο αοά, ὀνθ ἔὸν ἱπηο- 
᾿ σουῦ ΘΕ] άγθῃ, ἰμ6 8016 Βιαιοιηθηῦ τηυδὲ θ6 οὰ 
:88 ἃ ρυτγεινα δσργοβδίοῃ, ἱπαϊοδδηρ [6 ἰσ να] 
δεϊδοιίηρσ ἴο 8686 οἰ] άτοη, δὰ {π6 ἱηροτίδποο οὗ 
ἼΒΟΙΚ ΒΡ γϊα 8] πο  Γ6.) ΜΟΥ͂ΘΡ, ἴῃ ορροαίϊίοη ἴἰο 
ἃς Ὑοῖξα, ΒΟΥ ΤΟΠΛΑΓΚΒ: “ἸΏ6 Ὀο]Ἰοῦ ἴῃ συδταΐδῃ 
δΔηροὶθ 18 ἤόγὸ ΟἰθδυΪν δατηϊτ θὰ ὈΥ ΟἸτδὶ, Οὐςβ 

ἴῃ 6 ἰάοεα ἐμαὶ ἰὺ ΔρΡΡἾΪ68. ἰο Ραίγοι βαϊῃ}ϑ δ ΟΥΩρ, 
Ῥθουϊΐαν Ὁ}185 πὰ Ὠοανϑη." Οτοιΐιβ (8|κ68 (ῃ6 ΠοΙηδῃ 
Οδιοὶὶς νον οὐὗἁὨἨ 1818 ραββασθ, ἩΒΊΟΔ οΟὗὨ σοῦγβο τηοδὲ 
Ῥτοϊοσίαης αἀἰνίηο8 οοπίτονογί, Οαἀτοίϊα8 Δρρθ818 ἰὸ 
Οτίξεμ (πονεῖ. υἱϊϊ, ἐπ Οδηθρὶη), ὑο Τογιυ  δη (δ 
ῬΒαρέἑεπεο), διὰ ἰο ΟἸοπλθηΐ, τ80 Βρθακβ οὗ (16 ῥγὸ- 
ἰοοϊΐηρ ἀθοος ἴῃ Μ ἱοἢ (86 Ρ]αἰοηϊδὶ8 Ὀε ἑονοὰ. 5611], 
Οἰοιηοπὶ ἀοοβ ποὶ χτηδίηἰδίη ἷπῃ 80 ΤΔΩΥ͂ πογὰβ ὑπαὶ 
ΘΥΨΘΓΥ οπο δὰ ᾿ιὶθ8 ραϊτου δηροὶ. Οτίζϑῃ, δὰ αἷϊοσς 
δῖπι τον οὗ Νγββα, μὰ ἰμαὺ δΥ̓ΟΓΥ ῬΘΓΒΟῺ ΜΔΒ 
δοοοιῃρδηλοὰ Ὀοΐῃ ὮΥ ἃ ζοοᾶ δηὰ ὈΥ͂ δῃ οΥ]] δηροὶ. 
ΤΏ νἱον οὗ ἀτοίιβ 8 δοιαὶ αἰδγοης. Ηθ Ὀο- 
ἰίονεβ ἱμ 086 φσϑηθραὶ ρσυδιαϊδηβῆϊρ οὗ δΏσοίθ, σαί ΠῈΣ 
ἴδῃ ἱπ ἴπὸ δἰνδηάδῃοθ οὗ μα νἀ] ΤΘΘΒΟΏρΟΓΒ οὗ 
ΤΏΘΤΟΥ. ΟἸϑμδύβοῃ δρρ]ϊο8 [06 ῥδββαρὸ ἰὺ (6 ὈγῸ- 
αχίβίος ἰάθα] οἵ τηρῶ. Βυὶΐὶ ἰξ ἀόβογνοβ ποΐοο, (παι 
ΜῈ δεδυβ οὐ θη} δαταϊὶβ (86 ἀοοίτῖ 6 ΘΟΠΟΟΘΓΏΐ σ᾽ 

ὃ ὙΠ Θἢ δα Ὀθοα ἔ]γ ἀσνοϊοροά ἀι- 
[26 ροτέοα οὗ ἰὸ Αροσγυρμα, Ηρ ΙΔΥ8 βρϑοΐδὶ δ- 

Ῥμαδδῖβ ποὺ 80 τωυοΐ οἢ (Ππδὐ δυθδ᾽θοοῦ, 85 ΟὨ ἐδ6 ἴδοῖ, 
δαὶ [86 οὗ (86βὸ {1110 Ομ 68 αἰτοαγα ὈδΠοΪὰ ἰμ6 
ἔδλος οὗ ἃ Νού ΟὨΪΥ δΓΘ {Π 67 ἰσῃν ρῥ]δορά, Ὀυΐ 
ΠΟΥ ἀο ποῖ δδθπὶ ἴὸ ΓΒ ΜΟΥΘΥ ΘΡῸΡ ΟΣ ΕΝ 1 αοά 
“τοῖο τπγουρ ἰμοπὶ αἰ αγβ ΗΪπλθ6] Ἰοοκίηρ ὑροὰμ 
[696 1016 οὔθθ. ἸΤθογο 18 ἃ πιοδέ ἰαΐ Ῥτονίάθησο 
ψοϊομίηρ ΟΥ̓ΟΡ [86 116 Ομ 68, οὗἨ ὙΒΙΘῚ [6 ΒΏρ618 δὰ 
(6 πιράϊυτα, δηὰ ἰπ πιο [Π6 δηροὶο ᾿1ἴ6 οὗἨ {686 
ΟΕ] άγοα 'β δου ίποά- σίτὰ ἔμ εἰριιοβὶ συδνάϊδπβμῖρ 
ἴῃ οάυθὴ δηθὰ οἱ οαγίῃῆ, ΤῸ Γιπἀαγηθηΐδὶ ἰάθα 18, 
ἰδδὲ (Ὡ6 Ηἰρσιοϑὶ δῃρο}5 οὗ ἀοὰ ἴῃ Βραύθη τοργοδοηὶ 
106 κι ]]οαῖ ΒδΌ]οοὶ8 οὗ Ηἷβ κίηράομμλ οἢ οδυίῃ, ῥβ. 
ΟΣ, ὅ, ὁὅ. ΤΟ 6γο οὗ αοά τεϑὶβ 'π βρϑοΐδὶ ργοΐθο- 
ἔσῃ οὐ [86 γουπῃρ βορὰ ἴῃ Ηΐβ Κίπράοιι (Μαίς. χὶχ..). 
Βαυὶ 46 ΟἸγβὺ ἰ8 ἰδ 6 Απροὶ οὗ ΗΪ8 ργοθθῆοθ ἰῃ 8 υπΐᾳυθ 
ΒΕΏΘ6, ὙΠ|Ὶ16 ΠΟΓΘ ΜΘ τοϑα οὗὨ δῃρο]β οὔ [86 ὑγοβθῆδο 
ἴῃ [9 ρίυγαὶ (ἔλο ἰάδα Ὀοΐηρ ἔοττηθὰ δἴνοσ (6 δπδι συ 
οἵ 6 τοϊπῤδίοτα οἵ οαβίοτηι κίηρθ, 2 Κίηρβ χχζ. 19, 
δας. πῖτι 1 ΚίηρΒ σχ. 8), ἴ( ἕο! οννβ, (μὲ ΟὨσίβι Ηϊτ- 
βοϊδ, α5α ἰῃὴ6 στοαὶ Αἀγνοσαῖθ δπὰ [1πίθρσθββουῦ, 18 Ηΐτ- 
861} ἰῃ6 οσῃίΣα]-Ροϊπὶ οὗ {Π18 ΔΏρΟ]ο συδταϊδηβμὶρ. 

τς ΨΟοΥ. 11. Τπμαῖ τ 08 [5 1οεῖ.---α εἰσοὴρ ρόμοῦ- 
δὲ ἀχρτγοδδίου, ἀοαϊζηδίίηρ ἐλοϑα ἯΏΟ ἃζὸ ἰουΐ, Μογοῦ: 

1086 τὸ δὰ ἰπουττοά οἴογηδὶ ἀδτηπαίϊΐου. Βαϊ ἰδ6. 
Βὰ ἱπρ' ῬΑΓΔΌ]6 βῇονβ ἰμδὺ ουὺν Ιωογὰ γαίμοῦ γοίοσβ 
ἴο ἴΠο86 ΨΠῸ δὰ βἰγαγβᾶ δῃὰ σσεῦα ἰῃ ταΐϑοῦγ. 186 
οοπάποι οὗἨ ΟἸὨγίβὲ ἔοστωβ ἃ ἀἰγϑοὶ οοηίγαϑὲ ἰὸ ἐμαὶ οὗὨ 
[86 τηοῃ ρἰνίηρ οὔδηοθ. Ηδ οδῃη6 ἰ0 βαγὸ ὑπαὶ πο 
ἨΔ8 ἰοβί; Ὑ 8116 ὑπο γ, ἴῃ ἰμοῖν ῥγάθ, γτορϑ]οὰ ἰμο86 
ὙΠΟ Πιδὰ ἰδίοὶν ρίνοῃ ὮΟρΘ οὗἩ οδοδρίηρ ἔγοσα ἰποὶγ Ἰοβὲ 
βίδίθβ. Ηδθῃοθ 8Ϊ]80, 88 ῃ6 ΑὩροὶ ἐμ ΡΓΈΒΟΠΟΘ, δοιὰ 
88 αν] ον οὗἩἨἁ {δ6 Ἰοβί, ΟἸτὶδί ΗΪπ.Β61Ὁ 18 δυγοῖγ ἴο ὑ8 
1Πδι [8.686 1010 ΟὨΘΒ ἃγα γαργοβθηἰθα ἴῃ ἰὴ ὑγοϑθῆθὸ 
οὗ Ηΐδα Εδίμοῦ ὈὉγ Ηϊτηβοὶῇ δἀπὰ Ηἰβ δϑϑοοίδίςββ. 

[ϑτιξκ : “ρτο ἴδ ΦδοοθΒ ἰδοῦ ραπίοα Ὀαῖογο 
ΟἿΣ ΘΟΥ̓́ΘΒ: ὈΘΠΘΘΙῃ ΓΘ [Π6 1116 ομ68 [(86 οὨἰ]άγο 
οὗ 59 δπὰ οὗ ὑτδο06] :---ἰἤοη τοῖν ΔηροΙ8 :--ἰ θη (ἢ θ᾽ 
βου οὗ ίδῃ ἰῃ βοανυθῃ, ἴῃ τ ΒΟΣΩ δ] τηδῃ ἰβ οχαϊ θὰ 
ΔΌοΟνΘ [86 δηροὶθ, ψῶο, 88 (86 στοαὶ ΑὩροὶ οὗ ἐδ9 
Οογοηδηΐ, οομιοὶ ἢ ἔγοτα ὑπ 6 Ὀγϑβθῆοο δῃὰ Ὀοβοῃ οὗ 
{π6 Εδίποῦ ἰο βᾶγο ἴποβο (δαὶ τγοσὸ ἰοβῖ: ἀπά αῦοτο 
Ηΐμὰ δραϊηζνοσ. 14){86 Εαίμον Ηἰτηβοὶῦ, δὰ Ηΐβ ροοὰ 
ῬΙθαβυγα."---, 5.] ι 

γεν, 12. Σιαῖ ἰέηῖ γ6 2---ἰπ οἷ, χν. 4, ἰμϊθ 
ΘΙ] 8 ἀραίη ἱπιγοαπορα ἴῃ ἃ αἰδογοης οοηίοχι, 
Βυὺ γα τ δα Υ ἰγαοθ 8 ἰῃίθτδ] οοπμηροίΐοη Ὀοί τ  ῃ 
ἴΠ686 ὑννὸ Οοολδβίοῃδβ, ὈΟϊὮ ἰπ γοίοσθῃςο ἰ0 86 οἰγουχ- 
Βίβδῃαϑ ἴῃ ΜΙ ΒΙΟἢ {ΠΟΥ ΘΓ υἱἱογοῦ, πὰ ἰο ἴΠ0 βίδὶθ 
οὗ [ϑοὩρ Ῥγου δ] πρ αὐ ἰ86 ἴἶτα6. ΤὨ ἀϊδδγοηοο, (μὲ 
ἴῃ [86 ο6 6886 186 Ηἰποίν- πο ΒΏΘΟΡ ΔΓῸ σοριοβϑηΐ» 
.(6α 28 Ἰοῦν ἰπ {π6 πιουπέαϊπδ, ἀπὰ ἴῃ [Π6 ΟΥ̓ ΒΕΡ ἴῃ (6 

ΒὨΟυ)ἀ δἰτα ΡΥ δεϊκηονίθᾶρο (86 ἕδοὶ, πίϊουϊ δἀορί- [ ιοὐϊογηε88. ,» 8 υῃϊπηροτίδηί. ΟΥἨὨ ρτοδαΐος τηοϊηουὺ ἰδ 
186 ἔδοῖ, ἐμαὶ ἱπ ἐπ ἀοΒροὶ οὗ Μδίμον ἴῃ 6 ΡαγΒὉ]0 
8 δα ἀγεαβοὰ ἰο 86 ῬΒδγβοαθ, γῆ {μοσάβοῖνοθ ΓΟΡΓΘ- 
βοηὺ ἴῃ πἰποίγ- ἶῃθ ΒΏΘΟΡ, ΜὨΐ1]6 ἴῃ {μ6 αΟΒροὶ οὗ 
ἴλιῖκο ἰδ '8 βρόκϑῃ ἰο 6 Νοῖν Τρϑίδιηοηΐ βηΘρῃ ΡΒ, 
Ὅ0, δἴϊονς. 86 δχδιυρὶο οὗ [86 Μαβίοσ, σοῦθ ἰὸ ἰδκα 
Βρδοΐαὶ ὁμαῦρο οὗ (Π6 Ἰοβί. 

γον. 14. Είνϑῃ 80 ἐξ 15 ποῖ 189 τῇ} οὗ γουχ. 
Ἐαῖοσ.---Ηὸ πὰ8 Ὡ0 ἢχοα ρυσφροβο μαὺ ομ6 οὗ (μ6868 
1016 ομθ8 Ρουίβῃ. ἥο στ 818 828 ἃ ἀδροίδῖνα ᾿ 
Ββιδίοηθηῦ δραϊηδὶ 86 ἀοοίτίῃα οὗἉ δου] ργϑαββιϊπα- 
ἰΐο ἰο οοπαεηιπαξΐοα. ΤῊΪ8 ποραίίοη ἱσωρ 68, ἱπ (86 
βτϑὺ ἰπβίαδποο, α ἀθηΐαὶ οὗἁὨ 411] ἰῇ οβϑ δϑαυταριϊοηϑ 86- 
οονϊηρ ἴο νοὶ ἈΙΘΓΑΡΟΪ 68] ταἰπβ αἰνοιαρί [παϊοὶα]- 
ἰγίο ἂχ ἰδο βίδίε οὗἩ δου]8.1. ΕὉΓΣ (}}}8 [ΏΘΥ ἤδγνθ ΔῸ 
ΔΟΪΒΟΥΥ Ἡβδίονον ἱπ 186 ρΌΒΡΟΪ ; οἡ [Π6 ΘΟΠΙΣΑΓΥ, 
ὑποὶν Βυχηδῃ ὑγϑα 1008 ἀγα ἴῃ ἀϊτοοὶ ορροβὶϊίοη ἴο (86 
ν}} οὗ ἀοὰ, Τμο βπέδιοιηθηὶ οὗ Ομ τίβί, αἶϑο, ουϊ ἀθηγ 
ἵτορ] 168 8ῃ δβητταδίίοι, ἐλιαὶ αοἀ πὶ] 6. ἢ (Π δὲ 811 βου. 
Ὀ6 βαγοὰ (1 Τίῃ. 1ἴ. 4). Ηδ που]ὰ βϑοῦγθ ἔον ΗΪπ- 
861 τ1ἈΠ6 11} σον οὗ Ηΐ8 βοοῖϊς : δὰ βθηοο οδ᾽] οὶ 
Β'ΠΟΤΑ, δη ἃ ΤΔΟΓΘ ῬΑγ  οΌ]ΑΥῚῪ ἴῃ 6 ἸΙοδί Οπ (818 ὙΟΥΥ͂ 
στουπα, μοη, Ηΐβ στοαὶ οδῦθ 18. οὰ ὈΘΠα] οὗ ἰδαὶ 
ὙΒΙΟ ἰ8 οὶ ; Ηΐβ 18. βαυΐϊῃρ ὕὅτδθθ. ΤῸ δυο δὰ οχ- 
τειὶ 18 Ηἰβ διἀπϊηἰβίγαίϊϊοι ἀϊγοοϊθα ὉΥ στδοο, ὑμδί, ἰῃ 
Ὑ]ΟῪ οὗ ἰϊ, οὨς Ἰοϑὲ ΒΏΘΟΡ ΙΩΔΥ οχοθοα ἰὴ ἱτηρογίϑῃοθ 
πἰηϑίγ-Πἶη6 ὙΠῸ ἃτὸ ποὺ Ἰοδὶ, Τμ686 Ὠἰηογ-Ὠἶπ9 ΒΏΘΘΡ 
εἰν ἔοοὰ ὑπογαβοῖνοθ (δοοογάϊης ἰο [6 ραββαρα ἴῃ 
(6 ἰαχι), οὐ εἶβὸ ἄφοῖα ὑβοσβοῖνοθ ἱπάοροηάθαϊ οὗ 
βροαΐδὶ μοῖρ (δεοογάϊηρ ἰο (86 ῥραββαρὸ πῃ [16]. Αἱ 
εἷν ονοπίβ, ἰμ6 σαϑο 18 αυἱΐϊα αἰδδγοηῦ πὶ (86 Ἰοδὶ 
Βθθορ, Ἡδοίμου 06 ἰάρα οὗἉ “ ἰοβὶ "") Ὀδ6 ἱβκρῃ ἴῃ (80 
οὈ͵οοϊῦδνο, ἃ8 ἴῃ {μ6 ἰοχί, ΟΥ ἰῃ {πΠ6 Βυ δ) οἴ γ9 Β6Ώ86, 
85 ἴῃ [1κὸ. ΤῸ 8}1} βυῦοι 186 Ὀ]ορβοὰ ἀθοῦθα οὗ στϑοθ 
ΔΡΡΌΪΙ6Β, δηὰ ἔον βυοῖ ἰδ ϑὅϑοῃ δῃὰ ἐμ6 ϑϑρίγιῦ δὔὸ 
πδιύην, 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1. Ιὰ βου ον σα ΐΓ6 8 ΔΩΥ δυσαμηοηῦ [0 ΒΟΥ {πδὲ 
{818 βἰδίοιηοπὶ οὗ (6 [μοτὰ οοποογίηρ ἰδ 1110 Ομ] ἃ 
δἴοσβ μῸ ονϊάθσιοο δρϑίηβέ ἰΠ6 ἀοοίσο οὗ οτἰκίῃαὶ 



820 ΤῊ ΘΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ͂. 

εἶη. ἜΤ ΒΟη Φοβυβ οΔ]] 6 Ῥοίονγ Ὀ]οββοά, Η6 γοΐοττοὰ 
(0 μὲ δῖ ἢ δὲ ίοσγ, ποὺ ἴ0 ἷβ ἱπ νυ  }} γ δα Βὶ- 
το. δα δυῖγ, τ θη βοιτηρ ἴ[μ6 ΟΠ] ἴῃ {86 τοϊάβί, 
ἦι 15 ἰἰ8 Ομ 4} } ΚΟ 6588, δη ἃ οὶ {Π6 τρογὸ ἔδο οὗὨ 1ἰβ 
γουΐι, ἔαν 1688 (πᾶὶ οὗὨἨ 118 Ἰῃποοθῆσθ, πῃ] ἢ 15 ἰηἰοπά- 
Θὰ δβ δῺ δγ Ὁ]6η) δΔηα τηοᾶθὶ, ΟΠ] γη ἃΓῸ ΠΟΓῸ ἃ 
ΒΥΥΩΌΟΙ οὗ ᾿υτ  γ, χϑὲ 88 πδίαγαὶ Οἰτὶ ἢ ἰ8. ἃ ΒΥΤΩὉΟ] 
οὗ τοξοῃογαιίοη. Ἠρθηοα Κὸ 8180 ἰηΐον ἱπαὶ 86 Ιοτγὰ 
Ἰιοσο δἰ υὐδὰ ἴὸ {86 παίαγαὶ Ὠυσα γ οὗὨἨ ἰΐπο ο}11ἀ, ἰο 
ἰϊθ ἀοροῃμάοποο, ποοὰ οὗ αβεδοὔοη, δῃὰ οοῃβοαυοηὶ 
Ὑϑηΐ οὗὁὨ ργοιθῃβίοη, 88 611 88 ἰ0 118 δ] Ογτηθηξ οὗ (86 
Ῥδβϑϑίῃρ ΠΌΤ ἢ. - 

2. Ἰῦλο ἐδ ἐλε σγραίεοδέ ἐπ ἐλ Σἰπράονι ΟἿ λεαυδη ἢ 
--ῸἼΥΒο δδβ {π6 ὈγίηϑοΥ Ὁ 10 τοϊρἢγὶ δἰπηοδὶ βοτὰ 88 
ἱΥ τ00 ἀἰβοΐρ]68 σοσα τοἰαρδίηρ ἱπῖο ἱποὶν οἱὰ Ψον Βἢ 
ΥἱονΒ ΟὗἨ ἃ ΘΑΙΏΔΙ Κἰηράοῃ, τὶ ΡΟ] 64] οδῆοΘ(Β, 
ΓΔΏΪΕ, δα ἀἰση 65 αἰδοίην ἰὸ 1, Βαυΐ 8 γῶἂὃβ 
Ὠοὺ ἴῃ0 86. ΤΠΘΥ ΚΗΘῪ {μα (μος ἐκκλησία Μ8Β 
ἀοδποα ἴο ἔοστῃ ἃ οοπίσγαδὶ ἴὸ {Π6 δποϊθηΐ ἱΠΘΟΟΓΒΟΥ͂, 
δηὰ τὸ 1π6 Κἰησαοχηβ οὗἁὨ {8185 ποιὰ. 5111}, 1ΠΟΥ̓͂ πδὰ 
88 γοὺ πο δἀδαιδία σοποορίΐοη οὗ ἃ βρί τι 8] ογάον οὗ 
τΐηρθ, δηὰ δοσοσα ρῚ ἰγδηβίοστοα ἴὸ 1:6 ΟΠΌΤΟΣ 
τοὶ ΡΟ] ἶσ81] δπὰ ΒΙΘγΡ 081 δϑβοοίδίίοηθ 1 ἃ 
ΟὨυτο ἢ 88 ἰοὸ Ὀ6 ἔουπάρά, ἃ ΠΙΘΓΆΓΟΩΥ τηπδί, ἰπ [Ποἷγ 
ορἱηΐοι, Ὀ6 ᾿ἰπβιϊταϊοα δἰοηρ τί τ, ΤὨΪΐθ ἰά68 ΒΘοτΩβ 
ἴο δᾶγο Ὀθοὴ ΌΓΓΠΟΡ σοηδιτηοα ἴῃ {μοῖν τη 8 δον 
[6 ἰγαῃβλοίίο δθουϊ 106 ἰὑγἰυ θ- ἸΟΠΘΥ, ἱπ πὶ ἢ 
ΤΠ6Υ βϑοῖὰ ἰὸ δύο ποίϑαὰ σϑίμοῦ {86 αἰδοίου δΟη- 
ἔοττοά οὰ Ῥοΐογ, ἴδῃ 18:6 δυτ δύο Ἡμὶο δ6 δὰ 
οχρουϊομοοα. 

8. ΑΒ ἴ6 ἱπαυΐτγγ οὗἩ [86 αἰδοῖ ]68 ὈΟΓΘ 80 ἊΪ8- 
ΠΟΥ ὉΡοΩ ἰδ οΒ δ] ἸΒῃπλθηΐ οὗ ἃ ΠἰθγαγοὮν, [ἢ 6 
ΒΥΤΩΒΟΪΪ6Ά] δοίϊομ οὗ ἰδ Μδϑίοσ, ἰῃ ρ]δοίηρ ἃ οἢ]]ὰ ἴῃ 
[86 τηϊάδβι οὗ ἴῃσπι, ἰοστηθα {ἢ τιοβὺ οοτηρίοῖο γοξαυίδ- 
ἐΐοη οὗ (Ποῖγ ἱμΠθοσγ. 5111, {Π]8 ᾿ἰγδηβδοίοη ἀοο8. ποὶ 
πη (λ6 Ἰοαδὺ ἱηγδ)τάδία {86 ᾿ῃϑιἰ τυ οη οὗὨ [06 δροϑβϑίο])ὶ- 
08] δῃηὰ δοο] βίδα] οἥ ας (οἢ. χυἹ.). Ηρθησθ 186 Ρ0858- 
ΒΑρ6 τηυδίὶ Ὀ6 Γοσαγα θα 85 ΟὨ]Υ͂ ΤΏΟΓΘ ΟἸΘΔΙΪΥ ἀοδηΐηρ 
[0ὴ6 δοοϊοδίαβιῖ οι] οὔ 6, 8ἃ8 ἃ τι ϊηἰβίσΥ οἵ ἰονα (ἃ ταΐῃ- 
ἰδιοσαὶ οἶοθ ἴον {π6 δαςσογαοίξμγα οὗἨ [6 ὙΠΟΪ6 οοη- 
στοραιίου, δοοογαϊηρ ἰο {πὸ ῥΥἰποῖ ρ]68 οὗ [ἢ 6 ροΒρε]), 
--α Π ἰΒΊΡΥ οὗ Βυπ} 1} ν, ἴῃ Ορροϑιτοι ἴ0 Εἰ ΓΑ γο ἶσα] 
Οἰαἰ τι ; οὗἩ Θου ἀοβοθῃβίοη ἰὸ 1116 ΟΠ 68, ἴῃ ορροβίιοῃ 
ἴο ἰμδὺ οὗἨ ἀβορηάϊηρ ὕταὰοβ.: διὰ οὗἨ ραδβίογαὶ τυδίοἢ- 
[Ὁ] ΠΟΒ8, 'ῃ ΟΡΡΟΒ το ἴο ἈΪΟΡΆΓΟὨΐοαὶ ὑυ].ὰ6 δηὰ ἀοτὰ- 
ἱπδαίῖοῃ, 1 6}} 15. ΠΘΓῈ σμδγδοίοτὶζοα δηὰ οομἀετηηοᾶ 
οὶ 828 ἴμ6 ρταπὰ οἴδῃοο οὗ Νον Τοδβίδιηθηὶ (ἰσοθδ, 
δηὰ 6ϑ {π6 στοδῖοϑι ἰοτηρία οι δηα οογττυροη οὗἁὨ ἰΐ6 
Ομ γϑύδη νου, τοι {8 Ἔἀχρ] δηδίοι οὗ {πὸ Ἰοτὰ, 
ἜΘ 8ΓΘ ΘΙΒΌΙοα ἰο σαῖμον ἰδ6 σγοδὶ οὐ έηοβ οὗ ΝΟ 
Τοδίαιαθαὶ Ομυγο οτάθγ: 1. 18. Ἰοδαϊηρ ῥυϊποὶρ]68 
(ἴῃ οἿνΣ δβϑοίϊοη) ; ἃραίη, 2. {86 τ] 68 οὗ Ομ εβίϊδη αἷ8- 
Οἰρ πα ; 8. ἴῃοξα οἵ ΟἸγβ δ δῃὰ δος οβί θοαὶ} ΔὉ- 
δοϊυομ. ΤῊ Ἰοδαϊηρ ῥυἱμοῖρ ] 68 ἀΓῸ 88 1Ὸ]]ΟῪΒ : 

α. ΕἸΆΒΤ ῬΕΙΝΟΊΡΙΣ: Εἰχοορέ γὲ δε οοπνυογίδα.--- 
Οοπνοσγβίου 1β (ῃ6 ὈγίπηΆτῪ οοπαϊίοη, ποὺ ΟὨ]Ὺ οὗ Ὀθ6- 

ἰοδάθγβθ ἰῃ {μ6 Κίπράομι οὗἨ ποάνθῃ, Ὀὰϊ ουϑὰ οὗ 
ῬΟΙΩρ᾽ ΤΟΙ ὈΘΤΒ οὗ. ΤὨΐΒ ΘΟ νουβίοῃ τηυδὺ Ὀ6 ΤΏΟΤΘ 
ῬΑγ συ] ῖν οπαγαοίογιζοὰ ὈΥ ἃ ΟὨ] ΑΙ Κα πδηὶ οὗ ρήθ- 
Ὁδηβίοη,---ἶἴ 6., ὈΌῪ βρί γἰϊυδ] Βυτα γ, ἩΒΪσἢ ΙΩΔΥ͂ ὈΘ 
ἀοδοῦϊ δοὰ 688 τορϑηίδῃοθ ἰῃ ἃ ρογηδηθηῦ ἔοττη. Ηθησο 
(86 ἱτηροσίουβ ᾿ογαγοῦ οχοϊυάοβ ἰδοῦ, θοΐ ὈΥ ΐ8 

᾿ ρὶτὶς πὰ ὉΥ ᾿ἶ8 οοπάποϊ, ποὺ ΟἿ]Ὺ {τὸ Οἴἶοοα, Ὀυὶ 
Θύθ ἔγοιῃ ἰδ Κίησάοχαῃ οὗ μοανϑῃ ἰἰ561[, Ηθ οδδβθβ 
ποὺ ΤΩΘΓΟΙΥ ἰο ὈΘ6 ἃ βογτδηὺ οὗ ΟἸγῖβι, Ὀυῦ ονοῃ 8 
Ομτβείδη. ΑἹ] βοὴ ἀθβίγοθ δέου ὈΓΙΤΔΟΥ τηυϑί Ὀ6 
Τοαονθα ΟΥ̓ ΘΟΏΘΙΒΙΟ δπαὰ σοροποσαίΐοη ΠΌΪΟΣ: 
“Ὑ ΒΟ 88 ΘΥ̓ῸΣ ΒΘΘῺ 8} ΔΗΪΠ14] ἰἡνίηρ ἴον 118 Βοδὰ 
π|ὸδ ἀοδὰ 3» 

ὃ. ΒΕΟΟΝ ῬΕΙΝΟΙΡΙΕ: ῬΡλοδοευεν ἰλεγεζοτα δα 
δωηιδίο ᾿ἰηιδεῖγ.---ΕΔῸΚ οὐ ἀἰσηλν ἴπ ἴμ6 κἰησάοιι οὗἁ 

,γουῃρ 

ΠΘΑΥΘΏ 5 ἰἴο Ὀ6 ΡγΓΟροσ οπδιθ [0 Πυτ γ δηὰ ἰοὸ τὰ 
τηἰϊπἰβϑί τ οὗ ον. [π Οἵ Υ πογϑβ, Γ68] φοῃ ἀοβοθηϑίοῃ 
(μοῦ το γον ΟΥ̓ ΒΌΟΒ »γαδεδ ΔΒ ἴῃ6 Ρ8ΡΑ] δέγϑμὲ ϑὲγ- 
ὉΟΥΆΤ.) 8. ἴο Ὀ6 {86 Πηραϑῦγο οὗὨ ΟἿΣ γϑα] δχαδ]ιδίσῃ. 
ΤῊΘ ξΈΠΟΓΑΙ ὈαΒ18 Ὁ ἀοΥ] γἱπρ' 8]} 15, (μδὲ 811 ἀγὸ δαταὶ 
Δ ὁπ6 ἴῃ ΟἸγδί. Τ|6 ἀοδῖτοϑ δου ῬΓΪΤΩΒΟΥ δγὰ ἰὸ 
Εἶνε μΪαθθ ἴο δὴ Ορροβίϊε ἀδβῖγο δἣεων ἔγδαίογιηδὶ βὸν 
ψίςθ οὗ ]ουβ. 

δ. ΤΠΙΒῸ ΡΕΙΝΟΙΡΙΕ; ἴγλοδο δλαϊΐ τεοεῖνε οπὲ 
δυοῖ, ᾿ἰ εἶα οὐδα.----ΟἸτγῖδι που] μᾶνθ ὰ8 γοοορτιῖζο δπὰ 
τοοοῖγο ΗΐτμΒ6]Γ ἰπ ἴπο86 1116 ΟΠΘΆ, ΟΥὁ ἴῃ ὈορίπΠοΙβ 
ἴῃ (ῃ6 ἴδ! 8... ΟἿΓ ονὐδηρ  οδὶ τηὐηἰ ΒΊΣΥ 'β ἰο δ6 οἰατ- 
δοίογζοὰ ὈΥ͂ τοβρϑοὶ δῃὰ γοῃογδιοι Τὸν (ἢ 6 δ {δαὶ 
8. οὗ ἀο(, οτ ον ΟἸγῖδὶ ἱπ ΗΪ8 1}11}60 ὁθθβ. ἸΤδα8 186 
Ῥδϑίογα οβῆδθ 18 ἴὸ σοτω ἷῃδ [86 αὐ} 1165 οὗ ἔγεδάοι 
οὨ 1ῃ6 οπ6, δηὰ οὗ Ιοῦθ οἢ [ἢ οἴδον, μδπὰ: πὴ ῖ]6 ἵὶ 
ἷ8 δῦ {86 Ββᾶτηθ ἔπη6 τηδᾶθ {116 ΣΙ6Δη8Β ΟΥ̓ ἰγδί πίηρ ἰῃ6 

δῃηά {Π6 ΑΚ ἴῃ (αὶ ἰοὸ 186 τρδη δορά διὰ 
[0}} βίδίυσο ἴῃ ΟἸ τίει, 

Τὰ μοῦ τ ἴδγθα ἄθστοθβθ οὗὨ ΟὐΔΏ ΡΘΗ Δ] ὑτὲ 
ΤΏΔΟΥ͂----ΒΌΣΏ]6 ΤΑΙ ἢ, σοη ἀοβοθηδίοῃ ἰὸ 186 11{116 μος, 
δὰ (η6 ἰγαϊπίπρ' δηα οἰ εναϊΐησ {Π6ΓᾺ---ἶπ Τρροκπίοη 
10 186 {δ γθ6 βίδροβ οὗ ΒΙΘΓΆΓΟΏ1ΟΔΙ ὑσμιθου, ΤΈΣ ἰδἴ- 
[6 Ὁ 8Γ6---ἹἸ Ῥτορτοϑϑῖνο ΒΥ Ρ0]}168] ΘΟΠ Γαΐ οη ἰο δῖ6- 
ΓΆΤΟΒΊΒΤΩ ; 2. ΒΙΟΓΑΓΟΉΪ 68] ἀδῆοῃϑ; ὃ. οοπίοιρι 
οὗ π|6 σοῃρτοραίίου οὗ ἰπ6 1116 ομθϑ. ἊἈσσογαϊηρῖν, 
τς ἰτῖρ!ς ογόνγῃ οὗ ἰ}6 ἔγι!6 τοϊηϊδίον οὐ ΟἸσὶβὶ σοῦ. 
βἰβ8 ἴῃ σοηγογδίοη δα πυσα γ, ΓΓαο ΓΔ] βοσυΐοο οὗ 
Ἴονο, δῃὰ νοῃογδίίοῃ [ὉΓ ἴ10:6 Ὀσ ΘΒ. Θμδγαοῖοσ οὗ ἰ86 

οι (ΟἸγῖβι ἴῃ (86 1116 0068). 
4. τόλοϑο ελαϊϊ οὔεπα.--- ὁ δα ΠΟ ἃ ἀο1π- 

Θαίου οὗἁ ἴΠ6 ορροβὶϊθ οομαυςὶ. 
α. Ἑτοῖι ἴΠ8 σοπίοχὶ τὸ ραῖθοῦ ἰμδὶ ὑῃ6 Ρδ5 

ΔΡ}]16ε8 Θχοϊυβίνοὶυ ἰο ΟἸΈΈΠΟΟΒ υϊβίηρ ἔγοσῃ Ὠίθγαγο 
1684] ᾿γτίάο, βο μοχα] δίίο δηα οοηίοτηρί οὗἩὨ ἰμοδὸ 11 116 
ο68, ΤΏ ογὰ γαϊ σε ίουϑ ἰὸ {86 δῖ:ι, δμὰ 1 θπ [0 (89 
ῬΌΒΙΒΗτηθηΐ, . 

ὁ. Φεβυβ δῃπούηῃοοθ ἐμαὶ σρεαὶ ἀλορον δηὰ οὐδ. 
τυρίοη πουἹὰ δοογιθ ἰοὸ 86 νοῦ ἤγοτῃ {686 οδδη- 
(685, οα υπῖο 6 ποῦ] θδοδυβα οὗ Οὔἶΐδς68 

ς. με [μοτὰ βῆονβ ΠΟ Ηΐβ Βουυδῃΐβ ΣΏΔΥῪ ΘΟΠῚΘ 
ἰο ρἶνα οὔδηῃοο ἴο οἴδοσγβ, μανΐηρ θὰ ἤγαϊ ἰοιηριοὰ 
δηα βράἀυσοα {δοιηβοῖνοβ (Ὀεὶησ οεοηθοα ὉΥ ἱδεὶς 
δδηα, ἱμοὶν ἔοοῦ, οΥ 1Βοὶγ 6γ6). τὰ ἐδ σοπίοσὶ 
βδῖμον ἰδδὺ ἴῃ (818 οοῃηθοίΐοῃ 80 ἴδττα λαρά τεῖετβ 
ἴο ΘοοἸοβίβϑιοαὶ ἀθβροί,βιι (λέδι(. χχὶϊ!, 18, 14), 7οοί 
ἴο δοι νυ! ἰμ ῥγοβο γζίης (Μαῖῖ, χχῖΐ, 16), δὰ γε 
ἰο ῥὑτίάς οὗ Κπον]οάρα τ ῖο ἢ του]ὰ βθοκ (0 δχϑὶὶ Ρδ. 
ἰγίβιϊς, ρποβιὶς, ἰμθοβορῃϊο, οὐ χωγβίϊοδὶ Ἰοτα δηὰ ἤε 
Ἰουβῃὶρ δῦονϑ ἱῃς Οπυγοῖ, οι. χὶ. 8. Το Αροδῖΐα 
Φοδη, τὸ Ἧὰ8 ἰῃ6 ΟΟΟΑΒΙΟΙ Οὗ (818 βαγίηρ, Βἰπιβοῖ 
ΔΒΌτγαθα ἃ βίρτιαὶ ἰηβίαπος οὗὨ {Π6 ΤΏΔΠΠΘΥ ἴῃ Ἐπ ἰοἢ ἃ 
τίσαῦ Βαμα γγὰ8 ἰο Ρ6 ουϊ ΟΝ (8ε6 ἴῃ6 δυϊμονβ Ζεδεπ 
«ὔεδω, ἰῖ. 2, Ῥ. 1021). δον (111. 26) βϑοσὴβ ἰο ονεοοῖς 
16 πΘΟΘΒδΙ ΤΥ οὗ Φοἢη᾽ 8 Βρϑοΐδὶ ἐγδαϊπίηρ ἴοὸσ [86 Βὶρὰ 
Ρἶδοθ ψο ἢ 88 ἰ0 ΘΟΟΌΡΥ ἴῃ (Π6 Κιπψάοιι οὗ 
ἀοά. - 

ἄ. ΤῊ δοῦγοθ οὗ ἰπ686 οἴδηιοθβ : δοπίοσηρὶ οἵ {86 
1116 οὔθβ. ΤῊ 8 18 ἴο σῖτο ρἷδοθ ἰ0 ἃ Ῥγοροσ δοκῃον)- 
οἀρτιοηὺ οὗὨ ἱδμποῖν ομαγδοίοσ, οὗ {πον τη γϑύθγϊ ουλ ὑτῸχ- 
᾿τ γ ἴο αοὰ, οἵ {Ποἷν οΔ}]1ηρ᾽ ἀηὰ οὈ᾽οοὶ ἴῃ ἰδὲ ηρ- 
ἄομῃ οὗἁ Βοαάσθι, δηὰ οὗ ἰμοὶν ρογ ουϑ δῃὰ δ)οββοὰ 
τοργοβθηϊαιϊδνοβ δηὰ ρυδγ ἴδῃ, υἱἦζ., 106 δηροὶθ δηὰ 
Ομγῖβὲ Ηϊπηβ6} Ὁ. 

δ. ΒΟΙΒ {πὸ δονϑ δι 6868 ΔΓῈ ΠΟῪ οχρίδι πο 
δηὰ ἰἸυδίχαιϊοαὰ ὈΥ ἰῃ6 ΔΙΠθΑΣΩΘΏΑ] ἰάθδ απ ΟμΒΓΔΟ- 
ἰογβιὰς ἔδθαίαγο οὗ (06 Κίηραοτιῃ οὗ ποδγου, το 19 
σομρβββίοῃ. 70 ἐδλα ϑοκ αὶ λέαπ ἕξ οοπις ἰο βάφε 
ἐλαὶ ωλίοξ ιοαϑ ἰοδί, ΟἸἈτὶδὶ ὈΥσΩ ΔΓ σᾶσηα ἰὸ βεεῖς 
ἐμαὶ νυ ϑὶοἢ νγ88 Ἰοβὲ, δῃηαὰ ποὺ τ γον ὑπ {{π|16 ΟΏ68. 
Ιῃ (δὲὲ8 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ βονογοίρζῃ οἱϊγ, πθοσο ἰδ ΒΑΥΪΟΌΓ 

ΟΟΏ 
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ἀεβοθηβ ἰὸ ἴῃ ἰΙονοδὺ ἀδρὶδ οὗὨ τοΐβοσυ, ἔμ γθ ἴο ἀἷ5- 
ΙΑ ἷπ 811 ἰὼ5 διϊποαβ ΗΐβΒ ομδσϑοίοῦ 88 Εθάθοπιοσ, ἰἱ 

᾿ ρΟΒΒΙ]6 ἰμηδὺ Ηἱβ βιυδοταϊμαῖθ βογνυδηΐβ βδου]Ἱὰ 
δηο ΡΟῚ Δ Ορροδὶΐθ οοῦσβο. Τὸ δι 688 οὗ 
(06 ΚΑΙ] ΒΒ ρμοσαὰ ἴῃ ἐδ τηουπίδί ΒΒ ΒΟΥΥΟ8 88 8ἢ 
ΘΙ] οτὰ οὗἁ ἰῃ6 ἔα Ὁ] 1688 οὗὁἩ ον ΒοΆγΘΩΪΥ ΚΠορμογά. 

. Βαϊ [86 τοοὺ δῃᾷὰ δρτγίηρ οὗ πεῖν 116 τηυδὺ υ] τα δίοὶν 
δο ἐγαοθὰ τὸ 186 ρτδοίουβ ρύγροβο οὗ οὖν Βαίμος ἴῃ 
πὐελλίας ψο πἰ Ποῖα ποι 18αὲ οδδ οὗὁὨ (8686 1ἐ{{1|0 ΟΠ 68 
ΡΕΣΙΒ 

6. ΤΊ ἰδοὶ, ἰμαὺ ἴῃ Μαιί, χυἹῦ. ἐπι6 ἀἰβοῖρ]659 δγθ 
ἰἱηοάἀυορα 88 δβικίηρσ ἰῃ6 οτὰ γῆ τ [86 ψτοβδίοϑθι 
ἷῃ [86 Κίηρσάοτῃ οὗἨ ἢοδνοη, ἱποοπίοβί ὈΪΥ ῥγοόνοβ (δὶ 
Ηϑ οουὐ]ὰ ποὺ ματα τωοϑηὶ ἨΪΐβ βίδιοπιθηΐ ἰῃ Μαίϊ, χυΐ. 
ἴο ἱΩΡῚῪ ἰμδὺ Ῥοίοῦ γγ8 ἴὸ ΘΠΪΟΥ͂ ΔΩΥ ΡὈΥΣΙΤΩΔΟΥ͂ ἴῃ (86 
Οδυγο!. 

ἢ. ὙΥ ὁ ΤΩΔΥ Π6ΓΘ σοτηδτῖ, ὑμαὺ ἴον οἀὐπιοδίίομδὶ ρυτ- 
ῬΟΒΟΒ ἴΐ ἰ6 »Ὑὸ}}, τί θ6 ]  ἰο βοὺ Ὀθίογο οἰ] άγοη ἴμ6 ὑπὸ 
Εν ἀδηρογρ---οὗ Ἵχοοβδὶγο ΒΒ 688, οἢ 16 ΟΠ 6 

ἀ, δῃὰ, οὐ ἰδ6 οἶμον, οὗ δὰ ἀμ ο 116 δρίγὶϊ, 

ΒΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΔΟΤΊΟΑΙ, 

Το [,οτὰ Ηϊταβοῖῖ πιυβὶ βοῖι]α [Π6 χυσδβιίοη δοουὶ 
. Ῥείχηδου.--- ΥΪΏΔΟΥ ἴῃ ὑπὸ Κίηραοτχῃ οὗ Ποανθὴ ΒΟΪΟΏΡΒ 

ἰο σῦϑουγα οὨΙ]άτθῃ.---Τ 6 ΒΟ ΘΙ. ἀσοϊαταίίου οὗἩ (6 
Τοτὰ ἀραϊηβὶ ΔΗΥ͂ ὨΌΓΤΩΔη ὈΓΪΙΩΔΟΥ͂ ἰῃ ΗΪ8 ΟΠαΓΟἢ.--- 
1μοῖϊ υβ ἴακΚα (86 1118 ομ68, πὰ ποὺ [16 στοαὶ οὗὨ {8 
χοῦ, 88. οὺν τηοᾶοὶ ἔον {ἢ οδῆςο8 δῃὰ ἀΐροΐοβ ἰῃ 
ἴδο. ΟΠυγοῆ.---ΤῊο 16 ΟὨ]]ὰ ἃ ταγηΐηρ [ἰΘββοι βοὺ Ὁ6- 
ἴοτο ἔὸ Αροβῖοβ.-- -Ηον ἴΠ6 Ι,οτὰ πΔ8 τηδὰθ ΟὨἑ] το 
ΔῬΟΓΡοίαΔΙ δηὰ ᾿ἰνίησ οοπαἀοστηηδίίοῃ οὗ βρἰ τὶ] δηά 
δοοϊοδίαβιοα] ῥγοίθηβ: 0}8.---Ἐμ6 οὨ]ὰ αὶ ἱποίοϊ ὰ οω- 
Ὀϊοι: 1. Α τοῦδ] ἰο ἴΠο86 ΠΟ ἄθϑτῃ ἐμϑιηβοῖνοθ 
Ετοδὶ, Βοῦν [ΠΟΥ͂ ἃγὸ ἰο ὈΘΟΟτΩΘ 1016. Δα ἐμ ΟΥΘΌΥ ΓΘΔ]}}Υ 
στοαὶ; 2. 8 Βυ0 0} οὗἩ ἰβοβθ ἯΠΟ δζγὰ 11{|16 ἴῃ ἃ βρί τὶ ὑ- 
ὯΔ] 56:86, δη ὙΠ0 δΓ6 Ὡοὺ ἰ0 Ὀ6 οὔεηῃάοα ὮὉΥ Βρίτὶῦ- 
ἘΔ] ἀοτηϊπαίίοη.---ΘΓΒΟΙΑΙ γοσεηθγδίίοῃ ἰδ 6 σοπαϊτίοη 
οὗ οοοϊοβἰαδβίῖοαὶ στοαίῃ688.---ἶν 18 ΔΙ ορ ΠΡ γαΐῃ ἰὸ 
οοῃίοπα ἴογ 8 ροβι ἴοι ἴῃ (6 Κίηρσαοῃι οὗ αοά, 1 ἴῃ οτα 
ἦδ ΔΗΥ͂ αποβίϊου 88 ἰὸ ον ἢαυΐηρ δηἰογοὰ ἱπίο ἰϊ.--- 
“ Ἐχοορὺ γὰ Ὀ6 οοπνογιθα : οὗ, δἰ τλβ δἴϊεσ που] αν 
Βτοδίμο88 ἴῃ ἴ86 ΘΒ ΓΟ, 8ΓΘ ἴπ γα ΕΥ̓ δἴτη8 δον χὸ- 
ἱπσ Ὀογοπᾶὰ (8 Ρ4]16.--- αὶ Ρογνογβίου οὗἉ [86 οβδῆοα οὗ 
τοϊηἰβίον ᾿ἰπίο τ ]ογ, 88 ταϊβίηρ [Π6 αιιοβίίομ οὔ ἰμ6 βοη- 
αἰμθηθθβ οἵ ουὖν δγβὺ δοῃνθγβίοῃ.--- Ἡδὲ γεβροοὶ 
ΙΏΔΥ ΟὨΙ] το’ ΒΟΡΥ͂Θ 88 πο 618 ἰο {Π|6 τηϊηϊβίοβ οὗ 
Ομ είδι "ῷ.-- - Το ΟἸ γβδ "5 Κ,ΘΏΘΓΑΙΙΥ 3---Θο! ΕΔ βοτηθης 
[86 ΟὨΪΥ τοβδὰ ἴἰο οχδ) αἰΐοῃ ἴῃ {π6 Κίπράομι οὗ ἤρᾶυθῃ. 
-- ον ἴδς [06 οποθ ρον, ἰυδὲ Ὀδσοδυβα ΤΏΘΥ ἃΓῸ 
11:116.--- ον {Π6 νηΐ οὗὨ ρῥτγοϊδηβίοῃ ἴῃ ΟΠ] ἀσθ 86- 
ουγοβ ὑἱποῖγ οηὐογτηοπὶ οὗ ἸΣἶα δηά {Ποῖς ῬΓΘ- σοϊθηςα. 
---͵ἼἸ 6. {Ἐπ γθοῖο] βοστηοῃ οὗ [86 ᾿ογὰ οἱ {πὸ βυδ᾽οοῖ 
οὗ 186 1116 ΟὨ68 : 1. ΒΘΟΟΙΩΘ 88 1} {{16 ΟὨΠ] τη, ἰῃ οὐ- 
ἄος ἰο Ὀθοοῖηα ΟΝ τ βιΐδηβ: 2. Πρβοοῖσο {π686 {16 
οἰὐ]άγομ ον ΟἸ τίβι ΒΒ βαίο., 8. Οὔδηὰ ποὶ ἴπ686 1116 
οἰ] άγοη, 30 ΘΠΪΟΥ͂ {86 χυδΡα Δ Βῃ}ρ οὗἨ {6 δηροὶβ 
δηὰ οὗ [86 ΕΔΙΊΒΟΥ ὙΠῸ 18 ἴῃ ὨΘΑΥΘΏ.--- 7 ΒΟΒ0 888]]} 
Τοοοῖνο ομ6 βυοῖὶ ᾿10|16 ΟὨἱ]α.--ΟἾἹΥ μ6 ῆο οδὴ ἔδοᾶ 
186 ἸΔπὴῦ8 οδῃ ἔδοὰ (86 ΒὮ6οΡ ; δό6 Φόῇη χχ, 1ὅ.--- 
Ἡοπογϑῦϊα αἰδβιποϊΐου οὗ ἐδ οδῆοο οὗὨἨ ἰδδοδον.---ὅ6- 
σγοη 688 οὗὨ {π6 οἰ ΘΟΒΟΙΟΔΙ οβῆοο.----Π ]οτηη Ἰυάρτησηΐϊ 
τοβίησ ΟἹ ἴΠ086 ΠΟ σίνο οὔἴδηοο ἰοὸ ὑΠ6 11{1}6 ΟἸΘΒ.---- 
Τὸ νῇαῦ ΟἸΠΟΟΒ ἀἰὰ 1Π6 ΤΟΥ ΒρΘΟΙΔΙΪΥ τοΐον ἴῃ (86 
ἰοχὶ "---Οἴδῃμοοῦ ἃγθ ὑπανοϊδ]ο, γοὺ (Ποἷρ δ ΠΟΥΒ 
δΙῸ ΟὨδυσ Δ Ὁ] ΜῈ (Π6πι.---ἼΓ τὸ ἃγο 10 δυοϊὰ ρὶ νη 
οἴσῃοο ἰο 186 ΤΩΘΙΏΡΟΙΒ οὗἨ ΟἸ τβὶ, Ἰοῦς 8 Ὀδαγα ὁ 
ἰδιείηρ οἴἴδηοο ἱῃ ΟἿτ ΟὟ ποτ Ὀ618.--- ΠΟῪ ἃ ΟἸγίθ- 
ὕδῃι ΤΑΥ͂ ὈΘΟΟΙῺΘ δὴ ΟἼἶδηοο ἰὼ ἴπ6 Οδυτοὶ: 1. ΒΥ 

[86 ἀοτηϊηδίΐοι οὗ ᾿ἷΒβ Ὀδηὰ ; 2. ΌὉΥ͂ ἴ.6 Βρυγίουβ ᾿γοθ- 
οἰγυϊχὶην σϑα]ὶ οὗ κὶβ ἴοοϊ ; 8. ΌὉΥ [806 ἰαπαιίοαὶ δηὰ 
αἀἰδιοτίθα ρογοορίϊομβ οὗ Ὠἷβ 6γ6.- οἷ ἃ ΟΠ τθδη 
ἰδ ἴο τᾶ κα δβυγο οὗ δἰβ [6] ονγβΐἷρ τὶτὰ 16 ΟΒυΓΟΒ, 
Θγ η δὲ ἰδ οοϑὲ οὗ ἰδ τηοδὺ ρῥδὶ [Ὁ] βδουἤσοβ, Βοτα, 
ΧΙΪ, 8: ἰῃ (86 ΒΔ126 ΤΩΏΔΏΠΟΡ 8180 [0 βοοῦΓο ὨΪ4 ΟἾΤΏ 
βαϊναίίοῃ.-- -ΤῊ6 δθυδο οὗ Οοα δ ρἱ δ [0Γ Β6 8 53}} ρὺτ- 
ῬΟΒ68 ὙΠ Θ5 ΓΘ ΟἿΓ γυΐῃ.---ΟἸγῖβὶ οοῃ ἀοβοθηάΐηρ ἴὸ 
Βοος ἰμαὺ τ ΒΪοἢ γα 8 ἰοϑὲ 8 τηοάοὶ ἰο ΗΪ8 βοσνδηῖῇ.--- 
ΗΟΥ ἴδ6 νὰὺβ οὗ [86 [(ογά, δπά οὗ ἰβοβθ σῆο πουϊὰ 
ΑΒΒΌΓΩΘ ἴΠ6 ΤηΔΒΙΘΥΥ ἱπ ἰδ ΟΒΌΓΟΝ, δτῸ ορροβοά: 1]. 
ΟὨγῖβι ἀοβοοπαρά, δηὰ ἰβθὴ δϑοθηάθα : 2. [ΒΟΥ δδοϑιὰ, 
δῃὰ ἰμθὴ ἀθβοθηᾶ, 88 ἰζ 8 στρ ]βίομθ "τόσα μδηρθὰ 
τουμὰ ὑμποῖρ ὭΘΟΚΒ, δηὰ (ΠΟΥ ἀγανγῃ ἰηΐο (16 ἀορίηΒ 
οὗ 106 868.--- δ ταϊηἰβί στ οὗἨ ἰἢ6 ροθροὶ ποὺ ρυοβ 
ἀοχτηϊπδιίοα, Ὀπὲ ραβϑίογαὶ βογυΐοθ.-- -Ἴ 6 {Αἰ {1668 
οὗ ΘΑ ]Υ ΒΡ ΒΟΡὰΒ ἃ βυιαθοὶ οὗ δαὶ οὗ (86 τοδὶ 
ΒΌΘΡΠοΡα.----Ὑ 6 Βυορμογά σμοσίβθ8. 80 Σου ἢ 
(86 Ἰοδὲ Βῆὁ6ῃ : 1. Βοοδυῆθ ἰξ 8. ἃ ἰοβὲ 11 ἴδ, δῃὰ ποῖ ἃ 
ἀοδα ροββϑββίοῃ : 2. θεοδυβο Ἠθδ ἷβ ἃ ἔδιμ Ὁ] ὅπ 6» 
δορὰ, 1} οὗἨ οοταρϑββδίοῃ, μοὶ 0506 ψὴῆ.0 ΓΘΟΚΚΟῚΒ 61086- 
Ἰγ.--- ΟἿ 6 Ἰοδὲ βΒθ ρ ΤΏΔΥ δ οὗ φστοβίοσς ρογίδηοο ἴὸ 
[26 ἀοοὐ ΞΒερμογὰ (δὴ πίη δπὰ ἡἷπο ΠΟ ὮδΥΘ 
Ὡοΐ βΌΠΘ ΑΒΙΓΔῪ : ΟΥὉὮ 86 ἰπδηΐϊθ ρίοτγ οὗ 186 Κίπρ.- 
ἀοπι οὗ ρτδοβ.--1τ 8 ποὺ [86 ΝΠ οὗ γοῦν δίδου," 
οἷο. 16880}8 ἴ0 Ὀ6 ἀοτϊ γοὰ ἴτοτῃ [μΐ8δ ὉΥ [86 ΟΠ υΓΟἢ : 
1. Τὴ τοϑρεοῖ οὗ ἀοοίτϊπα ; 2. ἰῃ τεβρϑοὶ οὗ στυϊο: 8. 
ἴῃ τοβρϑοῖ οἵ 86 πιϊϑϑίοη οὗἩ 86 Οδυσοῖ.--- 8) ἰὮΓ66- 
ζο]ὰ μ|}}: ἴο βᾶγθ ἰδδὶ ψΒοἢ τγᾶ8 ἰοαεὶ. Τδο ἩΠ]]}, 1. 
ἴῃ Βοάυθη ἀθοῦ: 2. οὐ ΟοἸροίδα; 8. πῃ (86 Βοιαγὶ 
οὗ 186 ΟΒυτολ. 

Θίανζε :---οαϊπσεν : ὙΈΜαὺ ἃ ββδτηθ ἱμαὶ {89 
ἀἰβοῖρ]68 οὗ ΟἸτῖβὶ βῃουϊὰ Ὀ6 ΘὨρστοββοα τὴ ὑγὰθ 
δια δι ἰίον, ΒΘ ἐμοῖς ΗΠ οδαὰ ἢ858 Ὀθοοῖηθ ὑπο ὶν 86 1- 
νδηῖΐ, δηὰ ἴον [μοὶγ βακο δυμπιοαὰ ΗΪπΒ61 ἢ ὁσθὴ υηΐο 
ἀραὶῃ 1---Ζεϊδίμα; 1ι 8 16 πίιοϊκοα ταῦ οὗ σδῃ ἰδαὲ 
ΘΔ ἢ ὍΘ 866 18 ἰο Ὀδοοῃθ Ὠἰριι, ποὶ Ἰον]γ--ἰο τῦ]ο, 
ποῦ ἰο ΒΕΓΥΘΟ.---ἰ 18 ποὺ βαϊὰ, ππξισας 110}6 οἸΣ] σθαι, 
δαὶ, ΒοοοΙθ αδ8 ᾿ἰ{{160 ΟὨ] ΓΘ Ώ.---  απσὶς ὑρβων δὲδί, ; 
ΤΏ ἰπηοοοποο οὗ ΟὨἰΙάτθη ΔΡΡΟΔΓΒ ΘΒ οί ν ἴῃ ὑμοὶν 
ΒΡ οἰ ἐγ, Βυτ ΠΥ, ἴονο, Κεἰ Πα] 688, δὰ οὐϑάΐθῃοο, 
υἱοννΐησ (Π686 α018}}1168 ΔΙοῃ 6, ἀηὰ ἱστοβροοῦνο οὗ [πον 
λ0}13.---Ζοἰδμα: Ηδ ὙΠῸ ἰβ8 Ἰονγγοβί ἴῃ δὶϑ ΟΥ̓́Τ 6Υ̓6 6. 
δ ἴῃ ἰΐοθα οὗὨ ἐπ6 που], 18 στοαΐοδι Ὀδίοτο Οοα.--- 
ΤῊΪΩΚ τοὶ ΒΟΥ γοὰ ΙΏΔΥ ὈΘΟΟΙῚΘ ρῥτοδῖ, Ὀυὶ ΓΑΙΠΟΡ 
ΒΟΥ γα ΤΏΔΥ Ὀ6 τη866 8118]].---Ἵ αὶ ἃ ὈΪΟΒ80 ἃ ὙῸΓ 
δηὰ σδαὺ ρ᾽οτίουβ γοναγὰ, ἴὸ Ὀθοοπια [86 ΡΘΙΤΟΝ 8} 
(τἰοπὰ οἵ οἰ άγοη, οὗἨ ἁ ογρῆδῃηβ, δπὰ οἵ ἴἰδ6 σταὶς [-ὁ 
Οαπεφίπ ; Το Ὀυϊὰ ογρβδηδροθ ἰβ ἃ στοαὶ πουῖς-- 
ὙΒδὶ ργδοίουβϑ ὑγοαβῦγο δαῦθ ῥδγθηΐβ ἱπ ὑμεῖς οὨἶ!- 
ἄγϑῃ, βίῃποθ ἴον ἐμοῖσ βαῖζββ (ἢ 6 ΒΟΥ 8ηρ6}8 απὰ Ὁ σὶδὲ 
Ηἰτβο ἢ Ἰοάχα πῖῖὰ ἱμβοα Βιδί. Ἡγωνγί.---- Ομδεποὶ ; 
1 τὸ οὔἴδηιἃ ομὸ βοὺ] ἰβ8 τὸ ἱποὺν {86 ττδί! οὗ ἀοά, 
ΒΟῊ δια τηυϑὶ "6 ἴ86 ᾿υπάρτηοαὶ οἴ (086 πο οὔεπάὰ 
ἃ ὝΠ0]6 ὕονσῃι ΟΥ ΘΟΌΠΙΓΥ '---ΟἸἴΘΠΟΟΒ τὸ [16 ΒΟΌΓΟΘ 
οὗ ἔραγι} οὐἱ] ἰο (ῃς6 ποι]. Ὀυϊ ΠΟΥ ΔΙῸ τηδὰθ ἴὸ 
ποῦῖ ἰοροίμοῦ ἔον ροοά ἰο ἵμοῖὰ 1μδὲ ἰονο ἀοά. 

7άδεο :--τθο τδΐπ ροΐμὶ οομϑὶβίθ ἱπ [Βδὺ Β6Ὼ80 
ΟΥ̓͂ ΜΟΔ ΚΠ 658 δπα ἀδρομάσποο Ἡ Πρ ἰ8 ομδγδοίογίβεο 
οὗ οὨΠ]άγοη. 

Οεγϊαοΐ, ;---ΟἹ δοοουηὶ οὗὨ πον πολ ηθβα, οἱ. 
ἀγθ τϑαῦυΐγο ὑπ βροοΐαὶ ργοϊδοϊοη οὗ δηροὶβ; Ὀυΐ 
ΠΟΥ Δ΄Θ 80 ῥγϑοΐουϑ ἴῃ (9 δβἰχμί οὗ αοά, ἰμδὲ Ηθ 
βοϊθοίβ ἔου δαὶ ρύγροβα Ηΐβ τηοϑὲ Ὄχαὶιθα τηϑϑδϑεν- 
δ, 

Ξ Ηρωδηεν :-- -ΤῊο Ἠυτηδη μοατέ 8 παιοτ ΠΥ ἱποϊϊηοά. 
ἰο δε! -οχαϊιδιίου, ἀπά ὈΟΐ᾿ δι οῃ πὰ ρὑτάθ ἢπὰ 
Ποῦ ΜΔΥ ουθῃ ἰηΐο {μὸ ἰησάοια οὗὨ ΟἸσίβί.-- ΟΝ 
Ομ γβὲ δηϑυογοὰ 186 ἱπαυίσγ, στ δὲ οομδιϊαϊοα ἔτυθ 
δὰ πἢθδὶ βρυτίουβ χιοδίηβθβ.--- ΕΘΝ ΟὯ6 ΟὗὨ 8 10’ 
ααυΐτοδ ἃ ἰβοσοῦ σα οοηγογδίου οὗ ἴδ6 μοδτὶ.---α οὐἰά. 



ΤῊΕ ΘΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

Ἐκ αρίὶτῖϊ, τὰ6 Ὀδδὶϑ οὗἨ ἰσιο τοὶ ρίου.---α ΘΠ] αἾΠκα 
δρὶσὶς : Βυτα τ γ, συ ]οἸοβδηοθα, Τοῦ] πθ88 οὗἉ βο]ῇ, 
ἰοδο Δ] οποβα, ἔα τὮ,--- ΑΟοὐέε (ἴτοπὶ ρδηροῆθοῦς δπὰ 
1861): ΤῊ Ο}14 {86 ᾿ἰνίηρ Βγταθοὶ οἵ (Π6 ἀδβίίηυ 
οὗ τιδῃ.-- ΤῊ Ἰηοσὸ ἩΠΙΠῈῺΡ ἰποὰ τὶ ἴο Ὀδθοοῖμθ 8 
οὨΣ]ὰ, ὑμ6 τόρ {ὉΠ γ τι] ἴοὰ ἀχροτίθηοο (δαὶ αοὰ 
ἷα ἰὰγ Εδιδον.- -- Βα (ἰπ}6 Ὑ7}}} ὁοτὴς σῆθα αοὰ ΜΠ] δο- 
 Κηοποάρο αὐἱοῖ, ΒυΤΏΌ]6, δὰ το σίηρ βου]8.--- Το 86 
Ἧ0 Βοάιτοο βἰτηρὶθ δῃὰ υπβυδβροοίίπρ' το η8 ἰποὺν [86 
᾿ιοανίοδὶ συ ]ιοδ8---ἼῊῸ που]ὰ (Π0 δοθη οὗ οΟἥδΠΟΘ8.--- 
ἘΥΟΓῪ ΟΥΔΟΡ ΟΥἹἱ] ἰβ 8ἃϑ ῃοϊῃΐπρ Θοπηραγοα πὶῖϊὰ ἴδ6 
ΒυΤΩ ΟΡ οὗ βοἀποίίομδ ἰπὰ (160 σου]ὰ.---ΟἸ] άσοη δὰ 
ΟὨΠΑΙΪΚ6 ρογϑοὴδ ἰ86 θροοίαὶ ἰδνογίεβ οἵ Ηρθδυθῃ.-- 
Τὸ ἰγαΐῃ οἱ άσοῃ ἷβ ἴ0 ρῖνα 0Υ ἴο [89 δηζεῖβ.---- βγεη- 

ἔπι, Ῥγαζαίδο οαἰοολίεηιδ : 7κ πιρᾶϊο ΠΝ 
ϑαγὶ ἐξέ 6226 ἐπ πιοϊο απρεοϊογωρι. ---- ΟἹ 186. ὙοΪο 
βοοίΐου :---Ἴ 6 σομνογβίοῃ ἰὸ οὔ] }ΠἸΚο 668 οἵ βρίηϊ 
ψἰοἢ ἴδ Τοσὰ ἤογο σοαυΐγοδ: 1. [15 οδασγδαοίοσ; 2, 
(8 ἱπιροτίδῃοο.--- ον ΟΠ τὶβὲ, ἰ86 Ετϊοπὰ οὗἁὨ ΟὨΙ]άτεα, 
ΓΟΟΟΙ ΘΙ ἦ8 ΟὨἰ]άγομ ἴ0 ΟἿΣ (ΔΓ6.---ΟἸ τὲ 18. (μδί 
ἔα μὰ] ΚΒορΒοτὰ πὸ ὯΔ8 ἰοῖϊ Ηἰβ ἸΒουβδη β οἡ ἰδὸ 
ἈΘΑΥΘΗΪΥ τπουηϊδίηβ (186 δηροῖϊος μοαίβ, 85 ΟΥΠ] οἵ 
 ογυβαίοπιη δ68 ἰΐ, (δἰ. χυ.) [0 οομηο ἀονσα δπὰ ϑθεὰ 
(86 Ἰοδὺ Βῆθερ οὗ δυτηδηίΐϊν.-- όσον (σε Βογτηθηι, 
[μἱρ;ὶᾳ, 1166): ΤῊΘ ἴοβ φῶτ οὗ οὖν αἰδοῖ ἴῃ 
Βρᾶγρῃ δηὰ οἵ Οπγίϑὺ ὄυθὴ ἴον ἃ βίηρὶο βου], 

«“Βαολπιαπὴ :--- Ἴὸ Βἰσῇ ναΐὰθ διϊδοβίηρ ἰο οἱ 
ἄγοι ἴῃ 186 Κίηράοιμμ οὗ ἀοά. 

Β. Τὴε Ζοιρεϊρζίηο 9 ἰλε Ολωνγολ. ΟΝ. ΧΥΠΠ. 16--30. 

18 Μοτϑονοῦ [Β00]}7 1 Πγ Ὀγοίθου 5}4]} ἔγθβϑραββ [βὶπ, ἃ 1 αϑαϊηβί [Π66,᾽ ρὸ δηὰ 
[611 τὰ ἢ18 δα Ὀθύνγθθη {Π|6 δηα ]ιἴπὰ δ]οπθ: 1{ ἢθ. 88.8}} ἤθατ ἰμ66, ἰῃοὰ Βαβὲ ραϊποά 

16 
11 

(Ἀγ Ὀτοίμοσ, Βαῦ 1 δ6 ΜΠ] ποῖ μθδγ ἐΐδε, ἐμεπὶ ἴακα τ} ἰΠ0 6 Ο.Θ ΟΥ ἔνχο τθοσϑ, ἐμαί ἰὰ 
(86 πηουΐῃ οὗἩ το οὐ ὕμισθθ τ] [Π65868 ΘΥΟΥΥ͂ ΟΓΑ ΤηΔΥ Ὀ6 658 }18η64 [σταθῇ]. Απά 1 
ἢ6 88}8}} παρίβϑοῦ ἰο ᾿ιθᾶσ (ἤθη, [6}} ἐξ ἀπίο {86 οἰυγοὺ : ἢ Ὀμῦ 1 6 πορίϑοῖ ἰο ἢθδᾶγ (86 
Οἰσοι [4180,. καί], Ἰδοῦ Ὠϊπὶ θ6 αμΐο {}Π|66 88 ἃ μϑθαίϊμιθῃ τηϑη [μοδι μη] δηα ἃ Ρυ δ ϊοδη. 

18 
19 

ΨΘΗΙΥ ΒΑΥ͂ αηΐο γοιι͵ ὟΝ Βαίβοευϑν γ6 8}4}} Ὀὶπα οἡ θαυ 8}}8}} σὲ Ὀουπαὰ ἴῃ ΠΘΔΥΘΩ; 
δὰ ἩΔίβοθυθ γ6 81}8}} Ἰοοβθ οἡ ϑαυί ἢ 884}} Ὀ6 Ἰοοβθᾶ 'π βθανϑπ. Αρϑίῃ [νϑπ]γ} 1 
ΒΑΥ͂ αηίο γου, Ταῦ 1 [οη]}7}] ὕνγο οὗ γοὺ 88}}8}} ἄργϑὸ" οὴ δϑγίῃ 88 ἰουομὶπρ δεν βίης 
ὑμδὺ (Π6Υ 58}}8}} δὶς, 10 818}} Ὀ6 ἀοπθ ἔοῦ {πιὰ οὗ τῦ ΕδίΠῈΥ ΠΟ [Χ7}0] 18 ἸῺ Βθάύθῃ. 

20 
ἰῃϑτη. 
ΕῸΣ ΜΈΘΙΘ ὑνο ΟΥ ΓΘ 6 δ΄ ραίμογοα ἱορθϑίμοῖ ἴῃ ΤΥ ΠδΙη6, ὑμ6 16 δῖὰ 1 ἴὰ {6 τηϊάδὺ οὗ 

1 εν, 1δ.--[Οοτάρατο νον. 31, τιβοτο ἴπ 6 ΕἸ. Υ. τουάοσα ἁμαρτάνειν : δἔη.--Ρ, Β.] 
3 Ψον, 1δ.--- λομτααππ δηὰ Τίβομθηάοτῇ [ποέ ἰμ ὨΪ8 ἰδτζθ οὐ 164] οἀϊείοη οὐ 1850], αἴοι (Ὁοά. Β.. δ]., οπιὶὲ εἰς σέ 

(ασαΐηεί ἰλδ6)ὴ. ΤῊΘ οἸ Δ810} τδᾶθ 1Π:6 8056 ΟἸΟΔΓΟΥ; Ὀαϊ [ὉΣ [8 ὙΘΥΥ͂ τοδϑοῖ ἐμ 9 ντογάδ βῃου ἃ ὃὕὉθ τεϊδι δὰ, 
δον. 17.--[ρτὸ ἐκκλησία 16 προά ἴῃ 1:6 δ6ῃ86 οὗ 3 

ὙὮ{|Ὸ ἴῃ χυ!, 18 1ὲ πηϑδπδ (μ6 Οὐ γΟἢ ὠπέσδ6, δα ἷ, δίησα πο πᾶ Υἱ 
ρβραναιθα οΥ ἰοοαΐ δΘοπατορδίου, δ οἴθη ἰπ ἴδο Ἐρίειεα, 
14] οοηστοραιίοη (ΟΣ ἀδποιηἝηδίίο ἢ} 85 (86 Ῥτοιἶδο αἴ ἰἢ- 

ἀθοίσαςς 6 ἢ. Οορ. οα ἐκκλησία, αἀπὰ [18 ῥτορον ἱγαπείαιἰίου, τι Ογίξ, Δοίδ Νο. 4 οὰ Ρ. 298..- Β.] 

4Υ ες. 19.- Ἐ6 σοδράϊης πάλιν ἀμήν [ἰπεἰϑδὰ οἵ π λιν υἱϊδους ἀμήν] [5 ὙΘΤΥ ΒίΓΟΙΟΙΥ αἰζοειοὰ [δορὰ δἀορίεὰ 
Ὁ. Τιδοβεηοτί δηά ΑἸίογά. 1δοβιυδῃη σοϑὴβ ἃμ ἡ» πἰίμοαὶ πάλιν, δηὰ ρίνεα Ουά, Β. 88 μἰ5 δαϊβοτγ. Βαΐ [818 ἰδ κε 
ΘΙΤΟΥ ἢ 0 γαϊίοδη Οοάοσ, Ὀοὶὰ ἰπ (86 δἀϊτίοη οἵὔὗὨἨ Απροῖο Μαὶ διά ἰδὲ οἵ ΡὮ]]. Βυϊίηδης 7.Ὡ., τεδά πάλιν ἀμήν. 

ὁ οι. 19.--ΤῊο ἤαϊστο συμφωνήσουσιν ἰδ Ὀοδὲ αἰἰοδίοὰ, [Αἀορίοὰ Ὦν ΤΙβοδη δου δὰ ΑἸοτὰ. βηδίδϊπεὰ ὃγ 
Οοὰ, ΒΙπαίε, πο τοδὰβ: ἐὰν δύο συμφωνήσουσιν ἐξ ὑμῶν. ΤΟ σδπ σοϑθ τι ἢ Οοά. Ὑ δι οΔπῸ5 δὰ ἐδαΐ. γα. 189 

δ] ποῖ ν9 συμφωνήσω σιν, ὙΠ ἸΟΟΚΒ ||Κὸ ἃ ζρδυτηδέῖοδὶ οποηδδίίοη, Μοτορ (1858) δηὰ Τίδοδβεπάοτί (1859) αποῖθ 
Οοά. Β. ἴπ ἴδνον οὔ 80 Ζαἰπτο, πὲ Ὀοῖ ἴῃς οἀϊτίοπα οὗ (18 Οοάοχ ὈΥ͂ ΑἸχοῖὶο Μαὶ (Εοτηο, 1557, δηὰ δα. δὰ. 1850) δηὰ ἰδεῖ 
οὔ ῬὮΠ. Βα(τηδηη (ΒοΙ] πη, 1862) τοδὰ (Π6 βυ] σπεῖνα, 15 δίδιθᾶ ὩΣΟΥ ΟῚ ὉΥ ΒΙΤΟῚ δηᾶὰ 1λομθθη. ΤῊΘ ὦ οἵ ὃν βροῦμ 
ἴο δ6 νΘΥΥῪ ἰηἀϊκιί ΠΟ. πτίἴθη ἰὴ 1110 οΥαίηα] ΜΒ... οὺ δ ἴο δοοοιπῖ ἴου ἴπ6 αἱ ἥἤρυθηοϑ διηοης ἰδ οΟἸἸδίοτα δηὰ οἀὐϊίοι. 
Οὐ. ἴ89 ποῖθ ἰὴ Βυι Δ η" οὐἀϊἰ οὗ Οοά, Ὑῖ,, ». 801, δὰ! Μαοῖί, χνῆ!, 19.--Ρ. Β.] . 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΔΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

Τοσὶοαΐϊ Οοπηοείϊοτ.----Μογεῦν ἀθηΐθβ [86 οχίβίθθοθ 
οὗ δυοἢ ἃ οοπηραίΐοη τὰ τὶ ὑμ6 ῥγθοραϊηρ οοηἰοχί, δηὰ 
οὈ᾽οοία ἰο (86 οοπδιγυοίοη οὗἨ Β6ΖΑ: “ὕὲ ἀξ ἐδ αἰδ- 
δεγιὶί, χωὶ δυπέ αἰλὲε οὔεπαϊομίο, πωπο φψμὶά εἰ ἰὼ 7α- 
εἱοσπάμηι ἀδοίαγαΐ, γωῖδιια οὐ)οοίμηη, εδέ οὐεπα σιζιηι." 
ΤΏ οοπηροίοι 1168 ἰπ (π6 οὐπαἀοϊηπδίζοῃ οὗ ΒἰογαγοὨί- 
οδἱ ργδοίςοβ. Ηρηοο ὑπὸ νἱ θῖν οἵ Β6ζα ἰβ βυϊβίδῃ- 
Δ οοττοοῖ, Ὗαἶνο πο Οἤἶὅποα ἰ0 γοὺγ ποῖρῆροσ, ναΐ 
ταῖδοσ ὁνογοοῦθ ὈΥ̓ ἸοῦΘ ἴπ6 ΟἸἶΠο6 Μ Ὠοἢ μ6 ρίνοϑ 
10 γοῦυ. Οι, ἰῃ (86 βροοΐδὶ ἔοττα ἰπ τ ἢ ἰδ 18 ὁχ- 
Ῥγοδβοὰ ἴῃ εἶν (οχί, Ρυὺ πὸ βίη ρ-Ὀ]οοῖς ἴῃ (86 
ΔΥ οὗ γοὺγ ποίμῃ θοῦ ὈΥ ΠίοΓΆΣΟἶ 4] οδδηοοα, θυ 
υὐρ ὅν! αϑεϊδυὺ (86 Ομυσοῦ ἰἱπ τοιρουίπρ δυο οἵ- 

γεν, 1ὅ. Αγσαΐμδὶ ([696.---Ν οὐ ΤΊΘΓΟΙΥ τοίδιτί ας 
ὑο ῬΟΥΒΟΠΑΙ ΟἸδηοαβ, Ὀυΐ ταί ον ἰὸ βίπα, τ ϊοῖ, Ὀοίας 
ἄομο ἰῃ ὑγθβοῦοα οὗ οἴδογβ, σδῃποῖ Ὀυϊ ἀχοὶία δἰΐοη- 
ἰἰοῃ δηὰ μἶνο οὔδηοο. Ψιονοὰ ἱπ ἴῃ6 οοπίοχί, ἰἐ 
τοῦ Ὀ6 ῬΑΓΔΡΗγαβοα: ἴῃ ποῖ δραΐπβι ἰῃγ Ὀτοίδοῖ 
ὉΥ ρἰνίηρς Εἷπι Οἴἴἶϊποο. Αραΐη, ὁ 1ῃ6 οἰμεῦ ᾿δπά, 
ΟΥ̓́ΘΓΟΟΙΩΘ ὈΥ͂ 86 ἀϊδοὶρὶ᾽᾽η6 οὗὨ ἰογο ἰδ6 οἤδυοο ποῦ 
6 88 ρίνϑη ἴῃ66. 

Βοῖΐτσεθα ἴμιθ0 δηὰ τ αἴ0ηο.---- ΕἾ δὲ τηοαϑυσα. 
ΒτοιμοΥ δατηοηίίοῃ, οσ ρελναίθ οαϊγοαίγ. Μεσεγ: 
“ΤῊ ὁ δατηϊπἰβιγαῖίοα οὗἩ τορτοοῦ ἰβ ἤϑτὸ σεργοβοιηιοά 
88 ἰηϊοσνοηΐηρ Ὀοΐποοη ἰδ6 πο ραγί 68.) Βυὶῖ υἱὶς 
οτἱο ͵8 ταϊβίδ κοη ἴῃ βυρροβίηρ ἱμαὶ ἴῃ ἰοχὶ τοΐοτβ ἢ 
ῬΔΓῪ ἀϊδρυϊο8. ΟΥἁ οουγβθ, {π6 δχργθβδδίοῃ ἱμπηρ ϊοθ 
18δὺ {6 ρῈ 0 τοϑὶβ τὶ ουν Ὀτοίδ ον, 

ΤΏου μοὶ καϊπϑᾶὰ ἰγ ῬὈχοῖδοσ.--- Εαἰῆγαι 
Ζίεδῦ. : ἴῃ τοβρϑοί οὗ Ὀγοίοιν ἔθ] Ονυβ ἢ. 
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ΤΆΟΙΟΘ ΘΟΙΤΘΟΙΥ: ΕῸΡ ἴἰδ6 Κίηρασθι οὗἨ ἴ[[0 Μαβαίδῃ. 
Βοῖὰ ἰάθδϑ, ΒΟΟΥΟΡ, θοθλ ΘΟ Ὀϊπθὰ ἰπ ἰμθ ἰαχί, 
ΤῊ ΡΟΓΒΟῚ Ἧ8Ὸ δᾶ5 Ὀ6ΘῺ μαϊηρα ἴον ἰ86 Κίπσάοτα οὗ 
ἴδ0 Μοβαίδη Ὀδθοοσλθθ ἰῃ9 Ὀγοῖδορ οὗ ἶπη ὙΠῸ [45 
τπυ5 ραϊηοα εἰμ). Ηδ Βαβ Ὀθεῃ σαΐποα ΌΥ πίβαοσα 
διὰ σδαϊουβ ἀθαϊϊησ, 6 Βουίουβ 1068 Βοοιιθᾶ ἱσ- 
Ροπάΐϊησ. οι ῥγίναϊο ὀσχροβί!δομ ἱγωρ] 68 86 - 
ἀοηΐα! δῃα οουγαρθ, ὙΜ116 ἰξ οἶνοθ ΟΡ Ὀτοίμονῦ ἰδ6 
ἱπωργοδαίου ἰμδὲ τὸ ἔϑοὶ ἴογ ἰπι, [δι τὸ ἰοτθ ἶπι, 
διὰ πουϊὰ πι|}]Π ΡΥ Βραγο τι. βϑυ ἢ δὴ δββδυ] οὗ 
Ἰογα Ὁροὺ ἷ8 βοαγὶ ΤΩΔῪ ραΐη Ἠΐη. Τὴ Ορροεῖϊθ 
οουγϑο, οὗ μαϑυγ αἰνυϊχίησ ἷ58. ἔδυ], 18. δὰ ον άθησο 
οὗ ργίαθ, ΒΔΥΒΏΠ6Β5, ΘΟ ΔΙΓΟΪσα, νμερηΐ οὗ ἴονθ δηὰ οὗ 
Ῥτυάοποθ ἴῃ 4]} ργοθδὈ γ, ἰδ τ 1}} ΟὨΪΥ ὑδπὰ ἰο Θ:- 
Ὀϊίαν, δηὰ ἰμ08 ἤυσί μος ἴ0 δἰἱθμδίθ ουσ Ὀτοίμοσ. Β6- 
δἰάοβ, ἰῃ ΟΌΡ Ῥογβοηδὶ ἀθα ησθ δὲ ἱπαάϊνίι818, γὸ δα ΓΘ 
οὶ ΘΠ ]οὰ ἴἰο γὸ Ὀογομὰ {πὶ8 ὑτῖγδὶθ δχροαιαἸδοῃ, 
ὍΠΙ685Β ἯΘ ΚΩΟῪ ἐμαὶ τὸ δοὺ ἴῃ 06 βρίγὶὶ οἵ (δ9 
Ὑ016 ΟΒυσοῖὶ (Αςἰβ ν᾿; 1 ὅον. τ.}. ᾿ 

γεν. 16. πο ΟΥ ἔτπῦἷο :ΣΔοχο.--- 8 ἰδ [86 Β560- 
Ομ τηοαϑατο 0 Ὀ6 δαορίοα, Οῃ6 οὗ ἔνο Ἡΐ᾿ΏΘαΒ68 
ΔΙῸ ΠΟΥ ἰο ὃ6 οΔΙΙοα ἴΏ, ΤῊ ἰδ οὗ Μοθοβ οηϊοϊποα 
[6 υαἱεΐα] ὀχαηλπαίίοι οὗὨ πὶ λο8868 (ΠὨουϊ, χὶχ. 1δ). 
ἴῃ (ιΐ5. ἱπρίδποο, [6 ἦπδ] ἰυαρτησηὶ οὗ αοὰ ͵β βυρ- 
Ῥοβοὰ ἰο Ὀ6 ΔΙΓΟΘαΥ οομτηθηοσίησ, δηὰ τ ΠΟΘ 868 ΓΘ 
ΟΔΙἸοαὰ ἰπ, Ὀδοδῦδθ ἴ86 κΚΌΪ Ὀτοίθοῦ ἰβ ἰο ὈθδοῖΩθ 
Ἰύδ8 οπῃ προ. 

ΤῊῺο αυρρδίΐομ δ48 ὈΘΟ6Ὼ δϑϊζοῦ, υμϑίδον ἐδ 6 πονὰ 
σταθῇ ᾿ΘΙΘ ΤΏ 6803, “ δέ ἰδλοά,,"" οὗ οἶδβθ, “ δίαπα 

ἐ]), γεδί, ἀδροπα." ὙὍμα ἸδΙΟΣ τηθϑηϊηρ ΒΘΘΙῚΒ ἴὸ ὈΘ 
ΡΓΟΙΈΓΔΌΪΟ, 88 (86 μοὶ οὗ (09 οὔθΨηάϊηρ Ὀτγοίδος δ 
ΔΡΡΔΙΘΏΝΥ δὐἀτηϊίοα. ΤΠ ἴδυϊξ οὗἨ ΟΡ Ὀτγοίδον ἴ8 
ποῖ ἰο ὍΘ Ῥγοιηδίυγο Υ ρυ]αηοα, Ηδηοο, 116 ἰῃ 
416 ταὶ οἷδιβο οὗ 86 σοσεθ τὸ το δα, “ Τάκο πὶῖὰ 
(δε οΏ6 οὐ ὑπο,᾽ [πο ᾿Δϑ8ὺ οἰἶδῃβθ βρθδῖκβ οὗ {πὸ οὗ 
ἴδτοο πίϊθχθθβοθ. [1 ΟἿΡ ὈτΟΙΒΟΣ οΘομέθαθοθ [ἷβ ὕδυϊι, 
86 ὈδοοΙμ68 ἰμηβο} ὑμὸ (εἰτὰ πίιίμοδβ, αθὰ ἰμοτο ἀτὸ 
"ἊΝ ἸΟΏΖΟΡ ΙΩΘΡΟΙΥ ὑπο, Ὀαΐ ἴἰδτθθ ὙΠΟ ἱκοΥ οὗἨὨ [86 

ἴ, 
γεν. 11. Το ἴμ9 οὨυσχο (οουρτοκζαϊίου).-- 

Τογα πηοϑδυγο. Ετοιὰ Οἢ. χΥὶ, 18, (86 ἰοτὰ ἐκκλη- 
σία τουδὶ ΑἸ ΝΑΥΒ ὈῸ6 υῃάοτείοοα 88 τοξοστίηρ ἰο (ἢ 
Ολγίρδίαη. ΟἸυτοῖ, οὐ ἴο 19 τηροιϊίησ οὗὨἨ Ὀοϊΐονοζα,: 
ἩΠοΙδοΡ ἰὃ ὈΘ6 ἰαγρθ ΟΥ 8118}}, (ὐαἰνίη, Βοζα, δηὴ 
οἴδιοτε τηϊδίαικο θαυδν 1.9 τηϑδηΐηρ δια [86 ΘΟΉ60- 
ὕοη οὗἁ ἔδὸ Ραδδαρὸ ἱῃ δρρ  γἱπρ ἴτ ἰο δ6 Φον 8 Βγηα- 
ἤνευ 1π ορροαίιίοῃ ἴἰο 118, ἀ6 ΥΥ οἰ γοσαδσίκα, 1. Υ̓ 

ἱ 186 ἴογπὶ ἐκκλησία 'Β ΠΟΥ͂ΟΡ ΔρΙ]ΠΪοὰ ἴο ἰμ6 Βγῃδ- 
ξοευο . 3. ἰδαἱ Φεδὺ8 οοὐἱὰ οὶ μδγθ τηθδηὶ ἰο ἀΐγϑοὶ 

ἷν αἰβοΐρ!θβ ἴο ΔΡΡῚΥ ἴο ἃ δουητηυη! υ ἩΔΪοἢ ττ88 
οϑίταηροα ἔγοτα ἰλοτα ἰῃ βρὶτὶΐ, [05 (ἢ. 6 ῬΌΓΡΟΒΘ ΟἿ το- 
βἰοτίῃρ, ὈΓΟΙΠΟΙΥ τοϊδώοηβ διροηρ ἰμθλβοῖνοβ. 8. 
(παῖ συοσβ. 18--20 ον ἀθηι!} } τοῖον ἴ0 Ὁ γβιΐδη ἴο]]ον- 
Δυΐρ, διὰ 1ο ἰΐϊβ ροτον διὰ αυϊοϊκοηίηρ ὈΥ Ηἱΐβ ᾿γϑϑ- 
ϑοθ. Βυὶ πῇθῃ ἀὁ Τοἰίοθ δύ 18ὲ Ὀοΐὰ τμΐα 
βΑβεθξο διὰ οὗ. χνΐ. 18 Ὑ6ΓΘ 86 ἰδίοτίοαὶ ργοϊορβίβ, 
Θ θὲ Βδαγθ ὙΠΟΙ]Υ τηΐαβοὰ {μ6 σοπηδοίοη οὗ ἐδ6 

ΒΒΙΟΤΥ ἱπ (86 τιϊπὰ οὗ Μαϊίπον. ἰ γα ]αυΐγ, 
Οδι οἾ9 ἰμιδγργοίοσβ ἃ’Ὸ ΘὨ ἰΓΟΙΥ ἰῇ ΟΙΤῸΡ ἰῃ 

θχρ αἰ ἷπρ' [06 Ῥαδδαρο: ΤῈ]} 1 ὑο [80 δέδλορβ. Ἐνϑῃ 
ἂς Υείίο δπὰ γ᾽ ιτίηρμα ρὸ Ὀθογοπὰ ἴπο ἰοχὶ, ἴῃ δυρ- 
Ῥοπβίῃρ ὑμδὺ Ὁ ΔΡΡ]168 ἴο ἐμο ἔπποσοῃ οὗὨ ἴδ συ]οτα οὗ 
ἴ6 ΟΠ. δϑ δυθίγαίοτβ οὐ Ἰυ 08 ΟὨ ΤΏΟΤΆΪ ἀυ68- 
ὕοηβ. Οἷ (86 ΘΟὨΙΣΑΓΥ, ἰδ ἐκκλησία 8 ἰῃ (18 Ρ68- 
βασο ρυΐ ἱπ δης μο58 ὑοὸ [86 αποδίζομ ἰουοϊίηρ (μ6 
μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. Ἠρδποο ἢ ΐ8 
σουὰ παν ὈΘΟῺ (86 πιοδβὺ ὉΠΒΌ 816 ρΡ͵δο9 ἴον δῃγ- 
ΕὨΐηρ 1ἰἰτο 186 βαποϊΐζοη οὗ ἃ ἰθσαροῦγ. 1ὲ ἰβ ἱπάθοὰ 
ἐγσγαα ἐπαὶ τ1Ππὸ ΟΠ ΤΟΣ ἴΑ, ἰπ [16 τβὶ ρἷδοο, δρρτοδοὺ- 
δὰ αμὰ δα ἀγοαβοὰ ἰῃγουρὴ ἰ ο οἶα]. Βυΐϊ ἴθ τὸ 
τασδὶ αἰ80 Ὅθα ἴῃ ταϊπα, ὑπαὶ ἰμρτθ 18 δὴ δπξσθ δ0- 

οοτήδποο οί ἴπ6 νἱογβ δ ἀθαησβ οὗἨ [680 
οβοἶΔ]8 δὰ (μοθα οὗἩ (86 ΟΒατγοι, δηὰ ποῖ δηγίδίηρ 
ἸΠκθ εἰ ογρο σαὶ δϑϑυταρίίου οπ ἰμοῖν ρασὺ (οορ. 1 
Οον. ν. 4). [Αὐροβὺ: “Τα ἐκκλησία οδηῃοῖ το 
186 Οὐωνγοῦ, αε τερτεδοπίοα ὃν ἤεν τωΐογα, ΔΡΌΘατΒ Ὁ 
(ἔτομι) νϑῦβ. 19, 30,--- Βοσο ἀπν οΟ]]δοίίου, οὗὨἩ Ὀοϊΐον- 
ΟΓΒ ἰ5 ρίοὰ τῖῖὰ 186 ρόνον οὗ ἀεοϊαϊησ ἴῃ δβαοὶ 
οἄθοθ. Νοίμιηρ οουἱά Ὀ6 ἔασίΒδν ἔσο 186 βρίτἰϊς οἵ 
οὺρ μον ὰδΒ οοτιηδηὰ ἰμδη Ρῥγσοοοαϊῃρ ἴῃ δὲ ΟΡ 
οὐά]γ Θηουρἢ ο8116α “ ὁοοἸοβἰαϑίϊσαὶ οουτγίβ.᾽"--Ρ 5. 

Τὶ τα ὍΘ τπιηΐο ἴπ66..--ΤΊ6 Φον8 τοραγὰ 
ὨοΔΙΠΘΩΒ δα ΡΟ] 88 88 Θχοοιτηυηἰοδύθα ῬΟΓΒΟΏΑ. 
ΑΒ Βυοἢ! ἯὙθ 80 ἴο οοῃβίαον α ΟἸπεἰβιίδῃ τὯῸ Ρ6Σ80- 
ΨΟΓΘΒ ἴῃ Ὠΐβ Οὔἴδηοθ: 86 8 πὸ ἸοῦροΡ ἴ0 Ὀ6 Δοϊζῆον- 
Ιοάσοα 45 θοϊοηρίηρ ἰο 186 ἴδ! Π]ονΒμΐρ οὗ βαϊπίβ. ΤῊΘ 
δοοοτὰ οὗ ἐδὸ Οδυτοὶ ἴῃ {118 βίϑρ ἴ8 ἱχηρ! θὰ, Ξ111] 
(6 τοῦβθα τοϑᾶβ, 1,οὐ πίω θὰ ἰὸ ἐλέό---ποῖ, ἐο ἐλφ 
ολωγοὶ; 106 ῬΘΥΒΟΏΔΙ πῆρυϊβο Ὀοΐὶπς ἰῃ {88 σ880 ἃ 
ῬΙοΟροίΐο τηδηϊξοβίδιίοῃ οὗ {86 γί οὗ ἀἰδοοτηίηρ (ἢ 9 
δΒρί εἰ (8. ἡναίσιι ἐὺ ἰπ (818 Ἰρι, τὸ οδλποὶ ἱτηαρὶπθ 
Βον Μογοῦ οοὐ]Ἱὰ ἰηΐον ἰμαὶ ἰξ αἰὰ ποὺ ΔΡΡΙΥ ἰὼ 6χ- 
οοιμυπίοείου---4}} [ἢ6 ΤΟΓΘ 80, ἰδ 6 Ὠτη561} το- 
ἔετα ἰδ ἰο ἴδ6 οοδβαϊίου οὗ αὐἱΐ δ! ]οσβΐρ τὶϊὰ δυοὶ δ 
Ροέβοῦ, Ηονόνοῦ, Νὰ ααυρβίΐοῃ ἰΠ6 οοττθοίμοϑθ οὗ 
[6 Ἰαϊίοῦ δἰδίθιηοπι, [Ι͂ἢ ον ορίηΐοῃ, {[πΠ6 ἱαχὺ ΟὨΪΥ͂ 
ἰταρ]οΒ (μ6 οοαδβαίζοῃ οὗὨ δοοϊδείαείἑοαὶ [6] ΒὨΐρ, ποὶ 
οὗ οἷν!] οὐ βοοΐδὶ ἱπίθγοουσβθ [π ροϊηϊ οὗ ἔδβοεί, ἱὲ 
ἯΔ8 (6 Ιηΐδία!ῖκα οὗ ἰ6 Φ6}1718 ἴο οοηγοσγὶ δὶ τὰϑ ἰῃ- 
ἰοπἀοαὰ 88 δὲ δοοϊ δἰ βϑίὶοϑὶ ὀθηβυγο ἰηΐο ἃ οἷν] Ρυὰ- 
ἰβῃταθπί, Ῥγθδρβ (818 τηϊσῃῦ Ὀ6 Ἔχουβαῦϊο ὑπᾶοῦ 
[86 ἀπαοΐοηῦ ἐποοογδου, τ θη ϑίδίο δηὰ ΟΠ ΌσΟΣ 616 
ποὶ γοὶ ἀἰδάποι, ΝΑΥ, τ βοη ἴμὸ ἱΒΠΘΟΟΓΔΟΥ 88 ἢγθὲ 
ἔουμαρά, ἰὰ γγῶ8 ΟΥ̓́Θ ὨΘΟΟΒΒΑΙῪ υὑπάον οογίδί οοπαΐ- 
ὨοηΒ, δῃὰ ΖῸΣ ἃ ΒοΆβοῦ (266 (86 ἰδτὺνβ δραϊηβὶ ἰδ9 Ο8- 
πδδηΐΐθθ). Βυὺ υπάοῦ 6 Νοῖ Τοβίδσηθηϊ ἀἰΒρθηβϑ- 
οι (5 οομυδίου, οὗὁὨ οἷνὶ! δῃὰ βδοτϑὰ τωδίζογβ ἢδϑ- 
ομ ΐγοὶυ οοαδοὰ, Ὁ γίβὺ ἀἰά ποὶ τεραγὰ [86 ρυ)]οδὴ8 
Δα ΠοΔίΠΘΏΒ, υἱοσοὰ 88 δυοῖ, 88 Ὀθοηρίηρ ἰο Ηΐδϑ 
οοσασηπηΐοη : Ὀυΐ Ηδ οομδίἀογοά ἐδοῖ ἴΠ6 ΟὈ͵)δσὶβ οὗ 
ΗΪβ τηϊβαΐοη, Ἀοδοογάϊηρὶγ, τὰ ταυδβὺ (5 Κ6 186 ἰάρα οὗἁ 
Θσχοοιησηυηϊοδίίου ἴῃ ἐμ 8 ̓ σῃῖ, Το Βοσδη (δι μο]ο 
ΟΒυγοῖ 88, οὐ {πΠ6 αυοδίοῃ οὗ αἰδοῖ] πμθ, διζαΐῃ Ὁ 
Ἰαρϑϑὰ ἰηίο Φυάαΐδβῃηι. ἴὴρ 1086 ἯΏΟ ΔΣῸ 6χ- 
δοσητλυηϊοδίθα ὧδ μογοίΐοβ, 1ἢ ἢοΐ 88 θαι μῃθηὴβ δὰ 
ῬΌΒΙ]ΙοδηΝ, ἰδ παπᾶβ ἱῃ τὰ ΟΥ̓ΟΡ [0 {86 οἷν] ἐγ ὈΌ 418. 

ΟΨ 6... 18. Ψοσῖν 1 βὰν ππΐο γοῦ, Βαίδοονος 
6 5.41} Ὀϊπμὰ ΟἹ ΘΑΣ 10 18. ὙΟΡΥ͂ ΤΟΙΏΔΡΚΔΌΪΘ 

ἰμδὲ Ομ τίβὲ βμβου]ὰ παν οιρὶογϑα ἃ βοϊθσηῃ δαάυγα- 
ομ, πῆθῃ δοοοσαϊηρ ἴῃ 6 ρόνοῦ οὗ ἴμ9 ΚοΥβ ἴο 4}} 
ΗΪβ ἀἰποίρ!θθ, δῃ ἃ πίϊὰ ποτὰ ἴο (86 ΟΒὨΌΓΟΣ σΘΆΘΓΑΙΪΥ, 
ΟΡ ταῖμος ἴὸ 86 ΟΒυσοῦ δἰοὴρ τ δὰ ἰδ ἀἰδβοίρ]68. 
Ἐοσ, ον, τ 116 τον. 17 ἰαγϑ ἀπ [86 τῦ]θ ἴον 
ὴ6 οουπάυοσὶ οὗ (86 ΟΠυΓΟΝ, τοῦ, 18 βῃονβ ἰῃαὶ ἰῃ6 
ΟΒυτοῖ 8 παγταηϊοὰ ἰῃ ἰῃἷβ οομάυοιὶ, ΤΙ τἰμεὶ ἰ8 

ἵπ ΒΟΪΘΙΏΠΪΥ οοηβιτηοαὰ ὈΥ ἰπ6 αἀηιόπ ἴῃ σοῦ, 19. 
πὸ δἰ τα ἸΑυὶΥ οὐὗὁἨ οχργοβϑίου τ ἢ ἢ. χνυΐ. 19 βΒῃο8 
(δαὶ (18 ῬΑ5ΒΔρῸ 480 γοΐϑγβ ἴο (9 οὔ οα οὗἉ [86 [Κ6γΥ8 ; 
δηὰ δοποοῦ (δδὺ Ὀο(ἢ νοῦ. 17 διὰ 18 γοΐοστοὰ ἰὸ ἐΐβ 
οχογοῖβο. 86 ῥυ]]οζο ἱμοτοΐοσο οὗ Ῥοίδὺ ΟὨ]Ὺ 60}- 
Ββἰδιϑα ἱπ {δ ῖ8, ἰμδαῦὺ ἢ6 ψὰ8 (86 ὅγβὶ ἰο τηδῖζα οοῃρδ- 
βίοῃ δηὰ ἰὸ 68 πνίζηθ88 (866 Αοίδ ν., υἱῖϊ., χὶ.), ἴῃ 
δοοοσάδῃοο πὶ (86 ΟΒΌΓΟΙ ρΌΠΟΓΔΙΥ, ἰο τ Ὠΐοἢ ΒΘ 
αἶδὸ γὰ8 ϑυ )οο, Βυΐ τ ΏΘΆΘΥΟΡ ἢὯ6 Οσουρίοα 8 86ρ- 
ἃταΐθ Ῥοβί ἴοι, μ6 αἰἶϑὸ βυθ᾽θοιθα πιο] ἰο {86 ἀΪ8- 
οἰρ μα δῃὰ γοργοοῦ οὗ [86 Οδυγοὶ (6). ἰϊ. 11). 

γεν. 19. Αραΐπ, ΟΣ 1 βὰν το γοι.---ΤῊ9 
τοδ της πάλιν ἀμήν 18 ΥΟΥῪ {1} αἰϊοβίθα, ΤὨΐβ ἀπιδη 
ΔΒ οτἠἱτοα ἔγουῃ ἐμ ἰοχῦ, ὈΤΟΒΔΌΙΪΥ ἔτοιῃ 
ΔῺ ΔΡργοῃοπδίοῃ ὑπαὶ ἰδ τηϊσῦ Ὀ6 αυοϊοα ἴῃ βυρροτί 
οὗ βορδγαιίβιι.-- - τ δὲ ἐξ [οὐ]}] ἔτσσο οὗ γοὺυ ὅ86}} 
δᾷτοο.--ΤΠ6 Βιμδ  ]οδὲ ΒΌΤΩΡΟΣ πιο οουἹὰ ἔοστω ἃ 



᾿ς 780 ἰβ 'ῃ Ὠρδυθῆ. 

8980 ΤΗῊΗΕ ΘΟΟἙΡΕΙ͂. ΑΟΟΟΒΌΙΧΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕῪ : 

ἔΠοτβρ. ΤΈΏΟΥ δ[8]} οἢ οδσγίῃ, ἑ. 6., ἰῃ ἔοστη- 
ἰπᾷ ἃ βοοίαὶ δηὰ υἱδί}]8 ἐβ]ονβμίρ. ΓΒ, βοτυαν, 
ἄο68 ποὶ ἱτηρὶ Υ ἰμαὺ ἔνγο 6] Ιου τθ ὙΠ} ΔΙ Τα γΒ βυοα 
ἴο ἔοττω ἃ οδυσο. Τἢ6 ΘΠ Ρμ45818 γοϑίϑ οἢ ἰδ6 ττογὰ 
συμφανία. ϑ'υοῖ ἃ [Ὁ}}] ἀρτοοιθηὺ οὗ ἵΜνὸὺ ῬΘΓΒΟῺΒ 
οουἹὰ ΟὨΪΥ 6 πτουρῃς ΌΥ ἰ86 ΗοΙγ ϑρὶγῖι. Ἠδησα 
ἦϊ ξοργοβοῃίβ ἴῃ ῥγποῖρ]α (86 οδι δ οἰ ἐγ οἵ τ6 τ μοἷθ 
Ομυγοῦ. ΤΠ βι)8)] οὶ ἔγαστηθηὺ οὗ ἃ βίγαιῃὶ ᾿ΐπὸ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 ΟἸΟΒΟΙΥ δ ΠΟΙΩΟΖΘΏΘΟΙΒΙΥ ᾿Αμεν ἴο 81} κἰπι- 
ἢν ἴγαρτηθηὶβ. ϑυῆοο ἰδ, ἰμδι 186 ΟὨυΤΟὮ ΤΑΥ͂ σοτὴ- 
ΤΏΘΠΟΘ, ΠΘΟὨ ἶπυ6 δηὰ δ τοΐοστηθα πὶ ὑπο ἱπαϊνὶὰ- 
τ818. ΤῈ6 ῥγδγοῦ οὗ ἴμθβα ὕπο δυτηῦ]ο ἱηάϊνίυ.]8 
ΟΣ δδτίῃ Ὀγίηρ ἀοττῃ ἰΠ6 ρστβοῖουθ ΔΏΒΥΓΟΡ οὗ ἰ86 Ἐὰ- 
ἴδον γΠῸ ἰ8 ἰῃ θάνῃ, ἱπΟΓΘΟΥ͂ δἰίεδεηρ ἀπ οοηδττη- 
ἱπρ ἰῃι6 ομαγδοὶος οὗ ἴῃ ΟὨΌΓΟὮ. 

γεν. 20. ΕῸΣ ὙὙ8ΟχΘ ἔτῦζο ΟΣ ἴὮχΘΘ δῖὸ μδῖἢ- 
οχϑὰ ἱοροῖδοσ.--- Α οοηβττηδίίου δὰ οχρ᾽δηδίίοῃ οὗ 
ἩΠαὺ μδὰ γγοοθάθα, ΤΏ ἵὑπὸ ἱπάϊγίι16}8 πχυδὶ ποὶ 
δἰδηὰ δἹοοῦ ἰπ ἃ βεοίδσίδῃ βρὶγῖΐ, Ὀαὺ βϑοὶς ἴο Ὀθοοπλο 
ἴγοθ. ΞἰμαΠΥῖγ, ἰμοὶρ συμφωνία τηυδὲ οοπῃαὶδβὲ ἴῃ 
Ὀεΐῃρ χαϊμογορὰ γε ες ἐπ ἐλὲ παπιθ οὗ υεδιδ. 1 
ΒΌΘὮ 6 186 ο486, ΗΠλ86}} 18 ἱπ [86 πηϊάδὶ οὗὨ ἰΒϑτ ὮΥ͂ 
Ηΐβ Βρίγς. Ιὲ ἰ8. 118 ργϑϑϑῆοο οὗ 1η6 Β'ΒΘΟΒ ΔῊ, ἴῃ 
1Π6 Γ6Δ] 8686 οὗἨ ἰδ6 ἴδγτῃ, ἩΒΙΟΝ ἔοστῺΒ. δηὰ οοηβιίὶ- 
Ὀϊο8 Ηἰβ ἐκκλησία, οΥ αλαί. Ἡδφποα ἰἰ 8180 ΘΠΪΟΥ͂Β 
Ὀοὰ 186 Ὀ]εβδίησβ δηὰ {86 ργοίθοοῃ οὗ οὖν Εδίμοῦ 

1χοῦοοι: “ ϑὲρεὶϊα αἀἰσμηξ αδ- 
δὲπξ ὧἀε ἀμοδωδ αὐὠέ ἐγίδιιδ οοπδιἀδπιξέδωθ ἐπ )μαϊοῖο, 
φυοά ϑελεολῖπα εἰ ἱπ πιδαϊο δογιτι." 

ΤῺ Ββίἰδίοτηθηὶ ἴῃ Το, 19 τηυδὶ οΥἹἀθη}γ Ὀ6 το- 
βατάθα δὴ ὈΥΪ ΠΊΕ ἃ σοπίἰπυδίύοῃ οὗ Εἶθ βεοοῃὰ 
ΤΩΘΑΒΌΓΟ ᾿Γοϑοσὶ θα ἴῃ 683868 οὗ οὔδησθ, τ βθη ἔνγ7χὸ ΟΥ 
ἴδγοθ τὶ λοββο8 γογο ὑο Ὀ6 οΔ]]6 ἃ ἱπ. [ἐξ ἷ8 δβ 1 (86 
οτὰ Βοροᾶ ἐξαῖ, ὈΥ (μοῖρ δαγηοϑὲ οομίπυδηοθ ἰῃ 
ῬΓΔΥΘΡ, ἴΠ680 τ Ώ68868 του] ἃ ργονοηὺ ἴῃ 6 ὩΘΟΟΒΒΙ 
Οὗ οχίγθιθ τηθᾶϑυγοβ. Βυὶ 1 ἰΏ6γ βῃουϊὰ Ὀ6 οὈ]ροὰ 
ἴο 8866 ἰῃ ΗΪΒ ΠΑΤῚ6 ἴῃ ογάθν ἰοὺ ΔῪ ἃ [ὈστηΔ] δο- 
συδβαίίοη Ὀοίοτο ἴῃ ΟΒύτΟΙ, ὑμ6 Πμοτὰ ῥγομηβοὰ ἴο Ὀ6 
ἴῃ (86 πρἰάβι οὗ ἔῆοα. 86 ἔδοὶ {μδὶ (1:6 ῬΗΓΆΒΘΟΙΪΟΡΥ 
οὗ (6 ἰαχὶ 80 οἰ βοὶυ Ταβοσ  Ὁ]68 ἐπδὺ οἵ στϑρ. 16, 
ΒΟΟΙΩῺΒ ἴο ᾿ἰπΡΪΥ, ἰῃ ἃ Οογίδῖ ΒΘΏΒ6, 8Δὴ ΔῊ {Π65]8. 
ῬΤΟΌΔΌΪΥ ὑπ6 τιραπίηρ ἰδ: ΤῊὴ6 τὸ οὐ ἰἤγοο ψ80 
Ἴόττη ἃ ἰσὰθ ΟΠ ΌΓΟὮ 8881} ποῖ 6 φηισοΥ ἀοροπάοπὲ 
ὌΡΟΣ ἰῃ6 ᾿ΔΥρα τ δ ΟΣ οὗ 8 ἰδγροσ ἐκκλησία, ΠΟΡ 
ὌΡΟΠ [ἢ6. ροΒβ10]6 αῦυδβα οὗ ἰδ ρονοῦ οὗ ἰδ Κογβ. 
Τποῖν οαὐπναγαὰ τα ΠΟΥ ἰβ σοτηροηβαιθα ὉΥ {86 ὉΪ]688- 
ἱπρ οὗἨ 86 Ἐδίδον, δὰ Ὁ. ἴμ6 ργοβοποθ οὗ Ὁ γδι, οὗ 
ὮΥ δὴ ἰμναγαὰ δηὰ τϑὰ] Ἄοχϑϑῦβ οὗ ρονγοῦ. Τῇυβ (6 
Ἰμοτὰ ροϊπίβ ἴο 1π6 αἰγουχηβίδῃσο, (μα [86 οβϑθῃιίαὶ 
οδαγδοίουϊβιϊοβ ἀπὰ 186 μόνος οὗ ἰ86 ΟΒυσοῦ ᾿ἰ6 οὶ 
ἷπ {Π6 οχίβίθῃοθ οὗἩ δὴ ουαἰπαγὰ χτηδίοτγί ιν, οὐ ἰῃ [ἢ 9 
ῬύθβΘΏΟΘ Οὗ ζτοδὺ τωᾶ8868 οὗ ρϑορίο. τῖδὶ ἰηἴογ- 
γΘΏ68 ὈΘίΤΘΘΙ [86 ὅτι δηὰ ἰῃ6 (τὰ τηραδυγο οἵ ἀἷ2- 
αἰρ η6. 

ΌΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝΒ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Αδοογαΐηρ ἰο [86 αἰτοοίίοη οὗἩ {π6 Ιοτὰ ἴῃ ἐδθ 
ῬΑΡΘΒῸ ὉΠῸΘΡ ΘΟὨ ΑΙ ἀογαιϊοη, θοςοἸοβἰδβιῖοαὶ αἀἰβοὶρ] πο 
Βῃου α ΔΡρονα 411 (ἰηρ8 τοδὶ οἢ ἐπ6 Ὀδϑβϑὶβ οὗ Ὀγοι μουν 
[δὶ Βα] μ688 ἴῃ [86 ῥστίναϊα ἱπίογοουγβα οὗἨ Ομ βι βηβ. 
ΤῊΐδ ἰ8 [06 ἢγβὶ οοπαϊιίίοι ἴον [8.8 ῬΓΌΟΡΟΡ δχογοῖβο οὗ 
ΟΒυτγοῖ ἀϊδβοὶρ]ἷπο. 

2. Αοοογαϊηρ ἰ0 δροβίοὶ]ϊς ἀϊγοοϊζοη, φχσοσωτουηῖ- 
οδίΐοῃ 88 ΟἹΪΥ͂ ἴ0 ἰΔΚὸ ρῥἶδοο ἱξ 1}).6 βογβοὴ ΜὮΟ ζάγο 
οἴὔδηος οὈβο ποίου γοϑἱβίρα {86 ΟἸΌΡΟΒ ἰἰθο] , [Ἰὼ 
1Πδὺ οα86, ὈοΟῚΒ γαῖ δὰ Πόμον τοαυϊγοα ἰῃδὲ βυοἢ 
ΟΪὰ δῃθὰ ὀρθὴ ορροαϊἴου, οἰἴμον ἰο τ86 ῥγίποίρ]οβ, 
ἀοοίγποβ, οὐ ὑτγδοίίοο οὗ ἰῃ6 ΟἾυτοῖι, βμουϊὰ ποῖ Ὀ6 
ἰοἰογαϊρα ἴῃ (6 ταδὶ οὗ ἱϊ, Μοτο ἴδδῃ ἰΐδ ; εδβίθοζω, 

ὼ 

Ἰονο, διὰ ἐδ ἴδε ἰοπτσὰ ἴθ οδδηδίηρ Ὀγοίδαι 
᾿ὐγαβοῖ ἀοτηδηάοὰ δυο ἃ δίθρ. Ι 8 0) 
Ἅ85 ΟἿΪΥ ἴο Ὀ6 γδηκοὰ πῖϊὰ ὑπαὶ ο6435 ἔγοτη ὙΠ οὴ δ0 
δὰ αἱ βγβὲ Ὀδθὴ ἰδῖκοη, δὰ ἔγοσῃ Ἡδίος τἢ6 ΟΒυτοὰ 
8. ΟΥ̓ΟΡ ἩΠΠΪῚρΡ ἴ0 τοοοῖνα ῥγοθεὶ γίοβ, δὰ πόῆοα αἰφὸ 
ἰο0 νι οοσῖθ ροηϊοηίβ. ΑἸ} (δΐ8 ἐπ ρ] 168 {πὶ 1.6 6χ- 
ΘΟΙ ποι οαἃ ῬΟΓΒΟΩ ἮΔΔ ποὶ ἴο Ὀ6 Βυβ)]οοϊδὰ ἰο 
εἶν!] ραΐῃβ δῃὰ ροβα]ιἶθβ Ὁγ 86 ΟΠυτοὶ.--- 2εΐ λὲπι 
δὲ ὠπίο ἐλθε αα α λοραίλοπ απὰ α »μδίέοαν.," ὙΤολθ 
ὙΟΓῸΒ ΘΟΏΥΟΥ͂ 8 ΥΟΙῪ Οὐ δδγεηῖ τηοδηΐηρ ἴο ΟἸ τπίδηϑ 
ἔγοση δὶ (ΠΥ ἀἰὰ ἰο ἰ)6 Φοτβ. ΤῊ Ἰδίίον ἀοβρίθοά 
διὰ σοπαριηποα ΠΟΔΊ ΠΘΩΒ δηὰ ρυὈ] 6816: ΟἸγὶδὶ τθ. 
οεἰνρα βοῶ, [ἢ οἴμοῦ ποεάβ, νθοσο ἴπ6 εὐδοί ρίξη 
ΟΥἩὨ [86 ΟΒΌΓΤΟΝ οδδϑεθ, ἐϊ8 τιῤεείρπαγῳ ποῖκ οοπνὶ 
ΤΩΘΏΘΘΒ ΔΠ6Ύ. ῬΟΓΒΔΡΒ Ἧ͵ὸ ΓηϊσὨΐ ΓΙ ΟΣ 681} 'ν (06 
εαἰεολείξοαἱ ολοο---8Β [Ὡ6 ῥοηἰίοπὶ Ῥγοΐραβοα ἃ ἀθεῖγο 
ἴο δτα ἴι6 Ὀοπὰ πΒΟἢ δὰ Ὀδθη ὈτΟΚΘΗ τγοβιογο, 
δηὰ Ὠρηορ ἀ068 ποὺ τραυΐγο ἴο Ὀ6 ἀρδὶῃ δαγηϊιθὰ ὃ 
ἃ ΠΟῪ Ὀαρίΐδτη, Ὀαὺ ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 τοβίογοα ἴο ἐδα ἴβιϊοπ- 
Βῃϊρ οὗ (6 Οδυγοὶ. 

8. ΤΏΘ οδαγβοίοτίβιϊο οὗ ἔστ δι ΒΟ ΟἿ 8 ποὶ 
ουϊνγαγα υπίοττηῖτυ, Ὀύὺὶ ἱπνγαιὰ ὑῃὺ ἰπ τ[86 ρὶπι οἵ 
Οτῖβὶ, ΤΒογοΐογο, τ βοὴ ουθ δὸ ΔΓῸ ΟΟΙΩΡΪ ΟἰΕΙΥ 
υπϊϊοά, (ΠΟΥ δα, πῃ ροΐηὶ οὗἉ ἰδοῖ, 'ῃ [6] ονβηρ πιὰ 
81} [86 ὨΟΙΥ Βρίγιἐ8 Ὀοΐὰ ἴῃ ποδύθη δηᾶὰ οχ δδγίὶ, διὰ 
ΟἸγίδιὶ Ηϊτηβοὶ 'β ἰῃ (86 τηϊάδὲ οἵ ἴδ ότι. 

4. Νοὶ “ἐλγέδ ΟΥ̓ ἔιδο,." Ὀυΐ “ ἔϊοο ΟΥ̓ ἑλγεέε.,) ΤῈ 
ῬΌΓΘ ΟἸΌΓΟΝ ΤῊΔΥῪ [ὉΓ ἃ ἰὴ ὈῸ6 Υ̓ΕΡῪ δι}, Ὀπὶ ἰΐ 
τηυδῖί ΑἸΝΘΥΒ δὶτὰ ΔΙ͂ΘΡ υπίνογβδ γ. ΒΒ βί οΆ, ἰὶ ἀθ- 
ΒΟΓΎΘΘ ὨΟϊΐοα [δὲ {18 βαγίηρ οὗ ἴἰῃ6 1 νοΓὰ νι δ οἷοδθ- 
'γ οοπποοιρα νὴ Ηἰδ ἀὐρρδνα τ ΔΌΟαὺίὶ ὈΓΪΤΩΘΟΥ͂ ἴῃ ἴ86 
ΟΒυγοῦ, δπὰ δρουὶ ΟἤἴδΠ 68; ἤΘηΘ6 ἯῈ ΏΔΥ 866 Ἡΐ8 
Μ δύ ἰο πο Ὁ σᾶγὸ Ηδ Ἡδίοῃρα Οοὐδὺ ἴῃ) ἱπίθγοβ 9 διὰ 
ΠΟῪ Ηο ἀοίοπἀρα ἰμ6 οτἰκίῃ οἵ ἴῃὴ6 δυδηροὶῖοαὶ 
ΟΒυτοΒ. 

ὅ. Οπυ ἰδὲ βυν᾽εοὶ οὗὁἨ “ον 8} Ὅχοοσησηυηίοδίίοα, 
οοΏΡ. ΤΥ ἱποτ 8 ̓κδαΐ- διὸ Βαπη, δὰ οὗ 
Ογιβιίδῃ δχοοιησηυηϊοεδίίου, Ηγζορ δαί. 
διὸ βαπη, ΤῈ ἐδδϑέν' ἜἘχοοσησηυηϊοδίϊοι ἰσηρ θα ΟἿΪΥ 
109 οοδβδαίίοῃ οὗ 20}} απὰ φυγεῖν ΘΟΟΙοαἰ δίς 8] ἔθ! ]οπ- 
Βΐρ. ΤῊΘ Ρογβοὴ οχοϊυάρὰ ὈΘΟΆΣΩΏΘ, [ῸΓ 186 ἡπὴ 
ὨΟΠ-σοΙοσηυπίολης, Α ἀδορ τηοδηΐῃρ δἰίδοῃοα ἴὸ 
Ῥγδοίίοα οὗ (06 δηοσίδηὶ ΟΠ σοῦ, Ὁ τ ἢ δυο δὰ 
ἰπαϊνί ἀυα] νγτ88 ἴῃ οογίδἰ ἢ Γοβροοὶβ γδηκοα διποην ἰ86 
ΘΠΟΓΔΙ ἈΘΌΓΟΙΒ οὗ ἰδο ποσὰ δηὰ ὑπ σδιθο ΠΏ. 
πῃ ἰστυῖ, 818 σοπποοίίοῃ τὰῖ [ῃ6 ΟἸΌτΟΙ δδὰ ποῖ 
ἭΠΟΙΙΥ οοαβοὰ : ἰζ ΤΩΔΥ Ὀ6 τερασγαρθαὰ σαῖθμοῦ δϑ 888. 
Ρομάρα ἴον ἃ ἰἴπη6, ἰῃ8ῃ 88 οΟΙΡΙ] (ΕἸ Υ ἰογτηϊπαιοα, 
Ησδπδα {86 σγδαίεν ΘΧΟΟΙΩΣΊΏΪΟΔΊΪΟΙ ΓΩΔΥῪ Ὀ6 δαϊὰ ἴο 
6 ΠΟ ἸΟΏΡΘΓ ΔΡΡΙΪοΔ0]6 ἰ0 ΔΩΥ ἱπαϊν  ἀ}818, 88 ᾿ϊ ὨΘΟΟ5- 
ΒΑΤῚΪΥ ἱηνοϊνοα οἷνὶ!] οομβοαῦθηοοθ. Αἱ ὅγβὶ εἰρδὶ, 
ΒΟΙΩΘ ΟὗἁὨ [δΠ6 δἰδιοπιθηίβ οὗ Ῥὕδὺὶ βϑοῖῃ ἴὸ ἱγηρὶγ βυο 
8 Ργοσράσγο: Ὀυΐ ἃ ΓΙ ΠΣ οχδσηϊπδίΐοη οὗ {118 Ρ89- 
ΒΩΡῸΒ ἴῃ αὐοβίοι ΜῚ}} τ ΟΟ ΕΥ̓ ον ἰάθαδ οἡ ἰδαὶ ροΐηι. 
ΤΉυδ, 1 ον. ν. 11] στϑΐουβ ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴο {86 οοἴωθοῦ 
ΤΩΘΔ] οὗἨ ὈτΟΙΒΟΥ͂Υ [6] ΟΒὮ ἢ ; ἩΒ116 [0.6 ΤΟΙΤΩῸΪ685 ἰπ 
1 Ὅον. χνὶ. 22, δπὰ Ἕδ]. ἱ. 8, 9, ΔΡῬΘαΣ ἰὸ 08 ἴο ὃθ 
οουομοὰ ἴῃ Ὠγροίμοίοαὶ ἰδησυδρα, 88 ἃ ἰδίην ἰδδὶ 
ταὐϊ σαὶ δπὰ βιουϊὰ ἰδἸκο Ρ]δοθ ἴῃ οογίδίῃ οἰγουπιβίδῃοδδ, 
πο 88 Οη6 ἰμαὺ δὰ δοίυδ!!Υ οοουττοα, Οὗ σοσεδὶ 
τ ΟΓΘ ΘΟ ἴἢ6 Βυ δ᾽] θοῖ, τ ΠΡΡΤΟΝ Με ἜΠῚ ἐμ 
Οὐἵο (Βοπη, 1866), Μ. αὔθεϊ, ἐδεὶρί ἐπ ἐπ 
ἐλε Ἀπ γονπιοὰ δλν αὶ τηδὶ Οαἰνὶπ (Κἰγελὶ. γιεγίε, 
ἰαλγ᾽ε βολγίι, ἰϊ. Φαῖγα., Βεοηϊΐη, 1846). ΑἾδὸ ἰ}θ 
ΓαηδδοίίοΒ οὗ (86 ἀφγδα Οδυγοὰ Ὠϊοῖ ἴον 18δ6. 

ἨΟΜΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΡΕΑΟΤΙΟΑΙ, 

ΤῊ ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ οὗὨ Θοο᾽ οβ  αβίϊοαὶ ἀἰβοὶρ πο. 1. ΤΌΘ 
βοπροὶ οδῃποὶ 6 ῥγοϑοσυϑὰ πιϊβουϊ βαὶῖ . ποῖ, 3. ἴ 
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(οσπ8] ἴον πὶϊουὶ ἔγααι κῃ 655: ποῖ, 8. ἃ ῬΑΡγ ΟΌΪΑΓ 
οδυγοῦ υϊϊμουὶ αἰδοῖ  ϊη6 ; τον, 4. ἰ(ῃ6 ΟἸυγοΣ ἴῃ κζΘΏ- 
6Γ8] πιϊουϊ {86 δρίτῖϊ οὗἨ ἀἾβο  Ρ]1η6.---Τ 0 ΟὈ͵δοὶ οὗὨ 
411 Ομ τἰβιΐδη δηὰ βοο δ αϑίο8] τοργοοῦ 18. ἴὸ ψαὶῃ ΟἿΓ 
ὈτούῃθΓ.---Τ 6 Γἔγδηϊκηθθ5 οὗ δϑδοιομδίθ, Ὀγοί ΡΥ 
δαὶ ] 6855, 86 8818 οὗ ϑοοϊοβϑίϑίϊοδὶ αἰδοῖ ΪΠ6.---- 
ΤῊ Θχαγοβο οὗ δοοὶϑβί βϑίῖοαὶ ἀἰβοὶ ᾽ϊμ6 ἱταρ  γίηρ [868 
ἰμβι ας δηὰ {μ6 οβϑίδ] ἰβησηθηὶ οὗ 8 δμηβύδη 
ΟΒυχοῖ ; Ὀαϊ, οὐ ἴἰδ6 Οἶδα Σ Βαμα, συ ΤΟ 68. τηῦδὲ Ὀ6 
ἐγαϊποαὰ δηὰ οαἀυοδιθα ἰο {18 ἀυιγ.--- Το ἐνοϊπνίνσ δ 
(06 Οδμυτοῖ ἔον (86 ἀχογοῖβο οὗ ( 
οττηβϑ (6 οοτησηθηοοιηθηΐ οὗ (δαὶ 
186 ἀἰβοὶρ! η 6 οὗ [86 ΟΠυΓοῦ ἷἰβ ἰὸ μνιυνυ απμυυμυμαυῦ 

ΘΑΓΟ ἴον [ῃ6 βρί τα] πο ΐαγα οὐ ΟὟ Ὀτγοίμποῦ: 1. 108 
οὈ͵οοὶ ἰ8 ἴο δχοϊυάθ βίῃ ἴτοτα ἴδ 6 ΟΒύτγοι, Ὀαΐϊ ἴο το- 
ἰαὶῃ ον ὈτΟΙΟΣ ; 2. 18 τηοὰθ οὗὨ Θσχογοΐβθ--- ΓΑ ΚΉ 658, 
ἀροϊβίοη, νυϊβάοση, ὑγυάθῃοο.---Ηον ρσοηυμο ΟΒυΓΟΣ 
αἰδοῖ] πη ΟὈβοσυθβ ἰδ 6 Ὀγϊποὶρὶ] 6 οἵὗἨ ῥγορτοββϑίηρ ἔγουλ 
Ρυϊναίθ ὑο ὀρθῇ (ἀ68]195.---ΤῊ 6 ΟὈ͵θοὶ οὗ ΟὨ τ βίη 
Τορσοοῦ Ὀδίηρ ἰοὸ θη, ποὶ ἰὸ δαξάθῃ, πὸ τουδὲ 
ἀἰ5ρ]14γ---1. Οοταρδβϑίοη, ἴὸ Π6 οσίθῃς οὗ δυθ δΡ- 

ἴησ ἰ0 Βδδιο {88 κυ; 2. οοτηρδββίοῃ, ἰοὸ ἴ86 6χ- 
ἐδηΐ οἵ οὐοὴ δρρθασίηρ ἰ0 ΟΥΥ [ὉΓ Βοῖρ ; 8. ΘΟΙΏρΔ9- 
δίοη, ἰο [86 οχίθῃὶ οὗ Θυθ δρρθδτγίῃρ ἴο Ὀ6 ἱποχογδῦϊθ. 
--ῦο ἴἤτοο αἰδοτνοης Κίηάδβ οὗ ΟΒΌΓοΙ ἀἰ8ο Ρ πα: 1. 
Οὺν Ὀτοίδον 18 ϑχοοϊησηυπίοαίοθα, Ὀὰΐ βἷη 18 γοϊαϊποὰ 
ἴῃ ἐ86 ΟΠ ΤΟΙ ; 2. βἷπ '8 οδϑὲ οὖν: δοὴρ πὶ ΟἿΣ Ὀτο- 
1οῦ; 8. δἷῃ 18 οἰἰτοϊπαίθα, δηὰ οὐσῦ Ὀγοῖθοῦ γοϑίογϑα. 
“-ΤΙο τρῦ οὗἩ τορτοοῖ: ΤῊ ᾿παϊνι 8] ΣΔΔΥ Θχογοῖβθ 
ἰξ ὑυίνδιθυ, 1 6 [88 βίσϑησιίῃ δὰ οουγᾶρο ἴον ἰδ: 6 
Ε͵ΠΆ11] Ἡλι ΟΡ οὗὨ ἔτ 8 ΤῊΔΥ δατηϊηΐβίου Ὁ ἴῃ Εἰπαν 
ἰαίογοουσβο; ἰδ6 ΟὨυτΟΝ ΤΩΔΥ ΡΟ] ΟΙΥ οχαγοῖβο ἰΐ, 
ἑ, 6.., τοὶ ἔῃ ορροβίομ ἴο 86 τηΐηΐβίτγ, Ὀὰϊ 85 γορτο- 
βοῃϊοαὰ ὉΥ ἰι.--ΤῊθ οχογοῖβα οἵ αἰβοὶρ) πο ἱπουτ οὶ 
οὐ ἐῃ6 ΟΒυσοῦ δηὰ 18 τοργεβθηϊδίνοβ.-- -ΤῸ τ ΒΟΤΩ 
ἀὰ Οπτδὶ βαγ, “ΤῸ}} ἰδ το ἴ86 ΟΠ το; ἢ 1. Ηθ 
βαϊὰ ἴὶ ἰο Ῥοίδὺ: 2. ἰ0 4}} ἰῃ6 ΑΡΟΒΙ168.---ΤῊο ΟΠΌΤΟΝ 
ΟἈ]Ποὰ ἰο ἕαϊκο δὴ δοίΐνο μαζὶ ἴῃ [06 δαἀτηϊηἰδιγοίίοη οὗ 
ἰζ τιοϑὶ βδοτοὰ δϑΆΪΓΒ.----ΤὩΘ ῬΡΟΤΤΘΡ οὗ [86 ΚΟΥΒ νϑϑῦ- 
οὐ ἱπ 1.1.6 δροβίο]ϊς ΟΠυτγοῆ.-- -ον [6] οβΐρ οὗ 
ῬΓΆΥΟΥ ἰοΒ8 ἰο [6] βὶρ οὗὨ (Δ 1}.--- Αἰ σγεεπιθηξ οὗ 
ἐλε ϑρίγίξ, ἃ οοπβγτμδίίοη οὗ ἴπ6 ροόοῦοῦ οὗὨ {Π0 ΚΚαγβ. 
---νϊάσποο οὗ [ἢ ]8.---Ηον ἰῃ6 ΚΟΥ8. ἤδνο 1οϑὲ ἰμοὶγ 
Ῥοτοῦ θη [6 Βρί τὶ [8 ἃτὸ ποὺ βυρ)]θοὶ ἴο ΟἸὨ γῖβι.---- 
ον τ86 πῃο]6 Ομυγοῦ οὗ ΟΕ γῖδὶ ΤΩΔῪ τουῖνο ἴῃ [ἢ 6 
δΙῊΆ}165ὶ σοτησαυηἶγ.--- 0 στοαὶ ΟἸυΓΟ ἢ ΔΡΡΟΑΓΒ ἴῃ 
8 Β12}1 σΟΙΩΙΩ ΠΥ: 1. 7 ΤΠογ9 6 ἀρτθοσηθηὶ ἰὴ [ἢ 6 

Βρίσιὶ οὗἨ ὈσΆγΣ, βοσουσίηρ [06 ΔΗΒΤΟΣ οὗ (ῃ6 ΕΔΙΠΟΡ 
2. Ὁ τότ Ὀ6 πίοι ἴῃ 6 Ὥδτηθ οὗ «680}8, ἀπ ὨρΏΘΘ 
106 ργόβοῶοα οὗ ΟἸτγίβι.--Ἴ 6 Θμδγαοίογϑι1ῖ. δι ΓΟ 
οὗ ἴδο συ Οδυτοῦ: 1. Δ ἰηναγὰ 116 οὗἨ Ῥγαῦονῦ; 3. 
δη ουϊπαγὰ 116 οἵ οοῃΐοββίοῃ.--- Κ΄ μὲ ἷβ ἰ86 βίδίο οἵ 
ἃ Θδυγοῦ ᾿ἶ 1. [86 ἔοττοον οὗ [1686 πὸ ΟὨΔΡΔΟΙοΣ Β.168 
18. τδηϊηρ ; οὗ, 2. [π0 ἰδ ο Ὁ ; ογ, 8. ὈΟΪῺ ἃτὸ 5ΌΏ6.-- 
ΤΏ ρτοδὺ ὑγοσηῖβοβ οὐ ΟἈσῖβὶ 8}.8}} Ὅδ 14]16α, ον θὰ 
ἰπ π6 Ἔχροσίθῃοο οὗ ἴῃ6 τϑαϊζοβὶ ΘΠ ΌΓΟΣ.--- ΤῊ δι ο ἃ 
τογὰ οἵ ἴπ6 ΟΠ ΓΟ δὰ [Π6 πιο ποσὰ οὗ βοοίδυ δ. 
Ά1, ΤῈ (ΟΥΤΔΘῚ: ἔϊῦο ΟΥ̓ ἐλ ; {86 Ἰδίίογ: ἐλγοδ ΟΡ, 
100.--- ΗΙ ΟὟ 1Ϊ8 Ῥγομπιΐβα οὗ {πὸ οτὰ γγαὰϑ [1816 ἰ8 
86 ἰοττηδίίοῃ οἵ ἰΠ6 Ῥτοϊδδίδηϊ ΟΒυγο 68. 

ϑίαγζε :---ἶΖεϊδίμδ: ϑοοτοῖ β'η8 βῃουϊα δ ΒΟΟΓΟΕΪΥ 
τουκοᾶ δηὰ οχρίδιθα, Ὀσὰΐ ΟρΘ δἰ 8, ΟΡΘΏΪΥ.--- Οὐα»- 
ΤΑΘΥ : Τὶ ἷἰἴβ ὙΘΡῪ ἀδησοτοῦβ ἴἰο Ὀ6 Θχοϊαδοα ἔγομλ {16 
σογωτηυηΐίοη οὗ {μ6 Βαϊηΐ8.--- ἰδαϊποον : ΤῊΘ ὑΤΑΥοΣ οὗ 
ἃ Υἰχμίθουβ τὴ δνδὶϊϑί ἢ τυ ο ἢ, ΠΑΥ, ονοσυι ΐηρ ; 
Φαγηδβ ν. 16. 

Οεγϊαοὶ :---ἸἸ δὶ ἴῃ οἢ. χνὶ. 19 δὰ (ἀΡΡΑΤΟΔΕΙ͂Σ) 
Ὀ66η Ὀοδίοποά Ὁροὴ Ῥοίδσ δἱοπθ, 15 ἤθγα σοῃΐο 
ΟἹ ἴμ6 σθῃο]ο ΟἸγβιίδη Ομυγοῖ, Ὀοΐηρ υἱ ἰτηδίο 
ἘΥΘΟΘΔΌΪΘ ἰο [Π6 οδαγδοίον οὐ Ο τ βιϊδη σοσωτουῃ!οῃ 
88 (886 ουὐγατγαὰ τηδηϊοβίδιοη οὗ [86 ἰηνὶβὶ 16 ΟΠ ΤΟΙ, 
--ἈἼὲ Ομυσοῦ οὗ ΟὨ τὶ ου δαγίἢ οομβὶβίβ οὖδα Ὠυτὰ- 
ΘΓ οὗἉ οἴτο]οβ, ἀγαττῃ δρουηᾶ {Π6 ΒΑΙη6 σοηίτο, δηὰ α]- 
ὝΑΥΒ ἩΪαΘηΐησ. [8 ν|ρ ]]-θοϊῃρ ΘΟ δἰβὶβ ἰῃ 818, ἐμαὶ 
811 αν {Π6 Ῥγορϑὺ οϑηΐγο, δῃὰ ἰδὲ πος οὗ [86 οἷγ- 
6168 ἰπίογέδγοϑ πὶ ἰῃ6 οἰ ΠοΓ, 

(ὐοββηον :--- 6 ῥτϊποῖραὶ ἰπΐηρ 18 ἴπ6 ἀσγοοριδηξ, 
--οαΑΑ] ἀορϑηὰβ ποῖ οἡ ἴδῦρα Ὠυσωθογβ, Ὀυ1 οἢ [86 ΡΓ6- 
ΒΘηΟ6 οὗ ΘΟ γῖβὶ 88 86 ὑμενὰ ΟΥ̓ Τουτί ἰῃ 8 βρὶ γιζυδὶ 
ΘΟΙΏΠ ΠΟ Ή. 

Ἡδωδηεν :---) ὸ. σα ΟὨΪΥ 68}} [Π086 ῬΟΥΒΟῚΒ ΟἿΡ 
οὐ ΟΣ ΜΘ δγα μαϊποὰ [ὉῸΓ ἴῃ6 Κἰηράοπι οὗ 
Ὠοδνρῃ.---ΤΠ)ὸ ἀδο]ηθ οὗ δῃηὰ {δο αἰ ἤου! 165 αἰϊοπά» 
ἱῃσ ὉῥΡοΩ, ὑμ86 Θχογοῖβο οὗ βογίρίιγαὶ Ἂαἰ8ο 1 0] 16, 60Ώ» 
δἰαο ρἰαγίηρ ονὐἱάθμοο οὗἉ {πὸ βδὰ ἀθοᾶὺ οἵ οὺν Ξϊδίθ 
ΟΒυτοθο8 (ΟΓ ταῖμοῦ, οὗ [86 ΒἰΘγΆγ ἶσα] αἰ᾽ πο] πα 108. 
οὗ οδῖοθ ἴο ἰγαΐπ 186 οοηρτοραίίοῃ ἰ0 βρί τὶ 8] 5861 Ὁ- 
ΒΟΤΟΤΟΒΙΟΠΙ τ τ ΑΥΠΕΤΕΙα ΤΩΔΥ͂ ὑστὸ Ὀ6 δρτοοὰ ἢ Μαηΐ- 
ΘΒΕΥ, ποὶ ἴῃ ἰθιωρογαὶ ἰδίηρΒ (ΟΥ̓ τίμιον, ἰπ τηδίζογϑ 
οὗ Ρέγο δρο  βιλ). 

ΞΑ Ῥχυβδίδη τοχη δίς οὗὁἨὨ Ματοὶ 27, 1143, Ῥγόν Ὁ}8. [896 
το ἰδίου ἤγοσι ϑχο Πρ ΘΩΥ οἵ ὑπο ὶγ ΘΠ ΓΟ. ἸΠΘΤΌΘΙΆ ἔγουλ 
[86 ΒΟΙΥ οοηπηππηίοῃ. ΝΟῪ σδδοδ οὗ ἴμ6 κἰπὰ πιιιδί 6 Σ0- 
Ῥογίοἀ ἴο ἐδ 6 σογαὶ οοπβίδίοσίθδ, 

Ο. «Αδεοϊωμδοη πὶ ἰλε Ολωγοῆ. Οπ. ΧΎΤΠΙ]. 91--5ὅ. 

(Τονε. 28--8ὅ ἐλ6 Οοερεὶ ζον (λα 224 ϑυπάαν αὔίεν ΤΥδιϊίν.) 

21 
22 

ΤΊΉΘΠ οδῖηθ Ῥαίδσ ἰο Ἠΐπι, δῃᾷ 8814, Γιοτᾶ, Ποῦ ΟΥ̓Κ 8881} ΤΩΥ͂ ὈτοΐΠοΓ δίῃ αραϊηβέ τηρ, 
Δηᾶ Ι ἰογρῖνο ἢΐτα ἢ {1}} [ἀμ1}], ἕως] βονθῃ {ἰἸ687 «(6808 5810} ὑπίο ᾿ι πὰ, 1 Βα Ὺ μοὶ απίο 
ἴ66, ὕ5πη|}} [ἕως] βονθῃ ὕπη68: Ὀαϊ, ΤΠ} Βθνυθηὶυ {1π168 Β6ΥΘΏ. 

23 ΤΒοσθίοτα 18 ἰῃ6 Κιίῃηράοιη οὗ ἤθᾶνϑὴ ᾿ΠἸκοηθα υὑπηίο ἃ οσογίδιη Κιηρ 8 ΠΌΤΏΔῚ ΚΊΉρΡ, 
ἀνθρώπῳ βασιλεῖ], μοῦ του] ἰακα δοοουπί οὗὨ [ὙΠῸ ἀθϑιγθα ἴο τη8 Κ8 ἃ σϑοκοηϊηρ, 

24 
25 

τΥ10}}} ᾿ 18 βουνδηΐβ, Απα ψῃθῃ ἢ6 Βδα [ο0}]Υ} Ὀοριῃ ἴο τοῖο, ὁμ6 νγὰ8 Ὀγοιρ  " αηΐο 
" ἰιθ 

ννὰβ ποΐ 80 16] ἴο ΡΔΥ, [118 ἰοτὰά σοτασηδηαθα Ὠΐτα ἰο Ὀ6 50]4, δηὰ ἢ18 τῖΐδ, δῃηὰ οἰ] άσθῃ, 
26 κπά δὶ! {80 

27 

Ὠΐτα, Μοὶ Ποῖ ονρα λίην ἴδῃ ὑπουβαπα ἰδἰθηίϑ. Βυΐ ἔοσαβιωοι ἃ8 ἢ6 δὰ ποί 

Θ 84, 8ηα Ραγιηθηῦ ἴο ὈΘ τηδᾶθ. 
ὙγΟΥΒΒΙρΡΡΘα ᾿ἶηι, Βα ηρ, Πμοτα, ἢ Πᾶν ρδίῖθμοθ ὙΜ10} τη, ἀπά 1 υν}}} ῬαῪ {Π66 8]]. 

ΤῊΘ βογνϑδηῦ {ὑμϑγθίοσθ -[6}}] ἄονγῃ, απᾶ 
ΤΉΘΩ 

[86 Ἰοτά οὗἩἁ δαὺ βευνδηῦ τγ88 τηονϑα Ὑγἢ ΟΟΙηρδββίοῃ, δηα Ἰοοβθὰ [τὰ]6 8864] ])1π), δηᾶ 
28 ἴογραγθ μῖπὶ {86 ἀθΌὈϊ, Βυΐ [89 881η6 βοεσυδῃΐ νγϑμΐ ουΐ, δῃά ουμα οπ6 οἵ δΪ5 [6]]ονν Β6Ὶ- 



. 

389 ΤΗΕ ΟΟἙΡΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΣΝΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΕΒΕΥ͂. 

γνϑηίΐβ, τ Π]Οἢ ἔμεν οὐγϑα τη 8 Βυπάγοα ρθῆοθ [8}}}ΠἔΠπρϑ Ὁ 11. : ἀδηάτθα, δηνάρια] : ὁ δηᾷ 
ἢθ Ἰα14 μδηα8 ρῃ ἢΐπι, δηᾶ ἴοοὶς λΐηι ὈΥ 1116 ῃτοαί, βαυηρ, ῬΆΑΥ τὴ " ἰμαῦ ποῦ [ΡΥ 1ἴ 

Αμπὰ ἢΪ8 ἔδ]]ονν βαγνδηῦ [6}}] ἀν δ 18 ἔθος, ἷ δὰ Ὀθβουρὶῦ Ἀ1πὶ, βαυτηρ, 
Ἦδνϑ Ραίίθῃοθ ψ|ἢ τη6, Δ 1 Μ|}} ΡΥ (866 411. Απαὰ 6 νου ποῦ: Ρυΐ ποηῦ δηά 
οαϑὺ δῖπ ἰηΐο ῥσίβοη, {1}} ἢ6 βῃου]ὰ ρᾶν ἴῃ ἀθῖ, 'ὅο ψῃ θη }}18 ἔθ οὐ βοσυδηΐβ Βδνν τδιαὶ 
ΜΘ ἀοη6, (ΠΥ ὝΘΓΙΘ ὙΘΓΥ͂ ΒΟΙΓΥ͂, Δ οϑτηθ δηά (ο]ἃ πηΐο {ποὶγ [οσσῃ, ἑαυτῶν] Ἰοτὰ αἱ! 
{πᾶὶ γὰ8 ἄοπμο. Τ]οπ [18 Ἰοτά, δἴθυ ἰμαῦὺ 16 δὰ οδἹ]δὰ Ὠΐπ), βα! ἃ ἀπο τα, Ὁ (μοι 
ΜΠ ἸΟΚαά βαγνδηΐ, 1 ἔογρανθ {1166 8}} ἰη8ὲ ἀοὺϊ, Ὀδοδιβα τμοιῖ ἀδβιγεάβι [Ὀδβουρ, 68} τ36: 
Βῃου]άθϑὶ ποῖ ἰοὺ 4180 αν δὰ σοιαραββίο [ΡΥ] οὐ {Π Ὴν ἔβ ον βοσνδηΐ, θυ θῃ 851 
Ἰιδὰ ΡΠΥ͂ οἡ ἐπε Απά δὶ8 Ἰογὰ νγ88 “στοί], διὰ ἀθ] ἐν αγθα }1πὶ ἴἰο {ῃ6 ἰοτταθηίοσϑβ, ἃ} 
1.16 διιου]ὰ ῥδύ 4}} ὑπαῦ νγὰβ ἄχθ υαπίο μϊω. 50 ΠΙΚοννΞα 58.8}} ΤῊΥ ΒΘΑΥΘΏΪΥ ΕΙΠΕ ἀ0 
αἶβο υπίο γου, 1 γ86 ἔγοιῃ Ὑοὺσ ᾿ιθασίβ ἔοσριγθ ποὺ δύϑῖν ὁπῸ [}}]8 Ὀσοίμου ἰμ6 1 {Γ88- 
Ῥδ3868.. 

29 
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Πο] δ ονγαϑί. 

32 

,32 
84 
90 

Δ γον. 43.--ἰφ.:Ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετά, κιτ.ἉΔ. " Τληρε : τοοίολον αδνϑοληθη, «οοὔῖίε, ἐ, δ., ἐο τπαξ α τϑοξοιν 
ἐπο ον δϑοίζἐπιοπέ, Οοιηρ. 9 Κίημρ χχίὶ. 7, μαγο ἔμ Ε'. Υ. ΘΟΥΤΘΟΩΥ τοπογα: 7Ά6ΡΓ6 τοαϑ πιὸ δας Σάμη φπααΐδ «οἰίλ ίλοιι 
ψ΄' ἰλο πιοπόν, εἴο. Το Αὐἰδοτσοα Ὑ ὀγδίοι ἴῃ ΟἿΣ ᾿Ἶ800 ΘΟΏΥΘΥΒ 8 ἀἰ ἥογοηϊ τηϑαπίης [π πιούετη ἘΠμ]5}.--- Ὁ Β.] 
ἊΝ ὑπὸ 24. -Προσήχθη [ῖἋοτ ἴλ6 τηοτθ πδυδὶ πογὰ : προσηνέχθη] ἰη σοάά, Β., Ὁ., Οτίροη, 1,δομπηδηη, Τιφοδβοδάοις 

Ὀτγὰ]. 
8.6: 98.- Κύριε (6 οὐχ" ἰοα ἰῃ Β.. Ὁ... οἷς., δῃηὰ ὉΥ 1,Δ ἤπια πη, ΤΙβοδοηδοτῆ, [ΑἸίογα]. 
4 Ὑογ, 28.--ἰ Το Ἐπ 6 ρόηπῷ ἴθ 665 [ἢ δ 006 δου θη οὗ 8 ἀδέηαγέμδ, Δ Ἰλοπηαπ δἰ τοῦ οοΐπ δαπνα)οπὲ ἴο [80 Αἰδο 

ἀυβομπια, ΟΣ δοοιι δβούϑη δηὰ 8 Βδ) ρόπορ δίδου οὐ δ ἴδοῃ Απιογίσαπ οοπῖδ ἰἢ γα] 06. 66 ἴπ6 2 έσέίοπαγέεα, Τῆο ᾿παρῖ» 
Ὧ688 οὗὁ (ἢθ υ8δ88] ΕΠΩΙΔὮ τεππεηης (ἢ 81} ἴλο οἱὰ Επα 8 γψοτϑίουβ) ΡΟ δΓΒ ΠΙΟΤῸ ΧΠῪ [ἢ ΟἿ, ΧΧ. ἃ, ΠΟΤ ἸΔΌΟΓΟΙΘ ΔΙῸ 
ἈΙγοὰ “ψὸὼγ α ρέπην α ἀν." ἰηδιοπα οὗ ποαγὶγ οἰχηςϊ {{π|0ὸ8 ταὶ ἀπιοῦης, ΔΑδοιιϊΐ ἔνο {πἰτβ οὔ σεπαγέμδ ἃ ἀδΔΥ τ 88 [86 ΡῈ Ὺ 
οἴ α Κοιηδῃ βοϊ ἀΐοσ, Α8 ἴβοσθ 16 Ὧ0 σφογγϑϑροηάί πη ἘπαΙ δ οοίη, ἰἢ [8 ΠΟΟΘΘΑΘΑΤΥ͂ ἰο δάορί δὴ ἰπδοσηγβδῖα γε ἀοεὶ πα οὐ 188 
ἑοτεῖσα νοτὰ α , Ἧ ΒΙΟΝ του] ἃ Ταῦ το 8 πηδγαὶ ἠδὶ οχρίαηδιίοη. δλέμέησ (ἰπ 89 Νον ὙοΥκ δϑῦδο, ἑ. 6.. ὁπ οἰκὶτ αἵ 
δὴ Απιογίοδη ἀο}}4γ) πτουϊὰ οοτὴθ ἠρδγοϑῖ, θα σου] ἰοδὰ ἴο οοηγαδίοι, δίηου 159 ἘΠ] 15}} Δ ΠΠ 8. πϑα Σὶν ἀοῦδ]ο ἰὴ ταὶυθ 
(23 οευἴ8). Ενναϊὰ, μονότοσ, ἰὼ 86 Θοιζηδη ἐγδηδ δίίοπ, τοηάοτα: δολέξέησει Ιδισο τεϊλίη5 ΤΌ ΠΟ τ΄ 8 Ογοδβολόῃς Ὀυϊ οὐὴδ 
ἴῃ Ῥαγϑη τ ποδί ϑόπαν δ, Ζελπον (αἰτμθθ). ΟδτρΌ6}} δπὰ Νοσίοῃ: ἀδηπανγέξ (τ Ἀ] ἢ τηϊβμὶ ἀο [πη 8 ἰδασποᾶ Ουτητηθηῖνγ, ὑπ 
ποῖ [π δ Β[0]6 ἴωγ μορῦϊασ ἀρδιν Οοπβηῖ, δὰ το Ν. Τ΄ οὗὨ [0 Ατῷὸ. ΒΙΌΙΕ Τἰπίοῃ, Ὀοϊῖογ: ὠδπάνέεα. 11 ἰ5 τὰ ἐδ δ ρνὰν {7} 
ΤΙΘΏΘΣ ἰπ δἷδ ἱπιογργοίδιίοη οὐ 186 βαγβῦϊο οὗ 1:6 Ὁπτηοσοῖ] βοσυδηῖ (ρ. 151) «ὐὰ τηδὶ οὗ ἴμο ΓΔ ΌοΓοΓ ἰη ἴμ6 Ὑἱπογαγὰ (Ρ. 
ἡ μώς ΠΟ ποίίὁ0 Ἡ δδίονον οἵ (ἢ ΐδ τ δι γϑηβδίίοη δηά βροδῖκβ γορϑδίθ ιν οὗ απ δωπαγο ὕόνο δὰ ἴ7 ἰἴ ὑπ ε͵ὸ 811} τρδῖ.-- 

δ, 25,- -σοάά. Β.. Ὁ.. 1ω. οἴα., οτοῖ μοι, τ,6. 
4 ον. 98.--Τὴο τοδάϊης εἴ τι [6 Ὀθδὶ δἰἰοείϑὰ δῃὰ τοῦοὮ ΒΊΤΟΩΚΟΥ ἴμδὺ ὅ τι. 1ὲ [86 ὁ ἀοπιδηὰ ἴοτ ραγτπδηΐ ἴῃ [86 

ἔοττα οἵα τοῦυξκο: Του ὙΣσοῖσν, ἢ ῬὯο οὐγοδ, τσδὲ ραγὶ [ΕὙγΔΙ ἃ διὰ 1βηρο ἱσδηδιδῖο: βόεαλῖθ, τοῦτα ἀπ τοαϑ δολυϊαὲρ 
δέει 1 Ῥαν, {ἱ ἰλου οεορεδὲ αηνίλέπσ. ἹἸιΔοδτηδηη, ΤΙδοβοπάοτζ δὰ ΑἸίοσὰ Ὁπδη ΠΟ Δ βάορὲ [6 τοδάϊηρ: ᾿Απόδος 
εἴτι ὀφείλεις, ΜἈΠΟῺ [8 ΠΟῪ διδίδίηϑὰ 4160 ὉΥ Οοά. Βίπαίξ, τσ. Οοηδηὶ ἰβπογϑα ἐδ 8 ἀἰ δθτθμοο οἵ τοδάϊηρ.--Ρ. Α] 

ὙΨοτ. 99.-- ΤῊ αἀάϊιίοπ οὗὨ τὴ 6 τοοοϊνοὰ ἰοχί : εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ (αὐ λέε γεεῖ) 6 οτα!{ἰδὰ 1π Οοὐὰ. Β.., Ο., Ὁ.. οἶα. 
[ΠἸδοοπάοτ διὰ ΑἸώτὰ τοίδίη δηὰ ἀοίδηἀ ἴθ υτὰξδ δρδί ποῖ 1δοβπιδῃι, Ττοζ61108, δη ἃ ΜΟΥΘΥ, Ὑ0Ο οταίι ἵβοιη.-- Ρ. 8. 

ἐλίως 49.--Ἴ8ὸ Ὀοδὲ δυϊβοτγίϑδ [6180 Οοὰ, Βίπαις.} οχωῖὲ πάντα (αἰδ),, το δοοτηθ ἴο Ὀ6 ἰπϑεγίϑά ἴο οομΐνττα ἴο 
ΤΟΥΣ. “0, 

9 γον. 84.--Β., ἢ... οἷς οὐ αὐτῷ. [1δοδδπη δηὰ ΑἸίοσὰ οπιίς ᾿ξ, ΤΊϑο με ποτ τοίδί ηϑ 11.--,, 8. 
19 Ὑογ, 85.---Β., Ὁ... 1. οἷς., οαμε 1:6 ποσάβ: τὰ παραπτ ώματα αὐτῶν (ἰλεὶ» ἐγεδραδηδδ), τ ὨΪΟΝ δϑόῖὰ ἰὼ ὃ 

ἰπβοτί δὰ ἤγοπι οἷ. τί. 14, 15: Μδῦκ χί. 96, 386. [Ὁοἀὰ. Βίηαδιξ,, διὰ δ|} 1:9 ογίἰςαὶ οἀΐΐοτθ, ᾿δοβτηήδηη, ΤΊδομβοηπάοσί, Ττεζο]]εα, 
ΑἸίογά, οὔἱῦ ἴ86 ᾿Ῥτογάβ.--. Β.} 

{μαὶ οὗ τοϊγ δα ςοη : ΟΡ. [6 7. χχν. 28. χσυνυὶΐ, 18, 
21, 24, 28: Ῥκ. χχυῖΐ!, 2ὅ., δῃ, ἰν. 1δὅ: ΒΥ. χτ. 1. ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, Ῥ, 5] 

γον. 21. ὉδΕΙ δον ἰἰπλοδ, ἕως ἑπτάκις.-- 
ΤῊ αἰτοοίίομβ οὐ ΟἸγίβὶ ἰῃ ἴο 189 αἰδοῖ] πο 
οὗ ὑπ0 ΟΒυΓΟἢ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟ τοδαΐηθδϑ ἰοὸ ἔογρῖνο. [1 
ΟἿΣ Ὀγοίδοῦ ᾿ἰδίθῃ ἴὸ οὺν δάιηοηί(ίοη, δὰ 6 Γϑοοη- 
οἰϊοὰ, 6 ἰβ ἰο ̓Ῥ6 ἔογρίνγεη. Βυΐϊ [06 [οτὰ δδὰ ποὶ 
ἰπαϊοαϊοαὰ ον οὗἴδα [8 ΤΩΘΓΟΥ͂ 88 (0 Ὀ6 Ἔχογοϊβοα, 
10 βοοιηρα ἰο Ῥοίδγ 845 1 ἰθογα τουδὶ Ὀ6 βοῖὴθ ἔπ ἴῃ 
186 τηδίϊοσ, ΗΪ8 ΠΌΘΓΥ ἱπαϊοαιθα ἰμαὶ Ὠ6 81}}} γοραγά- 
δὰ ἔογρίνθηῃθθβ 88 βοιῃηθίϊπρσ οαὐγατὰ δηὰᾶ αὐδηι ἴδ- 
εἶνο, τίμιον 8 88 βοιῃηϑίίηρσ ἰηπναγὰ δηὰ βρί τὶ [0]. 
Ηΐ8 Ῥτοροββὶ, “ὑπι}]} βονθῃ {ἰπ|68 ᾽"-ΟἸ 6 βδογϑα ἡσπι- 
Ὀ6ῃ--αἶἰβ ΣῪ ΟὨδΔΡδοίοσίβιίο οὗ 8ἰ8 βίδίϑ οὗ τηΐϊηὰ. [1ὶ 
ΔΒ, ΠΟΥΓΘΥΟΓ, ΟΥ̓ ἴῃ ὀσορϑβ οὗ {86 γα ὈὈἱη168] ΟΥ- 
ἀἰπδηοοθ, ποῖ ργοβοῦθοα ἔογαίνθηθθθ ΟἾΪΥ ἰὮΓ66 
268: “ Ποηιὶπὲ ἐπ αἰίεγιῶη, Ῥεοσαπέ δεηιεὶ γεηι ἐξ, 
δέσμη ὧο γεπιδέξιινιί, ἐεγέϊο γεπυέμτιέ, φμαγίο ποῖ γοηιΐ- 
ἐωπί.) δβαδυῖ. “οπια.---[Ἴὴ0 ΦονΙΒῈ τα Ὁ Ὧ8 Ὀαβοὰ 
[86 ἀπ οἵ τε ἴδγθα ὕὕπηθ8 δῃἃ ὯΟ ΤΏΟΥΘ, ὉΡΟῚ 
ΑἸΩΟΒ ἱ, 8; ἰἰ. ὁ; Φοῦ χχχίϊὶ, 29, 8ὺ. Ῥοΐορ, υπᾶοῦ 
(86 ἰηθυσποθ οὗ 86 δβρίτιν οὗ Ομγβιίδη ομαυ ἰγ, ἰπ- 
ογοδαβοὰ [ἢ 6 ΒΌΠΙΌΟΥ ἰο βονοῃ, Ὀδοϑυβα ἰη ἰΒ6 ΟἹὰ Το8- 
ἰδοῦ {818 ὨυΤΩΌ ΟΡ 8. ΟἸΟΒΟΙΥ 1 πἸκοα πὶ (86 ἰάθα 
οὗ (δ0 οονοηδηὲ δηὰ οὗ (ὈΣΊΥΘΏΟΒΒ, 88 γ16}} 85 τ ῖι 

γεν. 232. Ζ Βδὺ μοῖ υκἱιῖο 1966 ---ἐ 4,1 ἀο ποὶ 
Ρτοβοῦῖθθ ἴο ἴΠ66. 

Βονϑηῖν το δόονϑῶ, ἑβδομηκοντάκι: 
ἑπτά.---Φογοσθθ, Εγδβίηῦβ, Ογοίΐαβ, ἂς Ὑοἰΐο, 
1 ΤΕΡΒΟΒΊ; δηὰ οἴδογβ, οχρίδίη βουθηὶ {ἰτηθ8 ξΟΥΘΏ- 
οἷά [ἡ 6.,) ἔουῦ Βυπάτοά διὰ πἰμοῖν {ἰπ68]. Βυὶϊ 
Οτίρθῃ, Αυρπυβίϊηα, Βρηροῖ, Επναὶὰ, ἀπμὰ Μογογ, οσ- 
ὈΪαΐῃ ΒΟΥΘΗΪΥ Ἐπη68 δῃὰ βϑύθῃ, ΟΥ βαυθηίγ. θοῦ ἢ 
{ἰπηθ8, 88 ἑπτάκις ἀ068 ποὶ ἀρδίῃς ΟΟΟῸΓ δὲ ἑβδομηκον- 
τάκις ἑπτά, ΜογοΥ ΒαΥΒ: ““ Αοοογάϊηρ ἴο {μ6 ὅτεεκ 
ἰάΐοπι, {πῚ8 βου ἃ βαγ θη οχργοαβοὰ οἰΐμοῦ ὉΥ 
ἑπτὰ καὶ ἑβδομηκοντάκις ΟΥ ὈΥ̓͂ ἑβδομήκοντα ἑπτάκις. 
Βυὶ 116 ἜΘχργϑβϑίοι 18 ἀογί να ἔτοτα ἴῃ8 ϑορὶ., θη, ἵν. 
24: “1 Οδίῃ β88.8}} Ὅ6 αὐοηρθὰ βονοηζοα, ἰγὰὶν 1. 
τ οΟἢ Ββουθῃίγ το] ἃ δὰ βουθη.᾽,) 5. ΤὮδ τοίογοῃοδ 

5 (Τογοῖλθ διτοδὰγ οὐδοτυ δὰ 1818 εἰ φη ἤοληϊ οοπίγαδὲ αἵ 
ΟἿΓ 1,ογ 8 δου ΠΥ ἐΐπιο8 ϑοόύθὴ Ὀΐ ἰυτρίνδποδδ ἴἰὸ ἴδ δοϊδὰϊ- 
Ἰανίδη Διο δ ΒΟΥΕΠΙΥ πὰ βουθηΐζοϊά οὗ τόνοηζα. 
ΤτΟΠΘὮ δαβοσῖδ (ρ. 145), σοίογυϊηρ ἰ0 Φογογλθε πΌΙΚΕ. τοὶ. ἰ(.. 
Ρ. δ6δ, οὗ ἴ6 Βεποάϊοιίηθ βἀϊείοπ. Βυὺς 1 σκῃποῖ δπὰ Ὧν 
Ὅλδαο ἰῃ 06 ΥΔΙΙατεὶ οὐ! οη, τ οὮ Ε πδτοὰ Ὀδίοτο πιὸ. [8 
ἔμ (ΟΣ ΏΓΑΤΥ ὁπ. Δίδιξ. ἐπ ἐοα. (Ορετγα, ἴοπι. υἱΐ. οοἱ, ἵ 
δὰ. ὙὰΑ11.) Φογοπιθ σδκοϑ ἢο δ] υδίο ἴο οι. ἵν. 94, 
ΒΑΥ͂Β ΒΙΤΩΡΙΥ : "ΟΝ ὑδαμο φερέϊφι, δορὰ ὠδσυθ δεορίναρέει 



ΟἼΑΡ. ΧΥΊΠΠ. 31--80. 8,88 
ΦΟΘΙΩΒ ἰὼ 6 ἴῃ Ῥοϊηξ: 811 [06 τῆοτο, ἔπδὶ [86 βαγίηρ 
οἵ ΟἸγῖβι νγ8β ῬΡΟΌΔΌΪΥ ἱπίοπάρα ἰο ἔοστῃ ἃ ἀἶγθοὶ οοῃ- 
ἐγαϑὺ ἰο [ἴδ6 τουθῆρο ἩΔΙΟΝ ΙματηθοΒδ ἱτηρτοοδίοα, 
ΒΕ), ἀνε ἱπουρσἢ τὸ θᾶ ἰπ ταϊηὰ {86 ΒΥ] 108) 
παροτί οὗ [86 Ὠυτα ον βουθῃ, γοῖ (86 Ὀᾶγο δααϊίοῃ οἴ 
ἴμδῦ ΠΌΤΑΡΓΑΙ ΒΟΟΙῚΒ ὈΘΟΌΪ ΔΓ, πὰ δἰτηοδὶ ἀοίσδοιϊΐη 
ἤτοια ἴῃς ἔογοοθ οὗ [86 ἰηϊυποίίζοι, 11 τορι, ἱπὰ 
Β6 ὑγροῦ, ἰδὲ, δοοογαϊΐηρ ἴο 116 δηδίορῃ οὗ 101, ἰΐ 
πρρ θα ποίμίηρ τοῦθ ἰθδῃ δΔ8 ἰΐ ΟΓΘ ἰῃ6 ΤὨΘΆΒΌΓΘ 
ΒΟΥΘΏΪΔΥ ΒΏΔΙΘη δηὰ ρῥγοββοὰ ἄότῃ. ΕἾγβθί, βου ΘΗ 
Ἐπη68, δηὰ ΤΠ οῃ, ἱξ γου ᾿ἶϊκο, ἴῃ δα αϊίίοι ἴο 818, γΟΌΡ 
ΟἾΤΩ βού ἐηοθὶ Βυῖ Οτοίϊυβ ἰγαηϑδίἐβ ὅθ, ἵν. 34, 
ΠΣΞΘῚ ὈΣΣΘΩ, δορίμαρίοδ εἰ ἑὰ ἔρδινπι δερίϊοδ, πον 
ἀοεβ ἐμ ἐγδῃβιδιΐοι οὔ 186 ϑορί. βϑοῖὶ ἰο υ8 ἀοοϊἀ6ἀ- 
ἷγ ἴῃ ἔανον οὗ ἴΐθ ορροβίϊθ νον. ΒΒ βϑί ἀ68, Βουθῃτ 

68. ΒΟΥΘΩ Ὁ] ἃ ΒΘΟΤΩΒ ἴο 118 ἃ ΠΟΤῈ δρὺ ΒΥΠΩΡΟΪΙΟΔ] 
Οχργοϑϑΐουι ΤῸ ΠΟΥ ΘΠ ἀἴηρ ἔογχίνθμθδβ (ΠΔῺ ΒΘΥΘΏΪΥ 
ἔηοθ βεαύσθῦ. ΕΟ ὁν όν, στα ΠΕ ΟΑΠΥ͂ δα ΡὨ]]οΪορὶ- 
οΔ]γ, (86 νοΐπὶ 8 ποῖ οἶθασ. θυ υ 8 ΒΘΎ ἢ {ἰπ 68 
ἰδῃ, οὐ ἐμ6 Βγτρ 0116] λυσα θοῦ οὗ 86 ποῦὶα τη} ἰρ]]οὰ 
ὉΥ ἰδαὶ οὗ ἴδ οογομδαΐί, ΟΥ̓ οουγβο, {(Π6 Θχργθβδίοῃ 
ἷ6 ἰαιοηἀοα τὸ ἱπάϊςαὶο ὈΥ ἴπ6 ἔσυτο οὗ 8 ἰαγζὰ Ὡυ1- 
6Υ 86 αὐδιγ οὗ οῃμα]οβα ἔογρίνθιοθθ. Τλΐ8. υἱὸν 
8 ΔΙΓΟΔΟΥ δἀνοσαίοθα ὈΥ ΤῊΘΟΡΕΥΪΔΟΙ, 

γεν. 28. ΤἸβοχοίοσχο 15 89 Ἰχϊηχάοση οὗ ἢθᾶ"- 
σου Ηϊκομοά.---Βοίοιτίησ ἴὸ 86 ΓΟΡΙΥ ὙὩϊο δ δὰ 
θοθα ρίναη ἰοὸ Ῥοῖοσ. ΤῇΘ ῬᾶγϑΌ]9 ποῖ ΓΌ]]οντΒ 8 
ἰαϊοοὰ ἰο ἱΠἸ]υδίγαιο [86 ἰοδοβίηρ οὗ ΟἸγῖδὲ δρουΐ 
ΟἿΓ Τοδ ἴ 685 ἰὸ ἔογσαίῖνο. ΜΈ ΥΟΥ τοσϊπίδίηβ ἰδὲ [ἢ 6 
Βανίουσ ἰῃβἰϑίβ ὉΡροὰ απ] οα ζΟΥρΊ νΘΏ 688, ἀπ ἠοῖ, 
88 ἀ6 οιΐο βυρροβίδ, ΤΩΟΓΟΙΥ͂ ὉΡΟῺᾺ τοϑαΐῃθββ 0 ἴὉΓ- 

γο, Βαΐ δ ἰαιίον ἱπιρ] 68 ἰμ6 ἴοττηθυ ; δηά, ἴῃ 
ἊΝ 186 ἔπτο ἃγὸ ἰάθη 64] πῃ Ροΐπι οὗ ρτϊποῖρ]θ. ΤΊ 
δοῖ οἵ ζογρίνθῃθϑθ ὈΓΟΘΌΡΡΟΒΟΒ βοπυΐῃο ΓΟρΡΟΠίΔη66 
οὨ ἴδο ρατγὶ οὗ οὖν Ὀτοίμοῦ.---ὐήζεηδά. ΟἹ δοοουπὶ 
οὗ (6 συλῖ οὗὨ τωδῃ, ἰξ δὰ Ὀδοοσῦθ ΠΟΟΟΒΒΓῪ ἱδμδὶ 
186 Κίηράοτα οὗ Ὠοαγθη᾽ Βμουὰ γοβὲ οπὰ ΘΟτ ΡΑβΒ10Ὲ. 88 
ἰὼ ἑουπαδύοῃ. 

σπῖο ἃ ἔύσαδη Ἰκεΐυρ."-- Τὸ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏ 8 ἴ- 
ἰεηἀεὰ ἴο πιᾶτὶς [86 δηι π6818 ἴο [Π 6 ὨΘΑΥΘΠΪΥ Κίηρ, 
--ἘπΠ16 κοχνδιῖ.--- στο σοργοβοηϊθα 88 δατηϊηΐβίρυ- 
ἴῃρ εἶδ ροββοθείοῃδ.-- -ἘΠ0 ἀϑείτϑὰ ἴο πχαῖκθ ἃ σϑοὶ- 
οὐΐηκ, οσ βοϊιοπιθηῖ.---ΤῊ}5 τοίοτθ ἰο οἴδτγῃδὶ 78- 
τ6. αὐτὸς δϑεϊκίηρ ἰὸ σίρδι τοδίίογβ, δηὰ ἴο (86 ἰπ)- 
Ῥεπάϊησ Ἶὰ ὃ; ΘΏΟΘ ΙΏΟΓΘ ΟΒΡΘΟΐΪΔΙΥ [0 [860 
ΘΘΟΠΟΙΩΥ οὗ ἰδὸ αν δῃηὰ 118 γϑϑυ]δ. 

ον. 24. Βυῖξ τυῖῦθῃ 86 μΒαὰ οὐἵν [ ὈθζΣ.--- 
ΨΌΟΙΥ βοϊοσωη δηὰ εἰμι βοδηὶ,---ΟὯ Ὁ τυῶβ Ὀσχουσδὶ 
ππῖο Βέτα,--ὦ, 6..) ὁπ6 οὗ (ῃ6 βγβὺ δῃηὰ ἰρθοϑί.-- -Ἴ 9 
Ἐπουσεχεῖ ἐδ ]Θη14.--- ΑἸ οχρτγοδδίου ἰπἰθηδοά ἰο ἰη- 
ἀἰοαῖθ 9 ἰπβηϊΐΐο ἀορὶ ἱπουγτοά, τοι σου] ΠΘνΟΓ 
Ὀο αἱ ΑΒ ἴδ ἬΟΓΟ ΔῈ ἰτυσΩ 86 ὨΠΤΩΌΘΓ Οὗ 
1.6 οοἶη." Το Αἰιὶο ἰδ]οηὶ γὰ8 δαυδ! Ἃ[μο 60 
πα [6.000 ἀγαοληια], οὐ 1,876 Ῥτυβδβίδῃ ἀ 0116 ΓΒ 
(.εα Βοροκ ἢ 8 ϑιααίδλαμελαὶί ἀεν Αἰλεπον, ἱ. 1δ)}} 
διὰ 186 πιῖτθ 10 100 ἀσπαγ. αὶ “ΠρηΟ06 οὁπ6 ἰΔΙοηὶ -Ξ 

ἰᾶ οδὶ, ΔαΌΠΠΕΟΒΗΝ ποπδρίηςδ υἱοϊ δηδ, τιΊὶ. ἰοί]ο8 
᾿βραῖγχον ἐσ ἀἰϊιἰότοῖ 1π ἀΐο, ᾳαοίίοα 1110 ῬΘοσδσΘ ὩΟΠ 

Φ [Μέόχον Πκονεῖϑο ὁ ρμδαίζο ἀνθρώπῳ, πΒοι [6 Επρ- 
Ἠοδ) Ὑοτγείου τορδοτα: ὦ οὐγίαίη ξίησ. κΖμε βασιλεῖ 
ἐπα πίολέ οδπὸ Θνωπὰ ἀνθρώπῳ νιεσοιείοέ, ἄα αὐ 
Ἡινμει ει οῖ πΐξ οἰπόηι ΜΕΝΔΟΗΙΊΟΕΣΝ Χύπέρο ον οίέολοη, 
ωίνα. Ῥογρσίσίολο ὠδγίροικο ἀαΦ Ποηιογίϑολφ ἀνὴρ βα- 
σιλεύς."--Ρ 8. 

[Ὁ τ. Τιδῆρο ἰηδοτίϑ ομῖψ, ἴο διηρμαοίσο ἀρξαμένου 
δὲ τ Ῥεχίπίης Οἵ [00 δϑηΐϊοῃοο.--. Β.] ᾿ 

2 [Ὁτ. Ἑοδίηκοη, Τέοδέοπανψ, διὸ τάλαντον, οδιϊ- 
Ἰοδῖδδ ἴῃ εοϊπηοη Αἰξο δος 
δϑουϊ 81,1Τ0.---, Β.] 

8 [ὙΠῸ ογίμίηδι τοράβ 10 ἴογ 100 ἀδηανέέ,--ἃ Ραϊρδὺ]ο 
ΟΙΤΟΥ͂, ἩἈ]οΝ ἴδ ἙαΙηὉ. Ἰσδδὶ, ἡ Λ1}17 οορίοα. 

δί 43.348 1δ2. δἰοσὶ πα, οὐ Ἐν 

6.000 ἀοπαγίΐ, δὰ 10,000 ἰα]αιία -- 60,000,000 ἀ6- 
πανὶ.) Οδεϊδοῖ βυρροδβίϑ ὑπαὶ [Π6 βανίουν τοίοττοα 
ἴο (6 β'γτίδῃ ἰδ]θηΐ, πη ϊοῖ τγδδ τουοῖ βιδ]]οῦ ἰδ 
180 Ατιῖο, δσηουπίηρ ΟὨΪΥ ἰο δροῦϊ οποουτί οὗἉ ἰὶ, 
ἈΑσοορϊηρ ἰο ἴμΠ6 ναῖὰο οὗ (π6 Αἰιο ἰδ᾽οηΐϊ, ἐμ 6 βυτῃ- 
τοί] πουϊὰ διηουπὶ ἰὸ οὐϑρ 18 ΤᾺ] οη8 οἵ Ῥυυβδίδῳ 
40} Αγ. 

γεν. 26. Ἡΐς Ἰοχὰ οοσασηδι θα Ὠΐντη ἰὸ ἘΦ 
Βο]ἃ.---Ἰπὶ δοοογάβδησο τὲ [86 ἴα οὗ Μοβοθ, Εχοᾶ, 
χχὶ, 8: [,ν. χχν. 89: 23 ΕΚίηρβ ἷν. 1. ,8ὲ6 αἷθδὸ 
ΜΙΟΒΗΑΕΙΒ᾽ ζαιοε Ὁ. λίοδθες, ὃ 148.---Ατπὰ (Βχ2) 
Ῥαγτωθηῖ ἴο Ὀθ τρδᾶο.---ΤῊ βυτὰ οὐίϊαἰϊποὰ που]ὰ, 
σῇ σουΓΒ6, ὈΓΟΥΘ ὙΠΟΪΪΘΥ ἰῃδάοηυδίοθ. 5111] Εὐ ἰΖβοθ 
8. τη ἰβίδ θη ἴῃ οχρ]αἰπίηρ ᾿ς 88 τωϑδηΐηρ ἰδὲ ἔΐο δυτὰ 
ὙΘΘΙ Σὰ Μὰϑ δοίυ δ! ἰο Ὀ6 ραϊὰ. Ὠὸ ἮΝ εἰϊο τοῃογβ 
ἰ:: “Απὰ ἰδαὶ ἐλὴδ βιουϊὰ Ὀδ ρμαϊὰ." Βοιίον ΜοΥοΣ 
ἴῃ ΤΏΟΓΘ βΘΠΟΓΑΙὶ ἰοστηδ, “ δηθὰ ραγτηθηΐ ἴὸ Ὀ6 τη886.᾽ 
ΤῊ ᾿εδαάϊηρ ἰάθα ͵β, ἰῃδί 1186 Κίπρ ἱπβὶθίθ ἘΡΟῚ Ῥδγ- 
τθηΐς Ὀεΐηρ τηδᾶθ. ΤῈ οσδοὶ διηουμὶ 8 βυδογὰϊ- 
Ὠδῖβθ. 

γεν. 28. Α δυηάγοῦ ἀθεατγίοα.--- ΕΔ] ἰ0 Ποδυ- 
'γ 931 Ῥχυβδίδη [ογ 1ὅ ασωογίοδῃ]) ἀ011σθ.0 866 (86 
δυίῖοῖο ἴῃ 86 Επογοὶα.- --Οοἱκ τα Ἦν ἴδ 6 ̓ῃγοαῖ. 
--Αοοογάϊηρ ἴο Βοϊηδὴ αν, ἃ Ἔγθ του ττὰ8 αἰονθὰ 
ἰο ἄτας ᾿ἷ8 ἀορίον ὈΥ 6 ἰῃγοαὶ Ὀοίοσο {86 (ἱδυπηὶ. 
ΤῊΘ ΠΑΡΒῊ ἴοττη ἰὼ τ] 0} 6 ἀσοτηδηοα Ῥαυταθηὶ ἀδ- 
ΒΟΓΨΟΒ βρθοίδὶ δἰϊθηϊΐοη, Ηΐα δὐάγοβθβ ἰο ἷβ [6] ον- 
βοσυδηὶ ἱπηρ] σὰ. ΗΪ8 οἴ οοπάοεηπδίίοῃ. ΜοΥΟΣ 
ΤΙ ΒΟΥ οὈ͵οσίϑ ἴο 186 νἱονν οὗ Εὐσζϑοῦο ἀπὰ ΟἸβῆδυ- 
Β6Ώ, ΠΟ ΟΧρ]αἷπ ἰπ6 οσχργθαβίοῃ εἴ τι 88 ἀυθ ἴο 
Οὐϑοκ υὐϑδηΐϊγ. ΟΥΒΟΙΒ τορδγὰ ᾿ξ 88 δαιυϊναϊθηὶ ἴὸ 
ὅτι. Ῥαυΐυῦ δηὰ Βδυμρατγίθη- Οσυδὶυβ υπἀοτβίδηὰ ἱξ 
88 ἱρΙ γίησ δαὶ ἰξ τὰϑ ὑποορίδΐῃ Ἡδοῖδοῦ δυο ἃ. 
ἀοδὲ πδὰ γθϑ]]ν ὈΘΘῺ ἱπουττοα. [Ιἢ ΟΓ νἱοῖ, ἰδ δῦ 
ἰηἑοπασα ὈΥ ἩΔῪ οὗ οχργοβϑίηρ τοργοοῖ---ἰῃ6 οἰδπιδηὶ 
811 80 {ἰπη0 ἔογχεοιπρ Πἷδ οὐ οα86 δηὰ αἰ ου ΐοδ,. 
ψ 10} πΟΤΘ ποὶ ΟΠ]Υ͂ Βἰτοῦ αν, Ὀυΐ ὀυθη σουοἢ ἬΟΙΒΘ, 
πῃ ἔδοῖ, ᾿ξ που]ὰ δϑεπὶ 88 1 [0 τοζαϊββίοη οὗ ἢΐ8 ἀδδὶ 
ἢδα ΟὨ]Υ 6Ἀ116ὰ ἔογίἢι ῥγάθ ἀπά 86} -οουδάρῃςθ, Ηἱἷδ 
[0] ον -ϑοσναηΐ Βαμα] ἰπι80}} ἰῃ ἃ τότ ὑθοοχαϊῃρ 
ΤΏΔΏΠΟΡ (ὅδ 6 δὰ ἀοῃο Ὀεΐογθ ἢΪ8 τηδβίον (προσ ε- 
κύνει αὐτῷ, παρεκάλει αὐτόν); ΔΙἱβουγ τϑ 
δου ὈΦΔΡ ἴῃ τηἱμὰ ἰπδὺ ἴῃ 1.6 ἸαὶΐοΡ οδ86 (86 οτοῦΐ- 
ἴον τνδϑ ἴῃ Ἰοστὰ δηὰ κίηρ οὗ (86 βογυδῃΐ, 

[ΤἈΚΝΟΗ : “ΒΌΘΣΝ 8 τδῃ, 80 ΒΑΙΒῺ δηὰ διαγὰ, 
πο η ἢ6 ῬἩΑΙΚ5 Οἰ ΒΟΥ 86 1Π8η ἢ ἃ οομπδίδης Β6Ώ86 οὗ 
ἔοτζίνθη 688 τοοοϊνρα ἔγοτα αοὰ. Ιρθογδῆοο οὗ ζογχζοῖ- 
[Ὁ] Π688 οὗἨ δἷ8. οὐχ συ τηδ]ς 68 ἰνὰ ΠαΓΘἢ, υπίογμίὶν- 
ἴησ, δῃὰ ογυθὶ ἴο ΟΥΠΟΤΒ ; ΟΥ, δὲ θοδβὲ, 6 18. ΟὨΪΥ Ὠϊη- 
ἀογοὰ ἤγοτῃ Ὀοΐῃρ βυοῖι ὈΥ ἰΐο86 τραὶς ἀοίοποοβ οὗ 
ὨΔΙΌΓΑΙ Ομδγθοίοῦ ἩΒΙΟΒ ΙΏΔῪ δὲ ΔΩΥ͂ τροϊηθηΐ 6 
Ὀτοκοη ἄοπη."--Ρ. ΆΚ. 

γεν. 381. Τοῖς οσῃ (ἑαυτῶ »ν) Ἰοχᾶ.--- ΜΟΥ 0 
δΔοσουηῖϊβ ἴοῦ ἰδ ποτὰ ἑαυτῶν» ΟΥ̓ ΤΟΙΏΔΙΚΙ 
ΦΤΉΟΥ πδὰ τοοοῦγϑο ΠΟΙ ἴὸ ὑπεὶν Βδγα-μοαγιοα 
ΘΟΙΏΡΒΗΪΟΩ ὯΟΓ ἴο ΒΩΥ͂ ΟΡ Ῥοτβοι." Βαϊ ἰδῖ8 
ἩΟΌΪὰ ΒΟΔΙΟΟΙΥ αν σϑαυϊγοὰ βροοὶδὶ τηθαϊίοῃ. Ομ 
[86 οἶον παπᾶ, ὑποὶν δρ ἴο δῖ58 δὰ {μοῖρ Ἰογὰ ὃχ- 
Ροβοα ἰδϑσὴ ἰο ἀδηροῦ, [ἢ Πὶβ ΔΩΡῸΓ βουϊὰ Ὀυγεὶ ἔοτὰ 
δραϊηδὶ ἰποῖ αδἷδο. 5111, (ΠΟΥ νοοϊυτοὰ 0 ΔΡΡΙΥ ἰο 
Ει]Ππ|----ΟΟΙΏΡΑΒδΙΟΏ ΔΠἃ ΒΟΙΤΟῊῪ ἱηδρίσίηρ ἰἤοτὰ τὶϊὰ 
ΘΟΌΣΑρΟΘ, ἴῃ ἰμΐδ ο886, (Π 6, Ἧὸ 860 ΒΟΥΟΙ Υ ἔγοτα 
ΟΪΌΥ, 88 ζουσρο εν ΠΔΙΒΠΠΘΑΒ ἰὴ Βρϊ6 Οὗ ΤΔΘΓΟΥ͂. 

γον. 84. Ατιὰ ἀοϊϊνοχοὰ ένα ἴο ἰδ ̓οΣτΏθ» 
ἴοχβ.---ΤῊο ὑπρτὶ ΓΟΙΟΙΒ ἰὼ ὈΟῺ Ο1568 (0 ἰοτη» 
ῬΟΓΆΣΥ ΘΟΠΒηοσηθηῖ, 81} Ῥαγτηοηΐς Ββμουϊὰ 6 τηδάθ, 

«Αἰοα μνᾶ (πιόπα) 7μ18 οοκένηι ἀναολοεανγωτα; Ἰοηια- 
ἀναοληαφυηι ποπαρίπέα δ; Αἰφαοαπάρέπα 160 ἀγαολο 

ἐδατιη." 66 ΦΟΛ. δοάρυι ἐς, Ζεοέοοπ ὥρώσο- 

1Ζαϊ., Οχίοτὰ εἀ.. ν. 1006. ΑὉ Αἰ ο δραχμή ἰδ περι οαποὶ 
ἰδ γαῖ ἰο 8 Βυζδη ἀδπαγέμδ.--". Β.} 

- 
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Βλῖ, Ὀοδί 65. ἰΠἷ8, (0 βογυδηΐὶ Ἡθοτὰ [8 τηδϑίοῦ ΠΟῪ 
Βοηΐ (0 Ὀγίβοῃ 88 8160 ἀοἰϊνογοα τοῖς βασανισ- 
΄φαῖς, “ἰο ἐλ6 ἰογγηοηΐονα,," ἴοὸ Ὀ6 ἰοιτηορηίοα ὮΥ 
ἴση. Τηι6 ῥαῃίβῃτηοηὶ οὗὨ Ὀείηρ 8014 ἰπίο βδυ συ, 
αἰϊὰ το 6 δα ΌΓΙΔΟΙΪΥ Ὀδοη ἰπγοδιθμθῇ, τὴδδ 
τοῦ ᾿ἰραΐον ἴα ἰδὲ πο 6 Βα ὩΟῪ ἴὸ οπάσγο. 
Ηοπονοῦ, ἴ86 Κίηρ νγβ χϑηθγοῦβ, δηὰ [Π6 τ ῖϊδ διὰ 
οἰ] άγοη οὗὨἩ ἰδ0 οἴῃ ον τοῦθ ποὺ πηοϊοδίοα, [Ιἢ 8 
ἤχει ἴογιη, (Π6Υ δῃδγοὰ (86 ρ! οὗ ἰμδὶ τὶ οἰκο βου- 
ψδηΐ : Ὀυΐϊ ὑΠ6 εαἷπ το μ6 Ὦδα ΠΟῪ οοτϊητοϊ 6 τοδί- 
δα υὕροῦ ὨἰτηΒο] ἢ δ'οπο. 8111}, ὀχοθρί πῃ γοίθγεῃοθ ἴὸ 
[16 ΤΩΘΏΠΟΡ ἴῃ πο ρδυιηθηὶ ἰ8 ΠΟῪ οηίοτοορά, ἐπ 
Ἰδυσύασο οὗ ἰπΠ6 ΡΑΓΘΌΪΟ σομ 68 [ἢ ΒΔΙΩ6 88 ὈΘίΟΓα. 
ΤῊ ἐαρυϑοπτηθηΐ δηα {Π6 ἱοττηθηίβ Δ.6 ἰηἰοηἀοα ἰο 
δηΐογοα ραγιηθηΐ: Ὀὰὲ 68, ἰῃ ἰῃ6 Ὀγεβοηΐ ἰμβίδῃοο, 
1159 18 τηδη 6511} ἱπ ρΟΑΒΙ Ὁ]6, {ΠΟΥ ΒΟΓΥΘ ἴῃ ΤΟΙ 88 
8 Ῥυμὶβῃτηοηῦ. ΕὙΤΊΖΒΟΒΟ γτοηοσβ [06 ἴοττη βασανισ- 
ταί ΌὉΥ “Ῥοάἀγιρυδταὰ οὗ (86 Κίηρ᾽" (Π); ατοίϊυ8, ὉΥ 
« ΔΟΙΟΣΒ [δεσμοφύλακε: ; Μογοῦ, οοιτϑοίυ, ὈΥ͂ 
“ἰ Τοστωθηίοῦβ. 5 Ασοογαάϊΐης ἴοὸ {πὰ βοῃηΐθῃσθ ῥτγῸ- 
πουπορά, {Π6 ἱταργίβομιηθηῦ του] ὰ ΠρΟΟΒβα τ γ Ὀ6 ὈΟΪᾺ 
ὨΘΥΘΥ-Ομἀΐηρ δηὰ Ὠοροὶοδθ (Ογυβοβίοσῃ : τουτέστι 
διηνεκῶς, οὔτε γὰρ ἀποδώσει ποτέ). 8.11, γ6 ΔΙῸ 
ΒΟΔΙΟΟΙΥ παιτδηϊθα ἰῃ γοίοστίηρ {Π 686 ἰοττηθηὶθ ἰο {86 
Βυβοτίηρβ οὗ ἀθμδηηδ. 

ῬΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. ΤΊιο βυταθο } σα] ἱτπιροτὺ οὗὨἨ [Π6 υτηῦογ δόυέηπ ἷ 
δορὶ Δ] δηὰ ἰδβιϊνο τοδὺ διὴΡοΡ 106 ποῦς 88 ὈΘΟΏ 
Βηϊδηρα - ἕεπ, 1μδὶ οὗ 116 ποῦ] ὰ, Ἠθηςο ἴΠ6 ΠυΠΑΡΟΣ 
ΒΟΥΘΠΙΥ͂ ΓΟργοβθηΐβ 106 ῬΟΤΘΡ οὗἨὨ ἰμ6 Κρὶ τὴ 88 οοη- 
αποτίηρ ἰπς που ὰ (186 70 ἀΐβοὶρ]98). Αραΐῃ, βονθη- 
ἐγ ὕπηοβ βουθὴ που] ΘΟΠΥΘΥ͂ ἰ86 8]]-οοπαθποσίηρ 
Ῥοποῦ οὗ ὑπὸ ϑϑρ τις ἴῃ 81} Ηΐβ ΕἸ] Π6ΒΒ, 88 σϑοοῃοπρ 
08, πὰ τοπαοσίηρ 8 π]Πἰπρ ἴο ὈΘ τϑοοῃσὶ θα. 16 
ἰδυζθηθθ8 οὗ 186 πυταδοῦ που] ἰπαϊοαῖθ ἰμδὲ πο γῸ 
Ὅ88 (0 Ὀ6 ΠΟ ΤΑΘΑΒΌΓΙΗΣ ΟΥ ᾿ἰτηϊ δίϊοι ἰ ἐδ δχογοῖβα 

. Οὗ Κἰπάποε88: αὶ ἰδὲ ἱπδηϊϊα ἴον τΑᾶ8, ἰὴ ἰΐ8 ἤ]Π 658 
δὰ βίγοηρίῃ, ἰ0 ΒΊσΘΟΡ 81} Ὀαγτίοσβ, δηὰ (μα ἔογρὶνο- 
ὨΟΒΒ ΜὍ͵ΔΒ ἰὼ ὯὈ6 Ὀουπάρα ὉΥ ΠΟ ΟἰΠΟΣ Ἰἰμλῖδ {ππδη 
[0οθ6 ἀοτηδπαρα ὈΥ͂ ἐγ(ἢ, ἐ. 6., ΤΏΟΤΘ οβρϑοΐδ!γ, ὈΥ 
[86 βἰδία οὗ τοϊπὰ οὗ ἷπὶ ΏΟ μαὰ οδευάθὰ δραϊηβὶ 
Δ. 4 

2, ΤῊΪΒ ΡῬΑΓΔΌΪΟ διυδὺ ποΐ ὍΘ δΡΡΙΪΘα τ θτο ἰὸ 
8:6 ῥτγίναίϊθ γοϑ αἰΐουβ βυρδἰβιϊπρ Ὀοῖθοα ΟΕ ΓΒ 88 - 
ὉὈπΐ Αἰ80 γοίδθυβ ἰο {86 ζΘΏΘΤΑΙ δατηϊηϊδίγαι οι οὗ {π6 
Βοσυδῃὶβ οὗ ἰδο 1ογὰ ἰπ ἴἢ6 ΟΒΌΓΟΝ, το, ποπονοῦ, 
ἱ ἸΤΙΡΓΟΡΟΥΙΥ͂ οσχογοίβοα, ΤΏΔΥ ἀοροηθγαίθ ἰηΐο ἃ πιδί- 
ον οὗὨ ρτγῖνδαϊε ζηίογοδίὶ οὐ ἔνοσ, ὕπάογ βιιοἢ αἰγουτο- 
δίδηςοβ, ἴπ οοπίταβδί Ὀοίποοη {π6 πΟΠαΓΟῸΒ ραγάοῃ 
δταμίοα ὈΥ ἰ.6 Μαβίοσ, δπὰ [}6 οτιιοὶ Ὄχδοίϊοῃβ τηδάθ 
ὉΥ (86 Βεγνδηΐβ, ΤΟ] ἈΡΡΘΔΥ ἴῃ (ἢ τηοβὲ ρ᾽ατγίηρ 
ΤΏΔΏΠΟΡ, Κίγδηρο, (δαὺ [.6 τηοβὺ Βᾶσβ δηα ΒΟΔΓ]6588 
ἰτοδιυιμοπὶ Βῃοῦα Ὀ6 οοηποοίοα πὶ ὑμ6 ἀἰδροηβαίζοη 
οὗ εἰρῃοδῦ τοσοῦ  ΟὈπρατθ ἰδ 6 ἰβίογΥ οὗὨ οδυτοὶ 
αἰβεϊρ ἰη6 ἱπ {86 ταὶ 16 ἀροβ, δῃ ἃ ἐπ6 ὈἱζίοΣ δοπίσο- 
ψουδῖοβ Οἡ (Π6 ἀοοιτπο οὗ (6 ΒΟΥ Οὐ ΠοΠ. 

8. Ελυδτυβ βοσινῦβ (“226 Ολνίδίο ϑεγυαίοτο᾽") 
ΔΙΖΌΘΒ ἔγουλ (δὶ8. ραββαρθ, ἱμδὲ 88 ὑπ6 Κίῃρ ἔογρανθ 

4 ΓΑἸποὴρ (86 δηοίοηϊ ἘΟΙΠΔΠ5 ἴΠΟΓΘ ὙΘΙΓΘ σοτίδίη ἰο ρα] 
(οτίΓ68, 88 ἃ ΠΟΔΥΥ ΟἤδΙη δη ἃ βγδίϑῃι οὗ ἢ Δ] δἱαγυβδίίοη, 
ψηίΐοι ἴΠ9 οτοάϊϊθονς παΐχς δροὶν ἴο [ἰ8 ἀοθῖοτ, ἤὸγ Ὀγίησ- 
ἄμψ δἰτη ἴἰο ἴθγη)8. δ6 ΑἜΝΟΣΡ, 2] δέοτψ ᾳ ἥοπιδ, ἰ. ». 186, 
δηά ΤΈΚΝΟΗ, Λιοΐεδ οἡ λό Παγαδίεδα, Ὁ. 154: “ὙὟὍῊΘ 0. 6}}- 
ον τὸ ἴμοδο 80 8}8}} τηρδκὸ ἴη6 1Π} οὐ [16 ρτίδοποῦ ὈΪΓῸΣ 
ἴο πίπι: ττίηδ οὐἱ ἤγοτα ὨΓπὶ ἴλ6 οοηΐραβδίοη οἵ ΔΏΥ οοπορα] οὰ 
Βοδγὰδ ὙΠΟ ἢ ΠΙΔΥ͂ δ.[}} Ποβδϑδδ: οὐ ῶ8 {8919 8.Θ ὅ07"- 
φηϑπίονϑ ἸῺ τμδὲ τνοτι οὗ νγϑο, ἡ Ββογοοῦ [5 ὑτίδοη ἰδ αὶ 3:10 
.--- [6] } τ ΠΏΟΓΑ Πα 6Υ]}} 8δη.619---ἰ Πϑι γα ηθη18 οὗ [89 }δῖ γοῖ 
(οστί]ο Λα ἀπηλεηῖ οἵ Οοἀ."--". Β.] 

ΤῊΝ ΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΙ͂Ν.. 

πἰϊπουὶ γαηβοῖη οὐ Ββυγείγ, δὸ Οοὰ εἰ 
δἰπηοβ. ΤῸ {μὶ8 ΟἸΕΔΕΙΌΒ τορ 68, ἐμαὶ [6 οὐ]οοὶ 
οὗἉ 1818 Ραγ Ὁ] 6 νγὰ8 ἰο ἀεὶ ποαΐθ {86 κυ] οῦ το οοπὰξ 
τίοπ οὗ ραγάοῃ ου οὐΡ μδγῖ, ποὶ {π6 οὐ͵θοῦνα στουμὰ 
οὗ δοοδρίαποθ πὶ ἀοά, Βοκίάθα, ϑδοῖβ. βϑρασαίδ 
ῬΔΓΔΌ]Θ 8 ποῖ ἱπἰαῃμἀδα ἰοὸ αἷνο 86 ποθ βοθεσοθ 
οὗ βαϊγαίίΐοῃ. Ῥδγθδρθ, Βούγονοσ, ἰδ ΤΟΓΘ ΤΏΟΤΘ βοςῦ.- 
Γαΐδ ἴο Β8Υ, ἰδδΐὶ (86 οὈ͵εςσνο στουπὰ οὗὨ σοτηραβείου 
ἷ8 οι οάϊοα δπὰ ργθθοιῖθα ἴῃ (π6 δἰοποιμδηξ τηδὰςρ ὮῪ 
ΟΒγδῖ, Βαυὺ 186 Ἰαιίος ροϊῃΐῦ τα ῃοὲ ἱπίοπι θὰ ἰὸ θῸ 
Ῥτδβοηὐθα ἴῃ {818 ρᾶγαῦϊθ. [έογοσς σοσθασκα ἐμαὶ (δα 
ΡΆΓΆΌ]6 ᾿τρ]}168 ἃ ὕστερον πρότερον, δἷποθ (Ὡς ἰηδηΐίο 
[ουρι πρὶ ΤΏΘΓΟΥ οὐὗἨ αοἀ οου]ὰ ΟὨΪΥ͂ ΔρΡΡοδσ ΖῺ]] ἰῃ 
1τ;ς ΩΣ) ἀοδί οὗὨ Ὁ τίβῖ.--ρὶ 5. 

[4. Ζεΐ λε ραν αἴΐ ἰλαέ ΄οαε ἀκ μρπίο ἀΐηι, γοσ. 84. 
ΤῊο οδπάον, ἰζ Β6οηΒ, 18 ποὺ παργβομοα ἔον ἴδ δοὶ 
ΟΥ̓ υῃπηογο 688 ἰὸ ᾿ΐβ [6] ον -δοσυδηὶ, θὰ ἔοσ εἰ 
οἰὰ ἀονύ ἰο αοἀ πίοι μδὰ Ὀθοι ξογίνθη μἷπι. Βαὶ 
ἴδ τηυβῦ 6 ΤΟΙ Ὀοτοα (πδὶ ΟΥΟΙῪ δἷπ ἀραίηϑε ΟἿΓ 
ὩΟΙ ΕΟ, ΟΥ ἀραϊηϑὶ ΟἼΣΒΟΙΥΟΒ, 8 δὲ ἰ86 Βαχῃθ {{π|6 ἃ 
Βὶπ δραϊηβὶ 6ο0α, δπὰ δο ἐδ6 οοπαυςὶ οὗὨ 16 υπχηστοῖ- 
ἴᾳ] βοσνυδῃὶ οοῃίτδοίοα ἃ πον ἀρνὶ ἀπο ἰο αοα, Τηΐδ 
Ρδββαβα 15 οἴῃ αυοϊοα ἰπ 186 αἀἰβουβείοι οὗ ἴδ: 6 χῃ68- 
οι : ὕίγιι δεπιεῖ τεγκΐίδδα γεάδαπξ, τ οῖ μος 
β'ἢΒ Οὔσ6 ἔογρίνθη γοίασηῃ οα ἴ6 εἰπποῦ ἱβπσγουρσῃ δὲε 
Βα ρβοασθηΐ ἱγαηβρτοββίοηβ ̓  ΗΑΜΜΟΧΡ ΒΑΥΒ, (δὰ 
Κίπρ' τονοϊκοὰ 818 αδδίσηϑα ΤΆΘΤΟΥ ; Ὀὰὶ [86 ἀοδε τ δ8 
αεἰωαϊΐῳ διὰ ΔὈΌΒΟΙυἰΟΙΥ ἔογχίνθῃ: γοὶ ἔογρίνςι, οἵ 
ΘΟΌΓΒΟ, 88 ΔΙΝΔΑΥ͂Θ, ΟΠ ΟΟΓίδΙἢ ΤΩΟΓΆΪ οΟὨ αἰ οη5, [ἢ 6 
ν᾽ οἰαίἑοη οὗἨ τ Ι ἢ ἰ.}}}165 ἐπα ἰογίοϊϊαγο οὐὨἨ [8 Ὀοπδ- 
δι, ΕρΥρίγΘΏΘΕΒ 8. ἱπβοραγδ Ὁ 6 ἔγοτῃη ππΐοη πιὰ 
ΟἸτίβι. [ π ἔοσβακα Ηΐπὶ πὸ τθῖδρβα ἰηΐο ἃ δίαὶϑ 
οὗ παίυτο, ΒΙΟΩ 8 ἃ βίδιθ οὗἩἨἁ Ἡσδίῃ ; γοϑ, ΟἿΓ 0288 
ὈΘΟΟΣΩΟΒ ΤΟἢ ἬΌΓΒΟ ἰμ8ὴ ἰΐ τὰ8 Ὀοΐοτα σοηνογδίοῃ, 
δὰ οὐν συλ ἱπογθαβοθ πῃ ργορογέοῃ ἰο [Π6 τροϑγοΐοϑ 
τοσοϊγρα, ΗΟΥ͂ ΤΩΔΩΥ͂, 8148] [οτίοϊς (06 Ὀοποδὶ οἵ 
ὈδΡίΪΒΣΩ, ἑ. 6., (Π6 τογηϊββίοῃ οὐ βἷῃβ, ὮΥ͂ ἃ ᾿ξ οἵ ἰὸ- 
Ρεοηϊΐοημσα δηᾶὰ ἱηρται πᾶς, ἀπὰ Ὀασοῖὰθ ποτε ἴδλῃ 
Βοδίμρῃ.---. 5] 

[ὅ. ΤΊ βδηθ νοῖβα (πὰ σοῦ. 936) 18 4180 αυοίεοὰ 
Ὀγ βοσὴθ Βοπιδῃ (δ μο]ἷο ἰη ογ γοίογα ἔον ἴῃς ἀοοίτπο 
οὗ ρΡυγραίογῃ, δηὰ ὃγ Ὁηϊνογβα σία δηὰ Ἐοδιοσαομ.. 
1θῖ8, 1ὸγ ἴ186 ἀοοιτίπο οὗ 0 88] Βαϊ ναίΐου οὗ 8]} τῃθῶ, 
Ιὴ ὈΟΪὰ ολ868 186 ἕως οὗ 8 ᾿ΓΕΒΒΟά 88 ἘΠΡΎΡΕῈ 
βηλὶ ἀἰβοιασρα οὗἩ ἰδ) ἀονὺ δηὰ ἃ σοπβοαυθης ἀοῖϊγ- 
ΘΥΒΏ06 ἔγοτῃ ἴ86 γίδοῃ οὗ ρυγρδίουυ ΟΣ ἃ ἰθιΡΟΓΆΙ ἡ 
611, Βυὶ 1Π18 ἀυχυτηθηῦ Ὀγοσθοβ Οἢ {86 ΓΔΟΪΟΔΙΥ 
ὙΤΟΠΡ 55} Ρ.]}10ὴ. ὑἰπαὺ ΙΒ} ΟΔ ἢ 81.006 ἴογ ὨΪ8 ΕἾΠΑ Οὗ 
ἀἰβοβαγρο ἷβ τῆῦγα] ἀφο ἰο αοα, Τδο ἀθθὺ 18 οΣ- 
ἘΡΥ ἋΣ δθβούτνον ἴῃ γ6 . 24, ἃ8 ΘΠΟΣΙΩΟΊΒ, 80 88 ἴο 
ΤΊΔ ΚΘ ἰὺ ἱπηροββὶ 016 [0 ΔΏῪ Βύσαδῃ Ὀεΐπρ' ἰο ἀἴβοβασθο 
ἰ, Τηδ ἀρδῖ, ΤἸΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, ἱπβίοδα οὗ ἀκοῖτιε ἱπρ ἰδ 
ἀαΙΥ δρουτηυ]αιίησ ; ϑἴποα [86 υἱτηοδὶ ἰπαὲ ΤΩ ο85 
ἀο ἐξ Ῥογίοστη δϊ8 ρφγεδοπΐξ ἀαΐγ, οοσορ. [κπικο χτΐ, 
10. Τμδ ρῆγαβο: εἰ ἂς ραν αἰΐ,) οἴα., ἕω ς οὗ ἀτο- 
δῶ πᾶν, κα (6. Ῥτονογοΐδὶ αὐ περι γε͵ αἀ 
ἐχίγεηιμγι ἀδϑεηι δοίυογο, δἰ συ βοβ ἰμαἱ [86 ἀφοῖου β8]}} 
ἴαγα ᾿πϑίϊοα πιίου ΤΠΟΓΟΥ͂ δηὰ ἰΔ5816 86 οχθτωθ 
τῖξον οὗ (ῃ6 αν. ΤΈΕΝΟΗ (Ρ. 168) ρΟ68 ὀυϑὴ ΖΌσί δοῦν, 
δηὰ ΒΑγ8: “Ξΐποο (Π6 Βἰπῃοῦ οοὐἱὰ ποτοῦ δοαυῖϊὶ (86 
ΕἸ κα ϊοδὶ ρογίίοι οὗ 186 ἀφὺϊ ἴῃ το Ὧ8 18 ἱπαοριοϑά 
ἰο αοάἄ, ἰδ6 μυϊηρ (δαὶ 88 ἃ οομάϊίΐομ οὗ Πὶ8 Ἰἰδοσα» 
οι, ἩὩοἢ ἰδ ἰβ ἱπυροβαί]6 οουἹὰ οτοὸν θῈ Δι] Β]]εὰ, ἷ8 
(86 βἰτοηροθὺ ροββὶ Ὁ] 6 ὙΔῪ οὗὨἨ δχρζοβδίηρ ἰδμ6 οἰοτιδὶ 
ἀαγαιίίοη οὗὨ Ὠἰ8. ρυμβητηοπὶ." ΜΑΙΡόνΑτῦα, ὁ86 οὗ 
[16 Ὀεδὶ Ποταδῃ (δἰ 0] 15 ΘΣΡΟυΠάθ ΓΒ, ΓΟΙΏΔΙΚΕ: 
“Ουούβαῦξ ΒΕΡΌΕΒΕΤ. [ὦ ἐδί δοπῖρονῦ, υἱὐ Ολγῳκροείο- 
τᾶ, Κἰμλυνῖυδ εἰ Τλεορλυϊασίειδ ἐνιμενγργείαπίων ; 
ποῦ ἐπῖηι δίσηϊ οαίμν, ὕογε, ὧδ, φιιὲ ἀαπιπαίξ εὠπὰ 

παδ αἰἰσιιαπαο υαπὲ εἰ, γυαεὶ γεάαϊίο ἀρδίίο, 
ἀλιπανιίν: φμὶ Ογισεπὶδίαγιπι ΕΥ̓ΤΟΡ γὙμεί ; δοὰ ζοόγε, 



--- 
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υἱ᾽ περ γωὰς ἰἰδογ , τὐδὶ ρώπας ρονδοΐναπί, ἐπ ϑαρς 
ΟΡ πορπιφαπι ν "δ δόγα- 

ἢ Οἰϑηλῦϑεν ἐπ ἰοο. (νοΐ. ἷ. Ρ. ὅ94, Ατηοτΐοδῃ 
οὐϊου) δαταἱὶβ ἴμδὲ 89 ἀθοὶ οὗ {18 βίππον ἰο αοἀὰ 
ὍΔ ΠΟΡΟΡ ῬΟΒΒΙὈΪΥ Ὀ6 Ἰἰχᾳυϊἀδἰοὰ ; πονογίμ6 1688 Ἀ6 ἴη- 
ἔδεβ ῬΔΙΌΥ ἔγοτῃ 106 ἕως οὗ, ὈΑΙΌΥ ἔγοτα ἴ[Π6 Βογνδσ 8 
ΔοΚΠΟΥΪ οὶ οὗ μὶβ ἀονδὲ ἱμαὺ 6 ν}} Ὀ6 ΒηΔ}}} 
τοϊοδδοα. [ς΄ σϑημποὶ 8606 ΒΟῪ ΜΘ σϑῃ ο] [18 ορἰπἷοπ 
νὶϊθουΐ δἀοριζπρ βυραίδη ιν (πΠ6 Βομλδη Οδίμο Ϊο 
ἄορτοα οὗἩ ρυγχαίοσυ. Βυΐ ἕως 068 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΙΊΙΥ 
ἂχ ἃ Ἰἰπιῖϊξς Ὀογομπὰ πϑϊοῦ 86 Ῥγοδχίβιϊηρ βἰδὶθ οὗ 
τυὴῖηρθ ηεωϑέ ὁϑαδ6 (οοταρ. ἰπ6 Ξϑανίουτ᾽8. ργοχηΐβο ἴὸ 6 
πὶ Ηΐ8 Ῥϑορὶθ ἴὸ 16 οῃά οὗ ἰδ6 ποι]ά, ἕως τῆς 
συντελείας τοῦ αἰῶνος); δορὰ ἰδ 1860 πλοῖο αὐηιέδδίοη, 
οὗ αἷη δῃὰ μη ἰμβυγοθ υἱἱτηδὺο βαϊναίίοῃ, α 88 
τοῦ Βατθ ὉΘΘΏ Βα 88 γὺύ}} τὸ οομίοθβϑοα ἱπαὶ 
δθ Ὀείγαγοα ἱπποοοπὶ Ὀ]οοά.---ΟὈτρ. αἰθὸ ἰδ6 οίδδ 
θη οἷ. ν. 26 (ρ. 114) διὰ οἱ οἷ. χὶΐ, 82 (ρῃ. 226 διὰ 
827 ρ64.).--. 5.] 

ἨΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

“ΤΠ βονϑῃ {{Π|68 ἢ" οΥ, [86 ὑδῃΘΏοΥ οὗ ἰδ οἶα585 
σα ποῖ Ῥοΐον 8 ἐπ ἰγρο ἰο σουπὶ δῃηὰ Ἰἰροὶν βρίγὶυ- 
ὯΔ] δοία.---ΑΑοἰβ οὗ ἔογρίνθη 58, ὈΓΆΥΘΓΒ, ἀπ βἰ τα αν 
ἀδοϑάβ, δου ποὺ Ὀ6 οοιεζθα.---Θου θη ὈΣπ65 ΒΟΥΘΏ : 
οζσ, ἴῃ6 βδογοὰ δυσηῦοΓ,--- ὙΒΙΟὮ ἱπλρ 168 ἰδ ΟὟΓ ἴονα 
τουδὺ ποῖ Ὀ6 ᾿ἰμλϊὑοα ὈΥ {Π6 τι]68 οὗὨ Δι Ὠτησίίο.--- 0 
πε τε οὗ Βοανθὴ ὑπάᾶοῦ ἴδ6 συγο οὗ τϑοϊκοιηίηρ: 
1. Τδὸ Κίπρ τϑοκοηΐησ ; οὔ, ἐμ γοπλἰββίοῃ οὗ δὴ ἰηῇ- 
εἶΐο ἀοῦι, 2. ΤΏ6 Ββογνδῃὶϊ τοοκοπίηρ ; οὗ, {86 ὨδΡΒἢ 
ἀοιγδηὰ οἵ ἃ 8118]} οἰαῖπι. 8. ΤῊο Βπαὶ γϑοκοῃηΐπρ' οὗ 
[86 Κίησ οοολϑίομθα ὈΥ͂ ὑπαὶ οὗ {86 βογνδῃηῖ.-- -ΤῊο 

ΑἰυοτηδίϊοηΒ ἴῃ ἰπ6 Κίπράοτα οὗ Ἀδαύθη, οοσᾶ- 
Βἰοποα ΌΥ ἰπ6 υπίλὶ τ] 6 88 οὗ τϑὴ ἴῃ ορροδβίοι ἰὸ 
[6 ΓΑΙ α]π688 οὗ ἀοὰ: 1. Ετοτῃ ἰδ ἰυάρταοπὶ οὗ 
ἴδιο ἴτε ἴο 86 ΠΔΘΓΟΥ οὗ ἰδπ6 -Φῷ.οΒρ6) ; 2. ἔγοπλ ἸΠΘΓΟΥ͂ 
ἴο υάρτηοηί.---ΤῊο στο οὗ ἀοα 88 οοῃγοσγίοα [86 
ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ ἰδ6 ἰδ ἱπίο ὑπαὺ οὗ [6 ροθρεὶ ; δαὶ 168 
ὈΒΙΊΘΓΟΙ ὮΪπ688 οὗὨἨ ΟἸ τ βδη 8 866 8 ἰοὸ ἰγαηβίοστη 86 
αἰβρομβαίοῃ οἵ ἴῃ6 ροβροὶ ἰῃΐο οπϑ οὗ ἰυάρτοθη .---- 
Ηον οουἹὰ [89 βογνυδηΐ Ὑδὸ πδὰ Ὀδθ ἔογρίνθῃ δοὶ 
πὶῖἢ δυοὶ ΟΥ̓ΌΘΙΟΥ ἀραϊηϑὺ 8 [6] ον -δοσυδηῦ Ὁ 1. 1ἰ 
ΜᾺ8 δυδρί᾽οίουβ, (μα ἢὨ6 ΒΟ ΒΡΡΘΓΟΠΟΥ γγλ8 δὴ 
{86 Βνβὶ οὗ ἷ8 [6] ον -ϑοσυδαπίβ βου ἃ μανο ἰπσῦττο 
80 ΒΟΔΥΥ ἃ ἀοδὲ πἰϊπουΐ δοοουπίηρ ἴον ἴΠ6 ἸΏΟΠΘΥ 
ἰσης Ὀοΐοτγο ἰδὲ: 2. ἰδ τῶϑ 531}}} οσθθ ΒΘ ἮΘ ΟἾΪΥ 

οδα (ὉΡ ἀοἶαγ, ῥγογηϊβίηρ ραγυτηθοῦ τος ἢδ πὸ}} 
ΟὟ Β6 6 υαῦ οουϊὰ τΔο ; 8. Ὀαπὺ ἴὲ (Ὁ]]Υ ἱπαάϊςαιοα 

8. ϑἰδαὶθ οὗ ταϊπά, το Ὧ6 οουἹὰ ρῸ ἔτοτῃ 86 ῥργοϑ- 
ὁ ς6 Οὗ Β15 πηδϑίον μου Βῃϊηρ δυο ἢ δα Πρ οὗ ῥγίὰθ 
δ Ὀἰυύδττ688.---Τ 6 ὑποοπαϊ θοαὶ] δὰ 186 οοπάϊ- 
[ἴοπδὶ τοπχιβϑίοη οὗ ἀθθξ ἴῃ ἰ86 κίησάοιῃ οὗ ἀοά: 
1. Το ἤοιτωον 18 [11] δηὰ ἱγγουόοδῦϊο ; {πο Ἰαίίον 18 
ΟἿΪΥ ρτϑηϊοα ἰο (ΤΥ υ8. 2. ΤΊ.Θ ἔουτηδν 8 γρϑϑ], θοὶἢ 
ἴῃ τοϑρϑοὺ οὗὨ ἰΐ8 Ὀδϑὶβ δηὰ ἰΐ8 ομβδγδοίθυ {86 Ἰαϊδος 
ΟἿῪ ΘΙ Ὀ]οτηδίΐοαὶ. 8. ΤΈΘ ἴοττωθν 1οδβ (0 Ὠυτα  γ 
δῃα σοτηραβδίοῃ : ἴμ6 ἰδίου ΤΩΔΥ͂ τ δα] οΔ]} ἔοσγι ἢ 
Ῥυΐϊὰθ διὰ Παυβθηθ88 ἰῃ ἰδ6 ὑποοῃνοτγίοα.---Το υ- 
το ΓΟ Ὁ] ἀγὸ ΘαΌΔΠν ἀοϑεζιϊο οὗἉ ἔδοϊ προ δα ΤΠ ΘΤΊΟΓΥ. 
Α. 1. ΤΏΘΥ ἴογγζοὶ (πεῖν οὔστὶ χυἱϊε ἀπὰ υτϊ]αϊίοι : 
9. [6 Ραγάοῃ" οχίοπαοα ἰὸ ἴδω; 8. ΠΟΥ δ {67 
δυθη σγοηϊπαρά οὗὨ ἱξ ΌΥ {Π6 ΘὨ ΓοΘΥ οὗ ἃ [6]οπ-8οῖ- 
γδηΐ, 80 δἰταϊαν (0 ἰποῖν σῇ ῥ]εδαΐηρ ; 4. (Π6Υ ΟἾΪΥ 
ΤΟΙΛΟΙΩΌΘΡ ἰΐ ἴῃ 186 Ὠουγ οὗ ὅηΑ 7 ἰαἀρτηοπί. ΒΒ. Ξυ οὶ 
ῬΟΙΒΟῺΒ ΠΑΥ͂Θ ΟὨΪΥ 8. ΠΘΕΓΙΪ]688 ΤΩΘΙΏΟΓΥ ἴον ἐμ οὶγ οὐαὶ 
ΒΟ ἤβηποϑθ, ἴοὸς (μοῖρ οὐγῃ οἰδίτηβ, ἀδιηδπάβ, οἱο.--- 
Ηον ἴδ6 τοτηϊββίοῃ οὗὨ ΟἿ ἱσησηθδβυγα]ο ἀοοϊ βμου]ὰ 
ἰπάυσο υ8 ἰο ἔογρῖνθ {π6 51:18}} ἀθὶ ἱπουττϑὰ ὉΥ͂ οὐῦ 
Ὀγοίβοῦ : 1. 6 ἃγα Ὀουηά. ἰο ἀο 8ο:; 2. ϑῃδηϊοὰ; 
δηά, 8. ἱτρο ] 16 ἴο ἰϊ.-- ΗῸῪ [00 ΒΑΡΒΏΠΟΒ8 δπὰ οσι- 

ΘἸἐγ οὗ ἰμοδὸ πῖιο ἅγὸ ὑγοιὰ δηὰ ἰῃβϑοῦγο βθεσηβ ἴο 
ΘΟΙΩΘ ουὧξ [ἴῃ 4}} ἰΐ8 δι] 688 ἰῃ {8.0 φοβροὶ Κἰηραοτα οὗἁ 
ἔταοσ.--- ΗΟ ἰδ6 οΥἹὶ αἰδροδίϊοι οὗὨ π6 Βοσνδῃηὶβθ 88. 
ἰγδῃβίοτιηθά : 1. 18:6 ζοβροὶ οὗ ζγδοα ἱῃὺο ὉΟΤΩΡΙ]ΒΟΥΥ 
ΘΟΏΨΘΥΒΙΟΣΒ; 2. {π6 641]1 ἰο τορϑηίδηοα ἰπίο Ἰογορα 
ΡΘΏΘΠΟΘ ; 8. ἴ8ο. ἀἰβοϊρ! 6 οἵ (80 ΟΒυγοῖι ἰπύο [80 
τογίυΓοϑ οὗ {86 Ιπαυϊδ᾽οι ; {86 ἜΧὨΙὈἰἐοη οὗ {Π6 Β6- 
ἀθϑπιονῦ ἰηἴο ἃ 68}1 ἔοῦ πὸ Φυάρο.---Οδ ὑπάος [6 
αν οδ]]οὰ [οὶ σταοο; Ὀπὺὺ ὨΑΓΘΏΠΘΒΒ ὑπάοῦ ἰδ6 
ἔοθροὶ ν1}} ΠΡΡΕ ΓΟ ΤῈ {π0 ὑαάρτηοηΐ, Μαίιὶ, χχν. 81, 
οἰς.--- ΤῸ σοχρ αἰηῦ οὐὗὨἨ 86 16] ον -Θουυδηίβ ἰῃ ἰἐθ 
αβοοίβ, νἱεισοὰ Ὠἰβίοτγί α]]γ.--- - Δ ἠπάρτηθηίβ ἐπ)- 
Ῥοπαϊηρ οὐ ἴἰβοβθ Ἧ8Ο ΒΟΥ ὯΟ ΤΊΘΓΟΥ͂, ΦάτϊΩ68 1]. 18, 
--οπ ΟἿ υπιογο 688 ἰηἰτοάϊιο68 δὴ ογάον οὗ ὑπ] ΠρΡΒ 
ὙΠΟ ΘηΒΌσοΒ ἰΐ8 οὐγῃ τυΐη.--- Το ἰοττοθῃίουβ δοὰ 
ἰοστηθηΐβ οὗ {86 ποσὶ ποι] ἰπ ἱμοὶν γοϊδιίου ἰοὸ ἴῃ 086 
οὗ [818 116.---ΠΙΔΘΓΟΙ ἌΪΠ6ΒΒ 15. ργαδοίΐσαὶ ὉΠΌΘ]  οΓ,--- 
ΤΏ ῥγδοίλοαὶ Ὀθαγῖηρ οὗ ὑμὶ8 βθοοῃᾷᾶ [Ἀ]].-- 6 ἀο- 
τοοϑο ρα τ ἷ6}} ἰ8 τοπι ἐδ, ἀπ [Π 6 ΡΟΓΒΟΏΔΙ αὶ 
ΜὮΪΟΣ 18 τοδὶ ποα --ἰ 5οὸ ἸἰΚοτ 86, οἷο. Οὗ, 18 
ῬΔΙΔΌΪΘ 88 ΒρδΟΐΔΠΥ ΡΟ] 6Δ}16 ἰο 86 Αροβί!θβ, δὰ 
πο βοσυδηΐβ οὗ, ΟἸγίβὲ οί ἱπ ΟΠυγοὴ δηὰ ϑίδίθ.--- 
ΜΥ ἈΘΆΡΘΩΙΪΥ Εδίμον." 1. ΤΟ ΒδίθοΣ οὗἁ ΤΩΘΓΟΥ͂, 
δὰ οὗ ἰῃ6 Ξεανὶο ἰ86, 2. ΤΏ Εδίδποῦ οὗ 
156 Φυάρο οὗ ἴΠ6 ποι α---ἰποιϊοο 186}. 8. Το Ἐδὰ- 
ἴδον οὗ Ομ εἶδ ἴῃ (δ6 μαμὰ ἐν ἀραραι οΥ οὗ (86 ΟΒύγοΣ. 

Α'ίαγκο :--- Οαη δίεὶπ : ἴὰ Β ἃ χτοαῦ Βοποῦ ἴο 6 ἰπ 
[86 διμρὶογιηθῃΐ οὗ ἃ τϊρῃί ροϊοῃίδίθ ἢ ΠΟΥ͂ τυ ἢ 
τΤΩΟΥΟ, θη, ἴο Ὀ6᾽ ἃ βοσνδηὶ οὗ [6 Κίηρν οὗ Κίηρβ δῃὰ 
(0 Τιογτὰ οὗ Ιογτάβὶ Ὑμδὺ ἔλ  ] 688 δὰ ΘΑΓῸ δΓΘ 
τοαυΐδίϊο ἴῃ βυσἢ 8 βουυΐοο !---αοα ψ|ὶ}} τοαυΐγο δὴ δο- 
οουπὶ οὗ 41} ὑπαὶ 88 ὈθΘ οῃἰταβίθα ἰο οἂν βίο γδγά- 
Βδὶρ: Φοὺ ἰχ. 8; ΡΒ. οχχχ. 8; οχὐἹῆῃ 2.-- Οδἰαπδν ς 
ϑἴη 65 βυδ]οοιοά ποὺ ΟΠὨΪΥ͂ ΟΣ ΡΟΓΒΟΏΒ, Ὀὰὶ 41} πὸ 
Βαγο, ἴο {ῃ6 οὐυγ86.--- 6 πδίυγα! τηδη 8 ποὺ Μ1}} 
ὑοὸ ΤΟΙ οἢ ἔγϑα γζτδοθ, δὰ ἰο ἰσιιβὲ [0 δἰοποιηθηΐ 8}. 
τἰῃὐθουδηο88 ἰο ΟὨτἧδὶ αἰοηθ: Ὀυὺ που]ὰ Αἰ σα 8 ΕΚ 
ἴο οοπέγίθυία βοταοι ίησ οὗ ΠΙ5. ονγῃ.--- ΕΟ ΘΟ ἜΘ 68 
οὗ ἰ8)6 ἔγθοποββϑ οἵ αοα ἢ μἱ θ ἃ ἔγυϊι] σαυδα οὗὨ Γο- 
ἰαρβθ ἱπίο βἷῃ,---- μόδηδὶ : ΑΒ ρσοπαΐηθ ἰονὰ ἰο ἀοὰ 
δηα οοη ρδδδί ομδίο αἰδοίου ἰόν σὰ ΟὟΣ ποίσῃ οΥ ἰβ ἃ 
ἔταϊς οὗὨἨἁ σομυΐμο σοηγογείοι, 80 18 ἱησταί παἋ6 ἰονγαγὰ 
Οοὰ δπὰ μαγραμοαγίθηθϑβ ἰονασὰ οὐγ Ὡορηθοῦ δὴ 
ονϊάθησα οὗ βρυτίουβ τοὶ ρίοη.--- Οἀπδέεϊη: ΤῸ ἰπβὶβὲ 
ΟἹ 1} τοβ αὐΐοπ, ἰ8 ὑο Ὀ6 ἱπΟΧ ΓΘ ]6.--- ον ἔθ Που- 
Βουδηΐβ Ὑ111] 866 ἰδ, δῃὰ ᾿ΑΥ͂ ἔπ δ886 Ὀοίοσο ὑμὶν 
Μαβίοσ.---Ομοδηεῖ: Τὸ Ὅ6 ὈΠΉΝΠΪὮΩσ ἰο ἔογαῖνο δὴ 
οδηοο, 15. ὑο ργόύόκο ἴ86 γαίῃ Ὀοΐϊῃ οὗ μϑανθῃ δηὰ 
ΘΑΓῊ.---Εοἰρηοά Ροηϊΐομοο 18. 1ἴκο παᾶὶ πὶοϊκοα Βο- 
ναηΐ, Ὀγογηϊβίηρ 811, Ὀὰ ρογίοττηίηρσ ποίδῖηρ, Ῥβ. χὶϊ, 
86.--Τῆο Γογὰ αυοΐοβ (86 Θχδιορὶα οὗἨ τηθῃ, ἴῃ ΟΥΔΟΡ 
ἴο τορος ἰμθπὶ ἱμοχουβα]9.---ου]ὰ πὸ ᾿Κ ἴὸ 
ΚΗΟῪ ποίδοῦ τὸ να οὈίδὶποᾶ [ὈΓρνΘἢ688 ἔγοσα 
Οοὰ" [οὐ 8 δὶς ουγβοῖνοθ ΠΟῪ τὸ βίδπα αἴοοίοα 
ἰονγαγὰ οἴ Γ8.---Εοτρῖνο, δὰ Ηδ ν}}} Τουχῖνϑ γου. 

1Άδοο :---ἀοα τροο.Β τὶ ὰ8 θη δοϊπρ ὈΘΌΓΘ 
8, ἰπ ΟΡ ΘΟὨΒΟΙΘΏΟ68 δηα ὮΥ Ηΐβ πογὰ, ΗΪ8 ἰὰνν δηὰ 
ΗΪβ ἦκβι ἀδιηδη(8.----ΒῪ 8 ΠΑΣΒΏΏ658 [86 ΜΊοκοα Β6Γ- 
γαῃὶ ἸοΒοβ ἴδ6 αἰδβοιίΐοῃ δῃηὰ οϑίδοτῃ οὗ [ἷβ [6]1οντ-θ6Σ- 
γαῃΐβ, ΠῸΣ 680 Ηἰβ οοῃαποὶ τουηδὶη ΘΟ ΘΔ] θα. 

Ἡσωδηον :----Ἴ 18 οοτηπιδπα ἴο 06 Θνον τ]ὴν ἴο 
ἔογαῖνο, ἱγαρ} 68 τηυοῖ το δηὰ Ὀ]οββθαὰ οουηϊοτί.---ὶῇ 
ΔῈ 8 ἰο0 ἔογχῖὶνθ 80 Τγοαιθηί, ΠΟῪ τασο τρογα 61}} 
οὖν Εαῖδονῦ ἴῃ ἤθανθῃ 6 ΓΟΔΟΥῪ (0 οχίθπα ΤΉΘΙῸΥ !-- 
ὕπ|688 τὸ τἰρθ!γ Κποὸν ἰδ6 οχίοπὶ οὗ ΟὟ συλ, 0 
δῃμποί ὈΓΟΡΟΙΙΥ δρργθοΐδίο ἴμ6 ἔα] 688 οὗ στϑοθ τῇ] 0 ἢ 
186 [ογὰ 18 ΜΠΠΙΠρ ἀρὰ Το ἰο γνουο βαῖο.-- -ΗΟΝ 
ΟἿΓ δΒ'ῃ8 ΟΥ̓ΟΥ ἱπνοῖνο οἴμοῦδ ἴῃ τυΐπ, δηὰ ρΘΠΟΓΑΙΙΥ͂ 
ἴποβα ποαγοδὺ δηὰ ἀδασοδὲ ἰὸ υ8.-ἰ ε βδουϊα 
ἀοθραὶν οὗ Ὀοΐηρ ονοῦ 80]6 ἴο ἀΐϊβοῇ οὺν ἀοδῖ, δηὰ 
ΤΟΙ ΟἹ ζτδοθ δηα ΤΩΘΓΟΥ͂ ΔΙ0:6."-- δαὶ οοηίταδι 



388 ΤῊΞ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΥ. 

Βεγο! 1. Θοὰ, ἰδ Κίῃρ οἵ τοναγὰ ἃ βεσυαηῖ: [Ϊὶ Ποίηλανά :--- αὶ οὈϊσαϊοη Θοὰ Ιαγα ἀροῦ ὩῺ 
δηὰ δραΐῃ ἃ ϑογναρὶ ἰοναγὰ ἢἷβ [Ὁ] -ϑογυαμί, 2. ἰο ἔοσχίνο ἰμο80 το οἴἶβηα ἀραϊηδὶ τ8.---ὐμποεῖ ;--- 
ἈἘ ἰμῆπίίο ἀονῖ, ἀπᾶ ἀραὶῃ ἃ β1ὴ8}} ἀοδὶ, 8. Ιτροϑ- [ἰ ΤὴΘ6 οἰδσγαοίος οἵ βοι ιυὶρὨ ΘΟΌΒΙΘΕΗΒ: 1. ΟΟπζεδαίοι 
δἰ ΟΠ Υ δπα ἱπβὈ ΠΥ; ἀπ δρδίη, ὑοβϑὶ ὉΠ δηὰ 80}}}- [ἰ οὗ ἀοθὺ:; 2. Ῥγοι;)ἶβο οὗ ρμαγτωοπὶ: 8. [Π6 ΤΒΠΠΟΣ ἴῃ 
ἴγ. 4. Οοιοραββίοι πὰ κί 684: δὰ δσδίη, παρά- [ Ἡὶοὰ (818 Ὀγοσαΐβο ἰ8 ορὶ: 4. (86 δβδα ἰββυο οὗ (18 
Βιραγίθαῃ 688 δηὰ οὐ] Ὀομανΐον.--- 7 9 ἴο Ὠἷτὰ ποτὰ [ τ 0] Ἐρρῦ Δα ΓΤ πειτε ὡς, “--Ξϑο;Σ 16 Ραγάομ ἀδ8 ἰ-- 
186 ἰθᾶτβ δπὰ δὶ ὴβ οὗἨ {1080 ἨΏΟ ἃγτθ ὀρργοδβοὰ δηὰ Ϊ ἰυγοα. βούω. 84. Ῥοὺν 16 31 Ὀἱπιδηοδθ δρτγὸβ ἰδ 
ἰηΐυγοά δοουβθ Ὀοΐοσο [86 ἐγ θΌη 4] οὗἨ ἀαοά.----Α ΠΒΑΙΒῊ [ Ῥοηιθοδία.---- ίαδείζοη :---Ὧπ. Ῥδγάομ ἀ68 οἴἶδιϑ6Α,-- 
ῬΘΓΒΟῺ 6815 ἀοττῃ ἴπ6 ἱπαρτηοηὶβ οὗ αοὰ ὕροῖ Ὠΐπν- [ ἀῃὰ οἱδον δυηωουβ βίο} 10 ΒΟΓΙΠΌΠΒ οἱ {Π6 Ρογίοορο, 
861}, γ ΓΒ. 238--8ὅ.---. 5.] 

ΤΗΙΒῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΕΞ ῬΒΙΕΕΤΙΥ ἘΑΜΙΣΥῪ ΙΝ ΤῊΝ ΟΒΌΒΟΗ. 

ΟἼΑΡΤΕΒ ΧΙΧ, 1-960. 

ΟΟΝΤΕΝΊΘ :--- ΤῊ}}8 δεοίίου δοῖδ Ὀεῖοῦθ τ, ἴἢ [ΠΘΙΡ ΤΟΙΏΔΙΪΚΘΌΪ6 ΘΟΒΠΘΟ ΟΒ, [6 ἔδτοθ Ἀεηοίρδὶ (ἄλιατοο οἴ ἴο ΟὨ τ με 68 

ΠΟυΒΘΒοΪὰ 88 [ἱ βῃου]ὰ οχίδβί [ἢ ἴμ 9 ΟΠ ατοῖ οὗἩὨ ΟὨσίοξ : υἱζ., ἴδ τοδιτίακο- το δ  ομδοΐρ ἰδ ἔθ ΟΒΌΓΘὮ, οἷι. χίχ. 1-12; εἰν!» 
ἄγοι ἰῃ ἔμ ΟΒΏΤΟΒ, τοῦβ, 18-1δ; δηᾶ ῬΓΟΡΟΣΙΥ ἴῃ 11:6 Ομ υχοῦ, γοχα. 16-36, 

Ἡϊϑίονοαϊ ΟοηποοϊοΊ.---ΑἴτοΣ 186 ἰγαπβαοίΐοῃ αἱ Οδροσηδυτ, γοοοσάθα ἴπὰ Μαῖϊ, χυΐὶ., (06 1,ογὰ οοτητηοηρο 
ΗΪΐα ἰοβιϊνο ᾿ΟυΓΣΠΟΥ͂ ἰ0 ΦοΓΌΒΑΙ τη, ἰῃ ΘΟΙΩΡΘΏΥ ἩΐΪὮ Ηἰἱ8β ἀἰδβοίρ]θβ, [1κ6 χὶϊ, 22-.-80. Οἱ 18 οσοδδίοι 
86 ῬΒΑΓΙΒΟΩ658 αἰϊοπιρ θα--- ὈΓΟΡΔΌΪΥ δὲ [86 ἱπδύσαιϊου οὗ Ἠοτοα---ἰο ἔὴρίοη πὸ Τοτὰ ἱπίὶο ἃ Βρδθὰγ Γὸ- 

ΤΩΟΥ͂ΑΙ ἔοπι Ο411166, τογβ. 81-8ὅ. ΤΏΘΥ ποχὶ ἰηνἱϊοὰ Ηΐτ ἰο ἃ ἔοδδί, ἰῃ [86 Βορα οὗὨ {πΠ8 Θπβηδτίησ 

7ἶο χῖν. 1-24. Το Ἰογὰ πο δοὶ Ὀαΐοσγο ἔμοβο οὗ Ηἰβ ξΌ]ΠΟΥΤΟΣΒ ὮΟ ἬΟΓΘ ποὶ γοῖ ἀοοϊἀοὰ ἴον Ηΐπι, 
[86 ἀδηροτα οοῃηοοίρα τὴ} αἰδοῖ ΙΒ ἶρ, ῃκο χὶν. 2δ-8ὅ, Οη, (86 οἴδον Βαῃᾶ, Η6 ἀεφοϊατοὰ Ἠϊΐὰ γοδὰϊ 
6858 ἴ0 Γαοοῖνο ροηϊζοηῦ ΡΟ] ΟΔΠ8 δηα Β᾽ ΠΠΟΓΆ, ΚΕ χΥ. 1-17. ΤῊ ζδβῦγθ ΘΟΣΤΩΡΔΗΥ͂ ΠΟῪ οπῃἰογοὰ [86 

ἰοστί ΟΥὙ ΟΥ̓ βατγαδγίδ, θὰ τ σΘ ποὺ δ]ουγθα ἰο μ8858 ἰῃγουχῇ ἰξ (1μἶκς ἰχ, ὅ1-62). ΤΪ8 τοῦα88] (0 σϑοοῖτο 
Ηΐτὰ Ἰοὰ ἰο ἐμ6 βοπάϊπρ ἔοσὶ οὗ ἴῃ6 βουθηΐν ἀἰβοῖρ]οθ (μὰ χ. 1--16). Το Τμοτὰ ποχὶ ἰοοὶς ἃ βοττοπίῃς 
τοιτοθροοὶ οὗἩ Ο4}11ς6 (Μαί!. χὶ, 20-80); δηὰ πο μδδβοὰ ἱπίο Ῥογθθδ ἰπσουρἢ ἴἰὴ9 Ὀοσμάδγυ ἰδηὰ οἵ δ86- 

Τοδτῖα δηὰ Ο411166 (10Κ6 χυΐ!, 11-19) ΤῊΘ τοϊυσῃ οὗ [6 βουθηὶγ αἰδβοΐρ]εβ ([κὸ χ. 171-87}. Φεδὺ 
ἃττίνοῦ ἴῃ ῬΈΓΏΒ ὈΧΘΥΪΟῸΒ ἴ0 ἐδ6 ᾿ΓΔΠΒδ οι 9}}5 τοοοράοα ἴῃ Μαίὶ, χὶσ, (αι. χίσ. 1, 2). Τὴ Εἰνδηρε δ 
ΒΑΥ͂Θ ποῖ ῥγεβοσυϑὰ χΑΒῸΥ οὗ ὑπ ἀσίαἰ]8 οοπηοοίθα πὶϊ ΟὨτῖβι Β ὑπγοίοϊά υἱδὶν ὑο Ῥεγβθα, δεύογε διὰ αΠε 

186 ἔδαδὶ οὗὁἨἩ (6 Ῥεάϊοαϊίοῃ οὗἨ [86 Τορὶθ, ἀυσηρ 86 τίηίον οἵ ἰΐ6 γελῦ 82. ΤὮὰ8 ταυοῖ, μοιογεῦ, 
ΟἸΘαΣΥ ΔΡΡροϑσα, ὑμαὺ Ηδ ναϑ ρἰδαὶυ τοοοϊνοα ἴῃ {πεὶ ἀἰδίτιοι. Ὑ76 ἃγὸ ἰο] ἃ ἰπδῖ, ἀυτίπς Ηΐ8 βΒγεὶ δι} 

ἴδοσο (Μαιῖ, χῖχ. 2), “ τοδὶ τυυϊἰτυ 68 ζ0] ονσοὰ Ηΐπὰ ἰμοτο, δὰ Το μοαϊοὰἂ πεῖ ((Βοῖν βὶς κ)." ΟἵἨ ΗΕ 
Βοοοπά υἱβὶξ ἰο Ῥοσγϑθδ γὸ τοϑά, ὑῃδὲ “δὴν σοδοσίϑα ὑπίο Ηΐτη,᾽" δπὰ “ Ὀοϊϊενθὰ ομ Ηΐπὶ μοτο ᾽"" (9 ῸΒῈ Σ, 
40-42). Τὴ δνοπὶβ σοοογάθὰ ἴῃ [86 βοοϊΐοῃ ὑπάοσ οοπείἀογαίΐοπ, τηοδὲ ῬΓΟΡΘΌΪΥ οοσυγτοὰ Ἡ}116 (86 

Βανίουν υἱδι θα Ῥογθα ἰμ6 βεοοῃὰ {ἶἰπ|6. Αοοογάϊηρ ἰο {π6 δοοουπὶ ἱπ 186 (ἀοΒροὶ οὗὨἨ Ματκ, ἰδ6 το 

γοῦῃ Τη8ῃ σδτηθ ἴο {86 Τωογὰ τολεπ 176 τοαϑ ροπὸ ζογίλ ἑμπίο ἰδδ ταν ; δοοογαΐηρ ἰο Μαίίμον, Ηδ ἀορατιοὰ 
ἴγοια 66 }}}96 δος βανίηρ ἰαϊὰ Ηΐβ δῃὰβ οὰ οὨ] ἄγη ,---οὴ δοὺ ποῖ (86 ΕΥΔΏρΟΙΪβὶ δϑοῖὴβ ἰ0 οοπηθοὶ 

πὶ ΗΐβΒ Ἰοδοιίης ΟΒ (86 δυδ]εθοὶ οὗ ἀΐνοτοοῦ (ϑε6 ἴ!9 Ζεδδη σέεεω, ἰἱ. 2, Ρ. 1079). 
θυτίηςς ΪΒ ᾿ΟΌΓΏΘΥ ἰο Ῥεγθθδ, ὙΟτα Φο8.8 οἢ ἴδε βτϑὶ οσοβαίοῃ τηδθ ΟἿΪΥ 8 ὙΘΣῪ Ὀτίοῦ βίαν, Ηθ ΤῸ: 

. μ]19ἃ το ἐδο ἱπίγυδῖνο δπὰ ουτίουβ αιοβίέοι, τ βϑίθον ΓΘ Ὴ ΟΥ̓ ΤΩΔῊΥ ΟΓΘ ἰ0ὸ 6 βαγοῦ (1λ|1κ6 χὶ!, 28). 1 

ἯΔΒ ῬΓΟΌΔΌΪΝ ἱπδ Ρογθα ὑπαὶ Η6 υἱϊετοᾶὰ [Π6 ῥδγα 6 Θοποοσηίηρ (6 ῬΏΑτθοο δηὰ [86 μι] σβα, ἀμὰ Β6Υ- 

6.8] ΟἰοσΒ τοι ἀγὸ τοοογάθα ἴῃ ἐμ αοθροὶ ὉΥ [0κὸ. Ηρ ποχὲ δρροδγϑὰ δἱ ϑογυβαίθση δὲ (86 ζοδεὶ οἵ 

(9 οάϊοαίίοι οὗἁἨ 186 Τααρῖο (Φομη χ, 22-40), πβϊοι, δοοοσάϊηρ ἰο Ῥ Ἰ6Β6]ον, οοσασηοποοὰ ἐμδὲ γϑδγ σα 
(86 2ὅ1} ΠΘοοθ6υ. ΟΠῸῸ ΣΩΟΤΘ (86 9608 ὩΟῊ ἰοιωρίοἃ Ηΐτλ τὴ [06 αποϑίοι, μοίμος Ηθ νπαϑ ἴδε 

Μοδαείδῃ (ἰμ ἐμοὶγ Β6 186 οὗἉ (86 ἀοεϊρμτιαίίοη---ἰ6 ἱπαυΐγγ θεΐηρ υτροὰ δε! ἤτοτα ταοϊνοα οἵ Ββοβα ιν, διὰ 

ΡΑΙΕΥ ἰπ [89 ΒΟΡΘ οὗἁὨ μανίηρ ἰμοὶγ ΘΆΥΠ Δ] οχρϑοίδιοῃβ το] σθὰ). [π ἐμοῖγ ῥϑοΌΪΑΣ δίδιθ οὗ σοϊμὰ, (89 

ΤΟΡΙΥ οὗὨ δοββ ἱπιρ] θὰ ὈΟΪᾺ τυοτθ δὰ 1688 ἰβδὴ ἴθ 6γ δὰ δπιϊοἰραϊθᾷ οὐ πίβῃοα. Ηδποα ἔμ γ πίδδοὰ 

ἴο δἴομο Ηΐη. αὶ Ηθ ρδδϑϑὰ σηδ᾽ϑδϑι ον ἰμγουρῃ [86 τοϊἀδὲ οὗἉ ἴμθπι, δπα---ργοϊθοίοά ὈΥ ΗΪ8 ζΟ]Π]ΟΥΤΕΓΒ 

--δοοὺ δρροασϑ ἃ βοοομὰ {τη ἱπ Ῥόγεθᾶ, πὶ [1.0 ΒΆΤηΘ ἰοΟΔ ἐγ, ἩΒ6ΤΘ δἰοσπαγὰ, δὲ Ῥεϊα, Ηΐ Ομυτοὺ 
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ουπὰ ἃ τοῖυρο. Βαὶ ἴῃ Ροεξᾶ αἶϑὸ Ηθ γᾺἕ8 τοοΐ ὈΥ ῬΒΔείθοοβ, τὸ δὰ Ὀθοι θγγθα ἃρ δῃὰ ἱμβισυοϑα 

ὉΥ ἐδμοῖν οΟἸ]οαρσυς» δὲ Φογυβαίθη. Ασοογαϊηρν, αυθϑίϊ 0:8 δἰ πῖαρ ἰο [μο086 Βοὺ Ὀαΐοτθ Ηΐμ ἰῃ ἴΠ6 οαρί(αϊὶ. 

οὗ δυάδοδ τοῦθ ΠΟῪ υτροὰ. ὙΠ ἰἢ686 186 βοοίζοῃ πάθον οοπρί ἀογϑίομ ΟΡΘΏ8. : 
10 156 αυὖῖὸ ἰῃ δορογτάδῃσδο πὶϊὰ (Ὧ9 ρΐίδῃ δἀορίοά Ὁγ Μαϊίμον ἴῃ δἷ8 ἀοΒρο], αὺ ΟὨΪΥ [8086 ῬΟΓΙΪΟΠΒ 

ΔΙῸ τϑοογάϑα ἴῃ τμΐοι [89 ΟἸ τ βύδη ἔδυ ἴῃ 106 ποὸνν ΟὨυΓΟΙ ἰβ ἀοδοτι θοα ἰῃ ἀΐ8 νυίουβ δβρθοὶβ δυὰ 

ὈΘΑΣΙΏ,Β. 

ὡ τ οτς 

Α, λίανγίαρο ἴῃ ἰλε Ολυτοῖ. ΟἩ. ΧΙΧ. 1-12. 
(Μασ χ. 1--12.) 

Απᾶ 1Ὁ ὀδιηθ ἴο 888, ἐλαΐ ἤθη «Ψ9}68ὺ8 μαα βηϊϑηῃθα {686 βαυίηρθ, ἢ6 ἀοραγῖθα ἔγομλ 
61811166, δπὰ οατηθ ἰηΐο {π6 οοδβίϑ [Ὀοσάθγβ, τὰ ὅρια] οὗ Φυᾶθα Ὀεγοπᾶ [{}6] Φοτγάδῃ ; 

2, 3 Αμπᾶ ρτοδῦ τυ 68 [0] ονγθά Ὠλ ; δμα ἢ6 μϑϑ]θα {μη ὑμ6το. ΤῊ ῬΒΔΙΒ668 8|80 
οϑτὴ πηΐο πὶ [Απὰ ἰπθγθ οδὰθ ἰο δἰτη ῬΒΑΤΙΒ6687],.} ὑθταριηρ; Ὠγη, 8Πα ΒΑΥ Ωρ αμΐο 

4 ἢι]π|,Ἶ 15 10 Ἰανσία! [ῸΓ ἃ τηδὴ ἢ [0 ῥαὺ ΔΌΥΔΥ Ὠ18 ὙΓΠῸ ΓῸΥ ΘΥΘΙῪ οδυβδοῦ Απάὰ 86 δηϑιγογοᾶ 
δια βδϊἃ ἀπο {Ἰιθτη," αν γα ποὺ τοϑα, μὲ ἢ6 σβῖοῖ [π7}0] τοδᾶο ἕῤλοπε αἱ (6 Ὀ6- 
δἰππῖπρ [ἔτοια (86 Ὀδρὶπηΐηρ, ἀπ᾽ ἀρχῆς, ὁ. 4.» ἴῃ Ῥαγράΐδ0} Ἰη846 ὑῃθηι τηδ]86 ἃπᾶ ἔδβῃμδ]θ, 

δ. Αμὰ βαιά, ΕὟΣ [818 οδιβο 8}.8}} ἃ ζϑῃ θᾶ ἔδίθου δῃα τῃοΐμοσ, δημα 8}4}} οἰθανθ [ο ἢ18 
6 ψιΐδ: δᾶ {π6Ὺ ὑσγϑίη [{Π9΄ ὑνγο, οἱ δύο] 81}8}} 6 οὔθ βοβῃῦὴ ὙΥ̓Βαγθίογθ {Π6Ὺ 8ΔΓΘ Ὧο 

ΤΊΟΓΘ ἔνγαῖη, θὰ Ομ ἤθϑῃ. ὙΥ̓́μδὺ ἐμοσοίοσα ὐοὰ μαίῃ 1οϊμοα ἰορϑίμοσγ, ᾿ϑὺ ποῦ τηδῃ ρα 
Ἴ αϑυημάοσ, 'ΓΏΘΥ ΒΑΥ ὑπίο 1, ὙΥ̓Υ [186] ἀἸὰ Μοβδ8 {θη οοιηχηδηᾶ ἰοὸ ρὶνθ ἃ στην; 
8 οἵ αἰϊνοτοομηθηΐ, δῃὰ ἰ0 ρῬὰΐ ΕΓ ἀναγ Ηδθ βδι} υπίο ἴμθῃ), Μίοβεβ Ὀθοδυβθ οὗ [88 

ΒΔΥΒΗΏ658 οὗ γΟῸΓ ποασίβ βυβθσθα γοὰ ἴο ρυὺ ΔΎΥΔΥ ὙΟῸΣ Μ1γ68: Ὀυΐ ἔγοτη [π6 ὈΘΡΊ ΠΩΣ ΠΡ; 
9 [ἀπ᾽ ἀρχῇ ἰῦ α8 ποῖ 86. ΑΠΑῚ1 β8Ὺὺ υπίο γου, ΥΥ ΒΟΒΟΘΥ͂ΘΙ 8}4}} ρυῦ ΔΥΑΥ 18. Ὑ18, 

Θχοθρῦ 12 δὲ ἴου [ογηϊσδίοη," δῃα 8}}8}} ἸΩΔΥΤΥ͂ ποῖ μ6υ, σοτωτηιθῦἢ δαυ 6 ΓΥ : δηᾶὰ ὙΠΟ80 
10 πατεῖ ΠῸῚ Διο ἩΝ 18 Ρυΐ ΔΥΓΑΥ͂ ἀοἰἢ οοτμχηϊῦ [σοχωτη 60} δαυ]οσγ. 8 ἀ18- 
ΟΡ 68 Β8Υ͂Ύ απο απ), 17 [Π6 ο886 οὗ {ῃ6 τηδῃ Ὁ 80 Ὑγ10}} 5 τὶ [ἡ 4.» 17 88. ἰδ τὰς Ἰομαὶ τοὶδ- 

11 οι Βείνϑοῃ Βυδυδπά δυὰ υγ]6], 10 18 ποὺ ροοᾶ ἰο τϑιτΥγ. Βυΐ ἢθ βδὶἃ ὑπίο {]|6τ, Α}} πιὸπ 
οδῃπού [Νοί 8]}}, οὐ πάντες, οΔ ἢ] τϑοθῖσθ [18 βδυϊηρ, βᾶγθ ἐΐλεψ ἰοὸ βοτὰ 10 18 ΡΊΥΘΩ, 

12 ΕῸΣ ἰμθγθ 86 8οηιθ" ΘΠ ἢ 8, ΠΟ [70] ὙΤΟΙΘ 80 θοσῃ ἔτοτα ἐλεῖγ [[86] τιοῦμοΣ 8 
ὙνΟΙΤΩ8: δηα ἴῃ6γ8 8ΓΘ ϑοηιδ ΘΠ Οἢ8, ΜΠ ]οἢ [ὑγ780] σγοτθ τηδάθ δυμυοῦβ οὐ [Υ, ὑπό] 
ΤΩΘΠ : δῃα ἴΠ6γ6 6 [816] Θαμπο8, ὙΥΠ]Οἢ τὸ ἤδνθ τηϑᾶθ ὑμπϑωβϑίν 8 ΘΠ ΟἿ 8 ἔοτ [86 
Κιηράοιι οὗ θαυ θη βακθ. Ηθ ἰδαΐ 15 8019 ἰο τϑοοῖγο {ΐ, ἰοὺ Πῖτὰ σϑοοῖνϑ τ. 

1 γον. 8.--[-Καὶ προσῆλθον αὐτῷ Φαρισαῖοι ; ἴμο ἀτι(οἷο οὗ οὗ (μοὐδαί. γάα, 15 δ Ὡς [πὶ 16 Ὀεβὲ Μ53. δπὰ ἰπτοσσο 
ουΐ ὉΥ ἴ86 τηοάύοτῃ οὐ 08] οὐϊέοτο (ὁχοορί ΤΊβοδηδοτλ, δῖδο υὉγ τ. [ϑηχο ἴη Ηἶδ νϑγϑίοη.--Ρὶ Β.] 

8 γεν. 8.-- (Αὐτῷ, ἰο Ἀέπι, 16 ἸΠΚοΥσ 86 τηϊδδίηρς ἰπ ἴδ ο]άθος δυϊοτίτςδ, αἶδο Οοὰ. Β[ηδίτ., δηὰ οπ  ὑδὰ ὉΥ 1ΔΟμτηδῃ ἢ, 
Τιἰοοδβοπάοτνί, ΑἸίοσὰ.---. Β.] 

8 γοι. 8.-Ανθρώπῳ, 70» α πιαπ, ἴδ οται{ἐοὰ ὃν Β., 1.,, [σοὰ. ΒΙπδ|1.], δηὰ ἑβτοντα οὐἱ ὉΥ ΓΙΔΟΒτηλπη δηὰ ΤΊβοΒΘΏ- 
ἁοτῖ: Ὀπὲ δθοπι5 ἴο ὃ6 τεααϊγοὰ Ὁ ἐποίησεν αὐτούς. 

4 εν. 4--[ἰΑὐτοῖς, ἴο ἐλδηι, 16 οτη!ἰοὰ ἴπ ἐμ οὐ 164] φάους, θαὲ τοἰδ! δὰ ΕΥ̓͂ 1,Δηρ6.---. 8. 
6 ὙΈΕΥ. 9.--Ἰδοδτοδηη, νὶϊ Β.., Ὁ)... τοαῦδ: παρεκτὸς λόγον πορνείας. Μαογοῦτορδγὰθ [ἢ 88 ἃ κίοδβϑ ἤοσῃ οἷ". υ. 

82. [ΤΏ ἐδαΐ. γ66. τοδὰδ: εἰ μὴ ἐπὶ πορνῳᾳίᾳ; Τιδοποπάοι δηὰ ΑἸΐοστᾶ: μὴ ἐπὶ π.,) ψΒ οἢ τϑδϑϊηρ 18 δυδιδίποὰ 
4.30 Ὁ Οοά. Βίπαίτοιι, ἘΠῚ τοϑ εβϑι !Υ Ὀ6 δῇ Ἔσρδηδίουυ δά ϊοῃ. ΤῊΘ δθΏδο [6 Βοὲ αὔοοϊοα ἴῃ 1:9 1σδδὲ ΌΥ {18 αἱ ἴθτοῃοϑ 
οἵ τοδάϊης.--Ρ. 8. 

6 γος. 12.--ἰ δοΐστο δυρμολϑ ἴδ Δη ἰἰοτροϊοίίοι οἵ [89 Εἰ Ὗ., δηὰ δοιὰ θ6 πηδοτβοοτοὰ ογ οσηξἰοὰ.---Ρ. Β.] 

ἡ περαία, Βα. χρη) ἘΣιοῆθοῦ ἴγοση Μοδθ 8, ΟΡ ἔσοϊω 
ἴπ9 Ατῃοῃ, ἰο Ρ6}18 οὐ [86 ποτγιἢ---ἰ οογίδίη!]ν ἰὸ ἰῃ9 
Β5Βογίαὶ Μαπάμυγ, βίηοθ Φοβορμὰβ ἀοδίρτδίοθ ἀδάδγα 
(Οτωϊκαΐβ), τ Βῖοἢ ἸΔΥ̓ οα ἴμ6 Μαπάδαν, 88 [86 οαρί Δ] 
οὗ Ρετβᾶ. Τοπαγὰ {π6 οϑαϑί, ἴὰ δα)οϊῃμοα, δοοοσαάϊηρ 
ἴο (δαὶ τυϊΐον, 6 ὑδυτί οΥὙ οὗ ἄογαβα, ἘΔΌΡδΙἢ Ατὰ- 

Ι,. νοῦ Πδυτηθσ. το ἰδ6 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΘΑΙ, 

Μετ. 1. Δπὰ 1 οδῆιθ ἴο Ρδ888.---ΤῊ Ῥδββαβθ 
ἔτοσω 6411166 ἰο Ῥογϑ ἰοττηθα ραγὶ οὗ ἴπ6 ᾿ουΓΏΘΥ οὗ 
ἐδο Τογτὰ ἰο ΔΦογυβαϊθη. ΤῈ οἰγουτηβίδποο, ἐμαὶ 
Μαιίμονν (85 Ἧ6Ὶ1] δ Μαγὶς δῃὰ [21Κ6}) ΟὨ]Ὺ σϑοογὰβ 
πο 1651 ΟΌΓΤΠΘΥ οὗ 6818 ἰο 9οτιδβδίοσω, 18 σοδα νυ ὁχ- 
Ρἰαϊμοᾶ ἔγοζα ἴμ6 βΘΏΘΓΑΙ Ρ]δῃ οἱ ἩΠιϊοΝ ὨΪ8 Ὡδισϑῖῦνθ 
ἦθ σοτπιϑίγποίοα. 

Σαῖο ἴθ Ῥοχάοσε; ον, δουπάαγν ἰαπά,---Τι ἀο- 
βοῦνϑϑ ποίξοο, ἰδὲ Ψ6808 δηΐογθὰ ποῖ στρ γον ὑδ6 ἐοτ- 
τϊιοσυ οὗ Ῥέετθλ, Ὀυὶ ροῃοιγαιθα ἰὸ 18 υὑποβέ Ὀουῃ- 
ἀλτίοβ. αἊἀσοογαάΐηρ ἴὸ Φοθθρῇυβ (οἰ. ὁμα, ἰιϊ, 3, 8), 
Ῥογεθδ Ῥσορετ (ον “ ἰδ οἴδοῦ βἱά6,᾽) ἡ. «., οὗ δογάδη--- 

᾿ 22 

ΙΏΟΏ, δὰ Ασδθΐβ." 
ΒΔΙῚΘ δυο τὸ ἰθδστ᾿ (λαὺ Ῥοτγεα, ἴὰ 6 τ]ὸ 

Θλγαοοὰ ἰπδὶ ραγὶ οὗ Ῥαϊοβίίῃο σοὶ ἸΔΥ͂ 
οαδὲ οἵ ἴλ6 Φογάδῃ, οἰ τοίη 86 Ὑ8016 ἰοττίιοΥΥ οὗ 
Ῥογρθα ἔγοσῃ [86 Βουγοοδ οὗ {86 Φογάδη ἴο ἱπ6 Ασποῃ. 
1 51}γ, ἃ δι}}} ννϊάθσ τωοαηΐπρ αἰἰδο θὰ ἰο ἐδπϑὶ ΠΔΙΏΘ, 
ἩΠΟἢ 8 4150 γίνϑῃ ἰο {86 ὙὨ0]6 οδδίοσῃ ραγὶ οὗ 
1π6 δογάδῃ-ν ον, οὐ [89 αδμοῦ (Ατθ8}), βιγιοίηρ 
ἔτοχα [6 ΒΟΌΓΟΩΒ οὗ Φογάδῃ ἰο ἴδι6 ΒΟ ΘΓ Οσχίγοιη» 



888 , ᾿7ῊΒ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΒΕΥ. 

οὗ ἰδὸ Πεδὰ 868, δῃὰ στυμηΐηρ Ὀογοπὰ ἰδ ἰο (ἢ 
ΕἸδπΙς αυἱξ, θοΐποοι ἰδ6 τηουπηίαϊηβ οὗ Εάοσῃ ἴῃ (ἢ 
Θαδὺ δηὰ (86 δἰζὴ οοδβϑῦ οῃ {πῃ6 νγοβί. ὙΥ̓Βθῃ οὩ ἴου- 
ΤΩΘΡ ΟΟΟΑΒΙ ΟΠ ἰγαυ γαίης [86 ἴα (Ὁ ποβαγθα, αδά8Γ8), 
Φοδθυδ μαὰ νἱβίἰθοὰ Ῥογβᾶδ ἴῃ [6 βοοοῃὰ διὰ ἰδϑί- 6 η- 
ἰοποὰ δοοορίδίοῃ οὗ ἱμδὲὶ ἰσσω. Ηθησο 6 οΟμοϊυο 
ἰμαὲὶ Ηδ ποηΐ δὶ {815 τηϑ πο Ῥογεθα ὑγορογ, το ἢ 
ἑοστηϑα ρασὶ οὗ 186 ἰθίγασ Υ οὗ Ηογοὰ Απίΐραβ, τ 80 
τυϊοὰ ονοὸσς (μδὺ Ῥγουίποθ 88 ἯὙῸ6]}] 88 οὐδοῦ Ο8]1166. 
Ἐτοχα ὑ} 15 αἰρουμπηβίδποο ͵Θ δοοουπὶ ζ0Γ ἰ86 ἔδοὶ (Πα 
(86 [μογὰ ΟΝ Ὀοΐοοκ ΗϊμβοΙ ἴο ἰ86 Ὀουηάδγγ αἷ8- 
ἐσϊοίβ, οὐ οοαδία, οὗ Ῥόογθθδ,---ἰ 6 ἰαίίοῦ ἰογτὰ Ἀθη 
ἜδετΡο ΔΡΡΙ ΘΔ016 ἴο ἰμ6 Ὀουπάδεγ ἀἰϑιγὶοὶ οὗ Φπἀθθ8 
ἰ(86 1}. 

Α βρϑαίαὶ ἱπίοσοδὶ δῃὰ ἱπηροσίδῃοο δἰΐίδομθθ ἰὸ [ἢ 6 
Ῥτονίποο οὗ Ῥογϑδ, συ ογο Φεβὰβ το γοὰ οἢ πὸ ΟΟΟΔ- 
ΒΙΟΏΒ ὈΓΟΥΪΟῸΒ ἰ0ὼ ΗΪἷθ ἀδοθαβα δὰ ἔουπά ἃ τοδΙρο, 
δορὰ πὮΣΠΟΡ αογπαγὰ Ηἰβ ἰηΐδηϊς ΟὨυγοῦ τοῦ γοα Ὀ6- 
ἕογο (86 ἀοκίισυοίοι οὗ «“ογυβαίοση, δβοοκίηρ ΒΒ  ἴοὉ 
διροηρ, ἰΐ8 τοουπίδί 8, δηὰ τηδϊκίηρ Ῥ611ὰ (πεῖν οδρὶ(δ]. 
θη ἰδο αἀἰβῆήου!68 οοπηροϊοα πὶὶὰ {86 ἱοΟρΡΟρΤΔΡῊΥ οὗ 
Ῥ611ὰ, οοτηρ. ἰδ6 ΔΓ Β 4 οδίοϊ, Ζεϊίαίίεν, '!. 46]. 
ατοαῦ ργΟΌΔΌΣ ΠΥ, ΒΟΎΤΘΥΘΡ, δἰίδομ!ο8 ἰο 186 Βυρρεβ- 
ομῃ οὗ Βοδίηβοῃ, τγᾶᾷο, δοοογάϊηρ ἰὸ [ιῖ8 Ἰαίθβὶ σὸ- 
ΒΟΔΙΌΝΟΒ, Ρ]Δ668 ἰὑ οἡ (86 Βα οὗἩ [86 τηοάσγῃ ἤαλέξ, 
Ὀοΐίπνοοη ἰμῃ6 ΨΦΑῦθοῖς πὰ (86 ΗϊοΡΟΙΏΔΧ: ἴῃ ὙΒΙΟΝ 
6886, ἴΠ6 Ββίἰαιοταοης οὗ Φοβορθυβ πνου]ὰ τοῖον ἰὸ Ῥ6]18 
88 Ὀοΐπρ ἃ ὈΟΠΠΘΔΓΣΥ͂ ἰόντ οὗἩ Ρεογϑϑ, ἰὴ ἴΠ6 παυτονοδίὶ 
ΟΥ̓ ΡΟΪΣΕ16ὁ4] β6η86 οὗ (86 ἴοστη. Οπ ἰδ6 Ὀ]οββθὰ ψοσκ 
οὗ Ψεβὰ8 ἰπ (μαὶ ργουΐηοο, οοσρ. [6 δυῖ μον 5 ζοδοη 
«ἴσδιι, ', 2, Ῥ. 1094. ΤΏΘ ρϑπογαὶ οοπίοττηδιΐοῃ οὗ 
(86 ἀϊδίγιοι 18 σδσαγοοῦβ δηὰ σγοίδοθουβ ἰῃ [86 Βουίῃ, 
1] Ῥογοπὰ [μ6 Ασπομ, δπα Ὀδβαὶὶ ἰῃ {Ππ6 οαβίθγῃ Ρροτ- 
ὕὥοη. [Ὁ ἰβ τιουπίδίπουβ, πιὰ δὶρὰ ρῥἰδίθδυβ, δὰ 
ἰγανογβοά ὈΥ͂ ΤΩΔΩΥ͂ τίγοσθ. ΤῊ6 πουΐμοσῃ ρῥαγί ἷβ 
ποοᾶγ, δπὰ δι ιοὰ ἴον ρταζίῃρ' ({86 ολΚ8 δῃα Ὀ0}}5 οὗ 
ΒαΒηΔΠ); ἴ86 Βου ΠΟ ΓΏ, ΘΧΟΘΘαΪ ΡΥ ζδγι116. 

Ἀπ δἰϊθηϊδνα οομβι ἀδγαίίοη οὗ [Π6 παυταίΐνο ἴῃ {86 
ΟὈΒΡρ615 νν}}} βαϑὶ]γ 68 0]6 18 ἴο ΒΟ Ρ 186 ΟὈ͵οἰΐοη 
οὗ Μουοσ δηὰ οἰβοσβ, ὙΠῸ ἄδοῖῃ {μ6 δοοουῃῖ οὗ Μαί- 
{πον ᾿ποοτραι]6 πὸ ἰμαὶ οὗἨἩ ΙΚὸ (ἰχ. δ] ; χνῇ. 
11), δοσογαϊηρσ ἴο τοι, δ οδὺ8Β δὰ ραββορὰ ὑμγουρὰ 
ϑατηδτῖα. Τὸ οσὰ ᾿ι8α δυ  ἀθ}Π}0} ἰπίοπαἀρὰ ἰο ͵ουτ- 
ὨΘΥ͂ ὈὉΥ βατηατία. Βυΐ τ Θη ἰμ6 ΜΒ ἰδηῖϊ8 οὗ ἐπὶ 
δΟυπίτγυΥ τοίιβοα ἰο γϑοεῖνο Ἠΐτη, Ηβθ ραβββεὰ ἰπίο Ῥο- 
τοῦ ἰγουρὰ ἰλ6 ὈΟυπάδγγ Ἰαπὰ οὗ (1811166 ἀπὰ βαγηδ- 
τα (8ε6 ΓΝ «ἴεδι, ἰὶ, 2, 1068). ΕΠ] ΑΥΙγ, ἰΏ ΔΏΒΥΤΟΥ 
ἴο {16 4]]} οΟὨ Γδαϊούοῃ Ὀούπθθῃ ον ΟΒΡ6Ι δὰ 
Φοδη χ. 22, 40--- ὙΒ1Οἢ τϑοοτβ ἰδ δ6δὺ8 ποηΐ ἔγοσα 
ΦοπΙβαϊοση ἰο Ῥογρθᾶ----τσο τοσαϊπὰ {86 τοϑδάογ, ἐμαὶ (86 
Τιοτὰ νἱβίϊθα ἰμαὺ ῥγονίθοθ οὐ ὕπο αἰδοσοηΐς οοοδ- 
δ 0:8. 

γεν. 8. Ῥ.μασίθθϑβ.--- Οσοα 88 ΓΟ ἔγοτα 
ἴδιο στοαὺ οομίγοβ οὗ Ψ ον 8) ἈΙογαγοίβιη. Ηθηοα [Π6 
Βανίουν ουμὰ ἴμογο ἃ βρβοσο οὗ ἰαθοῦ οὐ δῇς Ηβ 
δὰ Ὀδο Ὀδηϊδηοαὰ ἔτοτα (811166 δηὰ δυάδα. Βυΐ 
ον ἰμοτα [86 Βοοῖ οὗἩἁ 86 ῬΒδσίβοοβ τγὰ8 ὉΥ͂ ἀῃα ὈΥ͂ 
τουβοὰ ἰο δοίβ οὗ ΒοβΈ τ, ΡΑΓΌΥ δὲ ἰπ6 ἰμβιϊσαϊοι 
οὗ τμοῖν οΟἸ]οαρυθΒ δὖ ΦογΌΒΑΙ σα, δὰ ῬΑΓΙΥ ἔγοτα 
ῬΟΓΒομδὶ στάποοσ. ΟἹ (8 δϑὰ οἵμοῦ στουπαβ, Μὰ 
σοποϊυάθ ἐμαὶ ἴμ6 ἰγαμδβδοίΐοῃθ βοτὸ τεοοσάθα ἢδὰ 
ἐδίκοι ὑ]δοθ ἀυτίηρ ἔπ βοοοπά γἱβὶῦ οἵ Φεβιβ ἰο Ῥὸο- 
τα. Τδο αυοβίίοῃ Πα8 Ὀδ6Οη ταϊβοα, τ ϑβογαὶῃ (ἢ 6 
“ ἰοιηρίδ οι" οὗὨ [18 ἱπαυΐγγ ἰᾶαΚγ. Μουον βυρροβίβ 
(μα ἰξ οοπεὶβυβα πῃ ἐπα διὐοτρὺ οὗ ἱπνοϊ νης Ηΐτὰ ἴῃ 
{π6 ἀϊπουδαΐοῦθ Ὀοδίνοομ (86 Ββοίο0}8 οὗ Η11168] δηὰ 
Βμαιητηαδὶ (δε. [86 εἰ. Νν͵εδε οπ εἢ. ν. 81). “1 
Ἧ8ὰ8 δΟ ιδαΐ, ὈΥ͂ ΗΙΒ ΤΟΡΙγ, δεδὰβ που! υἱγίμ}}} 7 
δυρροτί {86 νον οὗ ομα οὗ [8686 δηϊαροῃίβιϊς Β0Π00]8 
«--άοτο ματι Ό]Α Ϊγ ἰμαὶ οὗἨ Κ'βατητηδῖ, δηὰ ὑπαὶ (ἢ 8 
ἴῃ6. ΟΡροΒίϊθ ῬΑΓῪΥ͂ σταϊρς Ὀ6 τόσο ΠΥ οη]ϊβίοα 

αφαϊηϑὶ Ηΐμ..) Βαυΐ ἰπ {πὶ ο886 Ηο πουϊὰ 4150 τηδηῖ- 
ἔοβίγεμανο χαϊηοα ἰδ. ἕδνον οὗ (86 [0] τε σβ οὗ ϑμιδην. 
τηαὶ. Ενα]ὰ ἰῃϊηῖκβ ὑπαὶ ἰδ 88 ἱπίοπαθα ἴὸ διϊδηρὶο 
δοδυβ, ὙΏ1]6 ἴῃ 86 ἀοχηϊπίομδβ οὗ Ηογοὰ Απῶρϑα8--- 
8086 οοηάυοὶς ἴῃ ὯἰΒ τηαττὶοϑα τοϊδ ϊοπβἢΐ  Φοδη δδὰ 
τοργονϑα---ἰη ἃ ἀθοϊαγαϊοη ἀπ ζβδίρ βἰτηϊδν ἰὸ ἰδδὶ 
οὗ 86 Βαρδι. Τὸ 818 1 ἢ48 Ὀθδη οΟὈ͵θοϊοα---Ὦ τὸ 
τ ηκ, πιϊδουΐ δυβοϊοης τϑαβοη---ἰ δῦ ἸΠΘΓΕ 18 ὩΟ ἰπ- 
ἀϊοαιίομ οἵ βυοἢ ἃ βοβϑῆν ἰῃ ἴῃ ἑοχί. Μοσεσ μοϊάδὶ 
(δαῦ ἰῃη6 ἀφοίβου οὗ “088 γὰ8 βισϊοίου ἰδ {μαὶ οὗ ᾿ 
οἰἴ μον οὗἨ [μ6 βοβοοϊβ. ΤΠ βίδίοσηθῃξ 18 ἱποουζοςί, 88 
ουὺν [ωοτὰ ἀϊά ποΐ ρο θογομᾶ [δ6 ῥγμορ᾽ δα ἰδ] ὰ ἀπ 
ὉΥ δι πηδὶ ; Ἡ116, ὉΠ Κα ἰδδὲ ἰθδοδον, Ης ἀϊὰ ποὶ 
οοηγοτὶ ἴῃ 8ΔΌΒΟΙαὐθ ῥγϊῃοῖρ]. οὗ τρδττίαρσα ἴῃ ἴδ0 
ΟΒυγοὶ ἰηΐο δὴ ουϊνδτα δηὰ οἱνῇ!] βἰδίυϊο. 

ΕΠΟΥ ΘΟ οδακο.--- ΤῊ αὐοδβίΐοη 18 τρδη σῦν 
Ρυΐ ἔτοσῃ (6 ροϊηϊ οὗἉ ΥἹ Ὁ ἰδ κθῃ ὈΥ Η1]1ο]. 

γεν. 4. ΝΜΪαὰθ ἴμοσα, οὐ οχϑαϊοὰα {πο .--- ΤΊ 
ἰάθ88 οὗ ἄνθρωπος (ἡ οἷ ΘΟΟΟΓΟΪΏΡΙΥ 'ψὸ σαίδὶῃ 88 
186 τοδαϊμρ) δρὰ γυνή ἃΓῸ Ῥγοδυρροθοα. Τα [1μοτὰ 
ΧΡ δῖηΒ μι (ΠΟΥ ΤΟΓ6 ποὺ ογθαϊθα ἃ  ΓΑΣΊΪΥ, οἵ ἰῃ- 
ἀορΡΟΒἀΘΠΕΟΥ οὗ, Ὀυῦ 7Ὸ7 ὁδο οἰδογ, ΔΠαἃ 88 βυϊιϑθθ 
δηὰ δἀδρίοα ἰο οδοἢ οἴμογ; ποῖ 18 οσρσγοαβοα ὮΥ 
ἄρσεν καὶ θῆλυ, τοίοττ!ςσ 0 ἰΠ6 τη8]6 δηὰ ζδσῃδὶθ 
πδίυσο. ΤῺ το ἢγδὶ ἱπαϊν 0 Δ}]8 οὗ [86 πιδ]6 διὰ 
ἔδσμδ]θ ΒῸΣ ΜΟΓΟ ποὺ ΙΩΘΙΟΙΥ ἃ τη 8ηὰ ἃ ποιηδῃ, αὶ 
πιαΐα διὰ ζεηιαῖς, ἴῃ (6 Βοη86 οὗ Ὀεΐπρ ἀδβίϊμοα ἀπά 
ἰηϊοπαθαὰ οχοϊυβίνοΥ [Ὁ οδο οἰδοσ. Ηδποα {ἰδ6 7 
οοπβεϊταϊοα (ἢ6 ἴγρα οὗ τηδττίαρα ἴῃ ἰτ8 {11} τηδδηΐης 
δια Ῥγῃοΐρ]6, 88 8ῃ ἱπαΐββο Ὁ]6 ἀπίος, 

γον. ὅ, Απὰ κεαἰά.--- ἀοη. ἰἱ. 24, [8686 ποχὰβ 
ΔΙῸ Γοοογάρα 88 μαυϊηρ Ὀ6ΘῚ ΒΡΟΪΚΘῚ ὈΥ Αἄδπι, ἢ 1]0 
ἴῃ (818 ῥίδοθ {6 Ὺ ὅτὸ υἱϊογθὰ 88 αυποϊθα ὃν (οὐ,-- 
ποὺ ΒΙΤΩΡΙΥ Ὀδοδι86 ΟΥ̓́ΟΤΥ διδιοιηρηὶ οὗἩ Ξοτγίρίαγο 8 
ἴῃ6 ποτὰ οὗ ἰδ 1ογὰ, θα, 88 ἀυρυξᾶπο [26 πωρέ 
14} ΘΧΡΓΘΑ͂ΒΩΒ 1ἰ, “ ειδ μἰέχιδ }»6} λογεέπεσα, ἀξ 
{- λοπιο ργορλείαπαο ργααάϊαιι." Οὗ σδί μου, ρεῖ- 
808, ὈδοϑίΒο, Ὀοίοτο Ϊ8 ζ8}}, τῆδη υἱΐογρα Δ Όβο]αΐβ 

δβρ γα] ἰτυἢ, οὐ δὶ ἱπ ροϊπὶ οὗ ἰδοὺ νεὰϑ {16 ποτὰ 
οὗ σοὰ. 

ΕἘΠΧ ὑμὶκ ὁδῦδθ 8181} ἃ τρϑῃ ἰϑᾶνὸ ἔδϊποσ 
δῃα σοί οσ.---αἀἀοά ποὺ ΤΏΘΓΟΙΥ ὈΥ̓͂ ΤΔΥ οὗ αυο» 
ἴοι, Ῥὰς ἴὸ ΒΒΟΥ ἱπαὺ [86 τε οβηῖρ Ὀοίνθοῃ ἃ 
ΤΩΔῺ δηὰ λὲβ πιο νγὰβ Εἰρθοῦ, ΒΌΠΚΟΓ, δπα Οἰσδὸξ 
[88π οσοη ἐμαὶ ἰοταγὰ ἢἷ5 μον ἀπ τοοίδον. 

ΤΏ ἵτσο.--- ΤῊΝ ἀχργοδβίοῃ ἀ068 ποῖ ὁσοὺσ ἰῃ (86 
οὔἱρίπαὶ Ἡθῦτον, Ὀυὺ 18 Τουπὰ ἴῃ ἴδ 6 ἰηΐ, 88 
ἰταρ] θα ἰῃὰ [6 ἱοχὶ, δηὰ Ὀγὶηρίησ οαὐ τροχὸ {Ὁ}}} ἰὼ 
ἰάφβα δῃὰ τηϑδῃΐῃρ. ΤῊΘ πὸ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ αἰδοτοθηὶ ἰπ- 
αἰνιυ δ! ο8 ἃγθ ἴο ὈΘΟΟΙΩΘ ΟὯΘ Π68}: ὈὉΥ͂ ΤηΔΙτίανα, 
ἃ. δ.,) ἴο ἕοστη 186 ρομποσὶο ὉΠΙΔῪ οὗ Βυγηδη πδίυγο. 
ΤῊΪΒ υηϊΐῳ, ψ Ὦ116 τα ρ  γηρ {86 ταρηΐ8] πα Τη0ΓᾺ] εἶθ- 
ταθῃί8, 16 Ὀαβοὰ οἡ ἐμαὶ οἵ ἰμ6 σάρξ, 88 ἱπαϊοαίπρ διὰ 
σΟΙ]οἰἰηρ (86 υμΐοη. 

γον. 6. ΝῸῸ πιοσϑ, οὐ, πευδγ γῆοῦε, οὐκέτι. 
--- ον. 9 ἰουτὴβ πὸ δχοθρίίϊοι ἴ0 [18 τυ]6, 88 [88 ἴ6- 
Ἰαιοπβῃΐρ ἴμοτο τοξεγγοα ἴὸ 'β ἱποο ρα ]θ πιι, δὰ 
ἴῃ αἰγοοὶ δηίαροηίβτῃ ἴο, ἰμ6 1άφα οὗἉ Τλττίαρσο." 

ἘΓΥ το, 8-8.-- ΤῊο Ῥματγίβοοδ τυϊδῃςὰ ἴο δηΐδασὶθ οὐγ 86- 
σἱοιτ [ἢ 1ποὶν δοἸβδῖο ῬΔΥΓΥ ἀϊδραϊοβ ὁ ἐῃ6 τηλττίασε- δη 
ἀϊνοτος-ᾳπαοδιίυη δηὰ ἰῃ ἴΠ6 δά] ΓΟΓΥ-(880 οὗ Ηετοῦ Απί 
π ΉΪ6ἢ σδυδοὰ ἴΠ0 ἐχηργίβοηιθηῖ 8.64 ἄδδιι οἵ θόοδη ἴδῃς ἔμ 
εἰ5ῖ, πὰ δ Βδνα οχοϊϊδη α8 τ. 6 ἢ δος δηὰ ἀδῦδιο ἴῃ 
ἄδν 85 ἴμο αἰ γογοθισηβο οὗ ΠΘησΥ Υ111. ἰὴ 19 161} ἙΟΤΟΓΥ͂ 
ἀυτίπας ἴμ0 Βοίοττηδίίοη ρϑτίοά. ΤῊ δαν  ΟΌΓ απδιεγοὰ [86 
τγοδοΒοτοῦϑ 4φυρϑιίοῃ οὗ Η!5 ϑηθπιΐ98 ὈΥ͂ χοίοσσίς ἴθοπὶ ὅγεξ 
(ἔπ νϑγ. 4) ἴο ψχμδῖ Θοά αἱα, ψ8ο [π (89 οΥβίπαὶ ονεδίίου οὗ 
ἴπαὴ ἐπδίταϊοὰ [86 ΒΟΧῸΔ] τοδί ίοη δηὰ τηδσγίδας 88 δὰ ἱπθϊθ" 
Βο] Ὁ]. απΐοῦ Ὀεΐνοοιι Οὴ8 τηϑῦ δηἀ ΟἿΘ ὝΟΠΙΔΩ : ἐδοοθά 

ἴὸ νλδὶ αὐ δϑαέα τυχοῦσι Α ἀκπὶ 88 186 γεργεδαπίδείνο οἵ ἢ 9 
Τδθο (ἰῃ τοῦ. δ), τΊΖ., τὰδὺ λπδβυβῃἀ βῃὶ ἢ δῖὸ ἱπεερασεὺὶ 
πηἰτοι, ἐ, ἐ., Ἐπ] τη π}18 οὗ ἰΠοἷν 26 ἐμ ἴδ 6 δοδὰ, ΟΣ 
ΘΑΓΠΥ 136; δὰ ἴθθη Ηρ δἰμῖοδ 11|6 οὐνῃ ᾿ττοδἰδεϊὶο οορ0 - 

ὡπαῖθο 
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γα. ἢ, 8. ΝΥ ἀἱὰ Μοκοβ ἴθ οοσητηδιᾶ 7 
Ῥοῦὶ. χχῖν. 1.---Α σοἰβαρρ!ϊοδώοη οὗὨ 9 Ῥϑδβαρο, 
ἩΔῚΟΝ ἴἰ86 Τογὰ οσροβθοβ δηὰ οοθβυσοθ. ΤῈ οδἤθοι 
οὗ Μοδβοθ ἴῃ Ἰαγίηρ ἄονγῃ ἴἰ.6 τῦ]68 δθουΐ ρἰνίηρ 8 
Ἡτιης οὗ ἀϊνογοοιιθηΐ, τῶ8Β ποὶ ἰ0ὼ σουπίθῃβηοα ΟΥ 
Ῥιοιηοΐα αἰνόγοθθ, Ὀὰΐ ἴο αἰτηϊ8ῃ ἐμοῖσ υτη Σ ὮΥ͂ 
βυ᾽ ον ἰδοτὰ ἴο οεγίδίῃ τῦ]68 διὰ Ἰἰτη ἰδομβ, τ ἢ 
6 νον οὗ ἀραὶ οἰοναϊίησ {π6 τηττὶοα τοδὶ οπβηΐρ, 
δηὰ τοδ]ἰζίησ 8 ἰάρα. Μοβϑβ οοσησηδηθρά, ποὺ ἰμδι 
ἀϊνοτοοβ βου α ἰδῖκθ ρΪδοθ; Ὠ6 ΟὨΪΥ οπἰοϊπμοα (δαὶ πῃ 
ΒΌΟΝ 6Α868 σογίδίῃ ἴοιτῃϑ βου] Ὀ6 οὐδβοσνϑὰ, δηὰ 
ἰδδὲ [86 ρτουμὰ οὗὨ [86 Βοραγαύὔοῃ βῃουϊὰ Ὅ6 διῃ- 
Ὀοαϊρα ἰῃ ἰῃ6 ““τογίδηρ οὗ αἰἱνογοοπιοηζ," Βυϊ (86 
δον δ ΒΔΌὈ 8. σοτρ]οίοὶ γ΄ ρογνοσίοθα {ποθ τηδαπίην 
δηαὰ οὈ͵οοὶ οὗἁ 8}1 (μῖ8 (οἰ. ν. 81), Ηρῆοο νὰ δοίβ 
86 ἱποίο] ἃ δηλ μοϑία: “Ἢ Μἴοβεβ αἀἱά οοσωσαδιμᾶ," 
“ 2[ο8685 πυιβοχοα 1) δῃὰ δραΐη: “ Μοβ68 αἰὰ οοτη- 
ταληα "ἢ ἐπ σοπογαἶ, απ, “ οδεβ ευδεγθὰ ψοῖ " ἴῃ 
Ρδγίσαυϊαυ. Ξο ἴδ ἔτοτα μανΐηρ οομητηδηθα ἰΐ ἴῃ 
ΒθμΘΓΩΙ, ἢΘ ΟὨΪΥ βυδογοά γου ἱπαιν νι}, ὀδοαιιδο οΥἢ 
ἕλε λαγάποεδ οΥὁἮ νοι ἤεαγίδ. 

ον. 8. 16 Ῥορίπυλησ ἐϊ τσὰᾶ ποῖ δο. 
᾿Ξ Ὶὰ 186 οτἱρίηλὶ δβἰδίο οὗ (ΐηρβ ἰῃ Ῥαγδᾶϊβο. ΤῊΘ 
γε ἰπβϑίδποο οὗὨ ῬΟΪΥΡΆΙΩΥ 8 γτοοογα θὰ ἴῃ θη, ἱν. 19. 
1 ἀρβοῦυοβ βρθοΐδ] ποῖοο, ἱπδῦ ᾿ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴἢ ΘΟὨἾΌΠΟ- 
ὥοῃ πὶ τηυτά ἀν, ἀνοηρίηρ οὗ ὈΪ]οοά, δηὰ βἰῃ δὰ] ροο- 

: δα {μδὺ ἰξ ὀοοουτβ ἴῃ [Π6 11πη6 οὗ Οδίῃ, ποὺ ἰῃ 
[δαὶ οὗἁἨ βειΒ. ; 

γον. 9. Ἑϊχοθρὶ ἔοσ ζοσιιλοα ου.---- τ οσρίδῃμα- 
ὕοῃ οὗ ἔμ6 “3 ΓΠΣ. Οὐτρ. ἴδ6 δέχεσ. Δοίεβ οτὶ 
οἷ. ν. 31, 82, Ρ. 116. Βοιηδῃ Οὐδ 0}. ττίϊοτθ δΓὸ 
ὨΔΟΠΓΔΗΥ δηχίοιβ ἰ0 μαῦρο {π18 οἴδυδβο οὔ θα ἤγοσῃ 
[86 ἰοχί (Ηρ, νοι Βουΐθρβοἢ), Ὀὰὺ ἴμογῸ 8 πὸ ογίὦ- 
98] πδιτα;ὶ ἴον (818... ᾿ 

ΨαςΣ. 10. Ζὲ ἐκ ποῖ κοοὰἃ ἴο τλαττν.--ΤῊ ταϑδη- 
Πρ οὗ 16. ἀϊδποὶρ]68 ἷἰβ: ἱἢ {π6 ἰάθ8] ρῥγίμοῖρ]α Ἰαϊὰ 
ἄονῃ ὉΥ οὖς Τωοτὰ δϑουΐ ἵδρο γὙὰ8 0 Ὧ6 ἱπηπ16- 
ἰδίου δ ἃ ὑποομαϊ ΟΠ Α]ΠΠΥ͂ ΔΡΡ] θα ἰο οχίβίϊηρ το ]ἃ- 
ἰἴομθ, ἰμοη, οἱδ. [Ϊη Ηἰἱβ τορὶγ, ΟἸτβὺ δατοϊθ 186 
ἀΠουτν οὗ δυο Ρ᾽ »πορίοῃ,. 

γεν. 11. ΝΙοϊ 411 οδὩ σϑοοῖνο {πὶ βανίῃς.--- 
Τὶ τοαπῖγοσ ἀϊνίηθ ᾿]Πυτοϊπαίοῃ. 

Ψαν. 12. ΤΩ ὀχρίαπαίοη οὗ Ηἰΐβ {υτίμεν βίδίο- 
τοθηΐ---ἘῸΣ ΤΟΥΘ ΔΥΘ ΘΌΣΌΟΒΕ, οἱο.---ἶβ ἐχοθραϊηρ- 
'γ ἀἰῆουϊο,. Νοδηᾶον {πίη κα ἰμδὶ Μαι ΟΝ ἰηβοτγῖοα 
ἴῃ 1818 Ὀ]δοο βοιηοιἷηρ ποι 86 Ἰοτὰ δὰ ἰδυρὶῖ 
ΟἹ ἴδ6 ββϑῖηθ βυδήοος ἢ ΒΠΟί ΟΡ Οὐ, δηα ἴῃ 
αυϊία ἃ αἰ δοτοηῦ οοηποοίίΐοη. Οογίδ! π]γ, [ἢ 6 ΘΟ ΟῈ 
ἑἰηἱογρτγοίδίζοι, μα 6608 ΒΟΓΘ ταΐοστϑα ἰοὸ {86 τασϊουβ 
ΘΧΟΘρΪΟΏ Δ] οΔ568 ἴῃ ΜΈΙΟΝ τηδττίασο βῃουϊὰ δ6 ἀνοὶϊά- 
οα, ἰβ ΥΟΥῪ υπϑαιϊβίδοίοτσυ. ΤῊΘ {ὮΓ6Θ οἷδδββθθ οὗ 
αμπιοῪδ' Βοτο δηυτηογαίδα (186 Θχργοδβίοῃ Ὀοΐπρ' υβοὰ 
βσυτειίν οι [ῸΓ ἰμο86 ἘΔΟ ΓΘ ποῦ ἰ0 δηΐον ἰῃ6 Τ,ΔΓ- 
τἰοὰ τοϊα οἷ), ἀτὸ δυο Υ ἱπιοπά θα (0 οαγθοο 
αἴ 6 στοιπαϑ οἡ π πο ἢ τηδγτίαρο Μὰ8 ἱπϑα τη β51 0} 16. 
ΕἸἰνϑὶ οὗ αἱ 1μοη, ἵμοτο ἰ8 ἃ 61488 οὗὁἨ δυπυοῖβ ῦῦο 

εἷοπ (ἴη νον. 60 ἴῃ ἃ βεπίθησϑ ὙΓὉ ΠΟ. 18 εἰ η66 τοροδιθα [Ὡ ΘΎΟΤῪ 
Τηλττία σο σΘΣΘΙΠΟΩΥ ἰπ ΟἸτἰδείδη ἰβδηἦ5, απὰ ψ.}} ὍΘ τοροδίεα 
ἴο ἴΠ6 ὁηα οΥὗἨὨ εἶπιο ἰο ἰηδυχυτσαῖο δηὰ ρῥγοΐδοϊ τ {}} [(8 ἀν] 9 
ΔΌΪΒΟΤΙΓΥ δηᾶ ρόοῦγοῦ [18 ΠΟΙΥ͂ δηὰ ΤΠ αἀδιηθηία] το] βίο η.--- 
Ἧο δήὰ τ ΓΟΙλΑτΚΒ οὗ 1. ΑἸΕΟΕΡ οἵ ΥογΆ. 4-6: (1) Ουτ 
Ἰωοτὰ τοῖ τ ἴο ἴΠ6 Μοβδλίο βοοουῃΐ οὗ 186 ΟτδθαϊζίἝοη 88 δ λῶ- 
ἑογίοας “π΄, απὰ κτουπῆβ "115 ΑΥΖΌτἐπὶ οἡ ἴΠ6 ζέέογ αὐ 6ὁχ- 
ΡΓοϑϑίοπ5 οὗ ἐπαἴ πατγαῖίνο, (39) Ηὼὸδ οἴϊε8 Ὀοῖὰ ἴγοτῃ ἴῃ ἤγοῖ 
δοιὰ κοςοπά σπδρίοετ οὗ Οομϑαὶβ, μου Πρ ἱπόῖ ἴο ὍΘ σΟοΏΒ6- 
σαΐῖίνο ραγῖβ οὗ δ σοὺ πηοτπ8 παγτϑιίνο. (8) Ηφ αποίο8 ψογ9 
οἵ Αἄδιὰ (Θ9η. ἰἰ. 21) 85 δρόκοπ ὈΥ͂ ἴη9 Οτγθδίου ; (Π6Υ τηυδῖ, 
ἐδοτοῶτο, 6 ππ ἀετβίυοἶ 88 βα! ἁ ἰη ΒΡΟΡΉΘΟΣ, αἰοίπο σβίαξι, 
Ἐδὸ ῶοτο δὸ δῖποο [86 το] Δ αἀοα ἕο ὈΥ ἴΠ086 ἰοτίηβ ἀἰά 
ποῖ γοῖ οχίδῖ. (94) Τὴ ἴοτγοθ οἵ [29 δγβυταηοπὶ σοῃβίϑίδ ἰῃ [86 

ϑεΐίριδ πτεέψ οὗ τχ8]6 δηᾶ 1οσηδίο, ηοϊ ἰπάδθαὰ ογρδβηίσδιν, 
ἐν ἴη Αἄστη, Ηθ τηδὰθ ἔλόσπ, ἐ. 6., ΤΏ Δ 8 {προ δέΐοη, 
πὶ ἔμεν “τὰν (Βοξ ἃ 1816}, απᾶὰ ᾿εηκαΐθ (Ὀοὶ α ἴφτμΔ16).---Ρ, 

Κίηράοτα οὗ ἀοὰἂ (}εδφη «έεδι, ᾿ὶ. 2, ἡ. 1108). 

ὌΠΟΙΣΘ 80 ῬΟΙῺ ἔτοτι [89 τοῖο σ᾿ Β Ἰυοσο, ἑ. 6.. 
ΠΟ ΔΓΘ ῬΒΥΒΙΟΔΙΥ αἀἰβαια! θὰ ἴον τηδυτίδρο, δυο δῷ 
ἴπο86 ἰαρθοτίηρ ὑπο ἀἶϑθαβθ, ΟΣ ὙὮΟΒ6 τηθηΐδὶ ΟΥ 
ὈΟΟΣγ ογρδηϊζαοῃ ἰ8 ἀοίοροιλνο. Νοχί, ἰβογο τδβ 
ΔΠΟΙΠΟΡ οἶδ α' ὍΒΟ τῦϑῖϑθ σρδὰθ δϑυθοδα 
ΤΑΘῺ.Ἷ ΑΒ, ἴῃ (6 βγϑὶ δπὰ ἰ(πἰγὰ οἶδβθ ΘὨΌΤΉΘΓΑ 
(86 ἰοιτὼ εμπμσὶ 18 οὐ ἀν υδοὰ ἴῃ ἃ βριγαῖνθ 
ΤΩΔΏΠΘΓ, ἯΘ ἰαΚο ἐ ἴῃ [8.6 ΒΔ16 ΒΘΏΒ6 ἢ 6Γ6---ἰὮ6 ΙΏΟΓΘ 
80, 88 ἴῃ (86 ᾿ἰἴογαὶ 86:86 1ὺ ἡγο  ] ἀ ΒΡΡΙΥ ἴ0 ἃ δοσωρδγας- 
ὐνο ιν 5181} πυτηθο᾽ οὗ ρογβοῦβ. Ηθηοο πὸ τοραγὰ ἴξ 
ΔΒ ΤΟίουτίηρ ἴῃ βΘΏΘΓΑΙ ἰ0 ἰθο86 ἯΏΟ ἃγὰ ῥγουθηιοα 
ἴτοται δῃίοτίη ἱπίο τρδττίαρο, ἰῃ 86 ἰρμοδβῦ ἀπά ὁ] 
ἐππ6 ᾿τηροτί οὗ ἰΠ6 ἰάδα, ὈΥ͂ βοοίδὶ απὰ τηοσαὶ οοῃβὶά- 
ΘΓΔΙΪΟΠΒ, δῃὰ 0 ἃσα ἤθῆοθ ἰῇ ἀυΥ Ὀουμπὰ ἰο τὸ- 
ΠΟΌΠΘΘ {Π6 τηϑιτίοα βίαίθ. Τὴδ ἰαβὲ οἶδβϑ ἰὸ ἩδΙΟἢ 
116 βανιουν δ᾽] υἀ68, ΘΟμββίβ οὗ ἴμοβδο σθο πᾶνθ 
τοοὰθ ἱδμοϊαβοῖνοι θυμοῦ β ἔοχ ἰδ βακὸ οὗ 
ἴλο κίηράοσῃ οὗ Βοαᾶνϑα, ἱ. 6. ἰμοβθ πῆο, οί 
τησγτὶοα, γοὺ ἴον ἰπ6 Κἰπράοτη οὗ μου Β ΒΑΪκ6 ἃ. 
8ἃ8 ἰξ {ΠΟΥ ΤΟΥ όὲ τηδιτίοα, ἑ. 6.) ΔΙῸ ΟΥΟΣ ΤΟΔΟΥ 
ἴο Βδοῦίῆοθ ὑπο ῖν Θομ)ρ4] ΘΠ) ΟΥσταθη 8 ἴον (86 βαῖκ οὗ 
ὑμοῖγ δορὶ τα] οΔΠΠἸηρ; οἵ---θ (86 ΑΡΟΒΙ]Θ ΟΧΡΓΟΒΒΟ8 
ἰς, 1 Ὅον. νἱϊ. 29-- -ατο πῖνοβ 88 ἱπουρὴ ὑΠ6Υ Βδά 
ὮΟΠ6.-- ΤΠ 8. (19 ἰῃγοοίοϊ ἃ τοπυποίδιΐοη, τ βίο, ἰπ 
δοοογάδηοο ψΠῺ ἰπ6 αἰνίπο Μ}} δπὰ ᾿ ΤΌΏΒ 
τγοῦρῃ ἐδ6 δου] τρδγτίαρο- το] δι  ΟΠΒΠΪΡ,---ν]Ζ Μὴ 6 
τρηυποίδιΐοη οὗ ῃδίυγαὶ Ὁῃϊοη, οσ οὗ 1681] υπΐοπ, ΟΡ 
οὗ 186 ζ1] φη)ογτωθηὶ οὗἩἉ ὑμ6 τηλττ θα οβίδία, οῦγβ ἴὸ 
ἔοττω ἰπιθ Ὀαβὶβ ου πῃϊόξ (μΐ8 το ομβἢ ἢ τᾶ8. 6 Π06.- 
ἔοτιἢ ἰοὸ τοδί. βασι ἃ υμΐοῃ Μγ͵ὰ8 ἴ0 σοΙ ὈΪπΠ6 {π6 6]6- 
Ιηθῃἰδ οὗ ἄδθερ ρογβοῃδὶ δἰϊδομσωοπὶ δῃὰ ἰηὐθσο δορο 
οὗ βΒοὺ] νυ ἢ βυθογαϊηδίίομ ἰο [86 ἀἰνίηθ Δυτδηροιηοηίθ 
Δα τοαυγοτηθηίβ ἰῃ ἴΠ6 ΤΠΘοσγϑον, ὙΠ Θγα {ἢ|18 88 πὸ] 
88 ΟΥ̓ΘΕΙΎ Οἴδοῦ σοοὰ ρσὶν βου Ὀ6 τοραγαθα 88 βθ0- 
ΟὨάδΣΥ, δηᾶ βυ θβονυϊθηὶ ὑο ἰπ6 στα ΡΌΓΡΟΒΟΒ οὗ λοι 

θ 
Οσργοδβίοῃ εὐνουχίζειν ἰβ8 Αἶδο υβρᾶ ὈΥ ἴπ6 ΘΔ Δ] 8.8 
ἴῃ ἃ ἢρυγανο βθῆβθ. [Ιὑ ἰβ βίσαῃσρ {δαὶ Ἐοϊωδῃ 
Οδιμοὶῖς ἀϊνίημοβ (48, [ὉΓ Ὄχϑιαρ]ο, ὅξρρ, ζεδεη ὥεξω, 
1,117) Βῃου)ὰ μανο αυοίοα ἴῃ βυρροτὶ οὗ ΟΟ  ΔΟΥ͂ 8 
Ῥᾶβϑβαρα ὙΒΙΟΝ, ἰῃ τα γ, 80 ἴδ ἴγοτῃ σορσοβοηηςς 
ἸΔΙΤΙ 96 88 ΒΟ Θ ίησ Ὀοηθδίῃ ἰδ6 αἰδβοΐρ]θβ, οἰοναῦ- 
δα ιῃδὶ το δ οἷ 18. δθονα ἴῃ 6 ΥἹΘῊῪΒ δπὰ οἰγούση- 
Βίδποοβ οὗὨ [Π6 ἔἰπιθβ, δῃᾶὰ ρμἰδοοὰ ἰξ οἱ ἃ εἰσὶ δηά 
ερἰγιίυδὶ ρ]αϊοστα. ἰσα ]ΑΥΪ δοβυτὰ 8 τἴῃ6 ποίου οὗ 
ΒίγβαΒ8, ἰπαΐ 818 ραββαρα βΑύΒ οὗ Εβϑϑῃΐβιη, ἩΔΙοᾺ 
ἀ οα πογζαδῃ, ΜἘ116 {86 ἥανίουῦ ΒΟΓῈ γεβίογθα ΒΟΥ 
τ ρὺ ροδϊου, Οοιρ. ΕὈτσαγα, Ὁ. 468. Ιἰ 8 πὸ]} 
Κηόντῃ ἰδὲ ἃ τη ἸΒυπμἀοσβίδησίηρ οὗ {86 ἱτηροτὶ οὗ ἰΐβ 
Ῥᾶβδδρα ἱπάυορα Οτίροῃ ΠΟ ΟΓΆ]Υ [0 1ξ ἰπῖο 6χϑ- 
ουἰίου,---α Ὠἰδίογίοαὶ ἕδος, το Ὧδ5 ἸαιοΥΥ ὈΘΘᾺ 
δζαΐη οβίδ Ὁ] ἸΒη6 ἃ Ὁγ ΕὨρΡΟΙ βατὶ δα Ἐθαθροπηϊηρ 
δραϊηδὺ ΠΟΒΏ ΖΘ δηα ΟἰΠΘΓΒ. 

[ΔΝοί6.---1 Ὅοσ Ιορᾶανε ἰο αἰ δας ἴγτοπι γ, ᾿δηροΒ 
ἔρσυταϊνο ἐσχροβιίοῃ οὗ (6 βεοοῃᾷ δηὰ ἰμὲγὰ οἷ488 οὗ 
ΘΌΠΌΟΒΒ : ποῖ ἰδὲ του], ἴῃ [818 ο456, ΘΙΩΌΤΔΟΒ 81} 
ΟἸ τβιίδηβ, βίῃοθ ὑδιρογδῃοο δῃᾶ οὨδΒ ΕΥ̓͂ 18 ἃ [υπάδ- 
ταθη 4] υἱγίθθ δηὰ ἀν [ῸΡ ἰῃ6 τρλιτίοα ἃ8 1611 88 
{86 εἰπρὶα βίδίθ, ἀμ βίῃοθ 811 8.6 σραυϊγρα ἰὸ 810» 
οταϊπαῖο ἐμοῖσ δασί Η]Υ τ δίϊοηβ ἰὸ {ποὶγ βρί τ π8] 68]}- 
ἱ ΑΒ 1 υπάογβίαμα [(Π6 τηγβίθυϊοῦβ Ραβδαβθ, 
1:6 ϑανίουν» ἀἰβιϊρυΐβηοθ ἴσο Κιηὰθ οὗ ουπυςοὶ- 
ἴβτα : (1) σπαὶ, τ ὨΙΟἢ ἸΠ0}168 ΠΟΙ 6Ρ τροῦῖξ ΠΟΡ 
συΐϊι; (2) Ζογοεά, ν Ὠϊο τη ρ] 168 τηἰβίουγίυμθ οα [}9 
ΟὯΘ ᾿ιϑηὰ πὰ ρυῦ οὐ δα, οἰμογ; (8) νοἰμπέαγῳ, 
Ἡ]ΟὮ Ὧδ8 πιογαὶ γα]ὰς δηὰ τοοῦῖῦ ἰἴ 10 ῬΓΟΟΘΘΑΒ ἔγοϊῃ 
[αὐϊῃ δηὰ Ἰἰονα ἰο ΟἸ γίβὶ, θὰ ὯῸ τοῦς βυροτίοσ ἴὸ 
οδαδεν ἴῃ (π6 πιδττοα βίαϊθ, Τμο ἤγβὶ δῃὰ {τὰ δῖ 
ΟἾΪΥ ἱπιργορΡ ΣῪ Π8]16ὰ ουπυοβίβτω, Τὸ ΒρΡΘδΙς ΙΏΟΣΘ 
ἔ]]ν, (86 ἢγβὶ οἰδβθ οὗ δου μῦς 8 ΘΙ ΓΘΟΟΒ. ἴ86 ΟὐΣΏ»- 
Ῥαγδι νον Βι.8}} ΒΌΣΩΡΟΣ οὗ ἰμοβα πΏΟ ἃσθ οομδίξία- 
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ΤῊ ΟΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΧΟ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ. 

ἘΪΟΏΔΙΙΥ οἰ ΠῸΡ ἱΠΟΔΡΆ]6 οὗ ΟΥ δΥΌγβ ἴο, ΣΤ Δυτίδ ρα; 
(86 Βοοοῃά «458, ἴπ 6 δυμυ οὮ8. ΡΓΟΡΘΡ, ΟΥ τυ Π]αϊοὰ 
ῬΘΙΒΟΏΒ, 80 αἱ ἰμδὲ ἔτη πόσο αυἶΐ6 ΠυϊηθΓΟῦΒ, 6Βρ6- 
ΟἾΔ} δὶ σουτίβ, απ δα 8.}}} ἑουῃμᾶ ἴῃ Εδδβίοσγτ οουῃ- 
ἰτῖθβ, δπιοτρ Βοδί ἤθη δηὰ ΜΟΒΒΙΩΤ ΘΟ Δ08 (γ68, θυ θῇ 
ἴῃ [86 Ἑοδοῖν οΥὗὁἨ 1π6 Ρᾶρ8] δἰ χίΐπο οἤδΡ6] 'ἴῃ Εοτηο : [86 
ἔλτηουβ ἤδεγεγε Ὀοϊηρ βυπρ ὈΥ [16 ΕἸΘΔΓ βἰἴνοῦ γοΐςοβ 
οὗ 1.686 υπίογίπηδὶθ υἱοϊϊτηβ οἵ βδογοὰ δγὶ); (86 {πϊγὰ 
οἶδβϑϑ, ἴ8οβα τῆο ἀοἸ ογαί οἰ δοβίδί ἢ ἔχοι ΤΥ ΔρῸ 
οἰἴΠ 6 ν δἱοροί μοῦ, ΟΡ ΤΌσα Βοοομα τηδυτίδρο δδοῦ ἴδ 6 
ἀραῖῃ οὗ ἱποῖν δτγεὺ δυβθαμα οὐ τὶΐθ, ποῖ, ΒΟΊΤΟΥΘΡ, 
ἴον (6 Ρυγροδα οὗ ἱβογοῦῦ σαϊπέπσ ἴμ6 Κίηράοτῃ οὗ 
Βοδύθῃ (αα γεσπεην οαἰογμηι ῬΒΕΟΜΕΒΕΝΟΌΌΝ, 88 Οτί- 
ἔςι, ἨΪ]αγυΒ, Ἐπιιγίοῖαν, Μαϊάοηπδίυβ, δαπὰ ἴ86 ΒΕο- 
ΤΏ8} (ὈΤΩπιοὨϊδίουβ σΈΠΟΓΑΙΥ τηϊδ πίοσργαὶ (86 τορὰϑ 
διὰ τὴν βασιλείαν τ. οὐρ.), Ὀὰπΐ [ἴ0ὉΓ 186 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ 
τογλὶπο ἴον (π6 Κίηραοιῃ οὗ δύο ἴγοσο Ῥυγο δπὰ 
ἀϊδιπιογοβίοα ἰόν ἰο ΟἸτῖδί, ΥΥ̓͂ (8 
Βοῖγο Ηἰΐπὶ το υῃγοϑοσυθὰ πῃ ἴἰδ6 
δἰ ίο βίδϊο, ΟΥ ΤΟΙΏΊΔΙἢ ΤΏΟΤΟ ΒΙθδαιδδὺ 1Ππ τη 8 οὗ 
ΡῬΘΟΌΪΑΡ {π|8] δηὰ ρογδθουϊίοῃ (διὰ τὴν ἐνεστῶσαν 
ἀνάγκην, 1 Ὅον. Υἱῖ. 26), Τὸ {118 οἶ888 Ὀθοηρ Βί. 
Ῥαὰὶ (1 Ὅον. υἱῖ. 7, 26), Βαγθαρδδ (1 Ὅον. ἰχ. ὅ, δὲ 
ῬΤΟΡΔΌΪ α͵8ὸ δι. Φόοβὴ (πο ἴῃ 1ῃ6 ατεοὶς ΟΒΌΓΟὶ 
οΔΓΒ {86 βἰδῃαϊηρ {{116, ὁ παρθένος, ΠῚ ΤΟΙΈΓΘΠΟΘ ἰς 

. 18 ψίγρίη ρυγὶ ἐγ), δα ἐπουβδηβ οὗ πιββι ΠΑ τ 68, αἱ. 
ΥὙΪΠ6Β, ΤῊ Ϊ βίο τβ ἀπαὰ Ῥἱουβ ἰδυτηθῃ, βἰβίογβ οὐὗἁἨἩ ομδυ ν, 
Υἰγωΐηὴβ δηὰ σἰάονβ ἰῃ 811 ἀρθϑ ἀπὰ διηοης Ῥτοίθϑ- 
ἴδηΐϊβ δἃΒ Μ6}} 88 (δίῃο ϊοβ. Τῃδ ρστοδὲ δηα βίοι 
ΘΙΤῸΡ οὗ ἰΠ6 Ἐοτηδῃ ΟΠ ΠΌτΟἢ ΘΟ 815 ἴῃ τη ϑ Κίηρ' ἃ ΔῊ 
ἴον 1:6 τ ΠΟΪ6 Οἷ ΓΡῪ οἵ τδὶ [86 ϑανίουν Ἰοΐ ἴὸ ἔγθα 
οδοῖδθ ου ἴ:6 Ὀ8518 Οὗ ἃ βρϑοΐδὶ Ἵοδ]]ηρ δὰ νι οὗ 
ἀοά (τες. 11), δηὰ ἴῃ διἰδοιίηρ 8 ΒΌΡΟΥΪΟΥ τηοτῖϊ ἰὸ 
ΠΟΙ ῬΔΟΥ δ ἰδ 6 Ὄχρϑῆβα οὗ {86 ΒΟΙΥ δῃὰ ΠΟΙΤῊΔ] βίδὶθ 
οὗ τρδιτίαρθ. ΕΊΌΤΩ ἃ ὕΤΟΒΒΙΥ͂ 6 ΓᾺ] Τηϊβυπἀοσβίδηά- 
ἰηνς οἵ νεσ, 12, Οτίβϑῃ, ἰῃ 186 τοῦτ] ἀγᾶον οὗἩ ἐπίδυ-! 
βίδβδση ἔοσ ΟΠ σῖβ Υ̓͂ ἰδς. Δβοϑῖῖο η0- 
ΤΙ ΟΏΒ οὗὨ 15 δρο, Ἰδίαχαὶ ἀοοὰ Ἡ ]οἢ 
ἔογονον ἀἰβαυδ θα ἶσα ΤῸΓ πιαυτῖαρο. Βυΐ [818 νγᾶβ 
ΒΕ οοπάοτηποα ἴῃ ἰΠ6 δηοϊθης οπσοῦ, ἈΠ Μ᾽88 
ΤΩ846 ΒΌΡΒΟΑΌΘΏΓΥ ἃ ΓΟΆΒΟΙ [ῸΓ Εἰ8 Θχσοτσωτουηϊοδίϊοη 
ἔγοταῃ 86 σδυγοῦ οὗ ΑἸοχδηάσα.----Ου ἰδ6 ποῖα βυὺ- 
ων οὗ τηλττίαρο δηαὰ οο θΔΟΥ ἴῃ (ῃ6 Ν, Τ΄, σΟΩΡ. 

ΑΥ̓Ε ΗἰϊδίοΥν οὗ ἐδλ6 4 οδίοίϊο Ολωγοὶ, 8 112, ὈΡ. 
448-4ὅ4.---Ῥ, 8.] 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΠΙΟΑΙ, 

1, Οὐταρδγθ ΟἿ ΤΟΙΏΔΓΚΒ οἡ Ναί, ν,, ἢ. 11 Βα, 
δὰ 186 [οτοροίηρ Αἰχοσείίοαϊ Νοίεε. 

2. ΤἼο ΒΟΙΌ6Β Β6θὴ ΔΙΔΥΒ ἴὸ ἢδγθ ὈδοῺ δῃΐδῃ- 
βι4 ἵπ [86 δηϊαροηίβις νίονσβ οὗ ϑμδιωσοδὶ δῃὰ Η]]16]. 
αἱ ΟἸγτὶδὶ ΠΟΓα 08115 (ποῖτ' διἰϊοπ οι [0 8 Ὑ ΣῪ αὐδον- 

οὐ Κὶμά οὗὁἨ δηϊδροπῃίβτη,---τῖζ., ἰδαὶ Ὀοΐπνθοῃ [6 
Τυπαδιηθηΐδὶ, οἰ οτΏ Δ], δηα δΌβοϊυϊο ῥγϊποῖρὶθ οὗ τηδυ- 
τῖαξο, δῃηὰ 186 ΤἸποοογαῖΐο Οὐ ΡΟ] τοδὶ αν ου ἰμο βυὉ- 
͵εοῖ. 80 ΓᾺΡ δ ἰὴ8 »γἱποὶρίθ οἵ τηδιτίαρβ 'τχ88 00Π:- 
ΟΟΤΏΘΩ, ΘΟΥ̓́ΟΓΥ ΒΌΘὮ ὉΠΙΟῚ ἯΓΒ ΠΟΟΘΒΒΑΙΥΊΙΥ ἱῃαἸΒΒΟ Ὁ ]6, 
Ὀοΐηρ Ὀαδοὰ οὐ 186 ἴδοὶ, ἴμαΐ τῶδῃ δηῃὰ ῬΟΙΏΔῺ ῬΤΟΓΘ 
ἀοθποα [ὉΓ ὁδοὶ οἴμβογσ, Βυὶ ἴῃ ροϊπίὶ οὗ ἐδοὶ ἰδ ΐ8 
Ῥτϊποῖρὶθ μαὰ Ῥδθοὰ ᾿οβὺ βίρῃϊ οὗ, δαυδι Ὀδοδῦβα 
ὈΠΪΟΏΒ ὝΟΓΘ ἰπηργορ ΟΥ̓ ἴοιτηοᾶ, δὰ Ὀδοδυβθο ΤΠ6Ὺ 
ὝΘΙΘ ἱϊηρΙΟΡΟΣΥ ἀἰϑδοϊσοὰ. Ἤρμσα, (86 οὐ͵θοὶ οὗ 
Μοβοβ ὰ8 ἴὸ Κϑὸρ {8ὲδ Βοδίι θη ἀθροη ΓΆΟΥ τἰι μὰ 
Ὀοιυσιάβ, ΒΥ τρθδῺδ οὗἉ (Π9 “ νυϊεπρ οὗ ἀἰνογοοσησπὶ," 
[ὸ πββοὰ στθάυα}}ν ἀρδΐῃ ἰ0 ἰγαὶπ {86 ὅν 8 ὉΥ (86 
δῦ, 80 88 ἰο εἰονδίθ 1τμοὶν υἱονϑ, δῃὰ ἴὸ ἱπιγοάτοα 
ἘΠΕ τ τουτὶ ρο ἴῃ {π6 ἔστι δηὰ δρὶτί τα] ΒΟΏΒ6. 
Βαϊ 1018 ΤηΘΑΒΌΓΘ ἮΔ8 ἔγυδίγαϊθἃ δηὰ ρμογγοσίοα ῸὉ 
[0 ΟΡΡοδὶΐθ ῬΌΓΡΟΘΟ, ὈΥ ἴμ6 Ἰοοδα δῃὰ Ἰαβοϊνίουϑ ἰῃ- 

ἱοσργοί δι ίοηβ ρυΐ ὉΡΟΒ ἰδ ὮΥ ἴ186 ἘδΔΌΡὶπα. ἴπι οἷ; 
ορίηπΐοῃ, ἰδ 18 ἰῆ6 ἀυὶγ οὗ Ἰορίβἰαῖοῦβ δὰ τηδρίβισαίο 
ποὶ (0 ἀδσροπογαῖο ἰηΐο το] ἴστω, οὐ ἴὸ σὸ Ὀοσομα (80 
ΔΌΟΥΘ ὈΓΪΠΟΐρ]6, 856 Βοιωδηΐδτη ἢδ8 ἄοῃο, Ὀὰϊ ἰο 568 
ἴο ἰδ (Πδῖ, 80 ΔΓ 88 ροββὶ Ὁ]6, ὑσγδοίΐοα βμου)ὰ δοστοῖ- 
ρΡομὰ στ 118 ἰάο8]. Ασοου ΡΥ, ον Ἰμογὰ Βοῖα 
ἰαγβ ἀόπτη ἴ6 [0] ονεΐηρ ἰοδαϊηρ ῥυϊποῖρ]οβ, Υἱζ. : (1 
ΤῊΣ ἰδτν σΟΠΟΟΤΏΪηΡ Δαυ ΣῪ ΔΡΡἾ 68 ἴ0 ΤΩ 8} 88 
88 ἴο ῬΌΤΙΏΔΗ---ἰἀδοα, ΤΏΟΓΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴο τπ6 ΦΌΤΤΩΕΣ, 
(2) Μαιτίδρε 18 ἀἰββοϊ υεὰ ΟἹ]Υ ΌΥ δοίυλ] 1οσγῃϊοδύοι ; 
ἴῃ προ ο86 186 που-ΟἾἴδπἀΐῃρ ἈΔΤΙΥ ἰβ δρδὶῃ ἔτεδ. 
(8) ὙΥ Βαὶ σοπβεαἰοβ ἃ 1668] αἱγογοοσηθης ἱβ ποῖ τ86 
Βορδγαίίοη οὗ 1186 ὑνο ραγί168,--- - ΒΊΟἢ, 88 1π ΤΩΟΓΔΙΥ 
ΓΔΌΪΥ ΠΤ δυτίρΌΒ, ΤΊΔΥῪ οὶ ΟΠΪΥ Ὀ6 Θχουδδῦϊο, Ὀυὶ 
ῬΟΡὮΔΡΒ ουθῶ ἀυϊγ,---Ὀυὶ γεηναγγίσοε δου βορδσγο. 
οῃ, δῃὰ 1μδὶ ν᾿ βεί μοῦ ἰΐ Ὅ6 8 τρϑιτίαρο ὈΥ πδϊοὰ (88 
ἀϊνοτοθὰ σόσῦδῃ 8 ΒΠΔ}}7 Δρδπἀοπορά, ΟΣ 686 ἃ 5ὸ- 
τὴΔὴ ἴπαἱ Βδαὰ Ὀδοη αὐνοτοοὶ 18 ἐδδβδρουβρὰ. ΤπῈδ [Ὁ 
ἴῃς Ἰορ8] βοι]οπιθηὶ οὗ (ῃ6 αυοβιίίοη. ἴπ ῥγβοίξδοδὶ 
ἸορἸβ]δίίοη, ᾿ὁ 18 ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ 10 ΚΟΟΡ ἵνο ροϊμῖδ ἴῃ υἱετ, 
τἶζ. : πρδὶ σοπβιϊ 68 Γοτηϊοδοη : δῃὰ (86 αἰ δθγθηοο 
θείνοῃ ἸΠΘΓΘ δορδγδίϊοῃ απ ἴδ τἰρῃΐ οὗὨ σοπῃίοσίης 
ἰπῖο δμοῖποῦ υπίοη, ἸΏ σορασὰ ἰο ζοσιϊοδίϊου, τ 

Ὁ 1 Ὅὐον. νἱϊ. 1 ὅ---ογο ᾿ποϊυάα το- 
ροβίδβυ. Βαὶΐ ἴῃ γοΐογθοῃσο ἴο 86 
086 ΝΏΟ δύο Ὀδθὰ ἀϊνοτορά---ΕΣ- 

σορῦ ὉΠΟῸΟΣ 1η6 ΔΌΟΥΝ ΟἰΓΟΒΙ βίη 68---6 ὈΘ]ΙΘγο ἰδδὲ 
ΠΟ Βυχηδῃ ἰΠθυ8] 88, 88 8 τηδίϊοῦ οὗ τὐρδιϊ, (89 
ΡΟΤΟΓ οὗ ρταμιϊηρ βυο ἃ Ροστη βίοι, δ βουρἢ (ἰὼ 
186 ορίῃΐοῃ οὗ [86 δυΐδμοσ) ἰΐ Ἰζδυ Ὀ6 οοποράρα 88 85 
δοί οὗ γτδοθ οὐ ἴδε ραστὶ οὗ 86 τοϊριίησ δονογοῖσα,. 
ΘΒΡΘΟΐΔΙΙΥ ἴῃ οδθεδ τ οἰγουχηβίδμοοδ 
ΒΟ Ὺ δυςἢ δὴ δεῖ οὗ δε ἰῃ:6 δυΐμοτ᾿ 
1εδεη «εδω, ἃ. 2.1. “ὦ... , - - δἰ, Φοορηιαῆξ, 

, 1210. 
ὲ ΤΙΘ δ νῶι Ἰὰτν οὗ (6 Βογηδτι Ομ  ο 
Οδυτζοῖι, διὰ {μ6 Θοχασωοῃ βίδιαία ἰδνν οὗ Ῥχυδεὶδ δηὰ 
οἴπεν Ῥτγοιοδίδῃὶ οουῃιγὶοβ οὗ (ὐΘΙΤΩΘΗΥ, ἈΓΘ ᾿ ΒΔ δ 
οὗ ἰδ86Ὲ ὕπο Ορροβίϊε οσίσοσηοϑθ δηὰ ὩΡΘΥΣΘΙΊΪΟΩΒ ἴῸ 
Ἡ ΪΟὮ ἃ το ἰβιηἰοσρσγοίδου οὗ {818 βαββαρθ [88 ρὶνθα 
τβα, ΤΏ ΦΌΥΤΩΘῚ βίδσίβ ἔγομι 106 βιρροεϊίίοη, ἰμδὶ 
δοίυ 8] ἀῃ]ΟΏ, ΟΥ 10,16 ΒΟΙΟΣΩΗ σης; ΟΥ̓ ΣΩΔΙΓΙΤΩΟΏΥ, ΟΟΣ» 
βιἰζαῖοθ οὗἁὨ 1180} δηὰ δίοπο 8} ἱπιϊϊδουιυυυ. 6 πλδστίδρο, 
ΤΏΟ ΒΙβίουυ οὗ 86 ΜΙ|44]6 ἄρεβ, (μ6 βίδίβ οἵ βοοίειῦ 
ἴῃ ΠΑΙῪ δηὰ ἴῃ οἴμοῦ Εοϊηδῃ (δι Βο]ῖς ΘΟΌΠΙΣΙ68, ἐβρθ- 
οἶδ!γ ἴῃ ϑουϊῃ Ατροτίοδ, Γυσηΐδῃ ἃ εαὰ 1]υδίσαιίου οἵ 
118 ῥσῃοῖρ]θ. ὙΥ̓Ά1]6 {π6 δα ἴῃ ἩΒοδ [86 δίσγοδαι 
ΑΒ ἴ0 ΟΝ [88 ὈΘΟῺ οοηγοσίθα ἱπίο ἃ Βαασα, βἰοῃδ- 
ὈΣ Θμδηποὶ, ἴ86 τἷνοῦ ΒὰΒ Ὀγοόκοη ἰμγουρὰ αἱ 
Ὀουμάβ, ἀπὰ ουἰίης ουὐ ἃ οἸαπηοὶ ἔον ἰἰξοῖ, πὶηάβ 
ἴ1ϊ8 ὙΔΥ ἱστορυϊαῦὶν δπὰ τ ]γ ἰὨτουρἢ [ογοϑὶϑ διὰ 
ΒΤΒΙΏΡΕ. ΤἼ 74186 δδβδυσηρίίου ἴῃ 1818 οΘ886 βοολδ 9 
06, δὶ 186 ἰὰνν οὗ Μοβϑοβ δὰ οοουρίοα ἴδμ6 Ἰοπαδὶ 
βίδαρο---ἰὨδὶ 0 τὰβ 06 πιπέρι οὗ τρμέ; ποὶ (δὶ 
ἰς ἀτηθοϊ!οα ἃ ῥσϊποῖρ]ο, μα ττῶ8 ἱπιοπαρα ἰ0 ρΓΈρΡΑΙΘ 
ἰδ ὙΔΑΥ͂ ἴοσ γι ἰσίηρ 1ῃ6 [0}1 ἰάεβ οὗἨ τηδιτίδψε. [ἴα 
ΤΩΔΏΥ Ῥτοίεδβίδπΐ σουπίτῖαβ, οἢ ἴ86 οἴδον μαμὰ, (86 
ΟΡΡοβὶίθ ουΤῸ δ88 Ὀδθη οοτητἰτοα  ἰῃς ἐσραϊψ αἴ 
τοαττίαρα δ88 Ὀ66} ἱΠΟΓΟΌΡΕΪΥ υπάοττηϊποα, δὰ ἔγτε8 
Ἰονα βυυβϊαϊοα ἰῃ ἰ18 οἶδοθ δ 1π6 σομίσο ηρ ρτῃ 
εἶρῖθ οὗ ἴσο τωδιτίασθ. [Ι͂ἢ ἰμδὶ ςδβα, ἰδ πτιίην οὗ 
ἀϊτογοοσηθηΐ ἰ8 ποῖ, 116 {μδὲ οὗ Μοβοϑβδ, ἱπίομάθα ἴῸ 
ΓΟΠΘΡ Ββοραγαϊΐοῃ τόσο ἀμδου, αὶ, ἰκ6 ἰμδὲ οἵ 
Β1}16], ἴο ΤδῖκΘ 1ΐ ΣΏΟΓΕ ΟΔΒΥ. τ πτ 

11 ἄδβοσνεβ ϑρθοίδὶ ποίΐοθ, δὲ ἔϊο στοαὶ τεδτο 
ἐΐοι Βοσο ἰηδυρυγαῖοα ὮὈΥ {πὸ Ἰμοτὰ [8 ἰηιγοάασοι ὈΥ͂ 
δὴ ΟΧρδηδίίου οὗ {μ6 οἰγουτηδβίδηοςθ ὑπάοῦ πλιὰ 
τοδττίδρο ΒΒου]ὰ Ὀκ ἀγοϊἀθὰ. ΑΧ1]]} βιῃοἢ οδ868 ΤΟΔΥ͂ ιν 

διταυζοὰ πάθον ἴἤγοο οἶδδβοβ: ἴθοβθ ἮΔῸ ὉΥ ἰδεῖ 
Ῥ;Σβῖο8] οοῃδιϊαϊΐου το ἀἰϊδαυδιῆθα ἴον δβοοῦ 8 
“πηΐοι ; ἴδοθ6 ἧβ πίοι τλογὰὶ δηὰ βοοίδὶ σε 
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Ῥτονοπὶ ἐπ σαγτυΐηρ ουὐ ΟὗὨ τρδττίαρο ἰῃ ἰΐ8 [0]] ἱτη- 
Ρογὶ ; δηᾷ, Ἰαϑέγ, (Ὡοβο πο, Ὀοΐηρ τπαιτὶ θα, θοῦ ἰὸ 
βαοταϊηδίο Ποἷν πιδστῖθα νοι σΏ ΒΡ ἴο (μον οὐ] τσ 
88 Ὁ γβύύάδηϑ, δπὰ ἰῃ 18 τοβρθοὺ ἰὸ σϑρβοῦηοα ἰϊ. 
ΤΠ ΤΔΙτΊαρῸ ΔΒ 0 Ὀ6 Γοροπογαιϊθα οἢ 8:6 ὈΔ818 οὗ 
ἰάραὶ σοαυμποίδιϊοῃ " 

8. Ὥλτιν ΒΒΟΥ͂ΧΝ οἢ γογ. 12: “ὙὙΠ6η οὺν [οτὰ 
80} 5 ἔοτι {Π6 δἰπρ]ο 1{{ 6 85 ἀοβίσηθα ἔος δῃηᾶ βυϊἱοα 
ἰο σογίδί ἢ βρϑοίβο οἴβββϑβ, 1οὲ ΟἸ τ βιίδηβ υπαοτβίδηὰ 
{Π4ῖ, 8116 Ἰ8οἱΡ οὐ ὑΪδὴ δηὰ οομπαϊιίίοηι οὗ [18 
Βιουϊὰ 6 τοριϊαίθα ΟΥ̓ ΒΙρσθος ΘΟμΒΙ ἀογα 08 ἴῃ δῃ 
τΏΘΓΟ ΠΟ] Δ 0. ΟΥ ῬΟΓΒΟΩΔὶ δάνδῃ [ΠΟΥ 8Γ6 ποὶ 
ἰ0 ἰδ ἀονγῃ τῦ]68 ἴον οἴδοσγα, Ὀαΐ ἰοὺ οδοὴ ἀθοϊᾷθ Ὁ 
λυ) 86 1 ἢ, 85 ἰὁ0 δἰ9 οσῃ Μαβίος 6 βιδηάοίῃ οὐ ζ8]16 1}, 
Ἐὸν Βα τ1Παϊ ἰῃ ἴΠ686 ἰΐηρΒ βοσνοίἢ Ομ γίβι 15 δοοορὶδ- 
16 ἰο ἀοἀ δῃὰ δρρτγονεᾶ οὗ τηϑῃ." ΑἸΡΟΒῸ (δ οΥ 
ΝΕΑΝΌΚΒ) ΟἹ νοῦ. 12: “110 15 ἰο θ6 ΟὈβογσνοά {μαῦ ον 
Τοτὰ ἀο68 ποῖ Ποῖ υἱΐοῦ ἃ πογὰ ἔγομλ το Ὦ Β.Υ 
ΒΆΡΟΣ ΣΟΥ Υ οδ Ὀ6 αἰγὶ υΐρα ἰο (86 Βίαἰα οὗἉ σοἸ ὍΔΟΥ : 
ἐπ ἱτηρογαίνο ἴῃ ἰΠθ0 Ἰαϑὺ οἰδῦδβο Ὀοΐηρ Ὡοΐ 8 ΘΟΙ,- 
ἸΩΔΠαΔ δυϊ ἃ Ῥοιτηἰβδίοῃ, 88 ἷὰ Βον. χχὶϊ, 17. Ηἰβ8 
οϑιἰπηδίθ ἴος υβ οὗ [06 οχρθαΐθῃονυ οὐ ὈΘΙΌΔΟΥ, 89 ἃ 
ΒΘΏΘΓΔ] αυοσϑίϊοῃ, 8 ἰο Ὀ6 χαϊμογοὰ ἔτοτα {86 Ραγϑῦ]6 
ΟΥ̓ΊΠ 6 ἰΔ᾽οηΐθ, ποτ Ηθ υἱϑιῖδ ἢ δουόγο Ὀΐδιηο [πα 
Ὀυτγίηρ, οὗὨ [86 ἰΔΙοπὶ ἴον 118 βδίοσ ουβίοαυ. ΤὨΘ τοὸ- 
τηΔΓῖς 15. ΝΟΔΠοΥ᾽8 (Ζϑδθη σέδι, Ὁ. ὅ84, 41} 64.), ἀπά 
{86 τότ γα] Δ] 6, 8 ἢ6 Εἰτηβοὶῦ [ἀηἀ 8 βἰπίδσ τὸ 
ἸΟΟΚ οᾶτγα οὗἁ πἰπλ] ᾿ἰνοὰ δμὰ ἀἰοαὰ υπτηλττϊοα."---ΟἸὨτῖϑι 
ΘΟΥΔΙΪΥ ὩΟΝὮΘΓΘ ΟΟΙΏΤΩΔΗΘΒ, ΟΣ ΘΟΥ̓ΘΏ ΓΘΟΟΟΙΏΙΩΘΠΗΩΒ, 
γΟΪΌΠΙΔΓΥ ΘΟ ΌΔΟΥ ἴ0 ΔΏΥ ΟἿΘ: ἰἢ6 τηοβί τ 16) 68} 
86 ραϊμογοα ἔτομι (86 1Δ8[ οἶδιβα οὗἨ υϑγ. 12: ὁ δυνά- 
μενος χωρεῖν χωρείτω, ἴῃ οοππροοίίΐοη ΜΠ} γογ, 21, ἰ8 
ἐμαὺ Ἠδ οχρεοίφα ΒΑΟῺ 4 Βαουίῆσο ἔγοτα βοῖὴθ οὗ Ηΐβ 
ἀἴβοῖρ].5. Οοηιρ. ἀο Ἧ εἴϊα ἐπ ἴοο.---- 5. 

4. ΤΏ ρτολὶ οὐ᾽οοὶ οὗὨ [π6 ἱμοτὰ ἴῃ ἐπ 18 βροιΐοη 18 
ἴο τεϊμβίδίβ ποιῦϑη ἱπ μΒ6γ οτἱρίῃμδὶ τρηΐβ. [π 186 
διιοίοπς ποῦ], 85 8.}}} ἴῃ Βολίμοη οουπίσίοθ, ΤΟΙ Δ 
ἯΓ83 ἰγοδαϊθα ἃ8 ἃ βἷανοθοι ΕΘ διηοηρ ἰδ6 2.τβ 186 
τί ρου οὗὨ ἀϊνογοοιλθηΐ γ7γχ88 τοξυβοὰ [0 ποϊηδῃ, δἰ μβουρἢ 
ἦς γγὰβ δοοογάρα ἴο ποὺ ὉΥ ἴ6 Βοιῃδῃ ἰἴδανν. ΤΆ Ϊ8, 
Βονονθν, ἀο68 ποὺ πρὶν ὑμαὺ (86 Ἰορίβ᾽αἰίοη οὗἨ Βοτη6 
οοουρὶοα Βῖσπονῦ στουπα τπδῃ (παὶ οὗἨ βτδοῖ, [ἢ 1Π6 
ζοτταθῦ ο886, {86 τσ δ οὗ ἴπ0 ἔγϑο οἰ ἴζοῃ σοῦ ΟὨἸΘΗ͂Υ 
Βαλγάοᾶ ; ΜΏ116 ἴῃ δον β ἰδ [86 ἰάρα οὗἨ [86 ἔΆΤΩΪΥ 
τουα θὰ. Β6111, ([λ6 Ἰὰτν οὗ ἘοιὴΘ ΤΑΥ͂ Ὀ6 βαϊὰ ἰὸ 
γ͵ὸ Ῥγοραγοᾶ ἰὴ ἯᾺΥ ἴον ΟἸ τ βύδη Ἰορἰβἰδιίομ ΟἹ 

"ὅδ Ββυδ]οοϊ οὗ ται ΓΟ ηγ. ᾿ 
ὅ. “ΤΏ ογϑαίίοῃ οὗ ΟἿ ΘΟΌΡΪΘ ΤΊΔῪ δ τοραγάοα, 

«[Τ}6 ποχέ βοοίξοῃ οὗ δϑουξ μι] 7 οοἰπτιη [8 οὐχ οαᾶ [π 
16 τΓγϑηβ]ϑιίοη, δίηοο ἰἰ τγοϊδίοβ ὀχοίπδί τοῖν ἰο 89 ἰῃίγίοδίθ 
τοδγγίασο αἰ ΠοΌ] 1165 [ [πὸ Ῥχυδϑαίδη βίδίθ- ΟΠ ΤΟ ἢ -6ὁ 61} 18}- 
τηϑηΐ, ἑεκίης ἃ τα 416 κτουπὰ Ὀοίνγοθη ἴδ τἰροτοῦδ σγοίοτηι 

ΤΊ, δηά τ86 σοπίογπηηἰδι τη δίοτ ἐν οὗ ραϑίοσβ. ΤῈὸ Ῥυγυδδίβη 
-: ΟὨ τηδγτγίασο, ἀδιης ἴγοπι [6 ἰπ846] τείγτι οὗἩ Εγοάογία 
1Π., ᾶτὸ δεδη δι᾽ δ] Ὁ Ιὰσ δηὰ ΠΟΙΒΌΓΑΗΣΙΠΕ. ὉΥ Ἰπογθαβίης 1Π}9 
ἐδυδοα, δπὰ ἐμοῖς, [0 ΔΟΘΟΙ ἢ ἰϑτηθης οὐ ἀΐγνογοθ. 
ὝΠΏ ἴ6 τσονίναὶ οἵ ἰτὰθ ΟὨ τι δηϊν ἰη Ῥυιιβδίδ 8 ΓΟζΌΤΤΩ 
πιογοϊηδηΐ σοιηϊοπορῦ, τ Β]οΟὮ Δ᾽π|8 δὶ ἃ γζοϊγη ἰο 86 ἸΔῚῪ 
οἵ Ομτίϑε, Τἢ6 δ] οοῖ ἦι28 605 ΟΧΊΘΠΔΙ ΤΟΙ ααίἰλἰοα [ΟΥ {86 
ἴαδῖ ἔπ ΠΕ γόητα ὉΥ ἴδ τοὶ σἰοῦδ ᾿τοδϑ, οἡ βυν ηοήδβ, Ῥαδίογαι 
οηζπεοηῃ διά 4150 οὴ ἴδ9 Θοσγδη ΟΠΌσοΣ 10, ΟΟΤΩΡ. 
ὁ ὑυσπιῦος οὗ δυιίοϊοϑ ἰη ΗΕΝΟΒΤΕΝΒΚΕΟΒ ὅναπο. Κ ϊγολοη» 
εείέμησ, ἴοτ 1510--60:; ἹπεΒετεῦυτ: ὕδδον" σεογώποία Ἐπ 
εοἰοχίωησ αεν ας, Βουη, 1856: δῃὰ ΟΟΚΒΟΗΕΝ, δυίίοῖο λό 
ἰ Ἡοισορ δ οαἱ- ηογοϊοραάία, νοὶ, Μ., »ρ. 666-707.--- 

, Β.] 

(1) 4.8. ργοοῦ δαὶ τῆοπο ΔΙΟΠΘ 8. ΔρΤΘΟΔΌΪῈ ἰὸ 
[86 Μ11 οὗ σοά; τοὶ ἐἀπαυ πκεδηε ἔγοτῃ 186 ἰδεῖ 
οὗ 86 οσοπύπυδῃοας οὗἁὨ 110 βάτὴηθ ρὑχορογίΐοῃ θοίνθοῃ 
[86 τη816 δηὰ ἐθγηδ]6 86χ, δύϑῃ ὙΠῸ 8 Ὠυτηοσίοδὶ δὰ- 
νδῃΐαρθ οἡ ἴδ6 ρμαγὺ οὗ [Π6 Τη8]6 Βοχ, νὮοἢ πουϊὰ 
Ὦδνο ὈΘΟῺ τονοσϑοα ἰδ ΡΟ υρατηυ δὰ Ὀδοη ἰπίοηἀοὰ 
ὈΥ ἰδ6 Οτοδίοσυ. (2) Α8 ονυϊάθποα ἐμδὲ {818 υηΐοη 
Ἧ88 ἰ0 ΘΟμ 6 υπϑοραζαίδα : οἰμογνΐβο, αοὰ που]ά 
Βανθ ογθαύθα στωοτο ἴμδῃ 16 ΘΟῚΡΙΘ ΟΥ̓ ΣΏΟΓῸ ἩΠΪΥΕΒ. 
ἴῃ (μϊ8 τεβρϑοὶ δἷβο ἰμ6 ογάὰδσ οὔ πδίατθ ἰ8 886 ογὰ εξ 
οὗ ἀοἀ." ἩΗδυῦποσ, 

ἩΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΡΒΑΟΤΊΟΑΤΙ, 

ΜΒογονον ΟἸΒτὶδὲ , ἴίοπαβ δὰ ἴροβϑ [Ὁ]]οἿν 
Ηΐηι: 1. Α8 Ηἴδ8 ἔγίθη 8, (ποθ το ποοὰ δοὶρ : 2. 
Ἠΐπβ δηθταΐθα, (6 Γεργοβοηϊδιῖνοα οὗ μ]δνίβῃ ἰορδ!βπ 
δ Ἰἰοθοηὔουβ δης ποι ϊδηΐβη).----Ἴ)6 ᾿αἀοοσίτίηο, οὗ 
Ομγῖβὺ σου οοΓἶὩρ᾽ ΤΠλΔιτίαρο: 1. 18 Ὀἱπαϊπρ' ΘΠδγδοίον 
838 ἰπϑιϊυὐοὰ ὈΥ αοα; 2. 118 ἀθοδγ ἴῃ ἴΠ6 ργορτϑδδ 
ΟΥ̓ Ὠἰβίοῦυ ; 8. 18 ργοραγθᾷ τοδίοσα 0 ὑμᾶσ (9 
ΙΑ ; 4. 118 ἰγαηβέοστηδίίοῃ ὉΥ 186 ρΌΒρεὶ.--- Μαγτίαμθ 
8 ἰπδιλζυϊίοη οὗὨ 6ἀοά.----Μαγτίαρο 85 δουαρ]οἴϊηρ δηά 
Θομβοογα ηρ σγοαι10}---8 8 {πΠ6 ἈΔ518 ΟΥ̓ ἰπ6 ἴάΙΪΪγ ----αϑ 
[186 δοϊαρ]οὶθ σομπησαυπίοῃ οὗἁ |16---ἃ το οὗ ἰδ6 
οοτῃπηαηΐοη Ὀοΐπθοη ἴπΠ6 ᾿οτὰ δηὰ Ηἰἷ5 Ομυγοῖ, ΕΡΏἢ. 
γ.-- ον βἷπ 5 οὐυβουγοα (818 θοβδὺ δῃὰ τηοϑὺ Ὁ] ββοὰ 
ΓΟ δυο βΐρ οὗἉ ᾿1ἴδ, δῃηα ἔγοαυθηι!ῦ ρμογνοτίθα ἰν ἰηΐο 
186 ταοϑὲ ἔγυλι} βουγοθ οἵἁ τηΐβοιγ.---Τη6 τυ πρ οὗ 
ἀϊνοτοοιηθηῦ ἰῃ 118 αἰ δγοηὶ αβροοίβ.-- -ον ΟἸ τ δ ἰδηὶϊ- 
ἐγ ὯΔ8 οἰαναίθα πότηδῃ, δῃ γοϑίογοα ποὺ τἱρἊ 8.---Οθῃ- 
υἷἱηα δια ΟἸ γι ϑείδη ἴον [ἢ 6 ὑ ῥγεβοσυαίίνο ἀρβίηβῖ 
ἀϊβιυγοΐπρ ἰπθυ θη 668.--- ΠΟΘ ΕΥ̓ ἴντα β ἃ τοπυποῖδ- 
οῃ οὗ βο γοϑροοῖ δπὰ οὗὨ ρογβοῃδὶ αἱρηίίγ,---ἃ ἀἴ880- 
Ἰαομ οὗ ἰ86 Βοϊϊοθὺ οὗ Ὀοπα8.--- ΘΟ] ΓΔ Υ̓͂ μα ΘΒΓΤ- 
οϑίῃ6885 οὗ ΐ:6 Τηδιτῖαρο το δ ΠΟ }8}}Ρ.---Τ ο ΤΠ γοοίο] ἃ 
γορυηοίδιοη οὗἉ τηδττίασα υπά ον [6 ροβροὶ, ργδρδγης 
1Π6 ΜΑΥ͂ ἴον Ὁ τἰβιΐδῃ ταδγτίδροθ.---ΟἸτῖβὺ  ἴἢ6 ἰουμ 6» 
οὗἨ ἰῃ6 ΟΠ γβιίδη ἔδυ ἶγ: 1. ΟὗὨ [ῃ6 ἸΔῈ τοσυ δίϊῃ 
τηδττίαρο; 2. οὗἨ [ῃ6 αν τορυϊδύηρ ΟὨΣ]άγθῃ ; 8. 0 
{Ππ6 ἸΔῪ Γ πρσ Ργορεσγίγ. 

ἐλρρωυν ϑ»} λὲ τ ΤῊΘ υπΐοη οὗ δ ἂπὰ σἱΐο 
ΤΏΟΓΟ ΟἸΟΒ6 δυθὰ ἰβδὴ ἰμαΐ οὗἨ ρδγθηΐβ δηὰ οἰ] ἄνθη, 
6οῃ, ἰδ, 24.---Πεαΐπσεν : Ἠυβθαηὰᾶ δηὰ π|ῖὶΐα βου] Ὀ6 
ποὺ ΟὨΪΥ ΟΠ 6 δόβἢ, Ὀὰυΐ Α͵80 οπα πιϑασὺ δῃὰ τηΐϊηα, ΕΡΏὮ. 
γ. 81.---Τὴϑ. ογάον οὗἁὨ τηδυτίαρο 18 ἱπβιϊαϊοὰ Ὁγ αοά 
ΗἰταβοΙῦ, Ὀὰὲ, αἴδ8] ΙΩΔΏΥ͂ ΡΘΙΒΟΠΒ δηΐον (ἢ}8 βίδίθ 
ποῖ ον πίίμδουΐ αοἄ, Ῥαΐ ἀραϊπδίὶ ΗΪΒ τηϊηὰ δπὰ ψ]}}. 
---Οεἰαπάεν : ϑαΐδῃ αἰἰοαρὶβ ἰ0 ἰηἰογργοὶ βογρίυγο 
τγουρὴ 8 βοσνδηΐβ; Ὀυΐ ἢ6 ΡΥ σίβ ἰδ, δηα ταΐβγορ- 
τοβϑηὶβ ἰΐ8 πηρϑηϊηρ.---Ζεϊδίωδ; ὕπάοῦ ἰῃ6 ΘΝ ἀἶδ- 
Ῥϑηβαίΐου, ϑυθυυ αν 8 ποὶ βαποιίίοηθα ἰμαὺ τγὰ8 
Ἰοϊογαϊθὰ υπᾶογ ἴμ6 ἸΔΥ.--- δοαίον : ΟΘΙΌΔΟΥ͂ ἰβΒ ποῖ 
8 ΙΔΟΥΘ ΠΟΙΥ βίαΐθ ἱμδηῃ τηδγτίδρθ. 

Θἐεναοὶ :-- Τὰ τ ἷ5 τοὶ ΟΠ ΒΉΪΡ, τᾶ 8 ἴοὸ ΒΠΟὟ 
ταὶ Βα 888 οοπαυογοᾶὰ ἴῃ6 β65}Ἐ δηὰ παῖυγο ὈΥ ἰδ 6 
Ῥοπον οὗ ἴδ ρ τἱϊ, 

Ἡδσυωδηον :---ΟἸγδὲ 8 ποὺ ἀοξοττηϊηθα ὈΥ̓͂ (86 ορίῃ- 
ἴο0η8 οὗἉὨ (μ6 δογῖθ68.. Ὀὰὲ Ροΐπίβ ὑδοὶς ἴὸ 186 οεΐρίπαὶ 
ἰηβελυυϊίοι δ Τουπαοὰ ὈΥ αοά, τϑΐοἢ 8 ὑμ6 ΒθΟΌΓΣΟΘ 
διὰ ρστουμὰ οὗ 8}} ἔυσίμον ϑηδοίσμθῃίβ. 



ΤΗΕ ΟΟἙΙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΒΥ͂. 
πΠΠΠΠρπππΠέΠΤΠπτ το τ ππραρεαρππΨΠὍἘοΠ!ι,οορὕ.κϑ,  λϑϑ. ὝΠΟ Ὄςς΄΄---ς.ςἰε.͵.ὕ--ἰἷἧὩ- “ρ΄. ΄ῆ-ῆῸ45|1--.τϑὕΞἝ ΣὕὍὌὍὕ5...0...(ὁἐἀουτου ὐτστ ον  οοσο 

Β, Ολιάγεν ἴπ ἰδ Ολωγοῆ,. ὍΟἩ. ΧΙΣ. 18--1ὅ. 

(Μανῖκ χ. 18-16; 1[κ6 χυῖὶ, 1δὅ--17.) 

13 ΤΏ θη σγογο ἴλ6 γ᾿ Ὀγουρηῦ ἀηίο δΐπὶ 1116 ΘΠ] άτοη, ἐμαῦ ἢ βῃουϊ [παὶρα}] ρα λὲ 
14 Πδηδβ οῃ ἰῃθπὶ, ΒΠα ΡΓΔῪ : δηὰ {1186 ἀἸβεῖρ]68. σθρυκθα μοι. Βαυΐ 6808 βα, ϑϑυδον 

ἴΠ6, τά] 1116 σὨΠ]άγθη, δα ουθ ἃ ὑμθπὶ ποῖ, ἰο σοτὴθ πηΐο τη; ἴογ οὗ βυοὶι 158 (δὲ 
156 Κιηρσάοπι οὗ ἰιδασθη. Απὰ 6 ἰα]ὰ λὶθ βδηα8 οἱ {ΠἸϑτη, δῃὰ ἀδραγίθα {μθῃςα.ὅ 

γον. 18.----ἰ 7. γ᾽ 15. ΔῊ ΠΏ ΘΟΘΒΑΛΤΥ {π|ΘΥρΟΪδοη οἵ {86 Εἰ. Υ.-- Ὁ. 8. 
3 Ὑογ. 14.--[οτ: 0 δμοὶ δεϊοησείλ, Ὑγπάδ]ο, Οοηδηὶ, εἴο. ΤΏ βανίοιγ ἄοοβ ποὶ βυὺῦ: αὐτῶν ἐστιν ἣ βασι- 

λεία τῶν οὐρανῶν, ὁ ἰδδηι, ὧδ ἴῃ «ἢ. ν. 8, 10 (Αἰ ἰπουρὰ (86 ΘΠ άγθ δΓὸ ςογίδίΥ ἰηοϊποαλ, Ὀπῖ, οχίοπαϊησ 189 
Ὀϊοδοίος : τῶν τοιούτων ἐστίν, οἵ διιοῆ, ἴ, 6.. οὗ 1} τμοδο 1μδὲ βδῦϑ δ σὨ ΠΔΠΚ6 βρέτίς παπᾶ τὸ Π|κ τποβα ΠῚ 116 ὁπεϑ 
ἐλαΐ δείίετε ἰὼ ΟὨτίδι, σοτρ. χυ!. ῶ-6. (ὐαἸ νη [8 τις ἴῃ ὀχρ δέ οἷα: ἑατα ραν τ 7 Ζμαπι δον, δίπηιἐ468.---Ῥ 8.} 

2 Ύ εν. 15ὅ.--ΓΤῊΡὸ ἀἰδεγοηϊ τοοα ρα [ἢ [818 βοοί ίο βανθ δὸ οὔθος οἡ ἴΠ|6 δ6ῃ86, δηὰ Ἀτὸ οὐ ϊίίοα ὮΡ Ὦτ. 1δῆσα 1 πΠ] 
ΞΩΘΤΟΙΥ τηθοίοη ἐποιη: Υεγ. 18: προφτηνέχθη---προτηνέχθησαν : ἐπετίμησα»---ἐπετίμων, Ὑοτ. 14: εἶπεν---εἶχεν 
αὐτοῖς ; πρός με---πρός ἐμε: Ὑοετ. 1: αὐτοῖς----ἐπ᾿ αὐτούς.---Ῥ. 8.] 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΙΟΛΙ, 

ον. 138. ΤΏΘΩ τῦοσο Ὀσχουκῆῖϊ ἴο Ηΐἶτα 1:|16 
ΟὨἑ]άγΘ1.--- Εὐτγαίησ ἃ ρἱογίοιβ οοπίταϑι ἰὸ [᾽6 αι168- 
[0 ἢ8 ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ ργορουηάοά. Τη Ὀἱοθϑίηρ οὗ ο}]}- 
ἄγθῃ ἴῃ ὁρροβίοῃ 10 τηδττίασο Οἤδῃσοθ. [ 16 ελὶ!- 
ἄγη, παιδία, ποῖ ΟὨΪΥ 1116 θΟΥΒ δπὰ ρὶτ]β, Ὀαΐ 4150 
ἐη 7}απΐδ, ΟΥ δαδε;, 88 8 ον ἀοηῦ Πόσα ἴδ6 ἴογιη βρέφη 
οἵ [υϊκα χυ]δ!. 1ὅ.---Ρ, 5.1 

Το Εἰ1:λ.---ΕΥο {Π18 ὨΒΙΟΥΥ νὸ ρδίμον, (παῦ ἴῃ 
Ῥογθοα ΟἸγίϑὶ τγὰ8 ποῖ ΤΏΘΓΟΙΪΥ τοσαγάθαὰ 88 ἃ βδογοὰ 
ΡοΓβοπδρο, δὰαΐ ἰμαὶ ΗΪ8. αἰ ΕΙΥ δηὰ ομαγαοίοῦ Τ ΓΟ 
680 ἴῃ ΒΟΙῚ6 ἸΏΘΆΒΌΓΟ ΔοΚηον]οαροά. 

Ἰδαὶ Ηθ βῃου]ἃ νυϊ Ηἱἰκ ΒαπΩβ οἱ {116 1}}.--- 
Νοῖ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ 88 ἃ δυτη 0), Ὀυΐ 4130 88 ἈᾺ δοὺ οἵ Ὀθη6- 
ἀἰϊοίίοῃ,---ἰ, 6.,) 85. οὐὔθοίυ δ! ΘΟ Ογτ Πρ ΒΟΙΩΘ ΤΩΟΓᾺ] 
ὈϊοΘϑίησ. ΙΠ  ΙΑτῖγ, 1 τῶ8 4190 δχργοβϑίνο οὗ Ἵοπδε- 
ογαζίου δὰ οὗ λεαϊίϊπσ, ἀφη. χὶνὶ. 14: Ἐχοά. χχῖχ. 
10; 2 Κίηρβ ἷν. 84. Οορ. [6 δτίϊοϊα απάαμῇο- 
ϑυησ ἴῃ ἩΟΓΖορ Β. ἤἰραϊ- Εποψοίορααιϊε. ἨοΌτοΘΝ τοο- 
(ΒογΒ ποιὰ θα δοσυκίοτηρα [0 Β66 1 ἴῃ {118 ΤΔΏΠΟΓ 8 
Ὀ]οβϑηρ ἴον {πον οἰ άσοη. ΤῊ ργθβϑι θη β οὗ βΒυπ)ᾶ- 
ξοραθβ γογ 8150 ἴῃ Π6 ΠΑ Ϊ οὗἩ ρυϊάπρ [Π01Ὁ μη 8 
ὁ ΟΠ] ἄγοη. 

ἼΏῸ ἀὐποὶρ]οβ χορυκοϑα ἱβοση.--- αοοογαΐπο ἰο 
ΜΑτΚ, ἱποβα Ὧὸ Ὀτοιραῦ ἰμ6 πὶ; δηὰ ΜΟΥ βυρροβίβ 
(δμαὺ Π6 τοῦ προσηνέχθη ἰπάϊοαίο8 {πα ἰῃ6 ποτὰ 
αὐτοῖς ἴῃ (μα ἰοχὶ τοΐουβ ἰοὺ {686 ΡΟΥβοῦβ. Βαὶ ἴῃ 
Οοὺγ νἱἷεν (6 Ἐνδηρο] δῦ ἱπίθη 8 ἴο ἱπάϊοδίο, ἰῃδὶ 
ΜΓ Ὦ116 [Π6 τοῦ Κα 88 δα ἀγοβϑοα (0 ἰ8ο86 Ὑπὸ Ὀγουρδὶ 
[86 οὨΠάγρα, ἢ τα ἴῃ ΤΟΥ αἰτοοίδα ἰοταγὰ ἢ 6 
ΘὨΙ]άγοα ἐποσηβοῖνοθ, σοογαϊηρ)ν, οὖσ μογὰ σορ 68, 
ϑυζεν ἰλμῶἷ6 ολιάγοπι, οἷο. 

ει. 14. Οὐ βῦος ἐπ ἴ8:9 Ἰείπισάοσῃ οὗ Ὠθάνοςι. 
--- αγίοιιβ ν᾽ ον ἅτ οηϊοτίδι μοα οὗ (818 ραβϑαρα: 1. 
Βοηκοὶ δὰ ἀβ ΥΥ οἰ ΔΡΡΙῪ ἴὖ ἴο ΟΠ] ἰπ ἰδ6 Εὐ- 
6ΓᾺ] Β6η806. 2. ΜοΥΟΡ ἱπίογργοίβ ἰΐ οὐὗὨἨὁ ῬΘΥΒΟῚΒ οὗ ἃ 
ΟἾΠ]Δ]Πκα αἀἰδβροϑιτίοι, οὮ. χτὶϊ. ὃ. Οδἰνίη τοτηδσκβ: 
ἑαπι ρμαγυιὶ, φιίαπι ἐογίι δἰηιῖΐο8. 4. ΤῊ6 ΟΒυσος 
ΘΟΓΆΓΔΟὨΪΥ ΔΌΡ 168 1᾽ ἴὸ (ἢ 6 ̓Ἰπδιϊτυιοὴ οἵ ἰπίδηϊ ὈΔΡ- 
(ἴβιη, οσρίαϊηἰηρσ ἰδ ἃ8 τηδδηΐηρ, ΟἸΠ] στο ἩΙΟΝ ΔΓ 
οδθγοὰ ἰο {6 Ἰωογὰ, δῃᾷ οοῖμα ἰοὸ Ηΐ. Ηφρποο, βυσἢ 
88 δῖὸ ἀοἰϊοαϊοα υηἴο αοα ἴῃ Ὀαρίΐϑπι,---ἰῃ 6 Ομ] γθη 
οὗ 186 ἸΠΟΟΟΓΔΟΥ͂ 88 86 ρομογαίίοῃ τ οἢ οτηθοαϊοὰ 
[86 Πορο οὗ {16 Κίησαοτῃ οὗ ἤθᾶσθῃ. Βιυΐῦ δοοογάϊῃρ 
ἴο 86 ῬΘΓΑ.1]6] Ῥαβδαροβ ἰὴ Μαδῖκ διὰ [Κ6, ἰδ τηυδὶ 
8|50 6 τοραγάοα 88 ἃ βυτηθο)] οὗ ἃ οἰ] ϑρ τὶ, 
υδῖ. 88 Ὀαρὥδτια ἰἰβο}7 ἰ8 186 (Υγρα οἱ ΡΟΓδΟηΔΙ σορθ- 
ἐγαῦοῃ. , 

ῬῬΦΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΉΙΟΑΙ, ᾿ 

1, ΤῊΪΒ βοοζὔοῃ ἸΏΔῪ Ὁδ τορδυ θα δ εοδαϊηρ 8 
Ῥγοεΐουβ ρα οἡ ἐμαὶ τ ΐοἢ ργοοθάθα, ΤΠ Ὀϊοεϑίης 
οὗ Βαυϊηρ ΟὨΣ] ἄγη, πὰ ργεβομηρ (μοτὴ ἴο {π6 [οτὰ, 
ΒΘΘΙΉ8 ἴ0 Ὀδηΐβὴ [Π}6 ΒΟΙΤΟῪΒ δ: τα ϊβοσίοϑ ἡ ἰςἢ (06 
αἰδοῖ ρ]ο8 μβαὰ δηιοἱραίοά, 

2, Τα ὈΘΙΙ ον σβ ἰῃ Ῥογεδα ΔΡΡΘΩΓ ὑἰοὸ Βαῦα Ὀθθα 
ΒΕ ΟΙΘΏΩΥ δαἀναποθα ἴῃ βρίγιιυδὶ Ἐποπϊεάρα ἴο τἢ- 
ἀογβίδπα τμδὲ ΟΠ τβὺ τσῶβ δΌΪ6 ἴο Ὁ1658 ουφδα ᾿{{{16 οἰ} 
ἄγρη (βρέφη, δοοοταΐπρ ἰο [λ016}, δῃὰ {πδὲ ἰΠΟΥ πεῖθ 
ΘΆΡΔΌ]6 οὗ τϑοοϊνίην ἃ Ὀϊοβαίησ, Βυΐ ἴῃ 1.18 ἰῃβίαποϑ 
[86 αἰδοὶρ!68 βθοῖ ἰο δυο αἰβρανθὰ ἃ 1688 1 θογαὶ 
Βρ  γὶ(---νσο Βῃου ἃ αἰτηοβί 88 Υ, ᾿ἰμδὺ ΠΟΥ πΟΓο ἱποϊποὰ 
ἴο Βαριεἰδὲὲς τροτίβπι, ΤΟΥ τοχζαγάθα {Πα σοχααβὶ οἵ 
(Π0868 ὈδΓΘηΐδ 88 8 ὈΠΒΘΑΒΟΏΔΌΪΕ ἱπίοιτυρίίου οἵ 8 
τηοϑὶ ἱτηρογίδηϊ αἰβουιββίοη, πὰ 88 8 Ὀγθιμηδίῃγο 860 
οἡ πεῖν ρατί. Βαυὺ πὮ}}16 σοθυκίηρσ ἰ(μ6 Ἱἱρποτγδηὶ ζοαὶ 
οὗ Ηἰβ αἰβοῖρ!θβ, {π6 ϑανίουν γείασποα ἃ στδοῖουβ δῃ- 
ΒΊΓΟΙ ἰ0 ἴΠ6 Ὠυμ)0]6 δϑρίγδι 0059 οὐ [8086 χῃοίῃοῖβ ἰῷ 
ἴϑγδοὶ, δῃὰ αὐ 116 βᾶσῃθ ἔἶἰπθ {ᾺΠ᾿ Ὶ τοὶ {Π6 ἀποοῦ- 
Βοΐουβ πδηΐβ οὗ ἰποὶγ οἰ] άσοη, 

8. ΟΥ̓ διοὶ ἰδ ἰδε ζίπσάοηι Ὁ Ἀεαυφη.---- 6 δὴ" 
οἷοηξ ΟΠΌγΟΙ 88 τ ΠΥ τοσαγάθα {818 ρδββαρβα 88 ἃ 
Ῥτοοῦ ἴῃ ἴανου οἵ ἰμὸ ἀοοίτπα οὗἁ ἱπίδηι ὑδρίξτω. 
Οὺν Ιόγὰ Ὠοσα αἰβι ΠΟ ]γ βίαίς65---Ἰ. (δι {{||6 ςδἢ- 
ἀγθὴ δ οδρδῦϊα οὗ τϑοοϊ νης ἃ Ὀ]οβϑίηρ ἴτοπι ΗΪδ 
Πδηὰβ ; 2. (μαὺ {118 ὈΪοββὶησ τοΐογβ ἴο τ8ς κίηραοιι 
οὗ Βοδύϑῃ, δῃαὰ {ποῖν οηΐίσαμοο ἰηΐο ἰ ; 8. Ης διονϑ 
ἴπᾶῦ 10 18 δοσοιηρδηϊθα ὉΥ͂, δα ΣΏΔΥ Ὅ6 οοητογοὰ 
δοης ΜΒ, ἃ ΒΥΤΆΟ] 168] δοιϊίου, ἘΒδρι ϊδὶβ ἃγὰ δρί ὁ 
ἴβποτὸ ἰδ6. ῬΟΒΟΙ ΝΠ οὗὨ χ}1}} 88 ἃ βεδὰ ἴῃ )6 ποδί 
οὗ ᾿Ἰπΐδηίβ, ᾿υδὲ 85 [Ώ6Ὺ [Ἀ1}} ἴο ρογοοῖνα (86 [Ὁ}} ἰὰοδ 
οὗἨ [89 ΟἸ γβιϊδῃ ΤΆΓΩΙΥ, δὰ οὗ 8.68 Ὀ]οδϑίησ προ 
ΙΩΔΥ ἀοδβοοπα ἔτοια Ομ γϑιίλη Ῥαγοηίασψο Οπ ἴδ 
Οἴου πδηᾶ, οὐὖῦ 1οτὰ ον θη} ἱποϊαάρα οἰ ]άτος 
ΔΙΏΟΣΡ ἴμοβα ὑμαῦὺ ἃγὸ ς8)]6α πο ΗΪ8 κἰησάοιι, δηά 
0 ἃγὸ ἰηϊομάοαὰ ἴο Βδιο ἴμ6 Ὀ]οββίῃσ οὗ 186 (ἢ γ18- 
(ἰδ ἔἌΤΔΪγ. 66 8180 οὐγ ποίβϑ οὐ οἷ. χ, 12.-}4 (Ὁ. 
187). 

ἨΟΜΗΙΈΤΙΟΑΙ ΑΝ ΡΒΑΓΤΙΟΑΙ, 

Ομ Ιάγοη οα 8. Ὀ]οβαΐῃσ οὐ ἴδ 6 τοδσγτὶοὰ το ἰδ οη- 
88}1Ρ.-Ηοὺ {Π|6 ΠΡ ΡίΠ688 οὗ οὨ σε σου δ μοὐβ 
186. ΤΩΪΒΟΓΥ οὗἁὨ τηδστίαρο. "---ἼΟἿ χααγγίαρο βμουὰ 6 

5 ΓΌΟΝ Ῥοίίον ἱπ Οεττηδλη: ἸΡέ6 σον Αἰηα ἄεπ 
Ἐλολατιορ Ὠδερίδηϊζ, Τἰϊ,: “ον ἴμπ6 5 ὉΠ δέοι οἵ ΡΠ ΣΟ 
ουϊδουπάδ (Π] 6 ἢς 68) τἴμ6 Ἰαυοηίδίίο οΥ͂ πιδιτίαχε." Ἐ8Φ 
ἙάϊὨῦ. ἔγϑ]. οἱμ τα 1818 διὰ δίση!δὺ βδηΐθμοοδ δἰἱορϑίλοξ.} 



Ἢ ΟἾΑΡ, ΧΙΧ, 16-26. 943 

δδυοῆθα ονθῃ ὉΥ ἃ τοσαγὰ ἰοὸ 86 ΟὨΣ] άτθῃ.---ΟἸ ]άτθη 
86 ἴ0 Ὀ6 Ὀγουρῆὶ ἰο {86 [μοτὰ.---ΟἸ]άτϑῃ το ΘΑΡΔΌ]6 
οὔ τοοοϊνἑηρ ἃ ὈΪοβϑίηρ.---Τ πὸ δἰἱοταρὺ ἴο ἀΘΌδΓ ΟἸ]Ἰἄγθη 
ἤτοτα ΟΕ γῖβὲ γε υϊκοα δηᾷ γοαϊϑιοθα ὈΥ ἴΠὸ [οτγὰ.-- ΤῊ 6 
οὐ! άγοι οὗἨ Ὀοϊΐοσοτβ ἀγο δάση! δὰ ἰπίο {πὸ Κίπρσάοπι 
οὗ Βοᾶνοη.-- δον ἐμ ἐἶ6 ολάγεη.,---ΟἸ]άτθη δπὰ 
06 Κίἰηράοτα οὗἨ Βοανϑῃ ἴῃ ἰποὶγ τη] σοι ομβῃ!ρ : 
1. ΕἸΝΟΓΥ͂ ΠΟῪ ροπογδίζοῃ οὗ οἰ] ἀγθὴ Ὀδοοσοΐηρ ἰδίγοῦ 
ἴὰ ἰδ Κίησαοστῃ οὗ Βοδγϑῃ : 2. (86 Κίηράοτα οὗ θανοα 
Βϊπ68 ἔουτ ἢ τόσο ὈΘαυ ]Υ ἴῃ ΘΥΟΓΥ ὩΘῪ φΘΠΟΓΙα- 

Ἰϊπράοτα Οὗ μοδυθὴ Ὀδομρβ ἰο ΟἸ] ἄροη, μοη ἃ͵80 
ἴα! ἢ δπα Ὀαριΐϑπηι. : 

Οὐοϑδηον .--- Δ μαὺ ἰδ στοαὶ Ὀοΐοσα 80 πουιῖὰ, τὲ 
016 Ὀεΐοτο ΟἸγῖβι, δπὰ τ μδὺ [π6 Ἰττουϊὰ ἀδβρίθ68δ, ἰ8 
εἰθϑοίθα Ὀγ Οτίβι. . 

ΤῺᾺΉδο0 :---ΟἸΠ] ἀγα ἃτὸ Βρθοΐδ!]γ βυβοοριῖ }]6 οἵὨ βρὶτ- 
ἴ.8] Ἰηβυσθηοοδ. [ἢ ἰμοὶν οα86 ἴΠ6Γα 8 811}}---- 1. ΘΟ ῃ- 
Βάρῃοσ, ἰπβίθδα οὗ βοορεείβτη : 2. ββ  ἐβυγγοηᾶογ, ἰῃ- 
Βίοδα οὗ αἰδβιγυβὲ; 8. Ἰγυϊῃ, ἱπβίοδα οὐὗἁ ΠΥΡΟΟΤΙβΥ ; 4. 
ΤΟ 651 δηὰ ΒυΣ  γ, ἰηβιοδα οὗἉ ργίάϑ. 

ἔοι οὗ 6] τ γβ.---οὐ, 1. ΤῊ Κἰηράοιῃ οὗ μοδυθὴ Ὀθ- 
Ἰοῃρβ ἰο ομ] άγϑῃ ; 2. οὐ] άγοη Ὀοϊοηρ ἰο (86 κἰηράοτῃ 
οὗ Βοᾶυϑῃ. ' 

Αίαγῖε:- μοενοῖ: 1,οὶ ὰ8 δηἰγοαὶ {Π6 Ὀ]οββίηρ 
οὗ [86 Τιοτὰ ὕροῦ οἷν ΟΠ άτοῃ.---[Πρᾶυθῃ ἷἰβ ἴου ἐμ 
ΒΌΠΌ]6 δηὰ δἰ ρἷ6.---ἸΟεὶαπάξν : Ἰ,οἴ Ῥαγϑηὶβ 866 ἴἰοὸ 
ἦς ἰῃαΐς (Π6Υ ἀο ον ἴὴσ ἩἙΙΘΝ ΤΩΔΥῪ σοηίτ θαΐα ἰοὸ 
ἔδο βαἰναίίοι οΥ̓ΆΒεν Ομ] άγοη.--- ἰδὲ, ἩΤωτί, : 1 86 

Ἡεωδηόν :--- δὶ ἴῃ (86 ρόντοῦ δηὰ ἴῃ ἴΠ6 θ ἜΘΟΥ 
οὗ 186 ὈΓΆΥΘΓΒ ΟὗὨ ΠΟΙΥ τηθῃ:; 1. Οἡ Ὑδαὶ ἰΐ ἰβ Ὀαβοὰ : 
2. 18. Θομα ἰ0η8.---ἰμοὺ Ὁ8 ἱπΊρΓ688 ἴῦ ὁπ 86 τη 8 οὗ 
οἸ]άσθῃ, ἐμαὶ ΟΠ τὶβῃ οἱαΐτηβ ἐμοτη 49 Ηἷβ ονγῃ.--- 9 
ΤΟΡαΚο οἵ {μ6 αἰδοῖ ρ]68 δὴ δαιηοηϊ οι ἰο ἔμο86 τῆ 
οὈήθος ἰο {Π6 οδυὶν τοὶ χίουβ ἱπϑιγαοίϊΐοη οὗὨ Ομ] άγθῃ. 
-τ-ὐόδυβ (6 τηοάοὶ οὗἨ ρυγθ δηὰ ΒΟΙΪΥ ἴον οὗὨ οἢ}}- 
ἄγθῃ.---ΝαίαΓα] δὰ ΟΠ τ ϑίδη δἴοοιΐοῃ ἔον ΟΠ] άγθα. 

ὶ 

[4 

Ο, ῥνορεγίῳ ἱπ ἐλε Ολωτοῆ. Οπ. ΧΙΣ, 16--26. 

(ατκ χ. 117-27; [κακὸ χυῇ!, 18--27.) 

1. Αα, Ὀδλο]ά, ομΘ οδτηα ἀπ βαϊὰ υηίο μυν,. Οοοα ̓  Μαβίοσ, ψμδὺ ροοά ἐπίηρ [τί ἀγα- 
11 θόν] 588}}1 ἀο, ὑ}ιαῦ 1 ΤηδΔ πᾶν δἰθγηδὶ ᾿6 ἢ Αηάὰ [δ βαϊ ἃ υῃΐο λιῖπι, ΟΥ ἈΥ Τα] ]θ8ὲ ἐποὰ 

τὴ6 ρΟΟαΥ ἐλογὸ 185 οπμ6 σοοα Ὀυΐ ὁη6, ἐλαέ 8, ἀοα [ὙΥ̓Υ ἀοαβι ἰῃουι Δ58Κ τη8 δροὺΐ (89 
βοοα ῦὺ᾽ Οπδ 18 {6 αοοά, ὁ ἀγαθός} ὃ: θὰ 1 μοι 1] ῦὺ Θπ 6. Ἰηΐο 116, Κθὸρ ἐμ οοσω- 

18 τωδηαπηθηΐβΌ. Ἧδ 8810} αμΐο δῖη,, ΥΥ ἰς!2 «6808 5414, ΤΊιου 5}14}0 ἀο πὸ πιυγᾶθυ [β.ιδ]0 
ποῦ ΚΙ11], Τποὰ 8μ.8}0 ποὺ οοτηταῖῦ δαι]ίογν, ΤΉοα 8]}181}} ποὺ βίθαὶ, ΤΠποὰ 588}0 ποὺ ὈΘΑΓΣ 

19 8186 σιϊπθϑθα, ΗΟ ΟῸΓ {Π| ὴ)}0ἷ δι ΠῸ δα ἐδῳ τηοίμδγ: ἀπὰ, Τμοὰ 506]0 Ἰονα {8 Ὺ πϑὶρ! ΟΌΓ 
20 88 {μι υβε]. Τῇ γουῃρ πᾶ Β6Π } απο Ὠἴπι, 1] {π656. {πΠἰπρ8 ἴᾶνθ 1 Καρὺ ἤτοι ὩΥ͂ 
21 γουΐ υρ“: ψ]δῦ Ἰδοὶς 1 γοὺ [ἀο 1 γοί ἸδοκΚ]} «6808 βαϊ ἃ απο μΐτα, ΤΕ (πο ψ1 110 Ὀ6 Ῥ61- 

ἔδοϊ, ρὸ αμὰ 86}] {πδὺ [τγ}4}} (Ποῖ Παϑί, δῃὰ ρὶνϑ ἰο ἴμ6 ροοῦ, δῃά ἔμπου 88μ8}} ἤανϑ ἰγϑᾶ- 
22 8018 ἴῃ Πδϑύθῃ: 8δηα οοπηθ απ [ο]ον τμ6. Βυΐ θη ἴΠ|6 γοσηρ πᾶπ Ὠθαχὰ ὑμαΐ βαγὶηρ, 

ἢ6 νγϑηῦ ΔΥΤΑΥ͂ ΒΟΥΓΟΜ[α] : ἴοτ [6 δα ρτοαὺ ρΟΞΒΘβϑΊ ΟΉ8. 
23 ΤΠοη 5α] 4 “6808 υπΐίο 18. ἀἸΒΟ 0165, Ν ΘΥΠΪΥ 1 βαὺ απο γου, ΤΊ δὲ ἃ το τηδῃ 588}} 
24 ματα] οπίου ἰηΐο {8Π6 Κιηρσάοιῃ οὗ ἤθᾶνθῃ. ἀπὰ δρδίῃ 1 8 ὑηΐο γου, 1 18 ΘΑϑί ΟΣ ἴοσ ἃ 

Ο816] ἰο ΡῸ ἐπτουρἢ ἢ (116 ΟΥ̓ 6 οὗ ἃ πβϑᾶΐβ, ἐῃδῃ ἴὺσ ἃ το τζδῃ [0 δηΐου ᾿ηΐο {86 Κιῃσάοηι 
25 οὗ αἀοα. ΥΠδηῃ [18 αἸβοῖρίθ8 ἤθασγὰ τέ, ἐΠ6 Υ ΟΥΘ ΘΧΟΘΘΟΙΠΡῚΥ διηδζοά, βαυϊηρ, ὟὟ ΒΟ 
26 ἰμδῃ οδὴ Ὀ6 βαυβαὺ Βυϊ «6818 ὈοΠ61α ἐλόηι, δπμα βαϊὰ υαπΐο ἴμθῃ, ὙΥΣἢ τη {}}18 15. 1τ- 

ῬΟΒΒΙΡΪΟ ; ἴα νὴ οα 8] {{11π|08 ἅΓ6 ῬΟββὶ "18. 

1 γοτ. 16.--[Οτ Ὀοέξον : 6 οαπιθ ἐρ λέην απῶ δφαϊὰ, εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν, ὙΜΙΟΝ [5 (Ὧ0 δογγϑοῖ υθδάϊης ζῸ 
εἶτεν αὐτῷ.--Ῥ, 5.] 

3 Ὑγετ. 16.--σψοάδὰ, Β., Ῥ. Ιμς αἷ., [4180 Ποἄ, ΒΙη411.7, οπΐε ἀ γὙ α θέ (ροοά), «πιὰ τοοὰ οἹγ διδάσκαλε (πιαδίον, ἰδαολονὶ. 
ὙΠ λ19. [6 οοπποοίϑα ἔμ6 (ο]ονίης τοδάϊορ: τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστὶν ὁ ἀγαθός (ἰποιοδὰ οΥ̓ ἴμὸ 726- 

; τί με λέγεις, κιτιλ᾿). ὙΠ6δ6 τοδαϊ μα τὸ ἀοοϊἀοα]γ Ὀοιίος δἰϊτοαϊθα Ὁγ Β.. Ὁ... δῃὰ δηοίθηϊ νϑτβίουδ, δη ἃ δάορίϑὰ 
ΌΥ ΟΥ̓ ΟΘΌΔΟΒ, ΓΔ πη, Τϑοβοιάοτύ, Τ8ὸ ΤΠ δοορέα ἰδ ἰηβοτιοα ἴτοτα Μδγκ δπὰ 1.|Κο. ᾿ 

8 ον. 11.--[|Τὴο ἵτῦϑ τοϑάϊηρ, Δ8 δἰσοδὰγ δία ὉΥ τ, {δπῶο ἴῃ 186 ῥγοοθάϊηρα ποίθ, ἰ8: τί με ἐρωτᾷς περὶ 
τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστὶν ὁ ἀγαθός, ἱ. ε«., Ἰὰν ἀοδοὲ ἕλοι; αδὲ πι6 αδοιέ ἐλ σοοα ΟἾΔ ἐφ {λδ [ΔΌβοΙ αἴ6}}] 
Θοοᾶ; Ἰιδορὲ: τα ἡρασεΐ ὅτ «ἰοῦ, δον ἀα8 Ομέεῦ Κίπον ἐπέ ον ΟυέΦ. ΤΊ 5 γϑδά!ηρ ἰβ δυδίαϊ ηοὰ ὉῪ Οὐά. δἰ παίξ., Οοὰ, 
Ὑαἤοσλη., Ὁ... 1... δηὰ οἷπος Μ58., Ὁγν Οτγίζοη, Ἐπ6θὉ., Φοτοτηθ, Αἰσιλίίπο, ἴπ9 [δια Ὑυϊμαῖα (" Θυἑα τη6 ἐπ ίογγοραδ ὁ 
δοποῦ ὠπμδ 68δὲ δοπιιδ, όμδ 7), ἀπὰ οὐδοῦ δηςίθηϊ νογβίοηϑ, δηᾶ δάορίϑα Ὁ Τυομο 1168 δηὰ ΑἸΖΟΓΣά, 85 νΥ 6}} 88 ΤΑ ΒΔ ΠΩ δηᾶ 
ΤΙδοδβοηάοσζΏ 3366 ἴμ6 δυτητοασίθβ ἰῃ ἴῃ 9 οἀϊίοπα οὗ [8686 οσίἰοβ ἐπ ἴοσι ΤῈ 2οσί, τέο.: τί με λέγεις ἀγαθόν; 
οὐδεὶς ἀγαθὸς, εἰ μὴ εἷς, ὁ θεός, 15 ἴτοπι Ματκ δπὰ ΓΚο6, πὰ ἰβ δὴ δΏΒΟΥ ἴο ἴη6 σαν δαβ: “ Οοοα Νίδαιοτ,"" τ Ὦ}}9 
Μαιΐμον σίνος ἢ δῆδνψογ ἴο ἴμ86 σμοδέξοη οὗ 186 γοῦπηρ τηδη: “ Ῥγλαὲ σοοά ἰλέησ δλαὶϊ 7 αἀοὗ" Οὐν Τρ γὰ τοίδγτεὰ Ὠϊπὰ 
Δτιοὶ ἔτοιω ἴπ 6 τη} 1 ΕΠ] εἴν οὗ κοοά τπΐησ (τὰ ἀγαθά) ἴο 16 ἈΠΗΥ οὗὮὨ ἴΠ0 δοϑοϊαῖθ ροσβοπδὶ Θοοὰ (ὁ ἀγαθός) ον Θοὰ (ἐμ ἰΦ 
ἴδ δοῆκο οὗ ἴ|ὸ αυθδίίοη ἴῃ ΜΕΘ), δηὰ [ἤθη Ηοσ ἀϊγοοίοα δἰτα (8 [86 αποδίίοη οὗ Μαδῖκ δηὰ Γ,πΚ6) ζόμὰ 8 ΤῊ 6ΤΟ}Ὺ 
τολη! δγίδη σον οὐὁἨ ΟὨΓίδὲ ἴο ἴη9 ἔγττιο ὑβοδηϊητορίο υἱὸν, 88 ἰΥ 10 βδαυ: 10 Θοά αἱοῃθ ἰ8 ὔμμ ΨῈΥ ἀο γοιι 0Ά}} 266 
“ΞΟΠ νοῦ Τοχατ ἃ τηοτὸ ΘΟ} ΗἨθδ βηδνυογοὰ ἴἰὸ ἔπ ἐλουσλέβ οὗ 86 γουπῃς πηδὴ δηᾶ ἄος ἰηϑὰ δ!5 τοϊαΐίνο δπὰ Βυτηδηῖ» 
ἴαυίδη ποιπᾶζο, Ὀυὲὶ μουϊηϊοά δἷπὶ δ [89 δ8π|0 ἔπη ἴο ἴῃ Πίσῃου δῃηᾶ δοβοϊυϊο σοποορίίοῃ οὐ ροοά, [π Ἡ  ἰοἢ Ηδ τγχδϑ ζοοὰ 
δεοογάϊηρ ἴο ἨΙδ6 ἀϊνηθ πδίῃγο δπὰ δ 0Π9 [ἢ θϑβθῆοθ νἱ ἢ ἴἢ6 ΕδΊμοτ. Ἠὸ ἄοοθδ ποῖ δαῦ: “7 διῇ ποὶ χυοιὶ," Ὀπὶ “πον [6 
ξοοὰ:" πο σηδῃ 18 κοοὰ ἴῃ [.}Ὁ ῬΤΟΡΘΤΙ 586η869 οἵὗὨ 1.6 ἴθγπι, Ὀμῖ Θοἀ Δ]0ῃ9.---. Β.} 

4 γεν. 90.--[ΤῊο ποτάδ: ἐκ νεότητός μου, ζγοπι τὴν ψομίλ 4}. ἃτο ουμίοα ἰη [δθ Ὀδ6δὲ δηοίδηϊ δυϊμοτὶἶοβ, ἰηο᾽ υἀηξ 
Οοά. διπαῖξ., δὴ [ἢ ἴΠ9 τηοὔονῃ οτ [08] οἀ  ] 08. (846 ἔπ 6 πρρδιϑδίῃϑ ἰη 1,δορτηδπη, ΤΙ Ββοηάοτί, ΑἸ!Γοτά.) ΤΏΘΥ δῖο ἰη» 
ϑοτιεὰ ἔχοιμι [06 ῬΔΓΔ1161] ρδϑδαζοβ οὕ Μδῖκ δηὰ [κ06. ὍὭγσ, 1:.δῆγρο γοίδί 8 ἴβϑιη ἰῃ 815 ΟΘσσ, δὴ γογβίοῃ.--Ρ. 8. 

6 ον. 24.--Βοδίάοβ ἴῃ9 τοδάϊπα: διελθεῖν, γὸ' [δὺθ ἴδ πόσο ἀϊῆουὶς εἰσελθεῖν, ἰο ρο ἐπέο. [Οοὰ, Βίμα!α 
τοδάδ: εἰσελθιν».--", 5.1] 



τον ἠροῦ οὗἨὨ ῥΒατγίβαϊοαὶ ἐρωτᾷν. 

ΤΗῊΗΕ ΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝΟῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ.. 

ἙἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ (Γ(ΕΙΤΙΟΑΙ, 

ον, 16. ΟΣΘ ΟΔΙΏΘ, εἷς-.-- ΕΥοτΩ 
(Ὧς οαἰγτουμηβίαποο ἰδὲ ἰὴ 6 ἴοστωογ ὑνγόο Βϑοι ΟΣ δΓῸ 
οοπηθοίοα ἰοροῖπον, τὸ ἰηπΐον ἰμδὶ ΟἸγῖθὶ νὰ 8.}}]} 
δυττουπάρα ὮὈγ 6 ῬΏΔΙΙΒΟ6Θ τὮΟῸ πδα οοιηθ ἐδιαρίἑηρ' 
ἩἨΐπ. Ηοποο ἴῃ6 οσργοδαίοῃ οὗ δδυοῃβῃτηθηΐὶ : “" Β6- 
8ο]4 1} Βοβίἀοα, 186 δρϑοΐαὶ ἀραιρηδίίοῃ οὐ ὑ}18 
Φ0η6) 828 8ὴ ἄρχων ἷπ ἴῃ6 αοβροὶ ὈΥ [Κ6, ͵6 ἴῃ 
ἔδλνοῦ οἵ ἰδ βυρροακϊ(ίοῃ ἰδαῖ, Πανίηρ ῬΑΡΓΠΥ Ὀδθῃ 
ξαϊηθα οΥοΡ ὈΥ Ψοδυ8. ᾿6 ΠΟῊ σϑπιθ Του γὰ ΠῚ ἘΠ6 
ἸπαυῦΐΥ οὗ ἰδ ἰοχὶ, ; 

γα. 16, 17. (οοὐλ) ἸΝδαεῖοχ.--- ὁ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘ 
1ἰδαὺὶ (λ6 δοοουπί οὗ Μαγὶς δὰ 10Κ6 τηυβί Ὀ6 τοχδγα- 
Θὰ Δ8 Βυρρ]οτλοεϊίησ μα οὗ Μαιίμον. [ἢ ἰμδ 6886, 
1π6 ταὐοϊπάον οὐ 86 ϑανίουγ: “Ἡὰν οαἰϊεεέ ἑλου »ε 
σοοα ἢ" τουδὶ ὉΘ ΚΘ 88 δῃ οδ]θοϊίοῃ, ποὺ ἴο 818 
βαϊυϊαιίου ᾿(66 1 ἢ, θα ἰο [Π6 βΒυ ρογβοῖαὶ ἀπα τ ΘΓΟΙΥ ουὖ- 
τγδιὰ το ἷπρ τ ΔΙΘὮ αἰἰδοῃοὰ ἴοὸ ἰὺ ἴῃ [86 πιϊηὰ οὗ 
1818 δβεγῖυ6. Νοῦθ ἰ8 ναὶ αοἀ: Οπθ ΟἿΪΥ ἰδ 
Βοοὰά. Ἐνεγγίίησ Ὀοΐηρ, ἰῃ δηὰ ἴγομι Ηΐπι, οδῃ 
ΟἾΪΥ 6 ΟὩ6, δὰ 08} ΟὨΪΥ Ὀ6 τοραγάθα δ8 ροοὰ ἰῃ βὸ 
ἔατ 88 ἴὶ ἰδ οοπποοίοα πὶ αοά, 

ΤΊ τὸ αἷβὸ δοοουπὲ ἔογ (86 τοδδϊηρ: “δὴν αδἷ- 
εἰ λοι Με αδοιμέ ἐλ σροοα ἢ Οπε ἐδ ἐλ Οοοά," Αοὰ 
Δίομο Ὀοΐηρ ροοά, ἰ6 ἴῃ 8016 Βουτοθ ΟΥὗὨ 8}} ροοάποββ. 
Ἡδφηδα ἰδ6 ἀπὶν οὗ ἀοίΐῃρ ροοά ἰ5 Ὡοΐ οπ6 οὗὁὨ ΙΏΔΩΥ 
ΟΥἸΒΟΙΒ ὙΒΙΟῚ ἢδ85 ἴο Ὀ6 δϑοογίδι πρὰ ὉΥ 688 οὗ ἰῃ- 
αυΐνγ, οὐ ὉΥ 1ποοϊορσίοαὶ ἰηγοβιϊσαιϊίοη. ΤὨΘ ομο ροοὰ 
τυϊηρ ἰβ ἴο ᾿ῖνα πῃ ἀοὰ δπὰ ἰο Ἰοσα αοὰ. ΟΥ̓ (818 86 
σοι οτηθηῦ ἰ8 ἰο Κ6ῸΡ μ6 ΘΟ Δ ἀϊηθηίβ, ἩὨΪϊΟ ἢ 
δῖα (06 1698] ἔοστῃ ἴῃ πίοι ὑπαὶ το 18 σροοᾶ ἢδΒ 
τηδυϊ βιὰ ἰι86 5. [πὰ οἶμον πογάβ, βδοὶς ἴο [18] (9 
τ, οὐ ἴο 6 τἱρβίθουβ Ὀεΐοτο αοὰ, ΒΘ αἰϊοταρύ- 
ἷηρ ἴο ἀο (818, γου νι}} σταάυδὶν Ὀ6 Ἰοὰ οηπαγὰ ἴὸ 
Τορθηίδποθ δηᾶ 0 : οτγ, ἰῃ οὔάοΡ ἰο ἃιτῖνο δὲ (86 
ὁπ σοοΐ, οΥ ἴο οογηδ υπίο αοἀ, γου πιυδβὶ ἢγβὲ ὅδ ἐπ 
εαγηοδὶ αδομέ ΗὰὼΣ οοπιπιαπαάπιοπίδ, οὐ 0.6 τϑη ο]α 
ἴοσττοβ ὑπᾶοῦ ὙΒΟὮ ἴῃ ροοὰ Ὀθοοϊηθ8 οΟυὐγαγαϊν 
τηδηϊίοδὶ., Νϑδβάϑν 18 τηϊβίαϊσθῃ ἴῃ ἰηξογργούης (Π6 
Ρδββᾶρο: “ ΤΥ δϑικεβὶ ἴῃοὺ 26 δδουῦ {μα ᾿ἩΒΙΟὮ ͵8 

ὕ Ομ ἰβ ροοᾶ;, δάάγοββ ὑλγβοῖῦ ἐο ἤἶδηηθι. Ηθ 
του 1ὖ ἰη Ηἰβ ποτὰ." 5111 σῇοτο ογστομθουϑ 

8 86 Υἱὸν οὗ ἀ6 Ὑ οἰϊα, ττῇο οσρ δἰ ηδ ἰὺ 85 τηοδηΐηρ: 
ὙῺΥ ῥγορουπάοβὲ ἔδοὺ ἰὸ ΜῈ 8:8 ὈΠΔΉΏΒΥΤΟΓΔΌΪΟ ἰῃ- 
αυΐγγ δρουΐ ἴἰμ6 τοδὶ δῃὰ ἰίρῃοδὶ σοοὰά᾽ εἰς. Ιὲ 153 
σογίδί ]γ βιγδῦρο, ταὶ τ 8116 0818 οὐ ομαγδοίθγζθβ 
δυο δῇ ἱπαυϊΥ ΔΒ ΠΠΔΉΒΎΘΓΘΌΪΟ, Μί γοῦ Βῃου]α δὺν]6 
ἷξ ΒυρογῆυουβΒ. ΤΏΘ ἰδιΐον ἱηνογργοίογ, μοσουοῦ, ἀρῦ- 
ἸΥ τοιηδγίζβ: “ ΤΏΘΓΘ '8 Οῃ6 τοῖο 8 σοοά, διὰ οὯ6 ἐλαΐ 
8 ξοοά, αἰδεγωπι ποη ἀαίωγ. Βαϊ Ἰξ γου τοα}]Ὺ τ ΪΒ ἢ 
(86 ὃ ἐ ΒοτΘ ἰπ [86 ΒΆΠ.6 Β6.86 8ἃ8 6 τιοίδ δίς αὺ- 
ἔφη) ἴο ΔΡΡΙΥ͂ ἴο γοὺγ 18 τ μδὶ 1 ΒΥ, 80 ἃ8 ἰ0 ὈΘΟΟΤΩ6 
ἸποΡοΟυΡὮΪΥ ΘΟὨβοϊουΒ ΟὗὨ ἰΐ8 Βρί γι] ἱσηροτί, οὐο.᾽" 
ΤῺΘ ΘτρΔ815 γοδϑίβ οὔ ἰδ πογὰάβ: τί με ἐρωτᾷς. 
Τμαὶ πῃΐο ἰδ γοοά ͵ἰΒ ποῖ ἰο Ὀ6 ἰγοαίβθα 88 ὑπ6 βὺὉ- 

10 ἰ8 ποὶ ἴο Ὀ6 ἔουπά ἴῃ 
ἐῃ6 ἔοστη οὐὗἩ Δ}Υ ῥαγίἐουϊαῦ οοτητηαπαἀτηρηὺ οοπίοαϊποα 
ΔΙΩΟΙΡ Φ 0. ΒῈ ἰγα! θη8. Ηδθπος ΕἸ ΙΖΒΟΙ 6 ΘΟΓΤΘΟΙΥ 
Θχρἰδἰμ8 τί ἀγαθὸν ποιήσω ὉΥ φμίά ψιοά δοημπι δἱξ, 
εολαί σοοά ἰλέπο. Τὴθ γουῃρ τῆδῃ ἱπηαρίποα ἐμδὺ ἢ6 
πδὰ Κορὶ 411 {8686 (ἰηρβ; γοὶ 86 ζεἰῦ ἰπαὶ δθ 851}}} 
Ἰδοϊκοὰ βοιβοιέηρ, διδουρ 6 Κπονν ποὺ Ἡμαῖ, ΤῆὰΒ 
ἐδ ἰγαπβϑϑοίΐοῃ ἤθγο τοοογάρα ἰβ οἰοβϑὶυ οοπῃῃηοοιοαά 
αἰιῃ {Π6 ἰηὐοτυϊ ον θεύπθοῃ Φοδὰδ δηαὰ (δ6 Ββογὶ8 ΓΟ- 
οδογἀοα ἱῃ Ματκ χὶϊ. 28. [ἢ ἰδμαὺ ο886 [86 ἰππάδηηρῃ- 
4Δἱ ἰάοα τδ8: Ομ αοά; δηᾶ ᾿θῆοο, ΟὨΪΥ͂ 016 ΟΟπι- 
ἀπολο ἄπο Ιπ ἐδ ἀλααμν τ πειαξίν : ΤΗΣ ΟὯ6 εου 

ἱηρ ; δῃὰ ἤρ6ΠΟΘ, ΟὨΪΥ͂ ΟὯΘ ἷῃχ. Ομ 
τὰν ἀπρν Ὧ8, 186 Ιωοτὰ αἰϊαίοδ ἰο ἔμο οομίσαδὺ τὰ 

᾿οὗ βει8βθα Βο! Γτῖσα 

δον δ γα οῃ δ) στη δινὰ ἰἰ8 στρδσ 0] οτϊπδηοθα, 
ὙΓΒΙΟΝ 80 ΤΡΘΑΌΘΠΙΥ ἱτωροάοά δὰ ορδουσοὰ ὙΠδὶ τὴδῦ 

γεν. 18. ΟΣ 3--Ποίας, “σμαΐεα, ἩϊοΝ ᾿8 
ποὲ δαυϊναϊοηΐ ἰο τίνας, Ὀυξ ἱπ ρ 1168 ὑπαὶ μ6 που!ά 
Ἐκ ἰο Κηο ἰΐ8δ ομαδγδοίουϊβιὶς ππαυῖγβ.᾿" ΜΟΥΟΣ, 
Ηδῆδδ {Π6 βἰαίοσηθῃὶ βμοῦγΒ ὑπαὶ, ἰτοὸ [6 ῬΔεῖθοδϑ 
ἔθΠΟΓΑΙΥ, 6 πιδᾶθ Δ αἰβύποιίοη Ὀοΐτθοι ταὶ ψσοτο 
ΒΌΡΡοΘΘα ἰοὸ Ὀ6 ΡῬΙ͂ΣΙΔΙΥ δπὰ ΒΟΟΟΠΟΔΙῪ ΟΣ διο- 
ΤΩ ΘΏΪΑ. 

Του κμαὶὶ ποῖ.---ΤῊ δ οσυτησοταύοι οὗ (86 οὐτη- 
ΤΠ Ἰηοηῖ5 ὮΥ ἰδ6 Ἰοτὸὺ ἷΒ οὗ βοὴ ἱπωρογίδῃοο, πὶῖὴ 
τοίογθῃσο ἰ0 ἰπ6 ἀἰβιϊηοώοι Ὀοίπθοη μδὲ ὅσο οὐδε 
ΤΩΟΠΙΥ ἰοττηθα ἴΠ6 ἢγβὺ δηὰ βϑοοομὰ (Δ Ὁ]68 οὗὨ ἴδε ἰδπ. 
Ιῃὼ στοῦ, 18 ἴουγ οοϊησηδηάιηθηὶβ οὗ (δ δβοοοηὰ 
1Δ016 δ΄Ὸ τῃθηϊἐοηθα; δὰ ἰδ 88 Ὀδθθὴ δϑιθὰ πον 
18 νοῦ βίδπαβ γεϊδιθὰ ἰὸ νοῦ. 19. Βυϊΐ, δοοογάϊηρ 
ἴο ἴμογ. χίχ, 18, [86 ἰπὐυποῦοιῃ, “ΤΉ Θα Βῃδ] ἰοτο (ὮΥ 
ποΙρΉΟΓ 88 ἔμ γβ6} 7," 18 ον ἀν ἰηἰοηἀοα 88 ἃ βυτῃ- 
ΙΆΔΥΥ ΟὗἨὨ {π6 Ββοοομᾶ ἰδθϊθο. Ηρησθ νὰ ἱπίοσς {δδὶ 
“ΦΉΗοηοΡ {ἰδ γ ἔδίμον δηαὰ ΠΥ τροῖθ ον ̓ 15 (0 6 ἔδκοη 
ἴῃ Δ ἀδδοροῦ β6η86, 88 δυτητηΐηρ ὉΡ [86 σοτζητηδοῦ- 
τηρηὶβ οὗ [86 βγβὲ {8Δ0]16.») [π οἶμον πογάβ, 1. Κϑδθρ 
βδογοὰ (16 τοοί οἵὗἉ 1ἰδ : οὗ, ἰὴ)6 ὅτϑυ ἰ80ῦ]6. 23. Κορ 
Βδογθὰ 1π6 ἴγϑο οὗ πίοι γοὰ 8.6 8 Ὀγαποὺ ; οὗ, (1:6 
4 ὰ ἰΔὉ]6 Ἔν ον 

Θγ. 20, 689 ΘΙ Ἰκορῖ, εἷο.: 
δαὶ ἀο 1 γοῖὶ Ἰαοκ 2 τί ἔτι ὑστερῶ;--ΤῈὸ 
Ἰδαῖον ΦΌΘΓΕΥ τοῦυδί ποὺ Ὀ6 τοραγάθὰ 88 δῇ δσργοβδίοῃ 

ἰθοῦΒη 688, 88 1 1 ᾿τηρ θὰ, Ιη ἰμδὶ 
6886 1 ᾿δοὶς ποίησ, [1 ἴα, ἱπάθοῦ, ἔτ ἰδὲ (86 
γουῃρ τὴ νγὰ8 8[}}} 80} τἱσηίθουα. Ηο δά Ὧο οοῖ» 
οορὕοι οὗὨ [6 δβρ᾽ τὐτυα γ, [86 ἀορίῃ, οὐ [86 δΒοῖρὰς 
οὗ 186 οοτωτηδηδσηρηίβ οὗ ἀοά. Τακίησ ὉΒΙΥ ἰδ6 Ἰεῖ- 
ἰοῦ οὗ [86 αν, 86 οοῃβίαογρα ᾿ἰγηβοὶῖ Ὀδσηο θβα, δὰ 
ΡογθαΡΒ υϑῃ τἱρῃίθουβ, Ὀοίοσγο αοὰ. ΥὙδὶ ἢϊ5 μοασὶ 
τοΐβσϑνα Ὠἰπη, δηα Ὠ6 ζο1: ἰΠαὺ Π6 5}}}} Ἰδοκϑα βοϊβϑ': 
την, ὕπάον 819 βθῆβο οὗ πδηὶ, ἢς ρυΐ [86 αῃ66- 
ἰίοη ἰο 186 βανίουτγ, δ 1 πὸ ποι μὰ ανὸ δβαϊὰ : 78δὲ 
ἷ8 ἰ0 ἰΠ6ῃ δαὶ 1 γεὶ Ἰδοὶς ̓  ΑΙ} 8οβὸ τπϊπρθ μδτο 
ποῦ φαίνῃ 26 Ρ6806 οὗ τμϊηὰ, Τμαΐ βοὴ 18 ἴ}6 ὁογῦ- 
τοοὶ υἱὸν οὗ {86 Ρ ΒΡΡΘΑΓΒ ὈΟΪῈ ἤτοι ἴ86 
βἰδιοτηθηῦ ἴῃ Μασκ, “ σἴεδιδ, δελοϊαϊπο λίπ, 
ἰουεά λέηι,,") δὰ ἔγοῃῃ (6 ρτοϑδαὶ ἐπειϑέῖο, ἐατουεὴ 
ὙΠΟ Β6 δου τὰ ρϑββοα. 

γον. 21. 16 ἴδοι τὲ Ὀθ6 ρΡοχέοοϊ.---Ἰὴ 118. οοῦ- 
ποοίδοι τι ὑμ6 ῥτοσοαϊπρ οοπίοχι, {16 οσχργοδδίοῃ 
ΟΔῺ ΟΠΥ πιεδῃ: [{ (δου τ|]Ὁῦὺ ματα (6 ομθ ρμοοά 
{μίηρ, δηᾶ ἰδυ8 ἀο ἰῃ6 ὁπα ροοᾶ ἰμϊηρ,, 80 ἐμδὲ βρίτῦ- 
ἨΔ] θα δῃὰ δῃΐ ΤΠ ΔῪ ρὶνο Ϊ8Δ06 ἰ0 Ρ6806 δπὰ Ἰοτα, 
εἰς. Τ6 ]ογὰ δάσηλίβ [86 βυρροβιύοῃ οὗ [89 γουῃς 
Ιη8ῃ, ὑπδῦὺ ἢ 88 ΠΟῪ Ὀογοηᾶα {86 ταην ΘΟΙΩτ Δ ἀ- 
ΤαΘηίβ, ΟΥ {86 ὙΑΥ οὗ ἴῃς ἰανσ. ΥΥ6]], [Π6}, σταπίπρ 
το ἴο Ὀ6 ἰλ6 6ᾶδ56, ργοδοϑὰ ἰὸ ἐῃς οπδ ἐλέπο. Τλθ 
γΟΌΏΡ πιδὴ ΜᾺΒ ΠΟ ἰ0 ρσίγο ῥτοοῦ ἰμδῖὶ μ6 Μὼῶ8 ἴῃ 
οαγηθϑὶ δρουΐ [86 τηδίϊου. ἘΕῸΓΣ ἰμ8 Ῥυγροϑο 6889 
ἐγῖθβ εἶτα, τὶ ὑΠ6 νἱον οὗὨ δβοιϊἷπρ Ὀοίοτο Ὠἷγη {δ 
ἀθοροῦ ἱτηροτὶ οὗ [86 δνν, δηὰ οὗ διυδκοηΐϊηρ Ἡιδΐπ 
Ηἷπὶ ἃ Βθηβ6 Οὗ βί [ὉΪΏ688 δηὰ οὗ Ὑπλλλορι Ὀοπάδσαε. 
ΤΟ ἱπἸυποίίοη οὗ {86 1μοτὰ 15 ταϑη  θβῈ}Υ ἰπιοηάεδα ἰο 
Ὀσίησ ουῦ {86 ἔδοῖ, (ῃδὶ 186 γουῃρ' τηδπ Πδὰ τηϑᾶθ δῇ 
ἰάοἱ οὗ [8 τίοποβ, ἀπὰ μόπορ ὑπαὶ ἢδ αἰ ΥἹῪ οοηίγα- 
γομοὰ πο βρίὺ ουθῃ οὗ (86 ἢγβί δοϊωχηδπαπιρηϊ, 
ΒΟ δία δ! ν, 1818 ἀοτδὰ οὗ ΟἾγτῖδὲ ἱτηρογὶ8 (86 
ΒΆΙΩΘ ἰπΐηρ 88 18:6 68}} δαἀτοαβοά ἰο 4}} Η!8 ἀἰβοῖρ[θϑ 
--ἰο ἀΘΩΥ ὑμοτηβοῖνοβ, ἰο ἴδ ὉΡ ἴμ6 ΟΓΌΒΒ, δια ἰο 
ἔρον Ηΐμα. [Ι͂ἢ {118 βεῆβο, ἴμθῃ, [6 ἰῃ] πο οἢ δΔΡ’ 
ὈΪΐ68 ἰο ουφῦυ ΟἸγϑιίδθ. ΑΣἈἋ}1 ὑπαὶ ὈΘΙΟΩΡΒ ἴο ἃ Ὀ6- 
Ἰίονον 18 ἴῃ γον ποὺ δῖα, Ὀὰῦ ἰδ [ΟΣ Β ὈῬΓΟΡΟΓΙΥ : 
δον Αἱ], ἐξ ὈοϊορΒ Οὐγέείο ἐπ ραμρενὰ ΤὴΘ 
1μοτὰ, ΒούΟΥΟΓ, ΘΣΡγοδβοα ἰΠ19 ρϑῃογαὶ 64}} οὗ Ηἱΐ 
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85 ἰὲ τσοσϑ, ἰῃ ἃ ἰο μα] ἔοττη, ἴον [86 ρᾷτροθο οὗ 
ὐαέμμι ΔΊΓΑΥ [86 861 τὶρ ὐθουβη 688 οὗ {μ6 γουῃν 
δηὰ οὗ ἰοδάϊηρ τη ἰο ἔοοὶ ἷβ αἰπ ] 688 δηὰ ποϑὰ ὁ 
βαϊνδαιίΐου. ΟὈνϊουβὶγ Ηδ οου]Ἱὰ ποὲὶ ἰᾶγθ τοοδηΐϊ, ἰδδὲ 
ΌΥ Ἰἰύοτα δηθὰ οὐ ΝΑΓΪΥ ΟὈδγίηρ [6 ἰηἰαποίίοι; 
186 γουῃς τδη που]ὰ οὈίδίπ ἃ ρου ἰδο Κίηρ- 
ἄἀομὰ οΥὮὈ μοαύθῃ. ρπθο ἰποδθ ἱῃίοιγοίοσβ ΠΑΥ͂Θ 
τοἰεϑοὰ {86 ἱπιροτί οὗὨ ἰδ 6 
ΟΥ̓ ἱηὴρ πουϊὰ πανὸ Ὀδθθὴ στρα ἰἢ τἰῃ6 γουηρ τη 
δοὰ οὨΪγΥ ἰοἸ]οοὰ {π0 ἀϊγοοϊίοη οὗ ἴπ6 βανίουνγ; Ὀυϊ 
ἐμαὶ, 86 6 τοηΐ ΔΊΓΑΥ ΒΟΥΙΤΟΎΓΙΙΪ, 6 ἨΔ8 ΠΑ} ἰοβί. 
(ἢ ἷ8, ἱπάοοά, ἱτθ ἐμαὶ ἷ8 ΚΟΪΠΡ ΔἾΔΥ ἱπαϊοαιθα 8. 
βἰδὶα οὗ χιοαΐ ἀδῆρογ, δπα νὰϑ οδἹουϊαίοα ἴο ΔΘ 
βοτίουβ οοθοση δου 8 Ταϊατο. 5811 (π6 ἐδοὶ οἵἁ 
ἷ8 Ὀοΐην ϑογγοιομὶ αἰϊογάθα ουϊάθηοθ οὗἨ δὴ ἰηναγὰ 
οουδίοὶ, Ποῦ τ οὮ ΟΥ̓ στο Π6 ταὶρῆξ ρδαβϑδ ἰὸ 8 
ΤΌΡΟΣ Ὑἱ 6 οὗ μὶ8 βίδίθ Ὀδίοσο αοά., ἷ8 νγὰβ 88}}} 

ἷῃ ἷϑ ο486, δΔῃηἃ ποῖ ΔΗΥ͂ Δ 004] δἰϊοταρί 
, 8ὲ ΟΣΙΘΓΏΔ) Τρ ΘΟΌΒΙΘ6Β8. 
ΤΥΘΆΞΟΪΘ ἐπ Ὠϑανθε.--- Ὅσο. τ. 12; υἱ. 30. 
γον. 28. Ἡατάϊγ, δυσκόλως.-- [Πὸ ΟΧΡΓΟΒδί 

ἵχα 0]168 ἐμαὶ ἱδμο ρίδϊβ οὗ [80 γουῃρ τηδῃ 788 ΟὯ6 οὗὨ 
δχίγοσῃθ 5111 ὁ ἀθο8 ποὲ ἔο]ϊον ἴδιαι ἰδ τῶ 
Βοραοΐθββ. Α το Το ΤΩΔΥ͂ μία ἱπίο ἴδ Κίῃράοιλ 
οὗ δδυθῃ, δἰ πβουρσῇ ποῖ ἀ8 ἃ τὶ οἢ δῆ, Τμο αἰ ΠἜου]}- 
ἐγ οὗ (6 886 1168 ἴῃ [86 πδίυγαὶ ὈΠΗΣΠστιθ88. ἰοὸ 
ΒΌΤΤΟΏΘΟΥ ΟὟΓ ἰγυϑὶ ἰῃ δηα ἴονο οὗ ΘΑΥΓΠΪΥ ΟὨΒ. 
Οομρ. ἴ86 ἰγδεὶ οὗ ΟἸοιηοηὶ οὗ ΑἸεσχδηαντία: Τίς ὁ 
σωζόμενος πλούσιος ; Ομὲδ αἀἶσεε δαϊυσίων ἔ 

γον. 34. Τὶ ἐδ ϑαδίοσ ἔοσ ἃ οδῃλο].--- 6 Ὦγροῖ- 
Βο]ο8] ὅσχυγο ἤθγθ υδοὰ Ὧ88 ρίγϑῃ σἶβθ ἰὼ Ὑδιίουβ 
ἔλ]86 ἰηἰογρτοίδιίουβ, ΤὨυδ, 1. 1 μὲ Ὀθϑῶ ὕϑῃ- 
ἀετοὰ δῇ δῃοῃοσορο, (α) δον ἐδ6 βοιβον μβδὲ δΡΌΐ- 

ἰηἰιοσργοίδου οὗ ἰπ6 ποτὰ κάμηλος (τινές ἰπ 
ΤΠΕΟΡΗΤΙΒΓΙ: Οὗ, (δ) αὖον 1ῃ9 ἱηρσ κάμιλον ἢ 
(Οδβιθὶο, Ηπυοί5, οἰ6.).. 2. 10 88 Ὀθθῃ δβϑογίϑα 
ἴδδι τΠ6 οχργοβδίοῃ, ἐγ6 Οὗ α πιδοαΐδ, τδ8 ἴῃ (86 Εδϑὶ 
αδοὰ ἰο ἀεπίχηδίο {πὸ βἰαδισαΐο ἴον ἴ00 
αἷοβθ ὈΥ͂ {86 μυγίποὶραὶ σαῖθ, ἐπγουσὴ ὙΠΪΟΩ σαΙλ6}8 
ποῦ ποπδ [0 ΘὨΐΟΡ εἰοα. 8. Μοὶ ἱμίουργοίοσ, 
βονονοσ, μα γὸ ἰδίῃ [8.6 ὕδστηδ, “ οαηιοὶ" διὰ “' ἐὴλδ 

ΡΑββαβΌ, ἯὖῸ ἱτηδρίηο ὑπδὲ [ Βαρθ 

ἐὐράθοθα ΒΘΏΔ6 οὗ (Π6 ἰδττη, ΟΥ ἰο (066 ΒΟ ρἷνθ 
οἷν μοαγί δηὰ 1186 ἰο {μ686 ἰμΐηρβΒ. ΑσοοΟΥΪΡΊΥ, 

ΜΘ 1Π6 ΟΧΡτοδβίοη Ὡοΐ ΤΩΘΓΘΙΥ͂ 88 8 ργουθγδἰδὶ 
βδυίησ, Ὀπΐ 5 ἰπιοπάθα 0 δχργοδθβ ἰμδὺ ἃ ὑμἱηρ τδᾶ 
ΔΌΒΟΪΟΙΟΙΥ ᾿ ροβϑὶ Ὁ ]6. Τἢ6 σαχηο] 88 ἃ Ὀοαϑὶ οἵ Ὀυ- 
ἄδθῃ σηϊσῃὶ βοῦν ΔΒ ἃ δἰ δι ϊθη οὗ 8 σ οἷ ῬΘΓΒΟΣ : 
ΨὮ116 (06 6γ6 οὗ ἃ Ὠρ66 616, ψὨΐϊοὮ ἰβ [ῃ6 Βιωδ]]οδὶ Ῥ88- 

ὁ (γουρ τ ΐο δηγιπίηρσ νἱϑί]6 οου]ά δηΐου, 
ταὶχμὶ Ὀ6 τοραγάθα 85 ἃ ἤγσυτο οὗ Π6 Βρί τὶ 8] Θη ΓΙ ΟΘ 
ἰηΐο 86 ἰκἰησάοπι, οὗὨ ἃ βου] νοῦ δὰ τοπουπορὰ [ἢ 6 
ψοῦὰ, 1Π 016 Γοβρϑοῖ, ΒΟΤΤΟΥ͂ΟΡ, οὐθὴ (8 ἤσυτο ἷδ 
ἰηδάοαυδίο, 1 ἰδίκοη ἸΣΛΟΓΔΙΠΥ, 88 ἷΐ τς βι ᾿ρὶν ἐμαὶ 
ἃ 8010} οουὰ οφηὐοῦ μας ἰκἴηρσάοπι 116 πᾷ ἰο 86 
ποι], ἰπουρσὰ ἰὰ τ ΓΘ ΟἾΪΥ ὈΥ ἃ ἰῃγεδὰ, Βυῦ ἔψζυγοβ 
τουδὶ ποῖ ὍΘ ἴοο ΟἸΟΒΟΙΥ ῥγοδϑοα, δηὰ ἴῃ6 οὐα οὗ 8 
ὨΘΘΪΘ 8 οογίδί]ν 180 ταοϑὲ δίιΐησ ΟἸΩ]ρηὶ ἱμαὶ 
οου]α Ὀ6 ἐουμά. 

γον. 2ὅ. 7ηο ἴδποιι οδὰ Ἀο βανοᾶ 2--- ὟΥ οἰΐθ 
(αἶνον ἀτγοιυ8): “""Βίμοθ ΟΥ̓ΟΓῪ Οὔδ Ὧδ8 ΤΏΟΤΘ ΟΥ̓ 688 
οὗ (}6 Βδᾶῖὴθ ἰοῦϑ οὗ ἰμ6 που]. ΤῊΪΒ ὀχρ δηδίίοῃ 8 
ΘΟ δ Υ τοῦθ Βαιβίμβοίογυ ἴμδη ἰμαὶ οὗ Μογοῦ, τὸ 
Τοβαγὰβ (86 οἶδυβθ ἃ8 ἃ οοποίμδίο α πιαγογίδυδ αὐ πιῖ- 
ΜΟΥΘΒ; ΔΒ ἴζ ἰὺ τηοδηΐ, 1Γ το ΡΟΓΒΟΏΒ, ὙὯΟ πάνθ [ἢ 6 
ΓΘΘῺΒ οὗ ἀοΐπα δ0 τοῦ οἢ ροοά, μαγα βυοὶ αἰ συ}, 
ψ0 (πη, οἷς. ἢ [ἢ ΟΡ νἱοῖν, ἰῃ6 αἰδοῖ] 68 τοδϑοηϑὰ 
ΔΒ ΤΟ]Ο 5: 1 το ο8 στο Πο Ὁ 8 τῶδῃ ὑπηϑὍὺυ ἴον ἴμ6 Κἰηρ- 
ἄοπι οὗ Ὠοαγϑη, ἰΠ6 ΓΘ ͵ ἰβ ΒΌΡΟΙΥ Βοῖλθ ἰπγοδα οὗ ρΡοϑ- 
βοββίοῃβ ὈΥ το οὐθ {(πΠ6 ροοτγοϑὺ ἱπαϊνί 1] ΙΏΔΥ 
Ὀ6 Κορί ἔγοτα δηιϊθσίηρ [86 ἰκἱ ΠΡΌ ΟΠ, ΤΏΟΓΘ ΘΒΡΘΟΙ ΔΙ Υ 
88 ΌΥ͂ πδίυγο ΟΥΟΓῪ ΟἿ6 ΙΟΥ͂ΘΒ ΓΟ 68, ΟΥ, ΡοΓΏΔΡΒ, 
Ὅὸ Ταϊρθν ἴακο ἰδ οὐθὴ ἰῃ ἃ ΤΩΟΓΘ ΚΈΠΘΓΑΙ ΒΟ0ΏΒ6: 
το. 8 δ΄Θ 80 μτοδὶ ἃ Εἰπάύσβηοο, ΠΟῪ τοῦποΐ ΤΠΟΓΘ 
δοίιδϊ εἶπ} Τῇ αἰδοῖ] 68 δὰ δου  ἀογ ποί γεῖ ΚΠ 
Ῥογοοϊνοα ἰδδὺ ΟΥ̓ΘΓῪ 51} ΒργίηρΒ ἔγοσῃ που] 688 οὗ 
ταϊηὰ δηὰ ρα: δηὰ {μοῖρ 6 8 ῥσο 068 ΤΟΒΘ ἴῃ 
το 6108 ἀραίηϑι {18 ὑοδο ίηρ, 

γον. 26, Βυὶ δοπυ Ἰοοϊκίηρ, οἱ ἴποπι,---ὙὙ10} 
πα] Βγτραῖθγ. Ηο ἔοϊὶ ταὶ ἃ μαγὰ βίγυρρὶο ἸΠΟῪ 
δὰ γοὶ Ὀοίογο θη, Ὀοΐογο [86 Υ οουϊὰ δἰἰαίη {86 
Δ] ἸΙθοσγ οὗ [86 οὐ] τοι οὗ ἀοά. 
νι ταθΣ.---ΤῊο υ86 οὗὨ (Π9 ροΪυΓα] πυροῦ ἀ6- 

ΡΟΝ πασνύν 

ἰ δῃ6 ΟΥ̓ α τιοραΐε,,") ἰὰ ἰμοῖν 1 ὕαγ8] βθηβο.. Τμυ8 ατοίδυβ 
ἐροιδεῖ 8: ἐοέωσα ἦὧοο ρῬγουογδίωηι πμαία οανιοῖὶξ ὑ066 

ἐπ εἰσρλαπέεπι 6εέ αρμὰ αδεὲ «“΄σοοδωηι ἐπ Οαρλίον. 
᾿Εἰπυ]ανῖν ἀ6 Ἧ οἰἐθ γοταϊπὰβ 18 ἰμδὶ (ἢ) 86:)6 βαυίηρ 
ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ἰμ6 Ταμηθὰ δου δὴ οἰορδηΐ : ΟΟΏΡ. 
Ἰλρμείοοε, Βοϊιδιίσοι, ΒιυχύοτίΒ ἤαείο. ἠμρνναη. 
| Οτοιΐυβ ααοῖίοδ 8 βἰτϊαν [δ ῥτονεσῦ, δῃὰ γοΐοσβ (0 
7 6ν. χὶϊὶ. 28. δ8 ἃ βοιπενμιδὶ υϑ ιε 
᾿βροηβ ἰο 08 ἰμδῖ (6 βαγίουν Βογὸ ἰηἰομά θα (0 ΘΟΏΥΘΥ 
δ ὕβοῖ, ἰμδὺ (πο ἀϊ δου οὗ ΚΑ είσι, ἰμίο ἴδ Κίηρ- 
ἠοτὰ οἵ Ὠϑᾶγνϑα, ἴὸ ΜὨΐοι γνογ. 28 γοίοστοα, μδα ὩΟΥ 
Ὀέσολθ ομδηροὰ ἱπίο δῇ ἱπροθϑὶ Ὁ] γ. ΟΥ̓ ὁοΟΌΓΒΟ, 
ὯΟ0 δχρτοβϑίουῃ δουἹὰ Ὀθ ἴοο βίσοῃρ ἴὸ ομιδγδοίοσίσο δὴ 
πη ροβϑι Ὁ γ. Ἠθποθ [80 ἱπιροτὶ οὗ [9 Ραββαρθ 
βοϑιὴϑ ἴὸ Ὀ6, ἰδδὺ Μ 116 γορ, 28 τοίθυβ ἰο ἰοδθ ὙὮΏΟ 
δοίυ 6} } } ροβϑοββϑὰ στίοβθϑ, τῖῖῃ πο ἸΠΟΥ ταὶρμὶ αἱ 
ΔΗΥ͂ τηοτηδηῦ Ρδτγὶ, Υογ. 24 δρΡ] 68 ἰο τἱο σαθῃ ἴῃ [86 

ΒΕΙΥΘΒ ΠΟΙ͂οΘ: 1, Αοοοταϊΐηρ ἰο [86 ἡπαάρτηρηῦ οὗ τηθῃ. 
Ξο Εὐίζϑοδθ δηὰ Εἰ ναὶ, 2. Αοοογαϊΐϊηρ ἴ0 (86 ΡΟΥΤΟΣ 
δηἃὦ ΔΌΣ οὗ ῶθπ. Ὧο ζοῖζο δῃὰ Μεγοσ. Βοίὰ 
ἴποδο Υἱ᾽ ο8 ΤΏΔΥῪ ὯὈ6 ΘοΙηδἰποὰ. ΤῈ οοιηπιοῦ ἰυαρ- 
τοθῃὲὶ οὗὁἨ θη δοοογάβ, ἰπ {18 ἰπϑίδῃοο, τ ἢ [Ποἷν ἔοὶς 
ἱπα ΟΣ ΠΥ; δηὰ ἰη ἰμαὺ 86:86 ἰΐ 8 ἱπιροβϑῖθ]ο. Βαυῦὺ 
αοά, ἴῃ Ηΐα ρόονοῦ δηὰ 6, ποῖ ΟὨΪΥ͂ τοηάογβ ἰδ ΐβ 
ΡοΒβὶ Ὁ]6, θυξ δοίυδι]ν ἃ ἶς βυοῖ, ἱπ δπὰ (δρουσὰ 
Ομγίδυ. Τὴθ οχργοϑδίου ηιθη τοίοσβ ἰὸ ἴπ6 δησίθῃς 
διηὰ οοττυρί ποι, ἰοβὲ ἴῃ ἐΐβ ποτὶ ἀ] 688; τ 16 ἴδ6 
1μοτὰ ἰβ. Βδγθ ργοβοηϊοὰ ἰὸ ἴδ ν᾽ ὁ οὗ ἰδ ἀἰβοῖρ]68 
88 ἰΐο Οτοδίου οὗ ἃ ΠΟῪ ογὰ, ἰῃ ὙΠΟ (Π6 ποι]ὰ 
σουὰ Ὀ6 οτγυοϊβδοά οὸ Ὀο᾽ΐονοσβ, δὰ ἰμο 7 ἰο ἰδ9 
ποτὰ. Οορρ. [μ ὶ. 87. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΙΟΑΤ, 
φι 

Φ[ΤΙΘθ ποτγὰ κάμιλος, βδαρροδοὰ ἰο πηϑδὴ ἃ 7096 οἵ 
οαδίδ, οεσατα ἰπ 8 ἴον τηϊπυδουϊο ΜΒΗΒ,. θαὺ ἴῃ πὸ ατοοκ 
δυῖθου, δηἃ νγὰ8 ὈΓΟΌΘΔΟΌΙΥ ἰηγοηϊθα ἰο Θβοῦρο [ἢ ἱπιδσί 
ἀϊδίου νῦν οὗὁὨἨ ἔδ15 ργουγῦϊδὶ Θχργοϑδίοῃ. τὰ Ρ. [86 Οτοθ 
ωχίοα δηὰ ἴμ6 δρρδιαϊῃδ ἴῃ οπάονε ἰδῦζο οἀϊίοη αὐ 

1. Ἧεα Βᾶνϑ δἰγοδαγ βἰδιϑα ἱμαὺ (8158 βϑοιίΐοῃ βοίβ 
Ὀοΐοτο υ8 πο τηϊνὰ ἀβρϑοὶ οὗ 1:6 ΟΠ γι βίη ἔδυ} Υ, ΟΣ 
οὗ [89 ἈΠ ἰῃ (Π6 Κίησάομῃ οἵ δάσο. Ηδνίηρ 
βγβὶ βῃονγῃ τἢδὶ ἰ5 ἰ8ο ἱτηροτὲ οὗ ΟἸγβεδη τλαγγίαο, , φΦ4.-- Ρ. ΚΒ ; ' ς 

“ ἔπη Χοτίτπ, βατ. υἱ!. 88, ρτο ΑΙ ἰὰ ἐπυ δου οΥἉ (16 ἀμ ἴΠ6ῃ δϑαί συ ἰο οἰἱ]άγοπ ἐμοῖν ργοροὺῦ ρἷδοθ ἱπ 
δι 1465 [Π6 ΒΔ1η6 ἤσιτο: ᾿, δοπ ἐπργοαίοπέμ» ρανααί- ᾿ [ἢ9 ΟἸἠτβείδῃ ἢουβϑοοἹα, (μ6 [μοτὰ ΠΟῪ τεΐοσβ ἴὸ ἰδ 

8ι.Ῥ, ἄοπϑο γα 8 )Ὁγαπιθη, ἀσου8. ΟΟἸΩΡ. δἷδο 
Μίαῖῖς. χχίι!. 24, ἐο σισαϊζοιο α δατποῖ, ΤῺΘ 6816] ὙΔδ ΤὩΟΓΘ 
ἤμυναν το τὴ ΒΟΔΙΘΙ οἵ (δ βανίουν ἴμδη [ἢ 9 ΕΕΟΒΑδΟ δηὰᾶ 
οη δοοουηῖ οὗ ἔμ στρ οὗ ἐΐα ὑδοῖ, 1ξ νδὸ δδορϑαίδν βάδριϑά 
τω δναυο] 29 ΘΟΥΓΕΪΥ τυρὶ ἢ 85 8 ΠΟΔΥΥ Ἰορὰ δη βοσίουδ ἰτη- 

οηϊ ἴο δηΐΥΒη09 ἀδουοοΣ 116 ὩὨΔΙΤΟῪ ζδῖο οἵ ἴΠ0 Κίηκ- 
πὰ οὗ δανϑ.--- . ἢ. 

Ῥοβϑοβϑίοῃβ οἵ Ὀοϊΐοσασβ 1 ἐφ οὗ σγεαΐ ἱπιρογίαποα 
ἴο ποίϊοα ἐλ ἰλγεοζοϊα οὔΐδποο ὁ ἐδ αἰδοὶρίεδ ἐπὶ τοσατὰ 
ἰο ἐδλδ ἰλγοθ ζωπάαπιοηίαϊ οἷδηισηιίς ἐπι ἰΐζ6 Ολγιδίαι 
7 ανιϊϊν, απ ἰλ6 πιαπϑον ἐπ τολῥοῆ, ἐδ6 Ζοταά γεπιοῦαα 
ἐλαθε οὔόποοθ. ΑΒ ἴ86 γουῃρ τω8ῃ 8 8.}}} θη γον 
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Ἰορα! !ϑιὶς ἰῃ ΐ8 νίονα, ΟΠ γῖβὲ βοίϑ Ὀοίοτο ἴτω ἴ ἃ 
Ἰοχα βεὶς ἕοστη ἴ86 στοδὶ ρυϊηοῖρ]6 δοοογάϊηρ ἴ0 το Σ 
ἃ Ὁ γίβιϊαῃ τα Ὑ{88. ὑὸ0 δ τω βίον ἢἷβ ΡΓΟρΡΟγΥ. Βαί 
18. τηοάθ οὗὁὨ ὑθδοῦϊηρ γὙ88 ἱπιοηαοὰ ἴὸ ἀνσαθα ἴ[Π6 
“ γΌ]ον ᾽" ἰ0 ἃ κηοπίοαρο οὗὨ δἰβ γϑὰὶ βίαϊο Ὀοΐογο αοάὰ. 
Ἡδποο ἰὶ 15 ἃ σοιηρ οίθ ρογνοσβίοι οὗ ἰῃ6 ἱτιροτὶ οὗ 
1ι:6 ράββασο, τ θὴ Βοιηδη δίῃ  ϊο αἰνίῃμοβ γοραγὰ ἱΐ 
88 ἃ οομμηδηἀτηρηΐ ΔΡΡΙ γἱπρ ἰο 5ρθο 8] ἱπαϊν) 0}8]8, 
ΟΥ 88 ΠῚ ἱῃΠ6Ὺ ἀρδίμιδίο ἃ ἐἑδωγε ευαηροίτσωτη, 
ἴῃ τοίργσθησο ἰὼῸ το ΠΙΑΣΥ Ρογοσῖγ. ΤῸ βυρροδοὰ 
οοπδὶἐωπιν ΟὨΪΥ Ὀδοοῖη68 ευσησείσμμι, δηὰ ἴῃ ἰμάὶ 
0886 8 ργἱποὶρίμπι οναπισείίσιηι, Τ᾿ ἈΘ 10 Ἰοοὶς ὈΘτΟπα 
πὸ ἔοστη ἰπ σὴ 818 ῥτΐποῖρ]Ὲ 18 ὀχργοδβοα, δὰ 
Ἰοδγῃ ἰοὸ τοραγὰ ἰΐ 88 ἰοδοιίηρ (μὲ ἃ Ομ τ βίαι ἰβ ἰῸ 
ομβί ον 41} ἢΐ8 ροββοββίοῃβ δἃ8 ἃ ἰγυβὲ σοτατη 6 [0 
᾿υπὰ ὈΥ̓͂ [86 [μοτὰ, τΐο ΒΘ 8 ἤο ΘΙΏΡΙΟΥ ἴον Ὀοδοοῦ 
οὗ 1.86 Ροογ, οὗ ἴον ἴῃ Το ΟΥ̓] οὗ ἰῃ6 δῖ οὗ δυ- 
ΤΩΔΗΪΥ. 

2. ἴῃ (18 Ῥαββαρα, (6 ἀοσίτθ οοποογηίησ {Π0 
δἰ χἢοθὶ ροοά 8 οσργοββθὰ ἴῃ τηοβὺ οἶφαῦ διὰ ἀθδηϊῖθ 
ἰδηριδρο. Ὗαὐοά ͵8 ποὺ ΤΔΟΓΟΙΥ ἴΠ6 Πἰρμοδὺ ροοά, Ὀὰΐ 
8130 ἴῃ βουγοθ οὗ 8}} Ἰογα] δῃὰ ρῇγαὶοδὶ σοοά, δηὰ 
Βρηθθ [86 ΟἿΪΥ ροοὰ. Εἔγοῃ ΟἸτῖδὶ ΗΪπιβο]  ΟὨΥ 
οἰαῖτηβ ἴπα ἀοεὶσηαίίοη οὗὐ ἀοοά Ὀδοδυβο Ηδ 18 οσιὸ 
ὙΠ} (00 Βδίμποῦ, πο Ὀδοδῦθθ Ηθ ἯὸΔἢ8 [86 “ Ἰοδαϊηρ' 
ἘΔΡΌΙ." Απὰ ᾿͵υ8ὲ 88 ΔΩΥ͂ ΟΥΘαΙΌΓΟ ΟΔἢ ΟἾ]Υ Ὀ6 ΟΔ]]οἀ 
ξοοὰ ἔτοτῃ 115 οοῃποοίζοῃ Ὑὴ1} ΟΟά, 80 4}} 16 Βροϑοὶδὶ 
ΘΟΤΩΤΩΔΗΠΊΘηἶβ8 ΓΘ ΟὨΪΥ͂ Δ ΟΣΡΓΟΒΒΙ ἢ Οὗ ΤΟΥ] σοοὰ 
ἴῃ 80 [ΔΓ 88 (Π67 ἃγὰ υἱοπρὰ ἴῃ {ἰΠοῖγ οοπποοιίΐοῃ πὶ τ 
δ ἰυπάδτησηΐαὶ σοτητηδηϑτηοηὶ οὗ ἰοτα ἰο ἀοα, ΕἸ- 
ἘΔ], ΡὨ γϑῖ0 81 ροοα ἷβ. βιιοῦ ΟὨ]Υ, ἰἔ οηὐογοὰ ΟΥ δά- 
ταἰπβιογοά ἰῃ [86 Βρί τὶ οὗ Ομ γβδη ἀθνυοΐου ; οἰποι- 
860 ἰὑ ὈΘΟΟΙΏΘΘ 8 ΒΏΔΡΟ ἰ0 {π6 Βου], δῃὰ δὴ ουἱὶ 
ἱπβίοδά οὗἉ ἃ Ὀ]οββίηρ, 

8. ΤΙ μογὰ αὖ ἍἽὔοθ ρογοεϊνοὰ (πΐ, ὈοΐΒ ἴῃ το- 
Βροοὶ οὗ νυἱσγίυβ δὰ οὗ {πῸ ὑίηρβ οὗἁ ἰ}8 ]1ἴ6, ἴῃ 
γουηρ τπδῃ ᾿ιδὰ ἰοβὲ βἱρεῃὶ οὗ Οοα 88 ἴπο Ὠἰρῆοδβιὶ δηά 
ΟἾΪΥ ροοὰ: πὰ ἰμαὺ το Π6 δἀάγοββοα Ηΐπὶ 88 
“Θοοα Μαβίον," 1 Πδα ποῖ Ὀδθῃ ἔγομι ἴἰῃ6 ἀσορι}} οὗ ἃ 
ῬΟΙΙονὶηρ μδαγὺ, θὰ ΟΠΪΥ 88 ἃ που! αἱγ δηὰ βυρογῆοϊαὶ 
Δοκηοπν)]οάρτιηοηὶ οὗ Ηΐἷἕβδ ομαγδοίοσ, ΤὨΐβ υἱοῦ 18 
ΘοΙτοὈθοτγαίθα ὈΥ [00 ῬΘΟΌΪΔΡ ΤΏΔΉΠΟΡ ἴῃ ΟΝ [Π6 
1μοτὰ ἀραὶ τὶ μἷπλ, 86 οὈ͵οοὺ οὗἨ τ ἢ, ον! ἀθπγ, 
ἯἝΆ ἰ0 Ὀτίηρ Ὠἷτα 0 Ργοροῦ πον]ραρθ---ἰο ἃ Κηον- 
Ἰοᾶρσα οὗ ΟὨγίβί, ἴο δὴ υπάογαιδηάϊηρ οὗ ἴπ6 οοι- 
ΤΩΔΠτηΘ 8, 0 ἃ ῬΓΌΡΟΓ τἱον οὗ (Π6 ἱπηρογὶ οὗἁ ΘΑΓΙΠΥ 
δ] ββίπρθ, Ὀὰϊ δΌονο 4}} ἰὸ ἃ βἷρῃιςξ πιὰ βϑῆβα οὐ ΐ8 
οὐ βίαια δηα οοπαϊοη, ΜΆΠΥ͂ ΘΟ δηἰδίουβ ἰδοῦ 
ὉΠῸΘΓ 8 ὑυγοίο ἃ τι θαρργοοηβίοι ἴῃ ἱπ οργούώηρ; 1818 
θΑσταίΐνο ἘΕἸγβί, ἰμ6Υ οοηήέουπα [6 ΤηΘη(Δ] Βο ἔτι ρἢῦ- 
ΘΟΒΏΘΑΒ ΟΥ ἰπἰ 6] οου8] Ἰορ  8πὶ οὗὁἨ [6 γουρ πιδῃ 
πὶ 861 τὶ ρ οουβποθθ οὗ (86 Βοδγί, δηθγοὶ Υ ΟΥ̓Ον- 
Ἰοοκίηνσ (16 ἔδοῖ, ὑπαῦ ΒΘ ΟΣΡΓΟ8868 ἃ ἀθθΡ θα ηρ οὗ 
Βρί για] γαῖ. [ΓΕ 18 ἴῃ (18 Β6Ώ86 ἰῃδὺ τὸ υπαογβϑίδπα 
ἴμο δβίαἰοτχοπὶ οὗ Ματκ, [δὲ Φοδυβ, Ὀθμο]ἀΐηρ Ἠΐπι, 
Ἰουσοὰ τῇ. Ττυθ, ἰδ Πρατὶ 88 ποὺ γοὶ Ὀσοῖθῃ 
ὍΠΟΥ ἃ 5686 ΟὗὈ βρίγϊυ8] ΡΟΥΘΓΥΙΥ ; 86 81}}} ἀθοοίγρα 
Ὠὐτηβοὶῦ, ἴῃ 18 βου ρου ΒΏΘΔΒ.: Ὀυϊ 6 ἔθ] (Πδὶ 
ἴδογα γοιηδί θα βΌσὺθ ἀθορ πδῃΐ υηβϑβῆθα. Αραΐη, 
186 γουῃρ ταδῃ 18 ΚΟΏΘΓΑΙΥ ΘΟπἀοιμποα δηὰ βυρροβϑὰ 
ἴο Βαγο Ὀδφοη Ὁ] γα δίο! Υ Ἰοβὲ, θθοδυϑα ἢ6 ἀἰὰ ποὶ ἱτη- 
τη αϊδίο Υ ΟὈΘΥ͂ [06 ἰπ)]υποίίΐἼοηῃ οὗὨ ΟἸγὶβὶ. 48 1 τῃ6 
1μογὰ δά ἰπίοπάθα ἴο οοπγεγί Πὶπὶ ἰπιο ἃ Ἰοα] δὶ, ἰη- 
βἰθϑδα οἵ αἱ λοι πα πὰ ἴο ἃ Β6η86 οὗ [18 συ} ἀπὰ εβἰη- 
ζυ]η688. [8] ἸΥ ΑΥΡΟΒΡ: “Ταΐβ γουπρ τηδῃ, 
τβουρ δοὶ (- τἰρῃίοουβ, 88 Ὧ0 λυροογίδ, ἢ ῬὨΑΤΙΒΘΟ: 
Ὧθ ΒΡΟΙΚΘ ΘΑΥΠΘΒΙΥ͂, δ ἃ ΓΘΔΙ]Ὺ ΒΊΓΟΥΘ ἴ0 ἰκθθρ, 88 ἢΘ 
ΤΟΔΙΥ Ὀοϊϊονοὰ ἢθ μαὰ Κορὶ, 411 Οαοα᾽ Β οοτησηδηά- 
Ἰηθηΐ8. Αοοογαΐ ΡΥ Μαγὶς δα α8, ἐμαὶ “688 Ἰοοϊκϊησ 
ὍΡΟΣ Ὠΐτη ἰουεα ἠὲπε: ἴῃ βρὶϊθ οὗἨ Ὠὶβ οἴτοῦ ἴθ γο γ8 
ἃ ΠΟΌΪΘΏΘΙΒ δῃὰ ορϑῆμοδδ δρουΐ Ὠΐτη, οοπίγαβιθα 

αὶτὰ [86 Ὠγροογίἶοδὶ Ὀεαγηρ οὗ (ῃ6 ῬΈΔΙΘΟΟΒ δὰ 
βου 68.".---Ρ, 5.] 

4. “βυοὶ δὴ διῃηΐτηδὶ 88 8 Ἵδῃλεὶ, ἰδύθῃ πὶ ἴὲ 
Ὀυγάρηβ, οοὐἹὰ τοὶ ῬΟΒδΙ ΌΪΥ δηΐοσ (Π6 γραία οὗ 8 Εἰ} 
ὉΥ ἀπαγίβ, 80 81}8}} 88 ἴο Ὀ6 οοηραγοὰ ἰὸ {16 6γὲ οἵ ἃ 
ὯΘΘ]6. ΤῈ 6486 Οὗ ἃ Υἱοῦ τδ 18 ΘΙΧΔΟΙΪΥ͂ Εἴτα αν, 
ΝαιϊΓΑ ΠΥ ονούστοόσῃ δὰ ἰδάθῃ πὶ Ὀυγάοσπε, ἰθ9 
τὶ ἢ ΤΏΔῺ ὙΠΟῸ86 ᾿οΑγὶ ΟἰθαΎθϑ ἰ0 ἢ1Θ ὙΘΩ] [ἢ ΔρρεδΣ 
Ὀοίοτγα [16 δίγαϊὶ ραίο οὗ ἴπ6 ἰϊπράοτῃ οὗ Βοατεῃ. Νὸ 
ὙΌΠῸΟΡ ἰπαὶ ἴῃ ἰἰο86 οΟἰγουτηδίδῃοοβ ἢ6 ὁδημοΐ αὕοη 
866, ΓᾺΓ 658 ΘμΟΡ ᾿(. Ηθ 5811} ῬΟΪΟΠΡΒ ἴο 18:6 βοηδϑδὶ 
πΟΡ]ὰ ; [86 ΟὨΪΥ ἰπὶηρῈ ἩΒΙΟΩ Β6 σδῃ Ρογοεῖτα 818 
ουϊναταὰ δηὰ ολτπδὶ ορ)οοίβ. Τα Κίπράοτχα οὗὨ Βελτοα, 
ἢ 118 δρί τ τ] ΓΟ] 1168, 18 ΒΓ ὑ00 5118}} δὰ ἱποοῦ- 
Β'ἀ6γ Ὁ]6 το αἰίγασὶ [ἷὶβ βοηβυουβ Ρ8ΖΕ, ὩΟΓ Ἵϑὴ ἢ ἴῃ 
(δὲ Ββίαϊε δηΐογ ἰηΐο 11.) (Ετοια 1Π6 δυϊδογ᾿β φύγῃ 
«ἴεσω, ᾿ι. 5, 2110.) 

ὅ. Ουν Ἰμοτὰ δοῖθ ργοϑϑηίβ Οὔ στοδὲ ἱσῸςἢ} πηόες 
ἃ ἱποίοϊα αβροοῖ: (1) 1 18 ἀἤους ἴῸΓ ΔᾺΥ τἡεΐι τηδὴ 
ἴο Θμΐδν ἰηίο ἴμ86 Κιηράοτῃ οὗ ποαᾶνθῃ, Ὀδόδυβο ἴΐ ἰ8 
ἀϊβῆουϊε ἔον πἶπη ἴο Ὀθοοιμθ ροογ. (2) [ἰ 18 ούϑη ἵπν 
ῬΟΒΒΙ Ὁ]6 ἴον Ὠἶτη, ᾿πδβτυοἢ 88 6 18 τοὶ, δηα π|]} τὸ 
τηδῖη ΘῈ ΟὮ, ὉΠ]688 ὮΥ 8 μϑΐγδοϊο οὗ στδοῦ [6 Ὀδοοτμθθ 
ῬΟΟΓΡ ἴῃ ερὶγῖϊ. Ηρποθ ἰδθ αἰβοῖρ]θ8 δβδκοὰ ἰῷ ἀδὲρ 
ΘΟΏΘΟΤη, ἯΒΟ ἰμθὴ οδῃ Ὀ6 βαυθά ἢ} ΤὍΟΥ ἔεἰϊς ἰδδὲὶ 
186 Βαγίηρ οὗ {6 Ἰνογτὰ δρρ!οα ἰο 116 ΡΟΟΓΣ 88 νεὶϊ δ 
ἴο [86 τίονι, βἴποθ 8}1 αἰγχθα δον ΘΘ] (ἢ  ΠΔΥῪ, ἰῃδὶ 
ΔΡΡΙΙοα ἴο {βοηθοὶ δ, ΔΒ ΠΟῪ 8180 8.1}}} μ]δοοὰ ἰοῦ 
ΙΩΟὮ γα]ὰθ ΟἹ ΘΑΡΌΙΥ ἱὑπίησθ. Ησῦσο «6608 ΠΟΥ 
“6 ῃο]ά " τότ πῖϊῃ (16 βδιηο Ἰοοὶς οὗ Ρ1Υ͂ δὰ βγτο- 
ΡΔΙΏΥ 648 ἰουτ  ΟΥΪΥ ἰμ6 γουηῃρβ δ, Τσυο, ἰΐ 18 ἱπρ 
ῬΟΒΒΙΌΪ6 τι τηοη; Ὀυΐ 4}} ἰἢ] ΓΘ ΡΟΒΕΙΌ]6 πὰ 
αοά, τῆο οδῃ δηὰ 5}}} δωρίγ Η18 οὐγῇ ῬΦΟρΙο, δδὰ 
ΤΏΒ Κα πο ροοῦ. ΤΏῸΒ ὅτὸ ὍῪὸ, ὈΥ 8 τοίΐγαςϊα οἵ 
στδοθ ἀπ ὑπστουρ ἴῃς ΟΤΌΒΒ, ἰ0 Ὀ6 80 αἰγεοίοα δὰ 
ἱπδυθησοά, ὑμαὺ γγὸ ρῬΟδβ688 88 17 τοΉ ρΡοΒΒ6586α ποῖ, δπὰ 
(δαὶ, 88. μοίγβ οὗ ἀοἀά, οΥ οὗ π6 ἰσῇμοδβὶ ροοά, πα 8.}}} 
Ὀ6 ὙΠΠῈρΡ ἰο ἸΔΥ͂ ΟὨ ἴδμ6 δἰϊὰν οἵ Ἰοῦε 8}} ποῖ πὸ 
ῬΟΒΒΘ6ΒΒ. 

6. “ΤΠ δρρἰϊοδιίοῃ οὗἨ [818 Ῥαββαρθὸ τηδάδ ὈΥ͂ (86 
ΠΡ ΤΠ 8[16 ΟΥ68--- ΕἸΔΗΟΒ ΟΥὗἨ ΑΑΞΕΪΒΙ----ἰβ ποὶ 

86 τἰχηθ ὁπ." Ηδυῦμποεσ. [Τ λἱβ δρρὶϊοδίίοῃ ἰδ 
Τα Οἢ ΟἸάοΡ ἴδῃ (86 τηϑηἀϊολπὶ γα οὗ ἰδ6 τοϊά 
δο8. Κδ(. ΑΠΙΟΩΥ͂ οὗ ἘχΥρῖ, [6 Ραισί το; οἵ Ομ πη’. 
ὅδ ἸΩΟΏΚΒ, ὙΠΟ 6 Ὠραγὰ {18 δογὶρίυγο 1οββοὶ ἰὰ 
(86 οὨυτΟΙ, υπαογβίοοα ἰῃς ΞανίουΣ᾽ Β ἰη  υποιίοη, Τοῦ. 
21, ἰπ ἃ ᾿ 6 γα} βθῆβθ, δῃὰ 801 ἢ18 τὶοῖλ Ῥοββοβείομϑ, 
Ροϊδἰ πη ΟΠΪΥ 8 βυ ΠΟΘ ΠΟΥ͂ [0Γ {1|0 Βυρροτσὶ οἵὨ 113 εἰ" 
ἴον. ὍΝ ΒΘΩ ΒΏΟΠΙΣ αἰϊογναγὰ δ6 ποαγὰ 186 (ο5ρεὶ: 
Ταζο πὸ ἰλουσὴλέ ο7) ἐλ 7οϊϊοιοὶπο τιογοῖπρ, μ6 5οἰὰ 
186 τοϊηδίπαοῦ δῃὰ χαγα ἰΐ ἰο 186 ρΡοοσῦ. Τῇ Βοπιδὴ 
Οδιδοϊΐο σοτηγηθηίδίοσβ ἀπ στρογ 88 886 {ποὶν ἀρθ- 
{τπο οἵ γο]ιιπία Ὺ ῬΟΥΟΓΙΥ͂ 88 81 Θ556 118] εἰθτηθοὶ οὗ 
186 ἰρθον Ομ γιβίίδῃ ρογίθοιϊοη ΤΥ οὐ 118 μ88- 
Βᾶρθ. Οοαρ. Μαϊἀοπαίυβ, Οογμθι 8 ἃ [αρίάε, διὰ 
βοδοσρ ἐπὶ ἰοο. Βαΐ ΟἸγϑὲ οοτησηβπαβ αὐ ΗΒ ἀἷδ- 
οἶρ]θ8 ἰο Ὀ6 ρογέροϊ, τέλειοι, οἰ, ν. 48, δῃὰ εοὸ ἣὶ, 
Ῥαυ], 1 Οον. ἱἰ. 6, Ῥ}}1}. 11. 1δὅ ; Οὐ]. ἱ. 30, ἘρΆ. ἵν. 
18: δπὰ Κι. Φάᾶτϊηθβ ὶ, 4. 1. 2. ΤῈ6 σουμθε}, (Βογὸ- 
ἔοτο, τηυϑὲ Ὀ6 υπῃαογϑίοοά (ἷπ ἃ Β6ΏΒ6 ἴῃ ἩΔΙΟΒ ἰδ ἰδ 
ΔΡΡΙΙΟΔΌ]6 ἰο 8}} ἰσθ Ὀθ ον ΓΒ.---Ρὶ, 5.} 

ΒΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΡΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

ΤῊΣ χοοά 88 νἱονσθὰ ἴῃ ἰδ ἸΙρῃὶ οὗἁἨ [ἢ ξΟΕΡρε].-- 
ῬΓΟΡΟΓΊΥ ἴῃ ἰδ6 Ομ τϑίδη ἴατα]γ.---αοα (86 δισυοῖ 
δῃὰ β0]6 σοοὰ, δηὰ {Π6 δουγος οὗὨ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ΟἿδοῦ ροοὰ.--ο 
ΤΏ Οδαγδοίον οὗ ΟἸ τ διϊδηβ.: 1. ΤΟΥ κῖνο ᾿μοιμβοῖνο 
(0 ἰδδὺ πίοι ἰθ χοοά; 2. ἸΠ6Υ ἀο (μδὶ πϑὶοὰ 9 
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ξοοᾶ; 8. 1ἢΠ6Υ Βο]ὰ ἐποῖν ροβϑοββίοῃηβ ἴον ἰδδὶ τ ΒΟ ἢ 
8 βοοὰ. Οτ, [86 ρτίποΐρ]ο---Ἰ. οὗἉ 811 νἱγίαθ ; 2. οὗ 8}} 
ἀαϊγ; 8. ΟΥ̓Ὠἁ 811 γι τί οἰ .68.---Ἴ)ὸ ἸηαυΐΓΥ οὗ ἴΠ6 τίοἢ 
γουῃς τὰ: “Ἶ Βαὺ ρὈοα ἰπίηρ τασδὶ 1 ἀ0 7." 88 6χ- 
Ὀγϑββιηρ ἃ ἱμσθοίοἹ ἃ οτοῦ: 1. Ηὸ βΒθϑιῃβ ἴο ἰμῖπὶκ ἐμαὺ 
[6 σὰῃ Ὀ6 βατϑὰ ΌΥ ἰβ ΤΙ, 2. ὈΥ ἀ6665 οὗἁ Βρθϑοὶδὶ 
Ὀομοῆσομοο; 8. ὈΥ̓ Βοῖαθ ρδυ( ον ἀοοα, τ ΟΝ τ 
ὑο ὍΓΟΤ δηα οοιῃρ]οίθ 811 5 ΡΓΘΥΪΟῺΒ τὶ ὐΘΟΌΒΏΘΒΒ. 
-.Α τῦϊοῦ οὗἁἩ 186 ΒΥπΑρΡΌρΙΘ, Δα γοὺ Β6 88 Π0 60ῃ- 
οορίίοη οὗἉ (88 αν ἰῃ 1.9 Βρὶ ΓΙ ΓᾺΔΠΠΥ ; οΥ, ἴπ6 ἔρατα] 
ἰφμόγθῃοθ τοβυ πρ' ἤτοι ΠλΘΓΘ Ἰορα] Ἶθτη.----ϑ Γάδ οορ- 
ἴοη δμα βοὶ ἐτὶ σου 8ηι 688 ῥτοἀποίηρ ΘΔ Οἢ ΟΒΘΓ.--- 
ΤΊ χυοδβίϊοῃ οὗ {π6 ΥΟΌΠΡ τηΔὴ 8ου]ἃ ἤᾶνο ὈΘΘΠ: 
Ηοπ ΠΙΔΥ 1 Πᾶνα οἰθτηλὶ [6 ἴῃ οτὰογ ἴὸ ἀο ροοὰ 
τι ΐπρ 3ῦ--- δ σατῖουβ ΤΌΣΤΩΒ οὗ βε ΕΥΪ  ὨἰΘΟΌΒΙ6ΒΒ : 1. 
δου σα θοββηο88 οὗ ἰ86 μοδά δπὰ οὗ ἱμ6 Βϑατγὺ (οὗ 
ἀοοιϊτϊπθ δῃὰ οὗ βοηϊπηθπὶ); ΟΥΓ, ῬὨδγίβθοθ ἴῃ {86 

. βἰγϊοίοδὶ βοῆϑο; 2. βο ἐὺ ρῃιθουβηοθθ οὗ 86 ποαγὶ 
ΜΠ οὐ μοάοχγ οὗὨ (86 Βοδα, 88 ἴῃ {86 ο486 οὗὨ Βοῖ8 
ἴῃ (86 ΟΠ ΓΟΝ πη0 Βθοῖὰ ἴο δ6 ΖΘΆ]Ο 8. ἴῸΓ ΒΟ ΠΉΘ6ΒΒ 
οὗ ἀοοίτϊηθ : γΥ 1Ά506 Βοδά, δοτὰ- 
Ὀιποὰ Ὑ 1} ὁ ι8] πορα, δ μου ἢ 
(9 στουμα8 ΤΩΔΥ͂ ποὺ Ὀ6 ΓΆΠΥ ὑπαδγβίοοα, 88 ἴῃ [ἢ6 
6886 οὗ (8 γουπῷ τΔ δῃηὰ οὗ ΤΏ 8} ΟἸ τὶ βίίδῃ ᾿ορα]- 
ἰβι8.---απίδροιίβτη Ὀθίνγθθῃ [86 861 ἀθ]αβίοῃ οὗ ἃ τζδῃ 
δηὰ {πα [ο]ῖ ποοὰ οὗὨ 18 μοδτγί.---- ΠΣ του πὶ]ὺ ΘηΐοΓ 
ἰηΐο 116, Κορ [6 ΘΟΙΩΠΙΔΠΟΤΩΘΙΜΒ ;᾽) ΟΥ, γ78 ΟἈΠ. ΟὨΪΥ͂ 
6 ἔγοοϑ ἔγοσῃ ἴθ ἰδ ὮΥ π6 ἸΔῪ : 1. ΒΥ υμῃμάἀογβίδησ- 
ἴῃ ἰΐδ βρίτἰταδὶ ἱτηροτί (118 ΔρΡΙ]οδἰΐοη 10 ἰῃ6 ΒοΔΓΙ) ; 
2. ὉΥ σοι ργομοηίηρ 811 {8 6 Θοτματηδματηθηίβ ἰηἴ0 Ο6 
ΘΟΙητιδη ἀτηθηὺ (οττηΐϊην, ἃ8 10 σοῦ, ἴπ6 ροϊηὐ οὗἩἨ [86 
ΔΙΤΟῪ ΟΥἨ {16 14.ὶ}; 8. ὈΥ͂ ΒΙΠΟΘΙΘ δῃὰ δαγῃϑδὺ β6]ξοσ- 
διηϊηδίίοῃ, ἴῃ ΥἱΟῪ οὗ [ῃ6 ὁπ6 στϑϑὺῦ οοτωσηδη πηθηὶ 
οἵ Ἰονγα ἰο σοἂ (186 ἰδατν υογκίηρ ἀθ81}).--- ον [88 
ΤἸιοτὰ ἀρΡ}168 186 ἰδ ἴῃ ογάθγ ἴο ἰγϑίῃ 8 ἔοσ [Π6 ρΌ8- 
Ρ6].---Τ 6 το γοῦπρ' ταΔῈ ἰπ (88 ΒΟ 00] οὗ ἴμ6 Πιογὰ. 
“-Οὐ τῃ6 οἷοβθα σοπηροίίΐοῃ Ὀοίθο Βρὶ τ 8] δηὰ 
ΤοΙΏΡΟΥΓΑΙ τίσ 658 (ΟΥ γαίῃ, (86 αἰζοτωρὺ ἰο Ὀ6 τ]6}): 
1. βρί γϊαμὶ τίσ μο8 Ἰοδαΐϊηρ ἰο ῥυὰθ δῃᾷ ργϑιθῃηβίοῃβ ; 
3. ἰστροχαὶ τίσ 68 οἴθῃ βογυΐϊπρ ἴὸ ΘΟΠΟΘΆ] Βρίγ τι] 
ρογοτίγ.---ΤῊο ἀδηροτβ οὐἁἨ τίοΐε8 (δναγίοθ, ἰοῦ οἵ 
Ῥίοαϑατο, ῥτίάθ, οοηβάθηοο ἴῃ ἰθυροσαὶ Ὑγ Δ] ΔΉ, 8188 
Βρί τἰϊαλ} γ, 56 ΚἀθοορΟη 88 ἴο ΟΡ βρί γι] βίδιε).---- 
ΤΏ ΟΡ]οοὶ οὗἉ τ ΟΒ68.--- πο 014 ἰπιογργοίδιοη οὗἨ (818 
ἀροϊαταϊίοι οὗ [86 [μοτὰ : 1. Τα ἰπίεγργοίδ θη μὰΐ 
ὍΡοη ἰΐ ὈΥ͂ {μα ἀἸΒοῖρ]65 : 2. [86 ᾿π οΡρΓο Δ ΟῈ οὗὨ 188 
Μαβίοσ.----  Ὑ78ὲο ἰμοη οδῃ δ βαγνοα 9 οΟΥ, Δἢ δα β 
δβίοῃι ἰῃμδὲὶ 411 πγϑθῃ βῆδγθ (ἢ6 βαπὶθ ρυὉ δῃὰ Ἰονο οἱ 
86 ποιγὶ.-- ΗΟ ἃ τίσι 8 ΙΏΔΥ ΘηΐΟΡ ἰηΐο {δι 
Κίῃράοτϊῃ οΥ̓ Πποδυθῃ: 1. 1 ἰβ δα β αἰ ΒΟ] ἴῃ ὮΪδΒ 
ῬΘου ΔΓ οἰγουμηϑίδησο8; 2. ἴδ 18 ἱπηροββῖθ]6, ἐξ ἰπ 
τηϊπὰ δηα πραγὶ Βο οἴθανοβθ τὸ δΐ8 τα] (1π6 ῬΒΑτ- 
8668) ; 8. 10 ὈΘΟΟΙΏ68 ΡΟΒΒ[Ό]6 ὈΥ̓͂ ἃ τηῖγδοῖ6 οὗἁὨΜ αἰν]η6 

ο6 (Φοβδρὰ οὗἁ Αγίτηδιῃθ8).---- 6 δηίσαησα ἰηΐο [88 
ἱησάοχ οὗὨ Βροᾶγοη: 1. ὙΌΓΥ. ἰΠΔΟσΟΒΘΙὉ]6 ἴὸ [6 πδὺ- 

ὉΓ4] τηδῃ : (κα) ἴξ ἰβ ΔΙ ΤΑΥ͂Θ, δμα ἴῃ ΘΥΘΡΥ͂ Ο856, 8 βίγαὶΐ 
ἔϑϊο; (δ) ἴδ Ὀαοοπηθ8 (6 6γΥ6 οὗ ἃ πϑϑᾶϊθ ἰὸ ἴΠοβῈ 
ἯὮΟ 8τὸ τίοῃ. 23. Βυΐ 1ὲ 18 συ] ΟἿ ΟΡΘη ἴ0 ὈΘΙΙΘΥΘΙΒ: 
(α) Ἰεαάΐπρ [86 σομυΐηθ αἰβοῖρὶο οὔ Ομ σῖβὶ ἰπΐο [86 
απααορίζηρ-Β4}}, Μαῖι, χαν. 10: (δ) ἰὺ 18. ἃ ψαΐθ οὗ 
Βομον ἴο [1131] ρ]Π]οστοσΒ οὐ ΟἸτἶβ ; (6) ἃ ἈΘΑΥΘΠΪΥ 
ἔϑϊθ οὔ Οὔγ τοϊυγῃ ἴὸ ἴπ6 Εδιμου ΒΒ ἤουβα, “01 χῖν. 
9.---ΤῊο ναγίουβ βίδροβ οὗ δυἹ], 45 γαργοβϑοηϊθα ὈΥ͂ [Π6 
ΒΥΤΩΌΟΪΒ ΟΥὗ ἃ “ ὁαπηοὶ,᾽)" ““πΌΪν 68, ἀῃμὰ ἃ “ΘΠ ΘΥΔΙΟΣ 
οὗ νΐροσβ.""--- Το σαπιοὶ τ ἢ 118 ΠΘΑΥΎ Ὀυγάθῃ ὈΘΌΓΟ 
6 εγ0 οὗ 8. Ὡ6661]6, δὴ δ] οπλ οὗἁὨ δνδγῖοθ οἵ οὗ 
ποτὶ αἸγ-τοϊη ἀρ ῃη685 βἰδηάϊΐηρ αὖ {Π6 σαΐθ οἵἨ ἨθδνΘΏ. 
ΟὐμΡ. Μαιί. χχῖϊὶ, 24.---Εοσοπογδίΐοι δ ΡΟΥΘΓΊΥ ἴῃ 

Βρ᾽ τῖῦ ἃ ταῖσδ ο]6 οὗ γτδθθ; τ βο Ὁ] πρ' ἴῃ [μαϊ τοβροοὶ 
ἴδ Ὀΐγίι οὗἨἩ ΟΠ γσίβι, [λα 1. 87. 

ϑίαγζε :---Οἰοδηοί: 1 τὸ ταπὶ ἰὸ Κῆον ΠΟῪ ΜΘ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 βαγρα, ἰοῦ 18 ΔΡΡΙΥ ἰο ΟἸτίβι, (86 στοαίοϑι 
διυὰ ἰγυεβὶ Τοδοον.---Ζ εἰ δέμδ. Τὰ 15. ἃ σοηοῃ Ὀὰϊ 
τηοδὺ ἀΔΏΡΘΡΟΌΒ ΘΓΓΟΓ, [0 566} οι) 116 ὉΥ οὔζ οὶ 
ΟΡ ΚΒ..-- Εν ΓῪ ροοα ῥ᾽ σομλοίῃ ἔγοπι ρον, 981265 
ῖ. 17. Τὸ διτορδῖθ 1ῦ (0 ΟΓΒΘΙΥΘΒ, 18 ποὺ ΟὨΪΥ ἰο ἀ6- 
816 [0 γκἰ ὉΥ ἰουοϊηρ ὁ τι ῬοΙ]υϊοὰ μαηά5, θὲ 
ἰο Ὀ6 σΌΣΙΥ οἵ βδουῖ]ορα, οὗ. Υἱὶ. 22.---Οδἰαπάεν : ΑἹ] 
ὙΠῸ 8.6 ἱρπογδηὺ οὗ ἱδοὶν βία Ὀθοίογτε αοὰ, βῃου!ὰ 
Ὅ6 αϊτοοίϊοα ἰο [Π6 ΔῸῚ ἴῃ ΟΥΘΡ ὑο ᾿ϑαγῃ ἐμοῖν ρα 
δηὰ π666.---ΠοΥ6 ἰο ΟὟΥ ποῖρο θοῦ [μ6 οἰδαγοβδὺ ονὶ- 
ἄοποθ οὗ ἴον ἰο Οοἀ.---ΗΟΥ ΙΔΔΏΥ ἱπηδρίηο {μπδὺ 
1670 ᾶῦο ἄομθ δυὐουυ  ηρ τοαυϊγοαὰ αἱ ὑμὶν Ὠδηὰ, 
ὙγὮ]]16 ἰπ {τυ ἢ ΠΟΥ Ὅδῃποῦ ΔΏΒΥΤΟΡ Ο6 ὌΡΟΣ ἃ ἰῃου- 
Β8Π4 1 Φ0Ὁ ἰχ. 8.---Ζεὶδίμδ: Το ΔῊ 18 βρί τὶ ἰαδὶ -: 
Ὦρηδα, [ΠΟΥ͂ πρὸ ἰγυδὶ ἴῃ (μοῖρ στο κ5. ρΥἹΘΥΟΌΒΙΥ ἀ6- 
οοἶνα ὑμβοηβοῖνοβ, Εου,. Υἱ]. 8, 14.--- Τα. τηοϑὺ ἀδῃ- 
βοτουβ βίδίο, 15 ἰο ἱτηδρίηθ ἐμαὺ νγ ἃγα στ ῃίθουβ ἴῃ 
16 βἰρν οὗ ὅοα.--- Τοδδαπὶ Βιδί, ; ας ἅττα ποὺ ἴο 
ἐδῖκα 118 ἨΪβίουυ 88 ἰἢ ἰξ ἱσταρ! οὰ ὑπαὺ ὈΥ ὑπ6 ουϊπαγὰ 
τὶς οὗὨ δἰτηβρίνίησ, [86 γουῃρ᾽ τη πουὰ μᾶνο Ὀ6- 
οομλθ ρΡοτέδοῖ, Τῇ ορροβίίθ οὗ {118 ΔρΡρθδσβ ἔγοτῃ 1 
Οον. χἱἱ, 8. Βυὶ ΟἸγῖδὺ ἤοσο βοίϑ ὁπ Βρ6014] σοτλ- 
τηδῃατηθηΐῦ Ὀοΐοτθ ἴΠ0 γουῃρ τη8ῃ, ΜΠΟ86 δἰδίθ οὗ 
τοὶπὰ Ηδ γὑ8}1 ρογοοϊνεα, ἰηῃ ογάθσ ἴὸ οοηνίποο Ὠΐτῃ 
[δαὶ Ὧθ γγὰϑ ᾿πβη 6} Υ ΤᾺΣ ἔγοῖὰ Ῥογίθοϊζου, δηα 880] 
ἴο Κοορ (86 ἰανν.-- Ηο πῦο βονοῖμ ὈουΠ ΕΣ ΌΪΥ 88}}4}] 
Αἶδο τὸᾶδρ Ὀουπ ΠΥ, 2 ον. ἰσ. 6, 7.--- ΤῊ) σ 010 
ὙΟΥῈ οὗἨ Βαϊ ναϊΐοῃ 18 [ΔΓ Ὀογοπᾶ (μ6 Κηου]οᾶρθ ΟΥ 
ῬΟτΤΟΡ οὗ πηδη.---- Ομοϑηοὶ ; Α Β6ΏΒ6 οὗὨ Βρί γι] 1Π801]}- 
{ΥἸἠ ΒΒουϊὰ ποὺ Ἰοδὰ υ8 ἴο ἀφϑραῖγ, Ὀὰὺ τοβυ]ῦ ἴῃ (ἢ 6 
υὐϊυσαρὴ οὗ ἰμ6᾽ στϑοθ οὗ ζοβαβ Ὁ τβί. 

1Άδοο :--ὔατρὶ πα] ποία οὗ απ ογ : Οὐν Τιογὰ ὮθγΘ 
ΡυΐΒ [μ6 χυρδίΐοῃ, ΥΥὮΥ οΔ]]οϑὺ ἰθοὰ Με ροοῦ ἢ ἴῃ 186 
ΒΔΙῺΘ Β6Ώ86 ἃ8 Ηδ ΒΑΥ͂Β, Φοδῃ Υἱῖ. 1ὅ, ΝΥ ἀοοίτσίηο ἴ8 
ποὺ ΜΊη6,---Τ στ ηρ ΤΊΟΓΘ ΡΥ ΟΌ]ΔΕΙΥ ἴο ΗΒ Ὠυτϊηᾶ- 
εὐΐγ, ΌὉΥ ΒΟ Ηδ του]ὰ αἰνγαγθ Ἰολὰ ἃ8 ἰ0 ἰῃ6 Εδλ- 
{86 ν.--- Το Ὅὸ ροτίοοϊς, 1Β ἴοὸ ΚΘΟΡ ἐδ δΟΙΏΣ Πα ΘΕ. 8 
οὗἔἩ Θοά.---Ηδθηοο [Ὁ 18 ουἱάθηΐ, ὑπαὶ 18 γΟ ΠΡ ΤΆΔ 
μδὰ ποῖ ἴη γοαϊδέψ οὐβογνοὰ [86 δοιησηδπασηθηίβ, ἃ8 
86 ΤΌΠΑΙΪΥ ἱτηαρὶποά. 

ΘΟ ναοὶ :--- ὅδδαβ ἰσΐθβ [06 γουῃρ τηδῃ ὈΥ͂ βοιἰπρ 
Ὀοΐογο δἰπλ {Π6 βρί τὶ τι141] Ὀοατίηρς οὗἨ 16 ἰανν.--Β 
ΒΌΘΝ ΘΧΔΙΏΡΪΟΒ, ἰῃ6 Μαβίο στδαυλ}ν ἰτγαϊηοα Ηἱΐδ8 

ηἡἀὐογβίβηα 06 αὐἴξν ᾿ΠΔΌΙ Υ οὗἁἨ Τοδῃ [ῸΓ 
.18 βοοά. 
--Τ ““ΤΌΪΟΡ ᾽ σᾶχηθ ἰοσσαγὰ ἴῃ δδίο, 

8ἃ5 ἰδ Βα οουὰ ποῦ ψαὶῦ οὐ ἀοΙΑΥ ; 5811} ἴζ Ἰοα ἰο 80 
Ἰαβιϊηρ; τοϑυ}] 8. Αἰοστασγα, όσον ῦ, ἢ6 ποῦ ΔΥΤΑΥ͂ 
ΒΙΟΥΙΥ δπὰ ΒΟΙΤΟΎΙ]]Υ.--- 7Ὺ.γε ἐδ ποθ σοοά," 
ΤΉΏΘΒ6 ΟΡΩΒ ΔΓ6 ποὺ βροόΐζοῃ ᾿Ἰσμί]γ, θὰ ὮδΥΘ ἃ ἀθορ 
δηἀ τηοϑὺ Βοϊϑιῃῃ τηθϑηΐηρ.---Ο Ομ ρ. ἰῃ6 δσχοθὶοηῖ 
σοῦκ οὗ 2. ΟΑβρ. ΚΟΗΑΘΕ : “ 7}λὲ πιοβί ἐπι πη ἐπ» 
γα δὶς : Ἰρλαῖί ἰαοῖ 7 γε απαά, Ἰψλαί δλαὶΐ 1 ἀο, ἐλαΐ 
πιαν ἔαυς οἰογπαΐ ἰὰε )" 141} οα,., 1μεἰρζΖ., 1184.--- 

Τη6 οδ᾽ου δίϊοη 18 οοττεοῖ, χορ ἰπ ὁπ6 {{{{]6 ρᾶγιὶ- 
οὐαν: Ὀὰΐ 1818 γοηοῦβ (ἢὴ6 ὙὯΠ016 δοοουμὶ [8]56.--- 
ΕΥ̓ΘῪ οὔθ οὗ υβ [48 βοιωθίβίηρ Μ ΒΟ ΜΘ πιυϑὺ εὶνθ 
ἋΡ ἰπ Ογάϑγ [0 δῃΐον ἴπ6 Κίηράοπι οἵ ΟὨγβί.---αὶ 
δοδίογα. : Ομ ἰΠ6 ατοϑίίοι οὗ τῃ6 αἰβοῖρ]οθβ, “ΠΟ 
πο σδῃ ὈΘ6 βαγϑὰ ὃ ""--οδοδυβα {Π6Ὺ [610 ΘΟ ΘΘΙπ [ῸΓ 
ἐμ6 Βαϊ ναϊΐου οἵ (μοὶν 6] ντ-ηθη, Ὀδοαυβο (ΠΟΥ ὈΟΓΘ 
ἄθορ αϑδοιίοη ἴο ἴμοπι, απ ὈΘΟΘαΒ6 [ΠΥ ΔΙΓΟΔαῪ ἔεὶξ 
ἴ.)6. ἰοῃἀοσηο88 Οὔαγδοίοσβιῖϊο οὐὗἨ 4}1 ἔτ 6. ΤῊ ἸΒίο ΓΒ. 
ΤῊ ΐθ. βαγίῃρ οὐ Ομ γίβι τοδὰθ ὑποῖὰ ἰγθη]ο ἴον ἰἢ0 
ἡ 8016 που]ὰ, : 



ΒΕ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ΕΟΌΕΚΝΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤΗΝΕ ΕὔΤΌΒΕ ΕΚΙΝΟΙΥ ΜΑΝΙΕΈΞΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΒΕ ΟἩΒΟΗ. 

ΟἬΑΡΤΕΒ ΧΙΧ, 97.:ΧΧ. 16. 

Οονταντε:--(α) ΤΊιο φἰοτίουϑ τευγασὰ δυνδι{ἰπρῷ ἴδ 6 Αροδίϊοβ, δο ἃ 4}} πτῶο τεποῦποο ἴδ ἰδ ησο ἴμδὲ αγϑ βϑϑῆ, ἴοσ ἔμ βεχο 
οἵἨ ΟὨγίδί, νϑγβ' 231-80. (Ὁ) Τὴ γονγασὰ οἵ ἔγεθ ὅτδος; οἵ, ἴ:6 ραγϑὺϊο οὔ [86 ἰδθοσεσείη [89 υἱπβογατζά, οἷ, χχ. 1- 16. 

Ἡμίογῖοαί Θιμοοδδείοη.---Ἰτοτ ἀϊδίου δος [80 ἰγδηδδοζίου πῆ 186 τίοΒ γοῦηρ τη, Ῥεΐδγ ραὶ {μ6 χυεῦ 
ἰἴοπ δ8 ἰο {π8 γτονδγὰ πῃ ΐο διναίιοὰ {πὸ ἀἰϑοῖρ]οβ, τμοὸ μβαὰ τθηοαπορὰ Α]} (μίτρα ἂπὰ [ΟΠ] δινοὰ 7εθυι. 
ΤῊΘ ΓΟΡΙΥ οὗἨ [80 Τογὰ ἰβ ζο]ονθὰ, δῃὰ δασίμος ᾿]υδισαιθα, ΒΥ 1.6 ραγβῦ]δ οὗ ἴμ6 Ἰδθοσγοσβ ἱπ μα υἱπογασί, ᾿ 

ἀραιοως-τατεήθλμες τικας κρα,, 

Δ. Τῇῆε φίογίοιιδ γειοαγα αἰοαϊδέπρ' ἐλ6 Αροείϊοε, απ, ἐπ ροπεγαῖ͵ αἴ! τολο τεποινος ἐλ ἰλίπισε ἰλαΐ ατό δοον απ 
ἑεμιρογαί, ΟἹ. ΧΙΧ, 27--380. 

(Ματκ χ. 238-81; [κὸ χυ ἢ, 98--80). 

21 ΤΏΘη δηβνεγοά Ῥοῖθγ δῃηά βαϊα υπίο ἢἷπι, ΒῈμο]α, τσ μανθ ἔοσβαίζθη 81}, δῃὰ ἤο]]οπ- 
28 δα {μ66; τυ βδί 8}}8}} νσ ἤδνθ {μεγβίοτθ ῦ Απά «9808 Βαϊ ὑηίο ἴῃ6π|, ΨΘΠΠΥ 1 ΒΔΥ͂ ππῖο 

γου, Τὺ γ8 νοῦ [π|80] μᾶνθ [Ὁ]ονγθά τη6, ἴῃ [86 Ταρβπογδίϊομ [ταπονυδίϊομ, παλιγ- 
γενεσίᾳ] Ὦδπ {Π6 ϑὅοπ οὗ τωϑῃ 58}|8]] 81} ἴὴ [ουἢ [86 ὑῃτομθ οἵ 18 β]ΟΣΥ͂, γ6 4180 888]] 8: 

29 ἀροη ἔνγεϊνα ἱβτοόπθϑ, Ἰαἀρίηρ {μ6 ὑνγοῖνθ ὑγιῦ68 οὗὨ 18τγδοὶ. 
[ογυβδίκδβῃ ᾿ιουβθδ, οὐ Ὀσθίγθῃ [Ὀγοί 6 γ8]}, ΟΥ̓ βἰβίθιβ, οὕ ἔδί 8, ΟΥὁ τῃοίῃδσ, οσ συ ἴδ,ἷ οἵ οἱ!]- 
ἄτθῃ, οὐ ἰδπιάϑ, [ῸΣ ΤΩΥ͂ Π8ΠῚ6᾽Β Β8Κ6, 8}}8}} σϑοϑῖνβ 8 Βυπαγθα!ο] ἃ [τηδῃ10]4],} 8π 5118} 

80 Ἰημογῖῦ δνουδβίίηρ 186, Βα δὴν ἐδαὲ αγὸ βτβὶ 8.181} 6 1δϑὲ , δπὰ ἰμ8 ͵δβϑὲ δλαϊἠ δὲ 
Βγϑί. ὃ 

1 Ψ ον, 239.-- ΤΠ στοὰν ἢ γυναῖκα, ο» τρία, δῖο οὐἱ δὰ ̓ ῃ Β.., Ὁ...) δῃιἃ το ΩΥ ΟἾΠΟΣ δαι ποσί ἴθ [δηὰ 1π ἐμ εἴς 8] εὐϊ- 
υἷοηδ οὐ 1ϑοτηδηῃ, Τἰδομοπάοτί, ΑἸοτά.--Ρ, Β.] 

3 Ὑογ, 29.---Βὶ, Τὰς [δὰ ἴδ) οτε]64] ΘΠ 008] τοδὰ, δα 'ὰ 1χιχο χυῇ!. 80: πολλαπλασίονα, τπατν ἔδει 66 τἸΉΟΓε, ἴοῦ 
ἑκατονταπλασίονα, α λωπανεα {ίπιθδ τη 06) ΔΒ Ματκ ΒΔ 1Ὁ 

δ γεν. 80.---ἰΠ ἴογαὶν : Βυξ πιαὴν Ἀγεὲ ἐλαὶ! ὃ6 Ἰαδί, απὰ ἰαδὲ γε͵ πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, 
καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. Οὐοαιρ. ἴθ δσσγ. Νοέοα.---Ῥ. Β.] 

} 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙΑ 

γεν. 27. ΤΉΘΩ δηδισοζοα Ῥροῖοχ.---Ὁ 9 Ὑ εἴϊο 
ΤΟΙΏΔΙΚΒ: ΤῈ αὐοϑίίοῃ οἵ Ῥοίοσ νγγχῶβ δου ΘΠ} Οσοδ- 
βἰοποα ὈΥ̓͂ ἰῃ6 ἀδιηιδηὰ ὙὨΐοἢ (Π6 1,οτὰ Πδὰ δἀάτγοββοα 
ἴο (86 γουῃς 8, Μογοῦ ΟΧρυοβδ68. ἴπ6 ΒᾶΣΩΘ ἰά68, 
δηὰ δάάβ, ὑπαὶ [80 ποτὰ ἡμεῖς 8 Ρυὺ ἐογπαγὰ ὉΥ͂ 
ὝΔΥ οὗὨ ΘΙ ΡΠ Δβὶβ, δὰ ἴῃ οομίγαδίὶ ἴὸ (06 οοπαυοὶ οὗἉ 
186 τοῦ; γουπρ δη. δ Ὑ οἰΐα βυρρεβίβ, “ἱπαὶ Ῥὸ- 
ἴθ᾽ τηυδὺ ἢᾶῦθ ὀχροοϊθα βοῖηθ τῃδίου Δ] δαυϊνδὶοῃὶ - 
Οἰβογ δα 6 τουἹὰ ποὺ πᾶνὸ ρΡυὺ (ἢ}8 αὐρϑίΐοπ, Ὀυὶ 
αν Ὀδοη Ββαιϊββοὰ πὶ [86 ἱππναγὰ δηὰ βρί γι δὶ 
οομέοτί οηὐογοὰ ὈΥ̓͂ 4]1 ἀΪβο1 0165" (θὰϊ οορ. 1 Οον. 
χν. 19). ὟΥὔο δασηΐὶ ἐμαὶ ΠΟΤῈ ὙΓύ8 ἃ β]'σῃὶὺ ἴσαοοθ οὗ 
ἃ ΙΠΟΓΟΘΏΔΙΎ Βρίτὶς ἴῃ (18 ἰπαυΐγγ. ΤῊΪΒ ΔΡΡΘΘΑΓΒ 
Ὀοΐἢ ἔγομι νον. 80, δῃὰ ἔγομη [86 ῬδγϑΌ]6 τ ΒΊΟΝ ἱτὴς 
τα θα δύο] ἔθ] οσθ. 5.111], [86 δαἀτιϊχίατγο οὗ 86 ββῃηθαβ 
ἯΔΒ ὨΟΐ ΒΟΝ ἃϑ ὙΒΟΙΙΥ͂ ᾽ο ΟὈθουσα {86 Πίρηοῦ ἱτηροτὶ 
διὰ ἰσυὶὰ οἵ ἰδ6 αυορϑύώοῃ ἰίβο!ῖ, [Ια ἔδοί, δ πουρσὴ 
[86 ἱπαυΐγΥ οὗἨ Ῥοΐοσ νᾶ ἴῃ σγοΐογοπμοο ἴ0 ἃ γογαγα, ἰΐ 
Ἧ88 σουομβοα ἰῃ ἰΠ6 χηοδὶ ἀἰδῆἀοηΐ ἀπ Πυτα ]6 ἰδῃ- 
ξιδρο: τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; Ἰλαὲ ἐλοη, δλαϊὶ το6 

υδῇ 85 180 γυϊκαίο: μέα ἐγσοὸ εγὶέ ποδί Βαὶι 
Ῥδυλυβ 8 τηϊβίαιοη ἴῃ ἰμύογρτοῦηρ ἴῃ6 τηθδπΐηρ᾽ οὗ 
(806 εἶδυβε: δι (μὰ δβ.8}} τὸ ἰιατα, νἱσ., ἰο ἀο ἢ 

Εἰγα ἸΑτγ, τὸ σδηποῦ ἀστοθ τ ΟἸΒΒΔΌΒΟη ἴῃ ραγὰ- 
Ῥῃγαδίηρ ὃ: ὙΥμαὶ 888} 6 οὖν ρογίου  {ὙΠῚ 
Τῆοα Ργοπουποθ (86 ΒΑΘ ΒΘὨΘΠΟΘ ὈΡΟῺ 18 88 ὕροῦ 
(18 γοῦῃρ τῇδ ἢ ΤῊΘ ΘΧργοββίοῃ ἡμεῖς ἴ8 οὐ ἀθΏι} 
ἰηϊοηἀοα ὈΥ͂ ὙΑΥ οὗ δης 6818 ἰὼ (Π6 τοῖς πηδλῃ πῦὸ 
᾿οου]ὰ ποῖ πῖον [80 Εἰπρυοτα οὗὨ Βϑδνθῆ: ψῈ}]6 (6 
βίδιοιηρηὶ, “" Βελοίά τς “7ογβαζεπ αἱ," 8 ταοδοὶ 
88 ἃ Τοῃοθγοα ἔοττηδὶ τοπυποίδιίίοη οὗὨ (Π6 που]ὰ, οοπν- 
Ὀϊηραὰ ἴῃ (μὲ8 ολ86 τῖἱἢ (6 ἐἰτιϊὰ αποϑίοι (π οὶ ἰ8 
Ὡοΐ ογϑῃ γροογαρὰ ἴῃ ῃ6 ἀοβρεῖδ οὗ Μασῖς δπὰ 1.016): 
Ὑμδαῖ ἰμοῃ ἢ αὶ 888}} τὰ μανοῦ 

Ἧγ)ο Βανὸ ἔοσυβδξκοῃ 8]].-- -ς οἰϊ δηὰ Μοσεσ 
τοραγὰ ἴΠ686 ῬΟΤΒ 85 ἱτιρ γἱηρς ὑμαὶ [Π6Υ͂ ΠΟ ἸΟΠΡῸΡ 
ΟΟΟΒΒΙΟΏΔΙΥ τοϊυσθὰ ἰὼ ἰμοῖὶς ΒοΙθθ8 δπὰ ἱγδάθβ. 
Βαϊ ὀνϑῃ ἰζ [818 ἰάθα ποτα πρὶ ἱποοπαιβιθηὶ πίιὰ Φοδῃ 
χχί. 8, ἰ που]ὰ ουὐἹἀθΠΠΥ ΤΌΤΤΩ ΟὨΪΥ ἃ ὙΘΓῪ ΒΘΟΟΠΟΔΓΥ 
οοπδβίἀογαίίου. Τῇ ᾿ηδίῃ ροϊπὶ ᾿1ο8 ἴῃ {86 ἔλοί, ιμδὶ 
ὙΠ6Ὼ Ἰοανίηρσ Ο411166, (ΠΟΥ δά, ἰπ ταϊηὰ δηὰ μοατί, 
πὰ ἰο [86 Ὀαδὶ οὗ ἰδεῖν υπαογείδηαϊησ, τμδάδ ἃ οοπν 
ΡΪἰοίο γτοδυμοίδιίοη οὗ {80 που], δ ἃ Τα ΓΘ ΠΟῪ τοδ ῦ 
ἴο ἔΌ]οῦν ἐμοῖς οσὰ, οὐ ΗΪ8 βϑίἢ οὗ βυδετίηρ, ἰο δ 
ταβδιοη. «ψεβὺβ πδὰ δ᾽γοδαγ ὑγοάϊοιοὰ Ἠΐ οπὰ ἴα 
ἴυγο βίου, Ὀυΐ 68 γοὶ Ησ δὰ ργοδοσυϑα βἰϊοηθα δρουὶ 
[86 ἔπΐυγα οὗ ἰδ αἰδοῖρ]οβ. ΟἹ (18 ροϊμὶ {ΠΟΥ͂ ΠΟΗ͂ 
δδικοὰ ἔον σι μοῦ ἱπέοιτηδ ίοῃ, 

γεν. 28. Ασιᾶ ϑοδυδ βαίὰ ἴο ἰδθπι.--ὕεῖ. 23 

Απά ΘΥ̓ΘΓΥ μα (ἢ δὲ μαίῃ 

' 
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αὐ δοάϊθβ ἴῃ 9 Βρδοὶαὶ Ῥγοσωηΐδ ἴὸ ἴῃ6 ΑΡΟΒΊΪΘα ; τοῦ. 
99, 186 ζοηθΓΑ] δίαἰοτηθηῦ ἴῃ ΓΟίογ 96 ἰο 811} (86 ἴο]- 
Ἰονγοῖβ οὗ ΟἸ γι: σ 16 τοῦ. 80, δπὰ [86 ῬδΥΘΌ]6 
ΜΙ ἰοἢ ο Ἰοντβ, ΟΧρτοθ8 ἰ06 οοπάϊιίοη οὗ Ὀοΐδ 1680 
ῬτΟΠΙΪ868. 

Ὧ2ο Ὅο δανὸ ζοϊϊουυοὰ Νῖο.---ΤῊο οἰτουτῃ- 
δίδῃσο [δύ ὑσγοῖγο ὑΠΤΟΠ6Θ ΔΓ6 Ρχοτϊηΐϊβοα, Ῥγουθβθ (δὶ 
εὖ δἀάτοβϑβθ νγὰ8 αἀἰτοοίοα ἴο [86 ΑΡοΒβί]68.--- τ ἴ8 6 
τουονδίίου, πταλιγγεν εσία,---ἰ6 οομρ]οῖο ΟἸγίδ- 
ἄδη τοροπογδίίοῃ, θοΐηρ [86 τοβίοσαϊίοη οὗ (5 που]ὰ 
οἵ ΟὔΤΆ, ΟΥ 86 ΔρΡοδγϑῆοο οὗ [86 ΠΟῪ ξ60ῃ, {Π6 στοδὲ 
ἐπιφάνεια, ἴῃ οοπ ταὶ ποίου, ἴο ἐδ 6 ΘΟΙ τ ποοιηθης 
οὗ ἴ186 τοροῃογαίοη---ἰϊβ τοοῖ δηὰ ρῥυϊηοΐρ]ο (1Π 6 ἄνω- 
θεν γεννηθῆναι, Φοἢπ {ἰ]. 8, ΟΥ ἴῃ6 ἀναγεννηθῆναι, 1 
Ρεῖ. ἃ 858 οι ἔοττηθὰ {μ6 Ὀα518 οὗἩἨ (06 σδοτηρ]οῖθ 
τοδίογδ[ου. 01η ροϊηὶ οἵὗὨ ἔδοί, ἴξ οοἰποῖάθβ πὶ ἰῃ6 
ἀποκατάστασις, ΑΟοἰβ 111. 21, ΔΙ Πουρἢ [86 ἔπ ἰάθδϑ 
ΔΙῸ ἰδγοηι." ΤῊ Οχργοββίου, λουήρὸν παλιγγενε- 

“ σίας, ἴω ΤΊ, 1], δ, δοοσὼβ ἴο οοιαρτομοπὰ (86 ὑντὸ 
1.685 οὗὨἨ τορϑηογδοῃ ἴῃ ὑυϊμοἶρ]6 πὰ οοσηρὶοίθ γΘΏ0- 
γαϊίοηυ, δῃμὰ 4130 ἴ0 ροΐῃὺ ἐογνδγὰ ἔγοτα ἰ86 ὁὴ6 ἰοὸ 
16 οἴδον. ΗΠ ΠΑΓΥ ΔΡΡ 68 ἴῃ 6 ὀχρυδβϑδϑίοῃ ἴὸ 186 ὅτβὶ 
Τοροπογδίοη, δηά, οοπηθοϊϊης πῖνῃ ἰὺ 86 τΌΓαδ, 
ἀκολουθήσαντές μοι, τοπάογΒ ᾿ὑ: κὙ6 Ὑ8Ὸ Βᾶνθ ζ0]- 
Ἰοχοὰ Μ6 ἰῃ 186 τοροπογϑίοῃ, ΟΣ 88 τορεηθγαῖθα ροῖ- 
ΒΟΏ8." ΘΙ] ΟΣ, Ἠδιητηομα, ΕΟ ον, οἴο., υπάοτ- 
βἰδῃηὰ ἰΐ 88 σοΐοστίηρ 10 ἴ86 γβὶ σορϑπογαίον, δηὰ 
ἌΡΡρΘαὶ ἴῃ ρῥτγοοῦ ἴἰο 11, δ. Αὐρσυϑύπο, ΤὨΘΟΡὮΥ- 
͵δοί, δὴ ἃὰ Ἐπ γηιΐιβ ΖΑ. τοῖον ἰὑ [0 [Π6 ΓΟΒΌΓΓΘΟ- 
του οὗ {μ6 ὈοαΥ, ΕἸ ΖΘΟἢΘ τ γα ΡΥ ου ]ΔΥΪΥ (0 τῈ6 
δηδ] Ἰυάρταοηῖ, 6 εϊϊο δῃὰ Μογον (αἴἶογ Βυχ- 
ἰοΥ ΒΒ 1αχίοοα Ταϊπιμά, ἘΞΊΣΤΙ ὉΥΊΓΙ, ΒοιίΒΟ] 4 8 
Ολτγιείοἰοσίδ) ΔΡΡΙΥ ἰδ ““Ἃἢ΄ο ἰῃ6 τομουδίίΐοῃ οἵ [86 
ποιὰ, το μδὰ Ὀδοη τυϊηθὰ δὰ ἀοδίγογρα ὈΥ͂ ἰῃ6 
41}, οὐ ἰο “186 τοβίογβ οι οὗ ἐδ 6 τ|ὴ0]6 ὈΠΙΨΟΓΒΘ ἰὸ 
ἰϊα οτἰρίηαὶ βίαι οὐ ρμογίοοϊοῃ Ὀθίογθ ἴῃς (Ἀ]1. 
ΒΗδποα ἰὸ που]ὰ ὨΘΔΡΪΥ οοιτοϑρομαὰ τἱϊὰ ἴΠ6 ἀποκα- 
τάστασις (ἃ6 Ὑ οἰΐο, οοταρ. ΦοΒορ. «πέϊρ. χὶ, 8, 8, 
ἀποκατάστασις: 8,9, ἡ παλιγγενεσία τῆς πατρίδο:). 
Βυὲὶ πὰ]6 [μ6 ᾿ἰδίίον ἰθστω γοίθγβϑ ΤΌΣΟ ῬΑΓΙΪΟΌΪΔΡΙΥ ἴὸ 
ἐμ τοβίογδίΐζοη οὗ ἴμ6 οτὶρίῃαὶ βίαϊδ οὗ ̓ ΐησβ, δοοοτά- 
ἧπα ἰο 186 ῥγοιηἶβο οἵ αοα, οΥ ἰο [86 11] τϑῆθναὶ δηὰ 
ΤΘΟΟΥΟΙΥ Οὗ οὔ ἀἰθοαδοὰ, ἀἰβογάθγοα, δπὰ ἀοοδγίηρ 
ποτὶ, ἰῃ6 ΘΧΡτοββϑίοι παλιγγενεσία 5068 Ὀσγομα ἰδ, 
διὰ μΡοϊηΐβ ἴο [86 Διγίμον ἀθνθορσλοηῦ δηὰ δάναηοο 
οἵ ἴ8ο 16 οὗ τηδὴ ἔγομλ 118 οεἶί αὶ βίδα οὗ ἰϑστοδί δὶ 

ϑοί658 ἴο ἃ Πίρῇον βίδίο οἵ βρίγϊαδὶ οχίϑίθηοα 
8661 Οοτ. χν.). Αἱ (86 βϑῖωθ ἔἶπηα, ἰδ 18 8150 ἐπηροτ- 
ἰδηὶ ἴ0 ὈθΑΓ ἱπ ταϊπὰ ἰμδὺ 86 ὅγϑί “' σοζεπογαίίοῃ," ἴῃ 
Ρεϊποῖρ! δ, οομίδίηβ [86 ϑθοοπά, δηὰ [δὲ ἰΐ 18 οομίη- 
ὨΟΌΒΙΥ οατγτίθὰ οὐ δηὰ ἀογνοϊορϑα ὑπε]ϊ ἴῃ 6 θη] βίδζε 
8}4}} Ὀ6 αἰϊαϊποα. Ηδπορ, δουρὶ [86 1,οτὰ ΒόΓ 

Ἷγ τοίοττοά ἰὸ [06 8:4] οοτμρΙθοῃ οὗ [ἢ6 
᾿ηπασμάκ οὗ Βοῦσεπ, Ηΐβ βἰδίοιμθηὶ 180 Δρρ]ΐθ8 ἰὸ 
πο οἴου δναϊιίηρ ἴῃ ΑΡΟΒ.1]69 αἴνον ἀθδίῃ ἰπ (88 
ας τύα οὗἩ ΟἸμγίβι, δῃὰ ἴἰο ἐμοὶγ βρί γἰ 8] ΒΌΡΓΘΙΏΔΟΥ 
ἰῃ Ηΐπι ουϑῇ ὙὨ 110 ὁπ Θαγίϊι, 88 Ὑ611 ἃ8 0 [86 ρστδά- 
18] ἱπότϑϑϑο ἴῃ δβρίγίιυ αὶ ἔθ] οσβῖρ 11} ἐμοῖς αἰογβοα 
Μαβιοσ. (Οοωρ. δΐτοσ. Δοίδβ ΟἹ. οἢ. χυΐ. 28.) 
ΨΩ ἴδ9 βου οὗ Ἀδδι 5861} κἱἱ.---ΤῊϊΒ οἰδιδθ 

ἀχρίδῖηϑ τότ {0}}} ἐη9 ἱπηροτὲ οὗἨ ἰῃ6 ρα] προπεβῖβ. 
-- Οἱ ἴδο ἴδτουο οὗ Ηἰἶ κἴοσυ.--ΤῊο δόξα ἰδ (86 
βἴοτγ οἵ Ηΐβ δρρϑαγίηρ σθθῃ ΗΪΒ βρί γι] ῬΟΥΘΓ 
8Δ}} Ὀδοοσλθ ΠΥ τχδηΐξοϑὶ. Ηρηοθ [88 ΟΧΡΓΟββίο 
ἀοθα πο δἰγτρὶ τρϑϑῃ, “ἢ 6 ἴτοηθ οἱ ὙΔοδ (6 
Μδβιοσ 8881} τοῦθδὶ Ηϊπηβοὶ ἴῃ Ηἱβ ρἵοσγ,"" Ὀυὶ 4180, 
“6 ΤὨγοΘ ἩΔΙΟΩ 8 (Π0 τοβιδ 88 Ἧ56]1 858 (10 τηδηὶ- 
1οδιδϊίοι οὗ Ηἱΐβ αἷοσγ." Τα Τγομθ, ποι Ηδ οο- 

4 ΟσΡι ἰθὺ Βον. χχί. δ: “" βδολοϊά, 1 πιαΐξΦ αἷ (λέίπρε 
460. -Ρ. ] 

ΘΌΡἑὁ8 ΔΆ ΔΟΒΑΠΘΙΟΓ, ΓΌΪοΡ, ἰυὐρσο, δηὰ τηδϑίοσ, Θ0ἢ»- 
δι τοῦοδ, 80 ὑο βροδᾶῖ, [86 Θϑηϊσο δηὰ [86 τηδίη αἰϊγ δυο 
οὗ Ηἰδβ βρί γα] φ ΟΣ, τ θ ἢ ΕῸ]]Υ απο] θα, (Οομρ. 
Μαῖιί. χχν. 81.) 

ἯὯο αἷδο 88}8}1 εἱξ προῖ ἴτσοῖνο ἰὨχοσοα.--- 
ΤῈο πύσρον οὗ ἴ)6 ΑΡροβίίθβ 18 ϑοῦθ βυϊτημηθὰ ὉΡρ 88 
ἵποῖνο, οουτοβϑροαϊηρ ἰο0 ἰδαΐ οὗ (.δ ἰγἱθ68 οὗ Ιϑγδοὶ, 
Αοοογαϊηρὶγ, [6 ῥτουῖβο αἀἰὰ Ὡοΐ ΔΡΡΙΥ ἴο ἰδθπ ἱῃ» 
αἰ νυ} }., ΠΟΥ ἀο68 ἰΐ σοῃίδὶη ΔΩΥ͂ Γοίογθηοο ἰ0 ἐδ9 
Ἰδαῖος δροβίδϑυ οἵ Φυάδϑ. θη ἰῃθ ΘΟΠΙΓΑΥΥ, [Π]15 ῬτοΣΩ-. 
δο του] ΟὨΪΥ βου ἰ0 ὕοδὺρ ἢΪ8 διροβϑίδδυ δὶ] 18ὴ6 
ΤΩΟΓΘ ᾿ΠΘΧΟΊΒΔΌ]6. (ΟομΡ. Βον. χχὶ. 14.) 

Φυάκίης ἴμο ἴτσοῖνο ὑσ068 οὗ ατδοῖ.---Αὐ ἰῃ6 
ΑΡΟΒΕ]Ὸ8 ΔΡΡΘΑΓ ποῖ ἰῃ ἰμοὶν ἰάθ8] γαῖαν ἰδ ἴῃ 
(μοΐν ἱπαϊνί 08] σδρδοϊζγ, 80 186 ““ἐιοείυθ ἐγέδοῦ ΟΥ̓́ 
]δγαεῖ " τουδὶ Ὀ6 ἰδ ἴῃ 8 Βυτη Ὀ0}108] Β6ΏΒ6, 88. 8ὁΡ- 
ΡΙγίησ ἴο [86 ποθ ὈΟΑΥ͂ οὗ Ὀο ον ΓΒ (8δεε ον. χχί, 
12), ἴ)0 ἴοσὰ “ἢ υἀρίηρ "ἢ τουδὶ ποί Ὀδ Ἰἐμϊ θὰ ἰο 
ΒΙΓΊΘΕΙΥ }ϊοἶα] δοίβ; 1 σαί μοῦ δρΡ 168 ἴο 186 ἰθ0- 
οτγδιῖο δατηϊηϊδισαοη οὗ [86 ἰπάροθ ὑπᾶορ 186 ΟἹὰ 
Τοβιδιρθηὶ, 811 186 τηοτο, ᾿παὶ [86 ἐπεῖνο ὑσὶ δο8 δτθ 
ἮΘΓΘ τϑργοβοηϊθα 88 ἰά θα] σοϑίοτοὰ ἴῃ 180 814] σΘ- 
δομογδίίοθ, Ηρῃοο Νὸ ἀστθὸ πὶ ἀτοῦυξ δηὰ Κυΐη- 
06] ἰῃ ἰαἰκίηρ [86 ΘΣΡγθβδίοῃ ἢ ἃ ΤΏΟΓῈ βΘΏΘΓΑΙ 56Ώ86, 
88 Θαυΐναϊθηὶ ἰὸ γμδησ. Μογοῦ, Βουγον ον, δἀνοοδίθθ 
18. Ἰἰλογαὶ ἰηϊογρτοίδιίου, “ Βοουουθ σΘΏΘΓΔΙΙΥ ΔΘ 
ἴο ΒΒδῖθ ἱπ ἴδ [υζυγο ΔΊΟΥ δά γοΐρτι οὗ ΟἩγίδὶ (Βόοτὰ. 
τῇ. 17; 2 Τίτα, ἰΐ. 12), δῃ ἃ ὑὸ Βδνϑ ρατί ἰη ἴη6 ᾿υαρ- 
τηθηΐ (1 Οὐογ. νἱ. 3). Το 80 αἰδοὶρ]98 1ῃ6 δρθϑοΐδὶ 
ΡΓΟΓοζδῦνο 18 ΠΟΙ δοοογάϑα, οὗ πανίηρ μαζί ἰῃ Ἰυὰρ- 
ἰηρ [86 δ π 81} ροορ] 6.) 8111, (818 οὐ ἧς οοπίτδαϊοίδ 
Εὐγαβ6  ὈΥ͂ ἱπηπηοα αἰ οι  δααϊηρ, ἰμαῦ “ἴἢ6 ουὐπναγὰ 
διὰ δροοδ γρίίο ἔοττω οὗ [8 ῥγοζωΐβθ ἰ8 ὉΠΟββθη 8]. 
Αὐ [Π6 5816 [ἴτηθ, Ὧ6 4180 ἰδίῃ κα (πὲ “186 ἀἰβοὶρ! 68 
οουὐἹὰ ποὶ δἱ ἴῃ6 τη δύο υπἀοτϑίοοῦ Ὁ ἰῃ ΘΏΥ 
οἴδοῦ ἴπδῃ ἃ ᾿ἰϊογαὶ δθΏ86 :᾽) ΟΥ, ἴῃ οἶον ποτά 8, ἰπδὺ 
ΠΟΥ͂ τὲ ὨΘΟΘΒΒΑΙΪΥ ὮΔΥΘ τηϊβυηἀοτβίοοά δ. Βυὶ 
αἱ τη18 ρῬογϊοα {Π6Ὺ τηυδὶ μαᾶγθ Ὀθοη ΓὉ}}Ὺ ἀσαγο οὗ 
1.6 ἔδοῖ, (δι ἴ86 ΟἹ] Τοβίδσωθης ΠΘΟΟΤΒΟΥ͂ τγδβ ἴῸ ὯΘ 
ΒΡ᾿ Υἰ ΔΙῚ γοδίοσοα ἴῃ δηὰ ὈΥ ἰ86 Ομυτοῦ. θη 
ἴῃ ΟἿΣ σίου, (86 ΘΧΡΙΟΒΒΙΟΩ ΔΡΡ]168 ἴο 1160 ερί ταδὶ 
δαχηϊηϊδιταϊζομ δηὰ τὰ]ο οὗὨ ἴμ0 Αροϑι168, ἰῃ βυθοτγαϊ- 
πδιΐοῃ ἰοὸ ἐπ ν|}] οὗ (6 Μαβίου ; το ἱπρ ]ο, οα 
106 οὔθ Πδῃά, ἃ τοδὶ ᾿ιἀρῖπρ οὗ τ86 ΨΦο ον βῃ ῬΘΟΡΪΘ, 
δὰ οἱ ἴδ 6 οἰδοτ, (89 Ἰάρ8 οἵ ἀο Ὑ οἴἴα, {πΠδὲὶ ἴῃ ῥγο- 
Ῥογέοῃ ἰοὸ 186 βδογίβοθβ πῃ ϊοἢ ἯΘ τηδῖεο ἴῸΓ [86 ΒΕ Κ6 
οὗ [86 ΚϑΕ στὰ οὗ ποδνυθῶ, 8841} Ρ6 (86 Ββρίσί αιδὶ 
Ῥόοντοῦ πὨϊοἢ τῷ ὁσογοΐβθ, ΟΡ ἐμβπσῃοο ἔογ ροοά, δπὰ 
ΟἿΣ τἰϑοίι] 688 δηὰ δοιϊνίγ. Βυὺ 88 ἴῃς βρίγιίυΔ] 8ὰ- 
ΡΓΟΙΏΔΟΥ οὗ ΟἸτίδυ Ηἰτβ6 1} οοτΡἰποὰ [μ6 πῸ 6]6- 
τη οὗ ἀλέείογίοαί απάὰ δρὶγιέμαὶ εἰἴοδου, 80 ἴΠ0 
ἈΡοϑί195 τοῦθ ἴο τοργοδοηὶ ἰῃ6 ὑπ ῖνθ ὰπαδιηθηΐαὶ 
ἔοστηβ οἵ ΗΪΐβ γοΐψῃ ἱπ (6 Κίπράομι. (ΟὐμΡ. οἰ. χ.) 
Αοοοτγαϊης ἴὸ [μυἱκο χχὶϊ. 80, ἰὰ6. Ἰμοτὰ τοροδίοα (ἢ9 
ΒΔΙΩΘ ὈΓΟΙἾΒ86 αἱ ὑπ6 ἰπβυϊυου οὗἉ ἰῃ9 ΕΟΒΑσΙϑῖ, 

γον. 29. Αδὰ οὐοσῦ οἿθ ἰμδῖὶ Βαῖδ ἔόσβαῖσϑσ. 
-- Το Ῥγοχηΐβο 8 ΒΟῪ οχίθηἀρα 80 88 ἴὸ ΔΡΡΙΥ͂ ἴὸ 
ΘΟ γἰϑυίδηβ δὶ 4}} ἔσηθθ. Τῇβ ἔοσβακίπρ οὗ 411} ὑλΐηρβ 
ἷθ ἴον 6 ἡποίοϊ ἃ ρυσροβα οὗὨἩ οοῃοθϑίης δηὰ οὗ ἔοϊ- 
Ἰοπίης Οπγῖϑι. Βοίδι δἱοηθῃΐὶβ ἃγὸ δοταἰηθα ἰῃ ἰῃ9 
ΘΧΡγοββίου, “ ΤῸΓ ΜΥ ὩδΣΔΘ᾽ 5 ΒΔΪκ6,᾽) ΟΥ ἴον [86 τωδῃΐ- 
[οδβιαϊίοη οὗ ΜΥ ρογόοῃ. ΤῈ} τηϑηςίοι οὗ [9 ἴλη ]γ- 
το διϊοηβὶρ οοσυγβ Ὀοΐτοοι ἰμδὲ οἵ ““ὨΟτΒ68᾽" δηὰ 
οὗ “Ἰδηῃάβ." ΑσδσονϊρὶΥ, ἰδ6 ἔΌΤΤΩΘΣ τοῖον ποῖ ἰὸ 
Ροβϑοβδβίομβ, Ὀαΐ ἴο ἤοῦδβοβ, ἴῃ 1ῃ}0 Β686 οὗ ἘΟΡΡΑΚῊ. 
οδὶ ἀοβοοπὶ, οὗ πδιλοπδιἱίυ, σοι γΥ, ΟΥ Δ ΟΟΒΙΓΑΙ ἔα ἢ, ᾿ 
ΤΏυΒ πὸ δδᾶγο ἰῃ ἴΠ6 ἰοχὺ ἴδγθθ οἰδβ868 οἵ ΒΔΟΓΙΗ068Β : 
186 ἄγοι Ὀοΐῃρ (06 τοδὶ αἰ δου], Υἱζ., ἰμδὺ οὗἨ (6 
δοῦδο ἰῃὰ (86 πιά αϑὲ βθῆβα οὗ (πὸ ἴοστὼ ; ἰμοὰ ἰμαΐ οὗ 
Κίπαγοὰ : δηὰ, Ἰδδεῖγ, [μὲ οὗἨ Ῥοββοββίῃϑ. 

Ἰδον ἐο]ὰ.---ΤὯ9 τολάϊηρ οἵ Οοαά, Β. διὰ ἱ,., 

Ὶ 



880 ΤῊΕΒ ΟΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

πολλαπλασίονα, ταν γοϊα, ἴα Ὀοίΐον αἰἱοδιθὰ ἐμδη | ὑδηβίνθηοθα, Ὀὰΐ ἰῃ6 ἐηϊοηβίνοποβα, οὗὨἨὨ ΟἿΣ δοσϑίοθ 
(δαὶ οὗ Οοά. ἢ., ἑκατονταπλασίονα. Μεγεῖ 
τοδί ηὐδίηβ ὑπδὲ ἴσου 86 οομίοχι [Π18 Ῥγοπιῖδα τηυδὲ 
τοῖο (0 [86 ζαϊυτο ἰκίῃηράοτη οὗ 186 Μοβαίδῃῆ, “ΤΏ6 
Βἰαιοσηθηξ ΒΟΟΣ ἱποοιρδὶ Ὁ]6 τὶῖϊ Μανὶς σ. 80 δπὰ 
αΐο χνῖϊ. 80, ἱπ προ δρυμάδηϊ ΘΟΙρΡΟΏΒΔΙΟΣ ἰδ 
Ὀτοιιίβοαὰ οὐδ ἴῃ {ἰ8 πον], οὐ ῥγονίουβ ἰο (8.6 δ860- 
οῃἀ δρροδσγίηρ οὗ ΟἸγίβι.) Βυὶΐ [6 Βυρροὐοα τιϊπίδϊκο 
1165 ἰῃ τϑα τ πὶῖὰ 1.6 ἱμίογργοίογ, ἩὮΟ Βθϑσηβ ἴ0 86Ὁ- 
αγαίθ δηΐου Ὀσίπτοο (86 αἰὼν οὗτος δηὰ (πο αἰὼν 
ἐρχόμενον. ΑὮ αἰξοπγνο οοῃδίἀογαιίώοῃ οὗ (86 ΟΣΡΓΘ85- 
Βίοῃ καιρὸς οὗτος ἷῃ ἰῃ6 ῥαϑβαροθ ἰ0Ὸ το ΜΟΥΟΡ 
τοίδβ, τοῖσί ἢδγο βυθοοα ἰ0 οοηνίηοο δἷτα οὗὨ {}18. 
ὝΙΙι τῆς τεθυττοοίίοῃ οὗἁἨ ΟἾγίδὲ (86 αἰὼν ἐρχόμενος, 
μοι δὰ Ὀθοη ὑγοραγοὰ ὈΥ ἰδὸ 116 οὐἉἨ 186 βανίουτ, 
Ὀοζδη ἐγο ἴῃ (86 ουϊπατὰ αἰὼν οὗτος, ΟΥ ἰπ [86 και- 
οὺς οὗτος. ΤῊΪΒ ΓΟΖΟΠΘΟΓΔΌΏΟΙ γδΒ (0 οσοῃίίηῃο, ἰο0 ἰπ- 
οτοαβο, δῃὰ ἴὸ ἀσνοῖορ ἰπίο [Π6 Ε}} τρδηὶοβίδοῃ οὗὨ 
ἐδο ἤυΐαγο ὥὸπ δὲ (86 ρἱοτίουβ Δρροδγίπρ οὗ Ογίβι, 
ὙΠῸ6Π ἰῦ ποῦ] Ρ6 οομηρΙοἰορὰ δηὰ πηδᾶς ἰο οχίθπα οὐῸΓ 
186 σθοὶο ποῦ]. (836 Φοδπ τ. 2ὅ, 28: 1 Ὅον. στ. 
20, 3238, 24; Βον. χχ, χχὶ) Ηθῃοθ ΝἯῸ οδῃηοὺ δορί 
ΔΩΥ͂ Οὗ {Π6 Θομαοι ἰπἰογργοίδιίοῃδ οὗ [18 ῥσοχαΐβο,-- 
θΌ ἢ} 88 ἰδμιδί 10 ΔρΡΡ 68 ἰο ΒΔΡΡΥ Ομ τβύδη σομημθοι 8 
(ϑοζοπιο δὰ οἰ 6Γ8), οὐ ὑο ΟἸτὶβὶ Ηΐπιήθ} (Μαϊάοπα- 
ἴπ6, ΘΟ Ρ. χὶΐ. 49), ΟΥ ἴ0 ἴῃ) τοβίογαίίοῃ οὗ 4}} ᾿βὶηρΒ 
(1 Οον. 1ἰϊ, 21, Οἰββαυβθη). [ἢ οὐ νἱον, ἰ86 ἰὮγθα 
Ο45868 Οὗ ὉΪ]ΟΒΒΙ ὩρΡΒ ῥχοσηΐβοα δοστοϑροηὰ ἰὸ ἴΠ6 (ἢγ6ο- 
ἴο] ἃ βδογίβοοβ ἀοιαδπάρα ἱῃ ἴμδ9 ἰαχί. οι ονοτΒ ἃΓῸ 
ἴο πὰ ἃ ποὺ δηὰ οἰθσῃδὶ ἤοπιθ δῃὰ ΘΟΥΠΙΓΣΥ, ΠΕ δηθὰ 
Θἴοσηιδὶ γο ΠΟΏΒΏΡ8, 8πἃ ΠΟῪ δηα δίογηδλὶ ρῬοββοϑ- 
Βίοῃβ, οὗ πρΐοῦ (ἢ6 ὈΪοδδίηρβ θηὐογοα ΟΥ̓ (θὰ οἢ 
ΘΑΣἢ ἃγὸ ἰο Ὀ6 ἴΠ6 φατποϑὶ δηὰ ἰοτγοίδβία Α1} ἰῃθβα 
ῬΓΟΙΪ868 ΔΓΘ Βυτητλθα ὑρ ἷπ (μαϊ οὗ Ὀοίηρ πχδὰθ Βοὶτβ 
οὗ οἰογηαὶ 116 (τι. γἱ1}.). 

γεν. 80. Βαϊ τδὴν 8181} ἈἘ96.---Μόγοῦ δὰ 
Ἐτίίσβοπο βυργχοβῦ ἰμαῦ, αἴνον ἴῃ δῃδ]ΟΡΎ οὗἨ οἷ. σχχ. 
16, (6 οχργοββϑίοῃυῃ βου] θ6 οοπβίγυθα 85 ΤῸ]: 
κ᾿ Μδὴν 584}} 6 ἢγβι 85 [19 185βὶ" (ἔσχατοι ὄντες), 
“ δηᾷὰ Ἰαβῖ 88 Ὀεΐηρ ἢγϑὶ" (πρῶτοι ὄντετ). Βαὲ [818 
ΔΡΡΘΑΙΓΒ ἱποοιηρϑ 1 0]6 πλῖ ἢ [86 ΘΙ Ρδδὶβ αἰδοίην ἴοὸ 
100 τογὰβ πρῶτοι δὰ ἔσχατοι, ἩὮΘΗ ΥὙἱονγοα ΔΆ 
ΒρΡΘοἶβὶ ἀφβί ηδίοῃ8 ; 1116, οἡ [86 οἴμος μδηάᾶ, ἰῃ6 
“ Ἰαβὲ " προ ἅγῸ ἴο Ὀ6 “ Βγβί "" Ββαῦθ ποῖ Ὅθθῃ ργὸ- 
ΨΙΟΌΒΙΥ πηρηϊϊοηθὰ ΟΥ ἀοβοῦῖροᾶ, Μαῃἱθβι! Υ οὐγ 
1μοτὰ ἰηϊοπαοά, ἴῃ 106 Εγβὶ ρ]δοθ, ἰο τοῖδν ἰο Ηἱδ ἀΐβ- 
οἷρ]εβ ἀπὰ 0] ονγοσβ, το ποτ 86 πρῶτοι. ΤῸ 
ἴδμοτι Ηθ μάνα ἰδ τἱομοϑὶ δηὰ {0]168ὲ ργογιΐβεα. Βαϊ 
δὶ 106 Β4π|6. {ἴτη6, 6180, Η6 βοίβ Ὀοίογο ἴμοῖα 86 βρίτ- 
ἰϊαα] οομαϊ0η8 οὗἁὨ ἰμοίν οδ] ηρ : ον, ἱπ οἶμοῦ πογάβ, 
186 ᾿ἰπι Δ ΌοΣ8 δηὰ σομ αἰ ἰομ8 οὗ Ηΐβ ὑσοζηΐβθ. ΤῊυ8 
1.9 “Ἰδδὺ" ΔΓῸ ὩΟῪ Ῥγοσοίμοην Ὀσγουρῆὶ ἔοσπαγά. 
ΤῊΪΒ δυδ᾽θσὶ 8 ΤΟΣ δὴν οχρἰδἰποὰ ἰῃ {π6 βυσοοροά- 
ἱῃρ Ῥδιδῦ]θ. Ηδποθ ἴῃ οἷ. χχ, 16 16 ΟΥΟΣ ἰ8 γϑ- 
γοΙβοα, δηὰ ἰμὸ ͵αθὶ δ βγβί, διὰ ἰπθ βγβὶ [δϑβί, 
ΤΒΘΟΡΕΥΪδοὶ δηὰ ἀτοίϊβ ΔΡΡΙΥ (86 διιύτ μοβϑὶβ Ὁο- 
ἴποοῃ [86 ἤτϑὶ δπὰ ἐπ ἰαϑὶ ἰο (86 Φονγβ δῃὰ ἴῃς αοῃ- 
1.86. 89 ὙΥοἰΐα τϑίθσβ ἰὰ ἰο {86 αἀἰβογοηὶ νἱϑνεβ ἴῃ 
Τοίθγοῃοο ἴο 1Π6 τογαγὰ : ἰῃ (Πῃ6 ΟΠ6 6886, ἴῃ 1π6 δἰρῃς 
οὗἁἨ πιδῃ ; ἴῃ ἐδο οἴδογ, ἴῃ {πὶ οἵ Οοἁ. Βαυὶΐ {μΐ8 ἴῃ- 
ἐογργοίδιοη ργοοθθαβ οἢ {86 ΘΥΤΟΠΘΟῸΒ ἰάρα, ἐμαὶ [ἢ 
ἈΡΟοβίϊο ρυὺ ἰῃ0 ααρϑίϊοη ἔγομῃ ὃ ἀδβδίγε ἴῸγ τονγαγά, 
δηὰ ἰμαὶ 186 δῆβνγον οὗ (πὸ [τὰ γ͵ὰ8 νἱγίι!}]} } ἃ το- 
ὈυΚ6. ΜοτοΡ γοΐοτβ [86 ὀχργοββίοι ἴοὸ 106 δοῃίγαβί 
Ὀοΐποοῃ [ῃ6 Ἰατίοῦ δρᾶ (Π6 ργαβοηὶ σοπ. Βαϊ {μ]8 5 
ΟΥ̓ΠΘΠΌΥ ἃ τηϊβίακθ ΤῊΘ Ῥϑγα0]0 οὗ 1ῃ6 νἱπογαγὰ 

180 ἀΙΒόΓοΙΟΘ ἐπὶ ἐλα ἐΐηια ΟΥ οαἰϊπσ. Ἠδποο ἰΐ τείογϑ 
| δηὰ ἐδ ἸΔΌΟΓΕΓΒ Βῆονγβ ἐμαὶ 186 1,οτὰ Πογο δἰ υὰθ8 (0 

ἴο (8ο (δΔοῖ, ἰμαὲὶ φαγ]ΐον οὐ ἰαίοσ οδ ΐησ ἀο68 ποῖ ἱἰτὰ- 

ἩὙΪΟΝ 18. ἴοὸ οομβίξαῦο (86 αἰ δΌΓΘΠΟΘ,--- 811 (Π6 πιοτὸ 
(δδὲ (δα τον αγὰ 15 οἵ ἦγθο βτδοὺ δΙοῃθ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1, ΤΟ ϑοοοι ππᾶοῦ οοηβί ἀογαϊΐοι ἷβ οἰ βου οοῦ- 
ποοιρα πὶ ἐμαὶ προ ὑγοοοάοὰ ἃ Τα παγιίης 
οὗ Ομγβὶ 88 ἴο 19 ἄδηρον οὗἁὨ τίοβμβοβ νὰδ ἱπίθπαοά ἴος 
186 αἰδοῖρ] 68 88 γὼ }} 85 ἴογ ([Ὡ6 γοῦῃρ τη. ΤΏΟΥ 
ἔο!ὺ {818 4}} (6 τηότγο, ἰμαὶ Ηθ μεαὰ [;υδὲ ““Ὀεδο)ά 
ἴδοι" π|ῖ} ἰ86 βδιηθ ἰοοῖ οὗἉὨ ῥὈἰ[7 δῃὰ δυυωρδίὴγ 
ὙΠ ΟΩ Ἠδ δὰ οαδῦ οῃ ἰδ τοῦ γοὰῃρ ᾿δη. Ηρποο, 
ποθὴ Ῥαοίον δα ἀγεββοά ἰμ6 βανίουῦσ, ΒΒ “Ῥοββῃ ἰὼ 
ΒΑΥ͂,, 80 “διβιχογεὶ," ΟΥ τηδᾶβ οοπίρβεϊου (Μαῖ. 
τότε ἀποκριθείς ; Ματὶς͵ ἤρξατο λέγειν). ἮἾμα επἰδίο- 
τηρηΐ, “ο βάν ἔογβαίκοῃ 811}, δῃὰ [οϊϊονοὰ ΤΗοα," 
δβοοιηρὰ ἰηἰομἀρὰ ἰοὸ πηϑοὲ 86 οὈ͵θοϊζοη ΟἹ 1Π6 ΒοΌΓΘ 
οὗ θεΐῃρ τίς, 5.11 6 νορηϊυγοὰ ἰὸ πορὶν ἐμδὲ [867 
ὝΘΓΘ ποὶ ὙΠΟ πίιϊουϊ βοτμθ οαἰδίτῃ ; ὯῸΣ ἀοθδ δ6 
ΔΡΡΟΔΡ (0 ἰἰᾶνγὰ ρῥργορίνοα ΔΩΥ ἱποοηρχΌϊΥ ἴῃ (δΐα. 
Ι͂μκὸ δηὰ Μαγίς οὔ ἴἰμ6 ᾳυοδίίοη : “ Ἦ δὲ 8881} πὸ 
ἢδγς ἢ δἰ πουρῇ (ὨοἱΡ Ππλσγδῖνοβ τ ρὶγ ἰδαῖ Βα μδὰ 
Ργοβογοὰ βοπια οἰδίω. ΤῊ 8 ἀἰβίάοποο, δὰ {86 ἰπάθ- 
βηΐίο πογάΐηρ οὗὁἩ [86 ἱπαυΐσγ, ἄδβοσγα ῃοίΐσο ΤῈ 
οχρθοίδεϊοι οὗ ἃ γοϊγσ θαϊίοη οοηϑςαϊοὰ (Π 6 ΑἸ ΌΓΟΏΟΒ 
Ὀοίποου ἐμὰ ΟἸ ΓΙ βιϊδῃ ἀπὰ {π6 Ξδαάθοοο, τμο, ἴσου 
16 ΡὈγϑυχῖδβο, ἰμδὲ τὸ οὐρῃῦ ἰο ἰονα νἱγίπο ἴοσ [18 οπα 
ΒΔΪΚ6, ἀΥΘῪ [16 ΟΥΤΟΠΘΟΙΒ σοΟποϊυδίοῃ, (Βαὺ νὰ δῃου!ὰ 
δσρθϑοὶ ο ἔιγί μον τοι θα θη ἴδῃ ὑπ6 ἱππταγὰ γοπαπὶ 
ψ ΒΙοἢ νἱγίιθ αθονάοα ἰο δἷτα ἰμδὶ ῥγδοιϊβοὰ ἴ. Τῇ 
ΔΏΒΓΟΡ ΟὗἩἨ ΟἸ τὶ βῇονβ (μαὺ Ηδ δοϊκποπ]οαροβ 186 
γΔ]ἰ τ οὗὁἨ ΟἿΓΣ ΒΟΡΟ οὗ 8 διΐαγα γτουσαστὰ. Αἱ [ἢ δδγηθ 
ἔπη6, 1ῦ 4150 ἱπαϊοαῖθ8 ἰδὲ ἰπ6 αἰβοῖρ].8. δὰ ποῖ γοί 
Ἰρασῃοὰ {ΠῚ ἰο υπαεογβίδηὰ ἰῃ6 Βρ  γἰϊυ  γ δηὰ ἐδ6 
θοαγίηρ οὗ {π686 το Ἰδι0Π 8. 

2. ΤΏ ρῥγοιηΐβα οὗ ἴπ6 [ωογὰ ἱγωρ ΐθα ἐπα [Ὁ]] οείδῦ. 
᾿Ιβῃτηθηΐ οὗ ΗΪ8 ϑρὶτἰϊυ δὶ κἰηράοεα, γὩϊς ἢ οοῃβίδίϑ ποῖ 
ΤΊΘΓΟΙΥ͂ ἴῃ ἰμ6 τοβιογδιο οὗ [86 οτὴρίῃδὶ βίδίθ οἵ 
(ἰηρβ ἰῃ Ῥαγαάΐβο, Ὀμὺ 4150 ἰὰ (Π6 Κ0}} ἀογοὶορτηδαὶ 
οὗ ἰδὸ ἢγβιὶ ἱπίο 86 ββοοῃά" 16 (1 ὅογ. χυλ ἴὰ 
οἶος πογάβ, ἰὩ6 οοταρϊοία τοἀορίοῃ οὗ ἐδς ποιά 
ἯΠ|Π δ (6 Βαγθ {(ἰπη6 6 118 ὑγβηβίοστηδί οι, ἩΒΘΏ Γδ- 
βοπῃογαίοα Βυμηδ Υ Β}8}1 αὑ6}} ἴῃ ἃ σοσηρ]οίεὶγ Γδ- 
βοπογαίοα ποι]ϊὰ. ΤΉΘ σοη6 οὗὨ (818 σοταρ]εοιίου σῇ 
8}} (ἱτιρΒ 88}8}} 6 ἐπα σῃδῃ  βίδιοη οὐὗἁἨ Ομ τί ἴῃ ΒΦ 
δἴογσυ, πο Ηδ 5}}8}} ΔΡΡΘΑΣ ἰῇ 81} ΗΪ8 ἩΘΔΥΘΩ͂ 
ὈτρὨμθ88. ΤἝΏ ΘΗ 81] το. ΟΠΒἢΐΡ6 δ8}} ρασγίδιχε αἵ, 
8η0 τοβοοί, ἴ86 Βρ]οηάον οὗ Ηἶβ τηδηϊοδίδοη. Τδ 
ὙΓ111 Αἰ80 ΔΡΡΙΥ ἰο (6 δατηϊηϊϑίγαίίοη οὗ Ηΐβ Ἀροδβίοβ, 
Δ8 ἰῃ6 Γορτοβοηίδ νος οὗ ΗΪ τυ] οὐὸν (86 πεῖνα 
{0 65-----8ἃ ΒΥΠ 0] 168] ἴοττη, ἱπίοπαθὰ ἴἰοὸ ἱπαϊσδίο [}|6 
ὝΠΟ]6 γαγου οὗἁ βρί γἰϊα8] βίδρο δῃὰ δχροτγίθηοαβ ἴῃ 
1:6 κίπράοχῃ οὗ ράσο. ΤῈ}8 δασζηϊηϊβιταιίου, πιὰ 
αἱ ἴῃ6 ἤπα] τηδηϊ οβίδιοη οἵ (ἢ τίβὶ 18 [0 ΔρΡθαγ ἰὴ ἰ2 
ΘΟΠΙΡΙοἴθῃμοθθ, οοτϊησηθησοὰ πὶ ΗΪΐ8 γοβυγτγοούοα. 
ΤῊο ρτδάυδὶ ἰποτθαβα οὗ {Ποῖ ῬΟΥΟΡ δηα ἰμβυθποθ 
Βογα νου] σοιτοϑρομὰ πὶ (Π6 ῥγόρτοβα οὗ ΟΠ ΑΒ 
ΟΥΚ, δηὰ 16 Βργοδαὰ οὗ δοϊϊποαθ δῃὰ βδ νδοα; 
σα ὨἾ]6 δὲ [86 Βδῖὴθ {η6 ἴὑ που]ὰ Ὀὰ ἃ ἴοκοϑ οὗ {δεῖ 
δαϊαγο ΡΊΟΓΥ ἴῃ ρᾶγοπ, δηᾶ οὗἉ ἰμοῖγ ὅπ] δοκηοπίοῦρ: 
τηθηΐ ΟἹ Θατγίῃ. ἢ 

8. Ουγ Ἰιοτὰ «αἀάθϑ ἴο ἵπῸ δββϑῦγδηος οὐὐρίη ιν 
ἴσο ἰο ἐΐπ6 αἰδοῖ ρ]οβ, ἃ ΠΟΤῈ βΌΠΘΓΆΙ Ῥγοσαΐβα δι 
ἜΘΉ6: [0 4}} ε]ΐονεῦβ. [ἢ 186 δίχθοσ βθηβ6, δυὰ ἴα 
159 τοδὶ βρ γι] Ὀοατίησ, ἜΥ ΓῪ ΟΠ γι ϑδη 18 ἴ0 γϑσαῖτὰ 
ἃ δυμπάγοι-[Ὁ]ὰ ἔον [Π6 ουϊπχαγὰ Βαουἤσοϑ π ϊον δὲ 
ΙΏΔΥ δῦ τηδὰθ οὐ Ῥοθδ] οὗ Ομ γε, Ἀἰπι Δ ]ῦ, 

Δ͵ὸ [η6 ΑΡοβιὶϊα Ῥδὺϊ τουπὰβ 8 (δαὶ 411} (δὶ . ΡΥ, 88 τηῖσηῦ βθοσω, ἃ Ηἰρῆοῦ ΟΓ ἃ Ἰοναῦ βίδπάϊηρ δῃὰ 
᾿ ἐλβέμα ὦ οὐγβ (1 Οον. ἐπ, 21; οοπιρ. Βοτα. νἱϊ, 28). ἴπ τ) Ι ξζονασὰ ἰῃ ἰμο Κἰῃράοτα οὗἩ μοᾶνθῦ, [0 8 μοὶ (86 6χ- 



ΟΉΑΡ. ΧΧ, 1-16. 96] 

Θοερεῖ οὗ Μανὶς 86 βροαΐδὶ τοι θυ ΟΏΒ ἃτθ δῃῦταο- 
ταϊοά.᾽ 

4, Ἠανίῃρ ταοῦ ἴ86 πόρε οἵ ΗΪ8 ἀϊβοΐρ]οβ ἴῃ τοῖς 
αΥόμθ6 ἰο ἃ ἤυϊυτο τοπαγα, ἰΠ6 [ογὰ Φο6θι8, ἰῃ νοῦ. 
80, ΓΟΠΔΟΥ͂ΟΒ ΔΗΥ͂ Τηἰδυπαοτβίδηαΐηρ ὮΥ Βι γι Κίηρ δἱ 16 
τοοὶ οὗ δη γί ὶηρ 16 ἃ ΤΔΟΓΟΘΏΘΓΥ Βρὶ τ, Ηο ἰοδοῦοδβ 
ἴδοσι ἴμδὺ [86 τουσαγα 18 οὗ ἴγοθ στδοθ. Νοὶ (δαὶ ἰΐ ἴβ 
δι ΓΑσΥ, Ὀαὶ ὑμαὺ ἰδ '8 ποὲὶ ἀοἰοτταϊηοὰ ὮΥ ουϊπνατὰ 
ῬεϊουΥ, οἰἴποῦ ἰπ τοίθγθμοθ ἴὸ σϑῆκ, ἰδ] θη, ΟΥ {{π|6 ; 
δορὰ ἰδδὶ ἰὑ οογγοβροηβ ἰὸ {86 βίδίθ οὗ τοϊπὰ δηὰ 
δοδγί, [86 Πυπάδιηρηῖαὶ ομαγδοίογίβιϊο δηὰ ἐθϑὶ Ὀϑίησ 
δοιρ οὶ βο βγγο ογ δηὰ ΔΌΒΟΠΟΘ οὗἁἨ ΔΩΥ οἰδίτη ΟΥ 
Ῥτοϊοῃβίου ἢ ΟΡ ραγί. Ῥίον τϑαυϊγεᾶ [ἢ 8 ἰῃβίσγυο- 
ὥομ 411 (Π 6 τηοτο, ἰδ ἢ6 γῦχ88 οογυίδί Ὡ]Υ ποὺ οπ  Ἰοὰ 
ἴο 88γΥ: “ὍἯἮΥΘ Βανο [Όγβαῖκοι 8]}.) 1 (8. δὰ ὈθΘΏ 
[πὸ 6486, ἴΠ6Υ που]Ἱὰ οὶ βοοῦ αδοσπασγαὰ ὅδνο ἔοτ- 
ΒΔΕΘη ἰδ6 Μαβίον απὰ θ6., Βιυῖὶ 86 Κἰπρσάοιτῃ οὗ Βοα- 
γα ἰ8 ὙΠ η,---ἰς 18. οὶ ἃ βυβίθιω οὗ τῃοσὶῦ δηὰ το- 
ναγὰ, Ὀυΐ [06 ΒΎΥΤΑΥ δηα γυ]ο οὗἉ ἴγϑϑ ἸΟΥ6. 

ἨΟΜΠΑΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΏ ἔτϑο τοσχαγὰ ἴῃ ἰὴ εἰηράομι οὗ ἰονο.--- 6 ἰπ- 
αυΐσγγ οὗ [86 αἰδοῖ ρ]68 Ὧ8 ἰο ἐποὶν γτοσαγὰ: 1. αὶ ἰΐ 
ἱτη ρ 168 : ἴο ἔοσγβαϊκα 41} {πίηρα, οἱθ.0 2. Ηον ἀϊδῆου 
ἰξ ἰ6 τρΏΠΥ ἰο ΟΧΡτΘ88 {Π||8 ἱπαυϊνγ. 8. Ηον ἰδ 
Τμοτὰ δάγαῖβ ἰ86 τὶ ρμίμοββ οὗ (18 Βορθ. 4. ον Ηθ 
ΓΟΡΓΟΥΟΒ δηὰ ἰηβίσυοίβ [86 ἀἶ8010168 ἴῃ {118 τηδίίθυ.-- 
Οογίδί ιν οὐἩ [86 ρτοαὶ τοναγα: 1. Οογγοβροπαϊηρ ἰὸ 
οὖς τοππποίβιίίοῃ ; 2. οΟΠβττηρα ἴῸ υ8 ὈΥ͂ ἃ 80] ΘΓ 
Απιθη οὗ ἴῃ [μογὰ (νοῦ, 28); 8. ΠΠυδέταϊθα Ὁ ἰδ 

᾿Τοϊδοηβ Ὄχι ϑύηρ ἴῃ (Π6 πδίυγα] που] ; 4. ργοδοη θα 
ἴπ ἰἴ8 ὈΠΙΗΥ͂ δηὰ ἀορίῃ (48 ἱῃμοσί ηρ οἴοστιδὶ 116): 
ὕὅ. ἩΘΟΘΑΒΑΤΙΥ ἀοϊοττηϊποα ὈΥ ὑπο ἔγϑο ἰονὸ οὗ Οοα.-- 
ΤῊ Κίπράοιι οὗἨ μοάνθῃ, 88 ὑμαὶ οὗ γουγαγὰ ὉΥ͂ ζτβοσ, 
ἃ Ὁ] ΓΟΒΪΠλ: 1. [ἰ 18 ᾿πβη ον οἰοναιθα ἀρονο ἰδ6 
Ῥγΐὰο οὗ 56} ἐϑυβηοϊοηὺ νἱγίαθ; 2. δον [86 Τοῦ ηδ- 
ΤΥ πρὶν οὗἁἨ δ. Ββῃη 688 δηὰ βοσυ γ.--- σία πΒΙΘἢ 
ἀἰβοϊδὶ τη 8 8}1 γονγαγαὰ 'β ποῦ ζοηυΐηθ. [ ᾿τδηΐβ, 1. (86 
Ἰσην οὗὨ τταϊ ; 2. (86 ψαστηΐὰ οὗ 118 ; 8. [Π6 ἈΠ .}}- 
5688 οὗ Ἰονα; 4. (86 σγόῦγῃ Οὗ ΒΟΡΘ.--- αἰ ἸΔΟΓΟΘΏΔΓΥ 
δρὶ τὶ Ἰοοβίηρ 118 τονσδγαὰ ούθη Βοτο: 1. [08 ΒΟΓΥΪΟΟ 15 
ΔΟΓΟΙΥ οχίοσμαὶ (α Κίἰηα οὗὨ δβρί γι δὶ ἐπηηκοήοε ς 2. 118 
που] αἷγ τιον τηοοίβ τὶϊὰ ἃ σπου! αν, θὰ ΟὨΪΥ͂ ΔρΡᾶ- 
τοηῖ, του τα.---ΤῊ6 ἴδοί, (παὺ ἔαΙ ἢ 18 δοοοτιραπίοα ὮὈΥ 
ῬΘδΟΘ, 8 ᾿ἰ86]7 δῇ οαγιδϑὺ οὗ ἔαΐαγο ὈΪοβθθά Ὡ688.---ΤῊΘ 
τοδὶ σοπονδίϊοῃ οὗ 18}1} ἐίησβ ἐοτταίησ (6 οοτίαὶῃ 

- ΡΣ Ἐλὸ Βοδαξ α] νοσβο οὗὐἨ Νουδὶ δ (γοὴ Ἡδτάθη- 
Τα): 

Ῥτοβρϑοὶ οὔ Ομ γβίδηβ. 1. [15 οογίαἰηίγ---(α) ἔγουι. 
ἴ8μ6 ἔδοὶ οὗἨἩὨἁ Ο γῖϑι Β δαγθαὺ ἔτοτσι μβοδσϑὴ (ὴ6 ΕἸγβῦ- 
Ὀοτῃ οὗ 411 ογβαίυγοβ, ὑπ ΕἸγβύ Ὀοση ἔτοτα ὑπ6 ἀοδά) ; 
(δ) ἔροπι 86 τορϑῃμογαύοηῃ οὗὨ Ὀϑιΐθυοτβ; (ς) ἔγοιαι [89 
ὈἱγΙΒ- Ώγοοβ οὗ [86 δποϊοπὶ του. 2. ΤΏ ῥγοεροοὶβ 
ἴδ ΟΡΘΏΒ : (α) 11.686 ἃγὸ ἱπβηΐ οἱ ῦ ἤθν, δὰ γοῦ ἔδῃ]- 
αν ἴὸ 8, Ὀοΐῃσ ἰῃ6 ὑγδηβέοστηδίοη οὗἁ ἰμῖηρ5 866: 
(δ) [Β6Υ ἃγὸ ἱπβηϊίοῖυ το δηὰ ναγίθά, γοῖ Θοηρτο- 
Βοῃαρὰ ἴῃ (δϊ8 ὁη6 ἰλῖηρ---οἰοτπαὶ 11 (6) {Π6Υ ΔΓΘ 
ἀοβηῖεα, γοὺ τηγβίθγ ουβ, ου δοοουῃὶ οὗὨ ἰδ 6 οὔδηρσα οὗἁ 
ΤοΪαιΐουβ: ΤῊ ἰδὲ 8}4}} Ὀὸ ἔγβί, οἵο.---ϑο] λ"Υ οὗ 
[7.7 βασίηβ, Μίαην ἱλαΐ αγὸ ἢ γεί, οἱἷας.--- ον. χχὶ, ὅ: 
“ ΒοΠΟ]α, 1 τηδῖκα 411 (πΐῃρβ πο νν.᾽" 

Αβίαγζε.:---Ἰῇ τ86 βανίουν δὰ Ὀοβίονοα οἡ Ῥοίορ 
[86 ΒΌΡΓΟΙΩΘ γυ]6 οὗ 186 ΟΠ αΓοἢ ΟἹ [Π6 οσοαϑίοῃ ΤΏ 6ἢ- 
ἰομοὰ ἰη οὗ. χνὶ., {818 χυοδίίοῃ πουϊὰ αν δὰ 0 
ΤΑΘΔΐ Πρ --- (ἸαἩδίεϊπ: ΤῺΘ τῇδ ἯΏΟ, δἰ πουρἢ δᾶν- 
ἵῃρ 1016, ρῖνοβ ἰῦ ἋΡ ἴον (06 βαῖο οὗ ἀοά, δῃὰ 8818 
ἴογ Ὡοϊῃΐπρ τοῦτο 880 ΗΪΐ8 Ῥγοϑθῆσο, Ὧ85 πῃ στρ! Υ 
ἔογυβα κοὴ τπυςοῇ, ῬΒ. ἰχχὶϊ!, 26, 26.---ΤΏο οοτωρ οίθ σθ- 
"μαιὰ οὗἨ ὈΘ᾽ΊΘΥΟΙΒ Μ111 ΘΟΥ ΔΙ ΠΥ ἴα κα ρἷδοο, Ὀὰῦ ΟὨΪΥ͂ 
δὶ ἰδ [18] γοροπογαιίοῃ οὐ 811 ἐμίηρβ.-- - Το σῇ οἷθ 
ποῦ ]ὰ 88|8]1, 88 10 γοσγο, Ὀ6 ὈΟΤΤ ΔηΟΥ.--- Το ζαι μ6] 
ἀἰβοῖρ]9β δῃὰ ἔυ] ΟΕ οὗἩἨἁ ψοβὰβ Εἢ4]}} βἰὐ ψὶ Ηΐα 
ὁη ἢϊΐθ ἰἄγοπο, ον, 11. 21.--ζειδιι: Ῥτουὰ 8βο}- 
Τρ θουη 88 δηαὰ 8 ΠἸΘΓΟΘΠΔΤΥ δρίγὶῦ Θηβασο ὑμοὶν 
οὐα τυΐη ; ΜὮ116 ὨυτΑ ΠΥ ἀπ πουκίηρ ουὖ ΟΣ βα]νἃ- 
ἄομ τὴ ἔδαν δηὰ ἰγου Ὀ] Ὡρ ΔΓ (06 Τ68ΠΕ ΟΥ̓ θ ΡΓΘ- 
ΒΟΥ 08 ἴγοτλ ἐδ] Πρ, ΤΙ], 11. 12.---Ἰ Ο ΘΓ 
ΤΩΔΩΥ͂ Οὗ ΟὔΓ ΘΑΥΓΠΙΪΥ͂ ΡΟΒΙ ΟΠ 8.4}} Ὀ6 τουογβοα, 

ΘΟ ενϊαοῆ :----ΑἸΙΒΟῸρΡὮ 186 ἀροΒ6168 Ὀοϊοηροά ἰο (86 
ἸΟΥ͂ΤΟΣ ΓΔΏΚΒ οὗἁὨ δβοσίοίγ, ἰΠ6Ὺ τοῦθ ποῖ βιγου] Υ Βροδῖκ- 
ἱῃρς Ροου. ΤΈυδ τὸ γοδα ἰη Ματκ ἱ. 20, ὑμδὺ ἴῃ ἴδ» 
ἴΠον οὗ ΦΔΦαῖλθθβ δπὰ Φοόοδπ δαᾶ ορ]ογοα Ὠἰσοαὰ βοῖ- 
νδηίβ8."--Ὑ μὴ (818 ῥσοσηΐδα τϑ ρίνθῃ, δυλ8 ῬΔΒ 
811} οὴθ οὗὨἨ ἰμ8 ὕποῖνο, γοὺ ἰὺ ργοβίθα ἴτω πο. Α 
βΒδα ουϊάθποθ {818, ον 1016 σοοα ΤηΔΥ Ὀ6 ἀοτίνοα 
ἔγοσω τ ΓΟ Υ ουὐνγατα 6] ΟΡ πὶ ἴα αἰΒ6 1} 0168, 
1 ἴῃ ταὶπὰ δα ποαγὶ Ἧ δῖα βΒίγΏΡΟΓΒ ἴ0 “68.1.8. 

Ηδιδηον :---- αὐεσοῦν ἰλ6 Ογεαί (ογαϊα): 
ἔογβαικο 4]}, 1 τὸ σοϊδίη ποίμῖηρ.--- Ῥοίον τοίοστοα ποῦ 
ἴο [86 τοναγα, Ὀαὺ ἴο 118 ἀρδβογί.---ΤῸ υ ρα Πη68}8 ἰὸ 
ταΐο, Φομη χνὶϊ. 18, 22.---ΜΆ ΠΥ 8 ργουὰ οὔἰϊο, πῆ 
8458 Ἰοοκοῦ πὶ οοπίοτρὺ ὑροὰ πα ΑΡοβίϊ69, 888}} 
ΟὯ6 ΟἀΔΥ ὈΘμοΙΪὰ μοὶ τὶτἢ ἰοΥΤΌΥ.---Ἴἶ γοὺ Βυντο ΒΟ Ὁ 
ἴο ΟἸγῖδὺ 41} γοὺὰ μανϑ, Ηθ Μ1] Ὀδβίονυ ὉΡΟπ γοῦ 4}} 
Ηδ Μι88.--- 6 Ομ γβιϊαμ 18 ἀΔΠΠῪ οα]]οὰ ἀροιὶ ἰο ἀθηΥ 
ἈΙΠ1861 ἴον [Π6 βαῖκα οὗἩ ΟἘἩ γίβι.----ουίαΐσιο, ᾿βδαΐδ, 1. 
27: ΟἸ ΓΙ ΒΔ Υ δ᾽ οη6 σοηο 5 ρογίδοι ἐγ οηἀβμὶρ ΡΟθ- 
5106. 

Ἶγο ἰολ Τὰν παν λαδο, ἐπι τ 
ΤΕ νοΐ Υ αἰοτίαπα; Φ [1 ἰ6 οἴῃ ἰηΐοστοὰ ἥγοτῃ εἰς τὰ ἴδια ἰη δοὺπ σίχ. 97, 
πα σεῦ ΤΣ τς ἐμαὶ Βι. δομῃ μδὰ ἃ βοῦβο οἵ ὃΪ6 οὐν ἰπ Φογπβα θαι" δου Κὰ 
Δάπξεῖ σετταεῖο Βτῶσεν δο ἴοττῃ ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ ΒΡ 168 ἴῃ 8 ζϑῇϑταὶ 80056 ἴ0 ἰἰ5 ΒΟΠΙΘ, 

ἑελ πωπ πὶ δοΐπεν “ώπξετη οἱοάοτ." ὝΒΟΓΘΥΟΥΙ 1 Ὑ783.---Ε. Β.] 

Β. Τε ουαγά ἴπ ἐλ Θρίγὰ 7 ΕΎδα6 Ογαοε. ΤῪο Ῥαγαδῖε ο77 ἰλὲ Ταδονετδ ἐπ λα Ῥίὶπεγαγτά. Οπ. ΧΧ, 

1-16. Ἴ ᾿ 

(Το αοθροεὶ ἔον βερέμασεεϊηια.) 

1 ἘΠῚ [μ6 κίηράοπι οὗ μεαύθῃ 15 |ἰκ ἀπο 8 τηδῃ ἐλαΐ 15 ἃ Πουβθῃοϊάθγ ΠπἸΚ6 ἴο ἃ ἢπ- 
ταϑηι μουβοῃο]άοθτ, ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ], ψὨ]ΟΙ [πν 0] σγθπῦ ουὐ ΘΑΓΥ͂ ἴῃ [Π6 Ἰλογηπηρ ἴο 

2 ἮἶτΘ ἸΔΟΌΓΟΙΒ ἰηΐο 818 γἱμογατά, πᾶ ψ]θὴ Βα ῃδὰ δογορὰ [μᾶυϊηρ' ἀρτθοᾶ, συμφωνή- 
σας] σἰτ [86 ἸΔΡΟΌΓΘΙΒ ἴῸΣ ἃ ῬΘΠΕΥ [ἀθπάγγ, ΟἹ 8}1}}}1ηρ.] 8 ἀδν, 86 βθηῦ ἴβϑιὰ Ἰηΐο 1 



952 ΤΗΕ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

νἱηογατᾶ. Αμπὰ ἢθ ψϑηΐῦ ουὖἱ δροιὺ ἴπθ {π|γὰ ὨοῸΤ [6ἱ πἰπο ο᾽ οἷοοκ, Α. κ.7, απ ἃ βαν οἴμοτε 
βίδμαϊπρ 1ά]θ τῃ (86 τρδυκοί- ]δοθ, ἃ πα β8:α υπίο ἴῃ θπι, (ο γ 4]80 ᾿ἱπίο {88 τἱπογαγά: 
8ηἃ ἩΓΠΔίΒΟΘΥΘΥ 18 Πρ 1 Μ711 ρσῖνο χοῦ. Απα {ῃ6 0 νϑιΐ ἰὑμοὶγ γα. Αρϑίη μα πϑηῖ 
οαὖ δρουῦ {1186 ϑιχίῃ [δὲ ποοῦ] δῃᾺ ῃἰπίδι ΒΟῸΣ [αἱ ἔμτθο ο᾽ οἱοοκ, ν. κ.], δπὰ ἀϊὰ ᾿ Κονν δ. Απὰ 
δουῦ {86 δ᾽θσθῃί ΠΟ [6 Βοὰν Ὀϑίοτο δυμδβοὶ] ἢ6 σϑηΐ ουδ, δηᾶὰ ἔουπα ΟἰΠΘΓΙΒ βἰδηάίηρ 
1.16.7 δπα βδι(ἢ υπίο ἔμοπι, ῊΥ βίαμα γ8 6.6 8]}] ὑῃμ6 ἀδΔγ 1416 7) ΤΆΏΘΥ 580 υπῖο Πίπι, 
Ββοδυβθ 0 τἸη8 Πδίἢ πιγθα θ8. Ηᾶδ βδιίῃ υπίο Πίτη, 6Ὁ γδ 8180 ᾿Ἰῃηΐο (86 νἱπογαγζά; δηά 

8 ὙΠ Δίβοαυοσ 18 τὶραῦ, ἐλαέ 8}}8}} γὸ σϑοϑῖγϑι 59 ἤθη ον [ΘΥΘΏ1ηΡ} ὑγ88 σοτηο, (ἢ 6 
Ἰογὰ οὔ {π6 ν᾽ πϑύασγα βϑιῖ ἢ υπΐο 8 βίθυγασα [ον θσβθου]}, (8]] (μ6 Ἰδ ΟΌΓΟΥΒ, πὰ ρῖτα 

9 {μοι ἐῤλοὺγ Ὦ1το, ὈΘριηπῖηρ ἴτοτα ὑδ6 Ἰαϑί απο {6 ἢσθί. Απα ψῆθα ΠΟΥ͂ σδιμο {πὲ Ἰσεγὲ 
λίγεά δοουῦ {1|6 οἰθνθηΐ ΒΟῸΣ, ΠΟΥ Τοοθῖγθα ΘΥΘΤΥ ΤΏ8Δ ἃ ῬΘΠΗΠΥ͂ [ἀοπάτγ, 581]1ηρ]. 

10 Βυΐ ψιθη {Π6 ἔγβί σαπλθ, {Π6Υ βυρροβϑαᾶ ὑἐμδί ἰῃϑὺ βῃοιἹὰ ἤδγϑ σϑοϑῖνβα [8 ]α σϑοεῖνε, 
Ε 11 λήφονται] τῆογα; δπαὰ {Π6Υ͂ 1 ΚΘΌΓΙΒ6 ΤΘΟΘΙΥ Θα ΘΥΟΓΥ͂ ΤΏ8} 8 ῬΕΠΗΥ [ἀθηάτγ]. πα σδη 

ΠΘΥ δᾶ τϑοοῖνϑα τέ, {Π6Υ̓ ταυττηυ γα δρδίηϑὺ (6 ροοάτηδη οὗ {πΠ6 μουβα [ΠΟ ΒΘ 61, 
12 οἰκοδεσπότου], Βαγ)ηρ, ΤΊ 686 Ἰαϑὺ ἤν πτουρὶψ [πι846] δωξ οὔθ Ποῦ, δῃᾷ ποῦ ]ιδϑὶ 

τη84θ ὑπ δαυδὶ ἀπίο 8, ὩΙΟΩ [780] Ἀνθ ὕοσηθ ὑῃ6 Ὀυτάθῃ δηᾶ ᾿ἢϑαὺ οὗ {δε ἀδΥ. 
13 Βυὺ [6 δηϑυγεσθα οὔθ οὗ θη, δηα βαϊ:α, Ετϑηα," 1 ἀο ἴπθ6 μὸ ψσοηρ : αἸἀϑὲ ποῖ ἰδοῦ 
14 ἀρτϑθ νὰ Τ8 [ῸΓ ἃ ῬΘΏΔΥ͂ [ἀΘηάΓΥ, ΟΥ ἈΠ ὕ ΤΤακα ἐλαὲ {δῖὴηθ τ [τῇρδὲ 16. {λῖηο, 

τ 0 δι Ω. Ὁ 

τὸ σόν, Ἰ10. : {π6 {π1η6], πὰ ρὸ ΠΥ ὙΑΥ : [ρυ}} 1 ΜΠ] σῖγα αηίο {818 1αϑῖ, θυ θ 88 πηΐο 
15 ἰμ66. [8 1 ποῦ Ἰατγία! [ῸΥ τη6 ἴο ἀο νγμαὺῦ 1 τὰ ]ϊ στη τη οὐσὰ ἢ [8 {μ1η6 δυ8 6υ]]}, Ὀ6- 
10 οαυ8θ 1 8πὶ ροοά ̓  ὅο [88 Ἰαδί 5}18}} 06 βγϑί, δῃὰ {16 βγβὶ Ἰαβϑ:: ὉΓ ΤΥ Ὀ6 [416] ς8}} 

οα, Ὀυΐ ἴδνγ ομοβθῃ. 

1 ΨοΙ. ἃ.---[Ἐκ δηγαρίον. ὙἘὸ Τοτοῖχτι ἕοττα οαρὴξ ἴο δᾶγο 668 τοϊδ ποὰ ἔπ ΕὩ κα ΒΒ, δὲ Μαϊίπουν τοϊδί ποὰ ἔδο [288 
ἀοηανίμδίη ατοοῖκ, Τὴθ ΕΘ δὴ} Ὑ Θτβίοη 18 ἤΦΤΘ ῬΘΟΙΪΝ ΦΕΥ͂ πηΐοτίθηδλίο, δὰ τοϑῖοα 8 [4160 “τ ργοδϑίο ΟἿ ἴδ δοπιθοα 
Τοδῦθσ, Α ρέπην που]Ἱὰ Ὀὲ 8 ΡΟΟΓΡ τονδρὰ ἰηἀοοᾶ, θὰ 8 ἀἰκάγίιν [6 οσὶ  τῶογο (ΠΔῺ δου ἘΠῚ 5 ροηθθ οὐ δίϊοοῦ 
Ασρούίοδη ὁδηΐα, δηὰ τγὯ8 ἃ ᾿ΙΌΟΙΔΙ ἀδγ᾽ αἱ ἰπδὲὶ ἐῶ. Ανοῦϊ ἔνο (Ὠἰτάδ οὕ Δ Βοτηδη ἀοῃάτγῃ (ποῖ 8 Δ] ΝΕ ΘμἁΣῪ 86 
ΠΘΏΘΓΆΙΙΥ βίδίθα) τγδϑ ἴδ ἀλΠῪ ΡΑΥῪ οἵ [Ὧ9 ᾿ξοτηδη βοϊ ἀΐοσ.0 Οοτρ. Ταοίξτα, Ἀππαΐ. 1. 11. ῬοΙγΥὈΐμδ ([1. 15) τοοη(ίοῦθ δὶ 
19 Θἴαγρο [0 ἃ ΟΑΥΒ δη οὐ δι βιηδηὶ ἴῃ ἴΠ6 1Π}8 ΟΥ̓ Οἰ5α! 89 68] τ ΟΠΙΥ͂ ἨὨ8}7 δὴ 825 ΟΥ 006 ἐνοητίοι ἃ ΟΥ̓ Δ ἀοπασῖδε. 
Βοηκοὶ ἰπιἰπηδίοα ἔπδὲ [9 (ΔΙ ψαζοβ ἴῃ δἷθ {{ππ|6ὸ (Ὀοίοτο (88 τα ἀ]ο οἵἩ 80 1658: ΘΘὩ ΌΓΥ) 6 Γ οἱ ΒίρμοΣ : Φεπατγέμ ἐγοῖ 
αἀένσια πλόροθα, εὐ δῦ ἐδὲ ἔογιο αἰό. δλέδέπρο πουϊὰ Ὁθ 6 ἴδγ ΒΟΟΣ ΡΟΡΤΙΔΡ δα ΥΔΙΘ ΩΣ [ῸΓ γὰμδ (85 Ῥόέπῆγ. 
846 ποῖο 4 ὁη ᾿. 88).--Ρ. 8.} 

4 Υ͂οΙ. 6.--Αγρούπτ (ἐα16) ᾽θ τδιθης ἰη σοὰδὰ. Β.. Ο., Τὸ... Τὼ. δ) ΤΩΔΏΥ ΟἾΒΟΥΒ [Α]δ0 ἴῃ Οοά. Βἰπαὶε.1. απὰ 16 ᾿πϑοτίοὶ 
ἥγοτῃ γοσ. 8 δηὰ ἴηο αποδίίοῃ Ἰπλεηθά  δἴο}Υ 70] ονσίη. [ἢ (815 ὑΪδοο ὲ ἄοθδ ποῖ δίσουρίμοη, δα ἩΘΈΧΘῚ ἴΠ0 δ6 π56. 

8 γον. ἴ.--ΤῊὴο ποσάβ: απᾶ «ολαίϑοϑοον ἐδ τίσλί, ἰλαὲ ὁλαὶδ ψὸ γδοείσα, καὶ ὃ ἐὰν ἦ δίκαιον λήψεσθε, 
ΔΙ6 τηϊβϑίης ἰη (οάά, Β.. 1)., 1. Ζ, [Οοά. Βἰηδἰξ.), 186 Υ οἹραῖθ, δηὰ οἵδον οἱ ἁ νογβίοπβ, Μουοῦ, ΠΟΎΘΥΟΣ, οὔφεττεϑ τδκὶ ἴδ 
ἐχργοδδῖίοη λήψεσθε περ οὗ δώσω ὑμῖν δΒροδκδ διζαϊπδί [89 ἰ:ϑοσί οι οἵ [818 βοηΐθῃοθ ἤγοσῃ υϑγ. 4. 

4γετ. 18.--ἰ νοι 18 δ᾽ πιοδὲ ἴοο βίσοῃῳ ἴοσ ἔμο Θγοοῖς ὁταῖρε (οοπιγαῦδ, ςοπραπίοπ, ζεἰϊονο), στ }}6 "οι" τα 
ὯΟΥ πδοὰ, ψου]ὰ ὃθ ἴοο ἀΐδγοθρϑοίδι). 11 [6 ἤδτο τπδοὴ 89 ἃ ἴδστῃ οἵ σδιίίουδ τοδραοῖ τἱ τ τορτονίης ἐσροτέ. Ὑμὸ Ὑ οἰκεῖα 
{τα πϑἰδῦοθ: αρείσο; Αὐστιδίίηθ Ὀδῖίον : δοσαέδ, 8}} [Π9 ΟΥ̓Δ ὙΘγϑίοὴθ Ὀαϊ ὁη6: ᾿γεμπο, δα αἱ Ἐπιῳὶ δι υϑγϑίουβ 8870 

Ια. Ὑπὸ πογὰ ἰδ οἴζθη υϑϑὰ ἰῃ 116 δὐἄγοβα οὗ ἃ δ ρ ΓΙ ΟΣ ἴ0 80 ἰπΊΌΤΊΟΣ, 85 ἃ δουυδηΐ Ογ ἃ αΐβοῖρ]ο, δὴ ἃ σοῦ χβ θ:τ Ἐτη68 ἰΒ 
ἴ)0 Ν. Τι: Βόγο, Μαιῖ, χχὶ!. 12 (οἵ 1)6 κυσὶ πὸ δὴ πο ψοδάϊην χαγτη θη), χχυΐ. δ0 (οὗ σιάδθ θη μΒ6 Ὀοϊταγεὰ ἢἰ5 Μον» 
{δγ ἰδ α Κίκ5), δηὰ χί. 16: 1 [86 Ἰδδὲ ὑδϑϑαρο (89 Εἰ. Υ. ἰγδπδιαΐοδ: “ε οιοδ, ἴῃ 8}} οἵδοιβ: ἡ“ ίομα. Οτοίυα: " Οὐκε 
ἐ10 ἰοοΐέο»" ποίΐβ ἀσοοπιπιοααία." Μογδῦ Θοτήρδτγοθ [6 Θοσιη)δη Ἀασπιορασ, Ὁ. εὶς" 1|Κὸ ,ὥοιο, που]ὰ ποῖ 6 ἀϊκοϊδοά 
που, ὁ πιυδῖ, ἰπογοΐοτο, γοίδίη γγἱθπα ἴῃ ἴλ9 δύδοῃοθ οὗ 8 ὑγοοΐδθ θαυ! νδ]οηΐ.-- Β. Β.] 

δ οΥ, 16.--Ἴιο Ἰαδῖ ποτὰ: πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί, κτὸ ποὲ ἰοαπᾶ ἴῃ Β. ἴων 
Ζ., [δὰ Οοᾶ. Β[η4|.1], Οορῖ. Βαϊ ἃ. Βαϊ Μογοῦ την οὐοοΐδ ἰο [μη6 ὈΥΡοΙ 6818 οὗἉ Ἰπ οτροϊαϊ ου ἥγοτπι Μδίξ. χχ. 14, εἶβεθ 
1 τθ γγ88 Π0 οσοηδίου [ὉΓ ἐζ ΠοΓΘ, [09 ὙΟΤδ ἘΡΒΟΔΤΙΠΕ ΤΑΙ ΠΟΥ οὐῇ οἵ ρίδοο ἴῃ (πἰ8 οοπποοιίοη. [1 ταδηπ, Τιϑομοπάοτί (οὐ, 
οΥ 1859), δῃὰ ΑἸίογάὰ τγοϊδί πὶ ἴα βοηΐδθησδθ, δῃὰ οῃάοεῦ δγδ: ΟἿ Θ67Ὸ δῷ ογροίέ, 14 λμο ἱραπεέμεγίπέ οὐ αἰχενέε, 
ΒοπηαοίοἸθαίοη ἐσχατοὶ]---ἐκλεκτοί Θδϑη!Υ δχρίαἰὩβ ἴμ8 οτηϊδδίοι οὔἤὈἩ ἴδ βοπίθῃοθ ὉΥ͂ δ0Π|6 Ἰσδηβοτίθεῖβ Κλητοῖ 
διὰ ἐκλεκτοί δγδ ἃ ραζοῃοπιδδίδ ἴῃ Θτθοῖς, τ μοὶ ἰδ Ἰοοξ [ἢ (80 Ε΄. Υ. [πῃ Θοστηδι ἰδ τοϊσαξ Ὀο τουάοσεὰ ὉΥ ὀγεράλλ! 
δηά αμϑεγιρὰλι.--, 8. ᾿ 

Τα θῖον, 1126. Ε. Α. Ζύ ςΣ, 1741. 4. Ἐ. ἘΊορ ην, 
ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, 1140: ΖΦ. Η. Βξγδσωσι, 177, οἴο. ΟΥ̓ ἘΠρΊ ΕΝ ες 

᾿ δ᾽ ΠΙΟΏ8, δέ6 Θδρο οἶα] ΤΆΚΝΟΗ, δίοἕεδ οπ ἐλε ῬᾺ 
Τοῦ. 1. Ἐοσ ἴδ Ἰείηράοχῃ οὗ Ὠθανθα ἐδ 11|κθ. ] 91} ιοπὰ. οἂ,, 1868, ΡΡ. 161-184, δῃὰ ΑἸΐοτὰ ἐπ ίοε, 

---Τ ΔΒ ράγϑῦ]α ἰδ ου ἀΕΥ ἱπίοπαθα 88 δὰ {Ππδίχδ- ] ---. 8. ᾿ 
ἰἰου δηὰ οὀχρ απδίΐοῃ οὐὁἨἩ Ομ τίβὶ᾿ Β ἔοστηος ἰθδοιΐησ Α Βυσηδὴ Βουβοδο]ᾶοι.----Ἰ σοπίγαβὲ ἰὸ Οοὰ; 
[Θβρϑοΐδ}]γ οὗ [86 1αϑὶ γθῦβθ οὗ [88 ὑσγθοθάϊηρ ομδρίογ, ὙΠῸ ἷβ 1η6 Ηουβθβ ον ἴῃ ἰδ6 Εἰρῆοβὶ διὰ ἰτυσϑὶ 
88 ἷἰβ Βῃοντη ὈΥ [86 οοπποοίϊπρ γάρ. Ηρποο 18 αἰνί- [ἰ Β6η86. Αβ ἴπ οἷ. χίϊ, 24; χυϊϊ. 28. [Π| ἰ9 μιδίῃ 
δῖοι οὗ ομαρίθιβ Βεσθ, δ8 ΤΊΘμΟἢ ᾿α5}}}7 ΟΌβογυθα, ἴ8 ] (μαὺ ἐλ λοιμελοίεν αἰσιυῖβοα ἀοὰ; ἐλε υἱπενανά, 
ῬΘΟΌΪΙΑΣΙΥ πἀπίοστίαπαὶθ.}] ΕῸΡ ἃ πυπιρᾳῦ οὗ δἀποίθῃηϊ [9 Κἰῃράομι οὗἨ μοᾶνθη (οοτρ. ἴδ. νυ. 1--Ἴ; δαὶ. 
ἐροδιΐβοβ οἢ (8 βαγδ δ, 8ὲ6 [116 η0}}8}᾿}8 Βιἰδί, Ανολᾷο ] υἱῖδ, 12); ἐδδ δἰδιοαγα (νον. 8), ΟὨτῖϑὲ ; ἐλε ἐοοϊ ἹᾺ ἈΟᾺΓ 
σαγῖμδ, Ὁ. 91; ὉΓ τῆογθ γϑοομὶ ἀΐβουβείοιβ, [86 ϑέω-  οὗὁἨ [86 ἄγ, ον ἐλό ευεπίηρ, ἴμ6 Ραγυείδ οὔ Ομ τῖει; ἐς 
ἀΐοη πὰ Κνιήκοι (ΒΟρργθοδί, 1847, Ρ. 896 βαᾳ.; ] οὐδοῦ λομγα, [86 αἰ δοτοηὺ Ῥεηοὰβ οὗὨ οβ!]ἶπρ δὰ 19 
Βιοδδηβοῃ, 1848, Ρ. 686 Β44ᾳ.. Οἱ ἴδε αἰ δου 68 οὗ | βοσυῖοθβ. Το αἰ σΟ] γ 1168 ἴῃ [Ώ6 ΒΥΤΩΌΟ]168] τὰ 
ἐδ Ραγδ]6 {8ϑοομα ΟὨΪΥ [0 ἰμοβθ οὗἩ ἴῃ Ραγϑθὶο οὗ | οἵ (89 ἀεπάγν δπὰ ἰπ ἀοἰοττηϊπίησ [86 οἰίεῖ Ιεβϑοα 
(86 Ὀπύυδὶ διοπναγα], 866 Ἠδυῦπογ, Ρ. 800. δῶμ .86 Ὀ1]6. 866 Ἠεϊον.---Ρ. 8.)} 
ἀἰδβογιδιίοῃϑ ὁπ ἔπ Ῥαγαδοῖία ὧδ ἡ λώρβε ἐπ ιοα, ἴον. ἃ. ΕἘῸΣ ἃ ἄϑζιδσεν (ον ΒΨ 111.) ἃ ἀΔΥ.-- 
ὉΥ 7. 1.. Μοβμείπι, 1724; Α. Η. Βδυδί, 1725 , Ε, 8. Ἰ ΒοΙδ (μ680 ἰοστοϑ διὸ ἱπίοηἀϑὰ ἰὸ δἼσργϑδὲδ ἴλ6 ὅιεί, 



ἰ 

ΟΒΑΡ. ΧΧ, 1-16. 958 

(μαὲ ἰδ0 βουυδῃΐθ οσῸ ἷτοὰ πὶ [Π6 ῬΓΟΡΘΙ Β6η86 Οὗ 
4:6 ἴοττη, Ὑ ΒΊΟΝ 8 8180 ἱτηρ θὰ ἴῃ ἐκ δηναρίον. 
Αἰ Βοιλδῃ ἀδπαγίμδ γ88 ἰ0 6 ΘΟΙΏΤΩΟΣ ῬΒΥ͂ [ὉΓ 8 ἀΔΥΒ 
Ιδῦον (ΤΌ. ν. 14: α ἀγαοληια). ΤῊ Ατἰΐο ἀγαοΐπια 
8 608] ἰο (6 Βοτηδῃ ἀδπαγέμδ, Δ ἃ διηουηϊοα ἰο 
εἷχ οδοῖϊ, οὐ ἀθουΐ βούθῃ δηὰ ἃ "δ᾽ ρθποο βίου πρ, ΟΣ 
δῆδοι Ατηθτίσδη οοηΐβ. “ΤῊ δὶ [18 Ηἷγο τᾶϑ8 δϑαυῖ8- 
Ὁ16, Ὁ ΔΡΡΘΑΓΒ ἔτοτα ἴΠ6 Οαἰγουτμηδίδηοο ὑπαὶ δὲ ἃ {1π|0 
οὗἨ βοβδγο Υ, 106 ἀσπατγίυβ ποόου]ὰ Ὀ6 βυδίοίοην ἴο0 ῥρὰΓ- 
ΟἾ486 ψηδὶ 88 τα υΐδίία ῸΓ ΙΩΔΠ 8 δἰ βυρροτὶ ; 
ον. νἱ. 6.) βίαγκο. 

[Τ}6 τιοδηίηρ οὗ ἴδ ἀαῃάτγγ 18 ἃ γα ἐπέδυρυσένγη, 
διηὰ γοτυϊηβ ὰ8 οὗ τῶμδὲὶ ΟΠ σγβοβίοιω δα Μαϊἀοηδίυβ 
ΒΔΥ ἐπι ἴοο., ἰδὲ γχὸ τζαυϑὺ Ὡοὺ ΒΟΓΌΆΡΟΪΟΙΒΙΥ Ργθ88 ΘΥ̓ΟΓΥ 
ῬΑΓΘΌΪΑΣ ἴῃ ἃ ῬΑγΔΌ]6, Ὀαϊ ΚΘΘΡ ΔΙΤΑΥΒ ἰῃ Υἱον (80 
᾿λθυλσα ἐρῦρν ῬΑΓΆΡΙ68 τὸ ροοίϊο ῥἱοίυγοϑ ἱδκρῃ 

τῇ ΤῸΔ] 116 ἴον ἐπ 1]υϑ γαύϊοῃ οὗὨ (μ6 σ᾽ 
διηὰ γϑδὶ ἰ65 οὗἩ ἰμ6 Κίησάομι οὗ Βοδύθῃ, δὴ 
αἰ [86 ο58θη012] ρυγοβ βοὴθ ΟΥ̓ΏΔΙΔΘΏ [8 
ὙΠΟ ΔΥΘ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [ῸΓ ἴῃ6 διιἰβίϊο Βη 5}, 
ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ ποῖ ΟΧΡΓΟΒΒ ἀο δα ΤΟΙΥ ἃ ΘΟΥΤΟΒΡΟΙ....,Ε, κων.» 
οὗ ἔδοϊ ἴῃ ἴῃ6 βρί γί 8] ποτὰ, ΤῊ ἀθηάγυ ΠΟΓΘ υῃ- 
ἀουδίογ οολνοΥ8 (86 ἰάο8 οὗὨ τουχαγὰ, Ὀαΐ ἴῃ ἃ νΟΥΥ͂ 
ξοποΓΑὶ τὰγ. ΑΒ ΒΟΟΏ 88 Ἧ6 Ῥδυ οΌ]Αυῖσο ἰΐ, τὸ σαὶ 
ἰπίο αἰτηοϑὶ ἰποχιοδῦ]ο αἰ βου 68. Ὑσο ορροβὶίθ 
ΨΙΘ5 τησϑὲ 6 τῃηρηἰϊϊοηρᾶ, (1) ΤΊΘ ἀΘΠΑΓΥ ΤΘΔῺ8 
[86 ἐεπιρογαΐ τουσσαγὰ ΟὨΪΥ, μὰ ἴΠ080 τὯῸ τόσο ἰγοὰ 
βγβί, τ ἢ116 ἸΔΟῪ τοῖν {ποῖν βεϊρυϊδίοα ἀοηάγΥ, 1086 
οἰοσδὶ ᾿ἰΐθ δηὰ γὸ αἰ ἰσηδίοὶν ᾿οδ. ΤῈ 1οΓαὰ ΒΑΥ8 

ἱ ἴο Το αὖ ᾿ἰαβὲ: ΤΆΚΘ ΠΥ σΣαίβουδ 6 ῬθθηΥ, [86 
᾿ἯΔΩΟΒ οὗ ἃ 05): σαγίλ, δῃὰ ρῸ [ΠΥ ὙᾺΥ 
᾿ {ὅπαγε), ἔ. Ἔ . Μα (τον. 14) 80 1ἴ86Ὁ 
; (ἰπ ἷβ Ἰαῖς 6 ῬΘΠΩΥ ἷβ 1ἴῃ6 ᾿τοΙΏΡΟΓΑὶ 
᾿Κοοά, μ6 ἔδλνοῦ οἱ [89 ΠΟΙΒ6]ΙΟ] δον, (86 οἴθσμδὶ σοοά : 
(86 τηυτγια υτίπρ ἸΔΌΟΓΟΥΒ ἰσοΐ ΔΎΑΥ σ ἢ [ἢ 

᾿ Δ 8Γ6 ἀδιηχηθά), ΠΔΟΤΘ ΓΘΟΘΏΪΥ βου (0 
] διὰ οἰ ογδίθ Υ ἀοίθηαβ 8 ἱπίογργοϊδι ὁ) 
(το (ΠΥ ἀρτοοβ τὶ ἶπι), ἀπὰ Τογταάβπογίῃ. Αἱ 
Βτοὶ βίρῃυ {818 νον ΟΠΌΓΒ 8 ΙΔ αΒ1 Ὁ]6 Θ8σ8 06 ἔγοτῃ 86 
ἀἰβῆσυ 165 οΟΥἩἨ ἰΠ6 βοοοπὰ, Ὀαὶ ἰδ 18 ὨΔΡΑΪΥ ἴῃ Κοορίηρ 
πίιὰ ἐμ αἰ Υ οὗὁὨἨ 86 Ράγϑῦϊο, δηὰ 18. τρδάθ ἱτηροϑ- 

᾿ αἴ0]6 Ὁγ 186 ἤδοι (δαὶ 108 ῬΘΠῺΥ 18 ραϊὰ αἱ ἴῃ6 οἷοβθ 
ἱ οὗ [86 ἀΔΥ, ἑ. 4.,) δὲ (80 οπὰ οὗἁὨ ταδῃ Β 116 οὐ [86 ἀΔΥ 

οὗἩἨἉ βλ2] δοσοουῃῖΐ, τῆ ἐ86 ΟΙΏΡΟΓΆΙ ΓΟΤΘΡα οδαδ68. 
Οοὐ]πο55 18 ᾿ἰπάθοα ρτγοβίδ]9 ἴῸΓ 81} (ΐησβ δηὰ [88 
ἴλ6 Ῥτοτσηΐβα οὗ [818 118 88 τγ}} 85 οἵ {μαὺ ψ8 10} 8 ἴο 
δοῖαα: αΐ ἰδ6 ᾿δηροσδὶ Ὀ]Θβδίηρθ ΔΟΘΟΙΏΡΔΩΥ [86 
σοσὶς ᾿ἴ8611 τυ ἢ 116 [86 οἴθτπλ] τουγαγὰ ἐπα ᾿ς δα 
ἰξ 5 Βηϊδῃοά, (2) ΤΊ}6 ἀρὨΑΓΣΥ͂ ΤΘΔῺΒ σίεγπαξ φταΐυα 
ἕοη. 8.0 Ογίψεθη, Αὐρσυδιΐηο (ϑεγηι, 848: “ επαγῖμ 
ἐ76 υἱέα αἰεγτια εεΐ͵ ογιπῖδιιδ Ρα» 68), ΠΡΟΣ 
Ι., Βεσμδσζά, Γαΐμον (1ὰ μΐθ ὅοπι. οα (αἱ. 1, 2), Μα]- 
ἀοπαῖυβ (δαζιδ εἰ υἱία αἰδνπα), ἥογον (ἀα6 δεεεὶαηΐ- 
δοὴδδ ἬΝ Ἐατρ απ Βοιηθ το δοδίίοι : [6 Ὁ]688- 

οἵ οοιμτηυπΐίοι, δὲ6 ιὶ8 Ζοοίγέπαϊ 
ἣΐς Ὀδῖσπ), ΑἸέογὰ (οίογηαὶ 116, ον αἀοα Ἡΐπι- 

8617), ἀμ! ΤΩΔΗΥ͂ Οἴμοτβ. Τὸ 1818 υἱενγ [86 ΤΟ] οσίηρ 
οὈ᾽θοϊίοπβ τα  Ὀ6 υϑποά : (α) ΕἴοΓηΔ] Ἰθ 18 ποὺ ἃ σθ- 
μιὰ οὐ Ὑαρ6 9 ἴον πογὶς ραγίοστηθα, θὰϊ ἃ ἔγοο γίδ 

οἵὔ ΑΙ] εἰρὰς; γεῦ ἴμογο 8 ἃ τονδγὰ οὗ σγαοθ 

48 Ὅ6]] 85 8 γοῦαγαὰ οἵ πιογίέ, διὰ ἴῃ ἴῃ ΟΤΤΩΘΥ Β6Ώ86 

οἴδσδὶ 116 'β8 ΘΟΠΒΙΔΏΪΥ τορτοβοηϊθα ὮὈΥ ΟἸγῖβὲ δπὰ 
(Π6 ἀροβί]68 83 ἃ μισθός (νυ ουβὶ Υ τομάἀθγοὰ ἴῃ (86 Εἰ. 

Ὑ. ὉΥ γεισαγεῖ, ἀἰγο, διὰ Ἰοαρε4), 866 Μαϊὶ. νυ. 12 
"- ὶ ἰα γοῦν τουαγὰ ἴῃ Ἀθαύθῃ ἢ); χ. 41, 42; 

᾿ς 98, 8ὅ; χ, 7; Φοἢῃ ἷν. 86; 1 Οον. 1, 8, 

«(ΜΒ χασοὲ ὍῸ6 ἴδπο πιοδηΐπα οὗ σέ6 ΒΠΊΟΚΕΤΥ ἀέθ808 
πω μὰ δηα ποῖ (895 [)6 δοπηθοῖῦοι ΘΏΟΥΣ [πὶ [Ὧ6 

ηυοιϊοά ἤἔγοτο ϑιτασῖκο) ΟΡ ολϑω, 86 ἴ"9 ἘΚ ΩὉ. ἔτ]. Ὧ85 

{ἰ; τ α ἀοηανέμϑ νιδ8 ἸὈϑτγαὶ ῬΑΥ δ γι ποτὶ δί ἴδο 

εἴσωο οἵ ΟὨτίοξ. Οοσωρ. Νοῖο ;, Ὁ. --Ρ. 5.) 
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14: εἰο. ΤῈ βοϊθοϊΐοῃ οὐ 80 5181} ἃ ὑγίοοθ 88 ἃ ἀθ- 
ὩΔΡΥ͂ [ῸΣ 80 τοδὶ ἃ μοοά 68 ϑίθσιιδὶ 119 ἰβ ἰοὸ Ὀ6 6Σ- 
Ρἰαἰηθὰ ἔγοτῃ 186 πδίυτθ οὐ ἴῃ Ῥδγδῦϊθ δῃὰ ἰδο ἤδοὶ 
(πδὶ ἃ ἀσπάσυ τγγὰ8 {Π0 υβ08] ΡΥ ἴον ἃ ἀδγ8 πογῖ-- 
(δ) ΤῊ:6 ἰδθογοτβ ὙὮΟ σψόσο ἢγδί οδ θὰ, ϑησαρϑὰ ἴῃ 
ὑμ6 Βουυοο οὗ αοἀ ἴῃ ἃ ΤἸΘΓΟΘΏΔΓΥ Βρίτὶϊ, ἩΒΙΟῊ 18 ἰῃ- 
αἀϊολίθα ΟΥ̓ ἐκ δηναρίου, ἱ. 6.. 7ζογ ἐλ6 βαζόδ οΥὙ ἃ ἀδηᾶ- 
ΤΥ," δυὰ τοῖν τιυττηυτίηρ δηὰ αἰβϑατϑίδοιἑοη, 88 τν0]}]} 
88 86 ΤΟΌΌΚΘ δαυηϊηϊδίοσοα ἴ ὑμοῖὰ οα ἰ:6 ἀδγ οἵ 
δοοουηῦ (γνΘΥ8. 11--1 δ), Βθϑῦη8 ἱποοηδίβίθης τὶ (ῃ0 
ἴδοι οὗ ὑποὶν 814] βαϊγαϊΐοη. ΕῸΓ ΘΏΥΥ, 89 Ὗ ογὰϑ- 
τοῦ ἢ τοτηδτῖτβ, ἀἰβαυδ!βοθ ἔοσ μοάυθη δηὰ ͵8 δὴ ἰῃ- 
τὰ 86}. Βιυὶ 10 βῃουϊὰ Ὀ6 οὐδογνοά, ἔγβϑι, (μαι [86 
ΤΩ Στ τίηρ ΟΟΟΌΓΒ δεζογα ΠΟῪ ΘΏΪΟΡ ἰπΐο ὨθανΘα 
ὈΓΟΡΘΓῚ ; ΒΟΟΟΏΟΪΥ, [μαὲ (6 ΙΔΌΟΓΟΙΒ ἨδΟ τ6ΓΘ Ο08]}- 
οὰ βἤγβὲ. δγὸ πἰβορῆ. ποὺ ομέδί δ οὗ ἰμ6 Κίπραοτα οὗ 

αδί ἴῃ 186 κίηραοτω, χὶχ. 80; χχ. 
Πδγ6 ἃ [1}} ρδτβϑ1]6ὶ ἴῃ 106 ραγᾶ- 
ϑοΏ, ὙΏΟΒΟ οἰ 6 Ρ Ὀτοῖδοῦ βῃονρα 
ἢΘ ΤΩΘΓΟΥ͂ Οσἰδηἀδα ἰο ἴμ6 Ρεγοάϊ- 

δ ὠὰ γὺν νῶν κἀὐϑῦ ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ βαϊὰ υὑηΐο ἷμῃ: 
“ δου, μοῦ δὶ οὐϑὺ τ} τηθ, δηα 8]} {μδὲ 1 δδνο ἷἰβ 
(ϊη6:} Γυκὸ χγ. 38-8]. [πη ὈοΙδ ο8868 (18 τηδηϊ- 
εδίδιοῃ οὗ αἰββαι βέλοϊζοη τουδὲ Ὀ6 Θχρ]αίηθα ἴγοσῃ ἃ 
ῬΓΪΙΏΔΓΥ τοίθγοηοο οὗ [116 Ῥδύϑθ]θ ο (80 Φο.8 δῃὰ 
τοῖν ἱηνοίύοσγαϊο δηὰ δἰτηοδὲ ἱπδυστηουηίδὈα ργοὐυϊοθ 
δραϊηβὶ {ἱπΠ6 Οσπ ϊοθ. [Ιὲ ἷἰβ ἱπἸγοἀυοοα ἴον [86 ρυτσ- 
ΡΟΒ6 οὗ τϑρυκδιρ {Ποῖνγ ΤΘΓΟΘΏΔΙΓΥ ἀπ ΘηΥΪΟΙΒ αἶβρο- 
δἰ οι, δὰ δοτητηθηΐηρ' ἴΠ6 τλοτὸ ἀἰβἰηἰογοϑιθα βρέγὶϊ 
οὗ 186 Οδμη]6 οομνογίϑ 80 θη 0 ΟΥΪς 88 ΒΟΟῺ ἃ8 
ΠΟΥ͂ ΤΟΣῸ οδΙοά, πίϊμουὶ ἃ ἀοβηϊῖθ ἀρτϑοθηΐ 88 ἴὸ 
Ῥγῖοα, δαὶ ἐπι ρ] οἱ Πγ ἰσυδύηρ ἴῃ (86 ᾿υδιϊο9 Δ ΤΩΘΙῸΥ 
οὗ [0 Βουδβομο ον, τ8Ὸ του]ὰ ρὶνο ἰΒθπὶ (ἋΣ ΤΩΟΥΘ 
(88 ΠΟΥ οουὰ δὶς οὐ ἄθϑοσυο, Βαὶ δουρὶ ἰδ 6 
ΦΌοΓοτΒ τΏῸ στ γα ΟΔ]]οἀ γθὶ, τοῦθ υἱεἰγταδίου δά- 
ηἰτιοα ἰηο οᾶνθῃ πὰ 86 τοϑὶ, γαῖ ΤΩΔΏΥ οὗὨ ἴδθῃλ 
γΟΟΘΌΡΥ ἰδοτα δ6 ἸΔϑ ρἶδοθ, δὰ ΘΠ])ΟΥ̓͂ ἃ [ΔΓ ἱΠΙΘΤΙΟΥ 
ἄρρτοθ οὗ βΊΟΥΥ ἰθδῃ ΤΩΔΩΥ ΟἴΠοΓΒ γΏῸ τόσο Οδ] θὰ 
Ιαϑὶ, Οὐἴωπι ονιπέδιιδ σεἰ ἑάσεηι, δοα σίογια αἰδραγ, σ᾽ 
88 Αὐρυπίϊπο 88 ἰΐ: γ' αἴδραν, οαἴτηι οοη- 
ππδ. ΤὨυδθ {Π0 ἀθῃμάγυ, οὐ 8ὅη8] σοναρὰ, δ μουρ 
[86 βάλ Οὐ᾽)θοινοὶυ οομβίἀογοα, 18 τ ΥῪ αἰ θγθηϊ 880» 
)εοὔνοεϊγ, δοοογαϊηρ ἴο0 ἴπ0 ἀἰογοηὶ ἃ οὗ σδρδ- 
αἱτγ ἔον Ὁ1188, δπὰ πλοταὶ ρογίδοϊοῃ οἱ ἰδθ ρατγὶ οὗ [89 
τοοϑΐνοσθ. Οὐμορ. 1 Οογ. χν. 41, δρὰ [806 Ῥδγβϑθϊο οὗ 
ἐπ ἰ8]6πί8, Μαὶϊξ. χχυ. 1ὅ--80, δηὰ (ῃ6 Ράγϑῦϊο οὗ 186 
Ῥουπάϑ, αἱκα χὶχ, 12-26, ὙῈῸᾺ [18 Θχρίδηδίίοη Μ6 

10 ΒοΟομα Υἱθὴγ 88 δ Ὀ5 ΔΉ 41} οογτϑοῖ, ΟΟΣ- 
ΒέοΓ Ὁ]6 ἰὸ 1ῃ6 γχϑί, ! ἀουδευὶ 
ΝῸ ΔΙῸ δυϊῃογίζοα, Β6Ώ86 διὰ 

Ἰπῦθῶϊ ΟἹ [186 ὈΔΓΘΌΪΟ, ἴο Εο υσγύυμα [ΤῸ ψσησγαὶ ἰάθα 

οὗ γουαγᾶ, Οοιαρ. [βηρθ8 Τοοίγίπαὶ Τλουσίμα Ὁο- 
1ον.---, 5. 

ΤΈο ἴω ΈΒΡΝ ἀδν τοίοτβ ἴο. ἐδὺ ροετϊοὰ οὗὨ ἔπη 
ἴῃ [86 ΠΑΙΤΟΎΤΘΡ Β6ὴ86. Τὴ6 Φ6 78 σϑοϊκοηθὰ ἴμ6 ἀδ 
ἴῃ [06 πίον βθῆβθ ἔγοτη δβυμβοί ἰὸ βυῃβϑὶ (θΌρ. 
1ον. χχὶϊ, 82). Βοίογθ 86 Βαυ)οηΐδη οΔρΟΥ Υ 
0 ΔΥ νῶβ αἰνἰἀδὰ ἱπίο τηοτηΐηρ, ποοῦ, ονθηΐης, 
δηὰ ἃ ἱπχοΐοϊὰ ἐπὶ σμῖ, Οταάμα}γ, μότονοσ, [80 ἀϊ- 
υἱδίου ἰπο λοωγϑ ὰ8 ἰηϊτοάπορα, πιΐοὰ ἰη ἰδ6 ΟΙὰ 
Τοδίδιηθηΐ σον ὑπάοῦ ἴ[λ6 Ομδ]άθο ἀραίσιδίίοι οὗ 
ΠΡ, ΤΈΣ 56 1 βϑοῖῃ ἰο πάτο εὐἀορυοὰ ἰῃ6 αἰνίδίοι 
οὗ ἴῃο. ἄγ ἱπίο πουγβ ἀυτγίηρ ἐμοῖν τοδί ἀθῃοα ἰῃ ΒΘΌγ- 
Ἰοῦ, ΑΒ ΘΥ̓́ΘΙῪ παέωγαΐ ΔΑΥ νκαβ αἰνϊ ἀοὰ ἰπίο ἱποῖὶνο 
Βοῦγβ, (μος ἀπγαίίοῃῃΒ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ναγθὰ αἱ αἰδογοηὶ 

ΦΊΜΕτεκε ἐπ ἴοο.: “Ἔκ οἰσοίδοθ ποὶ τ 6 ὑτίοο (νὩΐοὶ 
σψουϊὰ Ὅθ9 οχργοβδοὰ ὉΥ 9 φοηἰϊ να, τον. 18), ΔΕ Βου σὰ 189 

ἀϑηάτγγ ἴθ ἔμ ὑτίοο, Ὀπὲ 11 σοργϑθϑῃῖδ [18 ᾿τίο00 88 ἴῃ: σβαδαὶ 
[οδῖο το ο ἀρ ηνο οὗ ἴμο δειθουλθῶῖ, οτρ. Μαΐ αι, ἢ, 
1284. πλιί. 

ἘῚ 



ΤῊΝ ΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΣΥ͂. 

Ῥετίοάβ οὗ ἰὴ0 γεὰς. ΤῈῸ Ἰοηκοδὶ ἀδγ πη Ῥαϊϑδιΐπο 
οοπδίδι οὗ ἔουτίδοι ἤουτΒ δὰ ἱνγοῖνθ τηϊπουίοθ: ἐπα 
βῃογίθαϊ, οὗ πἷπο ΒΟΌΣΤΒ δηὰ ἔογίγοοϊρνλ ταϊπυίοδ. 
Ἀβδοαυὶ ἴδ ἐπἰνὰ ΠΒΟΌΓγ, ΟΣ δὲ πἰηθ ο᾽οἰοοκ ἰῃ [Π6 ΤΠΟΤΉ- 
ἱπρ, [1.6 τοδεϊκου ρ᾽δοο του 6 1} οὗ ρϑορὶθβ. “Ὑ1 
ἐσίηρσα δρῃ 686 ἰ06 ἴοττῃ λοώγα ἰο0 ἀἰδογοηϊ ρμογοαβ οὗ 
ὨἰδίοσγΥ. ΤῸ ΒΘ ΔΘΑ ἱπ [86 τροογηίησ," 
ΞΞ Αάδῃ; “ἴδο ἰἰνὰ ποῦν, ΞΞ Αὔγδμδτη ; 6186 βίχι ἢ 
μοῦ, -Ξ Μοβοβ: “(80 πἰηίδ ποῦν, Ξ- 86 Ἰδίϊοῦ 
ὕταοθ, δα ἰ06 Εδοταΐθα, ὑπο Φοῦμ Ηγτοδθδ, 
ὈΘΟΔΙῺΘ ΟΟὨΥοΡίδ ἰἴ0 ΨΔυάαίκατι ; “{π6 οἰονυοηί Ὠουῦτ," 

ἴ6 πο οὗ Ομ γίδὶ. Εἰ Π εῖν δὰ Ηϊϊὰ- 
ἢ 5 ἨδυρΩον.---Οἱ [816 ροίπὶ Θοσορ. (86 οαγίπαὶ 

ἦε Ὀοϊον. 
γεν. 4. Ψδίονοσν ἐκ σχίφμι.---Ἰὰ (δ6 ροποσγαὶ 

Β6ΏΒΘ:; Ἡδαίοτον ἰ6 Θαυἱ Δ 016. ΤΉ ἰάοα οὗ ἃ τεχζυϊδν 
Θυρδροϊμημσπὶ [ῸΣ ἃ ἀοδηΐΐο ἶτο στϑαυδν ἀἰδαρΡοδια. 
ΤῊΏο ἔἢγθὺ ἰδΌΟΥΟΙΒ οσο Ὠἰγοὰ ἔον ἃ ἀδ} : ἱμοὶγ οπυ- 
τοθγδαιΐοη Ν ΝΣ. ποῖ ΟὨΪΥ χοά, Ὀυΐ 56 85 δεῖν 
τοοῦνο (ἐκ). Τπ6 ποχὶ Ἰδθογεγβ Ὑ6ΓῸ ΤΩ ΓΘΪΥ ὈγΟμαΐ8- 
οὐ δὴ δαυ δ]ο δοϊζηον]οάστοθηὶ οὗ ἱμοὶν βογνίοϑβ : 
ὙΠ||6 ἰη {86 1Δϑὲ ἰπδίδηοοθ, δοοοσϊηρ ἰὸ (86 Ὀεβὲ δο- 
οσοάϊ θὰ (σεν. 7), ὯῸ Ῥγοιηἶΐδβθ δὺ 8}}] τὰαῪῖδρδ 
τοδᾶὰθ ἴο ἴΠ086 τδο Ἰγοπὺ ἰείο [Π6 νἱπογαγὰ. 

γεν. ἢ. Βφοδυδο πὸ ἵῶδσει δίῃ πἰτοὰ τ|2.-- 
ΤῊΐδ ἰσαϊὶ ἷν οὐ στοδὶ ἱτηρογίδῃοο ἴῃ (86 ἰπιογργοίδιίοῃ 
οὗ [80 ῬδγβΌΪθ. Οομρ. Βοπι. χὶ. ; Αςίδ χὶν. 16. 

γεν. 8. ὕπῖο μ.5 ἐπίτροπος:.--- ΤῈ 6 
ἸΟΤΤᾺ ΜΒ ΘΟΌΔΙΥ δρρ θὰ ἰοὸ (ποθ νὰο δαπηϊηϊδίογοα 
ὙΠ ΟἷΪΘ ργουΐμοοδ δηὰ δἰηρὶο Βουβθθο  ἀβ. [ἴῃ {Π18 6886, 
186 δἰοπνγὰ οὗ ἃ πουβδοοϊά. [ΟἸπτίβὲ 8 186 ὀνϑῦβϑοσ 
δοὶ οὐοὸσ [86 πουδθ οἵ ἀοἂ δηὰ οπίτυδίοὰ πὶ 1Π6 
ὙΓ010 ΘΟΟΠΟΙΩΥ ΟΥὨ δβαϊνδίίοι ἱποϊυάϊηρ [η6 ἀϊδιτίθα- 
τοι οὗ 180 ὅπ] τονδσάβ, Ηοῦ. 1, 6: Φοδῃ τ. 37: 
Βον. 1ἰ, 7, 10, 17,38, οἷο.---Ρ. 5.7.-- Τοἱν ἰτο.--- 
φεϑιρυ ΤΏΘ Ηἶγο το 106 Τηδδίοῦ δὰ σου ουϑὶν 
1ο]α Ηἶτὰ ἴἰο σῖνο. Βαϊ ἴῃ {{ 18 6486 ̓ξ ἰδ ἱπιοηἀοὰ ἴ0 
ΘΟ ἷπ6 ἴΠ6 468 οὗ ἃ ἀδγ᾽Β εἶτο τ ιῖτὰ ἰΠδὲ οὗ εἶτο ἴῃ 
18..6 ΤΏΟΓΘ ζΟΠΘΓΆΙ δΘΏΒΟ : ἴῃ βιῃογί, ἴῃς 1} διηιουῃηί οὗὨ 
(δοίν εἶτα. 

γος, 9. ΠῚ ἰθ αΑ ρταϊαϊουδ δαβδιιιρίΐου δαὶ [86 
Ϊδδὲ ἱρὰ ᾿δΌογοβ νογκοὰ 85 τωυποῖὶ ἰῃ 06 ΠΟ 88 
[6 τοδί ἀυγίηρ, ΒΟΥ γα] ΒΟΌΓΒ ΟΥ [6 ΝὮΟ]6 ἀΔγ, δπὰ 
πὲ ἴον (δϊ6 ΣΟΔΘΟΣ {ΠΟῪ τϑοοϊνϑὰ ἰδθ βδσῃο γονγασα. 
αοὰ ἀοοβ, ἱμπάοοα, μοὶ τοθδβῦσο ΗΒ τονασὰ ὈΥ͂ ἰῃ6 
ἐμὸν οὗ πιδη 116, θὰ ὈΥ [Π6 ἱπύθη βία οὗὨ εἷ8 δος 
εἴ 1.6 δάοἰγ οὗἨ [ἷ8 βοσυΐοθβ, δη ὰ (16 Ῥδγϑδῦϊο ἱγ- 
ῬΙΪΟΘ ἃ ὑγοίοδβὶ δραϊπαὶ (16 πὐαξέυα δρρτοαϊδος 
οὗ τρϑη δ ἩΟΣΑ, δὲ ἀἰρίύποι ὁ ἴτοια ἰἢ6 ἰίαϊὲ 
Βαυὶ υ;ἷ8. ἰβ ποὶ ἴδ πιαὶπ Ιοβϑοι οὗ ἰπ6 ΡαγδΌΪο6, 88 
Μοϊάοπαῖπβ ἢ δηὰ Κυΐποοὶ αϑέττω, οἷβο (6 οἰγουτα- | 4}} 
δίδῃοο, οὐ ΜΏΟΣ 186 πιτδνο τυγηοά, που]ὰ ἤὰγθ 
Ὀθο τηρηϊοποὰ ἴῃ {18 ΡΪδο6 ΟΥ δ ΑσαῈ.---, 5.] 

γεν. 12. Εἶανο ἄοῃο (ερεπὴ) Ὅπὲ οἿθ ΠοΟυΣ, 
ἀποίησαν.--Νοὶ ἀξ, ὈὰΣ ρμδαβοὰ οὔ Βοὺυγ ἰῇ 
πον ϊηρ, Εν ἀΘΠΕΥ ἱπαϊοδηρ ἰμεὶρ οοπίδιηρὶ ἔος 
[6 ΟἸΒΕΙΒ, Ἡδὶςδ 4190 ΔΡΌΘΔΙΕ ἔτοπι βυοἢ ἜΧΡΓΘΒΒίΟΣ5 
88 “ ἐλεδ6 ἴαεί,," διὰ ἔγοτῃ {ποεῖν ἰαυίηρ βίγοθβ ου {δ οἷγ 
οὔτ ᾿γοσῖς. ΤῊ ἰ8 ἐἰκοπτίδο ἱτρηῆθα ἴῃ (6 
τιϑης οὗ ἰ)6 τογὰδ: “Τῇοῦ μδδὲὶ τηδάθ ἰδοπὶ δαυδὶ 

᾿ [Δ}}} δ'δὸ ατοχζουῦυ (Ποριζ, 19 ἐη, οαλρ.) νῈο 
ΒΘ εἰς εχ έτα ἴο ἴ).6 δ,ὸ ἴγτοπη Αὐδηι ἴο ΝΌΔΕ, ἴδο (πἰτὰ 
ΒΟΌΓ ἴο [6 δρθ ζὕοπι ΝΌΟΝ ἴο ΑΌτΔΒδτη, 1196 οἰ Χῖἢ ΠΟΌΓ ἴὸ ἴδδὶ 
ἴγοπι ΑΌγδηδιηι ἰο Μοδοϑδ, 6 Ὡἰπ ἢ ΠΟΌΓΣ ἴο (δὶ ἤγυγω Μοδϑα 
ἴο ΟἸγίδὲ, δη ἃ τη ϑἱονυϑηῖῃ ὨΟῸΓΣ ἴο ἰδῇ γοιιλ ΟἸ τίς ἴο 1})}6 
ϑῃὰ οΥ̓͂ ἰ6 νοι], ἘΒαξ ἴδ δδιὸ Ὑτ δ ε 1166 16 ἀἰ δογοης 
ΒΟΏΓΒ δἷϑοο ἴὸ ἴ)9 ἀϊδεγθηῖ δζοὰ ἰπ 106 1116 οὗἩ ἰπάϊν! ἀυ4]6: 
ἡ] μοοᾶ, γουῖν, πιδημβοοΐ, οΪά ἀχϑ, δηἀ 116 γοδῦβ οὗ ἀρ ορ»- 

(υοό. ὙΠ Ἰαϊζον ᾿ποτργοίδεϊοι [8 δίδο μεϊὰ ὮὉΥ Δεζυπιο, 

4 [" ἐδ ὁγρο ραγαδο φπηογοδάφης οὐ αἰδῶ 
ΜΟΝ »ονέ, συο συέῶ Φοά ἰαδονέ 4 ορογέ, σιοὰ 

φοθροπφν6."--Ῥ 5 

τηΐϊο υδ---ἰὸ 08 τῇ Βανο ὈΟΤηΟ ἴδ6 Ὀυσάοπ οὗ ἰδ 
ἀδγ (μβανΐηῃρ στουρὶ ἴοὸς ἐποῖνο ΒΟΌΓδ), πὰ ἰδ ποδὶ 
(αι Βοοῃ)" Καύσων, Ἰἰξ. : (1:6 δοογελέγ, πϑοὰ μβεγο 
ἴῃ [06 βοῦθΓΙ] δεῆδὲ [0Γ ΠΟΘ ΟΔΥ δοαῖ, Ὀυϊ ἰπ [86 
δορί, οαῦοηι Υ ἔον ἴλ6 μοὶ πὶηὰ [89 βου. 
γον. 18. Βαϊ 8ὸ δισυσοχϑὰ οὔϑ ὈΖ ἔδιοιη.-- 

Τιΐβ ἰγαὶξ τυῦσδὶ ποὶ Ὀ6 ογϑηϊοοκοὰ. ΤῈδ ΒΟΌΘΟΠΟΙΔοΣ 
ἀο68 ποὶ ἀϑαῖῃ ἰὑ ΠΟΟΘΒΒΑΙΎ ἰ0 ΘΧΟΌΒα Πὶ8 οοπάποϊ Ὀ6- 
ἴογϑ 4}} 16 Ἰδθογογβ, δῃῃιὰ ΟὨΪῪ ἐχρίδίηα ἰὰ ἰο οὔς οἵ 

ὉΥ ΝᾺΥ αἵ ἰηἰοττηδιίϊου ον [6 τοδὶ. 
πα.---Νοῖ ἰγομίοΑΠΥ, Ὀθὰΐ 88 δὴ δχργοϑαῖοα 

οὗ Κἰπάποαθ, ἰο δῃον ἐμαὶ 86 σου Κο ΜὩϊοὶ ΤΟ] οποὰ 
ἯΔ8 ποὶ ἰ6 γορΌΪὶ οὗ ρασ δ} γ. 

γεν. 1δὅ. 15 ᾿ΐηθ οΥγὸ ΟοΥἹ]1---Νοῖ α ἀουδί 
υοδίίοι, ΠΟΥ ἃ Ιῃ6ἴῸ δβυρχοδίάου, Ὀυΐ ἱπιοπἀοὰ ἰο 
ΒΏΟΥΝ [86 ἱτηρτορυ οἰ οὗ δυο οἱ] βϑεΐηρ, πνθη ἰδ 
Βούβοδοϊάον τηδηϊοαδίοα 80 τποὶ κἰπάμοθα, Οπ ἰδ 
οχργοδβίοῃ ὀφθαλμὸς ἀλέαν ΟΡ. Μαείί. νἱ. 
48: Ῥίον. χχυἹ[, 292. [ῃ ἰμδίδποα ἴΐ τοΐοσδ ἰὸ 
6Ά ΗϊδίΟΥΥ τοοογὰβ (86 ἰογτῖθ]6 ΘΟΩΒΘΑ]ΌΘΠΟΟΘ οἵ 
ΒΟ ἢ ὁ“ 8Δὴ ΟΥἿἹ οΥΘ᾽) ΟΥ̓́ΩΡ βἷποα ἴἰ6 πι6 οὗἨ Οείῃ, 
Ἐδδδίοσῃ δηὰ δουϊδποσιι Ὡδίϊοηβ δδαῖστι ἃ Ῥϑσηΐοϊου 
δη Ὀδηοίυϊ οἴἶδος ἴο 1Π6 6Υ]ἱ] 6Υ6. 

γεν. 16. ΤΏΘ ἰδεῖ Ὅο δχεὶ.--Οὐ ἰδ 
δτουμὰ ἰο ἩδΟΝ τὸ ἤδνο Ὀοίοσο τοίοιτοα, ἴἰμλ6 δἰδίο- 
ταθηΐ ἷβ ΠΕΓΘ γουογεθα, 

[{π|8 τοῦδ οουίδίπβ ἴΠ6 ᾿οβϑοῦ οὗ [86 Ῥασδθὶο, 
ΘΟΣΩΡ. 1}6 ἰαδὲ γεσβο οὗ ἰ86 ργοοϑιϊηρ ομδρίοσ δηὰ {6 
ΘΟΠΠΘΟΙρ γάρ ἷπ ἰδθ ἤγβέ σοτδ οἵ {π|8. Ιἐὲ {Π08- 
σδΐο5 {86 ἱγῸ [δὶ τηδηγ (ηοὶ αἰ, δοε χὶς. 80) δτσὶ 
88.811 Ὀ6 ἰαδὶ, δῃηὰ (πι8η) ἰαϑὲ δ} 4}} Ὀ6 ἢσχβί, οσ ἰἐμιδὶ 
[86 οτος ἴῃ 1:6 οΔ]}πρ οὗἁἨ ἱπάϊνίἀυΔ]5 δῃηὰὰ πιδίουϑ 
ὙΠΠ1 ἰῃ ΤΏΔΏΥ οδβ68 Ὀ6 τουογθθὰ ἰῃ ἐπεὶ ὅδ] μοεἰίίοα 
ἴῃ βοαύθῃ, ΤὨϊΐβ (σὰ '8 Δ ΘΏ00 δπξ ἴο (088 
ἯὮΟ δῖὸ οδι]οὰά αδἱ ἃ ἰδίβ ροσοὰ οὗ Ἰΐνεβ, αὶ εἰ} 
ΤΟ ἃ ΒΟΪΘΙΩῺ ΜΑΣΗηρ ἰ0 {8086 Ὑ20 δΓ6 οδἹἱοα δαΐγ, 
ἀγχίηρ ποῖ ἴο Ὀ6 Βυτα 6 δηὰ οὐοὺ ταϊη ἀ Ὁ] οὗ (πεῖν 
ὑπ του ΐηο88 Ὀοίοστο αοά, ἰοδὲὶ 16 Ὀ6 ογοσίδικο ὉΥ͂ 
ΟἴΠΟΙΒ οὐ ἑοτέοϊυ [86 τονασὰ δ ϊομοίμβεσ. Βθηροὶ οὐ. 
ΒΟΓΥ͂ΘΒ ΟἹ ἔσονται: γεδρεοίμ ἀροδίοἰογιση, ποτὶ ἐδ 

ἰοίϊο δο αὐπιοπίἑο. ΤῊ δαιπουίϊ οι ταύμ ρα ἤν 
(9 ποιά: ἐλ6 3γδὲ δλαΐϊ δὲ ἰαεί, ταϑ ἰηϊοπἀοα διαὶ 
ἴθ᾽ Δροβίϊθβ, δβροςίδν ον Ῥοΐθσ, υβοβθο βοϊοχδῦ 
διὰ Ββοιῃ ον δὶ ΙΠΟΓΟΘΠΔΙῪ σὈΘΒΟΩ ἴῃ οἷ, χὶχ, 
οΔΙ|1οὰ ἴογι (18 Ῥδγδῦϊθ, δῃὰ τόδ βυβοαποαὶ ῖν- 
ἸΟΣῪ ΒΔΑ] τογοαϊοὰ πὸ ἀδῆρον οὗ βοϊοοηδάφαοε: 
ἴθ ἴον δον ΟὨγβύδηβ βἜΠΟΓΑΙΪ, τΏΟ ΜΟΙῈ δῸ 
ῬΙΌΩΘ ἴὸ Ἰοοῖς ἀοττη τὶϊ ΘΩΥΥ ὕροὺ (Π6 ἀεπα οὐ 
γοτίδ, δὰ ἰ0 βοὲ ὉΡ ῬΘΟΌΪΑΓΡ οἰαίπηδ, 88 ἰδ βαϊταῖοα 
ἯΔΒ ΟὗἨ τηοσὶϊ δῃὰ ποὶ οὗ τθο στδοο; δηὰ Ϊἰδϑίὶγ, ἴοῦ 

Ἰρ ἬὮΟ ΘΏΪΟΥ Βροοΐδὶ κερί τϊϊυδὶ ὑσίνὶ 
διὰ [Π6 ρτοδὲὶ ᾿]οδβαίηρ οὗ δὴ δαγὶγ δοαυδίπίδηος πιδ 
ὑπ βανίουτ.---ΤῊ δ ἰ8 ἰῃ6 ταδίῃ ἰθββοι οὗ [88 
88 ὈΪΔΙΏΪΥ βοὶ ἔοσί ἢ ἰπ 186 δὰ οοποὶυ 
Βοη ομΟΟα, ὙΒδὺ ΟΥΠΘΡ ΘΟ θηίδίοσβ ἤδυο βοὶ ἢ 
88 ἴδ6 τηδίη ᾿6ΒΒΟΏ, 8 οἰΐποῦ ποὶ ἰδυρῆὶϊ δὶ 8]], οἱ 
ἰδυρῆῦ ΟἿΪΥ ἐμοί ἀΘὨ Δ} ΟΣ ὈΥ͂ ἱπρ ϊοδίδοι, 88: (89 
ΘαΌΔΙΙΥ οὗ τοπναγὰβ ἰῃ ἰδ 6 Κἰηρθοπι οὗἨ Βοδαυφὴ (Ασ- 
Κυβπῃο, οἷα. ; θαὺ {π]8 τηυδὶ Ὀ6 τηοάϊδοὰ ὮΥ [86 ἀ00 
ὑπο οὗ ἀἰδετοηῦ ἀοχτοοβ οἵ ρογυ) ; [86 κίηχάοπι οὗ 
ΒΟΔΥΘΏ ἷ8 οὗ ρσγασο, ποὺ οὗ ἀδθὶ, Ὀὰϊ αἀοὰ μ|}} δισςι 
018] 811 ἷ8 οουθῃδμξ Ῥτγοσοίβα ἰῃ 118 ἱπίορτει (Εσρρ- 
τοοδί, ΑἸογά); Οοἂ τοπαγὰβ ποὶ δοοογαΐϊηρ ἰὸ 186 
ὕπη6, Ὀυὶ δοοογάϊηρ ἴο (86 Κὶπὰ δπὰ δάε δ οὗ βοσυΐοδ 
(Μαϊἀοπδίι8), εἴο.---, 5. 

ἘῸΣ ἸΏΔΩΥ ἃ΄6 ΟΔ]1608.--Ουν Τοτὰ ΒοῖΘ ΒΟΥ͂Σ 
(δαὺ 1186 τονογβαὶ οὗ [86 ουϊπασγὰ ΟΓῦΟΣ γὰῶαῶϑ ποὶ διὺξ 
ΓΑΙ, Ὀαὶ ἀοροῃμάοδα ὉΡΟΩ ἃ εἰχθ ον δηὰ ἱπίοσμδὶ ογάεσ. 
ΤΏοΟΒΟ ὙΠῸ δΓῸ ΘΏΟΒΘΩ ἀο ποὺ ἀσχοϊαθ ποτὶ ἰδὲ 819 
ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ΠΔ]16ὰ : δαὶ, ἔτοσῃ (μοῖρ δασγποδίηθϑ δηὰ (δ9 
ΔΌΒΟΒΟΟ οἷ 811} τρογοθῦδσν βρίγίι, (867 ΟΟΘΌΡΥ δ δἱαθαν 

ἃ 
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οἶδοο ἴδηι ἰΠ6 ἰαΐίοτ. ὙΠ8 ομδσδοίοτίβει 18 ἱπαϊοαὺ- 
οὐ ἰπ {86 Ρασϑῦ]6 ὈΚΥ ἰμ6 αἰτουτμηδίδησο, ἐπαὶ ἴῃ 6866 
ἰρθοτοιβ 'τσϑὰὶ ἰο ἐδ νἱμογαρὰ πίἰϊπουΐ ἴῃ 6 ῥτγουαΐβο 
οὗ δὴν ἀοβηϊΐο Εἶτο, διὰ ουθῃ πίϊμουῖΐ ἴΠ6 αϑϑυτδησο 
οὗ ΔᾺΥ τον δἱ 411. Οὐ (μα οἱμοῦ Βαμα, ἰῃ Μαίι, 
χχῖϊ, 14 (8ὸ ἀχρεοδδίοῃ ολοϑόπ Δρρ]Ϊο8 ἴο 8 γϑᾶὶ βεῖδθο- 
ὥουι ἔγοτω διρβοηρ ἔποδα δὶ ογο οδ ]οὰ οὐ ἰμν δα, ἴ0 

ΘΓΘΏΘΘ ὈΘΟΘΘΏ ἴθ0866 ῬΠΟ δῖ οδ θὰ διὰ ἱμοθο πῆο 
ΔΙῸ ΟἤΟΘΘΒ ἷβ ΟἿΪΥ ἱπαϊοαϊοα ἴῃ ΟΌΓ ῥαββαβθ, 8116 ἴΐ 
8 ΤᾺ]Υ σατο οαἱ ἰπ οἷι. χχὶ!, [ὙΒΕΝΟῊ αχρ αΐηδ: 
“ΜΔῺΥ δἵὸ οἿδἹ]οὰ ἰὸ ποτὶς ἰῃ αοαἶἷδβ νἱπογαγὰ, ναὶ 
ἴον τοϊδίη ἰμδὶ ἰθρον οὗ πρίὶτὶί, ἈυτΆ  γ, ἀπὰ βυὉ- 

ΒἰσἸατὶγ ΑἸ οσὰ, πο 
ἀἰθοομηθοὶβ {8686 πογὰβ ἔγοση {Π|6 βδσδϊο. Βιυὶ [86 
οομποοιΐο 18 ΤΊΟΤΘ ΓΑΔ δοοουηίοα ἴον ᾿ἢ τὸ ὃχ- 
Ῥἰδίπ ἰπ6 βοηίθμοθ βοηθοὶ αἰ ΓΟ ΪΥ ὮθΓο, ἔγοτα 
πῶδι ἷἰβ 1ϊ8 ΟὈνϊουβ ἴησ ἴῃ ἰῃ6 δυο οὗ (δ 
Ματντίασο οὗὨ ἰΠ6 Κἰηρ᾽Β ϑοῃ ἴμαιι χχὶϊ, 14), πδογο ἷς 
δου δίηϑ (ἢ68 τροταὶ οὗ ἴ86 ρασγαῦϊθ. ΒΈΝΑΣΙ, ἐπ ἰοο. 
Οὔδοσνεδ: “Ἐκλεκτοί ἐζφυδιξ ργα αἰϊὲ. Ψιάο- 
ἔμεν, ἦος ἴοοο, υδὲ ργώπιωηι οοσμνγῖς, πον οπιηδε ϑαϊυαη- 
ἄοε ἀεποίαγο, λογῶσι αχοοϊϊδηξέδείηιοα." Κ0ο ΟἸ8- 
᾿δύβοη, ἩΏΟ ΤΑ ΚῸ8 ἰθο οαἰΐορα δὰ ἐπ οἦόδέπ ΑἸ 
Ῥδείδκογθ οὗ πα] βαϊνγαϊΐζου, Ὀυὺ πῖϊὰ αἰδογοαὶ ἀ6- 
ξτοε8 οἵ βἰδηάϊηρ --, 5.] 

ὉΟΟΤΒΏΧΤΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΑΙ, 

1. Ἀέοραπϊης οὗ ἰλὴε ραγαδῖε.---Τι ἴθ ἀπ ἰο 
του (δαὶ ἰδ 6 πεσε ἰηϊοπαοὰ ἰο ἀοείρτιαῖο {86 
φὰς σαὶ οὗ Βοαγυθῃ (866 88. τ. 1 ; Μαίι. χχὶ, 28, 88). 
ΤΠ6 Κίηράοτῃ οὗ Βοδύθ ἰ8 οοτϊηραγοὰ ἰο ἃ υἱπογασὰ 
Ὁσοδυδα ἴδ Ῥγοάμυοοθ (86 ποῦϊοδι ἔγυϊιδ, ούθὰ ἴουο, 
Ῥοδοο, ἀπ Ὀ]οββοάμοβε, οὗ τοὶ (86 ῥγϑοίουβ ἔσυΐι 
οὗ [}6 νἱἷπο ἷβ δ ἕαϊπί οι θίθτη. Βοδβίάθβ, ἰῃςς. Ὡθϑὰ οὗ 
ΟΔΓΟΙῸ] οὐ ναοιη ἀπὰ οὗὨ ΒοδθΌπ Δ ]6 Ἰγσοδίμοῦ, ΔΒ 8180 
οὗ ροοὰ βοὶ] δῃὰ ΒΌΠΕΥ ΘΧΡΟΒΌΓΟ, ἀπὰ οὗ ἃ [ἈἌσογ 90 
οἰϊτηδίο, ἀγὸ ζοαϊυγεβ πε οἢ τηδῖκο [06 Υἱπογαγὰ ἃ δὲ 
ΒΥΤΩΌΟΪ οὗ [λ6 ησάοιι οὗὨ Ποαύ θη. 

Βαΐ {π6 ὅτϑὶ ροϊῃϊ ἴο Ὀ6 δδοοσίδϊποα 8, τ μβοῖ μον 
1:6 νἱμογαγαὰ ἷβ ἱπίθῃ θα 88 δὴ δι ὈΪοτὰ οὗ (86 ἰκίησ.- 
ἄοτῃ οὗἁἨ ἀοἂ ροθογα νυ, ἰπ ἰ(8 τασίουϑ δοοῃοζηΐθα, ΟΣ 
ΟἿΪΥ οὗὨ ἰδὸ Νοῖν Τοβίδτηθηϊ ΘΟΟΠΟΙΩΥ οὗ ἴδ6 ΟΠΌγοῖι, 
Ἀσδοο ἰο ταν, ϑδῖ"ογ, διὰ οἰμοσγβ, [86 ὅγβι ἰτοὰ 
ὝΘΙΟ ἰῃ6 Φοντα, δὰ [086 ὙΔΟ γγοῦὰ ἰαϑί οδηρασοά, 186 
Οδυῦϊοα. Ἡρυδηονῦ ἀδηΐοθ ἴδ6 οογγοσίγοθθβ οὗ {818 
νον. [Ιἐ ἰβ σογίδί νυ οὗ στοδὶ τπρογίδησο ἰο γοσηθτα- 
Ὅν ἰδδὶ [ΐ8 ῬΑγδΌΪ6 ττδϑ ὑυῖτ δ ῖϊγ, δὰ δἰπιοβὲ οχ- 
οἰπκίγνοῖγ, ἰπίοπἀοὰ ἔον ὑμ6 ἀϊβοῖρ].8. Ηφῃοο ἰΐ τουδὶ 
ουἱοΕγΥ τοΐογ, ἱπ 1π6 ἄγει ῥἷδοο, ἰο ἴ6 Νοὸνν Τοβὶδ- 
τωθηΐ Θοομ ιν, ΔΙ Βουρ ἰὰ 18 αὐ 86 Βατὴθ Πἶσηθ ΔΡ- 
ΡΠ Δ Ὁ]0 ἰο 186 ναγΐουβ οοοπομπιΐθβ οὗ 86 Κίησαοια οὗ 
Οοά; ν}1ὁ6 Μαίξ, χχὶ, 83 ὈΥἰτΔ ΕΣ τ ΓΒ ἰο {π6 ΟἹὰ 
Τοδβίδιμθης ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ δηὰ 105 ἰοττηϊηδίίου. ΒΥ ἰδυ8 
τοβιτοηρ 186 ἱτωροτὲ οὗἨ [16 ῬδγδΌ]α, 1ἰἰ8 Ἰοδάϊηρ 
ἔδαϊατοβ ὈΘΟΟΙΙΘ ποτ αἀἰδίηοι δηὰ ἀοβηϊϊθ. Αὔονο 
411, ἴθ ἰ5 οὗ 86 στοαίοδὺ ἱπηρογίδποο ἴο θορ ἰπ τωϊηὰ 
τι ἰΐ ἷβ ἱπιθηὰοα ἰο Π]υδβίγαίο (μ6 διαϊοσοθης, “ σιν 
ἐμαὶ ἄγ ὅγβὶ 8}}8}} 0 ἰδϑὶ,᾽) Ὀυΐϊ ποὶ τλϑδῃὶ ἴο ἰθδοὺ 
ταὶ αἱ [μδὶ τὸ ὅσϑί 8.141} Ὀ6 1αβί, οἷς. Ῥϑγθδρδ τγο 
ΤαῖρὨΐ αττὶνο δἱ βαοῖὶ ἃ δοποϊυβίοη ἴσοι {86 οἰγουπι- 
δίδῃςο, ἰμδαὶ ἴῃ ἰπθ ῬΔΓΘΌΪΘ 4}} ὑπαὶ δγὸ 'γϑέ διὸ ἀθ- 
βοτὶ θεὰ 89 υἰφύπ. ἴΠ|6 ΒΆΙ26 ΓΔΘΓΟΘΏΔΙΥ Βρίτὶϊ . Ὀυΐϊ 
Ἐμΐβ 18. ΟὨΪΥ͂ ἱπύομπαθα (0 ΘΟΏΨΟΥ (δ 6 ἰάοα ἰδμαῖ, 88 ἃ 
ῬοαΥ, δηὰ ἰπ σοΐδγθηοα ἰὸ {δ ὶγ ζόπογαὶ βρίτὶϊ, δυο ἢ 
ἵγ88 ἴ!6 ο886. ἯΥ 6 58.411 ὈΥ δῃὰ ὉΥ 866 ἴῃ τμδὶ Β6Ώ 86 
ΕΒ τῶϑ το. 

Τὸ τοίη : ΤΊ νἱπογασὰ ἷβ (86 οἵὰ οὗ 868» 
ΤΕ ὑπάορ ἰμ6 Νονν Τοδίδσηθηΐϊ, ἔγοσα [8 βγβὲ οοσὰ- 
τησποθιηθηΐ : ἴπ6 ΠΟΙΒΟ ΠΟ ἀοΥ ἷβ αοἀ (866 ἴῃ6 Ρ89- 
δΑΩΟΒ ΔΌοΥ αὐοὐθα) ; (6 βιθισαγὰ ἰβ ΟἸγίβι, ἰὰ Ηἱδ 
ΟΔΡΔΟΙΥ 68 [80 ΔΦυᾶρε οὗ 16 ποιϊ]ὰ (Μαῖϊ. χχν.): (ῃ9 
ἸΔ ΟΓΟτΒ δτθ, ἴῃ [86 γβι ρἷδοο, ἴπ6 γορυϊαν ταϊηϊϑίοτθ 
ἴῃ 116 Κίηραοιῃ οὗ αοά, ἀῃμὰ βεοοηαδεγ, Ὀοϊέονοῦα 
ἴῃ βόποτα!. Το [ἢ]8 ἰηϊογργοίδίοη Ηθυῦπονς οὈ͵θοία, 
ὑμπδὺ 186 ῬΘΟΡΙδ τυυδὲ Ὀ6 τοργοδβοηϊθὰ Ὀγ {86 νἱπογαγὰ 
861 [Ιῃ δῆβνγοῦ ἴοὸ {{ι18, γγὸ δραΐῃ σοιυϊηὰ ἰμ6 τοδᾶ- 
οΓ, ἰπδὺ Βυτα 168] ΟΧΡΥΘΒΒΙ 0:8 τηυδὲ μοὶ Ὀ6 οοπξουῃά- 
οὐ τὶ τῃ ἐνὸς ἐπώρμειτ. βἰδιοιηθηΐθ. ΤῊ 8, ΟἹ. 016 ΟΟΟΔΒΙ ΟΣ, 
ΟΌΡ Ιοτὰ ΗΪΓΆΒοΙΓ ἷβ σοιηραγοὰ ἴἰοὸ ἃ νἷῆθ (ΦοΒ χνυ. 
1); πὰ]6 οα δηοίδοῦ, οσθὴ (86 πϑαϊοδὺ Ὁ γι βιλαπα 
ΤΊΔΥ͂ Ὀ0 ἀοϑἰρηαίθα 88 Δ ΟΓΟΓΒ ἰη [86 νἱπογατά, ᾿υδὲ 88 
ἴῃ Μαίὶ, χχὶ. 81 σοηγογίθα Ῥυ] 68 }8 δηὰ μαυϊοὶϑ ἅτ 
ὀοτηρδγοὰ ἴἰὸ ἴθ δοῃ Μ8ο, γοϊυγηΐηρ ἰ0 .ἷβ οροάΐοῃοο, 
ἔοοδβ ἰο ποῖ ἰῃ 186 νἱπογαγὰ. ΕὙΟΣΥ ΟἸτἰβδη τηυβὲ 
βοαὶς (0 δάνδῃοθ (89 κίῃσάοτῃ οὗ αοὰ, ΟΣ ὈΘ ἃ ἸΔΌΟΓΟΣ 
ἰπ ΗΒ νἱμογαγά-- -ὍΥ ἷ8 οομἔοβδίου, ὈΥ ἢἷ6. ΟἸ τι βιΐδῃ 
οοηάυσὶ, ἀῃὰ, ἀῦονο 811, ὉῪ ἔδ6 δρὶ γι] οὔδγαοίοῦ 
ὙΠΟὮ δἰίδοῦθβ ἴο [ιἷ8 ΟΥΪΏΔΓΥ ΔΌῸΣ δὰ δυοσδίίοῃ, 
Βοτονοσ Ὠυτη]6 ἐδ ΤΩΔῪ Δρρϑᾶν ἴῃ (86 εἰραὺὶ οὗἁἨ πηρῃ. 
Το αἰδογθηὶ ἸΔΌΟΤΟΓΒ ον θην ἱπαϊΐϊοαία ποὺ ΟἿΪΥ 
ἀἰδογοηὶ βίαροβ οὗ ἔαϊ ἢ δηὰ ποσίδ, Ὀυΐ 4150 αἰ δγοηοθ 
οὗ ἱπαϊνίἀυδὶγ. ἸΤΠοῖνρ τοναγὰ ἰδ χίνθῃ βοτὰ ἰηὰϊ- 
γἱ 0 8}1γ, πὰ }]6 (π6 οχρδηδίου οὗ [6 Βουβοῃοϊάον 
6. αἶθο. δα ἀγοββθὰ ἰο οῃϑ οὗ ἴδοῖι ἱπαϊν 04} γ. Ξΐτ-" 
ἰἰασῖγ, 6 ἀἰδδγοηΐ ὨουΥΒ τοΐδρ τοὶ ΟἿΪΥῪ ἰο ἀἰδοτγοης 
Ῥογίοαβ ἰῃ {μ6 ἰβίοσυ οὗ [με ΟΠπυγοι, Ὀυΐ 4150 ἰοὸ αἱΐ- 
ἔοσοιὶ βίαρϑθ ἱπ οὐῦ οτει ἢ δῃὰ ὀχρογίθῃοα, ΔΙ μου ρἢ.ς 
186 ἴοττοον ἰάδα 18 Ῥογἤδ ΡΒ ΤἸΏΟΓῸ ῬΣΟΙΩΪΘΩΙΥ Ὀτουρδὶ 
ουὐὔὗῇ Ηρηοθ ἮΘ ΤΩΔΥῪ ΤΟΙΣ, ἰμαὺ ἰΠ066 ὯΟ ὝΟΓΘ 
Ηἰνοὰ ““ ΘαΥΪΥ ἴῃ (86 ΠΟΓΩΙΕΕ "ἢ ποῦθ ποῦ ΤΙΩΘΓΟΙΥ͂ [80 
ΑΡοβίϊοβ, αὶ 4180 σειοίδλ, Ολγι δέξαι δ ΖΟΆΘΓΑΙγ. Αο- 
ΟΡ ἴηργ, (86 τοῖς οὗ ἰμδὺ οἶ48588 ΔΓῸ γοργοϑϑηϊοα ἴῃ 
186 ῬΔΙΔΌΪΘ 68 αἰβρίαυηρ ἃ ἸΘΓΟΘΏΔΙΥ Βρὶ τῦ---ἃ ΟΠ δ:- 
δοίοτίβις το, ΡῸ ΤᾺΓ 88 ὑπ 6 ΑΡοΟΒίΪοΒ ΟΓῸ ΘΟΠΟΟΓΏ» 
οα, νγὰϑ ΟἿΪΥ ἱπίοπαοαὰ 88 ἃ αγηΐηρν, ΤῊ8 Μ|1] 4180 
δϑϑίὶϑί 08 ἰπ οχρ᾽δίηΐηρ ἰΠ6 Βιἰαιοτλθηΐ δθουΐ 186 ἀδ6- 
Ὡᾶτγ. ΤΉοθ6 τ 8οῸ ποῖ ἰγοὰ ἱπ [6 ἰπἰνὰ ΒΟῸΣ Ῥ6͵Ὸ 
ἰουμὰ δβἰαπαϊηρ ἱπ ἰπ6 ταδτϊοί οἶδοθ. ΤΉΪΒ ΙΏΔΥῪ Ρτοῦ- 
ΔΌΪΥ Ὀ6 τοΐογτοα ἰο ὑ89 6 8} ρτγοβοὶ γίοθ, ἢῸ ΘΟΏρΤΟ- 
κεαϊοα αἰοπρ τί ἰμ6 Φονβ ἴῃ [86 ταοδὺ ρυὈ]16 υἷδοθ 
οὔ 186 κίηρσάαοια οὗ Βοδύθῃ 88 ἔποη οχί βίη, οὐ ἴῃ 189 
ΒΥμαρορυθ. ΤΏοβο ΝΟ τ το ἰἰγοα δὲ [πο βἰχίῃ δῃὰ 
[86 πίρίἢ Βουγν, τορο {86 αἀφη 16 ταοοβ ῶ0 ἐπα ϊ δα 
16 δηοίοηῦ ἀγροῖς δῃὰ Ἐοιηδῃ οτηρίσοϑ, δηὰ ἰμο8α 
ὈΔεραγουβ ἰτἷδ68 γῆο, αἴθογ {π6 ταϊσταίίοη οὗ ὩδΈ 8, 
ΟΓΘ Ὀτουρῆς ἰηΐο 86 ΟἸυτοῦ. [1ΔΒΠΥ, ΤΟΥ πῆο 
ποῖα οουγογίρα δὶ ὑμ6 οἱσυθηϊ ἢ ΒΟῸΣ ΤΑΥ͂ Ὀ6 [16 ἰδδὲ 
ἔτυϊι5 ἴτοτα διροῦρ [6 ΨΦ6}2ἷ728 πὰ ἀθπ θΆ, σαϊπογοὰᾶ 
ΤὨγοῦρ ἰπ6 ΤΩΙΒΒΙΟΏΔΙῪ ἰδῦοτθ οὗ ἰῃ6 Ἰδιζε ἀδυβ. 
ΤῊ ονθηϊῃρ ἰβ (μ6 ΒΟΥ οὗ ὅπ] τοχασγὰ ἕοσ [086 ὙΠῸ 
Ἰδρογϑὰ ἴῃ ἴῃ νἱπογαστὰ, Τῇλδῖ ἰοβάνο ουοηΐηρ οὗ ἰδ 6 
Οβυτοῖ Ὑ111 ἰδ ρἷδοθ δ (86 δοοοπὰ δρρϑασίῃρ οὗ 
Ομ υδυ--- ΒΟ τοῦδ ποὺ θα οοπουπαρα πὶ ἴδ ΒηΑ] 
ἠυάρτοσηὶ ---- 116, 80 ἴδ 88 Ἅδδοὺ ἱπαϊνί δ] 18 οου- 
οοτποα, [86 ἔρβεϊνο ουθηϊηρ ΘΟΙΏΣΩΘΉΟΘΒ γΠ ἢ ΟἿ ΘΏ- 
ἴσαποο ἰηΐο ἐμὰ ΟΒυτο ἰσϊυμρμδηΐ, αἰ πουρ ἰῃ ὁ 
Θογίδίῃ ΒΟΘΏΒ6 ἰΐ ἸΩΔΥ Ὀ6 Βαϊαὰ ἰο Ὀορσίῃ ἩΒΘΏΘΥΟΣ ΤΘ 
ἰαβίθ οὗ [86 Ὀ]οβαίπσθ οομπηροίρα πιϊὰ [ἢ 6 ἰην δ: 016 
Οδυτο. Ἑγοῖὰ ἴῃ6 φοπογαὶ οδαγδοίογ οὗ [818 ραγᾶ- 
ὉΪα, ἰξ ἰ6 ονἱ θοαὶ ἐμαὶ 118 στηδὶῃ Ῥοϊηΐϊ 1165 ἰῃ ἴ06 ἰά6α 
οὗἩ δῷ δοιγ οὗ τονατά. [10 ἷἰβ ποὺ ΟΔΒΥ ἰὼ δβϑοοσίδ ἢ 
16 οχδοὶ τηθδηΐῃρ αἰϊδοδίηρ (ο [86 εἶτ οὗ ἃ ἀθ- 
ΠΑΓΥ ΟΥ ΒΕΪ]Πεσ (666 ΗΘΌΡΠοΓ, Ὁ. 3800) Οεεμδιὰ το- 
ΤΩΔΙΪΚΒ, ἴῃ δὲ Ἥκντιοηία, ἐμαὶ ἰῃ6 ἀσΠΑΡΥ τοῖο ἰὸ 
Ομτΐδὶ Ηϊπβοῖ; πὮ1]6, δοσογαΐηρσ ἰοὸ Αὐρυδβύπο δηὰ 
[μον (6411. 11. 2}. 10 τηθδῃβ οἴδσῃδὶ 116. [πῃ δῃ.- 
οὐδὸν ρΐδοθ, μβονόογεσ, υἴηον σοσρδεῖκα ὑδδὶ ἴΠ6 ἀρῃά 
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ΤΊ τοϊοττοὰ τὸ ἰδτωρογαὶ ροββϑθβϑίοῃβ," 110 ἐμ 6 ἔΆΤΟΓ 
οὗ [86 Βουδβοδοϊάον σομδιἐυϊοα [86 οἴοτηδὶ γτοναγὰ οὗ 
186 ἸΔΌοτοτβΒ. ΗρυῦποΡ βυρχοβίβ (ηὺ ἰῃ6 ἀΘΏΔΕΥ ΓΘ- 
ἴοτϑ ἴο {π6 τογαῦὰ σΘΏΘΓΑΙΥ; Η. ΜΏ]]ον, ἰμδὺ ἴδ δρ- 
Ρ]1658 ἰο 411] τοσαγὰβ οὐ στασθ, ὈοΟίἢ ἴῃ {π|8 δηὰ ἴῃ 8 
ἔαΐαυγο 6. Βαυΐ ἱἔ (Π6 Ιαῦον ἱῃ [86 νἱπουαγαὰ 18 ρογ- 
ζοττωοὰ ἴῃ {86 βοιυΐοα οὗ {πὸ Ὁμυτοῖ, 186 Ὠῖγα τουϑὶ 
ΘΑ. Δ}}Υ τοῖο ἴο ΘΟ τίβιϊδη {6 ονϑρ. ΤΆ μὰ μας 
ΠΙΔΥ 6 σπαγδοίοτὶζοὰ 88 ἑοττηϊηρ ραγὶ οὗ {μ6 ουῖνα 
ταβη οβίδιοη οὗ {86 Κίησάοτῃ οὗ ΟἸ γῖδὶ δἀπὰ οὗ 118 
Ὀομοᾶίβ. ΒΥ ἴῃ6 πογὰ δῃὰ βδογδιηθῃηίβ--- Ὁ π᾿ ΒΙΟἢ 
Ομγῖβὲ 8 Ὀγουρῶῦ ἰο 8-πτὸ ἤαῦο δυο ὩΟΥ͂ ὁ ῥδγί 
δηὰ Ιοὲ ἰῃ (ΐβ τηαίϊίον.") Βαϊ [ἢ 6 ὨἰΒίοτγ οὗἨ [Π6 “6»ν- 
ἰδ! Ὁ γι βεΐδπ ΟΠ υγοἢ ΒΒ {μαὺ 16 ΤᾺΔῪ Ἰοϑο ΟἹ 6Ὡ- 
Ἰογτηθῃῦ οὗ , 
ΒΟΥ δὰ δι '- 

ρίον: ἴοτ αὶ ιὰ 
οὗ μοῖν ραγὶ ῶ, 
ΟΥ̓ οηἰογοα 1] 16 
Ῥγοβρϑοῖ οἵ Θ- 
ἴοτθ ἰῇοβα πῸ--τδὸ τὸ Βρ6δι-- -ὝΟΓ6 ΘΏρδαροα δῖ ἃ 
Ἰαῦδσ βοῦγ, Ι͂ὴ ἰΠοὶγ σᾶ96, ΟὨΪΥ ἃ σΟΠΘΓΆΙ Ὀγοιτηΐβ 
μὰ8 ρίνθη, δηὰ (ΠΟΥ͂ ΤΟΙ ἰο τϑοοῖνο Ἡδίβοουον ΑΒ 
τὶρηῦ. Οἱ {Π18 ΑΒΘΌΓΑΠΟΟ ΠΟῪ Μοηΐ ἰηΐο ἰῃ6 γνἱίῃθ- 
γαρὰ, [1,Δ8|}Ὁ, 88 γὸ δύο βθθῆ, δοοοσαϊηρ ἴο {δμ6 
Ὀ6δ8ι τοδαϊηρ (τοῦ. 7), 0 τηϑῃϊίοη οὗἨ ΔΗΥ͂ σον γα γ)|88 
τηδάο ἴο ῇοβΒα ὙΠῸ ΘΒΆΠ16 δὲ {16 οἰουθηίῃ ἤουγ, ΑΡ- 
ῬΆΓΟΏΓΥ, ΠΟΥ ΜΟτΟ Βαϊ ϊϑδοα ἰὸ Ὀ6 ἀοϊϊνογοὰ ἔτγοση 
ἰοίδ] ἱμδοῦγγ, δηὰ ΠΑΡΡΥ͂ δὶ ἴ6 Ῥγοβρϑοὶ οὗ βϑσυγ- 
ἴῃς ὈΥ ὑμοῖν ἰδῦοσβ ἰπ6 ἔασον οὗἩ Ηΐτὰ ψΠῸ δα 02]]- 
ρα ᾿δθ. Τηήβ π|}} βοῦνο ἴο ὀχρίαὶπ ὨΟ, τ’ Ὦ 1] 6 ἐδ6 
ΒΔΙῺΘ ΓΟ Γὰ 88 ρίγοη ἴοὸ 8]], ἰΐ 1οα ἰο βυοῖὶ ἃ αἰβῖον- 
6:06 οὗἉ δα! ην διροηρ ἰἢ6 ἸΑαδοτοθ. Μά ΘΒ], ΔῺΥ 
ἰάρα οἵ αἰββαιϑίβοζοῃ. οὐ συυστηυσγίηρ πουϊὰ Ὀ6 οὩ- 
ἘΓΟΙΥ ἰμδαμη 881 016, 1 ἴ[η6 τοναγὰ δοοογαθὰ ἴο {86 
ἸΔΌΟΓΟΓΒ δὰ γοΐοστοα οἰἴΐμπον ἰο ΟἩγῖβὶ Ηἰσηβοὶῖ, οὐ 686 
ἴο οἴοσηδὶ 16. Οἡ ἰδ6 οἴδιοῦ μαμὰ, ἰθροΓ] ροβδθ8- 
δΙΟΏ3 ΝΟ] ΒΟΔΡΟΟΙΥ͂ Ὀ6 ΘΠΔιδουΖοα 88 ἃ γοντασγα 
ἴου ἰδοῦ ἰὰ [86 νἱῃογαγὰ οὗ ἐπε ογᾶ. Βαϊ ἃ Βῃδλγο 
ἴῃ τἰ}6 -Ὁ]αΒϑῖηρΒ οὗἩ [86 Οπυτοῦ, οὐ ἰῃ [86 τηδῃϊξοϑίδ- 
τίοῃ οὗ ΟἸ τῖϑυ, 18 ἃ βρὶ γι] ροββϑεβίοῃ, τῇ] ἢ δἱ (86 
ΒΔΙῺΘ {ἰπλ6 ΤῊΔΥ͂ Ῥτούθοο ἴῃ αἰ δγθηΐ ῬΟΥΒΟῺΒ αἰ Πογοηῖ, 
διλα δυο ΘΟΠΙΓΆΓΥ, ΓαΒ} 18, ΤῊΪΒ ΤΩΔῪ αἷβὸ βοῦνθ ἴὸ 
ΤΠΓΟῪ Βοηθ ᾿ΐσρῃϊς οἢ [86 ῬδΑΙ80]6 οὗἨ {πὸ θη ὙἹγρηδ. 
10 δοοουπίδβ ἔογ ἴῃ6 ἀἰδββαιἰβέδοιϊΐοῃ οὗ {πὸ τβὲ ἰδῦου- 
ΘΙΒ ΟἹ Γροορὶγἱηρ (86 βδη6 τουαγὰ ἃ8 ἴμ6 ἰδὲ, ΤῊΘ 
ψονίβῃ ΟἸ τ βδηβ τ γὸ αἰββαιββοα Ὀδοδυ8α 1η6 ἀ6ῃ- 
ὉΠ68 σογθ ἴο, οὈἰδίῃ {Π6 ΒαΙη6 Βῃδγο ἴῃ (ἢ6 ὈΪΟΒΒΙ ΡΒ 
οὗ ἰδ ΟΒυτοῖ, οΥ ἴῃ ἴ86 Κἰηράοτῃ οὗ Μοββίδῃ. ΤΟΥ 
δσρϑοιρα ἰμδὺ βοῖμα αἰβιϊησιςίνο ῥυίνοροθ που]ὰ δὸ- 
οτὰδ ἴο ἰμθπι, δὰ ἰῃυ8 Ἰαρβοά ἰηῖο ΕΝ ἰδηΐατα, δηὰ ἴῃ 
186 οῃηὰ ὈδολτΩθ ἴδ6 ᾿ἰαϑὶ (οΥ̓ΘῚ 88 18 ἰῃ6 ο86 ὙΠῈ 186 
Φον θη Ὡδίΐο ζΘΏΟΓΑΪ]]γ). δι σι] τὶν, αἱ ἰμλ6 ταοτηθηΐ 
Ὅ6ὴ Ψυ688 οὈἰδίηρα ἢΐ8 Βμδτα ἴῃ ἰ86 ΟΒυσςοῖ, δὶ ἰμ6 
Βτϑὶ οοἱοὈτγαιϊίου οὗ (86 ΕΟδατὶβί, Ηἷβ πχυστηυτίης δηὰ 
αἰββαιβἔδοϊίζοι. Ὀθοϑτὴθ Οροῖ ΔροΟΒβίδβυ. 

ΤῊΪΒ Ἰοα 8 ὰ8 ἴο {86 ποχὺ ἱπαυΐγγ, μοί οΥ 8086 
ἯΠΟ ΓΕ ἰαϑὺ τοσασγάθὰ ΓΟ ἴῃ σον Ἰοβί, 85 ἰδ ὶν 
ΤΑΥΤΤΩ ΣΙ ΩΡ δηὰ ΘΏΥΥ πουἹὰ βϑοὰ ἰὸ ἰηάΐοδίθ, ΟΣ 
ἩΒοίΠΟΡ ΠΟΥ ΟΓΘ ΟὨΪΥ τοργονθὰ ἔουῦ μοὶ ργοίθῃ- 
δίοπϑ δῃᾶ οἱδίτηβι Τμο ἴδλοὶ ἰμδῦὺ ΤΠ6Ὺ γϑοοὶνρα ἃ ἀθ- 
ὨΑΥΥ Β6ΘΙῺΒ ἴῃ ἔδνογ οὗ [Π6 Ἰαίίος υἱονν , Ὀυϊ, ὁπ τὴ 0 
ΟἾΒΟΣ μη, ἰΠ6Υ Δρρϑδᾶν ἰοὸ δδνο σαὶβοα βοζηθ οὔ͵θο- 
ομβ ὑὸ ἱακίηρ {πο ῖν Πῖγθ, 88 ΒΡ θαΓΒ ἔτοσῃ ἴ8 6 6χ- 
Ῥτγοδβδίοῃ, “Τακο τ μδΐ 8 ἐμῃϊπ6.) Ὑ θα σομηδἰηίης 
τιΐ6 πὶ 106 οἰσουταδίδηοο ἰδαΐὶ ἸΟῪ ΟΓῸ δϑὶ Γὸ- 
ναγάϑὰ, γὸ πέος ἰδδὶ οὖν Γοτὰ ἰηιθηαβ ἴο ἰπάϊσαῖο 
1πδὺ δῷ ἰττήθη86 αἰ ἤγθο6 οὗὨ ̓ πίοτμαὶ ΘΔΡΑΌΪΣΥ [ῸΓ 
δρὶ τἰϊ8] Ὀ]οβδίπρβ Ἵχίϑίθα Ὀοίπθου ἰμοτω---Ῥοϊηι 

4 [8ο δἷϑο βίον, ΝΜ δεῖ, οδη ἃ ΤΥ οσάδτγοσιδ.--Ρ, 8.} 

ΤΗΕ ΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ἔογπναγὰ ἴο ἴδο οοπίγαδὶ οὗ δἰθῦηδὶ Ὁ] βδϑῃμθδα μὰ 
ονου δϑιϊηρ τηΐβοσγ. ΤΒ8 18 ͵80 ἱταρ] θὰ ἴῃ [86 ρδν 
8016 οὗ {86 ῥγοαΐραὶ βοιι, τ 116 τ 18 ΠΥ Ὁγουρδιί ουἱ 
ἷμ ἰμαὶ οὗἨ (86 νὶῖϑο δῃηᾷὰ 191ῺῸ00115}} υἱγχῖπμβ 76 προὰ 
ΒΟΆΓΟΟΘΙΥ δάὰ (δαὶ βύο ἢ 8 ΤΟΔ]17 (6 οδᾶ86 ἰπ [886 Ηἰϑ- 
ἸΟΥΥ οὗ ἴῃ6 Ουγο. Ὑ 116 ἰΐθ ΟΠ6 ΡΑΓΙΥ τοχαγθοὰ 
186 ἀομΑΓΥ 8 ἃ ΒΟΔΗΪΥ δηα ΘΥῸΠ ΡΟῸΓ ΓῸ ἴδ 
Οἶδοσ ἰοοῖς ἱξ 88 ἃ βῖζι διὰ 808] οὗ {86 ᾿πδηϊῖίο ἴατος 
οὗ 10 Μαβίοσ, ἀπά οὐ ἴῃ6 ἔγοβ ἰοῦ οὗ αοὰά δπῃὰ οἵ 
Ομῖϑυ. Τῆυδ Ἰορδ)ίδτη τορδγαβ, ὉΓ Θσδσωρίο, ἰδ 
1 τὰ ΒΒ ΒΌΡΡΟΓ 88 ἃ ΤΠΘΓΟΙΥ ουὐχαταὰ ογάϊπδηοο, ἱΡ}}- 
ἴπ Ἰεραὶ δρβοϊαϊΐομ δηὰ τϑοοπο] δῖοι ὑῖ ἰδὸ 
ΟΒυΓοῖὶ ; 116 ἰὸ (86 υχηῦ ]6 Ὀο ΐθνοῦ ἴἰ 18 8 86] οἵ 
Ῥαγάοῃ απὰ οὗ 8η4] βαϊναϊΐοῃ. ΤῊ ΐβ αἰ δδσοηοο οἵ 
νον ἀοροηβ οἡ ὙΒοΙΠοΡ πὸ τορᾶσά [86 εἰπσάοιι οἵ 
ΒΘΔΥΘ ἴῃ 88} Ουὐϊθεαῖνὶ δ Ἰορα]διΐο ΤΩΘΠΏΘΥ 88 οὐὩ- 
ζογτίηρ οογίαἰ ἢ ὈΓΙΊ]ΟΡῸ8. δ μα γογασαβ, ΟΣ ἴῺ 88 ἰῃ- 
ταγὰ δηα βρὶ τὶ .8] ΤΑΔΠΠΟΥ 88 ἰδ6 Κἰησάοσι οἵ ἴτοθ 
Ιοσθ. Βυΐ ἰβογὸ ἃγὰ οογίδί πῃ οδγβοίοσβ ΒΟ, ἐμπουρὶ ἡ 
ἱπύρ 56}. οοηβοϊοθῃίίουβ δηὰ ϑδσηοδβί, ἃσγο ἀοβεϊαίο οὗ 
Ιοσθ. [1 τοῖν δαδ6, (6 ἀἸδδεοησα Ὀσι τ 66Ὼ [Δ 086 [μδὲ 
ΔΓΘ ΘἤΟΒΘη ἀθροπα 8 Θχο ΒΊΥΟΙΥ ΟἹ 8 5,8 116 ̓ ΠΗ 
ἴον τϑοοϊτίπρσ (6 Ὀϊοδβίησ. Βυΐ {Π080 ἮΒΟ τὲ 586}}- 
5 δῃ!ὰ 6 γ6 ργοΐοβϑοσβ Δγὸ ἢοΐ ΟὨ]Υ 1658 ΟΔΡΆ0})]6 οὗ 
τοοοϊνίης [8.6 Ὀ]οδδίπρ ; (ΠΟῪ 4150 οοηγνογὶ ἴδ6 Ὀ]688 
ἴῃς ἰπῖο ἃ σὕσβο. ΤὨυβ ἴμ6 Β.}ΠἸὴσ οὗὨἨ τοπδσὰ Ὀδ- 
ΘΟΙΏ68 ἰ0 {6 πὰ υἱ ἐσηδίϑὶ Υ ἃ ρυἰβητηθηΐ δπὰ ἃ Ἰυδβ- 
τηρξ. Βιυιὺ ἰπ 1818 ῬαγαὉ]6 [818 ρΡοΐϊπὶ 'β ΟὨ]Υ δἰ 
ἴα; ἐδ τηδίῃ ορήδθοϊς Ὀοΐηζ ἰο βου ἰπαΐ ΤΏΔῺΥ οὗ (86 
Ιαϑὲ 881} Ὀ6 ἢγβί, ἰο {86 βἸΟΥΥ δηὰ ρῥγϑῖβαε οἵ ἴτεθ 
Ετδοθ, πὰ 88 αἰβριαγίης 6 τἰρ αὐ ΘΟΌΒΏΘΒΒ δα ρ]οΥ 7 
οὗ σοάα. 

9. Οκ ἃ γρτονίουβ οοοδβίοι, (6 [ωογὰ Ββαα ἱδυρὰὶ 
(ἢ 6 ἀϊδοῖρ]68. ἰΒαῦ (Βα στδος οὗ ἀοά δπὰ ἰῃ6 ἔβ:}} ΟΣ 
ὉΠΌΟ] οὗ ΟΥ̓ Δ ἢ ΠΟΤῈ ΟΔΡΔὈ]6 οὗὨἨ δπηυ ἰΐπρ δὰ ὈπΠασ- 
ἱπρ ΟΥ̓́Θ᾽ ΘΟΥΟΓῪ ἀἰϊδίαποο οὗἩ δραοθ ἰπ ἐπ6 κἰησάοπι οὗ 
πεδσϑῃ (Μαιὶ. νἱλὶ, 11). Ια ἴδ6 ῥγεβϑηὶ ἰηβίδηοο, ΗΘ 
ΒΗΟΥ͂Β ἰπαὺ [06 Βδῖωὴθ μοὶ β ἱτρ πὶϊὰ τείογθησα ἰο 
ἔπηθ. Ὅτσβοθ οδῃ οΐ ΟὨΪΥ δαυλ]ΐζα, Ὀυῦ---θοὸ ἴο ερϑδὰκ 
-πτόνοσβα, ἰμ6 ἔἴτη68 οὗ ουϊπαγα Βογυΐοο ; ἃπα 11 068 
80 ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΟΒΡΟβ. [Ὁ ΒΟΟΘΙῺΒ 88 1 1ἱ τεβδίογθα ἴο ρεῦ- 
υἷπα 6] ον ῦβ ἰῃ6 {ἰπ|6 τ ἈΙΘὮ (ΠΟΥ Πδά ἰοδῖ. Νὰ, 
ἴν ΙΩΔΥ σοπνοτέ 916 ἀδΥ ἰπίο ἃ ἱμβουβδαη γϑαγϑ, δηὰ ἃ 
ἐβουθδηα γϑᾶσΒ ἰηΐο Ομ6 ἀδΥ. 

8. ἯὙε που]ὰ 64}1} Βροϑοΐδὶ δἰτθαύοῃ ἰο (ἢ 6 Βρὶ ἢν 
08] ῥγόρταβθ σου κοα ἴῃ [86 ΡΔΓΔ) 16 ὈΥ (86 ἔπεϊ, [μδὶ 
[86 ἰάρεα οὗ ἃ Εἶτα συ] ν γεοθάοβ ἔγοσα υἱοῦ. 

4, ΤΏ Γυπαδτηθηίδὶ ἰάρα οὔ 1818 ΡΑσΆΌ]ο 18 {86 
ἔγϑθ τοπασὰ οὗ (86 Κίηρσάοτμῃ οὗὨἨ μρδνυθῃ, ποῖ 88 αἰϊοίδί, 
οα ὉΥ ΔΙΌ ΓΓΑΓΥ τηοίϊνο8, θὰΐ 88 ἀορθηαϊῃρ οἱ 116 ἴῃ- 
ἰοΓΏΔ] δίαϊθ οἵ τηϊπὰ δῃὰ μοδγὶ, ἰπ ὁρροβι οι ἰο ἰδ 
ἰορζαὶ δῃὰ σοζωσηομ τογασὰ ἰὼ (ῃ6 56 υΎοα οὗ π σϑ, 
ΜΠ ἢ 18 ἀοιοττοϊποα ὈΥ͂ ΟΠΪΥ͂ Οαϊ αν ΘΟΠΒΙ ἀοΓ ἤοΏΆ. 
ΤΙο Κίηζάοπι οὗ μϑδυθη ἀ068 ποῦ οοπεὶϑῦ ἴῃ ΤΩ ΓΟΙΥ οὔΐ- 
ΔΓ ρΟΓΓΟΣΙΩΔΠΟΕΒ, ἰ0 ἩὨΪΟἢ ἃ οογίδίπ σα]υο δἰΐδοθοβ. 
ΤῊ ἰάθα, ΝΏΘἢ ττὰ8 80 σασοἷι οϑίοσοὰ Ὀγ ἰδ ἰερϑὶ 
ἰβιίο βργὶ! οὐ 186 Ῥμδτίβοθα, νν88. 8}} (Π8 τβόγὰ εἶδθο: 
ἴα} }1γ τοδαϊοά ἴῃ (818 ραγϑθ]ς, (Δὲ ἰϊ δοεχμρά δἱ δτϑῖ, 
ἰο 8 οοτίδἷπ οσίθηΐ, ἴ0 δαἀτηὶν ἰἰ8 δοουτασγ. Βαὶ δες 
Βανίηρς ργϑβοηίθα {86 Κίηρσάοτι οὗ Ὠθανεῃ ὑπᾶοτ ἰδὲ 
βρυτο οὐ ἱγοὰ βοσυδῃία, ([ῃ 6 ρδγαθ]ο στ δ} οδηροα, 
δῃηὰ Ὄχβ 18 ἴῃ 811 118 ΓᾺΪΠΟΒ8 8:6 ΘΟὺΟΠΟΙΩΥ οΟὗὨ δοτε- 
τεῖβτι ΤΔΟΓΟΥ͂, ΘΟΙΩΡβββίοῃ, δῃα Ἰοσθ ΑἹ] ἴῃοβο οσ ἢ» 
ὈΙΠΠΟΏΒ ἃγθ ἱπαάθοὰ Ὀδβοὰ οῃ ἰδμθ ἰἄεδα οἵ υϑϊοε--- 
ΘΥ̓́ΟΣΥ ΙΔΌΟτΟΥ τϑοοῖνοδ ἃ ΒΕ} ρ΄, ὨΟΠ6 γϑοοῖνεδ ἴοο Εὖ 
116. Βαϊ ἰπ 18 Θοσ Ὀἰπδος Ἡλῖὰ ἴους, }υδιῖοα ἀϑϑουχμοᾶ 
ἃ δίρμος ἔοστω, δηιὰ [μοϑ6 ἯὮΟ ἴδ Υθ ΟἿΪΥ Ἰδθογεὰ μδτί 
οὔ 6 ἀδγ γϑοοῖνο ἴῃ ἶσα οὗ 1] ποῦ. Ἡδφῶςο, 80- 
οογάϊηρ ἰο [9 ποίοῃβ οὗ Ἰεξδ]ίβτη, ἴμΕῪ τεοεϊν εὰ ἴοο 
τοῦθ. Βαυὶ ΤηδηΪοϑί8 ἐΐβο  ἢ ἠοὶ ΟὨΪγ ἴὰ οὐνηβ 
186 ΒΌΣΠ Ηρ τὸ ἴΏο86 πΏΟ ΜοΓΘ ἰαδὶ οβραροῦ, Ὀμϊ 4}60 



ΟΗΑΡ. ΧΥΣ. 1-16. 957 

ἴπ εἰνίηρ ἰὸ δταὺ ἰο ὑμστα, τυ }]16 ἔπιο θαυϊτοϑὶ Δ θοτοσθ 
ΔΙῸ ᾿8ὲ ραϊά. Νον ἰδ 1} 18 αἰΒροηβδίοη ἀὐοϊγατυ, Ὀυΐ 
Ὀαϑοὰ οὐ ἐγιέλ. ΤὨυΒβ ἰδ ΔΡΡΘΑΓΒ ἰδὲ ἃ ΤΩΘΓΘΟΠΔΓΥ 
δρὶ τὶν υγΐησθ ἰζ8 οὐσῃ ἰυάρταθηῖ, [ἰ Ἰοδὰβ ἰο αἰδββαίϊ9- 
Ἰδοίλουι τὶτ ἢ ἰΔ6 Ῥνοπιῖβοα τοτασα, δηὰ (0 οοῃίδρί 
πὰ ΘΩΥΥ͂ οὗ ἰΠο056 ὙΠΟ ΙΏΔΥ͂ ὮδΔΥΘ ὈΘ6Π τιδὰθ ὑπ βυὺ- 
76οἰ8 οὗ ρτασθ οἱ ἐδθ οἴμογ Ββαῃὰ, [86 Ἰαιίοῦ ἴῃ το- 
ΑἸΠΥ͂ ΡΟΒ8688 Βυρουῖοῦ ἰηγαγὰ αὐ} αἰ ἤοΏ,, 88 Δρροάτβ 
Ἰτοτὴ δα ἔδοὺ ἰδδὶ ΠΟῪ ἀστοραὰ ἰ0 δοτηϊθῃοο ἰδ ῸΓ 
ἰδὶθ ἰπ 186 ἀδΥ, ἀπ ἰῃ αἰτηρίθ ἰσυδια! 688, τίϊπουὶ 
ΔΩΥ͂ ῥγοταΐβο οὗ ἀοδηίΐίο τουγασὰ, Αἰμα τὶν, ἰδ 18. ΠΟῪ 
8Β66ὴ (δαὶ πὸ ΒὨΠΠ1Ὴσ, το} [06 ὁ06 οἶΔ88 σϑοϑῖνοϑβ 
ὙΠῚ} 558 1580] 0 δα ταυστηυτίηρ, 18 μα! ]οα ὈΥ ἐδ8 
ΟἾΒΟΡ 88 4 γονατὰ οὗ ἔγοο σσδοθὺ. Τῆυβ ἴΠ6 ΡδΓΔΌΪΟ 
Ῥοΐπίβ ἑοσσατά ἰο (δμαὺ οὗἩ [Π6 ῥτοὐϊμαὶ, ἰῃὰ τ οἢ 186 
ΦΙά4ν 80 8. τοργοβϑῃϊθα 48 πανὶησ ὈΘΘῺ 81} δοης ἰῃ 

. Βιὲθ δι μο τ᾽ Β Ὦουβ6, ἃπὰ Βματοϑα 4}1 8 ροββοβαίοῃβ ν1}- 
ὁὰΐ ΘΥΟΥ τοὐοϊοϊπρ ἱπ ᾿Ϊ8 ἱπῃοτίίδηοο, [1,68ι]γ, [86 

. Μιρμοούδτιοϑα οὗ {86 τουγατὰ ΔΡΌΘΑΓΒ ἔγοσα 818, (δαὶ 
ΨἘ11|6 (6 δο βἢ6585 ΟΥ̓ (06 ΘΕΡΙΟΡ ἸΔΌΟΤΟΓΕ ΟΘΟΛγΟΥΙΒ 
(πον ἶτο ἰηΐο 6 ἱπαρτηοηΐ, ἰξ ἰβ8. τοοοϊνοὰ ὮΥ͂ 186 
ΟἾΠΟΙΒ 85 ἃ ρἷξι οὗἁ ἔτϑρο, ὈΥ νϊοῖ ΠΟΥ Ὀδοοῖηθ ἴπ6 
ἡλός βουναμλίϑ δηὰ [6]]0Ὑγ-1ΔὈΌτοῦβ οὗ ἱποὶν [οσὰ δηὰ 

ΘΓ, : 
ὕ. Ιξ ἰᾳ ἱπιροτίδῃην ἴο σου Ὁ ἰμδὺ {Π8 τουδγὰ 

͵8 οὗ χτδοθ, δἰ ὑπουρ ποῖ ἴῃ ἐδ 6 86:86 Οὗ ΔῺΥ Δι ἰ γαγί- 
Ὧ6Β8, ΠΟΡ Ο ἴἰδ6 Θχοϊαβίοη οὗ ἐῃθ τοαυϊγοπιθηίβ οὗ 

«Θἰτὶοὶ ᾿υϑίῖοο. τὸ ἐλ διαϑν ἴπδῖ τ Ῥοββθβ8θ 18. ἱπάοδὰ 
8 κἷῆ οἵ αοά, ἰῃ 86 ὑποίοϊὰ βθηβθ οὗ οὔν Βανίηρ' γὸ- 
οεἰνοα ἴξ οἰἴηου παίααγ οὐ ὈΥ͂ σταθθ. Ασδοογηϊηρίν, 
ΟΥΟΡΥ ἰάοα οὗὨ τηογὶϊ ἴῃ ἰ86 ᾿ἸΐοΓᾺ] ΟΥ του] 5686 18 
Θπγοῖν οχοϊαάθα; γοῦ ἴμ6Γ6 8 ἃ τεψαγα δηά τοϊυσῃ, 
ἷπ [86 το Δ ομΒὨΐΡ Βα ϑἰϑιπρ Βοΐπτοοι Οοα δηὰ τη 
ἴῃ (Π6 σονγοηδηῖ, δπὰ ἴῃ ἰμ9 ἱπίθγοθδηρθ ὈΘΌΝΘΟΏ 
Ῥγοτηΐβο ἀπὰ ἀυαΐγ. ΤῸ Ὀδηϊδῇ ΘΟΥΘΡῪ ἴΓ866 Οὗ ἃ Ιη6Γ- 
ΘΟΏΔΓΥ ΒΡ ΓΙ, Ὁ 8. πΟὺ ΠΘΟΟΒΒΑΓῪ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ἰμαΐ Ὀ6- 
Ἰίονουβ δῦ ποὺ ἰὼὸ σϑοαῖῦᾳ ΔΩΥ γογασα, Ὀαϊ ἴ0 
πἷζο ὑπαὶ, δ᾽ἱοὴῦ τὰ ἰ89 ΡΟΠΠΥ ἩΒΙΟ. ΞΌΡγοτηθ 
ΨΔυκιίοο ἢΔ5 δοοογάθα σὰ [ἢ9 στουπὰ οἵὗὨ ἔγδθ ἰοῦϑ, γγὸ 
διάνο ὈΥ͂ ζταοο γϑοοϊγοα ἐδ ῬΠ0]6 Κίπράοιῃ οὗ μϑδύθη, 
ὙἸ 4}} ὑπαὺ 10 ᾿ρ]165-ττουθ 88 Ἧ6 Δ.Ὸ 80 ]6 ἰ0 σϑ- 
ὁεῖνο 1ξ, ἴπ ΠΌΤΟΙΣ Υ δηὰ βο ϑυστοπάθγ, δηὰ ΤᾺΣ ΔΌΟΥΘ 
8]}1 ἐμαὶ νγὸ δου]ὰ δϑκ οὐ ἀδαίγο. 

ἘἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΒΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Το ποιὰ οὗὨ ἐπὸ Τογὰ : “76 αδὲ 884}} Ὀ6 βτδί, 
δηὰ {Π6 Βτεὶ ἰδϑι." 1. Παδἰγαθα ὈΥ 16 Ρδγαθ]ο οὗ 
ἴδ ἸΔΌΟΓΟΙΒ ἰπ (Π0 νἱπογαγὰ ; 2. ὀχρ δίποὰ ὮΥ (ῃ9 
ἀροϊατγαϊίοη, “" ΜΔΩΥ τὸ οδιοᾶὰ, Ὀυΐ ἔουν οβοβϑῃ."--- 
ΤῊ ἸΔΌΟΓΟΓΒ ἴῃ ἰδ νἱπογαγὰ : 1. ΤΏ νἱπογαγὰ οὗ ἴδ 
Τωοτὰ, δηὰ ᾿ἰδῦον ἴῃ ἰ. 2. ΤΉ οΔ]] τρ δὰ [86 οἰατ- 
δοίον οὐ {86 Ἰδθογουβ, 8. ΤὯΘ ψοτκ δηὰ {86 Ὠἷτο. 4. 
ΤῊ δαυδβ!Υ δηὰ {πο ἀἰδδσθηοο οὗ 16 τοναγὰ.--- ΤῊ 
Θασδὶιν δὰ (6 αἰ γθησ6 ἱπ ἴη6 ουϊνατα ἔοστα οὗ 
ἴδ Κίησάαοτῃ οὗ αοα : 1. ΤῊΘ θαυ ΠΥ δηὰ {80 αἰδδν.- 
Θῃς6 οὗἩἨ (ἢ 6 ἸΔθοτοῦΒ. ΑἹ] δγὸ οδἹ]ϑὰ ἰο Ὀ6 βοτυδῃία 
ἴὼ 1Π6 Κίπραοια ; Ὀαὶ ΟΏ6 Οἶδ88 δοηβίβίβ οὔ ἰῃοβο το 
δΤῸ ΤΠΘΓΟΙΥ͂ σαϊίδα, οὐ ὙὮΟ δἦϑ δχύοσμδὶ δηὰ Ἰαζαὶ 18- 
Ὀοτοσβ, τυ ]6 (86 ΟἸΠΘΙΒ ΔΓΘ 4180 ολόδόη, ἰμοἷν ἰδ ῸΓ 
Ὀοΐηρ ᾿ἰμίοτηδὶ δπὰ ἔγθο 2. ΤῊ θαυ! ἀπὰ [ῃ9 
ἀἰδόγοηοο οὗ μος πόοῦκ, Τμοὶν βουνίοθ 18 ομϑ οἵ 
δβἴτηρ]α οροαΐξθηδα ; Ὀὰϊ ἴῃ [86 ΟΠ6 6886 ἰῃθτα νγᾶὰϑ 18 
δἀνδπίδσο οὗ ρυίουυ, τβῖ]6 δὐ (06 Βδπιὸ {ἰπὴ9 Βοϊὴθ 
(μοὺ 4]1 οἵ [Βοτα) βϑϑῖι ἴο μᾶνϑ 6] [ῃ6 Βογυΐοθ ἃ θαν- 
ἄθῃ. Το οἰδοτθ τ γ6 θηρσαροα ῸΣ ἃ ββοτγίασ ρογίοα, 
αὶ Ἰαθοτοὰ ἴῃ δοηθάρῃοθ δῃὰ ογ. 8. ΤῊΘ δαυλὶ 
δηὰ τμ6 ἀἰϊδγοηοο οὗ ἰὴ6 τοπταγὰ : 4]1} τοοοϊνοα ἰδ 
ΒΕ} Πσ, ΤΉδ οχύογ δ] Ὀ]οδβίπρ αἰιδομίησ 0 Βοσυΐο 
ἴῃ ἰ)6 ἰησχάοπι οὗἩἨ μϑαύθῃ γϑιλαίῃβ ἴΠ6 βδᾶσβε, Α1]] 

βᾶΥθ Ῥαγύ ἰπ ἰπθ ΟΒυγοῖ, ἰῃ 118 ἔο]Ἰονυδΐὶρ πὰ 18 
Ρυν!οσθα. Βυΐ ἰ0 Βοῖὴβ (μι ῖβ ΔΡΡΘΔΙΒ ἃ ΒΟΔΏΓΥ Βῖγο, 
1 ποὶ ἃ κίπαὰ οὗ ρυπὶβητηθηΐ : ΜὮ1]6 ἰοὸ ἴῃ086 ὙδΟ ΓΤο- 
οοἶτο ἰὺ ἱπ ἰαὶ τα, ἰὉ ἰβ ἃ διστὶ οὗἨ ᾿ἰηβηϊθ ρτδοο.---,6.6 
Τορθῃίδῃοοθ.--- Το Γεβέϊγα οὐθηΐπρ-ἰπ)6.---Τ)ὸ τοπαγὰ 
ἩΠοἢ (06 Πογὰ Ὑ}}1 Ὁ] ὐπγαίοὶγ σταηὶ ἰο ΗΪΒ βοσυδηΐθ : 
1. 10 ἰθ. ποῖ ἐΡΌἐσασυ, Ὀὰὶ ἴῃ δοοογάδῃσοο τὶ [86 
βἰσϊοίεβδ )υβίϊοο (ΗΘ τογαγὰβ οπῖῳ Ηΐβ ἸδθογοῦΒ; ΗἨθ 
ΤΟΥ Β αὐἱὐ ΗΪΒ ἰΔθογοτθ; Ηδ ρίνοβ 86 βαπιθ γειοαγὰ 
10 411 Ηΐβ ἰδθογοῖβ 88 βυο}). Τῇ δαυδ!ν οὗ ἰ80 
ἀσηάτγ ἃ ἤσωυγθ οὗ (86 Θαυδ)}}ν οὗ αοα᾽Β ἐπβιίοθ. 83. 1{ 
9 ποὺ ᾿ἰπιϊοά, Ὀυὺ ἴτϑο δπὰ τίσ, δοοοσσηρ ἰο 186 [Ὁ]- 
Π688 οὗ ΗΪ5 ἸΙοα (Ἔσο ἴβο86 ὙΠῸ Ὕ6Γ6 ἰδϑὲ οδ]]ϑὰ γο- 
σοἰνοὰ ἃ ἀοπάγυ, δημὰ ΤΩΔΥῪ ρουθΔΡΘ. μΔΥΘ γοοοϊνοα 1ὲ 
Ὀαΐοτο 16 οἰμβοσθ). 8. 1 ἰδ ῃοΐ 8 τηγείοσίουβ δῃὰ εἰ- 
Ἰοαμὶ ἔδίθ, Ὀπὺ ἰμ6 ταν οὗ πίβάοῃι, σ πο ΒΕ γ 
(Πδηηβοῖνοβ.-- ον ὑπ6 Κίπρσάοτη οὗὨ ἔτθθ ἰουβ ἰβ γϑᾶσ- 
οἃ ου {0 Ὀα5ὶ8 οὗ ἀο4᾽ 5 ̓ιβίς6.---Τηὸ Κίηράοτῃ οὗἁ 
αποα ἰΒ 4130 (μδὶ οἵ Ἰουϑ : (α) Τ 8 ἴονθ ἰ8. ονον [πδί : 
ὦ 1815 }ιϑ0ῖο6 ἰ8 ἜΘΥ̓ΘΓ ]ΟΥ6.---ΗΠΟὟ ἃ. ΤΩΘΓΟΘΏΔΓΥ Βρὶ τς 
ΘδίτοΥβ [806 ροβίοῃ οὗ ἃ Ἰαῦοτγοῦ ἰη ἴδ6 Κίηράοτιιμ οὗ 

Θοὰ: Ηδ τηδῖζοϑ τρογομαμπάϊζο οὗ [86 οδΔ]]Πἶπρ οὗ αἀοά 
{πρὶ οὗ Ὀοΐης ἃ ἔθ ον γοσκοῦ, 6 ὈΘΟΟΠΊ6Β 8 ὍΠ- 
Αἰ Λἢ δι], Ηἰγοὰ βογυδηΐ): 86 οοηνοσίβ (86 πογὰ οὗ 
αοὐὰ ἰπῖο πλοσγὸ ἰγϑδαϊοηβ, ἰμ6 ποτὶς οὗ ἴδ ἰηΐο ἃ 
Ὀυγάσα, [06 Βορο οὗ ἃ τονγαγὰ ἱπίο ἃ οἰδίτω, δῃὰ 18 
Ὀ]οβδίηρβ στδηϊθα ἰηΐο ἃ ᾿παρτηρηὶ.---ΤῊ 6 016 ΒΕ ηρ, 
ον ἴμ6 Ὀἰοδβδίηρ οὗὨ ᾿ἰοσαὶ γοΐαστ, ΤΑΥ͂ ἰοδὰ βΒοῖηθ ἴ0 
μϑδάσϑη, 116 οἴμογβ οοηγογὶ ἰΐ ἰηΐο ἃ ΟὈΓΒ6.---ΟοΥὰ- 
Ραγίβοῃ Ὀδίνγαθη ἰῃ6 'γϑί δῃὰ {ῃ6 Ἰαϑῦ ἸΔΌΟΓΘΒ : Αὐ 
βγβὶ τΘΓῸΪὶγ ἃ αἰ δγθηοθ, θὰΐ δἱ ἰαϑὶ ἃ οοῃίγαδί, Ὀ6- 
ἔνθ {Π61λ.---Τ 6 Βοϊοτὴῃ ποτὰ οὗ 86 δυάὰρο: 7Ταΐζε 
«οδαὶ ὦ ἰλὲπ6.---- οῖν 861 τ δου βη. 688 ὈΤΙΠΡΒ 118 οσ ἢ 
ἡιάρτηρηι.--- Ηον ἰΐ γοξαϊθ8 ἰϊβ ὅς: 1. 10 ἀθιθμηαβ (ἢ 6 
Ῥιοιηϊβοα σοναγὰ, δηὰ γϑῦ ΑἸ Τα γ8 Οσρθοῖβ τογο. 2. 
ΤῈ ΟὨΪΥ͂ Β66Κ8 1.8 οσγῃ, δηἀ γοῦ Ἰοοκβ ὙΠῚ ΘΗΥΥ͂ ὩΡΟῺ 
οἴμοτβ. 8. 1 ἀοα8 πού οδῖα ἴον {86 ἐγ ομἀδ}1ρ οὗ [86 
Τογὰ ον ἴλ6 ργΟΒροΥ Υ οἵ Ηἰδ νἱπογαγὰ, Ὀὰὶ δἰἰθσηρῖβ 
ἴο υ86 Ηΐτ δηὰ {86 υἱμογαγαὰ 88 ἃ Ώ68Δ}8 οαγὰ δ 
οπὰ; πλὶ]6 δὖ (86 βαρ (ἰ6 6 συ άρο8 ὕω ΟἰΟΥΒ 
186 ἴανοσς οὗ {86 [,οτὰ πιο ἸΠΘΥῪ 6η]0γ.--- )ὸ 6υ]] 
ΟΥ̓́Θ ΟΥὗἉ [ῃ086 ΠΟ δΓΘ ΤΘΓΘΙῪ Οὐ ππαγαὰ ΜΌΓΚΕΓΒ, 88 1]- 
Ἰαδιγαιθὰ ὈΥ͂ [86 ἰβίονυ οὔ (86 ΟΒΌΓΟΙ ἔγομι ἴῃ6 ΘΟμ- 
τηθποοηοηῖ οὗ ἴ)6 Κίηρσάοιιῃ (Ὁ δ} ὑπ} πον.---Τ 6 
αἀἶτο οδδβοίβ οὗ {18 οὐνἱὶ! 6γ6.--- ον [86 σταοο οὗ ἀοά 
ΤΏΔΚΟΒ ΠΡ [ῸΣ ουουγυηρ ἰο [86 ἸΔΌΟΓΟΣΒ ἯΠῸ ΒανΘ 
οηὐογρὰ ονϑῃ δἱ ἃ ἰδία Ὠουν,---Ἰ. [Ὁ ᾿Ἰοϑὲ ὕπηθ: 2. 
ἴον 1085 οἵἉ βουυΐοο : 8. Ὸγ ἃ 1οϑί 116; 4. ἔον ᾽1ὴ68 1088 
Οὔ Ίδο ἤπιϊία οὗ 11ἴ6.---ἰτηροτὶ οὗὨἉ ἴῃ6 Β81}Π1ηρ᾽ ἴο γδγουβ 
οἶαβθβθβ οὗἩ ἰδδογοῖβ:: 1. 10 ἰβ υἱονγθὰ 88 (86 78ὲ Σο- 
ματα : [86 υαΐμο οὗ [86 ἰαθοῦ (ΠΌΤ - ]οΒῃρ ἴῃ 
τοίη ἕο οοῃίοϑαίου δπὰ ῥτγοίθβϑίομ). 2. γ᾽ θνοα 
ἔγοτα ἃ Ἰ6ρᾺ] ροϊπὶ, 85 ἰἢ (6 Ιάδοῦ Βδὰ Ὀθθη ἔογο Ὀ]Υ͂ 
ἰδίζοπ ; ἰῃ πιϊο οα86 ἰῦ ὈΘΟΟΠΊ68 8 Βρί γϊιΔ] ὑπὰς- 
ταθηῖ. 8. γ᾽ ιονοὰ 88 (86 τοναγὰ οἵ ἸΟΥΘ: 88 {δ6 
δἰ οϑβίησ αἰϊδοίπσ ἰο ροπυΐπθ ἰδὍΟΥ δηὰ (6 ρ]ϑᾶχο 
οὗ οἰ οΓΏΔ] παϊναίίου.---- Ὗ δαὺ 888 ἰδ6 1οζα] οδυγοῦ ἰὸ 
ἀο νι ἐμαὶ οὗ ἴονο ἢ--- αὶ παν ἰθ086 ὙἨΒΟ ΔΙῸ 
ΤΩΘΓΟΙΥ οὔατα ἸΔΌΟΓΟΙΒ ἰο ἀο πὶ [06 ὈΙΟΒδοά 685 
δηϊογοὰ ὈΥ ἔστι Ὀδ᾽ ἴον ΓΒ ᾿---ταρότι οὗ ἴΠ6 ἔδοὶ (δαὶ 
Ἰεραϊΐβτα σουϊὰ ἰδίῃ Ἰἴγηῖϊῦ δηὰ γοβίγαϊῃ (86 δχϑγοΐβθ 
οὗ ἔγϑα χγδοοὸ (186 μογὰ, Η]8 ἰονθ, ΗΪβΒ ζγβϑοθ, Ὠθδνθῇ, 
ἐδ ΟΒαγος, ἱπνγαγὰ 11Ώ6).---ΤῊ0. βίψτιβ οὗ ἃ 1:0 
ἱηρ-πηθ: 1. Μυττηυγίηρ οἢ ἸοΟΚίηρ Ὀδοῖ Ομ [86 ]8- 
ὉὈονῦ διηὰ ᾿ἰ8 τϑϑυϊ8. 2. Απ οΥἹ] ογα τὶν γοίδγθηοθ ἰοὺ 
ΟἿ ποῖρθθον δηὰ μἷβ διοοθθβ. 8. οι οοπιγααϊσώοῃ, 
δηὰ 89 τηοτϊοὰ τοῦυκο. 4. ΤΏ6 1088 οὗ ἴπ6 οδρὰ- 
θα οὔ οηὐογίηρ πὸ Ὁ] αβδίηρ ἴῃ ρϑᾶθθ δηὰ ρταϊτιυάα, 
-- Ιου ἴδ τοϊυγῃ τηδὰθ υ8 ἴῃ ἴπ6 Κἰηράοτῃ οὗἩ αοα 
ὈΘΟΟΙΏΘΒ ἃ τοα]ὶ τοναγὰ : 1. 1 τ 68 Ὀθοὴ ρῥγοοθάρὰ 
ὉΥ70Υ ἰῃ ἴῃ6 ποῦῖς, 2. 17 τ 18 ἃ ρ᾽βάρο οὗ ἔυτί μος 
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δαιϊϊν ἐγ. ἃς ΙΓἰϊ 8 α δἷχηι δηὰ 868] οὗ {π9 ἕανον οὗ 
{6 1οτὰ.---ΤῊ6 οπδγδοίογβιίο τοδυῖα οὗἨ ἴο80 ἨΒΟ 
86 σδόδοη: 1. ΤΉΘΥ τγαὶϊ ἴῸΓ} [ἢ 0811] οὗ Ἰονα πίϊ}- 
ουὐ ἱκηοπνίηρ ἰ. 2. ΤΏΟΥ ρἰδαϊγ οηΐοῦ τ86 Κίηράοτῃ 
Οὗ 'ονο πιϊπουὶ μοδἰιδιίησ, 8. ΤΉΘΥ ἀο Βοσυΐοθ ἴῃ (ἢ 6 
ἐγυδι ] ποϑ8 οὗ ἴονο, πιϊποαῦς . 4, ΤΒΟΥ͂ 
τοραγὰ 186 ουαϊπνατὰ δηθὰ βηΐΐο γοαγὰ 88 δὴ ετπλ Ὁ] οσὴ 
διὰ 8 ροῦχα οὗἉὨ ἰδμὸ ἰπδηΐίθ Ἰονε οὗ ἰδεῖν Μδδίοσ, 
τ πουὺ Βϑοἰκῖηρ ΤΏΘΡΟΙΥ ἐδ οαϊπδγὰ ΐγο. 

ϑίαγζε :---Ζεϊδέι : ἘΛΟΤΏΔΙ Βαϊ νδύου ἰβ ἰπηἀοϑὰ ἃ 
εἰ οὗ ἔτϑα στδοὺ, μυὶ ἀοἂ π|Ά}} βανϑ πο ἰὰ]6 ρϑορὶϑ : 

6 ὙΔΩΪΒ ἰδΌΟΓΟΓΒ ἰη Ηἰβ νἱπογαγὰ.--- - ΤῸ βιδπὰ (16 
ἴπ ἴ[ῃ6 τρδιϊκού οΪδοο οἵ ἴ89 πουῦ!ὰ.---᾿,7 ὁ τωυδὶὺ ΓΟἸ]ΟῚ 
1}:ι6 (8]] οὗἩ 6Θοὰ.--- ὁ δῃουϊὰ οὐὸν Κορ ἰῃ νἱονν 186 
τοπαγὰ, αοῃ. χὶϊ, 1.---Οοἀ δβἰγοιο οί ἔοσὶ μἷ8 Βαπὰβ 
81} ἀδὺ ἰοηρ, Βοπι. χ. 2].-- Ὄ 8116 180 Ρυν- 
ἀδπῃ οὗτμηο ἀδγΥ, Ἰοὺ υ8 οομιίοτί ΟὕΓΒΕΙν 65 Μὶὶ λιδας 
οὗ (86 δνοηΐηρ οὗἉ τοβϑί.-- Ὗ πὶ Οοα ἢδΔ8 ργοπιϊδοὰ Ηθ 
με] }] οΟΥ ΔΙ ΠΥ ΡΥ Όσμι.---Τ τυ ΓΟρΟὨΐΔΠΟΘ 18. ΠΘΟΥΘΣ ἴ00Ὸ 
Ἰαἰ6.--- πὸ Ῥοηίϊοηϊ (ἰοῦ σα ἰδ0 ΟΓΟΒΒ.---Βυ ἰδ ἰ8. ἃ 
τοδὶ ἀδηροτουβ ἰΠἰηρ ὑο ἀοίος τἴ86 πόῦκ οὗ βαϊ νδ:οη 
ἴο ἴπ6 ἰαβὺ Βουγ.--- Α}} Ἰα ρα δ ὲ8 ἃγὸ δοϊυδίθα ὮὈΥ 8 σῃοσ- 
ΘΘΏΔΓΥ Βρίτὶι.---λουα Βιὶδί, 7μδ. : “ὙΠ Ώδὺ δἀνδπίδρο 
16 ᾶνο πὸ Ὁ [6 αοὰ απ͵υδι ἢ Ηδ8 Θοάἀ οδδὶ ΑιΝΔΥ 
ἨΪΐβ ρθορὶ ῦ Βοιι. χὶ. 1, 3. .ϑυοὶ ἴδ ἴῃ ταυττηυτὶ 
ἰδηζυᾶρο ΟΥὗἨ 8. ΓΩΘΓΟΘΏΔΙΥ Βρίτὶϊ."-- Πτοδυμηροι ὁ 
[86 Ὠἰγοὰ Βογυδῃηίδ: 1. ΤΏΘΥ Ὀοδδὲ ἴῃ τοῖν οὐτη τοῚ- 
118 (οἷ... νἱΐ, 22; χὶχ. 20); 2. Ἰ86Ὺ ἀοδβρίϑο δῃηὰ ΘὮΥΥ 
οἴδοσβ (6 αν. 2), ΔΎ, ἸΔΟΥ͂ ργοϑύσηθ ἰὸ αποδίοι 
Οοά Ηἰπικο (Φοῦ χχσχὶ. 2).--- Ῥσοδυτὰθ ποὺ ἰ0 αποδίίοῃ 
ΟοάἘ τηοὰθ οὗ βὐτηϊηϊδιταιίοη.---Ο0α ΤΣΟΝΑΓΟΒ 08 88 
Ἧ6 Βοῖνυβ Ηἰπι.---αοα ἰ8 ᾿υββοα πῆσι Ηθ βροδκοίῃ, 
Ῥβ. Ἰὶ, 4.---αοἀ Βα8 ῬΟΤΟΣ ἴὸ ἀο0 π|10 Ηΐ8 οττῃ 85 Ηδ 
ὈΪΘΔΒ868. 

7άδοο :--- ΤῊ ἸΔΟΓΟΓΒ: ποῦ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ἰΠ6 Τα ΠἰβίοΥ8 
οὗ 18)6 πογὰ, Ὀυϊ 4}} ΟὨ ΓΙ βιδῃ8.---μέλον : 
ὙΟΓΟΒ, “ ΤῊΘ ἄσγαι 8}}8}} Ὀδ ἰδϑὶ," ἀγὸ ἰῃπίδῃάθι 
ΤΏΟΥ6 811 ργοθυτηροῃ, δὰ ἰο ῥγούοηϊ ΟἿΣ ςἘ 
ΟΌΓΒΟΪΟΒ ΔΌΟΥΘ ΒΗΥ͂ ΒΙΏΠΟΥ: 2116 [86 οἶδιβε 
Ιαβὲ 84}} Ὀ6 ὅσδι, 16 αἰγοοϊθα δρδίΐῃηδί ἀθδβραὶγν 

Ηεωδηεν :---τι ἴθ σταοθ πΐοῖ 6818, ζτδοι 
ΓΟΏΔΟΙΒ 8 Ηϊ [ὉΓ Βοτυΐοο, δηὰ ζτδοθ πο Ὁ 
δηὰ Ὀοϑίονθ (Π6 τονταγαὰ.---ΤῊ 8 081} 18. ὮΘΟΡ 
65 οὗ ἴ86 ΟΒδυγοῖ, δπὰ δἱ αἰβδοσοηὶ ροῦοαε 
1|ῖν68.---ΟΥ πο]6 10 8. ΟὨἹΥ Οἢ6 ἀδΔγ.---ΤῊς 
ἀἰϊδόσοπορ Ὀοίπθοη βιδηαΐηρ ἰᾳ16 δηὰ μοὶ 
ΗΟ ΤΩΔΗΥ͂ ἰΔἸογΒ ἰΠ6ΓΘ ΔΓῸ ἴῃ (μΐδ ποῦ 1 
8}} τὮΟ ΟἾΪΥ ᾿ἶνθ ζ0Γ ὑπ ΙΒ Ι γ68.---[Π ΡΓΟΡΟῚ 
γοὺ ιᾶῦο ΤοστηΓὶΥ Ἰοβὶ ἐἶπηθ, Ὀ6 οασηροὶ, ἀἰ]ῖρε 
δαϊΐνο ἰῃ διαρίουίης ἰ86 τοδὶ οὗ γοῦν 11{6.--- 
8. ΟἴσΓΏ Δ] ἔοϑιϊνα ουθηϊηρ ἴον (Π6 ἸΔΌΟΓΟΓΒ ἴῃ. 
ψἰπογασα.---Οὐποοὶῦ δηὰ Ὁ ΤΠΘΤΟΘΏΔΓΥ ΒρίΓὶΐ 
αἰαδβαιβίδοϊζουι πὶ 89 τδγϑ οἵ ἀοἀά.---ΤῊς 

ἱ ἀ68] οἵ χηυττηυτίηρ ἀραίηβὲ ἴ06 ργον]αις 
οἀ: 1. ἴπ ροΐηϊ οὗ ἔλοει---τουττηυγίηρ, Οἢ 800 

παπὶ οὗ ουϊνγεαΓὰ Ῥγοβρογίυ, οἷο; 2. ΟΧρτῸ 
γιῖοῦβ ΜΔΥγ8---Ὀοΐηρῦ ΟΡΘῚ ΟΥ ΘΟΠΟΘδΙοα, οἷι 
ΒοΙυϊο βρίγιῖ, τυ οἢ Ἰοδὰβ υ8 ἴ0 τοζασὰ ἴθ. τ᾽ 
Υἱπογαγὰ 88 8 Ὀυγάρῃη, τοπάοσβ ἰΐ τ δ] ΠΟΔΥγ.---ΤῊΘ 
εἰσὶοὶ ᾿υδιὶςα οὗ αοα ἀἰθροπβίηρ τπαὶ ἷ5 τρηὶ 0 ΘΥΟΙῪ 
ΟΠ6, ΟΥ̓ΘΏ 0 ΤΠΘΓΟΘΏΔΙΥ ἸΔΌΟΓΟΓΒ.--ΥΥ ὁ Β1}8}} ΘΟΓΙΔΙΏΪΥ 
τοοοῖνο ππιδὶ ΟἿΌΣ ΔΌΟΓ ἀ6Β6ΓΥΘΆ.---ΕΥΘῺ ΠΊΘΓΕΙΥ 6Χ- 
ΤΟΓΏΔΙ νἱγίαθβ, ΠΟΎΘΥΟΡ ἩΟΥΏ]6Β8 ἴῃ ἃ δρίγι [8] ΒΟΏΒ6, 
Τοοοῖνο ἃ οογίδίη σοι γασὰ : 88, [Ὁ ὌΧ ΤΏΡ] ο, ομαβ τυ, 
ΤΟΏΡΟΓΔΠΟΟ, οἰο.---Ἴ 6 ΘΟΟΓΒΘ ΘΏΥΥ ΟὗὨἨ ΟΆΣΠΔΙῚ ΤΏΘΠ 18 
ἀἰνοοίθὰ δραΐϊμοῖ [0:6 ΟΔΥΙΌΙΥ Βαρρίῃοβα οἵ οἰἴδοτιβ, 

Μ8116 [86 τηοτθ βυε]6 ἔοττη οὗ ἰμδὲ αδἷῃ ἷβ ὀχοϊίοὰ ὃγ 
186 κἰδα δηὰ αἰἱοϊϊποίξουιθ πο ρτδοθ δοιίοσθ ὑροι 
ΟἸΒοΣ8.-- - ΔῊ οὗἁἩἍ ἴἰῃΏ086 ὙΠΟ πΟΓΟ ἤγβι, εἴθ. [ἴῃ υδδὲ 
τοβροοὶ ῦ 1. ὙΠ τοΐοτθθσοο ἴὸ ἴδια ταγίθ:8 Ῥοζίοὐθ 
οὗ ὕο Οτρύδι ΟΠυτοῖ ; 2. τὶ τοίοσομοθ ἴὸ δρθ: 
8. τὶ τοΐϑγοηοθ ἰὸ εἶδα, οῆςο, οἰα. : 4. πὶ τοίο- 
τοῦθ ἰ0 τῃοὶν οὐσῃ Ορἰηΐοη.---ΑἹ] νῦο ΣΝ 
δοῖνοθ 88 ἰ86 ἔγαῖί, οἱο.----α Ὁ γβώδη δῃου]Ἱὰ τερεσὰ 
οὐ τ  ηρ 88 οὗ ἔτοο Άτδοῦ: ἴπο δον, ἐδ6 Ὀ]οθαίηρ, 
δηᾶ [0 τοναγαὰ.--- ΤΠ} ΡΘΕΒΑΡΘ ΤΏΔῪ ὍὋὲ1} ὈΔ6 αχποίοὰ 
ἷπ ορροαίξίου ἴο ἰδ0 Ῥορίβῃῃ ἀοοίμα οἵ τοεῖβ, ὑπὶ 
8120 δρεϊηδὶ Ῥγοίοδίδηϊ Απεἰποσηϊδηίηση, 

Κ΄ Ζιπινιεγηιαπα :----ΟἹ Ἠδαὶ ῥσϊποὶρῖο ἀ068 ΟΌΓ 
ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΕΔΙΠΟΣ τονατὰ Ηΐπ ρϑορὶοῦ 1. Νοὶ αδζχὺϊ- 
ἐγαυῖ!γ : 3. δοοοράϊης ἴοὸ ἐδ9 ἰ6νη οἵ ̓υδίδοο ; 8. δοοογά- 
πᾳ ἰο ἴδ6 ἴδὰνν οὗ ὅτδοῦ:; 4. ΒΟῪ ᾿πδοθ δηὰ βᾳ.χδοθ 
ΔΙῸ ἤθγο οοσαρἰποά.-- ἀγηαΐ (ΟἸ οἰοξονίμο) 5---ΗΌΣΩΝΝγ 
ἴῃ τοΐδγομοθ ἰὸ 1ἴπ6 διΐαγο τοπνασὰ.--- οζαοζεν "--θὰ, 
106 ἰηνίίαϊοη οὗ αοά ἰο ἰαῦονῦ ἴῃ Ηΐδ υἱπογαγὰ.- 
Οοἷάπιαπη ἰ κἰλώρ ότι ἑέμ 188ὅ):-..-Τ)ο οἰιασδοίοσίθ. 
ο ταῦθ οὗ [8086 ἨΐΏΟ δ΄6 οῃοββϑῶῆ.--- σόπλαγαϊ:---α 
ΤΩΘΤΟΘΏΔΙΥ δρί τὶν ἴῃ ἰῃ6 Ῥγδοίδοο οὗ πιιδὶ 5 τρδ.-- 
Ἡαιρί :---Πδαῖθ ἰοΐο (6 υἱβεγασὰ : ἴδ 1ογὰ οδ]ὶδ, 
τη 8166, [Π6 τοσασγὰ Ὀθοίκοῃβ.--- Αέποοὶ ;---Τ 0 600. 
ὨΟΙΔΥ οὗ (86 ἰἰπράοτα οὗἁ μτδοο.--- ᾿ἰδῥεονεαν »--- ΗΟΝ 
ἄἀοοδβ οὖν ἰδοῦ Ὀθοοῖωθ ἃ βοσυΐοο ἰῷ ἴμὸ κίηφάοεο οὗ 
(οά.--1ῴδοὺ ;-- ἰἈα δ 1ῃ6 Βυπιῦδίοδι ΟἸγβδη πῶ 
[ι88 τϑοοϊγϑὰ τηοδὶ χτδοο.---ἀλίζεϊα :--- δινὶ δ 
ΓοΝΡα.--- Ἴογον :--- [Ὧ κτδοο οὗ ἴδ 1,οτὰ 6 τοδηΐξουὶ 
ἴῃ [06 0886 οὗ 811 {πὸ ἸΔΌΟΓΟΙΒ ἴῃ Ηΐ8 υἱπογασὰ: 1. 
ΤΌΘ 68}1] ἃ 0411 οὗἨ στδοθ; 2. ἴ6 ΒΟῸΡ δὴ ποὺ οὗ 
ἔῖδοο ; 8. [86 ἰαῦογ ἃ ἰδῦον οὗ ρτδοὺ; 4. [86 τοιππεν 
ἃ ΓΟΎΔΙα οὗ --ὔλῖε:-- 80 ϑοδβο οἵ ζτδοὺ ἰῃ 
ΟἿΓ ᾿ἴγνο8.--- .--Οοὐ π|}} ρχὶνϑ ἴὸ ΘΥ̓ΟΣΥ ΟἿ 
δοοογάϊηρ ἰσ ὨΪ8 ᾿τοΣΐκ8.--- Βοριλαγά :---Μοὐϊξδιῖοιι οἢ 
6 οἰουθηὶῃ Βουγ: 1. 10 ἰδ δὰ ΒΟΌΣ οὗ ρτδοθ; 3.8 
οἰ θμ ΒΟῸΣ ; 8. Δ Ὁποογίδίη Βοὺγ ; 4.84 
συγ; ὅ. ἃ Αἰ ΠΠΟΌΪ: ΒΟὺΓ : 6. ὁ Ὀϊ]οββοὰ Ὠοῦγ. 

Ττεποὶ :---Τ 9 χτοδὶ αυοθίοι οὨ [86 ͵δδὲ (Ὁ 
Κὶ 6, οὶ “ΠΟΥ τουοῖῆ μιδδὲ ποὺ ἄοπο}" ἱχὶ 
“δὲ δὶ ἰποὰ πον ἢ" (Υεῖ ἰμδὲ πρλοῖ τρρῦ 
8 Υ9 ὥοημδ ἩῚ {ΠΥ αὔοοι πρδὺ ΠΟΥ ἀγο, δῖποθ 
λο ΐοἢΒ ἔοστῃ δ} διὰ βαθὶ(8 θαι Ὁ 18} ἃ οδαγδοίεσ.) 
-- 2. Βυοιοη :---1. Ττὰο ΟΒτδιϊδηϊο 18 ἃ Ἰἐἴο οἵ δοῖϊτβ 
βάγυϊοο στοπἀογοὰ ἰὸ ΟἸσβὶ. 2. ἀοὰ τονασὰβ 08 [0 
ΐα βοευΐοθ, ἰδουρὰ ποὶ οὗ τιογὶΐ, Ὀπὲ οὗ ΡΌΓΕ Κτδοδ. 
δ, ΤΏΟΓΟ ἰ8 8 τονααὰ δοσωοοῃ ἰ0 81] Ἰαογοτβ, διὰ 
βρϑοΐδὶ ὕϑνασὰβ [ὉΓ ῬΘΟΌΪΔΙ βοσυΐίοοθ. 4. ὕγεδλβοῦδ.ι 
016 δῃὰ πηρτδίουϊ οοπάποὶ οὗ ἴ86 τησττο της, ἰδῦοι- 
ΒΒ, δὰ [86 ΓΟ ΌΚΘ δατηϊηϊδίοτοα ἰὸ ἔμοσω οἱ (86 Δ 
οὗ δοοουῃῖί. ὅ. Εποουτγαροτησηΐ ἴῸγ ἰποδο οδ]ϊεὰ δἱ ἃ 
δίϑ βοῦρ. 6. βίγδῃγο τοτοϊδίίουβ οὗ [8:6 πάριμδοϊ 
ἦδγ: δοὴθ οὗ [}6 θτϑὶ τ }} Ὀκ Ἶδβί, βϑοσηϑ οἵ ἰδ)8 ἰδὲ 
βγβὲ, δῃὰ βοιηδ οὗ ἰἢι . οδυυγοῖι Ὀ0» 
ΟΥ̓́, π|}} "6 οχοϊυάοὰ "ἶδο βαγσε, 
Νοίεα ἱκ ἴοο., τὮΟ ἀΟΓΊΥΘ δ Ὡ]ῺΘ ΙΘ88ΟΠΒ ττότὰ {π}8 ρ818» 
0160 ἰοο ἰοῃς ἰὸ "δ αυοίοὰ .----ὐέεν :---ΤῊΘ ᾿ 
ΏΔΗ ΟὗἨ Ὀυδῖπθθβ οὔ [06 τηαγκοί-ρΪδοο οὗ ἔδ6 ποηὰ 5 
8. ΤΟ ἴ(16 ἀρὰ (τες. 8: δίαπάϊηρ 161ε).---- ΚΓ. δα: 
--,Ὑ Βοονον ἢδ8 ποὶ γοῖ σοτηπηοποοὰ ἴὸ Ιδθοὸγ ἴῃ (86 
Κκληρσάοχι οὗἩἨ αοά, 8 δῃ ἰά]οτ, πο τοδίίος πμιδὶ εἶξθ ὃθ 
ΤΩΔΥ ἀο.--- Το ἰδῦον ἴῃ ἴἰλ6 ἰπηράοτι οὗἩ Οοὰ δπὰ [8 
τοπατὰ: 1. ΑἹ] διὸ οδι]ϑὰ ὑὸ ἰδροσ, αἱ ἀἰδοιν 
δῦ Βουτδ (ἰὰ οἰ] ἀΠοοὰ, πιαπβοοὰ, ος οἱὰ δροὸλ ἃ. 
(σὰ ἰδ πδὶ ἰοπαγὰ δ1}} Ἰδθογεγαβ. 8. ΤῺΘ γονασὰ ἰθ οἵ 
ἔτοϑ 5τ806.--", 3.] Ἐν τ ἐν ἐν 



ΒΑΡ. ΧΧ. 11-19. : 250 

ΡΑΒῚ ΒΟΥΥΒΊΤΊΤΗ. 

ΟἨΕΙΒῚ Βυττοηἀοΐηρ ΗΏΒΟΙΥ ἴο δΔηα ΦῸΣ (86 Μοβδίδηϊο διὰ δηᾶ Ηορο οὗ Ηἰβ 
Ῥθορϊϑ. 

σπαρτκε ΧΧ,. 17- ΧΧΙΥ. 1. 

Ἐξ ονίοαϊ ϑωοοεδδίοτ.----  βοοοῃὰ ἄταθ ΟἸγίβὲ 8 πον ἱπάπορα ἰοὸ Ιοανο Ῥόσθθα ὮΥ ἃ τοοθβαβὸ ἔγοτ ΒΘ ΠΔΏΥ, 
ἐο (6 εἴἴἶεοὶ ἰμαὶ 1 ΆΖΑΓυΒ ΜἨΔΔ εἷοκ. 70 δοοουῃὲ ἴον ἴπ6 οἰ πῃ ΗΒ ἀοραγθιγο, ἰῃ, οομδοαίσῃοο οὗ 
ὙΠ ῖο Ηο ἰουπὰ Ηΐ ἐγίοπὰ ἀεδὰ δηὰ Ὀυγίϑα, ὈΥ [86 δρυπάδηϊ ποσῖς ποῖ ἰΔῪ ἴο Ηἰβ μβδηὰβ ἴῃ Ῥοσεθᾶ. 

Τσε (οΠ]ονγεὰ {86 ταὐδίηρ οὗἨ [μΑζαγυ (ΘὍδη χὶ, 1-44). Το ἀοβηίΐΐο τοδοϊαϊου οὗ (πΠ6 Βαπμοατγίπ ἰο Κ1}} 
Ψοδυδ, Ἔἐχργοδθοὰ ἴῃ (δθ ἔοστωδὶ βοῃΐθῃοθ οὗ δσοοιησηυηϊοδίίοσι ΜΒ ΣΟἢ ἐΠΘῪ ΠΟῪ ῥγοπουποσᾶ, ἱπάποοα Ηΐμ 

ἴο τδείγα ἰωΐο ἴμ6 οἱ οὗἨ ἘΡΒταίΐτα, πιο ἸΔῈ ἔεῖν ΒοῦΣΒ ποσί οἵὁἨ Φαγυβδιοτη, πὰς Βοίμοὶ, δῃὰ ἴῃ (89 
ἱπτηταοάϊδία υἱοΐηΐγ οὗἨ ἰῃ0 τΣ]ΔΘΓΏΘΒΕ οὗ Φπάδοα. Οποα τόσο ἰδδὶ ἩΣΙΔΟΣΉ 648 νρϑ ἰοὸ αὔθγὰ Ηΐτμ δῃοῖίος 

ἘΠῚ} [56 ποχὲ Ῥ860}}Δ) ἴδβαί, ᾿Ξ γ]τῖν, Ηθ Βαα τογοα ἰμίο ἴδ ἀοϑοσὶ 0Γ ἃ 816 δον Ηἰβ Ὀαρίετη, 
Ὀασοδῦδο δ ΜΑ8 τοοῦ ὈΥ ἰῃ6 βρυτίουβ Μοδαίδηΐο Ἔεχρϑοϊδίοῃβ οὗ ΗἶἾβ Ῥβϑορὶβ, 8ἃ8 ὉΥ ἃ ἰοσηρίδου. Βαυΐ 

ΠΟΥ Ηδ πίἰϊηάτονν, Ὀοίοσθ 117 βυστοπουίηρ Ηϊηθο Γ᾽ ἴο ἰἢρθο Βορεδ οὗ ΗΪβ8 ρϑορὶθ δηὰ {0 8 ἩΒΙΟΣ 
δδὰ Ὀδοη ουοκοὰ ὮΥ Ηΐβ οτ ποσὰ δηὰ ἰθδομβίησ, Ετοσὰ ΕρὮγαίση “9686ὺ8 ποὺ ἰοὸ Φεογίοδο, ποθ Ηθ 
)οϊποά {πὸ εϑνο οδγσανδῃ οἵ Ηἰβ ἔγίεπβ, οοσαΐπρ ἔγοση 4}1100 διὰ Ῥεγβδ. 

ΤΊ Βιἰδίοῦυ οὐ ΟἸτέβιΒ βυδοτλίηρα, ποῖ ΟΥν ΦΌΠΟΥΤΒ, ΤΩΔΥ 6 τοραγαθὰ δ8 ἰμδὶ οὗ ΗΪβ βο: συστοποΣ 
ἴο 16 Μοδοίαπίο δὶ ἢ οὗἩ ΗΪΐ8 ρϑορὶο, πε ϊοὰ Ηθ δὰ ρμουτγδοὰ διὰ βοιούώβοα ἴῃ ἱπο80 Ὑΐο "σοῦ [δυο 168 

ἱπάροὰ, Τμὸ Ἰοηρ-οχροοίθα Ποὺ δα αγτὶγνοα. [πὶ ἴπ6 πιοδὺ ζθΏΘΊΑΙ Β6Ώ86, ΟΥ ΥὙἱονγίης ἰδ ἰῃ οοπηθοίΐοι 
ὙΠ} ἰῃ6 ὙΠ016 Θυδηρο]ϊο81 ἰβίοτυ, (818 ρμεσίοά ΤΏΔῪ Ὀ6 Βαϊ ἰο οοῃξίπυθ ὑπ} Ηΐβ ἀθαῖῃ, Βαί, ἴον ἰ88 

ΒΆΚΟ6 οὗ ρτοδίον ἀἰβιϊπούλοεϑ, ἰὖ ΤΩΑΥ͂ ὯΘ διταηρθὰ ἱπίο (86 ἀδγβ οὗ ἴ86 Ἠοβαπηδ, δὰ ἴπο86 οὗἨ ἴδ ΟἿΥ: 
«“ Ογογ Ηΐπ :᾽" οὗ, ἰὴ9 νογίοα οὗὨ επἰμυδίαδιίο τοοορίίος, δηὰ ἰμδὶ οὗἨ αἀοίοττοϊποα ταὐθοϊίοῃ, [Ι͂π ἰδ0 

αοθροὶ οὗ Μαειΐμον, [6 ρεγοὰ οὗ βυδετίηρ δηὰ (16 τορογὶ οὗ {86 ᾿ἰδϑὺ αἀἰβοοῦγβοθ οὗ οὖσ 1 οσὰ ἃτὸ υ 
ἰδέ οσῦ τηατχοὰ : πἰιΐ]6 δὲ ἰΠ6 οἷοβο οὗ ἐδδὲ βοοΐοῃῃ τὸ αγνὸ ΟἸγβὲ Β ἔΆΣΟΥΤΘΙΪ ἴο ([Π6 ὕδωρ], διὰ Ηἰΐβ 
8.8] ἱπαρτησηῖ ΡΟΣ ἴῃ 6 ῬΏΔΙΪΒ668 δῃὰ βοτῖροβ.0 Αδοογαϊηργ, ὑλ6 μασγὶ ὑπ6Ρ Θομβι ἀοσβοι οομδίεπίο8 ἃ 

το λυ κοᾶ, Δ μουρ ἢ σογγ Ὀτίοξ, μοσίοα οὗ μ9 δἰρσιιοϑὶ ἱτωροσίδῃοθ. [1ὲ ΙΔ Ὀ6 ἀοδβίρηιδίοα 88 ἴΠ9 ρμοτίοα 
οἵ εὐϊατορβδηὶ ργοκζγοῖδ, οσ οὗ ἰδ Ηοθαποδ. [8 δοῃίθοίδ ΔΙῸ διταιρϑὰ πάθον ἔπ 6 ΤΟ] τί: δοοίζοιβ. 

ΕΙΉΗΙ͂Τ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΗΕ ΕΠ, ΡΒΟΡΗΕΤΙΟ ΑΝΤΙΟΙΡΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΣ ΕΝ... 

Ομάρῖξε ΧΧ. 17-19. 

11 Απᾶ Φοϑθὺ8 ροΐῃρ ὉΡ ἴο ΦΘχυβδίθτα ἰοοὶς {89 ἔνγοῖνθ ἀ186 1165 ̓  ἀρασὶ ἴῃ {86 ὙΔΥ, διὰ 
18 καϊὰ [πὰ ἴῃ [Π6 ὙΔΑΥ͂ 8614] ᾽ υπίο ἔμθιι, Βϑδο], γγο ρὸ ἊΡ ὕο Φογυβδίθσω ; δῃὰ (μ9 ϑΐοῃ 

οὗ τωϑῃ 8}4]} Ὑπὴ Ὀ6 Ὀοίγχαγϑα δορά νι, απΐο ἴ6 ΟὨΙοΓ ῥγιθδίβ δῃὰ ὑηΐο {Π6 ΒΟ Θ8, 
19 δπᾶ ἰμ6 0 588|8}1 [τ7}}}} οοπάθσημ Ἀ1πὶ ὑο ἀθδίλι," Α πᾶ 88}8}} [0171] ἀθ νοι πα ἴο [86 α΄6ῃ- 

1165 ἰο Τροοῖκ, δῃὰ ἰο βοουζρθ, 8πα ἰο οσυ οἱ λέει: ὁ δηὰ [86 {μϊτὰ ἀδγ ἮΘ 88}8}} τῖβο [τὶ}} 
6 ταἰβθα] δραδϊη." 

1 Ψοσ. 11.-- ΥἹϑοδβουάον οαα μαθητάς οἴτον Ὁ. 1.., Ζ. αἱ. 1δοδτηδῆν τοδί ἰξ, δὰ Δέογον δοοοιδίδ ἴοσ 89 οσἶδ- 
δἰ ἴοτι [9 ῬΔΓΑ161 βδδεαζοθ. [Ὑϊδομοη δον Ἰκονίδο τοίαϊθρ ᾿ξ 1π ἰ6 οαϊί, δοριπιδ οὐ 68 τοδήος οὗ 1869. Ὧχ. [δηφο 
φϑροσωθ ἰο Ὦδνο πδοϑὰ ἔϊ)6 δία 8116 οὐἱεἰοαὶ δα θυ οὗ 1849, τε οὲι οταῖ ἐδ μαθητά:-.---᾿, Β.] 

8 γοι. 11.--[Τ}80 Ὑδίίεδη δοὰ δίηδιξ. Οοὰὰ,, βπὰ ἴδο Οοάὰ. 1. Ζ. (πίον ΚΘ ΏΘΓΔΙΥ δατοο τίτὰ ἔπο ἴστω), δηὰ ἴδ 
αεἰειοοὶ φά ον οἱ 1Δοδγλδηι, Τιϑοδιθῃάοτί, Ὑτοροῆεο, δοιὰ ΑἸοτὰ σοδὰ: καὶ ἐν τῇ ὁδῷ, ἱποίοδὰ οὗ ἐν τῇ ὁδῷ, καί, 



460 ΤῊῈΕ ΟΘΟΑ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ. 

86 106 Ἐοοοϊγεὰ Τοχί π8611. ὍὯτ, δηρὸ ἴον ᾿πίρυτ δ] σΟϑδΟΣ δ ὈΓΟΙδσα ὨΘΤΘ (86 ᾿ἰδὲΐον, ὙἘΠΟῈ 16 δυρροτίοα Ὦγ Οοὰά, Α., Ο. ἢ. 
διὰ ΟΥδον ὈπςἰΔ] ΜΒ3.-.--", Β.] 

δ γεν. 18.--Οοἀ. Β. οἱ θανάτῳ, ναὶ 1 τοφυ!τοὰ ὉΥ ἔδο οοπποοίοῃ. [Οοά, Βίπαιε. τεδὰδ: εἰς θάνατον.--Ρ. Β] 
4 Ψ τ. 19.--[Ὁοπδῆΐ: “ [0 "Ὁ ΟΣ απα δοουγσε, απ γον (οτοι τς Πίο᾽ ἐπ|06); [8.9 ῬΓΟΡΟΣ ὀχρτγοδαίου οὔ [89 Θτοεχ 

εἰς τό πἰτὰ 186 Ἰθτοο ζ]ονίηρ ἐη Μη τοθ. ΤΗΣ Ἰηἰεγροϊδίεὰ " λέηι" [5 δΌροσγῆπουδ διὰ δι θε Ὁ] 68 186 Ἔχργθδδίου."--Ρ, Β] 
δ γετ, 19.--ΤῈὸ Πεορρία [αὐ ΙΔομγοδης, 10] ονπς Β.. Ο., Ώ.]: ἀναστήσεται. Τιοοδοπάοι [ἀὰ ΑΜοτὴ]: 

ἐγερθήσεται, εἴϊετ ΟΝ. 1,, Ζ Ὑὴ ΤΌΥΤΩΟΣ τοδάϊηβ δϑεῖωβ ἰο ΒΑΥ͂Θ δίδου ἤγοσι 189 Ῥαγβὶ]οὶ ῃαδδᾶρθδ, δοοοσάϊης ἰὼ 
ΜΟΥΟΣ. [ΓἔτοδΥ ὃ πτχοὰ [ἢ ἤτον ο1 ἐγερθήσεται, ἰδδῖ 1{ βεῖδ ΤΟΣ 186 τεδε πιο οὗἉ [6 Μοδείδῃ ὉΥῚ 189 ΑἸ ΚὨΓ νόνος 
οἵ ἀοἀ ἰπ σοηίτβοῖς πίτἢ Ηΐ τοοοιοι Ὁ δ 6 ΡΘΟΡΪΘ. 
ὙΠ ΟΥΤΟΙ οἵ [118 δηοίοηϊ Μί|5.--Ἐ, Β.} 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕἸΙΤΙΟΑΙ, 

γον. 17. ΤΌοΚ ἴἰδ6 ἰτυοῖνο ἀϊδοίρ᾽οθα ἀρασί.---- 
ΤῊ οχργοϑοῖοι παρέλαβεν ἷδΒ ἰηϊοπαοὰ 88 δὴ δηὶ- 
1Ποδὶ8 ἴο καὶ προσλαβόμενος αὑτὸν ὁ Πέτρος ἴῃ ΟἿ. 
ΣΧΥΪ. 22, ΔΙ Βουρδ ἰδ6 ἰοστὴβ ἃγὸ ποῖ αυϊΐθ (ἢ ΒΔΙΏΘ. 
Οἱ [86 Ἰδἰΐϊον οοοδδίοη Ῥοίοσς τορθυκοὰ [86 1ωοτὰ, δὰ 
ἴῃ ἷα οδιποδίῃοβα δοίῃ δ] ἰοοὸκ ποϊὰ οὗ ἩΗΐῃι, ἰο δῖ- 
τοοῖ Ηΐβ ὑγοζτεβδ : Ἡδΐ16 ζθδὺβ ἰοοκ ἰΠ0 Τποῖνο ἀρατὶ 
ἰμίο γο ἰσοοθηῖ, ἸΠογο Ηδ οπίογοα ἰηῖο [Ὁ}} ὀχρ] δῃδ- 
(ἰοῃβ δυοαΐ ἰ86 ἀροοᾶβδθ Ὑμὶο Ηρ τγβ 0 δόσοτ- 
ῬΙ δὴ : (ῃ08 ρσίνίπρ (06 845. 1016 8 δῃοί ΠΟ. ΟΡΡΟΓ ΠΥ 
οὗ ἀοοϊαϊηρ προίμον, ὈΥ̓͂ ΔῺ δοὶ οὗ ἔἦγοθ δῃὰ [1] β6]- 
ΒαΣτο ΠΟΥ, [Π6Υ που]ὰ [Ὁ] ον Ηΐμ), ον ποῖ. 

Ἀραδσχῖ, κατ᾽ ἰδίαν .---ΤῊ 8 ἜΧΡΓοββίουῃ ἢΔ8 ἃ 
ῬΓοίουπᾶ τηοαηίπῃρ ἴῃ {86 116 οἵ Φοβαβ. [ἴῃ 4]] ὑγοῦ- 
ΔΌΪ γ, ἢ ἀοο8 ποῖ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ τοΐοῦ Ὦογο ἴοὸ ἃ ἰυγηΐῃ 
δδὶάο ἔγουι ἴπ6 τη] ἰαα πολ δα ρα μογθα δγουῃ 
ἀπθρρϑ όψαε ΖιρϑΌ. : οὐκ ἔδει ταῦτα μαθεῖν τοὺς πολλούς, 
να μὴ σκανδαλισθῶσιν), Ὀὰϊ ΤηρΔη8, ἰμαὺ Φ6δθι8 ΓΟ- 
γοά ἰῃῖο ἰ86 πί]άοτηοββ οὗἩ Ἐρμγαία. Οομρ. Φοιη 
χὶ, ὅ4. ΤΈοποο Ηδ δἰοσναγὰ Ἰοϊπϑα, δὲ δογίοδο, [86 
οβάνα οδγάναῃ π οἢ ὑγαυθ]θὰ ἔτοσα (1811166 το Φοτγυ- 
Βαίθωα. [ἢ (δο ἱοχί, 6 Ενδηρο δὲ σοίεσβ ἴ0 (88 τηο- 
τοθηὶ ρθη Ηρ οδρο ουὖ οὗ ἰζ6 πὶ] άογΏοδα, πα 783 
δρουὶ (“ἐπ ἐδε ιοαν,," ἐν τῇ δδ Φ) ἴο Ἰοῖὶμ {πΠ6 ἴδδ- 
εἶνε (γαίῃ, 

γεγ. 18, 19. ΒοδΒοϊά, τσὸ οὸ υὕΡ---ΤΊι6 ΖΌΣΤΩΟΣ 
Ῥτγοάϊοιουβ οὗ Ηΐ8 ἱτηροηάϊηρ βυδογίηρθ, ἰὰ οἷ. χνὶ. 
21 διὰ χυὶϊ. 22, ΔΓ ΠΟΥ͂ [0] ον ὮΥ̓͂ ἃ τηοτο ἀοιδαί ]οα 
ἀοβοσρὕύοῃ οὗὨἨ ἰμθ86 ουθηΐβ, Κρ γι 8}}γ υἱοποα, ΗΒ 
βυοτηρβ οοπδίβιοα οὗ ἃ ἱποίοϊ ὰ Ὀείσαγαὶ, δηὰ ἐμαὶ 
ἷπ (86 ἴοστη ὈΟΙδ οὗ τοὐοούώοη διὰ οὗἁ βυσγοπᾶοσ : 1. 
παραδοθήσεται τοῖ: ἀρχιερεῦσιν, κιτι.λ.; 
2. καὶ παραδώσρυσι. ΙΔ τοΐοτομοθ ἴο (86 
ἤγδὺ Ὀεΐγαγαὶ, ον ᾿ογὰ ον ΘΕ} ἱπαϊοδίθβ ἐμαὶ Ηθ 
μουϊὰ ΗἰτΒο 1 σὸ ἔοσί ἢ ἔσοσῃ ἴΠ|6 τηλαβὶ οὗ ΗΪΐβ ἔ0]- 
Ἰούγοσβ, δὰ {88 (867 που]ὰ ποῖ ρῥγουθηὺ (86 ἱπιροηά- 
ἷῃρ ονθηίΐβυ Βυὶ ἰῃ6 Ὀεΐγαγος Ὠἰτηβοὶῇ 8 ποὺ γοί 
ΠδΙΩΘα : 186 ρΡΑΓιου]Δτ Ὀοὶηρ 51}}} σι 6] ἃ ὑπᾶον (86 
186 οὗὨ [86 ραδβῖνθ τιοοὰ. Βαϊ {86 Βεοομάᾶ δοὺ οὗ Ὀ6- 
ἴγαγαὶ ἰβ αἰδοῖ Υ το ἰοηρα 88 ἐπ 6 νοϊυπίατΥ ἀθοά 
οὗ [86 οἰΐοῖ ῥγίοβίβ δηὰ βου θβ, οὐ οὗ (86 βδῃμοαάσίῃ, 
---᾿ἂαὠ᾿ οἴδον ποσγάβ, οὗ 86 ργοίθδαίῃηρ ρϑορὶβ οὗ 6οάα, ἰῃ 
ΒΟ [ὯΣ ΔΒ ἰΠ6Ὺ ΜῸΓΘ ΓΟργοβοηϊθα ὈΥ ἰῃοῖγ ΒΌΡΓΕΙΩΘ 
ἐὴθυπαὶ, ἨΗΐδβ οὔστὶ [0] ΟΤΟΓΒ ΘΓ ἰ0 ὈοΘίΓΑΥ δηα βυσ- 
τουὰον Ηΐπι ἰπίο 186 δαπάβ οὗ (86 βαῃῃοαγίη, τ ]]6 
186 βαμμοάτη δηὰ [6 ομοβθη ΡΘΟΡ]6 σογα ἰο Ὀοίγαυ 
δηὰ ἰο ἀοϊῖνον Ηΐτὰ ἰο {Π6 Οφῃι 1168, Αἰσ] Αγὶγ, (8686 
ἴπο ῥαγίϊθβ ΟσΘ ἴο ΒΏδγο ἴῃ ΗΪΐβ8 ἀδαῖϊ, ΕῸΡ 116 
186 πἰρηοδὶ ον δι ὑπ θυ 8] ψγὰ8 ἴοὸ ρα δηὰ ἰὸ οοῃ- 
ἀοηῃ Ηΐτὰ ἰο ἀδδίῃ, ἴῃς ἀθη 168 ογο ἰο ἀδίδστηϊ 
186 δοοοββοσίθβ δῃηὰ ἴμ6 τηοᾶθ οὗ Ηΐβ βυβδσίῃρ8.-- - ΗἌδ 
ἯΔ8 (0 Ὀ6 πιοοζεά, δοουγσεοῶ, αλὰ ογιοὶ θά. ὙΤΏδη 
ἴδ0 Δροβίαδϑυ δῃὰ Ὀθίγαγαὶ οὗ 86 ἱρὴ ῥτίθβίβ "δὰ Βγβὶ 
Ὅδομ δῃπουμποσὰ ἰο ἴπ6 ἀἰβοῖρ]ο8, ταθιΐου μδὰ Ὡοὶ 
Ὀδοῃ ταδάς οὗ τοδὶ οὗ {π686 ραγίουϊασθ Οἱ 186 δΒ60- 
ομαὰ οοοβδίοῃ οὐ Μΐοι [8)6 βδνίοισ ἰη πηδίοὰ Ηΐβ 
Βυβοτίηρθ, Ηθ βροῖζα οὗ Ὀείῃρ ἀεϊϊνογοά, θα ΟὨΪΥ ἰπ 
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[Ὁοἀ. Βιμαίε. τεδάβ βοσοὸ ἐγερθήσετε, ἴο; “Ται,--ὍἿθ οἵ [86 ΤΩΔῸΥ 
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6ΓΔ] ἰθύτωδ, ἃ8 ἃ Ὀοίσαγαὶ ἱπίο 86 μδπαβ οὗὨ τηθῆ. 
αὐ ὁ. 118 οοσδδίοῃ {Π6 αἰβοῖρ]ο8β πόσο ἱπίοττηοά οἵ 

(86 ἱποίοϊ ἃ Ὀείγαγαὶ νος 8 ἱπροπάϊηρ.---οὐ (86 
Ραγὶ οὗ Ηΐβ οσῃ ἔτη β ἰμο {6 παπᾶ οὗ Ηΐδ δῃο- 
τηΐο8, δὰ ἀραΐῃ οἢ ἰδ6 ρματὶ οὗὨ [86 οὔοδοι γδοα ἰοὸ [86 
ἀοπι1]68. δ μα ]ατῖγ, [86 ῥγοάϊοιΐομ οὗ Ηΐ8 ἄραι ἰβ 
ΠΟΥ͂ ΙΒΟΓΘ ἀοβη (ΕἸΥ ργοβθηϊοα, τὶ 4}} [86 ραγίευ- 
͵ὰτβ οοπποοίρα πὶ 1. Ηδ ἯΏῸ ν᾿ πιοοζοα οὐ ἰγοαὺ- 
δὰ πὶ βοογα (ον ἀθδὶ 88 8 ἰτηροίοπὶ φϑίμυεί- 
881), βου] ποῖ ἢδγθ δοουγγοά ; οΥ, ἀρδίη, μδν- 
ἴῃᾷ ὈΘΘῺ Βοουγχοα (οΥ ἀφεὶρτιαίοα 85 ἃ οοϊωσωοῃ δηὰ 
ΟΥΓΟΪΠΑΓΥ ἰγδβρτοαβουῦ) ΗΘ ἐμου]ά ποὺ πᾶνα Ὀθθῖ ἐσ» 
εἰπεά (ον ἰγθδιθὰ 85 ἃ οδρ δὶ οἴδηδεγλ Βαὶ 4}} {μεβὲ 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ οοπῃβίοιϊίπηρ τηοὰθ8 οὗἨ ρυμιβητηθηὶ ποσὰ ἴὸ 
Ὀ6 ἰπβίοιοα ἀροῦ ἴπὸ Μοββίδη, τβοῖὰ Ηΐβ Ῥθόρὶθ δὰ 
Βοϊγαγοά δῃὰ γοὐοοϊθά. 

γεν. 19. Διὰ ἴδο ἰδίτὰ ἄδΥ. ---- Α8. (86 δβυὴ 
Ὀτοαῖκα ὑμγουρῇ ἀατὶς οἰουάβ, 8Ὸὺ ἀοο8 {8158 Ῥγτοζηΐδε 
᾿ΟΓΘ δρϑίη βιὰ 118 ὈΪοββοὰ Ἰῖσδῖ, σοιαρ. χτὶ. 21 ; χτῇ, 
28. 811}, ἰδ 'ἰβ ποὺ τόσ ΠΥ ἀσχρ]αϊποα, θὰ Ἰοῆ ἴῃ 
ΘΠΘΡΑΙ ΟὈ]Ϊπ6 ὑπ] δἴδσ [86 Ῥδβοθδὶ ἐθαβί, πβθα 186 
τὰ Ἔσχρ᾽αϊποὰ ἰ0 τῆοτα ἔ}]γ. Τηδ ΕὙδηρο ἰδὲ ἀοοῦ 

ποὺ αἰγο Ό Υ στοοοσὰ {86 εδδοὶβ οὗ ἰμῖ8 ργοαϊοΐου οἵ 
ΦεδυΒ. Βαὶΐ (86 ιἰΒίοΥΥ οὗ βεαίοσγμδ, τ μΐο ἢ ἰχητηϑάϊδίθ- 
ἸΥ Φ90]]ονβ, οἰθαυῖΥ ΒΒΟΝΒ {Ππ||| 80 ἔὰ ἔγοιῃ διαυησ 
ἰοῃαοα ἰο οαδὲ ἄοτη {πὸ αἰβοῖρ]68, ἰδ δὰ ΟἿ] ἱπογοδϑ- 
οἷ ἰμοῖὶν οοῦτασθ. ΕἼΣ ΜΑΙ χ. 82 πὸ ἱπίεγ ἰδδὶ 
ΘνΘῺ Ὀοίοτο ἐπαὶ ἀπι6 ΠΟΥ πδὰ Ὀθο σηοβὲ ἀθορὶῦ 
Ἰηογοὰ. πΔ116 ἔγοτῃ [Κ6 χυΐὲ, 84 πὸ Ἰθδγὰ ἰμδεὶ, 
ΘΡΘῚ αἴϊος (8 ἜΧΡΓΟδ8 βίδίοσηθηῖ, [Π6Ὺ ἸΟΓΘ τοὶ ἰῃ- 
οἸϊποὰ ἴο ἰδκο (πΠ6 πογὰβ οὗ [86 [κογὰ ἴῃ ἐδμεὲγ ἰοταὶ 
ΒΟΏΒ6, 88 τ γρς ἴ06 ἰογτῖ]6 ἰσϊ πο (867 
Βοριηθὰ ἰ0 ΘΟΌΥΟΥ (Ζεδοη “ζέξω, ἰἰ, 2, 1148). 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

Ὗς ποίο, Β;τϑὶ οὗ 811, (86 σοπίταβὲ θέσθαι ἰδ ἤχει 
οοσαϑβίοῃ οἱ τ ἰιϊοἢ Φ6βθὺ8 δὰ Ἰο ἰῃ6 πὶ] γτιθ88, δὲ 
ἴπο. σοτησμοποοιηθηΐ οὗ ΗΪβ ρυ ]}ο σαἰπἰβίγῃ, δὰ 1818 
{ἰἶἴγαθ, σοι ΗΘ ἐξεῖῃ σδ)6 ἔοσίἢ αἱ ἰῃς οἷοβο οἵ ΒΪ8 - 
οοῦγθο. ΤΏρη, {π6 Βρυτίοιβ δηὰ νου αν οχροοίδίλοιϑ 
οὗ Ηϊ8 ῬΘΟΡ]Ὲ οομοογηΐηρ δα Κἰηράοτῃ ἄἀτονο Ηΐπὶ 
ἰηίο [86 τ] ΟΣ 688, ογο Ηθ στοβοϊγοὰ ἴἰο δυοϊὰ οἱνὰ 
ΘΒΟΒΟῪ ἰμπδὺ ἱοτηρίδιίοη, ἩΉΘΓΟΥΟΥ διὰ Ὠόποτον ἷἴὸ 
τοὶ Ηΐῃ. Βιυϊ πον Ης 18 δρδὶῃ ἀγάγῃ ἔογίι ὉΥ (86 
Του] δπὰ ΒοδΙογ, Ὀυϊ τοδὶ 81} οὗἨἉ Ἡΐδ8 (οἰϊοπ- 
ΟΥΒ, ὙΠΟ ΡῸ ὉΡ ἰο 1ῃ6 οαβὶί. Ηδβ οοζῃθβ ἔογτἢ ἔοι 
1Π6 τὶ] ἀουτιθδ8, 88 ἰζ δὺ πῃ ς8]} οὗ τς Εδίῃοσ, 88 ἰδ 
Μεβαίαν, ἴἰο ἰοΐῃ ἰδετὰ, δὰ ἰὸ γϑϑὶΐζο ὑμμοὴγ ΒΟρββ. 
Αμαΐη, ἰῃ6 βιδῖβ οὗ πυὐὐπὰ οὗ ἴδμ6 αἰδοῖ] 68, 88 σοσορεῖ- 
οἀ πὶῖὰ ἰδδὶ οὗ 100 Μαδίου, ΌΥΤΩΒ δῃοί ον δι κίπς 
οομίγαβί, ΤΏΟΥ βϑοῖχ {}}} οἵἉ Ἰηἀοβηῖθ ἤΟρ68 δῃηὰ 6ὃχ- 
ῬΘοϊδίίοῃ8 : δῃηὰ ἰῃ6 δῃπουποοιηθηὶ ἐμαὶ Ηδ βιουϊὰ 
ὯὈ6 οτυοβοά, ΟὨΪΥ δα ἀ8 ἔγεβῃ [06] τὸ ἴ1η6 θδιθθ Τιι6 
τηρῃϊΐου οὗ ἱμὸ ὑποίοϊ ἃ Ὀοΐγαγαὶ ἰμδὲὶ δσαϊϊοὰ Ηΐμ 
888 18 ἀθθρ δηὰ βοϊϑσῃμῃ τωϑδηΐησ. Οὐν [χὰ τοίεστοα 
ποὺ ΤΏΘΓΕΙΥ ἰο ἰῃς ἔδοίῖ, ἰμαὶ Ἠΐβ Ῥεορὶς δηὰ ἰδεῖν 
ΓΌΪΟΓΒ διιουὰ ἀοἰνον Ηΐμ, ἐμοῖς Ἰοωρ Ἔχρεοίοα Μεδοὶ. 
δ, ἱπῖο ἴδ 6 Βδπάβ οὗ ἰῃ6 (ἀομί ]εβ, θυἱ δἰδο ἰο {86 δ᾽ 
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(γαγαὶ τ οι δναϊϊοὰ Ηΐηὶ ἤἔτοτα διποηρ ΗΪ8 οὐτῃ [0]- 
ἸΟΊΤΟΣΒ, ἱῃ ΠΟ ΒΟ ΌΘΏ06 οὗ πο Ηὁ βου Ὀ6 ΒΌτΓοΏ- 
ἀοτοὰ ἰο 80 βαημποάσίη, Του ΟἸτβὶ τγὰθ Ὀοϊταγοὰ 
ποῦ ΣΏΘΓΟΙΥ ὉΥ (6 ΟἹὰ Τ᾿ οϑίδεηθηΐ οοσωσηυηΐτγ, Ὀὰὺ 4180 
ὉΥ ὑζοβὸ ἯΏΟ ἴοττηθα {86 οἶγοὶϊθ οὗ 9 Νοὺν Τοβῖδ- 
τυσηὺ ἀἰβοῖρ᾽ο5 Ὀοίοτο ὑπο ΟΓΘ ΘΟ Ὠοηρα Ὁ ἐδ6 
Ῥομιοοοβίδὶ οδυιβίοῃ οὗἨ ἐμ6 ρί τίς, 186 Ἰαἰΐος μδὰ 
ποὶ βεβὶ ἀοἰϊνογοὰ Ηΐην, 86 ον οου]Ἱὰ ποὺ 80 τγοδά- 
ἐγ βανο βοϊζοὰ δῃὰ θοϊσαγοὰ Ηΐπὶ ἰπο (6 Βαπὰβ οὗ 
6 Οοπίϊοβ. : 

[ὙΟΚΡΟΘΎΤΟΗΤΗ : ΟΣ Ἰμοτὰ γοΥθδ]β ἐδ διΐατα ὉΥ͂ 
ἄορτθαβ, 88 Ηΐθ Αροβίϊοβ Το γΘ 8016 ἰο ὈΘΑΣ ἰΐ, απὰ ἰῃ 
ῬΙΟΡΟΓΙΟΝ 88 Ηθδ ἀγΟῊ ΠΟΆΡΟΣ ἰο Ηἱΐδ ραβδίοῃ. Ηΐδ 
μιδὰ θτθὶ ἰοἹ]ὰ το ἐμαὶ 86 ὅοῃ οὗ δὴ βῃουϊὰ ὃὉ6 
Ῥυΐ ἰο ἀοαίδ, χυΐϊ. 21 (αὩ!ὰ πιοτὸ ἤ}}γ, συὶ!. 22, 28), 
δηὰ Ηδ δὰ βαϊὰ ἐμαὶ ἀἰβοῖρ!6β ταυβὺ ἰακ ὑρ ἰδ6 
Θγοδ8 Δα ζγοίΐζοιν τα, χ. 88: χτὶ]. 24; δῃὰ ἴμ8 Ηα 
δὰ ρῬγοραγοὰ ἰπθτῃ συ δ] ἕο (86 τονοϊδάοι ψ Ὡ]Οἢ 
Ηδ ΠΟΥ͂ ΙΔ ἾΚ65 ἰονταγὰ [Π6 οἴο086 οὗ ΗΒ ταϊηϊβίσυ, ἐμαὶ 
Ἧδ Ηϊπιδοῖ βου ἃ θ6 ἀοἰνογοὰ ἰο ἴῃ6 Ἐοτηδηβ ἴὸ ὈῸ 
τηοοκοά, δα βοουτροα, δῇ οτυσῆοᾶ. ΗΟΥ ἠδίατγαὶ 
ἷδ 41} [151 Ηδτγο ἰβ ὁπ Ὀζ (Π:6 ΤΙΔΩΥ 5Β᾽]1 πὶ ῥτοοίβ οὗ 
δ6 τα οὗ (86 ροβροὶ ἰβίοσυ, 88. γῸὸ}} δ8 οὗ {86 
» ἘΠ] Κῆρ, πϊδάοσω, δὰ ἰθηάριτιοαθ οὐὗἩ ΟἸὨσΙδι .--- 

ἩἨἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣ, 

ΤΏ ᾿αβί δῃπὰ 116ϑὺ ργοάϊοίοι οὗὨ [86 δβιιδοτὶ 
οὗἰδο Τιογὰᾶ, ἃ στοαὶ ουϊάθῃοο,---1Ἰ. οὗὨἨ ἰῃ6 Ῥγτορῃοῦς 
σπαγβοίοῦ οὗ ἰῃὸ [ογᾶ: 2. οὗ Ηΐβ τι] ηρτιο88, 88 8 
Ῥυΐεδὶ, ἰο οὔδυ Ηϊτηβο 1 ἃ βδουίβοθ πηΐο (6 Ἐδίδον : 
8. οὗ ΗἰΒ οοπβάοηϊ οχροοίδίλοι οὗὨ νἱοίοῦγ 18 ἃ Κίηρ, 
---Πον ἴἈ86 [ἢ] 688 οὗ ἰδ6 Ἰιοτὰ ἑοπαγὰ ΗΪβ ἀἶδ- 
αἶρ!69 ρΡΘΑΓΒ ἰπ [86 δηπουηοθιηοηὺὶ οὗ ΗΒ ἱτπηροπάϊηρ 

ἵπηρβ: 1. Καὶ 18. βοοὴ ἴῃ {86 ὯΔ] ΤΩΔΏΠΟΡ ἴῃ 
ὙΠ Οἢ Ηδ τη δῖζοβ (86 ζασὺ Κπονσπι (πὶ ἰπ6 Βθτβὶ ΗῸ 
δὰ ἱπιπαϊοα ἰμαὲ Ηΐβδβ ρϑῖῃ 8 016 οὗἩἨ βυ ονίηρ : 
θυΐὶ, τ Ρυϊίησ ὧὰ οπα ἴο ὑποὶρ δρυτίουβ ΠΟΡΘΒ, 
Ἠδς δὰ Ὡθνον βαϊα δηγίῃΐηρ ἰο οαϑὺ ἰμθῖη ἀοσ). 2. 
Βαϊ ποῦ Ηθ βοὺ ἰΐ Ὀεοίογθ ἴμϑῖα ἰῃ ἃ]} ἰ(8. ἰϑιτοῖβ (Η6 
ἀραὶὶ σδῃϊαγ πὶ ἐμσση. Ἐίασθι γὰ8 801}} Ῥοββίθ]8 
ἕον ὑδόση, δἰἱπουρῇ, ἔγοσα {ποῖρ ἔστην ἀθοϊβίοη, Η6 
ἼΟ ἸοΏροΥ δδικοὰ ἰδοῖὰ ποίου μον του] ΤΌΓΒΑΙΚΘ 
Ηϊ). 8. Ηδ ρμἱδοθά Ὀοΐοτο (μοῖν σίου 086 ῬὈτΌΣΩΪΒ6 
διαὶ τἰπρ (6 δὲ ἰπ6 οηὰ : ἰδ8 658} 8 ϊηρ' ἀηὰ οα- 
οουγαρήπρ τσὶ ὈΥ (818 ὈΪοββοὰ ῥτγοβρϑοὶ.-- - ΗΟἿ ἔγο- 
συση γ (86 Πμοτὰ ἰδῖκοα ΗΪ6 οὐστι ρῬθορ] δραγὺ ἴῃ Ηἰΐβ 
Ομυγοὶ (ἴο τονϑαὶ στοδὶ ὑπΐηρβ ἰο ἔμοτα, το) ΟἿΘΥΒ 
οδηπού γοὺ ὈΘΔΓ ΟΥ ΤΟΟΘΪγ6).--- 660 δα βοϊδθσηῃ ἱπ)- 
Ῥογίδῃοο αὐ δ]] {{π|68 οὗ (86 βαγίηρ, “ Βολοία, το σο 
ἐο᾽ ζεγιιαζενι.,"--- [86 ἰού οΥ οὗ (86 Μοβδίδι ἰο δογυ- 
Βαίοῖα : [6 βδδαἀοδβὶ πᾶ γοῖ 86 μδρρίοδὺ ουδηΐ ἰπῃ Β18- 
(οτγ.---Τ 6 ἴδοι οὗ Ηΐ8 ἱτωροπάϊηρ βιι δ τ ΠρΡΒ 680 οἶθαγ- 
ἴγ ῥγοβοηὺ ἰο Ηΐβ τοϊηὰ, δὰ γοῖ δοηυουϊηρ 80 1116 
ἰριτὸῦ : 1, ΤΟ βυδουηρβ μου Β ῖνο8,---(α) ἰῃ {μον 
δρί τί] ἀβροοῦ : ἃ ὑποίοϊἃ Ὀθίσαυδαὶ δηὰ ἃ ὑποίοϊ ἃ 
τοὐοσίοι ; (6) ἰῃ {ποῖ οαἱναγὰ δϑροοῖ: ἃ ὑπο ὰ 
ΒΟη ΘΠ (6---Θομαἀοιηηΐηρ Ηΐπ 85 ἃ Πογοίΐο δηὰ 88 ἃ 
ατἰτηϊπδῖ. 2. ΤΏ οὔδοῖ οὐ ΗΪβ οὐγῃ τηϊπα : (α) 1 ἀϊὰ 
πο αδτίρδι Ηΐπὶ (Ἰὗ ἴ0 ἀἷὰ, Η6 πουϊὰ ποὶ Βανθ 

αῖτἢ (μοῖρ ἱπυροηάϊηρ ἱπάστο 
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ΒΘ6ΘῺ ἰδ: δαὺ Ὀοοδυθ6 Ηθ ΒαῪ ἱἰΐ, ἰὑ ἀἰὰ ποί 611 ΗΪπὶ 
σὶῶὰ ἴδαγ); (δ) 10 1Ιοὰ Ηΐτ ἴο ΗΪΐδϑ ᾿σορτοδ8 ([0Ὸ 
ῬΓΘΡΑΓΘ ὈοΐΪλ ΗΪπ1801}} δῃὰ Ηἰ8 Ῥ60ρ]6).--- 66 χωγϑ- 
ΘΙ οὗὨ [86 ἔδοι, ἰδ, Ιδ5γδ6] ἀρ γογοὰ μον ἰοηρ-Οχ, 
Ῥοοϊοα Μοββίδῃ ἰπίο {π6 ἤδηᾶβ οὗ ἴ6 Βαϊοα ΘΠ 0168 : 
1..Α πη γβίοσυ δοῃπῃοοίθα ψΊ ὑπο ῖν ΤΌΥΤΩΘΡ Β[ΏΒ. 2, 

ομΐβ; 8. ψὶ ἢ ἰὴ6 ἰηβηϊίθ 
σοι ρδϑϑίοη οὗ 86 οτὰ.--- Τα συ οὗ ἰῃ6 που]ά, τῃ9 
ἀοδί οὗἨ Ομ σίβί.-- - ἸΟῪ {Π6 δἷη οὗ ὑμῃ6 που]ὰ ἀρ ΘδΥΒ 
ἴῃ ἰὴ ἀοδὶἢ οὗὨ Φ6δαβ : (α) ἰπ ἰπ6 βίῃ οὗἨ ἰδ6 ἀϊβοὶρ]οβ 
ἰονδνὰ ἐπεῖν ᾿οτὰ δηᾶὰ Μαβίου : (ὁ) ἰῃ (6 βίῃ οὗ (ἢ 
ῬΘΟρΪο ἰοπαγὰ μοῖρ Μοβϑδῃ : (6) ἴῃ {δ βἷῃ οὗ (89 
Οοηθ168 ἰοπαγὰ ἴμ6 ὅοη οὗ Μϑῃ. --- ΗΙοῪ ἰῃ6 Τοτὰ 
Ἰοοϊκοα Ὀογοπά δπὰ ἰτουρὴ ΗΪ5 βυδοντίησβ ἰο 6 
οὗ ΗΪ8 τεϑυγτεοίίοῃ.---Ἴ Βοη [86 ρα ΠΕ οὗὨἨ [86 που] ἀρ- 
ῬΘΑΓΒ τηοβὲ {ῸΠ]γ, 1.5 τϑοο πο δίϊο ὈΥ ἴἰμ6 Μοββίδῃ 18 
8180 δ Βαῃὰ.---ἢ Τρροδί οι 0 τηθῃ, το ογαοϊδοὰ 
Ομ γίβι, γγ αν αοα, γδο ταϊβοὰ Ηΐτη υρ.---Τ)6 βοῃ 
οὗ Μδῃ οἱ δὲ ἀοἰἐυεγοά, Ἰταροτί οὗ ἐμ ΐ8 Βδα βϑοσοῖ : 
1.Α.8 γοῖ, 1ὃ 18. ποὺ τόσ 11 αἰβοϊοβοα, θθοδῦβο ἰὲ 
8 μι βαδἀοβὺ ρατὺ οὗ 41}}1. 2. 1ὑ ΤΔῪ οὶ γοῦ Ὀ6 ἃ185» 
οἰοδοᾶ, θοόδιβο ἰΐ 18 ἴο ὈΘ (86 ἔγοο δοὺ οὗ [86 Ὀοίταν- 
6’. 8. 1ζ προοᾶ ποῖ Ὀ6Ί,ΏΟΓΤΘ ΠΥ ἀϊβοϊοβοα, Ὀθοδυβθ 
186 δ ρσιύοβε ἷπὶ βῃουπὶ ἃ ἢᾶνθ ῥγουθὰ 8 βοϊοωηῃ 
ΓΑΙ Ϊηρ ἴο 8]].--- ον, ἰπ τπηραϊἑαϊίπρ οἢ {86 Βυ ΒΓ ΡῈ 
οὗ Ομγίβὲ, 7 ΔΓῸ ΡΓΟΩΘ ἴο ὑπῖηκ ἰοο 1116 οὗ [86 ὅτβὲ 
διηὰ βαάοβὶ Ὀοίσαγαὶ, υἱΖ., ἰμαὶ οὗ Ηΐ5 ἀϊδοὶ |68.--- ΤῈ 
ΘΟο]οβἰαβίδοαὶ δπὰ ἰδ6 Ὠἰδίοτῖο αὶ, αϑροοὺ οὗ ἰλ15 Βοίγαγ- 
8].---ΤΠ6 [Ὠγοοίο]α τηδηϊ βίαιοι οὗὨ ἰῃ6 βίῃ οὗ {86 ἀἱδ- 
αἶρ]08 δΒ βρυϊηρίηρ ἔγοτιη οδηοο δἱ Ηΐμ;: (α) 1 γᾶβ 
ἃ Ὀοίγαγαὶ ; (δ) ἃ ἀφϑηΐβὶ ; (6) ἃ ἔογβακίῃρ..--- Ηδ ἰμδὲ 
ἀο νόσοι Μὸ υπίο 866 Πδίδ {Π6 ρτϑδίου βἷῃ. [π- 
Ῥοτὶ οὗἉ {Π18, 88 τοΐογστί πρ ἢοὗ ΤΩΘΓΟΙΥ ἰο {86 βοοοῃᾷᾶ Ὀ6- 
ὑγαγαὶ οὐὁἨἩ Ψοβι8β ΟἹ {86 ρατί οὗ Ηΐδβ Θμοπιῖθβ, θυΐ 8150 
ἰο ἴῃ ὅτϑὺ Ὁ. δυάδϑ [βολυὶοὶ.---- ΟΠ τα ϊοίουυ ΟμαΓδο6- 
ον οὗ ἰδ ἰγοδίπαθηΐ πο (86 βανυίουῦ οχρογϊ οησϑὰ : 
1. Ηο νγαϑ Ῥοϊγαγϑᾶ, δπὰ γοί [πα οἶδ} οοπαἀοτηποᾶ : 
ὥ. ὑδιῶροταὶ δπὰ βρίγὑ] βοηΐθμοθ νγὰ8 ργομουπορα 
ὍΡοΟυ Ηΐτμι ; 8. Η6 ὀχρογϊοποοᾶ ναυίουβ δηὰ δομίγα- 
ἀἰοίογγ τηοᾶο8 οὗἩὨ ρα ἰβηταθηΐ : Βοοτῃ, Βοουγρίηρ, στὰ- 
αἰβχίοῃ.---Ὑν ΟἸγῖβὲ βανγ ΗΪΒ ΟΓΟΒ8. δἷδαν οἱ: 1, 1ἰ 
Ἧ88 Ῥγοαοίοττηϊηοα ἔτοτῃ ἰδ θορίπηΐηρ, αηἃ Η6 βὰν 
ἰδ Θνουυ οτα ἰπγουρπουΐ ΗΪ8 οΟΌΓΒΟ: 23, ἔγοτη ἴΠ6 
ἔγβὶ δ ρτοραγοὰ (Ὁ ἱΐ, δηὰ Ὄχρογθῃοθὰ ἰἰ8 Ὀἱιίον- 
ΠΟΒΒ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΡΓΟΙΓΟΪΏΘΓΥ {γἴ6}8; 8, ἰὑ γὰ8 ἴῃ6 δτ- 
Ὀΐηρον οὗἩ Ηΐβ οχαϊ  ϑιΐοα, δῃὰ οὐδοῦ δπὰ δραΐη Ηδ 
δηϊεἰραιϊοα Ηΐ5 οοτηΐηρ ρίοτγ.--- [6 οτοβα (86 ροτίοδος 
τηδηϊοϑίδίἱου----1. οἵ [86 συ οὗ ἰμ6 πουϊὰ ; 2. οὗ 86 
Ιοτο οἵ Ομ γίβι , 8. οὗ ΗΪβ οθοάΐθηοο ; 4. οὗἨ (86 ρστϑοθ 
οὗ σΘοά. 

βίαγκο: -- Ηραΐπρεν: ἸΤὮθΘ βυδογηρ οὐὗἩἨ ΟἾγίβὲ 
ΟἿΓ ΒΌΒΟΥΪΏΡΕ : (4) ἰῃ τεβρϑοὶ οὗἁ {μεὶν ἱπηραϊδοι : 
(ὦ ἴῃ τοβροοῦ οὗ Βοῖγ δουβοαυΘΏΟ68 ; (6) ἰῃ τοβρϑοῖ 
οὗὨἨ [86 Ἔχϑιηρῖο βοὺ ἰὸ υ3.---ἰοὐ 18 Ἰοδτη ἰ0 θ6 ΟΥῸΡ 
ταϊη ἢ} οὗ ουν ἀθδίῃ δᾶ γοβυγτθοίίοῃ. 

Ἡδυδηεν .---ΤΠ6 ἀπιἰοἰραοη οὗ (80 ΟἸΟΥΥ ἀναῖν- 
ἱπς Ηΐτω, μου βοα Ὁ ἰ86 Βυπλδη βοὺ] οὗ “6808, γ͵αβ 
{86 το ΒῸ] οὗὁἨ ΗΪβ 1} ἀαηὰ ἄθορ ἔθ. ΤῊ 8 ὀχροοία- 
ἐΐοη, μβονγονον, ἀἰὰ ποὺ ἀοίγαοὶ οἰἐπον ἔγοσα [86 τηοῦῖς 
ΟΥ ἔγοτα [88 ἱπίθηβιιυ οὗ Η]8 βυδογίηρθ, ᾿υὲ 88 8 βίτη- - 
116 ΒΟΡΘ ἴῃ 86 ρϑορὶϑ οὗ αοὰ (068 ποὺ τηδῖζϑ ἐμοὶ 
δοηΐοϑὺ ΠΊΟΓΘ ΘΑΒΥ͂ ΟΥ 1688 φ)οΓίΟΙΒ. 

--- 
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τς (Μασ, 86-45) 

20 ΤΉΘα οδτὴθ (0 δ1πὶ {86 τηοίμογ οὗ ΖοὈβαθϑβ Ομ] σθαι [οὐ [86 8οη8 οἵ Ζ., τῶν υἱῶν 2] 
ἢ ΠΟΥ ΒΟΏΒ, ὙΓΟΥΒΙΠΡΡΙπρ λέηι, ἀπα ἀδβισηρ [δϑκιηρ, αἰτοῦσα, οοτορ. τεσ. 33] 8. Ἵδγίδίῃ 

21 τ]ὴν [ϑοχηοἰ ηρ]  οὗἩ δ. Απὰ ἢθ βαια υπίο ποσ, Υ δὶ γγ]} ἐμοῦ Κ΄ βαὶ(ἢ υμίο 
μῖτα, αταπὶ [Οοτωσαδῃα] ᾽ [μα (μι686 ΤΩΥ ὑν7ο ΒΟῺΒ ΤΩΔΥῪ [318}}] 8ὶ1, (86 ὁη6 οα (Ἀγ ποδὶ 

22 Βαῃᾶ, δᾶ (89 οἴδμοσ οἡ ἐμ ἰοἷϊι, ἴὰ ὑγ ἰώηράοια. Βυΐ 6808 δηβυγογᾶ δηά 8814, Υ9 
Κηον ποῦ δὲ γα Δ8ς ρα σροι ΑΥΘ γθ 80]6 ἴο ἀτιηἰς οὗ {ῃΠ6 σᾺΡ {λιδὲ 1 588}1} ἀτίηκ οἵ 
Δα ἰο Ὀ6 ὈΔΡΌΖΘα πῖϊὰ [86 Ὀδρίϊδιῃ ἰμαὺ 1 δὰ Ὀαρίϊζοα νι 7 ΤΟΥ 54γ υπίο ἐπι, 

28 9 τὸ 8015. Αἀπα Ὧθ βδι(ἢ υπίο ὑμθσω, Ὑ 6 88}8}} ἀσιηὶς ἱπαθοᾶ οἵ ΤΥ ουρ, δπὰ ὃ6 δ6}’ 
264 νι [6 Ὀαρίϊθτα [μα “1 δὴ ὈΔρΙΖοα ὙΠ: ἢ Ὁ ἴο 81:0 ΟΠ. ΤῊΥ σιρμΐ Πδπα, δηὰ οα 
ΤΩΥ͂ Ἰοἤν, ἰ8 ποῦ 1106 ἰο ρῖγο, θὰ ἐξ δλαϊϊ δὲ σήυοῃ ἰο ἰλδην [Ὀὰΐ 10 18. ἔογ {8086} ἔοι τ οπὶ 

24 1 18 ργθραγϑᾶ οὗ [07] τὰγ Εδίμβεσ. απᾶ σβθη [06 ἴθ μβασὰ ἐξ, (6 Υ Ἴγϑσ τπουϑὰ πὶ 
25 ἱπάϊρηδίϊοῃ ὁ δραϊηϑὶ [86 ἔνσο Ὀγθίβσθῃ [Ὀσοίῃ6 18]. Βυΐ “6805 ο6]16ἃ ἔῆϑτα ὠπίο ἀΐπ, δινὴ 

8814, Ὑ 6 ἱκπιον {μὲ {Π6 Ῥτΐποθβ [τ] 68, ἄρχοντες] οἵ 186 θη. 116ε8 [παἰϊο}8] ϑχϑτοῖϑο (0. 
ταϊαΐοη Πογάβῃ!ρ, κατακυριεύουσιν͵ ΟΥ̓́ΘΥ ἴΠ16 πὶ, δῃὰ ὑμ6 γ ὑμαὺ 8.6 στϑδὺ βχϑγοῖβθ δυϊβοπίῦ 

26 ρου ἰβθῃ. Βιΐ 1} 884}} ποῖ 6 80 [Βιιξ ποί 8ο 18 11, οὐχ οὕτως δε ἐστίν} " Διηοηρ γοὺ: 
Ῥὰΐ ἩΥΒΟΒΟΘΥΟΙ {1} 06 [χοῦ] Ῥθοοχαθ, θέλῃ γενέσθαι] ρτεδὶ διαουρ, γοῦ, δι Εἶπ 6 γοιῖ 

21 τηϊηϊβίοσ [διάκονος]; Απὰ ἩΓΠΟΒΟΘΥΘΙ 011} 06 ομϊοῦ [πτουἹὰ 0 βτϑὶ, θέλῃ εἶναι πρῶτο] 
28 διωοὴρ γουῦ, ἰοῦ δῖπὰ Ὀ6 ὙΟῸΓ βουδηΐ [δοῦλος]: Ενθῃ 88 ἐμ ϑοῃ οὗἩ ἴωϑῃ οδπηθ ηοί ἰο ὃ 

τηϊηἰϑίογοα ἀπίο, Ὀυὺ ἰο τηϊηβίθυ, δια ἴο ρὶνϑ .ἷ8 18 ἃ σϑῆβουα ἔοσ, [ἀντί] τηβηγ." 

1 ον, 30.--ἰ- Ὅτ. ἴδηξο δὰ ἀδ ἴῃ δι:8}} ἐγροὸ δηὰ ἴπ βασθηι μϑδὶδ: ὦ γογαΐ ἵαῦον, Το ηνς Μαϊδοπδίυδ ἀπὰ τ ΈΣϑοδο ἘΝ 
Δπὰ ἴδ τι αἰέσωξά πιαρπέ, Ὁ ΜΑΥ οἵ δηϊοἱραίου. 3:6 818 ωερ. λοέθε.] 

8. Ὑδγ, μβᾷ ὃν: Οοπδηξ, τ}0 ΘΟΥΓΘΟΙΙΥ οὔϑοσνο ἰμδὲ εἰπέ με βοτὸ [ὴ9 δϑῆδο οὗ δυϊδμοχί δέϊνο ἀϊγθοϊίοι, δ ἰἢ οἷ. ἹΥ. 
8: “ Οογημπαπαᾶ ἰλαξ 
ϑρυίολ αμδ.--. Β.] 

ἐδλιέδο σίοηοα ὃ6 τπαᾶδ ὑνδαᾶ," δηὰ ἴῃ ΤΌΚΟ χ, 40 : “ ίώ λὸν ἰλογεῦνο ἰλαξ δλο λδὶρ κηθ." Ἰδυρο: 

8 γόογε, 23, 23.-- 9 ποσάδ: καὶ τὸ βάπτισμα, ὃ γὼ βαπτίζομαι, βαπτισθῆναι ἴῃ τοτ. 8, δὰ ἴδ δοιτοερομοϊῇ 
οἀάϊείου : καὶ... . βαπτισ θήσεσθε ἴῃ γον. 98, ἀτὸ πδηϊηρ ἴῃ σοάδὰ. Β.. Ὁ... 1.. Ζ. [πὰ 1η Οσοὰ, διπαὶς,, πίοι θείοθρ Ὁ 
110 586 ΟἾ468 οὗἩ ΜΒΒ.], δῃἃ 1 ΣΏΔΗΥ δηοίοαξ ὙΘΥΒΙΟῺΔ [πὰ ἰπ 81} οὐ {681 οἀϊτί 4]. 
ἔγοϊῃ 1.10 ρ8τ8}16] ὑδδδαρϑδ ἰη Μασκ σ. 88, 89. 

ΠΘΥ͂ ὝΤΕΙΟ ἰπ 81} ΓΟ ΔΌΙΙ Υ ἰμρειδὰ 

«ον, 294.---[ἰΟτ: εὐον6 τηιολ αἀἐδρίϑαδοᾶ, ἢγανάκτησαν, 48 ἰμο γοτὺ ἰδ τοπάοσοὰ Μαιῖς χ, 14, 41, διὰ ὉΥ Ουμεδὶ ἢ 
[016 Ρ͵]466.--". Β.] 

᾿ δ ΨΥ, 98.---ΤἸλοῦτοδηπ, τὶ Β., .. 16. Ζ,, δῃὰ οἴδονῦ δυϊμου δ, τοδάθ: ἐστίν. 80 δἷδο Μογοῦ: “ΤΈϑ Κοοιβίθ 
ἔσται ἰδ ἃ ομδΏρο τὶ τμ6 σίου ἕο οομπίοσμι ἰξ ἰο γοσϑ. 96 δηὰ 97, υῆθσο ἔσται οοοῦτα ἐτῖοο (Ἰπϑἰοδὰ οἵ ἔστω, Ἐπ χροδο), 
δοοογάϊης ἴο 1,δοδτοδδη δηὰ ἔπ9 ὑτοροηάθσδηοο οἵ δυϊμοσί εο5." [Τἰϑομοπάοτί τοϑὰβ ἔσται ἰῃ γοσ. 36, δὰ δβογιγαγὰ ἱνίρα: 

ἔστω. Οὐοἀ. ΒΙιαίξ, ἱστοῦ : εστε.--. 51: 
4 γον. 38.--[Ὁοἀά. Ὦ,. Ζ.. δ]. δνὸ δ ἰοησ ον τἰλβδῳ 

ὅλο ατἰ σαὶ δρραδγδαίαθ [πὶ 1δουτάδπη, Τιδο θη αογχί, 

ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

γος. 30. ΤΟΣ οᾶσαθ ἴο ἘξῚπΔ ἔμο σηοΐδοχ οὗ 
ἴδιο ποῃε οὗ Ζορϑάᾶοο.----Ξδ]οσὴθ (οορ. Μαυκ χυ. 
40; χνί, 1. Μαιϊ, χχυϊἹ. δ6), ὙΠῸ τηυδϑὺ ΔΟΟΟΣ ΡΥ 
Ὅθ τοβαγάρα δ8 (06 τί ίο οἵ Ζορθᾶβθο. Μοβὶ οὗ ἰδ8 
διιοϊθηὶ ἰγδαϊ ἤοηβ δβδῦταθ ἰμαὺ δ} 6 τγγὰβ [86 ἀδυρῆίον 
οὗ Φοβθρὰ ὮὉΥ 8 ῬΓΘΥΪΟΙΒ σηδυτίασθ; ὙΠῚ116 Οἰ ΠΟΤ βυρ- 
βεδὶ ἰμαὺ βῃο Βαα Ῥθθῃ (δμ6 νη οὗ Φοδβορὲι, ὈΥ̓͂ πβότα 
6 ντὰβ ὑπο δῖον οὗ ὕνγο ἀδυρηίοθ : ἸΔΒΕ]}γ, ΒΟΠῚΘ τθ- 

οὦ ὨΘΣΡ 88 ἃ πἰθοθ οὗ ΖΔοβαυ δ ἰῃ6 ῥγίοαὶ, ὑπ 
Διδον οὗ Φοδπ ἰδ Βαριϊδι, Βαϊ ἃ οογγϑθοί ἱῃίθσργο- 
ἰαοη οὗ Φοδη χὶσ. 2 (εε6 Ὑ ἸΚβει κε, Θέμαϊδη, ὑπὸ 
νι κοη, 1840, 111.) βονβ (δαὶ Β8):0 γγὰ8 [Π|6 βἰβίθν οὗ 
ΜαΥΥ ἰδο τηοῖδοῦ οὗ δοσυβ. Αοοογαϊηργ, δαπλθα ἰῃ 90 
ἙΠᾺΟΡ δῃὰ ϑόδῃ σογο οουδίῃβ οἵ 9668, διὰ ϑβαϊοζωθ 

ὯΔ] δἀά!ιίοη ἴο 1816 σοτϑθ, το ΤΟΘΟΙΩΌΪοδ 1, Ϊκ6 χὶν. 8 δῃᾳ. ἽΝ 
το ζ6 1198, ΑἸῶτά ; δἰδο ἴμο οἱ. οὗ Μεγοτσ, Ρ. 81ὅ.--. Β.] 

Ν 

Ηΐθ δι. ΤὍΘ το αἰ ομβ ἱΡ δι δϑἰβύηρ Ὀοΐποοι (δεῖ 
τοῖς βοαῃ ἰ0 Ἰομὰ δϑάϊἤοῃδὶ δυρροζγὶ ἰο [86 οἰαίπιϑ 
οὗ Βαΐοπιο, Ὀαδοὰ δβ ἰθὺ σγοσθ Ὄρου ἰδ86 ᾿ποηάκηϊρ 
δ ϑἰδεπρ Ὀούπτϑοι ἰπ οτὰ δηὰ Φόβη, δὰ οα ἰδ 
ξϑμογα] μορίου οοσυρὶοὰ ὉΥ 186 Β0π8 οὗὨ Ζερϑίθδδ. 
Α ἱποίοϊα τηϑϑηΐηρ δἰίδοι 68 ἰο 10 ποτὰ τότε, (δεΆ, 
Ις τοΐδγβ, ἰῃ [806 ἔγδὶ ρἷδοο, ἴο 186 τηοσηθπὶ πθοα, ἃ 
ΘΟΙΏΡΔΩΥ ΜῈ ΗΪ8 ἀϊδβοῖρ!θθ, 6808 οδσηθ ἔογι πο 
1.6 τι]Θγη6 88 οὗ ΕΒ γαΐση, δῃὰ ἰοϊῃοα ἐδ6 Εγβὶ οπνν 
γα οὗ οβνυο ρἱχτῖηβ. ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἰπἷ8 Ῥδηὰ οοῦ 
εἰϑίβα οὗἨ ἴμ6 τροσο ᾿πετηδίο ἐγιομὰβ δηὰ 90] ον οτϑ οἵ 
Φεδαδ, πῆο δαὰ ᾿ουσπογοὰ αἰγο γ ἤρου Οδ]1|6ὲ ἴὸ 
ἘΡΒιγαίτα ἱμγουρὴ βαιπατίδ, δηὰ ἔγοπι ἰποηοθ ραδβοὶ 
αὶ [86 Γοτγὰ ἰο Φογῖοδο, Ἡῇογα ἰΠ6Υ τοὶ ἐδ ΔῈ. 
ΘΆΓΔΥΔΙΩ οοτηΐης ἤοτα ΟἼ8}1166, πο Βδὰ ἱτανοθοὺ 
ἰγουσὴ Ῥοτθα. [Ι͂ἢ ἰπδὶ ΘΟΙΏΡΘΔΩΥ ΜΒ {δὲ διίεὶ 
διὰ ἀδτίηρ τοῖον οὗ 6 δοη2 οἵ Ζερθάθο. νόθον 
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οὐ δυοῖὶ ἃ ἀοδῖγο ἢ 
κο ᾿ἰηἷθ δὰ Ὀθοῦ 
Ὡού δῦ ραϊηθαὰ 
Ὧ63 Ἧ8Δ89 ἰδ6 οΟΙ6 
λ ἴ06 ὑΪ]δοθ δὲ ἰ89 
Ν]ὰ μοὶ δγθ Ὀθθἢ 
ἃ Ὀόθη δοοοσαρὰ ἴο 
ΝΥ τόσο, θοθη 8)- 
᾿ὰ 118. Βυΐ ἱξ ἰδ 

5 ψίονβ δηἃ Ὧο 
"ἃ οἸθαγοὰ ὮΥ [Π6 
Ξβῃξδοοϑί. . 
6 ἰ0ὸ Ὀ6 ρμἱοτίβοὰ 
γὸ ἰξ ἰ8 Δραβρα,".-- 

ἐ γ͵ὸο δεὶι.--- ἰδ ν. 
Ι ΣΟΡΙγ. Ὧο Ὑ͵οίίθ 
ἔγοταη 8 ἱποογγοοῖ 
ἄοπι, Ἡρέοἢ 18 βρὶν- 
[ΟὟ 4οἱ ἐμαὶ ἐδ6 
δΔηποὶ Ὀ6 οδἰαϊῃοὰ 
Ὁ οβάυγθ, ἯΥΘ 6χ- 
1160): ΤΟΥ δὰ 
ὈυΪϊὰ Ὧδνο οὐϊαϊποᾶ 
ΤΏΟΥ που]ὰ δδυθ. 

Ἰοΐβοίουβ τὸ ΤΟΥΘ 
ΠΟΥ ποὶ Ἡδδὶ γΘ. 
ὨΘΓΟΥ͂ Δ ΘΟΙΏΡΔΑ5- 
80αῦθηοο οὗ πο 
ἈΠΥ 866 }Κ [Ὁ ἔποσα- 
δηὰ δυθὴ ἀοϑίσυο- 
ΘΒ Πγ, τ ρδὺ 15 υἢ» 
ι πῶϑ ποῖ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ 
ΒΟ ἰοὰ ἐμοὶ ἰο 
ἰϑἴδοίοτθ, Ὀὰΐξ 8180 
668 ὙΒΊΟ. τηδαθ 
1}, (6 ΔΏΒΤΤΟΡ οὗ 
ἰὰ τοραγὰ ἰο ἰδπδὲ 
Ὠ ἴο ἀἰθδῖγο ἃ ΒΔΣΘ 

ὁ σὉΡ2 Ὁ}2.--- 
[6 ἴῃ ρἝηοΓΑΙ, δηὰᾶ 
οῃΐυδ οὐ 1858. ]Ϊ. 17: 
Βυὶ (86 ἰδίῃ 18 

ἰυβΐοη, οὐ 6 ΟὨΘ 
ΙΔ 016, δᾶ, οὐ {16 
ιἰ, χανΐ. 89) ΤῊΘ 
ἰο ἰδ Οχργοϑδίοῦ 
ι ἴῃ 189 Θοβρθὶ οἴ 
δίῃ, Ὀυΐ αἷθὸ 16 
16 ον. Ἠθῃοθ 
οα 186 νίονϑ οὗ ἐδ 

[6 βοῃβ8 οὗ ΖϑὉΘ- 
ΟὟ ὨΔΙΏΘΒ. ΑΒ 

[τὺ δσργοβθ ἰποὶν 
ΒυβδουίηρΒ 0 (ἢ 6 
Ἡ ἰΟἢ ΠΟΥ οογοῖ» 
ΔΙῸ ὑποῖγ δϑϑοηΐ ἰὸ 
ογὰ, δὶ {86 ΤΟΥ͂Δ] Ὁ 
ΘῸΡ οὗ βυβονϊηρ.--- 
οἀ. Αδοογαϊηρίγ, 
Βυΐον στ τὰ ΟἸτίϑι, 
τ.οϑιπγδῖθ οὗ {Ποῖ 
κηονίοάρο οὗ ἱΠοῖν 
ΔΙΟΙῪ Ὀθοϑιηθ 
18 Ὀοίγαγαὶ. 5811} 
Ὗ ἭΘΥΘ [6 τηοϑὲ 
88 ΔΡΡΟΔΙΒ ΤΟ 
8. Ῥαῖίδοθ πὶϊδουῖϊ 



864 ΤῊΕ ΟΟΗΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ἀφϑηγίησ Ἧϊδ8 τηλβίου, δπὰ ἤτοι ἰδ ἔδοὶ ἰδδὲ ϑδσῃοθ ' νγδβ ἀδδιϊποὰ ἴο Ὀ6 [6 Μεβεϊδῃ, Ὀπὶ μβαὰ ποὶ τοὶ δθθα 
ΔΒ ἴῃ 6 γδὺ τηδγίγτ οὗ Ο τίβί. 

Ψεν, 38. 7ὁὁ Β8 811] ἀσίῃϊς ἰπἀοοῦ οὗ ΜῪ οὔρ. 
--Ουν Τιονγὰ ἀοοθβ ποὶ ἀΐβουβ8 [86 αυσδίοῃ, ὨΟΝ ἔδν 
ΠΟΥ͂ ΟΓΘ ΘΑΡΘΌΪ6 οΟΥὗὮὨ Ὀοδιίηρ βιδογίηρ, ΤῺ ρτοδὶ 
αυοϑίϊομθ οσοηποοίθα πὴ (86 ΒυβουῃρΒ οὗἨ [8:6 ΟΓΟΒΒ 
γ͵δ8 ποῖ 0η6 ΟὗἨ Βυπιηδη Ὠογοΐβτῃ, ΟΥ οὗ 16 ΠΡΌ Υ 
οὗ οηάυγαποο, Ὀυΐ οὗ ᾿ηνγαγά, αἰνίπθ, δηὰ ΒΟΙΪΥ ργθρα- 
ταϊΐοῃη. ΑΒ γοὺ {π6 {πὸ αἰδοῖ ρ] 68 τ ΡΟ ἱποαρδΌΪ6 οὗ 
τοδκίηρ (ἷ8 αἰϑιϊ ποίου, Ηδποα {86 ᾿ορὰ ἀροϊηρὰ 
Ποῦ βῃῃατίησ ΗΒ βαυδογίηρα ἴῃ {Π6 ΖΌΓΙΏΟΥ 86η86: 
86 αὐ 6 βδὴθ ἔπηα Ηδ ροϊηϊοα ἔογπναγὰ ἰο δα 

τίοα πμθῃ ΠΟΥ ΒΟ] μανθ ραᾶγὶ ἴῃ ἰμοῖῃ, ἰῃ ὑμ6 
σῇ ῦ δηὰ ΟὨ]Υ ἴγθ 86η86 (ἴ80 ζαΐυγ6 ἰθῆβο 8 ὮΘΓῸ 
ΒΘ ὈΥ̓͂ ὙΔΑΥ͂ ΟΥ δΔηι{{π65}8 ὑο [Π6 ργοβϑοηΐ τηοπιοηϊ). 
ΤΟ τΤΟρΡΙΥ οἵ Οπτίθὶ τηυδὺ ἱπογοίοτο Ὀ6 τοραγάϑὰ ἴῃ 
4Π6 Ἰσῃϊ οὗἩἨ 8 δογγϑοίίΐοῃ ἱταρὶ γἱηρ δὴ δαγηϊββίοῃ οὗ 
ἐδοῖν οδ]Πἢὴσ (0 Βυβον πὶ Ηΐτ ; 16 δοὶ οὗ ὑδοΐγ 
Ὀοΐησ αἱ ργεϑοηῦ ὑῃ 80 16, πῃ {Π6 Βρίγιαα! βθηβθ, ἰὸ 
Βῇδγο ἰῃ Ηΐ8 βυδοτίηρβ, Ὀοΐηρ ἸΟΒΙΥ ρῥγοδοηϊθα ἴῃ 
00 ἔοτῃι οὗἨ 8 δθηττηδίίοη ἰμδὺ [86 (ἰπὴ0 ἴον [18 
Βδουϊά αιτῖνθ. Τὴ6 δαἀπιϊβαίοῃ ἐἰὸ Ὑμϊοἢ τ τοῖν ἰδ 
811 [86 πιογα Δ]Υ τπδάθ, μα {86 1μογτὰ 88 ἴο δϑὰ, 
“Βιμ ἰο εἰΐ οὐ. λέν τίσλέ λαπά, απά οπ ν ἰε71," οἱα. 
Τρ 6] οτβαὶρ οὗἨ βυβογίηρσ πὶ ΟἸγίδι ἀρροαγοὰ 
ΤΏΟΓΟ ἰδέαι Υ ἰῃ 86 6486 οὗ Φαπιθ8 ἰμδὴ ἴῃ {πδΐ οὗ 
ΔῺΥ οἴδοῦ οὗ [6 ΑΡΟΒ.1.98. Απὰ δ: πουρὴ Φόοδῃ ἀϊοὰ 
8 ὩἸδίαγαὶ ἀοδίῃ, δ ἃ Ὑ ΓῪ δανδποοὰ (896 1ῃ:6 81- 
ίο!ο ἴῃ 86 αἰδογοαὶ ΕΟ ΟΙΟΡΒ. ἔπ Ηἰβιοτγίοβ οὗ ἐδ 
ἈΡοβίοϊϊο Αζο, δὰ (9 Εδίδροιβ, [γϑῆφθυβ, ἰΐ. 22, ὅ : 
Βυδοθίυδ, 111, 28, οἰς.), γοὺ ἰπ ἃ βρί γι] βϑῆϑο εἶδ 
ὙΤΩΒ ἰῃ6 ἰοηροβὲ δηὰ ἀθοραϑὶ τηδγίγγάοιῃ διροηρ 6 
ἈΡοβί]68.,---ποὺ ἴο βροδῖ οὗ 86 ἔδοὶ, ἐπδὶ 07 {Π6 Βαϊζθ 
οὗὁἨ Ομ γίϑδ ἢ υπάογυγοης ΤΏΔΩΥ δὰ βουοῦθ ουϊνγαταὰ 
Βυϊοτίηρθ. ΜίογοΣ ΟΟΥΓΘΟΊΙΥ ΟΌΒΟΙΥΘΑ, (μδὶ ἰ86 δΔροῦ- 
Υ͂ΡΒΔ] ἰορομά, ἰο ἰδ οἴὔδοὶ ὑπαὶ Φοδη πδὰ οαριοὰ 
8 ΟΡ οὗ ρμοΐβοῃ πίϊδουῦ βυβίαϊ πα ΘΩΥ Βδττη, ΤΔῪ 
ῬΡΟΡΆΌΙΥ Βανο ὑθθὰ ἀογνοα ἔγοιὰ ἃ τηϊδἰ πἰοσργοίδιος 
οὗ [δΐ8. ῬΡββϑδασθ. 

ὙΟΒΟΒΎΤΟΒΤΗ: “Ουν Ιμοσὰ πογο ἀοβοῦίρθοθ ἐδ 
ἔνο ἰἰη8 οὗἩ Ομ γϑιίδη τλδερίγγάοσῃ : δηὰ 4]1] Οἢ γ β ἢ8 
τουδὶ 06 ῥΓΟραγθὰ [ὉΓ ομ8 ΟΥ ἴΠ6 ΟἾΠΟΥΡ ΟΥ̓ ἱδοιῃ. 
ΕΥΟΙΓΥ͂ ΟὯὨΘ πιυβὲ ὍΘ ἃ “Ψ8Π168 ΟΥ ἃ Φοδη." δἰ γα δ Υν 
Ῥορθ Οτοροτυ, το ἀἰδβιϊημυΐδῃο8β μ6 τιαγέψγίωπι ἐπ 
πιοηζο, διὰ (86 πιαγίψγγϊωση ἐπ τιοηΐο εἰ αοίϊοπιο, Βο ἰδιαὶ 
ἯΘ ΤΑΔΥῪ ὈΘΟΟΙΘ ΤιλγίυτΒ, ἀπα γαῖ, 6 β5ι, ΦόΒη, ἀΐα 
8 ἡδίμταὶ ἀθδι}.---Ρ, 8.] 

Βαϊ ἴο εἰ οἱ ΨΥ χτίχῃϊ μαμὰ, οἱς.---ὈἸ δότοηι 
Υἱοβ μάν Ὀθοὴ ἰδίζοη οὗ (818 αἰδῆου ραβϑαρο: 1. 
Ομτγβοβίοτω, Οαβίϑὶϊο, ατοῦυβ, δμὰ οἰμοσθ, γοργὰ 
μ6 ποτὰ ἀλλά 88 υϑοᾶὰ ἰηδίοαὰ οὗἉ εἰ μή, εχοερί,---- 
ἃ, 6.. ἰ' ἀο68 ποὺ Ὀδοοτῃθ Μο ἰο Ὀοϑίον ἰὺ ὉΡρΟῚ ΟἰΟΓΒ 
ἤδη ἰῆοβο ἰὼ στοὰ ἰὑὺ ἰδ σταπίοα,5 Τὸ (8 ἀδ 
Ὑγοίίο οὈ]θοίθΘ---(α) (μαὺ (18 18 ἱποοταρδιῖ]6 πὶϊα [86 
ΤΟΔ] ταοδηΐηρ οὗ οὐκ ἔστιν ἐμόν; (δ) ἱμαὶ ὑπ6 ποτὰ 
ἀλλά ἱἰμ0}168 δὴ δη μ65158, Αἵ ΔΩΥ͂ ταῖθ {8:6 τη θδῃ- 
ἴῃρ σουϊὰ 6 υπδυϊ 8 0}]6. 2. Αὐυσυδίϊηθ ἰπίοσρτοίβ: 
0 ἰ8. ποὺ Μίπο, πῃ ΜΥ ἙΟΡΔΟΙΓΥ ἃ8 τλῆ. 8, Βρηροὶ 

ΓΑΡὮΏΓΑΒΟΘ: Βοίοτγο ΜΥ χα ἰδίίοη ὈΥ͂ βυ τ ηρ. 4. 
ἰιΖβοῦθ γϑιλαγβ: Τὴ6 δίδου [88 ὑΓῸ [86 

ἰϊηράοπι (οἰ. χχν. 84); ἴο πιθοῦ ἀθ ὙΥ̓ οεἰΐα τϑρ]ΐοβ, 
δαὶ ΟἾγίβι νγὰ8 οογίδι ἾΥ ἴπ6 Εουμπᾶον δὰ Ευ]οῦ οὗ 
186 Κἰηράομῃ. ὅ, ο ὟΥ οἴϊα δἰϊοιηρίβ ἴο οοπιθΐπο ἐπ 6 
γίονΒ οὗ Αὐσυβίϊηθ δὰ Βϑηροὶ, δπὰ ΠΟ] 45 ὑδμαὺ Ψ68ι18 
ὨφΦΙῸ ΒρΟΔΪΒ οὗ Ηϊἰπι56} Ὁ 88 ἰὴ6 Βυπιδα ἱπαϊν π4] τθὸ 

ὁ 080 αἷκο Αἰΐοτὰ, στὸ ἱταπεϊδίοβ ἀλλ᾽ οἷς: ἐ ἰο 
ἕλοιο 70» τολοηλ.--- υτὰ ΒΤΟΓΙὮ οχρί δίῃ: [ἐ 15 οὶ ἴογ Μοὸ ἴο 
σένα, Ὀὰϊ 11 [5 ἴοτ Μὸ ἴο ααμᾶσα; ἴἴ 16 ποῖ 8 θοοη ἴο ὃὉΘ 
Καϊηοά ὉΥ δοϊ!οἰἰδιοη, θαὲ 11 ὙΠὶ Ὀ6 δϑοϊχηϑὰ ἴο ἔῆοδο ἴογ 
ὙΓὨοπὶ ἰΐ [6 ρ»γδραγδα, δοοοσάϊος ἴο οογίδίη Δ ὑγοϑοτ οά 
ὃγ Θοά.--Ρ, 8, 

γίοοϊθα 88 βυςῆ. Βυν ἴῃ {(πδὶ ο886 ΟὨγδὶ σουῦδ 
ΔΥ͂Θ ΘΧΡΓΟΒΒΘα ἰδ: [{ ἰβ ποὺ ψαί Μῖπθ, Ὀπὶ πὶ} Ὁδ 50 

δ ἃ διΐιγο ρογὶοά, 6. ΜογοΡ ΒΟ].8 ἴπδι ἴδ Μέοεξίδ: 
ηἶο δάμη ηἰϑιγαϊίοη οὗὁἨ ΟἸ γι νγὰ8 ποὺ δι ΓΙ ΟἿ δυβοϊαίο, 
Ὀυΐ ]Ιπηϊ θὰ Ὦγ Ηΐ8 το οηΒῃ]Ρ ἰονγαγὰ ἰδ Βαϊδος, 
Ἴ. ΜΥ ονῃ Υἱοῦ 6. {88 Ἔχργοβϑοα ἴῃ (86 ζφόξη οἴσει, 
1. 2. 1161: “Τα δἰδιοτηθηῦ τοΐδγβ ποὺ πιργοὶν ἰὸ 
(ηὴ0 αἰδροηβαίϊϊου οὐἁ δὴ δίῃ! ἔδΐο, ποῖ οοτμοὰ 
ἔγοια [86 ΕΑΔΙΒΘΡ, δθὰ δοοογάϊηῃρ ἴὸ πΐο ἢ ὑπ᾽ πιεὶο- 
ἴλοίοσβ τοῦθ ἰο Ὀ6 οτυσϊῆοά πὶ} Ομ γε, Ὀυϊ εἶδ 
οβροοίΠ ἰὼ ἴῃς οἰθγῃὶ ρῥγοαδϑιϊμαίδοα οἵ οἰδγηδὶ 
Ῥοβί οηβ ἴῃ ἴῃς κίηράοιῃ οὗ αοἀ," [πὸ οἴδλεν πογὰβ, 
ΟὨγβὺ μοῦ αἰβιίηριυϊϑοβ Ὀούνγθο {16 ΘΟΟΏΟΠΙΥ οἵ ἰδ 
ἙΑίδον-δγοδοη, δηᾶ 118 ἰάθαὶ 4815, οἱδοίου ἰο ἐϊ- 
ἔογοηΐ ἀορτοοθ οὗ ρίοτγ---ηὰ [ἢ ΘΟΟΏΟΠΙΥ οὗἁ ἰδ 
ϑοι, ΟΥ τοἀθιηρύοι, ἀπὰ δὴ οἰοἶα] 08}1 ἴο ἰαῦος ἴᾷ 
1π6 νἱπογασά. ΤῊ ῥγοϊηΐποης ροϑι τ Οἢ 5. ἴῃ (86 Κίησ- 
ἄοπι οὗ αοα ἀδροηὰ οἢ οογίδὶη γο μβἢ 08 οοῃηρεί- 
οα πὶ οτἱρίηδὶ ογοδίίοη, δῃὰ τὸ ποὶ Ὀεβίοπο ἰῃ 
οοβοαάθηςο οὗ οὔοο. Ταΐδ ὀχρίαπαιίοῃ 8 ποί ἰβ- 
οομδβίβίοηὶ πῃ ἴδ ἔδλοὶ οὗ ἃ σογτοβροηάρηῃσα Ὀεζοδα 
οΒοθοη Βρί τ δηᾶ ἰμοῖν οἰοίαὶ ροβϑ οῃ ἴῃ 86 Κἰηζ- 
ἄοτα, ἔδν 1638 ἀ068 1 ἱΩΡῚῪ ὑμαὶ {Π6 Ξοηδ οὗ Ταυηόεῦ 
ἀἰά ποί ΟσΟΌΡΥ͂ ἃ ἰρὴ ρῥἷδοα ἴῃ (6 Κίησάουι οὗ ΟμΠε, 
Βαϊ ἰδ οοηγογοα ἐδ6 ἰγυϊδ, (παὲ {18 ΡΟΒ᾿ ΟΠ 'τῦ3 μοὶ 
ἃ ρϑτὶ οὗ {6 πονῖς οὗ τοἀδιηωρώοῃ (ἢ νὴ88 ἀοεσιν 
οα ΟἿΪΥ ἰὸ τϑα]ῖζο δῃὰ ἰὸ τηδηϊοϑὲ {8.6 σηυβίοῦγ οὗ 
οἰ οος 0}}.---ἶλῦ 1668 ὑδαὺ 10 ἀδροπάρα οἱ οἰδβοῖα! ρον 
τοι ἰπ 186 Κίησάοτῃ οὗ Ομ τι, Τῆι δβιίδίογηθην οἵ ιδς 
[τὰ τὰ βΒοῦνοβ 88 8ὴ ἱπισοἀυσοῃ ἴο Ἡβιδὶ ἱπιπδ. 
ἀϊαιοῖγ ἔΉ Πα. βρ  στῖ[1Δ] αὐδιοοσδου ταυϑὶ ῥγοτε ἴἴς 
οἰαίτηβ ὈΥ Βυγα Ἔν, ρτθδίμθθθ Ὁ 1116 ῃ 688, ἀηὰ ἰδὲ 
πἰρῃοϑὶ οσχαϊ δου ὈῚ ἰ86 ἀδθοροϑδὶ 86} αθαβοπιδηὶ. 
ΤΏ ρΐδοθ ἩΒοἢ ΘΔΟὮ ΟὗὨ υ8 18 (0 ποϊ]ὰ ἴῃ 186 εἰαταὶ 
κίηρσαοτα, 5 86 τοβυϊο οὗἁ ΟΌΓ δἴθετιδὶ ἀοϑιϊηδίίοη, ἐμ 
ἱπεϊπιδίο υ οοπηθοιοαὰ τὶ {86 βἰαὶθ οὗὨ ΟἿΣ πίη ἐδ δρὰ 
μοδγίβ.-- -Ἐ τ Ὡσδοῦὰ ἐξ ἰ6 ὑσορασϑα, οἷς ἣτοί- 
μασται.---Τ αὶ αυοδβίίοῃ ἢ88 Ὀοδη ἀροϊάφα δνοίοιν 
(86 ἐουαῃαδίίοη οὗ (6 πουγ]ά, 

γεν. 324. Απϑὰ τδϑὰ {π0 ἴδῃ Βοατχὰ ἱ{ΐ, ἠγα- 
νάκτησαν, ἴδμον Ὀθοδῖηθ ἢ, οτ, "νοΐ 

ἀἰαρϊοακοὰ.---Νοὺ ἰπ [6 Βοῆβα οὗ δΒΟΙΥ ἱπῶξ- 
πδὔοῃ, Ὀαΐ 88 ραγίδκίῃσ οὗ [86 Βᾶσὴθ βρίγιὶ οἵ δειὺς 
ἰἰοη πο δὰ ρῥγοιηρίοα ἰῃ6 τοαυοϑέ, [0 ἀδβοζτοῖ 
παῤίοα ἐδαὺ οἡ (19 οσολβϑίοῃ Ῥοίοῦ ἀοθβ ποῖ βϑοῖὰ ἰο 
ὮδΥΘ ῬΓΟΣΪΏΘΠΠΥ οοϊηθ ἔοσγαγά, ΟΥ̓́ δουγϑο, νὰ ὦ 
ποὺ πιθδῃ δαὶ ἢδ ἔογιαθα δῃ ὀσχοορὕοῃ ἰο (δ οἰδεῖβ. 
ΤΏΘΥ 411 βῃαγοὰ ἰἢ}8 Β8πὴ0 θϑ!ουβΥ δηὰ ἱπαϊρτιδίοδ, 
88 ΔΌΡΟΔΓΒ ἔγοτα ἴΠ6 βϑηογαὶ ἴθποῦ οὗ ἐμ6 γτοῦακο αἵ 
(89 [μογὰ, [776 ἐδη, ἱποϊυάίησς ϑῖ. Μαδίμεν," πὴ 
ΠΟΘ ΓΘΟΟΓὰβ δἷ8 οὐγῃ τα το ἰοροί πον πὶ (Βδὶ αἴ 
ε͵8 οΟἸ]θασίιοα, 88 δι. Ῥοῖου γσοιωσηθπ 8 ἴδ6 ερίϑ 
οὔ μιἷ8 Ὀτοίμοῦ Ῥϑὺὶ (8 Ροΐ. ἰϊ]. 1δ, 16), ἰπῃ ομο αἵ 
ὈΟἢ Ηἶθ ΟἾῺ ἰποοὨ ΒΒ ΠΟΥ 8 ΒΕΥΘΓΟΙΥ οοηφαγοὶ 
(ΘΙ. ἱϊ. 11Ὁ..0Α. ῥτοοῦ οὗ Βαμα ἀμ ἐχα Π68Ά. 
--Ρ. 5. 
γα 2ὅ, ΤῺΘ τυΐϊοσ οὗ [89 πδῖΐοσ.--- ΤῊ οΣ- 

Ῥγοβϑίοῃ τῶν ἐθνῶν ἰπ {μΐβ Ῥαββαρα ἀ068 ποὶ Γεΐδς 
δχοϊυβίνοὶγ ἴο (86 Οεπέίεδ. ΠΟ. : ΞΘοΌΪΑΓ ΡΓΠΟΘΙ, 
Κατακυριεύουσιν, κατεξουσιάζουσιν. ἴα 
(θ᾽ ἰηβίδμοθ ἰῃ6 ἵπντὸ γοῦῦβ αν (86 δαυϊιϊοπαὶ 
τηθδηΐηρ οὐ ργίαθ δπὰ υἱοϊθηοθ, τοὶ κατακνρ. [8.18 
ἶη 1 Ροῖ, γν. 8; ΡΒ. ν. ὅ, 10; ΔΙἱβουρῇ (}6 πογὰ τρὰῦ 
8130 ΒΙΓΩΡΙΥ ταθϑῃ, ἕο ὅδαν' γιώθ. Βαϊ ἔτοιι ἰδ} τ» 
οι οὗ ἰδ6 ἅπαξ λεγόμενον, κατεξουσ., Ὅπ| ἰμίεῖ 
{μαὺ ἰδ Ὀθδᾶγβ ἴδ 6 ΤΡΟΔΙΒΕ ΑὐοτῸ ἰπάϊοαιοα (εἰπιϊαηῦ 
τὴ Ὀἱοά, Ξίοα), 14, 66).---)ὸ ΤΥ οἰδε ϑβιρροδίδ (μδὶ οἱ 

᾿ ἮΝ [Βοηχο]: Ὅξοιμ. 75 λίδ ἐπροπιθωθ σοσηπροίέοία.--ὃ 

.»».».»-..«-.:ς.ς . 
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18. ΤΏΟΓῸ- 
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Ξ 

Ἐχοὰ. χσχ. 12; Νυϊω. χχχν. 81; του. σχὶϊἹ. 8, Τ}8 
Ὀτίοθ οὗ τοἀσιρίίΐοπη Ἠὺ σάν ἀντί, δῃὰ ῃοΐ 
ἸΏΘΓΟΙΥ ὑπέρ, ἴῃ (086 νίιάονῦ Β6ῆ86, ἡ. 6.,) ἑμδιοθδᾶ οὗ, 
ἴῃ ΘΧΟΏΔΗΚΘ Οὗ ΟΥ 89 8 δβυῤρδιϊίαϊα : Ναί, χυὶ!, 27: 
ΗΘΌ. χὶϊ, 16, ΤῊΪΒ τϑἀοσηρίϊοῃ δὲ [86 ρτίοθ οὗ Ηἰβ 
δ νὰϑ τηδὰθ ἀντὶ πολλῶν. ΤῺΘ6 ΘΟΧΡΓΟΒΒΙΟΏ 
ΤΩΔΕΨΥ 15 ποὺ ἰηἰοηἀρά ἰο ἱπαϊοαία δὴ Θχοϊαϑῖγ6 ταΐποῖ- 
ΤΟΥ͂, ΟΥ 8 ΒΙΩΔ|1ῸΡ ὨΌΣΤΩΡΟΥ 88 οοτηραγοὰ τ} αἷΐ,---ἴοΊρδ 
(86 Ἰδοῦ οσργδββϑίοῃ οοοῦσβ ἴῃ Βομι. Υ, 18; 1 Τίμα, 
ἰ,4. ΤΠ ἰοπτὰ ἰ8 ἰηϊαπάθα ταίθμοῦ ὉΥ ὙΔῪ οὗ δῃ- 
ἰμοθὶβ ἐο ἴῃ6 ὁπ6 086 116 γαϑ (80 ταηβοΐὴ οὗ {18 
πιάην. Αἱ ἰ86 Βδηθ ἰἴτη6, ἰὑὺ υῃαἀουρίθα!Υ ἰηαϊοδίθδ 
ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ οὐ͵οσάνο Ὀδασίηρ, Ραΐ 4130 ἴμ6 βΒ}0766- 
νο οἰ ἤσΔΟΥ οὗἁ [18 ταβϑοσω, ὈΥ̓ ΠΟΙ ΤΩΔΩΥ (8 ρτοδὶ 
το 46) ἃτὸ ἱπ τα ἶγ τοἀάθοιηθα Οοιρ. Βομι. τ. 
1δ., Μαι!. χχυΐ!, 38.--ΠῈ βίδϊθ ἴγοιη το ἢ {6850 
ΤἸΩΔΗΥ͂ 8Γ6 ΓΟαΘΟΙΘ( ΙΗΔΥ͂ ΓΟΔΟΪγ 6 ἰηΐογτοα ἔγουῃ 189 
βχυτα οῃρὶογοα. Ὧδ6 Ὑ οἴζθ βυρρ]168--- τοῦ ἀραὶ 
ΟΥ̓ ἔτοτῃ [86 ΤΐΒΟΥΥ ΟΥ̓ εἶπ; Μουθῦ --- ἔγοτα αἴδυῃδὶ 
ἀπώλειας Βοῖδι οοἸητηοηίδίοτβ δῖ τἰχαῦ ; Ὀὰυΐ γῖθ 
που] ΟΧΡΓΟ98. ἐποῖν τηθδηΐπρ ἸΏΟΓΘ ἀσπηΐίοῖὶγ. ΤῊΘ 
ἀραὶ οὐ ἐμθ ἀπώλεια 8 ἢ6Γ6 τγοξοστθὰ ἰὸ 8 βρί γί δ] 
Ὀοπάδαθ οὐ δίδσοσγ. Οομρ. ϑοόμῃ Υἱῖ, 84--386 ; ΗΘὉ. 
ἰϊ. 14 

[Βα] εγ Αὐροδὴ: “λύτρον ἀντὶ πολ- 
λῶν ἷβ 8 ρἰαίη ἀφοϊαγαϊΐοη οὗἨ ἰὴ βδοσβοὶδὶ δηὰ νἱ- 
οδτίουβ πϑίυσο οὗ (86 ἀοδίδ οὗ ουν μοτὰ. .. 1 18 Ἀ6ΓΘ 
ΞξΞ ἀντίλντρον ὑπὲρ πάντων, Τίμι. “. 6. Νὼ Βίγεββ 
Βῃου ἃ δ Ἰἰαΐά οὐ {18 ποτὰ πολλῶν 48 ποῖ Ὀεΐηρ 
πάντων ὮΘΤΘ; ἴ 18 ὈΪδορα ἴῃ ορροβί(ΐοῃ ἰο [86 οη8 
118 το ἰ8 ρἰνθῃ---ἰ μα ὁπό ἔογ πιαπν---δηὰ ποὶ πὶ ἢ 
ΔΏΥ αἰβιϊποιίζοι ἔγοπι πάντων. Πάντων ἴ8Β ἰῃ6 οὖὗ- 
}οείδυοθ, πολλῶν ἴΠ6 διιδ)οοίέυο ἀραὶ σιιδίίοη οὗὨ ἴμο86 ἴῸὺΣ 
ποῖ ΟἸτίδὶ ἀϊοα. Ηδ ἀΐοὰ 70γ αἴ, ΟὈ] ΘΟΕ γΘΙΥ : 
βυθ᾽ οοἰνο! γ, (86 στοαῦ τη! ἰϊαἀ6 ποτα ΠΟ τωδῃ οου]ὰ 
ΡΕ]" πολλοί, Μ1}} θ6 βαγοὰ ὉΥ Ηΐτα ἴῃ 186 6πᾶ,"- 
Ρ. 5. ᾿ - 

ῬΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. Το Εγδηροὶ ἰδία τοοογὰ ἴγθο ἀἰβυποὺ ἰηβίδησοδ 
ἴῃ το {6 ἀἰβοῖρ]68 βϑοῦλ ἰὼ μᾶῦβ οοῃζοπαρα [ὉΓ 
ΤΆΠΚ δῃά ροβίοη. (1) [ἡ Μαιὶ, χυἹὶ. 1, ὑμεἰν ἀἰβρυῖθ 
τοίοσγοα τὸ [86 Βἰσῃοϑί αἀἰσπάψ. ΤΏΘη οὖν μοτὰ ρῥ]αορᾶ 
Διη Ωρ ὑπο ἃ ᾿ἰπ16 Ομ] 4, ἀπά ἰδυρδῖ ἴμοῖη ἰμδὺ Ηθ 
Ηΐταβο πδιορθὰ ονοὸῦρ ἴδ 11{{180 ΟΠ 68, δηὰ νγὰϑ 1:6 
ΟΡ οτὰ οὗ ἴλ6 Ἰοδί. (2) ἴῃ 186 Ραββαρθ υπᾶθυ Θ0Π- 
βἰἀοτγαιίοι, [ἢ 6 ΓΟΙΘΓΘΏΘΘ ΒΘΟΙΏΒ ΙΏΟΓΤῸ ΔΙ ΌΪΑΡΪΥ ἴ0 
ΒΌΡΓΟΙΩΘ γΐα, ΤῈ μοσὰ πὸ αἀἰτϑοίβ ἴμθσα ἴο (δ οἷν 
βο66 οὗ τιϊηϊβίον, δηὰ ἴὸ 88 ρμοδβιἔοῃ οὗὨ ἃ βίαν ; ΗΘ 
ἨΪπλ86}7 Ὀοΐπρ ἰδὲ ΒΟΥ βοσυδηὶ οὗ ιἀοὰ πο δδὰ 
σίνθῃ Ηἰπι86}} ἴον [86 Βογνίοο οὗ τηλῃ, δηα γϑἀθοτηθα 
ἴποπι ἔγοτα ἰδ Ὀοπάδρο οὗἩ ἀοδιίσυσίοῃ, αὖ ἴῃ: Ῥγίϑα 
οὗ Ηΐβ ὁπ 116. (8) Αοοογάϊηρ ἰο [μι χχίϊ. 24, δῃ- 
οΟἴδοῦ βίαν ἀἰβουβϑίοη ἰοοκ ὈΪδοθ ἀυγίηρ ἴΠ6 ὁ6]6- 
Ὀτδίοα οὗ 86 Ἐυοδιατίαι, Τμ6 Εὐνδηρο ἰθὺ ΓΘΟΟΓΣΑΒ, 
ἰπάρϑα, Ὀυΐ ἔονν ἰσαϊῖ8 οοῃποοίοα πὶ {818 ανθηΐ, 
511], ὀσϑα [86 αἰτουχμηδίδποο μα οὔῦ οτὰ παβῃϑὰ [ῃ6 

ΒΕΕΡΕΥΕΒΡΕΝ " ΘΙΝΟΒΝΕΙ νος 

-..------Ἱὦ 

ον σα ὦ 

ἔοοι οὗὨἉ [8 ἀἰδοὶρ]68 (ϑολη χὶϊ!.), βΒονΒ (παὺ Βοῖηθ ο0- Ὁ 
οὕττοηοο οὗ ἐπ 8 κἰηα τηυδὺ ἤανο ἰδ θῃ ρδοθ. ῬΙΌΡο- 
'γ βροϑακίηνσ, (8 βεγυΐοθ οὗ ἰονθ δου] ὰ ἢδγο Ὀθθη 
Ῥογίοστωηοα ὈΥ͂ (1.6 τηδδίον οὗ {86 Βουβθ. [Ι͂ἢ {18 σᾺ86 
89 ΜΔ ποὲ ῥγοβϑηῖ: ΠΟΓ 068 ΔΩΥ ΟὗὨ [86 αἰδοΐρ!68 
δϑοῖλ ἰὸ ᾶῦθ Ὀθθη ἀἰδροβοα ἰὸ ἀο 1ΐ ἴον [86 οἰδιοζβ. 
σου ἰο ἰδθ ὀοσηοι ουδβίοτῃ, ΠΟῪ ὝΘΙῸ ΔΙΡΟΔΥ 
βοαϊθὰ δὲ 89 ἰδϊο τὶ ππυγαβδ θα ἔοθοϊ, σθη [88 
1μοτὰ Ηΐγδβοῖ σὶνὶ [86 ἤποη ὑονγοὶ δρουΐ Ηΐπι. ΕἼΟΤᾺ 
ἰδθ πογὰβ οὗ “οϑυβ, 83 τοοοταοα ἰῃ [κο χχὶϊ, 27, τ 
ἰηΐδν 1μδὶ (λΐ8 ἑογταθὰ ἔπ οομησαθηοοσαθηὶ οὗ δηοίδοῦ 
ἀΐδβραίθ. Βυὶ, ἰἦ 106 Βταὶ ἀϊθουδδβίοι τοίοστϑα ἴο ὑτθ 



8966 ΤῊΕΞ ΟΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ἸῸ ΜΑΤΊΗΕΥ. 

δηιΐποποο οὗ ἀϊκχηξέγ, (89 δοοουὰ ἰο ρῥτο ουνΐποποο οὗ 
οδοο δηὰ συ ]ο,---ἰδὸ τηἱνὰ δηὰ Ἰδδὶ αἰδρυΐθ ΡγΟΌΔΟΌΪΥ 
τοίοττοα ἴὸ Ργε-διιίποηοθ, ΟΥ 8 Εἰσθοῦ οἶδοθ 
διηοῦρ᾽ ἰΠ066 ἯὮΟ ποτα οὗοίδ! ρ᾽αοϑὰ οἱ 18:6 Βδσὴθ 
ἰονοὶ. Βαὶ δυϑὰ (μΐβ ῥγϑ- οσαίῃοησο οὗ ἴῃ οὔ- 
Ῥοεϊιίοπ ἰο οῇοΐα}) ροαϊϊίοῃ διουϊὰ σὶνθ ρἷδοα ἴὸ 
ῥαρήθων διὰ τυΐυδ] δυρογαϊπδίζοη, ὑτοιαρίθαὰ ὉΥ 
ΟΥ̓Ο. 

2. “80 Ἰοπρ 88 118 πουϊὰ βῃδὶὶ, ἴον 118 ἜΠΡΕ 
τς βεοῖιίδν δα ΒΟΥ Υ δὰ ρόνεν, ἰ86 Ιμοτὰ τὶ 
ἴῃ Ηἰβ ρῥγουϊάδθηοο, γαὶδθ ὉΡ ῥσίποθδ διὰ ὁ Θ68 
[0 δἀπηϊηΐδίον τ]ὸ δὰ ρονοσιηθηΐ. Βυΐ 06 Αροβίϊοβ 
οὗ ἰδ6 [οτὰ τορὸ ποίϊθον ἴο ἰσαἰζδίο 18 σῦϊο, τὶ οἢ 
ΔΒ ΟἾ]Υ ἰηἰοπ θὰ [ὉΓ ἃ Ὀσορδζδίοσυ βίδίβ οἵ (Ὠΐηρα, 
ὯΟΓ ἰο Βα δυο μοῖρ οὐ ἀοχοϊπδιίοῃ ἰπ ἰΐα βίθδὰ, 
ΠῸΡ ἴο κὐν δ ἃ ΒΌΡΡΙοτηοπίίην ᾽ξ.) ΟὐμαρΡ. [δ του δυ κα 
οὗ Φατη68 δ (δ οουῃο]] ἰῃ Αοἱδ χυ. 2] : "" Μοθεδ ᾽)88 οὗ 
οἷά ὕὕτηθ ἰῇ ΘΥΟΓῪ οἰζγ ἱμοσὰ ἰπδὲ Ῥγοδ οὶ ΐτα :᾽ ἴῃ 
οἶμοσ τόσ β, [ἢ 9 βοῦν δηί οὗ ΟἸγίδι ἰῃ [06 ΟΠΌΓΟΝ 80 
ποὶ οΔ]]ο ὦ ρου ἰο αἰὐομὰ ἴὸ ἴπ ἴεσαί δἀπιίηἰδισαϊοι 
οὗ ἰδο ἰδν : ἰἷ5. ἱβ [0.6 Ὀυβίηθθ8 οὗἨ [Π6 δογσυδῃηίδ οὗ 
Ἰοθ68 πῃ ἐ})6 β 6. [οἱ υβ ὈοΊνΑσο οὗ οοπίουμπά- 
ἴηρ Μοβοβ δηὰ ΟἸ τί, οὐ ἐμ δϑοιὶδὺ σουδγιπιθης δὰ 
186 πιϊηΐδίτγ οὗ ἰμὸ ΟΒυτοῖ, 

8. ΤΏΘ πἰδιαιροηὶ οὗὐἠἨ ΟἸἾτίδὲ, “  ΒΟΟΥΟΡ διωοῃ 
γου πουϊὰ Ὀ9 ρτοαδὶ,᾽ οὔο., σοΏΎΟΥΒ, μὴ ἰΠ6 ΟὨΪΥ δὼ- 
Ῥενγίογὶίν οΥ αἰμλοτν ἰὰ Ηΐδ κίηράοπι ἰ8 ἐμαὶ πβοὶ 
δρτίηρδ ἔγοτῃ ἰδ δογυΐοε ΟΥ̓ ἴουε, ἀιιὰ 1π6 ΟἾ]Ὺ δμρσγέ- 
ὑπ οἱ ΦΟΡΣ Η 1μδὺ πῃϊο ἢ ΔΡΡΟΔΙΒ ἴῃ ηιέμἐδέογίης 
ἴο ἴ89 ΟΒυγοῖ. Τ}8, Ὠόονγονοσ, ἀ068 ποῦ ἱπυρὶν ἰῃδὶ 
ἔμοτο ἰβ ἰοὸ Ὀ6 20 ΟΥ̓ΔΟΣ οὗ οδῆοοθ ἰπ Ηΐπ Ομυτοῦ, Βαὶΐ 
ἷξ ἀο68. ΘΟΏΥΘΥ ἰδὲ 8 |κὸ ἀἰδδτγθηοθ οὗὨ τγδῃὶς 
ΟΥ̓ ΕΥ̓ΤΆΠΩΥ ΟΥΟΣ ἴ6 ΟΒυτγοῖι 16 ἱποοιραί 6 τὶν (ἢ 6 
ὙΠ11 οὗἩ Οσὶβί, δπὰ μὲ 41} οϑοϊοβίαβιὶοδὶ οἴοοϑ ἀγὸ ἴὸ 
ἰεαὰ ἰο αρί ται] βοσνίοθθ οὔ Ίονσθ. ΤΏΘΥ δγὸ ἰπίθηἀθα 
ἴο βΒύῦθοτνο δηὰ δύυδηοο ἴ[Π6 ᾿ἰθογίγ, ποὶ [86 Ὀομπάδρο, 
οὗ [86 Οπυγοῖ. [Ιἢ οὗμον πογάβ, ὑδοῖν ᾿οπάθῃου 8 (0 
Ὀο ἰοπνασγαὰ ἰγοοάογη. [{ ἰβ οἰδβογνίβο πίνῃ πὸ τυ ]6 οὗ 
Ἐχΐϊ6 ποῦϊὰ, πϑίμονρ ἰδ ΔΡΡϑδγ ἴῃ {π6 ἴοττῃ ΟὗὁἨ Ἰοδδῖ- 
ΟἿΥ οὗ οὗἉ πίθγασοῦγ. ΕΤΟΥῪ ΒἰΘΓΑΓΟΌΥ σοαυΐΓΟ8, ΤΏΟΓΘ 
ΟΡ ἴοβδ, {16 αἱά οὗ ἀεβρούβιι, δῃιὰ ἴῃ οομί Δί 186 
ἔεττα οὗἱξ ; τ 8}}}6 ἀοαροίκπη δἰ ταγβ το θ8 οἢ {86 δὰΡ- 
ῥοτι οὗ ἃ ΒΙΟΓΑΓΟΏΥ, ΟΥ οἶδα (861 αἰξοτωρὶδ ὑο ὁσχογοῖβθ 

ΘΥδΡ 168] ἀοτηϊῃμαιίοι οΥον ὑἰμ6 οοηθοΐθῃοθ. Ἠδποθ 
4150 1686 ΡΟΥΤΘΓΒ ὙΠ} αἱ 1δϑὺ Ὀθοοόσμθ (6 ἱπβίσυτηοηΐβ 
οὗ ἰδο κίπσαοιῃ οὗἁὨ ἀδιίκηοδδ (266 [6 σοττοϑροπάϊῃ 

πῃ δῆ. διὰ Βου. ; αἷδο 1 Ῥοῖ, ἱ, 18, 19). 
τὴ 81} δυο ῬΟΎΘΓΒ οὗ ἴΠ6 ποιὶὰ, ΟἸ γίδὺ [88 τὸ- 

ἀοοτηθὰ ἴμ6 βου]β οὗ Ηΐβ ρθορῖὶθβ. Ηδποο ἰξ ττογὸ ἴ86 
εἰδυμεμν Βο  Γοοπιγδαϊοιϊίοι ἴο δἰἱοπιρὶ ἱπιγοάἀυςσίηρ (16 
ὉΣΊΩΒ οἵ τ Ὀοπάδρο ἰηΐο (86 δατηϊηἰδίταϊοι οἵ {}0 

ΟἿἢ Ὁ 
ΟΕΙΘῈΝ: ΑΒ 811] σδγηδὶ ΔΙῸ ἀοῃ6 ὮΥ͂ ΘΟΙΏ- 

Ῥυϊκίοη, Ὀσὲ Ββρίγίδὶ ἰπΐηρα ὉΥ ἔγϑο- τὶ}, ΒῸ 1θοθ6 
τυϊοτθ νἶ0 δγὸ βρίσί ἰδ] οὐρς ἰ0 τοδὶ δ γοὶγ βρόντον ἰῃ 
186 ἴονα οὗ (μοῖν βυδ᾽)θαοία, ποῖ ἰῃ ἐμοῖς ἔθαγβ.----ΟΒΕΥ- 
ΒΟΒΤῸΜ : ΗἰρὮ 0͵δοθ οουγίβ Εἷτη τΏΟ 8168 ἴτοσα ἰΐ, δὰ 
ΒΠ:5 ἷτι 0 οουσίβ ἰϊ,. .. Μοη ὈΘΟΟΙΔ6 τηδδίθγε ἱπ 
118 που] (δὶ ΠΟΥ ΤΏΔΥ Θχογεῖβο ἀομηΐπαῦξου ΟΥ̓ 
ἐδοῖν ἱπίδσίοσβ, δπὰ γϑάσοο (ποτὶ ἰ0 ΒΙ δ ΤΥ, δη τοῦ 
ἴδοι, δηα ΘΤΆΡΙΟΥ͂ ἰδ6πὶ οὐϑπ᾿ ὑο ἀσδίῃ ἴῸν ἰμοὶρ ον 
Ρτοβὶ δηὰ ρίοσγ. ... Βυὶ θη ὈΘΟΟΙῚΘ βΟΥΘΓΠΟΓῈ ἴῃ (6 
Οδυτοῦ ἐπὶ [ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ ΒΕΙ͂Θ 086 ὙΠΟ δΔ΄Θ ὈΠῸΣ 
ἐδοε, δηὰ πιίηϊδίου ἰοὸ ἰπθπὶ ἩΒαίουο ΠΟΥ ὮΑΥ͂Θ ΓΟ- 
οαἰγνοὰ οὗ Ομ γί, ἰδὲ ΠΟῪ ΤΩΔῪ ροβίροπϑο ἰδοὶγ οσῃ 
οοπγρηΐοηςθ, δηὰ τηἰπὰ (δαὶ οὗ οἴδογβ, δηιὰ ποὶ γοΐιβο 
ουϑῶ ἰο αἴθ 0. ὑποβο Ὀθποδῖδ ἱδοτη. ΤῸ βρεῖς ὑπ οσθ- 
ἴοτο ἃ οοῃητηδηᾶ ἰπ ἴμ6 ΟἸυτοῖ ἰδ ποίέμον τσὶ θοῦδ 
ΒῸΡ ῥγοδίδριο.... ον τυοῖ βοονοῦ γοῦ ἢ 0]6 γουγ- 
βοἢ, γοὺῦ σδηποὶ ἀεσδοομὰ 80 ἴδ δ ἀἷὰ γοῦν 1 εὰ, 
(Ἰτδιδδοα ἰδίου ἤτοεα [9 Οχϑεά οὐἰιίοι οὗ Τποδελ8 

ΑρΟΙΝΑΒ' Οαίοπα ἄωνοα͵ 1841, γο]. ἱ. Ῥασί, 8. ὑφ, 
696, 697).---Ρ, 5.] 

4, 1ὶ δἀμϊὶα οἵ ο ᾳυοκου ἐδδὲὶ 86 ποσὰ ἀντί ἴῃ (9 
ὑεχὶ ᾿π}} 165 ἃ νἱοδγίουδ διίοπεϊμθηὶ οὐ σοἀεσωρύοι Ὁ7 
ἃ Βυρείο, ΒΒ], νἱονγοὰ ἴῃ 118 οοπποοίίοε,, (᾿6 Ρ686 
ΒΑρῸ ὈΓΪΓΙΑΔΙΙΥ τοΐοσα ἰο τοὐϑεηροι ἰπ [86 πδιτοπεῦ 
ΒΘΏΒ86, δΔηα ποῖ ἰο ἰδῃ6 αἰοπκαριοηξ ἰἰδοὶῖ, Τα ἰοϊοπ- 
ἰησ ἰἢγοϑ οἰοσηθηὶβ τοδν 6 αἰδιϊηχυϊδηφα ἱπ' (}.6 ποιὰ 
οὗ τοὐσορίου : 1. Τὴο καταλλαγή, ἩδσΝ ΤΩΔῪ ὃ 
οδ]]ϑὰ Π9 6 οἰοσηθηὶ ἴπ στοὐετηροι : οἵ, ἰδὲ 
δπουποοσηρηὶ οὗ [ἢ βκταοῦ οὗ Οοἀ, δηιὰ ἰ:3 ϑεδ)ὶπρ ὉΥ 
(86 ἀοδὶῃ οὗὨ ΟἸεῖδι, 2 ον. τυ. 18, 19. ΚΊαϊνοες, βύες, 
διὰ ΟΠΟΓΒ, οὐδ πῃ ΟἿΣ ΟἾΤ ἀδγ, ἀ0 ποὶ ρῸ Ὀογοδὰ 
(8. 2. Το ἰλασμός, 1 Φοῖπ ὁ. 2: ἱν, 10: ἰδὸ 
δἱοῃοιηθηΐξ οὐ ὑτορί ὕδου : οὐ, (6 ἀἐρλιρν θεοί δεὶ 
οὗ γοδεσιριίου, πτουροῦ ουἱ ποι οἴακας ξανς Ἧπα.. 
861} ἃ βδουϊβοθ (ὁ 86 ἰυάφτοοπὶ οὗ Θοὰ 
ὉΡῸπ ἴδ δηοίοπὶ που], ἐπ οΓΘΌΥ ΘῸπ ἴδει πιὲς- 
τησηΐ ἰπἴο δβαϊγαϊΐΤοΤῃ, ΑἸπδοὶπὶ ..48 ἀδνοϊοροα {δἰ ἰάδα, 
ΦΈΡΟΝ ποὺ πίϊ κυδιοίος οἰδδστθδα ἴῃ 186 ἀἰκίπιο. 
σι οὗ ἰδτῶθ. 8. ΤΏ6 ἀπολύτρωσις, Άοτα. ἰδ. 34: 1 
Οον. ἱ. 80. ἘρΡΒ. ἱ. 14 : (86 τοἀοτηρίίοι οὗ σδῃ ἴτοξα 
[56 Ὀοπάεχο οὗ ἀοδβίσυοίΐίοι ὮΥ 16 λύτρον οὗ ἴδ Ὀἱοοὰ 
οὗ Ομῆδὶ ; οσ, ἰδ6 γοψαΐ δοὶ οὗ τοἀοιιρίου, πο ῤεὰ 
ΟὨγῖδὶ δοοοιρ βηῃθα πῇθη Ηθ βαττοπάοτοαὰ Ηἰδ 116 ἰὸ 
108 ΡΟΤΤΟΙΒ οὗ [86 ποι] ἃ διὰ ἰοὸ (86 ροποσ οὗ ἀεδτὰ- 
π6Β8, ἐβεγθῦν γοἀθοπίησ ΗΪπλ861 δηὰ Ηΐβ ρθορὶβ ἔταιι 
186 τΌΪΟΣΒ οἵ ἀδιίκηοδβ, 1 Ῥοί, ἱ, 18, 19: Ασίδχ, 38; 
χχυΐ, 18. ΤΟ οἱάον Εδίμοσγβ οὨ ογ ἀνοὶὶ οὐ {86 δε» 
ταθηςομοα οἰοπχοηΐ, ἃ5 οοηδι υἱηρ τοἀοτιρίΐζοι. Ὦα 
ἱηρ (890 Μ|ΙαάΪ6 Αρεβ ὀχοιυβῖνο βίγοεϑ νγδβ ἰδϊὰ οὐ (δ 
ὈΓΙΘΘΟΥ οἰοιηθηὶ (ἴο πο Αἰδαμδβίυβ δὰ 
οὗἩ Νὰ. τοῦθ ἰ:6 ἢγβί ργοϊα ΠΟΠΕΠΥ ἴο 681] διἱδηΐου); 
π 6 οὗ Ἰαίο, {Ποο]ορίδηβ μανο οἰ οΗ͂Υ ἐπβὶδιοὰ οἢ 
ῬΓΟΡΒΘΙ͂ΟΘΑΙ οἰομλοηὶ ἴῃ τοἀθιηρίΐου, Το ἀοίδοι οἵ 1] 
(8.686 Βγβύβιῃβ οοῃβὶβίβ ἰῃ ὑμοὶν ποὶ ἀἰβάπησιυϊδηϊηρ, κά 
δὺ ἰῃ6 ξΒαζὴθ ἰΐἴπὴθ οοΙ ἰηΐηρ,, 811 86 ἴχοα οἱοταθη 
πῃ ἰ)6 ποῦκ οὗ τοἀοιιρίίου, ἴῃ ϑογίριυσγο [ΠΥ δὲ 
ΕΘΏΘΓΑΙΪΥ ῥγοβϑοηϊθὰ ΤΏΟΓΘ Οὐ 1688 οοΟτηθποα υπὰεξ 
086 αϑῃροῦ (666 ἴῃ6 δυϊ δον “"" Ῥοεδίυε οσνπαξία," ῬΡ. 
8δ8 δῃὰ 898). ΚΒ], ὁομ6 οὐ οἶος οὗ (86βῈ αἱ σπγεπίδ 
θ. ΦΘΏΘΓΑΙΙΥ τοΐοστοαὰ ἰὸ πῃ ἃ τοῦθ ῬΘΟΌΪΔΙ τηδπηος. 
ΤὮυΒ, πὰ ἰΠ6 Ρ ὑπ ον οοπβιἀοτγδιίουι, ἔμοτὸ ἰδ 
ΒρΘαΐδ] γοΐίθγσθμοα ἰὸ (86 τογαὶ οἴου οὗ ΟἸἾτἧδὶ ἴπ τὸ 
ἀορίίου ποῦ Ηδ δοοοιρ βμοα ἴῃ (16 ἔοστη οὗ ἃ 
Βοσνδαηὶ, Ηθ ρανὸ Ηΐβ Ἰἰἴδ δϑ. ἃ στϑῆϑοπι ἴο γοάϑετῃ 
τηδη κί πα ἵγοτα ἴΠ6 ῬΟΟΡ ΟὗὨ ΟἀΆΓΕΙ658 δηὰ 0 τηλῖχο 08 
ΗΪΒ οὐσῃὰ ΡΓΟροτγ. Πσδηοο ἴ86 οοα οὗ μυθ ἐδ 
τΐ8 ποῖ οὗ τοἀοιηρίίοπ τγδβ8 ποὺ ἰο Ὀ6 ἰγαιῃδίο 
ἰηϊο ὁ τῦϊο οὐοῦ Ηΐβδ ἴτοο Οδπυσγοῖ, 1 ον. υἱ 38. 
(“ 1[μοδϑὺ οὗ 811 ὉΥ ογαοὶ ἀοθροίίβτα διὰ ἰῃ6 κοδάϊης 
οἵ [86 Ὀ]οοᾶ οὗ Ηΐα τχοτ 618.) 

δ, Τῇ ἰδοῦο ΤΟΡΘ ΔΩΥ ἰτῦϊ ἢ ἴῃ 06 Ἐοπιΐκη ἀθ0- 
ἰγῖπο οὗὨ [δ6 ῥτγδου οὗ Ῥοίον, ον ογὰ που δατὸ 
εἶνοπ ἃ τευ αἰδογθηῦ ΤΟΡΙΥ ἰο ἴδε δοῃβ οὗ Ζοὺ- 
βάφο. δ πουϊὰ πᾶγνο βαϊὰ ἰῃ οὔδοὶ : Του ἔποιο ἰλαΐ 
ἐπ ααπδαγεα λὶϊρρὶ 7 λαυό αἰνοαάν αεοογάδα ἐλε βναὶ 

μπΐο είεγ. Βυϊ ΒΟΥ αἰδοτγθηὶ δ 86 δπεεῦ 
οὗ Φοδαβ ' 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΒΑΟΤΊΙΟΑΙ, 

ΒΑΪοτΩΘ δηα ΘΓ ΒΟΏΒ: ΟΥ, (6 ἀἰδογοηοςα θεοί πτϑαα 
[86 πον]οβδὲ δϑρίγδίϊουδ οὗ ΘῈ Ὡδίυγαϊ οηϊ δ υδίδδσα 
δηὰ 89 βρἰ ταδὶ σουγαζο ΟΡ ΒΟΙΥ ὨυΠἰἴγ.--- Το ΚεῸ. 
768 οὗ ρΡαγοῃίβ τῖϊι γεΐθγθηοα ἴο Ἰμοῖν οὨἰ]άγου πιυδὶ 
Ὅδ6 υἱοὰ διὰ ρμυτίδοὰὶ ἰῃ [δος ᾿ἰσὰϊ οὗὁἨ [86 [ογα.---ϑ. 
Ἰοῖὴθ διὰ ὮδΥ 8018 88 οοτηρδιοὰ πὶ ΜΑΙ δσιὰ Βαὺ 
δοιβ, Μαείι, χὶϊΐ. 46. --- Ομ τὲ ῥγονὶπρ Ηἰπιβεὶῖ (89 
μοδυςεὶν Κίηρ δὲ ΗΪϊδ δσβὶ ρυ)ῖο σοοοριίοι ἐμ ἰδδὶ 
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ΤΗΙΒῚ) ΒΕΟΤΙΟΝ. 
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πάρτβε ΧΧ. 990-84. 

Οἴαικ χ. 46-δ8; 1κ͵κο χνΐ!, 865-48; χἰχ, 1-10.) 

29 Απὰ 88 {Π6γ ἀδρατγίοα ἔγοτη [τσϑτο ροίηρ ουὐ 0]  ΦΘγΙοῆο, ἃ ρτϑαὺῦ ται τυα6 ζΟ]]οττοα 
830 ΐπι. Απά, Ὀ6}ο]4, ὑτγσο ὈΠ1π4 ταθῃ διυ!ηρ ΟΥ̓ [η6 ὝΔΥ 5146, θη ΠΟΥ Ἀραγα {πδὲ 6808 

ΡῬαβϑϑα ΕΥ̓͂ [78 ρβϑϑίηρ ὈΥ, παράγει], οτ6α ουῦ, Βαγίπρ, ἘΔΥ͂Θ ΤΠΘΤΟΥ͂ ὁπ τ8, Ὁ Ἰμογὰ, ἕλοι 
31 ὅοιῃ οὗ )δνια ἐνῆν ὮδνΘ ΤΩΘΙΟΥ͂ ΟἹ 8, ὅοη οὗ Π4γ1].} Απὰ {μ6 τιυϊα6 τοθακκοά 

1Π6 1, ὈΘοδυϑ0 ἐπί, ἵνα] {ΠΕ Υ βῃουϊὰ Βο]ὰ ὑμεῖς ρβᾶςα: Ραΐ {Π6Υ οτἱ δα {86 τλογα, ΞαυἹηΡ᾽ 
Ηδνϑ τΔΘΓΟΥ οἢ υ8, Ο [οχὰ, ἐλοῖς ὅοπ οἵ αν ὰ [1υοτὰ, παν τυθσοῦ οι ἀ8, ὅοῃ οὗ ἢα- 

32 νἱὰ}.} Απά ΨΖ6δ8ὺ8 βίοοα 8.1}}, ἀμ οδἹ]θα ἤθη, δπα βα]α, Ὑ μαὺ ψν}}} γ8 ἰῃδὲ 1 88.2}} ἀο 
83, 34 υηίο [07] γουῦὔ ΤΉΘΥ ΒΑΥ͂ υπίο Ὠΐτη, Πμοχὰ, ἰμαΐ ΟἿΓ 668 Τηϑύ Ὀ6 ορθηβθᾶ. 80 Ζ6- 

Β118 ῃϑα σοΙηραβδίοη οἡ ἔλοπι, δια ἰουοποα [ΤΠ ἢ 6808, τοονϑα τι οοτηραββίοη, ἰουο θα, 
σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἶσ. ἥψατο] (μοὶγ ΘΥ6Β: 8π8 ἱχηταθα!δίο] Υ ἐμοῖσ αγ 68 [{Π6γ] ἡ τοοεῖν θα 
Βσῦ, ἀπ ἐμΠ6 Υ [Ὁ]]ονϑα Ὠἶτι. 

1 ον, 39.---[ΤῊ6 δἰσίοξ σϑηδοσίπα οὗ ἐκπορενομένων αὐτῶν. ἔπ Μειῖκ Σ. 46 86 Ε. Υ. 56: 49 λὲ τοϑὴΐ ουΐ 
εἷενίοδο. ΤιΚΟ ΒΔγ8 (χυ" }, 35): 49 δ6 τοαϑ Θοτη8 Ἠΐ 
ΟὟ δηὰ ΚΘ, 666 ἴδο ὔσοσ. Δθέδδ οὐ γϑσ. 80.---Ε. Β. 

720 “ον έολο. Οὐ τ} 18 σὨσομοϊορίοα! ἀἰβοσορδῆου Ὀεί ποθ Μαῖ- 

4 γεν. 80.--ἰΤοαΐ, γοο.: ̓ Ἐλέησον ἡμᾶς͵, κύριε, νὸς Δαβίδ. Βαϊ ἰμο υεδὲ δαξμοσι 68 τεδὰ: Καὶ ὄριε, 
ἐλέησον ἡμῶτ, νἱὸς Δαυείδ, Ζογα, λατό πιόγὸν ΟΝ τᾶς δὸη ψ' Ῥαοία. Οοὰ. ΒΙπδίξ, τεβάϑ ἴῃ τεσ. 80: ελεησον 
Ἡμᾶς ιησου υἱε Δ., δηὰ [Ὁ γοῖ. 81: κυριε ἐλεῆσον ἡμᾶς νιε Δ.--", 8.} 

8 οι. 84.--Τῇο ποτάβ: αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί (ἰλοίν ἐγε8ὴ) ἴεν ἀνέβλεψαν κτὸ υγδπείηρ ἰπ Οοδὰ. Β.. Ὦ., 1, 
ηὰ Οοά, Βιηδιξ. νυῖο ἢ ΦΟΏΘΓΔΙΥ δργθοβ ψ] (6 σοάά. 1051 πδιμηεὰ), ἀπά [ἃ ἴμο δι Ὑυϊκαῖο. ΤΒΟΥ δῖῸ οαὐἠέοῦ Ὁ Φ. [8 Υ͂ 

ΛΑ ΝᾺ απὰ ΤΙΒοΒοπάοτ [ποῖ ἴῃ ἴ80 Ἰατζο δά, οὔ 1859, νβοσο ἔμ ογὰβ τὸ στοϊδ πεὰ. Αμογά θα δ ἴμομα, Ραϊ ἰὼ δμἰ6 
ΔΡΡδΊαϊδ ὃς ὨοςΙθοίδ ἴ0 ποίϊοο ἴδο αἱ δυτομοο οἵ τορι ἰης.---Ἐ. 8.) 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Ολγοποῖοσν.---Αοὐοογάΐης ἰοὸ Φομη χὶΐ, 1, Φ6δβι8 
ΟΔΙΩΘ ἰο ΒΟΙΠΔΩΥ Ββὶχ ἀδγβ Ὀοΐογθ [86 Ῥάββουθῦ. 4.8 
186 ἔραϑβι 61} ροὶ ἰδ 1 δι οὗ Νίβδῃ, οὐ θθρδῃ οα ἴῃ0 
ονθηϊηρ οὗ [86 141}, {μῖ8 ποὶθ οὗἨ (ἴπη0 ἰδ .68 8 ὈΔΟΚ 
ἴο ἴ86 91} οὗ Νίβαῃη, ΤὮΘ ἀΔγ οὗ ἰδ0 ογτυοβχίοιι γγἃ8 
16 1δίῃ 5 δηὰ ἱπογοίοσγο ἔθ 90} τδβ [6 Βα θαι ἢ 
Ῥγουίουϑ, 76 Ψονθ συδβίοχηβ δὺ 86 [δαϑὺ ᾿ΠΓΟῪ 
ἸυΟἢ ἸΙρῃὶ ὑροῦ 81} ἴῃ686 ονοηΐβΊ Οἡ ΕὐίάδΥ, ὑμ6 
δὲ οὗ Νίβαῃ, ἴῃ ἴ86 γοδγ 788 ἔγοτῃ ἴΠ6 ἔουπηααίίοι οὗ 
ΒοΙΏ6, ΟΥ πῃ ἴμ6 γϑᾶγ 80 οὗὁἨ ΟἿΡ ΘΟΙΏΠΊΟΣ γοΚοηϊηρ 
(Υοβοῖον, ἱπ ἷ8 Οἡγοποῖ. ϑ'ψηορβθ, Ρ. 176, ΒΒΟΥΤΒ 
ἐμαὺ (ῃ6 ὅτϑὶ ἀδγὺ οὗἩἨἁ [6 Ῥδββουοῦ [611] ΟὨ ἃ ΕὙΔΔΥ 
ἴῃ (μὲ γα 6), 688 πτοηὶ, 0 Ηἷ8 ἀἰβοῖρ] 68 διὰ βοζὼθ 
ἔιοηα, ἔγοτὰ ΕΡὨγαΐτο ἰὼ Φογίοιο. Ἠθτο Ηθ σεϊμαΐη- 
οἀ ἰῃ 6 Βουδα οὗ Ζϑοοῦθουβ. Τθυ8 {86 Ῥγοοοβδίοιι 
Βοὶ οαἱ ἰθο αἴθ ἴο τϑϑοὶὶ ΦεγΌΒδ] οτα Ὀσίοσο δυῃβοῖ, ἐμαῖ 
18, Ὀσέογο ἴ86 Βα δίῃ. Ηδ ἐπογοϑίοσο ἰδγγὶ θα, [Ὁ ἰ86 
αὐϊοὶ ΟὈδβογγϑησο οὗ ἰῃ6 ἔοδεῖνο ἀδυ, ἴῃ 1Π6 συβίοχμ ΣῪ 
ἰδ 8 πθϑῦ ἴπ6 Μουμπὶ οὗ ΟἸῖνο8. Ἐμοίδονς Ηθ βρϑηὶ 
186 πἰρῃῦ ἰῃ ἰλ686 ὑδῃίβ, ΟΥ ἴῃ Βοίμδηυ, οδπηοῦ δ6 
ἀεώδοῖ ἃς ΔΩΥ͂ ταίθ, Φοῇπ ἀδίοϑ ἔγοσα (6 ποσὶ ἀδὺ : 
ἴον οὰ ἴἰ80ὺ οὐδῃϊηρ οὗ ἰῃ6 πεχὺ ΔΎ, Ῥγο Δ ΌΪ. τ ΏΘᾺ 
1η9 Βαθθδι ἢ τδ8 πάρα, ἰμαὺ ἔδαϑί γὰ8 Ῥγορδγθα ζῸΓ 
Ἡΐτὰ ἴῃ [86 Ὠουβο οὗ Κἰηοι [86 Ἰδροσ, δὲ το Μαρ.- 
186 βογσυρὰ δηὰ ΜΑΓῪ δποίηϊθὰ Ηΐμ, δὰ ἰοὸ πο 
ἸΩΔΗΥ͂ {το 8 ἔγοπλ «6ΓΌΒΔΙοα δὰ σοτηθ ἰ0 Β8]ΐθ 
Ηϊπ. Οχ ἰδ6 ζ]οπίηρ ΠΟΥ, ΘΑΓΙΥ ἴῃ [86 ἸΔΟΓΏ- 
ἴα, ἴ86 ἔδβίαὶ ΘΟΙΏΡΘΩΥ δοὲ οὐὖἱ ἔγοτη Βοίμδηυ δυὰ 
ἔγοτῃ [86 ἰοηΐβ, δὰ δβϑυϊηθα ἴῃ6 ἔοττη οὗ ἃ ἰγϊυτω- 
Ῥ;δοῦ ῥγοοαβϑίοῃ, Αἴἶοσ οομβί ἀθσίηρ 811 (8686 Ροϊῃίδ, 

" [Αοοοτάϊηρ ἰο οἴδοτθ, (η6 14 
ἀαοοιμα ω δ γεν δοιο νι δειω ΒΘ ΘΕ ΊΒΗΣ, 

ἷν πὶ] ΔΡΡΘΑΓ ΟὨΪΥ δὴ ἱμοχβοίῃθββ, δῃ ἃ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΊΘΑΙ5 
8 (ΟἰΒΟΓΘΡΆΠΟΥ, ἴῃ (86 ἤγβὺ ἰἄσγοθ Εὐυδηρο ἰδὶβ ἴο οου- 
ἀυοὶ [86 ρΡγοοθβδίου τ μουῦ ΔΗΥ ὈΓΟΔΚ ἔτοια Φοτίοδο 
ἰο Φογυδβαίοτ, δηὰ ἰὸ ἰμβοσγί (Π6 δποϊππρ δδοσπδσὰ : 
Μαῖὶ, χσυνὶ, 6. Μαῦὶς χὶν. 8. ΤΉΏΘΥ δὰ ἃ ἀοθηΐδ 
τοοίϊνο ἔον. ἰμ6 ἰγϑηβροβι(ἷομ οὗὨἨ ἰδ18 ΒΡ] ΘΑ 
παργαίΐνο οὐὗἩ (Π6 δῃηοϊηϊησ, [ἰ νὰ8 {δοὶγ ρυγροβα ἴο 
ΒΏΟΥ ΠΟῪ ἴΠ6 ἰάθ64 οὗὨ ἰὴ Ὀοίγαγαὶ Γροηθα ἴῃ [δ6 βοαὶ 
οὗ δυάαβ ἱΒβτουρἢ ἴ0 οἴδβοὺ ὑγοἀυσθα ὈΥ͂ ἰῃη6 δοοΐπι- 
ἴῃν ; δηὰ αἷβο ἴο οοῃῃθοῦ ἰδ6 ΕἰβίοσΥ οὗ [86 δηοϊηὔτσις 
αὶτῃ 1.6 ἱπαϊσδίίοη οὗ {86 ὑσαῖίοῦ δἰ [86 ῬΆΒΟΒΔ] ἔδαξι. 
Αὐ ἴδ βδιὴ8 ἴτηο, ἰΠ6Υ πουϊὰ Ὀγίηρ [6 δηοίπἶησ 89 
ὭΘΔΓ 88 ΡΟΒΒΙΌ]6 ἰοὸ ἰῃ6 ΌΡΡΟΡ, οὨ δοοουπῃὲ οὗ 15 
᾿πίογδὶ ὈγορΘ.168] τοϊδ οι (0 ἐμαὶ ὨΟΙΥ͂ ογαάϊμδιοοα. 

γᾶ. 29. Απὰ δ5 ἴμον σσοσο σοίηρ οἂὲ οὗ 
δοσίομο.---Κ6 ΓΟΟΟΡΒ (Π6 ἀρὶδΥ ἰὼ ΦΔοτίοδο, ἀνὰ 
ἴη. 1ογ ΒΒ ΒΙΔΥ ἴῃ ἴῃη6 Ὠουδα οὗ ΖΔοομθῦβ, οἢ. χῖχ. 
1; 68 8180, (86 ῬΑΓΒΌ]6 οὗἩἨ [86 ἰδῇ ΒΕγυβὩ δπὰ ἐδ 
ἴθ Ρουπάβ, πιο τγὰ8 σοπηθοίθα ἱμογον τη. «ΦΖοτίοδο, 
ἡπλλν, ἵπὴλ, ΠΊΩΝ; γαγίουβὶυ πτιίεπ ἰπ 186 
Οτροῖκς αἰδο. ἀοοογάϊηρ ὑο (Π8 Βγβὶ ἔοστη, ἰὺ βψοϊδοά 
“186 ἐγαρτδηὶ ΟἷἿγ ;.᾽" δοοογαΐωης ἰὸ (86 δβοοοηὰ, “1.6 
εἶϊγ οὗ [π6 πιοου." Το ἔοστοοσ, δόσονοσ, ἰδ (86 ἸηοτΘ 
γΟῦΔὈΪ6 ἀοτ ναϊΐο. [{ ἸΔῪ οὶ Δ ἔγοιῃ ἴ86 Φοτάβδῃ 
οο Ββιδαΐα, οὐ ὑνχο Βουτθ), διὰ πῶϑ βοραγαῖϊθα ἔζοσῃ 
ΘΙΌΒΔΙοα ὈΥ̓͂ Δ παδβίο δηὰ στοίομοα ποθ β5. 

᾿ ἃ ΓΘ Βδύθ Βοτὸ οοττοοϊοα διὸ ΟΥΖΙ ΠΑ], ΒΟ ὮΝ τραῖκ δ ονΐ- 
ἀ ΠΥ 6 τηΐδίδκο ((ΠΠ 0Ὁ}}}7 δορὶ θὰ, 85. ὉδΌΑΙ, ἰπ ἴθ6 Ἐπ. 
{15].). ὉΥ δίδιίης ἰδ ἀϊδίδηοο οὔ δόσῖομο ὕζοσα υδγωδαΐε ([ἢ- 
δἰοδὰ οἱ ἢ δ χάδι ἴο ἀν δεν ΠΥΜΣ Ἀ πρβὸγος ἴῖο ΝΥ τ- 
με τ χρήβ δώ ϑω, δ, δηὰ Βοβσχβοι, 
Ῥαϊοιίκδ, γοἱ. 1. Ρ. δα, δε της πτας 60 οἰδλάϊβα ποδὶ ἤγοιη ἴδ 
τῖνον Φοτγάδη, δηὰ 150 δἰδά!α ολϑὶ ὕγοῦχ δου δα] τ : δοοογά δ 
ἴο οἶδον διδιοιηθπία, ὅ ΒΉ ΚΙ 5} τ 8. ὕγοτι [86 ΨΔΦογῆδεη, διά 
18 οὐ 90 τ [168 δϑ5ῖ-Πουί 6851 οἵ Φ6Γ5λ16 πη. Το αἰ δογοβοθ 
δεῖδοα, ἰῃ ρμδτὶ ἴγοπι [86 πησεγίαἰ ΠΕῪ οἵ [}10 8119 οἵ δΔηοίϑωξ Φοτί» 
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Ιξ τᾶϑ ἰῃ {πὸ ἐγῖρο οὐ Βεοηϊασηΐη, οὐ ἐμ θογάθσβ οὗ 
ἘΡδγαΐα. Τμὸ ἀἰδισίοῦ τ δ Ὀ]οοσείηρ οαδῖβ ἰῃ (Π0 
ταϊάβὲ οὗ ἢ οχίθπ θα κδπαῦ ῥἱαὶη, παϊογοὰ ἀπ ἤγουν 
ι], τοἢ ἱῃ ῬΔΙΤΏΒ, ΓΌΒ6Β, δ ὈΔΊΒΆΤΩ : ΠΘΏ6Θ ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
[06 πϑῖηα (ἔτοτα ΓΛ, δοοπΐέ, οὐογ). [Ιὰὶ ἰδ ἰσὰθ ἱδμαὶ 
186 Ροϊϑοηουβ δουρὶ Ὸ8 ποὶ τδηϊπρ ἴῃ {818 Ρᾶγὰ- 
ἀΐδο αἰβου ΤΠ Οἱτγ γδ8 θυ} ὈΥ {Π6 Οδπδδηίο8, δὰ 
ἰδοπ δηὰ ἀοβίσογοα ὈΥ Δοβίιυδ (“98}. νἱ. 26). Αἱ 
ἃ ἰαίοῦ ἀαίο 1 γγὰ8 Ὀυϊὶ ὡς Ἐν ̓δηὰ ζογδοα, δηὰ Ὀ6- 
οΆΣη6 ἐμ6 8βοαῦ οὗ ἃ βοῦδοοὶ οὗ πὸ ργορμοίβ. Ἠογοὰ 
16 ατοδῖ θοδυςδβοὰ ᾿ξ, διὰ δὲ ὑ818 {τὴ ἰδ τγὰβ ὁ οὗ 
188 τηοδὺ ρ]θββαηξ ρ]δοθθ ἰῃ ἰ86 184, ΤῈ Ὀδίβδσω 
ἰγδάο σοαυϊγοαὰ ὑμδὺ ἃ οἰὐἱοῦ Ρυ]Ισδἢ ΒΒ ρπ]ὰ Ὀ6 ἴΠ6Γ6 ; 
δηὰ ἴδ γγὰβ αἰ8θὸ ἱπμαοὶ θα ὮὈΥ ῥγὶθϑίβ δῃὰ 1, ουϊῖοϑ. [πὰ 
(1806 ὑπο δ ἢ ΘΟΏΓΌΓΥ ΒΟΔΙΟΘΙΥ ἃ νοβιΐρο οὗὨ [86 ὈΪδο6 τα- 
τοδί ηθα ; ὑπο γῸ 8 ΠΟῪ ἃ πγοίο θα υἱ]ᾶρο, Κίολα οΣ 
Αγίολα, πὶῖὰ ἀρουΐ 200 ᾿πμα ἰδηΐβ. ΒΟ ίηβοη, μον- 
ΟΥΘΡ, Ἰοσδίοβ ἰῃ6 οἷὰ Φοτίομο ἰῃ ἰδ ποὶρῃθογμοοὰ οὗ 
πὸ ἐουπίαίῃ οὗἉ ΕἸ18Πα [ὑπὸ τ1168 πον ῃ-τνοϑὲ οὗ ΒΘ ἢΔ]. 
ΤῊΘ δ] τ8 δυο 81] υδῃϊδιθά, δὰ [86 οἸἰπηαΐθ ἰ8. μοὶ 
δ ὈΠΗΘΆΙγ. [Βολΐμβοη:: “ΟἾΪΥ. ἃ βίῃ χίθ Ῥβσὰ- 
ἰ:θ6 ὯΟΥ Γοιωδίηδ οἵ {86 " ΟἿ οὗἁ Ῥαϊπιβ." "--Ρ, 5.} 

γεν. 80. Το ὈΪϊπὰ ταθὰ αἰτίης Ὁν ἴδ9 τὰν 
ε᾽Δ9.--- στὸ οοσῦτΒ οὁπ6 οὗὁ ἰδ6 τηοδὺ τηλειζοα οὗ [Π6 
Δρραγοηὶ αἱβογορδῃοῖοθ οὗ [6 αοβροὶβ. Ασοοογαϊηρ, 
ἴο Μαιίμονν, δοβϑυ8 Βοδιθὰ ἔπο ὉΠ πὰ τηθη οἡ ἀδραγί- 
ἴῃ ; δοοογάϊηρ ἰο Μαγις, ὁ56 ὈΠπὰ τῃδη οἢ ἀθραγί- 
ἴησ ; δοοογάϊηρ 0 υῖκ, ὁη6 ὈΪΪπΠαὰ τῆϑῃ ΟἹ Θπί θυ 
86 εἰϊγ. . ΤῺ ΟΣ Ηδτιτηοηΐβίβ δδϑυτηθα ἰμδὺ ἱβοῦ 
ὝΟΓΙΟ 0 ΓΩΪΤΔΟΪ6Β: ἐπδὺ ὁπ6 Ὀ]ηἃ τηδὴ τγὰ8 Ποα]οὰ 
δὲ ἴμ6 δηΐγδῃοο, δηᾶ ἔνο δὖ (μ6 ἀδρασγίαγο, οὗ ΟἸ τἶβὶ : 
δηὰ ἰῃδὶ Ματὶς σαυθ Ῥχοσοϊπμ θα ἰ0 ΒΑΡ ΤΩΘΟ 8 85 ὑῃ6 
Ὀοίΐον Κηονγῃ οἵ ἴῃ6 ὑνο ροσβοῦβθ. ΕἸ γαγὰ {ῃ]1}}(8 {πᾶὶ 
Μαιθον σοτοἰποα (86 ἔτο δοοουπῖβ οὗ Μαγὶς δῃηὰ 
[Κο, ἀπὰ ρῥἰδοϑὰ ἰδοτα ἰῃ {86 ἀοραγίυτο ἔγομλ 186 
οἰἶἷγ. (ὅο αἷϑο ὙΥθθοὶοσ.) [ξ ΤΩΔΥ͂ ΒΡ [86 πιδὺ- 
ἴον, 1 τ σομβῖον ἐμαὶ οθυβ ἀἰὰ ποὺ θηΐοῦ Φοτίοῃο 
ὉΥ ἴδ6 Φοτάδῃ μοὶ ἔγοῃΒ Ῥογθα, Ὀὰσυὺ σδΙηθ ἔτομὰ 
Ἐρδγαῖτα : δηᾶ {δογοίογο, ῬΣΟΡΔΌΪΥ, τδὰθ Ηΐβ οχὶϊ 
ΒΥ͂ [86 βατηδ ραὶθ ἱπγουρ Μοῦ Ηδ οπἰοσοᾶ. ΤῊΘ 
ὈΠ πὰ τδπ οτἱϑὰ οὐὐ ὕροη Ψο6δΌ8, γγ8 ἰῃγοδιθηθα δηὰ 
τεθίσαϊηοὰ - Β6 οτγἱοὰ ἰου δγ, δὰ Φ6βυ8 ἔποι τοραγά θα 
διὰ Βοιαϊοὰ ἴω. Βαϊ ἰ86 Τ,οτὰ χϊρηῦ Βανο Ἱκορὲὶ [δ 6 
ὈΙηἀ ταᾶ ναϊπρ 11} Ηΐ8 τοΐυσι, ἰο ἰθβὺ δἷτα ; δῃά 
08 186 Εἰνδησοὶ δὶ γοοοσὰ ἰδ6 βϑτηθ ονὐϑῃηί,--ἰῇ 0 
ὁπ6, Πονούοσ, σοηποοίηρ, ἰὲ πὶ τ86 δηΐταμοο, {86 
οἴδμον τΣῖῖ [80 οχἰ." ΕὈτίΒοΥ, Ὁ 18. ποὶ ἀπ ου ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΟ {ἐμδὶ ἴῃ ἰδ6 ᾿πίοσυδὶ δποῖμοῦ ὈΠ πᾷ τηδη ἰοἰπϑὰ 
ΘΟΙΩΡΔΗΥ͂ τ} (η6 Βγδι, ΒΑΥΟΪΓΩΘΟῸΒ ; δπὰ ἰμδὺ Ῥοιἢ 
Θῃοουτασοα 680 ἢ ΟἾΒΟΡ ἰῃ ὑπ Ἰουά 6 Ὁ ΟΥΥ. ᾿ 

γ ες. 81. Ὑπαῖ [ποὶ : δεεαιιδ6] ΒΘ ΒΒ οι] Βο]ἃ 
τποὲν ὑθδοο.---ΤῊ}ν}8 19. ἃ ἔϑαίασο οὐ ἰῃ0 Ὠδιταῖνο ἐμαὶ 
οουἹὰ ποῖ Βανο Ὀθθῃ ἰηνοηϊθα, [ὑ τηδῦ ἰδ6 Τεοπρ 
οὗ ἴ86 στοδῖ ἔδδϑίδὶ ργοοοββίου, το τγὰ8 ἀἰβροβϑα ἰο 
τοραγαὰ [186 ΟΥῪ οὗὨ ἰ686 σπτοίομοα ἈἸΪπὰ τθῃ, αὖ δυο ἢ 
δι ὨΟΌΓ, 85 δὴ ἱπρογιηοηὶλ ἰηϊοττυρίίοη. [Ὁ γὰβ 88 
ἴ ἃ τουϊάϊυἀο οὗὨ οουγίίοτϑθ βου] β σῖγα ἰο Κθθ 
186 ἰπίονσαρίοη οὗὨ ΤηΪΒΟΥΎ ἔτγοτα ὑμπτου ἃ ἀἰδβοογά- 
δηΐ οΙοσηθηῦ ἰπίο ἃ τογαὶ ἔθαδί. Ηρῆοο ἰδ 6. ἴοπο 18 
ΘΒ γδοίθυ  β ο8}}Ὺ ομδηροά, πο Φ96808 βιοοὰ 5881}, 

οὗο, ΤἘΒδὸ τοοδὰ ἤοτὰ Φουίοδο ἴο Φογυδαίοτη 18 ὀχοθϑά 
ΤΙ σπῖς ἀπᾷ ἀδηπχόγοτιβ, δοοδηδίηρ ᾿μγοῦ ἢ ΠΑΓΡΟῪ δ ΓΟΟΚΥ 
ρδ4868 Δα τανΐποϑ δηὰ ἘΠΡΟΙΡΙΟΕΝ διὰ ἰπὔοδζοὰ ὉΥ͂ ΤΟΌΌΘΤΑ, 
45 ἴῃ ἴμ6 τἴτηθ οὔ ἴπΠ6 μοοα δαπιασίίδη (πιο χ, 80. . 8. 

ἰεὺ (ΞΙΒἸΠΔΗΥ͂ οτδοπογί, τ ὯΟ δϑδϑσησδ ἰδέ ἴδ ὉΠ ὴ 
ΤηΒ ῬΠ{6 ποῖ δἢραϊοα {}} [86 ποχὶ ἀδγ, δά ἰδεῖ ΓΏΚοὸ ἴῃ ἢἷδ 
δοοουηῖ δητἰοἰραίοα [Ὧ9 ΤΟΘῸΪ ὉΥ͂ 8 Ῥχοϊοραὶβ ποῖ τπποοτητη ἢ 
ἴῃ βοετίρίυτο. Ηθ δά [6 σοσηησς ἴηδὲ ἰδ9 γοαθυθηΐ ᾿Γδο- 
τἴ.0 οὔ σαπέξείραΐζίοη, δηὰ γδοα͵ «Ὁ [89 ἀϊ- 
γΥἱηο δυῖμον οὗ ἴδο Βίδϊο, ἰο οῖ 4}} {ἰπ|6 [8 ηξ δὲ 
προ ἘΑΡΌΕ  ἈΈΟπΙ ὁμ ἘΟΡΝ ΤΡὶ ΔΡΌΤΡΣ ἴο {δ 9 ῥμονν Ὑδδι 

βαϊἃ ο : Δ ολ »γέιι8, »Ῥοφίογἐμδ, ἐπ, βονρἕ- 
ωσα.".-.". Β.} 

δῃηὰ σοιητηδη θα [80 ἈΠ πὰ ἴο Ὀ6 Ὀτουρῆὶ ἰο Ηΐπὶ : ἱξ 
8 ΠΟῪ :---Βθ οὗ ροοὰ οουγδρα, τἶβο; Ηθ ο8}16 ἢ} 1Ώ66 : 
Μαῖκ Χ, 49. 

γεν, 82. Απὰὲ ὅοδυα κβἱοοῦ κ1}11.---Αἰ [}6 ΟΓγ, 
Τονά, βοη 9} δαυϊά ; ππϊοῦ τδβ, δοοοναΐηρ ἰὸ [υκ6, 
οἢ ΗἰΪ8 γ“εδίαϊ ἀδραγέωνγε ἴγοτα Φογίοιο δὲ [86 μοδά οὗ 
106 ΡΘΟΡΙ6. ΤῊΪ8 αἰβὸ ΒΏΟΥΒ ουϊἀθηιγ μὲ ἰῃδἱ στοαὶ 
οὐὐϑίβ οὗ (86 Γοτ δ Ἰΐδ τγὰ8 οοθ ἰὸ νοὶ τὸ 
αν ΔΙΓΟΔΟῪ τηδᾶθ δ βίου, Ηθ βυδὲτβ ΗΟ 
ΠΟῪ ἰο 6 ΡΟ ΠΟΥ ἀρροδὶϑὰ ἰὸ δβ ἴῃ. Νοβϑίδῃ, ἴῃ 
1Π6 ῬΙΈΒΘΏΟΘ Οὗ 41} (6 Ῥϑορίϑ, πο Ηθ Πδὰ ὩουοΡ 
ἀσῃθ Ὀοῖογ : ΘΟ ρδΓΘ οἷ. ἶχ. 27. Τμο τἰπηθ ἔον Ηΐδ 
δοσορίδῃοο οὗ, δῃηὰ βυιρδίῃν τὶ, το Μοβαίδιῖο 
8ΟΡΘ οὗ Ηΐβ8 Ῥϑορὶθ δὰ ΠΟΥ διιῖνοα, 

ΤΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. Φοβῆυδ ρῥγοσδθοάθά ἔγοταῃ Φογίοδο ἰὸ {Π6 οοῃ- 
αυοβὲ οὗἁὨ [16 ῥτογαηϊβοα Ἰδηᾶ--- πὶ βοαΐ, Πότ Υοσ, θα- 
σον οδδούηρ ᾿. Ἐτοῖὰ Φονίοδο, [86 Οἰἐγ οὗ ρα] π)8, 
186 Μοαρίδηϊος ὑγοοοϑϑίοῃ, βού ουἱ; δπὰ ἴΐ οηδθαὰ τὴ 
Ηΐ89 Ὀεΐηρ ἀοϊϊνοτοὰ οὐοῦ ἰὸ {π6 θη 1168. Βαϊ ἴῃ 
ἃ δίρθον βοῆβα, ἰδ6 οοπαποϑὺ οὗὁἨ [6 ῥγοσηϊβοα ἰῃ- 
Βουϊίδποθ πὶὶὰ 1006 ϑπνογτὰ οὐ ἰδ6 βρὶγῖ τὰ ΠΟῪ 
ἀφοϊάἀρά. 

ῷ, ΤΏ ἩΪΒΊΟΥΥ οὗἩ [86 ἈΠ πὰ τηδη δὲ ϑοσίοῃμο βγτὼ- 
ὈΟ]1ς] οὗ ἴῃ6 διῃάδδνογθ οὗ {πὸ στοδὺ ἰῃ αοὐ δ Κίπρ- 
ἄοπι ἰ0 ἱπίοσροβο Ὀούπσθοῃ ΟἸσῖϑὶ 8 ἐβσοῦο δὰ (6 
ψτοιϊομοὰ, 

[83. Φοην “. Οστὲκ : “ ΤῊ β τοΐγδοϊο οὗ μοαϊϊηρ [80 
ὈΪ πα τθη 88 οἴῃ Ὀδθθὴ διρί ογοα ἴἰο ἱἸυδίγαϊθ {μ0 
Βρ  γἰ 8] Ὁ] ἀπ 6558 οὗὨἍ χχθῃ, {Π|6 ΘΑΓΠ ΘΒ. Π688 ψ 1} τ οἢ 
{86Υ͂ τηυδί ΔΡΡΙΥ ἴο ΟἸγίδι (πο, ὉΥ ΗΪΐ8 Ερ᾽ τὶς, 8 ἃ]-. 
ὝΔΥΒ Ῥαβδίησ ὈΥ) ἴογ Ηἰβ ἢρδ)ησ' τηθγοὶθβ, δηὰ ἰδ 6 
γοδάϊΐμοεβ οὗ μα βανίουγ, Οα ΒΥ ΒΌΟὮ ΔρΡΙἰσαι: οἢ 
τηδὰθ ἴῃ ρϑηϊΐθηοα διὰ δι, ἰο ρυὺ ἔογὶ ἢ Ηΐβ μοα] της 
Ῥοτχοῦ. Ἰδουβδηᾶϑ πᾶν τοδα {Π18 βίπιρ]6 δῃὰ ἰουοἢ- 
ἱηρ' ΒΙΟΥΥ 88 ἃ ἐπι [Ὁ] Ὠἰβίουυ οὗἨ ἰδεῖν οσσῃ βρί τί ἰαδὶ 
ὈΪΣηἀΠ688, δηὰ 118 τοηοναὶ ἰπγοῦρσ ἰδ 6 δρουπάϊηρ 
ὅταοθ οὗ εβὺβ Οτὶδϑὶ."---Ρ, 5.] 

ἩἨΟΜΠΙΙΕΤΙΟΘΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΔΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΊ ῥγοορδβίοι οὗἉ [Π6 [μογὰ ἔτοπι Φογῖοῦο ἰοὸ Ζογο- 
βδϊ θη ὑπὸ χτοαὺ ὑυτϊηρ-Ροίϊεὺ ἴῃ Ηἰβ 8. 1. ΤΥ Βαὶ 
0 εἰχηϊδοά---(Ὠ6 1μοτ ΒΒ δοσορίδῃοα οὔ ΗΪβ ῬθΟρ] θ᾽ 8 
Μοββιδηΐο ὮΟΡΘΒ; Ηρ βυϑογοα ΗΐπηΒ61 [ὁ Ὀ6 ΡῈ] ΙΟΙΥ 
Βογδὶ ἀθὰ ἃ8 ἰὴ6 Μοββίδῃ. 2. Ηον ἐδθ ᾿ογὰ Β ἔγίθηβ 
τοσαγὰϑα ἰὑ---ἃἂϑ ἃ ΘΟΣΟΠΔΙΊΪΟΩ Ρῥτγοοθββίοῃ, τ ἢ ΠΟ 
ΟΓΥ ΟἵὨ ταΐϊϑουυ βμουϊὰ αϊβίατῦ, 8. Ηον ΟὨτῖδὲ Ηΐπν 
Β61 ἰτοδιοα 188 ἃ ἰΟΥΤΏΘΥ οὗ τοἀοτηρίΐοι ἔοσ Ὀ6- 
Ἰίονοσβ.- --ΤῊο αἰ οροησα Ὀδύθοῃ ἃ ἰαΐ Ἵ 
δηὰ (89 οΟΌΓΠΘΥ οὗ ΟὨτδὶ Ἰοὰ Ὁ (6 ΞΡ τὶν: (86 056 
που ὰ δηδίϊοα!γ ργονομὶ αἀἰδίατθθποθ ΟΥ̓ δηγίθίην 
ἴῃ [86 ΜΔῪ : ὑπ6 ΟΥΠΘΣ ΤΊΔ͵Κ68 ΘΥ̓ΘΓΥ Βοοιΐηρ ἰη οΥΤρ- 
οῃ δυρτηθηΐ 18 ἔρβίδὶ ομαγδοίογ, Αοίϑ ἱϊ, 13.--- ΤῊ 
ἀἰδογοποθ Ὀθῦνθοῃ ἃ ἩΤΟΓΒὮΪΡ ἩΒΙΟῺ ΓΟΡΘ]Β ἴῃ 6 ττοϊοῆ- 
οα, δῃὰ ἐμδὺ τθῖοἢ αἰϊγαοίβ ἰποιη.--- ΤΠ) οοτοηδιίίοι 
ἸΟΌΓΠΟΥ οὗ Οτῖδι ἰ8 ρ]οτιβοά ὈΥ ΟΥ̓ΟΥῪ Ββοοταΐηρ ἰπίοτ- 
τυρου.--Τ6 Ηοὶν Κίηρ δὰ ΗΐβΒ ὉΠΠΟΙΥ οουγίίοζβ, 
--- Ἰγῖδι, ὁσοὰ τὨτουρὰ ἴδ6 τυ πᾶ6 οὗὨ ποΙΒ68, ἀ6- 
ἐοοίβ 186 ἱπαϊν ἀπ] ΟτῪ οὗὨ (86 ρου  ἰοποτ.---Ὑ δὶ τγ1} 
γ6 ἰδδὲ 1 8ῃουὰ ἀο υηΐο γουῦ ὃ ΟἾγΙβι Β ΠΏ ΡῚΥ ποσὰ 
ἴο ἰδ ταρῃαίοδης ὈΪϊπὰ.---Ηο ὙΒΟΒ6. ΟΥ68 δῖ ορθηϑὰ 
ὉΥ ΟἸγβι, 18 το τὶ ὑροὰ ΗΪ5 τοῦδ] ὑτοροβϑεΐοι, 
--ΤΒΟΥ πῆο τϑοοῖνο μοῖρ αἰης ἔγοσα ΟἸγιβὺ ΓΟΙῸΝ 
Ηΐτὰ ἰῇ 86 ὙΔΥ. --- Τ6 ΕἸ ΒΏΪΡ ΟΥ̓ Ιαΐβοῦγ : ὕπο 
ὈΝΙπὰ σθῃ, ὑθῃ ἰΘΡΟΙΒ: δῃα 80 νὸς πιϑοω [80 οὐδῃ- 
ξε!ϊοαὶ πδιτδῦνε.-- - η ΟΒΌτοΙ ἷβ α 1] οπβὲρ Βοῖἢ 
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, 

ἼΤΗΕΒ ΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

οὗ ἐδὸ πορὰγ δρὰ ἴδ βαγοὰ.--- 9 οἷδ οὗ ἰδ9 ονϑ: | ΤὈΓΟΘΑῪ ; ΔΏ6Υ οττοὰ ἱηρσ (86 ποδγοδὲ ἴδδυδ: 
1. Ιε ἰ6 [86 τονεἰδίίοα οἵ [πὸ δβοὺἱἹ ἴο [86 ποιὰ ; 2. Ραξΐ ἰῃ ἃ δίμηθον βϑῆβα {867 πο σο ρα, ᾿πδδιουςοὶ 88 ἐδ 
186 τονεϊδώοῃ οὗ ἰμ6 που]ὰ ἰὸ (89 βοὰ]; 8. [86 δυιω- ᾿ 818] ἰββιιθ οου]ὰ Ὀ6 πο οἶμοῦ ἰμβδὴ ΗΐΒ ρὶοτίουβ τεΐξῃ, 

βιουϊά 0] οὗ ἔθ ἑππον Ἰέρηὺ οὗἨ Κηοπίοάμο ; 4. οὗἩ 6 111α- 
τοϊηδύΐοη ἔγοτῃ δΌΟΥΘ.---Ἴ 6 ἴσπτι6 ῥγοοοδβαίοη οὗ ΟἸγίβὲ 
Δ 5.16] ρ δίγοδηι οὗ ἰΠ6 μτδιοία] βαυϑὰ.-- -Τ6 τ]ὰ ον- 
668 οὗ οτίοδο οἰδηρσοὰ ἰπίο ἃ ἔχυτο οὗ ΟἸ τί Β πουὶκ 
ἴῃ [86 ποιὰ: 1. Ο)06 ἃ δοσποῦ οὗ τοῦ ΓΒ δπὰ τηῦτ- 
ἄθροσθ, ΠΟῪ δηϊϊγοηθὰ ὉΥ ἴΠ6 ΟΥἿ οὗ δβαϊνδαιϊΐοῃ: 2. 
ΟὯ06 Π6 Βοος οὗἨ ΟἸγδ.᾽8 ἰδτηρίβίίοι, ποῦν ἰὯ6 ΒΟΘΏΘ 
οὗ Ηΐα αἰοτίβοείίοῃ.---Ηον δηὰ Ἡπιθγοίοσο ἰδθ [τὰ 

ἐϊιοά [86 1ογῇ} δοοϊαπηαϊίοι οὗ ΗΪΐ8 ρθορ]θ Ὀϑΐοσθ 
ΒυβοτίηρΕ.---ΤῊ6 βοϊ τοησποίδίου ἰμ το {6 

1μοτὰ, νι ἴῃ 6 ῥγοδεηι ποὺ οὗ Η15 στοβ8 Ὁροὰ Ηΐπι, 
Βυττοηάογ ΗΪμδΒ6]Γ ἰο ἴδο ἰοΥ οὗ ΗΪΐβ8 αἰδοῖ ]68 : 67 
ἀἰὰ ποῖ υπάογβιδηά ἴδ6 τολοία ἰδβαθ, πο δ οἰοαγὶν 

ϑίαγζε ;---ΌΟΥ πΏΟ δ οἿδ ἷἰπ ταΐβοσγ 
ὉΠῚ 16 ὑπο ῖγ Ῥγαγοῦ.---Ἴ 86 1068 οὗἩἨὨ Ραγαὶσδὶ εἷρῆς ἰθ (ὸ 
ΙΩΒ ἃ στοδὶ αἰΒίγοθΒ  Ὀυὺ Ὠ6 18 ποὺ 80 τυυοὶ ἰγου ]οὰ 
δρουὶ ᾿ἷ8 Βου} 8 ὈΠΠΠ6Β8.---- Ζοίφέι : Ὗ α τηυδὶ ποί Ὀ6 
Ηἰηάογοά ἴῃ ΝΣ ΡΕΒΤΟΕ Ὀγ 186 ἀοΥ]] οὐ 1π|6 νγοτὶά, Ὁ 
βεβῃ δηὰ Ὀ]οοά.---Ογαγκμεν : ΤΌΤ ποὶ Δ'ΤΑΥ 
ΟΥ̓́68 δηἃ ΘΔΥΒ ἔτομῃ {Π0 ΟΥΥ οὗὨ ἰδ πντοϊομοά. ἷ 
͵8. το ἢ} ἸΏΟΓῸ ἩΪΠ τσ ἰο Ποῖρ ἴδ πὸ ἴο δϑὶς Ηΐπι.-- 
ΤῊΣ [Ο] οτίηρ οὗ ΟἸσίβὲ ἰ5 ἰῃ6 Ὀδοδὶ ρται πιὰα. 

ἱ 6 Ε7 :---Ἔο ἩῖιΟ Θα δὶ γι ο᾽ ἀβ ἢ18 ροΐηϊ ἰο ἑδγεδα, 
ἷ8 ἴον ἰἢ9 πιοδὺ ραστὶ πίίπουῖ ἰ86 Βἰσο πρὶ ὈΓΡΘΏΟΥ οὗ 8 
ἴσυοϑ μολγί.---ἸΔΡΡΥῪ δ ποτὰ ποίἱπρ' τοϑίχ αἷμ ἴῃ δία 
ξαὶ τ διὰ Ὀο] ον ησ ΟΥΥ. 

; 

ΕΒΟΒΝΤΗ ΒΕΟσΤΊΙΦΝ. 

ΤΗΕ ῬΕΟΡΗΕΤΙΟ ἨΟΙΑΝΝΑ ΟΕ ΤῊΕ ῬΕΟΡΙῈ ΑΝῸ ΤῊΝ ΒΟΒΡΕΙΒῈ ΟΕ ΤῊΝ ΟΑΡΙΤΑΙ, 

Ομάρτξε ΧΧΙ, 1--11. 

(Μετ σὶ, 1-10; 1πΚῸ χὶς, 29-44:; Φοδη χίϊ. 12-19, Μαὶϊϊ, χχὶ, 1-9 186 ἀοκρεῖ ἕον ὅγεὶ Αἀνεηπξ,, δὰ ἴον 
Ῥαϊην ϑωυπάαν.) 

Ἴ . Απὰ ψθὴ [ΒΟΥ ἀζγο πἰρῇ υπίο Φ γυβδίθτα, δηα ΤΈγ οοπθ ἰο Βοίβριιαρο, υπΐο (88 
2 τοουπί οὗ ΟἸ᾽γο8, ἰμ0η βοιὺ “6808 ἔνγο αἰ 80: 0168, ϑαγὶπρ απίο (μ6πι, Ὁ 1ῃΐο ἢ γἹ]αρθ 

ΟΥ̓ΟΙ δραϊπβὺ γοῦ, δηὰ βίγαὶ αὐ ΑΥ γ8 588}} "ΠῚ βηα δὴ 888 (64, δηὰ 8 ςοἱὺ πιὰ ΠαΓ: 
8. Ἰοοβα ἐΐοηι, Ἀπ Ὀσίηρ; ἐλόηι τπηΐο 6. ΑἈπα 1 8ΔΗΥ͂ για ΒΔῪ δυριΐ απίο γοῦ, γ6 8.8]] 

ΒΔΥ͂, ΤΊιο Ἰωογχὰ μαι πϑϑᾶ οἵ ἔμοπὰ; δῃᾷ βίγαι ρ ιῦνγΥ 6 γ7}}} βαπμα ἴῆθτα {16 8665 {π6πι]. 
4 Α1" υ}}]8 88 ἄοῃα, {μδὺ Καὶ ταὶ σὺ Ὀδ [1816 ψὨ]οΙ. τγ88 βρόῖκϑη ὉΥ͂ (18 Ρτορβοί, βδυϊηρ, 
δ Τ6}1] γο 86 ἀδυρδίοι οἵ ϑίοη, Βϑῃο]α, {ΠΥ Κίηρ οοπηθία ἀπίο {866, τηθοὶς, δπα βιἰηρ 

[πιουῃἰθα, ἐπιβεβηκώς] ὉΡΟῚ 8} 888, δῃαὰ [γ88 ὩΡΟΠῚ ἢ ἃ οο]ῦ {Π6 08] οὗ δὴ 885 [οὗ ἃ δεδβὶ 
6, 7 οὗ Ὀυτάοη}. Απὰ (86 ἀἴ8ο10105 πτοηῖ, δπα ἀϊα ἃ5 ΨΔΦ6ββ σοτασηδηαθα ἰἤοτα, ἀπὰ 

Ὀτουρθῦ [86 888, δῃὰ {Π6 οοἷϊ, δηὰ ρυῦ οπ ἰβοπὶ {μεὶν οἹ]οί 65 [φατταθη 8], δηᾶ {ΠΟΥ βεὶ 
8 λίην απ ἢ6 860} " ἐβδθοῦ. αἀπᾶ 8 ὙϑυῪ ργοαὺ στηυϊ! 6 [πποϑὺ οὗὨ ἐπ χωυ]υίυάθ]" 

ΒΡΓΘδα {ὑΠ 6} ρϑιτηθηΐβ ἴῃ [Π9 Ὑγ8Υ ; [8π4] οἴδθτβ ουὐ ον ὈγΆΠΟ 68. ἔγομι ἐπ 6 {τε68, δπὰ 
9 βίγονοα ἐΐθηι Ἰὼ ἰμ6 γὰγὺ. Απᾶ ἰὴ ταυλἰὰ468 ἰμδὺ νγομῦ Ὀδΐοτο [Π]τᾺ]; δῃα ἐμὲ 20] ον- 

οα, οτ]θα, βαγίηρ, Ηοβδημα" ἰο {86 ὅοῃ οὗ θανιά: ἘΒ]βββθᾶ ἐβ πὸ {πὲ οοπιδίῃ ἰπ [86 πλπ|θ 
10 οὔ {89 ᾿ωοτὰ ; Ἡοβδπηδ ἴῃ ἰῃ6 ΒΙρμθϑι, Απᾶ πα Ἀ6 γγ1ἃ8 οοτμθ [8α Θηίασϑα] [πο 6 
11 συβδ θη, 8}} {μ6 οἱ(Υ [(89 τγ80]6 οἰ ἐγ] τγδβ τπουϑᾶ, βαγίηρ, Ὗ 'ιο 18 {1187 Αἀπὰ {ἢ} πιὰ}- 

εἰαᾶο [86 τυ] 1468] " Βαϊα, ΤῊ 58 185 ὁ 6βὰ8 [186 ργορμοὺ [86 ρῥστορμϑὺ 7 68:8] ᾿ οὗ [Ποπ] 
Ναζαζείῃ οὗ (811166. 

1 οι. 8.-- Το Ζοσορέία τοδᾶδ ἴδ9 διΐϊατο: ἀσοστελεῖ, ἩΒΙΟΣ 16 συδίαϊ ποῦ ὮΥ Β., Ὁ... ἴιο Ψυϊφαῖο, Τίδϊα, 1,δοῦπιθδα, 
Τμοβοπάοσζ Βαΐ Θτοδθδοὶ δηὰ ΒοθΟΙΣ ῥγοΐου [89 ὑγοβοῦῖ : ἀποστέλλει, πἰῖὰ Οσοάᾷ, Ο,, Ε., Θ-, Κα. αἱ, πλιὰ ἰο 
ὨΊΟΤΟ Ἔχργοδδίνο, ἐμοῦ ἢ ΔΡΡΑΓΘΒΕΪΥ 1688 ΔῈ} 4Ὁ]6 (6 γ6τ7). 

8 γον. 4.---Ἰ λομλδπη δηὰ Τίβομβοπηάοτί [1π ἴοττηον δά  τοηδ, Ὀυξ ποῖ ἴῃ τπδὲ οἵ 1859] οταῖϊε ὅ Δ ο ν, αἷξ, δοοοτάϊεᾳ ἴο Οοἀὰ, 
ο,, 0. 1, Ζ, νογδίομδ, δὰ σίμθοσα, [ΟὉοά, Βίημδίξ. 1|Κουν 186 οὐ δ 1||.---Ε. Β.} 

8 γον, ὅ.--Καὶ 16 οροσχοδοίίοαι, δὰ βϑθοο ἐπί Ὀθίοσγο πῶλον 16 δυροτῆυθουα. [Βαϊ 1Δοδτηδηη, Τίβοδβοπάοτί, ΤτΘ- 
κε 1166, ΑἸίοτὰ τοίδίη [ὃ δοοογάϊπρ ἴο Β. ἵ,., Ζ. δῃὰ σοά. Βιπαϊξ, Αἕ δὶ} ουθῃῆ καί ἄοϑβ ποῖ ὀσγυοββ σἀαέξέον ὕοτε, ναὶ 

ἰαηαίέοη οΥΣ ὁροαεσεθίο (ωπα οφιοαν, αἸιὰ ἐλαξ, οὐ νεα), δηὰ ἰδ [6 δρρδιϑηΐ ἀϊ όγθηοο ἰὼ ἴη9 δοοουτ δ οἵ ἰδο Ενδἢ" 
ἰδ 15 Θ481}7 δοϊγεὰά. 366 Φϊοεσ. Νοΐδ οὨ σοῦ. δοδ αγὶς 
46. ὅ.--ἐ[1ὺν ὑποζνγίον. “ΤὮΘ 88 (ὄνοΞ) ἰδ [8 Δῃ! 1] τηϑδπΐ ὮΥ 86 ποσὰ, Ὀαξ ἰ5 δἷδο ολαγασίενίἐοὰ ὉΥ ̓ ΕΝ 

(Οοπδηὶ) 1δηχὸ: Ζαδίζλίον, ΤΡ ἴδλ, 1χ!}. 11; Ζδοῖὶ, ἴχ. 9.--Ρ. Β.] 
δ γος. 1.---ΤῊο τοδάϊης : ἐπεκάθισεν, 6 δαί, ἰπδϊοδὰ οὗὨ ἔδ0 ζδσέ, κ66.: ὀπεκάθισαν, ἕλον δεῖ, 16 βυδιαἰποὰ ἘΥ͂ 

Οοάά. Ἀ., Ο., Οὐξεη, οἷο., δᾶ κἀορίοὐ ἴπ ἔπ 9 οΥ] 16Ά] ΘΠ ΟΕ. 
ὁ γον. 8.--[Ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος. [Δυὸ δηὰ Επαϊὰ: ἀἀΔ πιδέδίθ ῬΟΪ; ἹΚοπάτίοἰς δῃὰ Οοηδαὲ : ({24) σισδὲ 

αίλο τως. Οοταρ’ ἄλλοι δὲ, σπα οἰλονα, ἴπ [86 ποσὶ οἶδυδα.--. Β.] 
. 2 γεν. 8.--Προάγοντες αὐτόν [Ἰπεϊοαὰ οὗ προάγοντες αἰτα}]7γ}. 80 Ιιδομπιτηαηη, Τίϑομοπάοχί, [ΑἸίοτὰ], ἠοῖ ΒΆᾷ 

Β., Ο,, Ὁ... 4].. [δηὰ Οοά. Βἔμεαϊε.1. 
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9 σον.9..--[Ὥσαν νἀ (οΥΕΙΠΔΠΥ ἃ ἴοστμ 8 οὗ ΒΡ! οδίοη, δα σΟΏ ΘΠ ΟΠΑΙῚῪ οὁΠ6 οὐ ἐπα ρΒαπὲ σταξαϊδέϊοη δπὰ 10γ- - 
Δ] κτόοτίης ἰο ἃ ἀο᾽ ἔτ γοσ, ὨΘη06 {Ο]]υνγοὰ ὉΥ [80 ἀδῖ! γ6) γγὼδ ὈΓΟΡΟΣῚΥ τοϊδ πὰ πὶ ἐδ9 ἘΠρΊ ἰδὲ, δγδη, δ οἴδονῦ τπούοτῃ 

ψοτείοπα, 85 λδεϊπον τοϊδίησα 11 οτι 86 Ηοῦτον ἘΣ χοἰ ,) σῶσον δή, , ΧΧ,, βατα ποιὸ ἢ), οοῖωρ. Ματκ χί. 9, 10: 
Φοδν χἱ!. 18. βο τὸ ἰδνὸ ᾿Πκ ννδο ἔσομαι ἐμ ΗθΌτον ἐδ πογάδ: ολοοαλ, δφαυδαίδ, πιαππα, Ζοδαοίδ, ἀπιϑπ, εἴο.---, Β.] 

᾿ ΦΥ͂οΥ. 11.--[ὌὍ χλοι δ 'π γϑυ. 9, πθοτο ἐμ9 Ε.. Υ, ΘΟΥΓΘΟΙΥ τουᾶοτα πεζέῤῥιεα.---Ῥ, Β.] 
ο γεν. 11..--[Τ 6 οἰἄοδὶ τοβαάϊηρ, δυβίδ πο Ὁγν Οοὰ, Κ΄ πα!ε, δὰ δἀορίθα ὈῪ 1δοτδπη, ΤΎΘΩ61168, ΑἸίορᾶ, δπὰ Οοπδηςΐ, ἰδ 

προφήτης Ἰησοῦς, ἰλὸ Ῥγορλεῖ σζέδια, ἰπριοδὰ οὗ ᾿Ιησοῦς ὁ προφήτης. 
ὦλο τοεοϊτοὶ τοούης τι Τιδοϊοηάοτί, δη ἃ ἴδ Κ68 Ὧ0 ποίίοθ οἵ ἐμ ἀϊ ότοῃοο.--Ρ, Β.] 

ἘΧΈῈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γεν. 1. ὕὍπϊο δ οσ δα θσα.---γυβα!οτα 8 ΤΠΘΏ- 
ἑϊοποὰ 85 186 μο04], ἴο αβδίσχτι (86 τηοῦνα ἴον Π6 ταΐδ- 
δἷοῃ οἵ ἴμ6 ὑπὸ αἰβϑοῖροβ. Φογαβαίοθτα, ὈΠΞΘΝηλ, 
Ἱερουσαλήμ, “Ιεροσόλυμα :---οοογαΐϊπα ἰο Ενα]α, 

ἱοἡ, Οὐ ἑπλογίζαποσ ΟἿ ὕέαοε; δοοοτάϊηρς ἰο ΟΘὁ- 
βοιΐυδ, τ6 »εορῖία οὐ λομδο οὗ ροϑδοθ. Αἱ δὶϊ Ἔνϑηΐδ, 
4 ϑθαἱ 07) Ὀθαοο, ἐλα οἱέν 9 Ῥϑαοδ :" γμοοίζοα!γ, Ὁρῶ, 
Ῥβ. ᾿Ιχχνΐ. 8; 5λὲ νηλδδ, 188. χχίχ. 1, 8; διὰ, βδυ]ϊοτ, 
ὉῚ31 δυάροβ χῖχ. 10; ΠΟΥ σα] οὰ ὉΥ ἰΐὸ Μοδδιηπιθ- 
ἄδηβ, εἰ- λιιάδ [“ἐλε δοῖν,," οὐ Βοὶϊ εἷ- ΔΙαζαϊε, “ ἐδ 
λοῖν 1) (ἐ ει ". [Ιῃ ΘΥΟΓΥ τοβρϑοί 

119 οἷἐγ 168 109 τηγπίοτίουδ δηἃ υγοπα 6Γ Ὁ} ἤονον οὗ 
Ἰυϊδίοτγ : {---ἰα ἐϊ8. εἰζαδίίοη, ἴῃ 1ἐ8 Εἰβίοτσυ, ἴῃ 118 το ]]- 
Εἰουβ ροδίἴοπ, δηὰ θβρϑοΐδ!γ ἴῃ 1ΐ8 Βγτ 0 1168] οἾδΥ- 
δοίου. ΤῊΘ ΟΥ̓ ἸΔῪ ΒΙΡΉ ; δηὰ (Π6 ΗΪ118 ἀτουῃ ἃ οατηθ 
Βγαὶ ἰπὶο νΐοντ, οὐοῦ ἩὨΟΝ ἰὲ δργοδὰ ρταάυδ!γ ἰηΐο 
[ο ἰχδον δῃὰ Ἰοτοσ οἷν : [Π6 Ὠ}}} οὗ Ζίομ Βεΐῃρ ἴ86 
ΘΟΠΙΓΟ, --- Ζίοη, Μοτίδη, Βοζοίμα, Αἶἴστγα. Τῇθη τῃ6 
ΥΔΙΟΥΒ, τ ὨΪΟὮ τηδα9 ἰδ ἃ πδίυγαὶ ἔογίγαβϑ : ἰογατὰ [ἢ 6 
ποδὲ [0:6 γ8]}16Υ οὗ Οἴδποη ; ἱονγαγαὰ ἰἢ6 Βουςἢ- τοδὶ δηὰ 
δου, Οὁ-Ὠἴπποιὰ ; ἰοασὰ 86 οαϑί, [86 τ] οὗἍ 
ΚΙάγου, Ὀουπάοα ὮΥ {86 Ἰοτν Ἀἱ]] οὗ Οἴμοι, [86 Μουπί 
οὗ Εν Οοιπβοῖ, απ [86 Μουπί οὗ ΟἾἶγοβ τὶς ἱἰϑ 
ἴγοθ ρβϑᾶκβ. ΤΏ οἱνγ ὈοΙοηροά ἴο [86 ἱππογίίδησο 
.οὗ Βοη)δηιίη, θὰ νγὰ85 ἴον [δ ταοϑὶ ρασγὶ ἱπμδοὶτοα Ὁγ 
[86 ἰδ οὗ δυάδι). "ΑΒ ᾿ξ τοβρϑοὶϑ [86 ιϊβίογῃ οὗ 
Φογ δα θαι, ὁ ΙΩΔΥ αἰδιϊησυ δι ἰῃ6 ρογὶοάἂ Ὀδίογο, 
δὰ (6 ρογϊοα δἵϊονγ, [86 οσΐϊθ. ΤᾺΘ ἔοσταθν, 18 βυῦ- 
ἀϊνἀοὰ ἱπίο 86 ὕτηθ οὗ [86 Οαπδαπίΐα οτίρίη οὗ [ῃ6 
ὉΪδοθ υ ΟΒΘΡὮΙ8 08118 19 Ὀυ]Πᾶον ἀείολέκε(οο) ; (8 
ἔτη οὗ 118 σταάυα] οἰοναίίοη δηὰ οἴου ; 086 (τὴ6 οὗ 
ἰϊ5 Βυταϊ δου ἄοτσαι ἰο {86 ἀοϑίτυοίίοη οὗ (6 ἢγϑι 
δῶρ]. Τὸ {πιὸ δον (6 Ἵχὶϊθ ὭδΥ Ὀ6 αἰνϊἀοὰ 
ἱπίο ἰδ Φονίβῃ, [86 Ομ τβίδη, μα (μ6 Μομαπιτηθάδῃ 
ΡῬετίοάβ, Ὑ)ομάοΡ ἃ] πᾶν Ὀθοθὴ ἰδ οοπαυοβίβ δπὰ 
ΒρΡΟΪαὕὔοηβ ψῃϊοἢ Φογυβαίοτα 88 ὑπάογρομο, πὶϊδουὶ 
δοίηρ ἀοπλ 0} 1586(, 

δ 86 αγίϊοϊ οεγωδαΐεηιν ἴὰ ὝΤΙΝΕΒ᾽Ὲ Ἰραζιοῦν- 
ἐεγδιοῖ, αῃὰ ἴῃ ὙΥ. ΒΜιτΗ ΒΒ ιοϊοπαῦν ο7 ἐλ6 Δ δῖε ] 8088, 
(τοϊ. 1. ΡΡ. 981--108ὅ, ὈΥ͂ Φαιλθβ Εδγζυδββοη, ΥϑγῪ [1.}}} 
δηὰ οἰδοοσγαίβ πὶ ΤᾺ8Ρ8); ΚΒΑΥΡΙΒ Τορορταρλίδ 
οεγεδαίεηιδ (Βοηη, 1846); ΒΑΒΟΙΑΥ Β ἐγ ἐλό 
Θτεαί Κὶπσ ; διὰ [Π6 π  }1-Ἰκηονσι ΤΟΥ ΚΒ ου αϊοδέϊῃια, 
ὈΥ ΕΟΒΙΝΒΟΝ, ΤῸΝ ΒΑΌΜΕΝ, ΥΟΝ Κ'΄ΟΗΌΒΕΕΊ, ΤΊΒΟΗΕΝ- 
ῬΟΒΡ, ὅοησ "2, ΤΒΑΌΒΒ, ΤΌΒΙΣΒ, ὝΟΙΕΕ, ΒΑυΒΜΑΝ, 
ἴα, - 
Ν ΒοιδρΏαβο.--ἼὉ ΔΥ, δοοογάϊηρ ἰο σοὺ. 2, 

βίγεῖρὶ Ὀεΐοτο ἔδοτα, δὰ 88 ΒΟῸ γϑϑομβοῦ. ὯΝ 

28, λοιδο Οὗ σε. ΤὮΘ πϑῖῃθ ᾿παϊοαίοβ 8 ἔδνόσγαθϊο 
δἰ πδουι οι ἴδ οαδίοτῃ βἷἀ6 οὗ (86 Μουπὶ οὗ ΟἸΐν68, 
“ Πδβοθῃϊησ δϑουΐ 100 δβίθρβ ἔτοπι {86 ἰὸρ οὗ 186 
Μουπὶ οὗ ΟἸϊνο8, (89 Ρ͵δ6θ 18 δδθι πῆογο Βοίμρῃδρθ 

Νἰ μά ξυς μρρμας αἴδυ εἶπ. ἘΞΙΕΡΕΝΘΗΛΙΝ, οη, ἘΒΙΕΌΚΝΒΒΙΤΖ, 
ΟΕ Ἐ ΠΙΕΟΈΝΒΘΤΑΡΤ. 

1[ὲ6 τινοίονέδεο Ἡωπαονδῖιηιο ὅδ᾽ Ἡοϊἐρ δολολέδ,-- 
ΠΏΘ οὗ ἴδ ΤΏΔΩΥ ὈΏΓΒΏΒΙδίη ὉΪ0 Ὀοδιϊσ σοπιρουηᾶα οὗἨ Ὦγ. 
ἴδηζο. Τηὸ ΕἸ}. ἸΓΔΠΣ]. 85 πινσίογίουϑ σίονγ.--Ῥ, 8.1 

Βαυῖ Ὧτ, ζδροὸ ἔπ Πἰ58 γϑσδίου τοδὶ δ 

 Βἰοοᾶ, ᾿δουρῇ ΠΟ τυΐπ Γοιηβίηβ αὖ (μἷ8 ἀδὺ ἰὸ τηδυῖς 
πο 5ροῖ: 1ὅ εἰδάϊα ἔατίμον ἀονσι, ΟΥ 8 βοτὶ Β4}} ΠΟῸΓ 
ἔτοπι Φουυβδίοη (δοΐη χὶ. 18), τὸ τοδοῦ Βοίβδῃγ. 
ΤῊΘ ὙΠ ]Π]αρο (εἰ Ασίγίγϑι [ἔροτῃ οἱ Ασίγ, ἑ. 6.) ψϑζαγυβ]) 
8. Β.Ὼ 1} δηἃ ΡοΟΥ, οοουρίοα ὈΥ̓͂ ΑΥ̓ΔΌΒ (απὰ ΟΕ σῖθ- 
(148) ; [80 ἯΔΥ ἴο Το οἢ0 τπ8 ἱδτουρ ἐξ. ΤΊο Βὰρ- 

ὨΟοι868 οὗ Μαγίμα, Μαῖυ Ν' ΘΏ6, 
Βο ἢ 186 ἸΟΡΘΙ, ἀτϑ βῆονσι ἰο ἰἷ8 ἀδγ : Ὀαὶ οϑρϑοΐδὶ)- 
Ιν 186 βορυὶ οΟΥἨὨ 1μἀζατυβ, ότι ουὐ οὗὨ Ββίοπϑ." 
ψου Βαυοῦ. ΠΟΥ δυρροϑὶθ ἐμαὶ ΒοίΠρμαρο ἸΔῪ 
ΒΟΙΔΘΎδί οαδὲ οὗ ΒΟΙΠΔΗΥ : δηὰ Ὠοηο6 ἰδδὶ ἐΐ 8 παπᾶ 
Ὀοίογο Βοίγδηνυ ἰῃ Μαρκ χὶ. 1. ΓΌΚΟ χὶχ, 29. Βυὶ 
ἴῃ Μανὶς χὶ 1 (86 ἀοβοτγίριΐομ τῦπϑ Ὀδοϊχνγαρὰ ἴγομι. 
186 βιαγπρ-ροἰηῖ : Φογιβαίοη, Βοίμρθαρθ, Βοίμδην : 
δοοοραϊηρ ἰὸ ποίοῃ, Βοιμρθαρο ΔῪ θοῦγθοῃ Φοτυδβα- 
Ἰοῖὰ δὰ Βοίδαηγ. Βοδίηβου 99Ὸ]]Οὐγ8 Ὗ 'πὸν ἰῃ ἀταν- 
ἵῃρ' ὑπ6 βᾶηθ ἩΓΟΩΡ ΟΟΠΟΙ 5105) ἔγοτα ἴἰδ6 ἰοχὶ." Ῥο- 
οΟοἶκα ἐμβουρδὺ {παῖ Β6 ἔουπὰ 186 τυΐῃθ οἵὗἩ Βοίβρῃαρθ 
ἔτο ἘΘΑΙΙΕΝ τη Ἶ165 ἔγουῃ ὑπὸ οἱἵγ . Ὀυϊ ἘΟΡίΠΒΟοη 88. 
ΒΌΓΘΘ 08 ὑμαῖ ἴΠ6ΓῸ ΔΓΘ ΠΟ ἰγϑοοβ οὗ ἰΐ νἱβῖ 0]56.Ύ ΤῊΘ 
τοδ, τ Βοἢ ραβϑοὰ ἔγοτη (6 νδ] ον οὗ ̓ ΒοΙΠΔΗΥ ΟΥ̓ΟΡ 
186 Ὧ1}} οὗ ΒοΙπρῆδρο ἴο [86 τηἱα 16 Ηἱ}} οὗ ἐπ6 Μουπὲ 
οὔ ΟἸΐνοθϑ, ἰβθῃ ρμαβϑβίηρ ἀοσηασαὰ ἰ9 (Π6 νϑ]]ογ οὗ 
Κίάγου, τγαθ βοὴ ᾿ἰοβὲ ἰπ το Ρδΐτη ρ]δηϊδιίομθ δυὰ 
ἔγυϊς δηὰ οἷν ραγάθῃβ. Αἱ 18 [ἰπ)6 οὗὨ [6 ῬΑΒΒΟΥΟΣ, 
109 ΤΩΔΗΥ͂ ἰγαΐῃβ οὗἨ ἧρἱϊστίπηθ, ἀπ ἐπ 6 ἰοπα οὐ ἰδο 
βίάἀ6β ὁ [86 Μουπὶ οὗ ΟἸΐνο8 ἫΝ ὙἘΪΘὮ ΤΩΔΗΥ͂ οἱ στίπιϑ 
Ἰοάροά), πιδάβ ἰδ τοϑὰ Ἰοοὶκ {ἶἰτθ ἃ ἔβαείδὶ δῃηὰ Ὄοχοϊϊοὰ 
ΘΠοδσαρτηθηΐ. 

ΤΊΘΩΣ βοοὶ ὅοντι ἴσο ἀἰποὶρ]98.--- ΤΠ} δγὸ μοὶ 
ἔασον ἱπαϊοαϊθα. ΤΏΘ᾽ βοπαϊηρ γδ8 οοοδβίοποα ὮΥ͂ 
186 Μορϑίδηΐο βἰ χηίΐίβοδηοο οὐ πὸ ᾿ουῦστηογ. 786 ζ68- 
ἔνθ ῥγοοοββίοῃ, 1 οἢ δα ΘΟΙ6 ἔγοσα Φουίοθο 0 ἰῃ9 
πεὶσῃρογβοοᾶ οὗ 86 Μουπὶ οἵ ΟἸΐνοβθ, δὰ μαδ)ιοὰ 
[6 γο οὐ δοοουπί οὗ ἴ6 ΞΔΌΡαΙ, τγὰ8 ἱπογοαβοὰ Οἢ 
Μομάδυ σοτηΐηρ; ὉΥ ἰ86 Δ Ροηΐβ οὗἉ 6808 ὙὮΟ δὴ 0 
ουὶ ἔγοτα ΦεγΌβαι θη ἴὸ τηθοὶ Ηἰπι, Οἱ (86 ουδεϊησ 
ὈΘίοΓΘ, ΤΔΩΥ Ψ6νγ) δὰ ἔρυς ἰο ΒοΙΒδΏΥ, ἰο 866 76- 
Β.8, δΔηἃ 1,ΔΖϑττ8, ποτα Ηθ Δα ταϊβοα ἔγοτῃ ἴῃ6 ἀοδὰ 
(Φοῦῃ χὶϊ. 9). Οἰδοῖθ ογθ ΠΟῪ δἀάοά ἴο (Π686. 
ΤΉΏΘΥ τοοοϊγοά Ηΐπὰ τῖ]ι ραἷπὶ ὈΓΆΠΟΒ ΘΒ, δὰ ποηὶ οἱ, 
δβἰηρσίηρ, {6 Μοϑβίδηΐο στοοϊϊηρ οὗ Ῥβ. οχυἱ, 26: Ηο- 

ὈΙοββοὰ ἰ8 Ηδ ἰμδὶ δοσηθι ἢ ἴπ [86 Ὡδμθ οὗ ἔδ6 
1μοτα---ἰδοὸ Κίηρ; οὗ Ιϑτϑοῖ, Ηὸ που]ὰ δηΐον ἰηΐο ὑῃθ 
ΒΟΙΥ οἱνγ τὶ (Π6 ΘΙ] οίηβ οὗ {μ6 Κίηρ οὗἉ Ρ6866, 80- 
ἐρπ 8 ἰο Ζοοὶ. ἰχ. 9: δ6πο6 ἐ}16 τηϊδβῖοι οὗ [86 ἀϊ4» 
οἰ ρ]68. 

γεν. 2. Τηῖο ἴδ9 νἱ ]]α86.---ΒοίδρΡΠδρα. 
ΔῈ δδϑα, διὰ ἃ οοἱὴ τὺ Βοχ.--- ΤὨο δοοτηΐησ 

γατιϊαϊϊοη οὗ [86 ντῸ δῃϊΪ πι818 ἔγοιη Μδαυκ χὶ. 3: [9 
χῖχ. 80; Φοδῃ χὶΐ, 14, ἷβ ποῖ ἰο Ὀ6 ἀογίνοὰ (πὴ θ᾽ 
Ὑ οἰΐο δῃὰ βιίγδβθ) ἔτοπι ἃ στηϊδυπαογβίαπαϊΐησ οὗ ἰδ 
ΡΤΟΡ ΘΕ ῥρϑββαρα, ἱπ πίοι ἋΣ 591 18 186 δρεχοροῦ- 
ἷσ ΡΑΓΆ1οἱ οὗ “ὩΓΙ ΟΣ. [πα [86 Β6πιθ ὙΔΥ Ἧ6 τηυδὲ 
υηἀοτβίδπα καὶ ἐπὶ πῶλον, γεΓ. ὅ. Μαιονν 4180 ΒΑ Ὺ8 
δαὶ 965818 τοὰθ Ὁροὴ ἴμ6 οοἶξ,; Ὀὺὲ ἰδ Τοῖμο Ὁ δη» 

ν ἀμλύμρνβνο δηὰ Νιαδ γογονο ἴπο ΠΟ] ΕΥ̓͂ ὉῪ ΒΡ Ροδίη 
ἐππὶ ΒοίμμηΠασο γ ρου ἴπο ἀΐτοοῖ Ἰπη6 οὗὨ 1818 τοιῖΐο, ὈαΣ 
πα ΒΟΙΠΔΗΥ ἀἰᾷ ποῖ; 80 ἰμδὲ οὔθ {γδυ ! ]!ης ΔΌτα ΦΔοσίοθο 
ψΟΌΪἃ οοπιὸ ἴο Βοίδρηλσο τε, δὰ ποιὰ Ὦαγο ἴο ἴσσῃ οὔ 
ἴτοσα ἴδ τοδὰ ἴὸ 20 ἴυ εῖθαην.--.Ρ, 8.) ͵ 
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Τὴ] ἯΔΒ {Π|6 6, ἩΠΙοὮ οἰτουτηδίδῃσα π6 οἱδον Ενδῃ- 
«οἰ ϊϑίθ ρΡ858 ονεσ. Μογον. ΤῺΘ πογὰβ οὗ τ86 Ῥγορῇ- 
οἱ Ζοοθδγίδῃ στὰ : “ Πο͵οίς6 
Ζίοη ; βδουὶ, Ο ἀδυρδίον οὗ 
Κίηρ οοτηϑίδ απο ἰπθ6: Ηα ἰβ }ιδϑὲ, δηὰ Βανὶηρ Ββαὶ- 
ναϊΐοη ; ἸΟὟ]Ὺ, δηὰ τάξῃ ὉρΡΟ Δ 888, γοᾶ, ὈΡΟῚ 8. 

αἰϊοῖιδ-  Φαἀ δὴ ἀΓὸ ὑΥρΊ 1] βορδσαϊθὰ ἴῃ {μ6 οοπίσαδιὶ Ὀοΐποοι οοἷὰ μα ἴοαὶ οὗ 8Δῃ 888. Πϑγο ἰβοσθ ἰ8. ἃ 3ανῦ 
8 τιεηιδγογιη Σ 1[ὴ6 Δ88 ἰῃ [86 ΌττΩΟΓ οἶδυδο 18 
ΤΔΟΡΟ ΠΥ ἀοβοῦ θὰ ἴῃ ἰ8Π6 βοοοῃὰ 88 {π6 ἔοαὶ οὗ ἐδθ 
868. διγδιδβ {πη κ8 ἰδὲ (Π6 Ενϑηρο ἰδὲ ταϊβυπάοι- 
βίοοα {18 ῥδγδ)]οὶΐβηη, δηὰ δοοουαϊη  ῦ τηδάθ ὑπὸ 
Δηΐπ)Δ1]8 ουὺ οὗ ὁπθ. Βυῖ, ἀουδί]688, τὰ 6 Ενδηρο δι, 
ὯΠῸ υπαογδίοοα Ηρῦτον ροσῖγυ, ἱμβουρῃὶ οὗἁ δῃοίθοῦ 
οσρ]αμπείίοη οὗὨ (86 Ρᾶδγα]οὶ: (δι, Παιγοὶγ, θα ΘΘ ἢ 
Δπ9 ΤΟ 6 Ὁ 889 δηὰ ἢ6Ὺ ἴοαὶ, δβ ἰΐ γαθ γϑδ ἰσϑὰ ἴῃ 
1.6 δοῖυδ] ουθηὶ. Τμ6 Ενδηροὶ ἰβίβ, 81} οὗ ἴμϑῖ, ἰαῪ 
δίτεϑβ οὔ ἰῃθ ἴδοξ, ΔΙσεδαν ρῥγοαϊοϊθα ὈΥ ἰὴ6 ῥχορδοί, 
(μι Φοθυδβ δηίογθα 1116 ΟΠ ΟἹ 8ἃ ἴοδὶ ποῖ γοί 
τ ἀἄάθη. ΤὨΐβ ομαγδοίοτίβς οὗ {88 δῃΐπιδ) τδϑ 5γπι- 
ὈοΪ θοαὶ, 88 186 ὙΠΟ]6 Ῥγοσθββδίου γγᾶ8 Βυτω 0 1108]. Α 
ΠΟῪ {ἰπὴ6: ἃ ΠΟῪ ῬΙΪΏΟΘΘ ; 8 ΠΟῪ ΔηΪ Πα] ἰο τίἀ8 ὕῤροῃ. 
Βαὶ 2 ε(μἱβ ἴοα] Ββαὰ πόυύϑγ ὈΟΓΏΘ 8 τἰάογ, ἰδ τγαϑ ἤθοθθ- 
ΒΑΙΎ ἰδΒαΐ 116 τηοῖῃο Ὁ Βῃουϊα Ὀ6 ἰοὰ ὉΥ ἐΐβ δἰ ἀθ, ἰῃ οἵ- 
ον ἴο αυἱθοὺ ᾿ξ [Ὁ Βοἢ ἃ ΒΕΣΥΪΟΘ.--- Ασοογαϊηνς ἴοὸ 
᾿υβίίη Μαγὶγν (ἑαϊ. ὁ. Ττγυρλ. 68), (λ6 ἔοα] νῶβ ἃ 
ἔἤσυτο οὗ υπίδηγοα Πεοαϊοηπίβηῃ ; τ Πΐ]16 (86 888, δοουδ- 
τοτηθα ἰο ὈυΓάθ 8, νγὰ8 ἃ θσυτο οὗ Φυδαίβτα ὑπάϑν ἴῃ 6 
αν." Βυΐ [86 οοῃίταϑὶ οὗ ἰμ6 οἷά [ΠΘΟΟΓΒΟΥ δηὰ (ἢ 6 
γουηρ ἐκκλησία ΒΘΟΙΩΒ ΤΟΥ ΟὈνίουβ. [Ι͂ῃ ἰΠ6 Βγτω- 
ΒΟ] δι οὗἩ [86 Ῥτορῃμδὶβ {μ6 888 εἰρτι ῆθβ 6 ρϑδοοδθϊο 
ΔΏΪΠ)Δ] οὗ ἴπ6 Ῥ͵ΐπΟΘ οὗ ρ6δοα, 'ἰῃ ορροδί οι ἰὸ [86 
Ργουα ὙδΒΟΣΒΘ οὗ ἴπ6 σομαῦογοσῦ, (Αραΐϊπδὶ (Π6 
{γινοϊουβ τὶ υ]οίβταβ οὗ ἰσαιβθ οἡ ἴ86 ἔνγχο δῃϊπ)δ]β, 
ΟΟΣρδρο Εὐταγὰ, Ρ. 480.) 

Τίοοιο ἱδθ;α.--- Βίσαῦϑβ 88 πὸ ρστουπὰ πῶῶδΐ- 
ΟΥΟΡ [ὉΓ τηδίεηρ {818 ὑτϑαϊοι θη ἃ ταγίι, πὶ ἢ Δ] βίοι 
ἴο αφῃ. χὶϊχ 11.) Μογοῦ. ΤῸ αἰβοίρ᾽εβ τοῦθ ἴὸ 
ἰοοθθ {0 85868, ἩΒΙοἢ βιοοὰ Ὀουπὰ ὈΥ (86 γᾶ, Ὀ6- 
ἔογθ ἰ86 6γ68 οὗ [16 Βίδῃ ἀθΥΒ Ὁ  ; ἰδυ8, θα ον ἴῃ 
106 ποτὰ οὗἁὨ «οδβυβ, ἸΠ6Υ σοῦ [0 Ῥογίοσπι δὴ δοί 
πο ἢ) Βοοιηοα νἱοϊοπὶ, Ὀυὺ τὰ ποί 80, ἰμαϑιηθ ἢ 88 
[89 Ποτὰ Κποὴν Ὀοξογομαπὰ 1μ6 σοηβοηΐ οὗὨ [Π686 τηρῃ, 
δηα οοτητηπηϊοδιοα ἐδαὺ ἀβϑύσαποθ ἰο (ἢ ἀϊδβοὶρ]68.--- 
Βυὶ ψὴν αἷά (6 [μοτὰ δαἀορὲ βοὴ ἃ χτηοϊμοὰ οὗὨ βῃ- 
τογίηρ Φογυβαίθση ἢ [ἢ {818 βίγ]6 οὗ δρργοδοὶ γὸ 806 
[06 οπαγδοῖον οὗ Ηΐβ ργοζτθδβ ἰβγουρῆουϊ [6 πουῦϊά. 
Ηδ ἷβ ἃ Κίηρ, αὖ πῆοβο αἰβροβαὶ 811} ἰβμίηρβ βιδπὰ 
πΏΘη Ηθδ πϑηΐβ ἰμοπὶ, Ὀυϊ πὰΟ 88 ποὺ ΔΏΥΜΒΘΓΕ, 
αἰἴπον ἴον ΗΪπ)861} οὗ ἴοῦ ΗΪδ8 βογσυδιηίβ, σγϑαῦ ργουϊβίοῃ 
ἰδία ὉΡ Ὀοίογομαπά. ΤΏυθ Ηδ ρόθθ οὐ Ηἰἱβ ἩΔῪ 
Ἑπσουρὴ ἰμ6 ποῦ]ὰ, 88 μανίηρς πϑι το δα γοῖ ΡΟΒ- 
Βοβδὶηρ 811 ἐμίηρΒ, ΘουὈΙ1688, [86 ἴδοϊ οὗὨ (8 Ῥχονΐ- 
ΒΟ. ΤΩΔΥ ὉΘ6 ἰταορα ἰο ΗΪ8 ἔτίοπαδ δἱ Βϑίμβηνυ, 85 [88 
Ῥγου βίου οὗ [86 ρσιυιοθύοβδσοθ ον αὖ Φογβδ θη ἔοὸγ [Π6 
ῬΆΒΒΟΥΟΥ ΔΒ ΓΟ δ Ϊ6 ἰ0 το 5 ἰὼ [86 ΟΥ̓. Ὀὰϊ ἴῃ 
ὈοΟΪὨ οΆ868 ἴἢ86 ὀχαοὶ βρθοϊβοδίίοῃ ἀοθθ ποῖ ροΐηὶ ἰοὸ 
ΒΥ ΘΟΧΙΘΙΓΏΔΙ οοποστί, θὰ ἰο [86 ΒῈΡΟΓΒυτηδη Κπονν- 
ἰράξο οὗ Ομ γίβί, 

ογ, 4. Τμδῖ ἐξ σοϊρῃϊ ὍὈ6 ζΖ16116ἃ.---ΤῊο 
πογὰβ οΟἸἷηθ ὕπο ΓΑΕΒΑΙΟΣ: 188. ᾿χῖϊ. 11 (" ΤῸ}} γ6 
18 ἀδυρμίον οὗ Ζίου." Ηδτγο ἐδ Οἷἵζγ οὗ ἰδλ6 ῥγοδοῶὶ 
ΒΟΘΙΏΒ ἴὸ Ὀ6 δ ἀγεββϑὰ 88 ἰμ6 ἀδυρμίον οὗὨ 186 ἰάοδὶ, 
Ὠιἰδιογίοδὶ, Φοστιβα]θτλ), δπὰ Ζϑοϊ. ἰχ. 9 (866 ΔΌΟΥΘ). 

4 (Ὁμγγεοδίομι, δοσζοῖηθ, δηὰ οἴμοσ ἐδίμοσα, ΠΠἸκουσῖϑο ΤῸ- 
ιτὰ ἴ})0 886 858 ἃ ἤχοτζο οὗἨ ἴ.:0 δυπαροχοθ Ὀυτάοποὰ νἱ τὰ (Ὠ9 
γόοκο οἵ 00 ἰδτν, δηὰ 1μ6 οοἷξ 85 8 δυγεηδοὶ οἵ [0 πε: 8 
ὙΠῸ ποῖοὸ ππίδιηθὰ δηὰ Ὡποίοδῃ ὑθίοσο (τὶ δος ρου 
ἴδοσι δ βδῃοι πϑὰ ἔμοτ. ,δ66 ππορο οἵ (}}8 ρδῖγί δι] 6 δ᾽] οσχο- 
τιχίης ἰὴ τ[06 ὑσέοπα ΑὩγθα οἵ ΤΉΟΜΑΒ Ααυ!Ν 28, Οχὥσγα δὰ, 
Ι. 11. ν». ΤΌῸ8 88ᾷ6ᾳ. ΟΥὐΓ τροάθγῃη οδοϊπιηθοϊδῖοιδ ΤΟΣ δσοσῖ ἢ 
ὐορίο [ἰ 1π [818 8δὸ ἴΏ ΣΏΔΩΥ ΟἿΌΕΣ 68202.--Ρ, Β.} 

Δί, Ὁ ἀαυρῃῖος οὗ 
ΘΟ δα] οτ : Ὀ6Π0]4, (ὮΥ 

186 ῥγΐποθ οὗ ρϑᾶσα; δηᾶ ἴῃ (π6 Ἰαϊίον σϑρϑοῖ δ6 

ΤῊΕ ΘΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΒΕΥ͂,. 

ΤΊ Ἰα ον ῬΔΑΒΑρΡΘ τοίου ὉΔῸΚ ᾿πάἀθοᾶ ἐο {8:6 Ὀϊεδείην 
οὗ Φυάδδ, ἄφῃ. χἰῖχ. 11. ΦΔυάδῃ ἰδ [ποτὰ Ἄχ τοὶ θὰ 89 
ΘΟ Ὀἱπίηρ [86 ΘΟΠΑΙΘΙῸΡ δηὰ ἰπ6 ὑσίηοα οὗἁἨ ρεδδθ 
(ΞΟ }): 8ὅγδὶ, ἢ 18 ἃ οοπαυουίηρ ρτίηςσο, δηὰ (θη 

Τ Δ Ϊκ65 υ86 οὗ ἴἢ6 489. : Βοῖϊι (686 οΠδγδοίογϑοβ οἵὗ 

αν ὰ δῃὰ ϑοϊοσθοῃ; δῃηὰ ἴῃ ἴ86 Μοββίδῃ [ΠΟΥ διὰ 
υμϊοὰ δηὰ 1511... ΖΦΟΒαυδῃ ἱπισούυοοβ ἐμὲ Μο;- 
βἷδ) βγϑὶ ἃ8 ἃ ᾿τστίου, οὔ, ἰχ., βηὰ ἐπι ταδὶχοβ Ηϊπιὶ 
ΘὨἑΘΡ Φογυβαί θη 88 ἃ Ῥσίποο οὗ ροδοθ. Βαϊ [86 Οχ. 
Ῥχοββίοῃ, “ ἰμδὶ ἰἰ τηῖὶρῃῦ ὃς 18]116α..) ἀοοβ ποὶ μετε, 
ΔΩΥ͂ ΙΩ0Γ6 ἴπδη ἰῃ οὗ. ἰἰ, 28. ΦοΒη χὶσ, 28, δηὰ οἶβο. 
ὙΠΘΓΟ, ΒΙ ΚΏΪΥ ἃ ΙΏΘΓΟΙΥῪ ΘΟΙΥΘΏ [ΟΠ Δ]. δὰ ἔοσταϊ ουβ 
ΤΟΔ]ζαϊοη οὗ [86 Ργορθθου. ΤῊ6 Οσολβίου δμὰ ποοὰ 
οὗ 186 τηοπηθηΐ Μ8ὰ8 {Π6 ΟὈΥΪΟυΒ τηοῖΐτο. Βαὶ ἴὸ (δε 
πρὶ τὶς οὗ ἀοα ἴπ686 Πιἰδίογ 8] ΟΟΟΔΒΙΟῺΒ ἩΓΟΣΘ δγαηρεά 
οοἰποίάοθηοοθ τὶ ἰδ ΡγορΒοίῖοαὶ ποσὰ. Οὐ γίβὶ τῶϑ 
ἴῃ ποοὰ οὗ [Π6 ἴοα] οὗἨ {μ6 288, ἱπδβιηυ ἢ 858 Ηδ οου]ὰ 
ποί τηδῖα Η 5 θῃέγϑηοα Οἢ) ἔοοί ἱπ ἰῃ6 χηϊάδὲ οὗ ἃ ζεβιαὶ 
Ῥτοοοββίοῃ. Ηδ τιυδὺ ποὺ Ὀᾳ ᾿ἰοβὺ ἴῃ {μ6 Ἵτοπὰ: ἰὲ 
ΔΒ ὨΠΟΟΘΘΕΔΙῪ ἰδαὺ Ηδ Βῃου]α [8 Κα ἃ ῥσχοζηϊηδης ῥοαὶ 
ἰἰοη, δῃηὰ δρροδῦ ριθϊηοηί. Βαυΐ 1 Ηδ Ὀεοδῖβα 
σΟὨΒρίουουβ, ἰδ τηυδὺ Ὀ6 ἴῃ ἐδ τηοϑῦ Ἀυτῃθ}ο δοὰ 
ῬΟΔΟΘΔΌΪΕ ΤἈΒὨΐοη : μοῆσ6 ἴΠ6 οἢοῖΐοο οὗ {μ6 8δβ8. ΤῊ 
Αἰχηῖ οὗἨ [86 Ῥγοοθββίοῃ γρασϊγοα ἰἢ6 8858 οοἱξ, δηὰἀ 
118. τωδᾶο [86 ὨἰβίουΥ 8}} 186 ΤΟΥ ΒΥτΤΩΟ] 1.4]. Βαϊ 
ἰδ σουϊὰ ποῖ ὍὈ6 σοποραϊθα ἔγοση {π6 βρίγιϊ οὗ ΟἸεὶ 
1πᾶν Βογα ἀραῖῃ [Π6 ρ]αΐη ἰβίοτί σαὶ ΠΟΟΘΘΒΙΥ οὐἷῃ- 
οἰἀοὰ πίϊὰ (6 βγτῃ οἱ 081} βἰρστβοαπὶ (] Β]πποπὶ οἵ ἃ 
ῬτορΒοῖοαὶ ποτὰ. Τῇιο αἶβοῖρ]68 αἰὰ ποῖ μογοεῖτο 
{15 βἰρτιι βσαηοο {1}} Δ σ πατγά. 

γεν. ὅ. Αμὰᾶ (788) ἃ οοἹ1.---ΤῊὴ6 καί 8 ΘρΈσθ- 
βοῦςα!, ἴῸΣ οΟἴοϑον ἀθβο ρου :---απα ἐλαΐ ἴδε [0α] αἴ 
Δ 888. 

γεν. 7. ἘΠ9 Βαϊ Ὡροῦ ἔδοῦι, ἐκάθισεν ἐπάνω 
αὐτῶν.---ΤῊϊ8 18 τοΐεττοα ἰο με σαγηιεηξς ὈΥ ΤῊΗΘΟ- 
ῬὨγίδοι, Ευ. Ζγραρ., Οαβίαὶ., ἀπέ Μογοῖ, δά 
οἰβοῦβ [Ὑογάβτοῦ ΑΒ τοξοιτοα ἴο ἰμ8 απέπιαΐε, 
ἴ0 18 γδυϊουδὶυ ὀχραἰπθα, ες δειξε: ἃ πεδαὶ οἵ 80. 
ΟΌΓΘΟΥ ἰῃ Μαϊῖμον. διγαῦ 88 ΒΔ Υ8 ἱπδὶ ἰῃ Ενδηρο δὶ 
ΤΩΔΚΟΒ 6808 Β᾽αΥ ΒΏΪΥ δὰ ὈΠΓΘΑΒΟΏΔΌΪΥ ΟΔΙΤῪ ουὐἱϊ 
ἴδ. Ῥγορβοῖίο ἀεβογίριίου, ὈΥ̓ τιάϊηρ αἱ ὀσα ὑροῦ 
Ὀοΐὰ δῃΐημα]8.5 ΕΥΖϑοο, ΕἼἸΘΟΚ, δηθὰ οἷον οὐπν 
τηρηϊδίοσγα, Βιρροβο ἰδαΐ Η6 τοᾶα οἡ ῬοΙδ δ)ἱογηαίεὶγ. 
Οδοῦ οχροβίίοσβ, 8Β μοῦ, ΟἸδιδυβοη, Ἐγαγῶ, 
Ιμκηρο, ΘΟ ρ. ΟαἸ νη δηθὰ ατοίϊαβ, [180 ΑἸτονὰ δοὰ 
ΝΑβι], Ἴχρ δίῃ ἐδ 88 ΣΤ σ ΙῪ δὴ ἱποχαοῦ Θχργαβδίοα, 83 
Μ6 τοὶρῆϊ ΒΑΥ: “ἢ Βργδὴρ ἴγοση ἴμ6 ἤόσβοϑ" 
ἀο ποῖ, ΒΟΥΤΘΥΟΙ, ἸΑΥ͂ ΒΊΓα88. ὍΡΟΣ {818 ΘΟΙΩΡ ΓΟ ΏΒΙΤὸ 
Ἔχργοϑβίοῃ, θὰ ὑροῦ 186 ἰάθα ᾿μαὶ Ηδ δομίρο δὰ ἰδ 
Ῥαὶγ ὉΥ τ ἀΐπρ ἴΠ6 ἔοα]. (ΟἸΒΏδυβοη 8 ταἰβίβ κοι ἴῃ δῦ’ 
Ροβίπρ ἐμαὶ δ τοὰθ {π6 888.) 1 τὸρ δϑο δ ἴο [89 
Ἐνδηο ἰθὺ ἃ Βυτη 0] 168] ΘΟΠΒΟΙΟΥΒΉΘΒΒ, Τὰ ΐ8. εἰτγοῦτα. 
Βίδ ποθ αιϑβύσηθβ ἃ ᾿ἐνὶπρ' εἰρη ϊδοαποθ. Ἐπ οἱὰ (Π600- 
ΤΘΟΥ͂ ΓΌΠΒ 1] δηὰ ἱπϑε Πο γ ] 7 ὉΥ ἔμ6 [46 οὗἁ ({6 
γουπρ Οπατγοῦ, ποι μ88 Ὀθοοῖηθ ἴπ6 ἵγὰθ Ὀθδγεῦ οἵ 
(86 Κιηράομι οὗ Ομτίβι, ὙΜΊΒ 41} (86 ΦΏΤΩΝ ἰδδὶ 
οχίϑιθα, βῃ6 οουϊὰ ποὺ βερασγαίθ ἤοτῃ ᾿ϊ. Το τεῦ 
οὗὨ ἃ ἰδὰπι ἀ068 ΓΕΘΙΪῪ τάθ Ὀοΐμ ἴ86 υπίτοα δηΐτοδῖα, 
1πΠοΌρἢ ἴῃ ἃ τρθομδηΐοδὶ ΒΟΏ86 ΟἾΪΥ Οπ6; δηὰ (818 
Υἱὸν ἰ6 ποῖ ορροβοὰ, δ Μοσεῦ (μη Κ, ὈΥ ἴ.6 [δεῖ 
δαὶ ἢ τοῦ, ὅ, πιοτὸ τἰαΐης ἴῃ ἃ ΠΑΙΥΤΟΥΤΟΓ 8686 3» 
ΒΡΟΪΚΘῺ οὗὅὨ, Βιοἢ ἰἸαἰπἀ6 οὗἨ οχργεβδίοιι Ἵδηηοί ὃ6 88- 
δηθὰ. ΟἸδβεί δ᾽ Β ἐσρ᾽ δῃδίϊοι οὗ δὴ σπαζίασο πωπτὶ 
τουδὶ ἰῃ6Ὲ [Ἀ}} ἰο 1.6 στουπὰ. 

4 [1ὴ 8. ΠΟῪ Ὁ. Ο7 οἴεδυδ, 19δ4, τ. δθ4, δίτασεδ ἰ6 Βοὶ 

παν τ 1ο τοραὶ ἔδίο Αι φεέορι οἵ ξλτοίσαυ ετ᾿ εἶπαι, [8 
ΜΠ Ὠ]οΣ 18 18 δυ Ποία πε ἴ0 ΤΟΡῚΥ ἰδὲ Μαιίδον Κπεὲν 65 τοῦς 
Ἡοῦτον ἀπὰ ιδὰ δ5 τητοὶϊ ΘΟΟὮ ΒΟΗΔΟ 88 ΒΗΥ͂ 
ογίείο οὗ δ5 σοδρεὶ.-- Ρ. 8. 
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γε. 8. Βρυσοοᾶ ἱποίτ 
οοδίβ, οοσρ. οἷν. γ. 40].---ΟΥὐἰδηΐδὶ τηδτὶς οὗἨ ΒΟΏΟΣ αἱ 
1: τοοορίΐοῃ οὗἨ Κίῃρα, οὐ {πον δηύγβηοθ ἰηΐο οἰτ68: 
2 Κίηρβ ἰχ, 18. ΤῊ αἰβοῖρ!οθ δὰ ταδάο ὑμοὶγ ὈὉΡΡῸΓ 

Θΐ8 ἰηὐο ΘΟΥ̓ΟΣΪΏΚΒ ἴῸΣ (8.6 Δηΐϊτα}]8Β : [6 ὈΘΟρΡῚΘ 
ὉΠοτ {1:6 ΘΣΘΙΆΡΪΟ6, δπὰ βργθδὰ (Ποὶστβ 88 ἃ οδυροὺ οἢ 
186 τᾶγ. 

γεν. 9. Ἐϊοπδῆμα ἴο ἴδμο βου οὗ Ἰ)ανίἁ.--- 
ἘΣΤΙ ΘΓ (ΠῆπΔ)͵, Ἡεἶρ ( οτάν) ; σὶνε ΤᾺν ϑαῖνα- 
ἔοη ] ῬΆ. Ἴοχυὶ!. 256, ΤῊΘ ΘΧρτοββῖο ΒΘΘΙῚΒ ᾿Ἄτνῷ 
ΑἸγ ἰο ματα Ὀθοοηθ ἃ Μοϑαίδηΐς ῥγοαϊοϊοη οἵ ροοὰ 
τϑῃ (Παἱΐ, ἰο ἐγὶεπιρῆς, ἰὴ παιάν) Ἠδηδα [18 τλθδη- 
ἱηρ ναγίο δοοογαϊηρ ἰο οἰγουϊηβίδηοοβ  Ὀὰῦ Πογο 18 
δρῃοϑὺ βἰρτ βδαποο τγὰ8 ἀἰβοϊοβοά. “Τὴ6 ἀδίδνο ἷβ 
ποῦ βογοΓη θα ὈΥ {86 γογὺ ἴῃ ὥσαννά, Ὀυὺ 8 ἃ ἀδιϊνα 
οἵ τοϊαίΐοῃ, διὰ Ἠόβϑππα ἰδ ἃ ἔδβίδὶ οΥῪ οὗ βοοὰ μὶ}}." 
Μογοι.---ἘΓοδαῦο δ ἐπ ἢ8ο9 μὲσ ι651.---Ἰη ἰδ6 Ὠἰἱρ[ιο8ὶ 
Τορίοηβ (ὑψίστοι 3), ἰμδΐ ἴ8, 'ἰπ θάνῃ, 6  εἰΐο: 
Μιγ Ἠοβδηπδ 6 δοηδιτηοα Ὦγ αοὰ ἰπ μοᾶνθη. Β6Ζδ: 
ΜᾺΥ ἴυ ὕ6 σίνοῃ ὉΥ ἀοἄ ἴῃ Βοασθηῦ, ἘΥ(ΖΒΟΒῸ: ΜΑΥῪ 
ἶυ 06 στρα ΟΥ̓ ΔΗΘῸΪΆ ἱπ ἤρᾶσοη. Μουοῦ: ΜΑΥῪ ἰΐ 
ΘΟ! 6 ἀοτστι ἔγομα ράσο ὉΡΟῚ ἴμ6 Μοβϑῖδῃ, ἥδ! να- 
ὥοῃ ἴῃ (86 ἈΘΑΥΘΏΒ, νἱονσοα ΘΘΏΘΓΆΪΥ, Τ6 88 88 π60]}} 
[86 ΠΟΑΥΘΏΪΝΥ Βα γα ὔοῃ πο αοα ροἶναβ δηὰ θηβυτοϑ, 
88 ἰδ6 δβαϊναϊίοῃ αἰϊογοὰ δὰ δηπουηοοα ἤτσοσα {86 
Ββοασθῦβ. Ἠρηςδα Ὑ6 ταϊρσἢΐ ΙΔΟΓῸ ὈΓΘΟΙΒΟΙΥ ἀχρ δίῃ ἰὺ 
--Υὰν οὖν Ηοβδῃπα Ὀ6 ἰη ἰὴ6 ὨΟΆΨΘῺΒ ἷ (μαὶ ἴ5., 88. 8 
ῬΓΆΥΟΥ, Δ 58 ἃ Ὀγδγον στδηϊσα (οορ. ῃκ6 ἰἱ. 14), 
83 Δῃ ΘΧΟΪδΙΔὔοη δβοπὺ ἰὼ ΠΟΑΥΘΙ, πα 858 8 660 
ἤγοτη βοαύϑη [Ι͂ἢἡ βῃοτι : ΜΑΥ ΟΣ Βοβαηηδ τοβουπά 
ἴῃ μοδνοῃ 1-- - 086 Μοβδίδηΐο δοοϊδτηδίϊοηβ ΒΘΟΓΏ, 80- 
ΟΡ ἰπρ ἰο τον. 9, ἴο βάν ἰδίκθη (ἢ 6 ἔοττη οὗὨ δὴ δῃηί- 
Ῥἤοῦδὶ βοπρ Ὀοΐτγθοα ἰ6 τυ] τυ 68 ἩΒΙοὮ τποηὺ Ὀ6- 
ἴογϑ ὑμ6 1ωοτὰ (6 ἀἰβοῖρ]68 ἔγοσῃ Φογαβααπὶ ἀπ {ἢ 6 
Μουπὶ οὗ ΟἸ] ἐγ 65), ἀπὰ δοϑο πμΐςἢ ἔο]]οντοὰ Ηΐπὶ (186 
Δ] δὰ οἰ στίτ-ἰγαΐη). 

Ἐϊοκαοϑὰ ἐκ δαὶ οοτϑῖδ ἐπ 86 πδιὴθ οὗ 
6 Τιοχὰ.---ΤΊι6 ὈΠστίτη8᾽ ρατοοίΐηρ᾽ οἡ {Ποὶγ Θηΐγϑ ποθ 

᾿ ἀπο ΨοΓΌΒΑΙ πα δὲ ἴΠ6 τἰπη6 οὗ [86 ζοδϑὶ8 (μτϑοιϊπε δηὰ 
ΓΟΒρΡοῦΒ0, ΡΒ. οχυἹῇ, 26). 

[9}ε508, ἰμϑίοδα οὗ ρἰνίπρ, ἯΑΥ ἰο (μΐ8 ἰογοῦβ 6ῃ- 
ἐπιυπίαϑτη οὗἨὨ ἰΐ6 βῃουξπν τυ αι, ΘΟ ΡΒ ὑθδσβ οὗ 
ΒΥΤΩΡΔΙΏΥ δηθὰ οοτὴραβαίου οὐδοῦ ὑπ θοϊονίηρ θοτιδα- 
Ἰοω. ὅε6 1Κ60 χὶίχ. 41. Οου]ὰ βυοὶ ἃ ἰγαϊῦ παν 
Ὀδοη ἱηνοηϊοαῦ---. 5.} 

γεν. 10. Απὰᾶ θα Εἴο τυσδκ οοΣὴ9 ἑηἴο ὅοχο- 
Β8 161ι.----ΤΊιο “ἸΟΌΓΠΘΥ ΟΥ̓́ΟΡ ἴδ6 Μουηὶ οὗ ΟἸΐγεα, δηὰ 
186 1,ογὰἀ Β οπλοίίοῃβ δ βίσεὺ οὗ 6 οἱΐγ, ἃγῈ ρδϑϑϑα 
ΟΥ̓. δὲ [ΚῸ6. 

ΤῊ 819 οἱῖν τσὰβ τηονϑᾶ, ἐσ εἰ σθη .--- 
ΤΏ6 στοῦ ἀοποίοβ 6 τΥἱοϊθηΐ χοἰ οπγοηύ---ἰμ6 Ὀοΐηρ 
ταὶ Δ] ταονοά, ἴῃ [6 οσίογηδὶ δηὰ ρυτγαίδνο 8686. 
ΜογΟΥ : “ΤΏ οχοϊϊοτλοηῦ γ͵1ὰβ οοπίδρίουβ.᾽,) Βυὺ πὶ 
ἔσο 8 Βῃον 8 ἰμαῦ {π0 οχοϊϊοιηθηῦ τυυϑὺ τοὶ Ὀ6 το- 
ξαγαοὰ ἃ5 το γον βυτηραίμοίῖο. Τὴ6 ἀποϑοῃ υἱἱοτοὰ 
ΒΏΟνΞ3 ὑῃ15 οὗὨἨ 861, Φογυβδίοη πον 86 Ρογβοη οὗ 
Φεδβυβ βυ βῇ οἰ ΠΕ] το πα Υο Βραγοα ἐπ6 αυοβέοῃ, δὰ ἰὑ 
Ἡΐϊρμοα, : 

Ψανγ. 11. ΤΏ ὑσορδοῖ ἕγσοιῃ Ν ζασοῖὰ οὗ (34]- 
{166.---Μ γον : “ΤῊ ιτοοϊ- ποι Ῥτορμοῖ, ΤῈ αο- 
οοπιραπψὶπρ στον ἀ8 δὰ τηοϑὲ αἰβεϊ οί} Υ ἰοσταθα Ηΐπὶ 
ἐδ6 Μοβϑίδῃ - Ὀυΐ ἰὴ 1689 οηϊδυδίαδίίο του] 6 ἴῃ 
16 οἰἱγ γοαυϊτοὰ Κτβὶ οἵ 8}} ἰοὸ πον ΗΪΐβΒ δαπα, οοηαϊ- 
οη, ἀπὰ 80 ἔοσίῃ. Ηδποο ἰμ6 ζ.}} δβσοσ, ἴῃ ΜΒ Οἢ 
ἐδθ ὁ ἀπὸ Ναζαρ. τ. Γαλιλ. 58. ΘοΥίΔΙΪΥ ποὺ ἰοῦ 
Οδ]Π]|οαὴ υτὶο."" ΤῊΪ8 ΤΩΔῪ Ὅο 80. Υοἱ ἰὑ τησδύ ποί 
ὍΘ ογνοιϊοοϊκοά, ἐμαὶ [86 αυδβίϊοῃ οὗἨὨ βυγρτῖϑο πὶ 
ΜΈΝ ἴλ6 Ῥγουὰ Οἱ ταοὺ 86 ΘΔ] 116 δπ οἱ στ πι- ὑγαΐῃ 
ΒΟΟΙΙΒ ἰ0 μᾶγο Ἰἰουγεγοὰ ἰῃ βοῖῃθ ἄορτθο ἴδ0 Βρὶγὶς οὗ 
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ἕκ [Ποοθ6 ογοῦ- 1 ἐμιοὲν ὑδβεϊηοην. Ιξ ἰδ “ποὶ “ἴδ Μορβρίαῃ," Ὀαὺὶ, 
ὡἰ ἀμιεῷ ΔιρὈϊ πο ΒΙΥ, “ ἴἢ6 Ρτορμοὶ," (μδὲ ἱπογ 
ΤΟΡΙΥ. 

Φ 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. 866 ἰ86 ργοοραϊηρ Ἔχρ δηδίίοηϑ. 
2. Οη {μ6 00 1Π|δὴΐϊ δοοϊατηδίίοη πίοι ὑπ αἰβοὶ- 

ΡΪ6β, οὰ ἰῃ6 Μουηῖ οὗὨ ΟἸΐνοβ, δῃηὰ ἰῃ ργοβρϑοὶ οὗ [16 
οἰΐγ, ρΡουγοὰ ουὖ ἰῃ ΒομΟΣ οὗ “6808, σοραγο [μικα 
χῖχ. 87: Φομη χὶϊ. 17. Θουθύϊοβθ τὸ ᾶνο Π616--- 
ὝΘΓΘ ὑθο 0 οοἰοὈταϊοα ἴῃ 6 τηΐγδ 0168 οὗ ΟἸτίϑι, δηὰ 68- 
ΡΘΟΥΔΙΥ Ηἰδ8 τγαϊβίησ οὗ [δ ζαγυθ--- ὅγαὺ ρτοϊυἀθδ οὗ 
ἴπ6 δροαϊκίηρ τὶ ΠΟῪ ἰοησιιο8 ΟὨ {16 ἀδγ οὗ Ῥοηΐο- 
οοβί. Τὴ δουλο ΟὈ͵θοῦ οὗ “ὈΟΊΝ, ἰὰ ἰμ6 γβὶ 88 
Ὑ6]1 65 ἐπ (86 1581, 18 τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. 

8. Αοοοτγαΐηρ ἴο ἴΠ6 Ὑοϊξεηθῦ [6] Ἐταρτηθπδὶ, 
ἴῃ οπίταῃσο οὗ ἰΠ6 μογὰ γγχὰϑ {π6 ἰαδβὲ δἰἰοωρὶ αἱ ἃ 
Μοβδίαπίο ρο  ἶοαὶ Γουπάδιίοη οὗ ἃ κίηραοη. Βυΐ 
1815 ἰ6. αυἱίθ ΘΟΒΊΓΑΓΥ ἴο {86 ὙΟΪ6 οὗ οὺρ 1 οτα δ ῥΓδ- 
νἱίουβ οοηάυοῖ, 88 ΗΘ δἰναγβ δνόϊ θα, Ὡοὺ ΟὨΪΥ 8} 
ΡοἸ εἶοαὶ βϑυρμοδβίίοῃβ δηὰ ἰορίδίίοηϑ, Ὀαῦ ἀνθ [86 
ὙΟΙῪ ἰάοα οὗ 8 ροϊ᾿ἰἰσαὶ Μοββίδῃ ἰἰϑοῖ " ΤΠ τοδαάΐ- 
Ὧ685 ψ 0} ποῦ Η6 οουἱὰ γἱ᾽ο]ά ἰο {860 ἐτὰς Μοββιδἢ- 
ἰά6α, ἱτηρ᾽ ηϊοα ἴῃ 86 ταϊπάβ οὗ Ηΐβ αἰβοὶρ!ςθβ, ρσογϑϑ 
[ῃδὺ διηοηρ' θη 8180 06 ΡΓΟΡΘΥ ὨΟΡ6 οὗ ἃ ρο] 168] 
Μοββίδῃ δα θδθοη δΙγοδαῦ ονογοοῖηθ. ΤὨδὺ ἰδ Πογὰ 
ὩΘΥ͂ΘΡ ΤηΔ 6 ἃ βΒἰπρίο δἰἰθιηρὶ ἰο βοΐ ἰῃ χηοίΐοῃ ἃ ρο]ῦ- 
ς8] ργοΪΐθοῖ, ἀοεβ ποὲ Β8Ὺ δῃουρῇ: πὸ Βπὰ ἰμδὶ Ηΐδ 
αἰβοΐρ]ο8 πόνον ἀἰὰ βου Βυὺ ἰμδὶ 1ῃ6 [ιοτὰ βῃουϊάὰ 
Βυ ον ΗΪτηΒ61Ὁ τὸ Ὀ6 ἱπίτοἀυοορα δία ΠΥ 88 ἰηοὶν Μο8- 
Βἰδῃ ὉΥ Ηἰβ Ῥθορὶθ, 88 ΟΠΪΥ οομδίβίθην πὶ (ἢ 9 
ἐσ οὗ Ηἰ8 Μοββίδηβηΐρ δηὰ ἰμ6 ἰμοοοτα δ681}γ-͵ υδὲ}- 
βοὰ οχροοϊδίοηβ οἵ Ηΐβ ρθορὶθ. Τῇῃ6 ΘΕΓΓΥ τὰ8 106 
Ῥυνβοά Ὠἰβιογίοϑὶ [Ὁ] Βοος οὗἨ ὑπ6 Μοββίδηϊο Ἔοσρϑο- 
ἰδ 008 οὗὨ [βγϑεὶ, ἰπ σοῃξογτη υ πὶ [ἢ 6 Ῥτοϊαΐδβο : θαΐ, 
ἴῃ ἴῃ6 ἔοστῃ ἰῦ δβϑυμηθα, ἰὑ τγὰ8 ἃ ἰοϑίώηρ δοσοιηπηοάδ- 
τίου ἰο 6 Μοββίδηϊο οσροοϊδιίοη οὗ ὑπΠ6 ἀρ. [Ι͂ἢ [86 
τ] ΘΓΏ 688, [Π6 ΡΟρυΪὰγ βρίτιὶ πα ἰοβιοα Ηΐτ : ΠΟῪ 
ΗΪβΒ ΔΡΡΘΆγδηΟΘα ἰοβίρα ῃ6 ρορυϊαῦ βρί τὶ. Τῆι 8 ἰδδὶ 
ἯᾺΒ ἃ Ἰιάστησηΐ ὉΡΟῺ 86 Ὁ 6]16[ οὗ [86 Ροορὶθ; θυ 
ἴθ 88 δ'80 δὴ ρογίδης ρυγβοῦ οὗ {16 τἰβίηγσ ἴδ ἢ 
οὗ ἴοβθ πΏΟ {ἰγῸ} Ὀοϊονοὰ ἴῃ Ηἰπ. Το Ηϊπιβοὶε, 
βῃηΑ1γ, [86 Κἰηρὶν Ργοσδοβϑίοι 88 ἃ ῥγοίυάο οὗ Ηΐβ 
ΒΌΡΟΥΪΩρΕ ; Ὀυϊ 1 858 4180 ἃ ΒΥΠ100] ἰο ΗΪπὶ οὗ Η]Ϊ8 
Εἰογ βοδίίου, οὗ Ηΐβ ΚίηρΙΥ Ῥγοοοββίοη ἰὩτουσ [ἢ6 
ποῦ, δηὰ οὗ ΗΪ8 δίαιτα στοῦ ορὶρθδηγ. Ηρηοα ἴ86 
Ὠἰβίοτυ οὗ Ῥαϊπὶ ϑυπάδΥ 18 το ἃ5 δὴ Αὐἀγοηΐ 6880}. 
Ῥαϊμ βυπάδυ βίη β δὖ ὑπ6 Ὀορίηπίηρ οὗ Ῥαβδίοῃ- 
τ Οἷς, 88 80 δι οἰ ρδίΐοῃ οὗ Εἰδβϑίον ; υβί 8, ΘΟ γΘΓΒΟ- 
Ἰγ, ἱὰρ ἀδγ οὗἉ Οτγυοίβχίοι 8 σ ΠΟῪ τοβοοίδα ἴῃ [86 Α.8- 
σϑηβίοῃ ἀΔγ,---ἰ 158 δἰδὸ Ὀοδίῃρ (6 Πότ Β ἀδραγίυγο, 
᾿ 

4 [Ὁοπιρ. 86 τοιπδτκα οἵ Ὦτ. Ὗ Νλοτ ἐπὶ ἴοα. "ΤΏ δὺ- 
δυγαὰ δοδοτγίίοῃ οὐ [ὁ απο τ ϑιίδη στ απὸ. ὁ ταὶ 68}.8᾽ 61- 
ΤΕΥ τγδ8 ἨΪΐδ5 1δ5ϊ διίοιηθὲ ἴο ΤὉπηὰ 8 Ὑ)ῸΓ ἀν λίοδοίηϊς Κίῃρ- 
ἄοπη," [5 δ δ οἰ ΘΒΕΙΥ τοίαυϊοα θοῦ ΟἿΪΥ ὈΥ͂ [ἢ6 πη Πογαι ἔθ πὸ 
οἵ Ηἰς ρῥτουίουβ δσοπάθσί, τοἰϑοι ΠΩ ΑΕΘΥΠΙΥ δἷἱ ᾿πϑὶ Δ Ε018 
δηὰ οὔοσὸ οὗ ἰδὲ κἰπᾶ δὲ οοιηΐηνς ἴγοιῃ (πΠ6 ΕῚῚ Οδο. δῖ 
8᾽|΄|6.0 ὉΥ ἴῃ6 ἴοτῃ οὗ 1ἴῃ6 Θπίτν, ν᾽ ἰο ἢ τ 89 Μν 0 }} δήδρίθα ἴο 
ΤΟΙΏΟΥΘ ΘΥΟΥΥ͂ ἰὰο8 ΟΥ̓ ΘΑΥΓΠΪν ΠΟΥΘΓΙ δηὰ νου αἱ γ᾽ κἴοΥΥ, ὄν θὴ 
αν 189 Ὠοθδη πη οὗ Η͵5 ἰοἱ᾽οτ ὁγ8 δη ἃ ἴΠ9 δἰ τομάς ΘΟ δ, 
διά ἴο δοὶ ἰοτῖ [0 καρ γί] πδίυτο οἵ Ηἰ5 κίησάοτη. 8 
ἰοἸϊονσοσα ἀἰὰ ποῖ σδιτΥ δινοσῶβ ΟΓ ΘΡΘΑΓΑ, ὈπῚ ὈΓΔΠΟΒ66 οἴ 

Ἰπχ-ἴτοοδ, Δηὰ Ηὸ Ηἱπ)56 1 ἀϊὰ ποὶ το ἴδ νδι-ϑῖϑοα οὗ 8 
ἴῃς, θαξ 9 οοἱξ οὗ δὴ δδ6, (8:6 δυτηῦοὶ οὗ ροδοθ. Τῇδὶ ἐῃ9 

ΘΠΪΓΥ δά πὸ ΡΟ ἰσαὶ ΟΠΑΥΔΟΙΟΓ ἩΡΡΘΩΓΒ αἶϑὸ ὕἤγυμι (6 ἔμοῖ 
δαὶ 80 ἐμ τμὰ ἐθορῤρααο ἴοοξκ ΠΟ Ὠρτιςοι οἵ ἐρἀκαφυέος 
ΒΤΕΛ 1πη 18 πον 1{}86 οὗ ὑδδιιδ, Ὁ. γοδιῖ68 [ἢ 6 
{ἢ ἴδ οἱ Ἐοϊπιαγὰδ (ἴπΠ6 δὰ ΟΥ̓ οἴ ἴῃ 9 ρου αδ ἐμοὶ αθ- 
“πη ἐ8), απ ΜῸ]}1} ΓΟ Στ κα 1Ππ8ὲ Π6 ὙΠῸ ΤΏΔΚΟδ λἷ8. ΘΗ ΤΥ Πἢ- 
διτηθὰ τ ἢ πηδτιηοὰ ζ0]ον 6Υ8. Οἢ 8 Ῥόϑοοῦι δηἰ πηδὶ τηῦϑὶ 
οἰἴδον δ εἰγοραν δοκπον θάσοα 85 ΤΉ]ΘΤ, ΟΓ ὯΘ τηπδὶ δίῃ δὲ 
ἀου πίοι [π κατ 8 ἸΏΒΠΠΟΣ 8ἃ8 ΣΟΙ [468 81} ζοτοῦ δι ρου] ο δ 
Ῥοτον,- Ὁ. 5.) 
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ΤῊΕ ΟΟΞΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΕΒΕΥ. 

δηὰ (86 οοῃδοογδίίοῃ οὗ ΗΒ ομυγοῖ 88 8 ομυγοῦ οὗ 
ἴδιο ΟΥἸΌΒ5. 

[4. Ηκυβκκε : Οτῖβι᾿Β ΘΆΙΓΥ ἱπίο «ΘΓ ΒΔ] οτὴ ΓΟΓΤΩΒ 
ἴῃ ΘΥΟΣΥ ΘΓ ΟΌΪΔΡ ἃ το ογ  ὉΪ]6 Θοηίγαϑὶ ἰ0 [86 ΒῈ» 
δοαυθηΐ ραδϑαίου [Ι͂ἢ ὑῃ6 ΟὯ6 6186 Ηθ δβίδπαβ οἢ ἰ}0 
Μουμηιν οὗ ΟἸΐνοβ, ἰδ βροὶ οὗἨ ΗΪΐβ8 ρΊογυ, Ἰοοϊκίῃν ΟΥ̓ 
ΦογΌβδ θα, πἶο ἀἰὰ Βοπμασο ἰοὸ Ηΐπὶ; ἴῃ ἐπα οἵδοῦν 
Ηο νὰ ἰδ ἰο (ἐοἱχοίμα, (88 ρμἷαδοθ οὗ 86 β8κυ}}, βυγ- 
τουμἀοὰ ὉΥ ἴπΠ6 γτᾶνθδ δηὰ 8 Κ0}}8 οὗ τηδοίδοίοσβ. 
Βετο Ἠς Βοϊὰ Ηἶΐβ βοϊοπγη ΘηίγΥ, δἰϊοη θὰ ὈΥ ἔσθ 8 

, 8δηὰ ΓΟἸ]]ΟΤΕΙΒ δὰ ἴἢ6 δῃοιμίηρ τουϊ 6 : ἰμοτο Ἠδ 
18 ἰὨγυδὶ ουὖἱ οὗἉ {86 οἰΐγ, δυττουμ θα ὈΥ͂ δῃοιηΐςα, ἐοὰ 
88 ἃ, ΟΥΙΓΩΐηΔ), δηὰ ἰοὰ ὈΥ οἤοογβ δηὰ Ὄχθου ΟΠ ΟΤΆ. 
Βοτο Ηἰ8 ἀϊβοὶρ! 68 βοῦν Ηΐπὶ τὶ ρὶγ, δπὰ ἔδοὶ ἐΠοα;- 
βεῖνοϑ Ποπογϑὰ {ΠΟΓΘΌΥ͂ ; ἰμθόῦο ΤΠ6Ὺ ἔὌγβαιο Ηπ ἴῃ 
Οἰδιηδὺ δπὰ ἀδθδραΐγ. Ηρ 4]} νἱθ τ ἢ Θδ οὶ ΟἿΠ6Ρ ἴῃ 
Βορβογίῃρ δπὰ ρον ΗΙ8 ΘΕΙΥΥ ; ἰθογ6 [ΒΟΥ βρὶϊ 
ἰῃ Ηΐβ ἔδοθ, δῃὰ Ὦδθδρ 8}} Ἰκϊη 5 οὗ ἱρῃοσ Υ οα Η τη. 
ἨογῸ {πΠΟῪ Βργοδα ρμδγθηΐθ ἱπ [86 ὙΔΥ ; ἴπογὸ Ηθ ἷ8 
βίτρροὰ οὗ Ηἰβ σαγττωθηΐβ, πο δα Ῥαγίοα Ὦγ οδδβί- 
ἷῃγ Ἰοίβ, τ }]Ὲ Ηδ ἤδηρϑ πιο οὐ ἰῃ6 σγοβϑβ. Ηθσθ 
ὈπΔΠΟΪ 68 ἃΓῸ δίγονγοα ἴῃ ἰῃ6 ὙΔΥ, δῃὰ Ηδθ Ὑῖκ8 ΟἹ 
Ὀθὰβ οὗἩ ἤονγοτβ ; ἱβογὸ Ηδ 18 βοουγροὰ δῃὰ ογτονγηϑα 
πὶϊῃ ᾿Ποσ8. Ηδσγο Ηδ τ68 ἰηὶο 86 οἱτγ 88 Κίηρ: 
ἴπογο Ηδ 5 οοταρε]οὰ ἴὸ ὕδθαγ ΒΪ5 οὐσῃι στοβθ.0 Ἠθγο 
16 ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ Ζοοδατίδῃ ΘΟποογη [86 οουιΐηρ 
Είηρ ἰ5 1816 ; 1Π6γὸ [86 ΑὙΓΌΪ ΡτΟΡΠΘΟΥ οὗ ᾿βαίδῃ 
σοῃοοσηΐηρ Ηἰπὶ ἰῃδι 15 ἀοβρίβοα δηὰ γοὐθοιθα οὗ τζθῇ. 
Ηδετο Ηδ ἰδ βαϊυϊοὰ Κίηρ, διοϊὰ βῃουΐβ οἵ ὨΟΒΔΏΏΔΒ : 
ἴμογο Ηδ ͵ἰ8 γοοοιδα, δοπἀριηηοά, δπὰ ογυοβοα 88 ἃ 
ἔαϊδθ6 Ῥγορδῃοῖ δηὰ ὈΪδϑρῆθσηοσ. ἴῃ σο86 ᾿ἰΐο ἰ5 ΤΠ 6 ΓῸ 
ΒΟ} ἃ οομίΓαϑὺ---ϑ0 ἢ ἃ βυἀάἀθῃ ἐγδηβι 0) ἔγοτα ἰοΥ 
δηὰ ρΊΟΥΥ ἰο δυμα  !ϊδιΐοη δὰ ἱρηοτηίην}} Απὰ διὰ 
ὍΠ6 Εἰσὴ οχοϊ οηθηΐ οὗ ἐπ 686 ταρὶ ] γ- ΟΠ δησίηρ ΒΟΘΏΘΒ, 
ΟΒγῖβὲ τηδἰηἰδί 8 ἃ ρογίδοι ϑαυδηί τ γ, ΘΙ 6 Ρ μὶνίη 
ὝΔΥ ἴ0Γ ἃ τηοτηοπὶ ἰο ἰδ6 ἐτρογίυπ 165 οὗ Ηΐδ ἀχοὶ 
ἔγϊθ 8, ΠΟΥ οὐ ΓΘ πλθὰ ὈΥ (86 Δρρδζϑῃὶ βορβὶϑδϑ- 
Ὧ688 οὗ ΗΪ8 οΔυ89.---Ρ, 5.] 

ἩἨΟΜΙΧΕΤΙΟΑῚΙ, ΑΝῺ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

“68}}8 ΘΟΠ168 88 0 ΟἸ τι ρυ 0] 1οἷγ ὑο Ηΐ8 Οἱ1Υ : ον, 
ἴδο ἀδγ οὗἨ ἀρσοϊβίοῃ. [τ γαϑ, 1. ὑγορδγοὰ ἴον 
δδοτοα (ογοεὶρῃὶ; 2. Ἰοηροά ἴον τι ἐδθ πιοδϑὶ ἔδσυθηὶ 
ἀοβῖτα : 8. δἀοτηοῦ πὶ ἢ {Π6 τσοὺ ταΐγβοὶοβ οὗ Βαῖνδ- 
ὅθι ς 4. || ἃ ἔθβίδὶ γουϑδιϊοῦ ἔγοτη Ἀδανϑῃ : ὅ, δὰ 
γοὶ ἰΐ γὰϑ ἃ ΟΔΥ οὗὨ βονογοϑὲ ἰθϑὶ δὰ οὐ ἀδοΐβὶγο 
ἡ)υάσταοιὶ ΓῸΓ Ιβσδ6ὶ; θυϊΐ, ὅ.8}}γ, δ. αἷβὸ ἃ δ οὗ 
ἴῃ6 ρΡσοδοὶι οὗ τοἀοιωρίΐοῃ ἴον 6 βϑορὶο οὗ αοά.--- 
Φοδθυ8 ληὰ Φογιβα οι ; οὐ, [ῃ6 Κίηρ οὗὨ Ρ6866 δῃὰ ἴδ6 
ΟἾΔ οὗἨ Ρϑδοο: 1. δοδβίρηθα οὐὸῦ ῸΓ δδοὶ ΟἵποΣ . 2. 
Ὀτηρίησ οὁΔΟἢ οἴμον ἴῃ6 ἀοοπὶ οὗ ἀρδίῃ ; 8. ἔοσ δδοῦ 
οἶμον {ῃ6 τρϑδῃ8 οὗ γον δοαίίοῃ.---Τὴ Μουμξ οὗ 
ΟἸΐναβ: 1. Ηδ οϑπιθ οὐοῦ ἴ86 Μουπὶ οὗ ΟἸΐγ68,---ἰἢθ 
Ομ δὶ οἵ [86 Βρίγίι; 2, Ης ποηὺ ἴο θαυ ἔγοσῃ {86 
Μουηὶ οἵ ΟἸΐν68,---ἰ6 Μοάϊδίον οὗἨ ἰῃ6 ϑρἰτί!.---ΤῊ 0 
ἔοδβι8] οηίγϑηοα οὗ ΟΠ σίϑί ἰηΐο [6 ΠΟΙΥῪ ΟἾΥ, ἰὴ 18 βὶρ- 

᾿ Ὠἰδοδηοθ ἔοὺ Ὁ 4]} τη 68: 1. ΤΏΘ ργοβθῃι---88 [86 ΦΊΟΣΥ 
οἵ 186 11ἴ οὗ δαθυβ ; 2. {86 ραϑ---8ϑ [86 ΘἸΟΓΥ οὗὨ ἴῃ 6 
δηοίοηϊ σονθηδηὶ ; 8. ἴῃ6 δυΐϊυγο---δ ἴἰΠ6 ἰγρα οὗ 6 
οοπλΐηρ οὗὨ ΟἸ γῖϑὲ ἴῃ ρῖοσγ.-- -Τ 6 οοηορα]οὰ ἔγίθη 8 οὗ 
ΟἸγδὲ ἱπ [86 ἰϑίοσυ οἵ Ηΐ8 Κἰηράοχηῃ.---Τ 6 οὐδάϊ- 
δῃσ6α οὗ ὑπ6 ὕτο αἰδοῖ 68, ἃ βαύογο ἰοϑὺ οὗ δὶ τἢ.-- -ΤῊΘ 

ὉΥ οὗἨ ΟἸγίβὶ 6 ΒΟΘΥΘΗΪΥ ἰγρα οὗὨ ἰδ Θοτηΐῃ 
ὑαβόαν οὗ Ὠρδυϑῃ ἐι86][.--- ΤῊ ἔδθί81 ργοοθββίοῃ οὗ 
(80 Ῥχΐποο οὗ 1, οπρίαΓα! τοργοβθηϊδιίοῃ8 : 
1Π6 Ὀ]οβαίησ οὗ Ψ6000, βοϊοπιοπΒ τοῦΐο, (Π6 ποτὰ οὗἁ 
Ζοοδαγίδῃ. 3. ὕπάον πμὺ δἰσῃβ Ηδ ΔΡΡΘΑΓΒ: ἴῃ6 
δοΐσμδὶ οὗἨ ροδοα, ἰδ ραΐϊτὰ οὗ ρϑδοθ, [89 ρϑορίὶθ οὗ 
Ῥοδοὺ (ἴ6 ἰαδὲ ἰῃιθβοὶυ οχοίίθα, γοὶ πλοῦν ΒῺΥ 

ἴγδοβ οὗ ἱηρυττοοίίου)λ 8. δὶ ροδοὺ Ηδ ὈΣΙΏΡΕ : 
Ῥοδοα οὗ ἰδ ποδὶ τὰ αοα, ρμδϑδοθ οἵ ζθ]ονϑε 
πὶ ἢ Ὀτοι ΓΘ, ρ6 866 Οὗ Γϑοοποὶ !διΐοι τὶ ἢ [86 οχίδι. 
ἴης οτάον οὗἁ ἱπίηρα. [Ιἢ 8}} Τὼ Ῥοδοῦ.--- 6 1οθβοῦ 
ἰδυρηὺ ὈΥ 186 τοδὶ ρα] π)-ΘηΥΓΥ τ πουϊ ΔΗΥ͂ ἰγβοα οἵ 
ἱπβυγτθοιίου : 1. Βοραγὰ ποὶ ΠΟ ΠΑΡ ΠΡΑ7) ΟἸ τῖδὲ 88 
βοραγδιβα ἔγοπὶ ΗΘ Ῥθόρὶθ ( οἵη οὗὨ ἔα} 1}); 3. το 
ϑετὰ ποί (ἀοδροιί64}1γ) ᾿Ἰὸ Ῥθόορὶβ 88 δεραγαιθὰ ἴτοτι 
(εἷς Ομ τὶϑὶ (ἔγοθάοσλ οὗ δοπβοΐθῃοθ).-- - ον πὸ δου ά 
γοοοῖγο ὑπὸ ἰ,οτὰ αἱ Ηΐ8 θηίγαηοο: 1. ἃ ἀονοίου 
οὗ μοδτγί, ἰῃ ἰγυδί δηὰ οὐϑαΐθῃοο; 2. πίιῃ 86 Ὀγαΐβο οἵ 
1108; 8. πὶ ἔεϑεῖν οἴογίηρσβ οὗ ΟΡ βδυθδίδῃοο.--μῇἔ 
ὉΡ γοῦν μοδβ, Ο γ6 χαίοβ ἱ Ῥβ. χχὶν.-- -Ἴης Ηοδλππδ 
οὗ {16 ἔοβίδὶ συ ἰζα68 ; οΥ, Ιβγϑοὶ ἴῃ [86 Ὀοδυΐγ οὗ 
ΒρΡΓΐηρ: 1. ΤῊ.6 ὈΪοΒδοσὰ {11} οὗ ὑσοτωΐβα : 2. {πη (δαϊησ 
βονοτβ , 8. {86 ἔγυϊι τθδὶ τουδὶ ποὰ.-- -Ἴο ΗοΒβδΒΏΔ, 
88 6680 ΟΥ̓́Τ ἀκ ἷβ᾽ βοῃρς, μαϊκα ἰἰ,, ἴῃ 1Π|6 Ὠοδγίβ οἵ 
ΤγΏ6}.--ΤΏο Ηοβδηηδ ἴῃ 118 ὑπο] ἃ ἰββυθ: ΟΥ̓ 
Ηΐπι, δὰ [86 ἐοηριιο8 αἱ Ροηίθοοθβί.----ὐ ΘΓ] 6. Ομ0δ 
ΤΏΟΤΘ ἀσχοίιθὰ ὈΥ (Π6 δηπουποριηοῃὶ οὗἁὨ {86 Μοβείδὴ 
(οι) Μαῖί, 11.λ.--. 41} [86 που]ὰ πιαβί δϑδὶς πίιο Ηθ 
ἷα.---ἰοὐὰ ρτγαῖβο δηὰ {τὰ σοπίοβεϊοῃ.-- -Ἴ8ὸ ἀδγ οὗ 
βαϊναίίοῃ : Το. δγ, ἰο-ΔΥ, 1 γ6 π|}} βοὰν ΗἱΪδ τοΐοβ, 
ΗΘ. 11}. 7.- Ρ αῖτὰ υμάδΥ, αὶ ὈΓΟΡΑΓΑΙΟΓΥ ζοσίταὶ, 1. 
οὗ ἀοοὐ ΕΥάΔΥ ; 2. οὗἨ Εδϑίδσ ; 8. οὗ [86 ᾿Αϑοδηβίου ; 
4, οἵ Ῥρῃϊδοῦβί. 

Θίαγκο:--- ἢ δὲ δἰ δου γ ἀοο8 ἰ86 ,οτὰ ππδῖο 
ΔΙΤΔΏΡΟΙΩΘΩΒ ἔοὸ Ηΐβ δῃὰ ! --- ἃ Κίπσ ποθ Ὀεδὶ 
ἱΒγΟΏΘ 8 ἰῃ 1809 Ὠοασί.--- τα 81] [ΠΏ ρΒ ΒΡ Κα δοηοοσιν.- 
ἱπρ ΟὨτβὲ ἰῃ [86 βογῦρίατο ποσὰ [Ὁ18]16ἀ, 50 αἰδβὸ πηυδὶ 
μ6 Δ]Π]1οὰ 411 [Ὠΐησβ βρόίκοῃ ἰπ ἴμ6 Βοτὶ ΡίΌΓΟ σοΏοοττν 
ἰῃγ Ηἰΐβ οδυγαῖι.---ΟἸγϑι᾽ 5 ̓ἰπράοτα 8 ποὶ οἵ (δ 
πον]Ἱά, Ὀύὺὶ ϑργί δ]. ---Ἴ 6 πόσκβ οὗ Οοὰ ἃγὰ τοὶ τὰ 
οὐϑοσυδίίοῃ. 

Οενϊαοΐ:---Αἴλον δοεδυβ δὰ 80 οἴοῃ αγνοϊἀδὰ (}0 
ΒΏΔΓΟΒ οὗ Ηΐ8 δῃθιηΐθα, δ ΠΟῪ ρΡΌ68 ἀΐγοο ]Υ ἴο τηρεῖ 
ἴῃ ἀοβίδ Ἰοηρ ῥγοἀϊοιοὰ ἔος Ητπη : πἢ}116 ΗΪ8 ἔτγιομάϑ 
οσροοϊρα 186 τηδηϊ οβιδιίοη οὗ ΗΪ8 Κίηρὶγ ἀἰρτίϊγ, δηθὰ 
ΗΪΐ8 οποιηΐθβ οχρϑοϊοὰ ΗἹ᾽ 9 ἰοἰδὶ ἀοβιτγποίϊοη.---Τῆο 
ΟΡΘ8 οὗὨ ἔπθηαβ δῃὰ ἴθο68 ψΟΤΘ αἰἴκα Ὁ] 8]]οα, γοῖ ποὶ 
ἷῃ 186 ὙΑΥ Π6Ὺ τοβροοιί νον ἰμουρῆὶ: Ηθ βαδετοὰ 
ἀοδίδ, ἰὴ Ηδ σϊσης ρ]οτίουβ)ν οομαθος ἰη ἰϊ; Ηθ 
τοοοϊγοά Ηἰβ κίηρσαοιι οἷλ [Π6 ΟΓΟΒΒ. 

Ἡδωδῆον :---δοδὺβ ΟΥΟΓΒ ἃ}} ἐπῖηρθ τ] καρτγαίηο 
μι βάοτα δὰ ὑσγιάθῃοο ἴον Ηΐβ ὅπ] νοσε.---ΤῊ αὶ 
Τοῦτ Υ οὗ Ψοβὺ8β ἰο Φογύβδί σι. ---- 6808 158. αἰ πὲ} 
Βοδ Κίπρ' ΔΟΟ6Ε8 ἑηΐο ΟΣ Ὠρατίβ.---Τη κίηράοια οὗ Οοὰ 
8 Κίησάδοτῃ οὗ γμοηι]οημοθ8 δηὰ Ἰονο.-- -Τ ΤΊ ΘΏΌΥ οἵ 
Ομ τίδε: 1. ΒΙδιθ]θββ δῃὰ ἤΠαστη]θβδ., 3. νίδο δηὰ αἷξ- 
πἰβοὰ: 8, ἴῃ δοοοτάλποο τ]ὰ ἀν δηὰ ὨΘΟΘΑΒ1γ.-- 
ΤΏ οοπίγαϑε Ὀδί θη (Π18 ΘὨΙΓΆΠΟα δὰ ἰἢ6 Ῥαδδῖοῦ 
διἰϑίοιγ.---ηὸ οἱογβοδίίοῃ οὗ Φεβυ8 αἵ Ηἰ5 ἰδεὶ σὲ 
ἴγδῃοα ἱπίο ΦογΌΒα] θα : 1. ΒΥ δαὶ Ης Ηϊμπ861 ἀἰὰ ; 
δηὰ 2. ὈΥ͂ αὶ ἰοοὸκΚ ρἷδοο οὐ Ηἰΐπι ἰὨτουρὰ ἴΠ6 ἰῃ- 
ΒΕΓΟΠΙΘὨἰΔΙΠΥ οὗἁὨ οἰ οΓΒ.---Ὗ παῖ ὀχοϊοσμοθπὶ ἱπ Αἱ} [88 
ποῦ]ὰ δπὰ ἰῃ 811} {ἰπιο8 οοποογηίΐπρ «6888 [---Οη [80 
βτϑὶ Ξυμπᾶδυ ἴῃ Αἀγνοπὶ 8 αο8ρ6] τησδὲ 6 Υἱεπεὰ 
ἴῃ 56}, οῃ Ῥαΐτὰ ϑυπάδυ ἴῃ ἰϊϑ οομπροιοῃ πὶῖδ ἰδ6 
ΒἰΒΙΟΥΥ͂ οὗὨ {π6 Ῥαββίοῃ. 

722 Τετί αδ ἰλε Οοκρεῖ 70. Αἀνοηί.--- Ηοεεδαολ: 
-- Ὁ μηβι μοϊάΐϊηρ Ηΐβ8 ΘΠΊΡΥ ΠΟΥ δ ο σ 3.---}7ἐεν :--- 
Ῥίουϑ οἰ δυδβίαϑη, ἰπ 18 τα] δηὰ ἴῃ 118 ᾿ηδυ Π] ΟἸΘΏΟΥ͂. 
--ς- Βολειϊές :---ἰνὴ θη οδη ἰ86 ΟἸ γί βὰν οὐ Ἀἰπηβο 
ἰδαῖ βαϊναϊΐουι 18 οοσὰθ πίσσῃ ἰὸ Ηἷπι ῦ--- 1,900 :--- 6 
Ρτορδγδίοη [0 ἴπ6 σοτηϊηρ οὗὨ ΟἸγίβί. 

Τῆς Τεχί αὖ ἵλε Ο ͵72ον Ῥαΐνι ϑυπάαν.--- Κεῖν- 
λαγά :--ὐοϑυβ᾽ ἀορογίπιοηὶ Ὀοΐοτε δηὰ αὐτο 186 
ΒΉΪΝ ρσοοθ88 οἵ Ηΐ8 ἰαβὶ βοιτονϑ.--- αγηι .---ἶπ 41] 
ΟΌΓ βδὰ ἰΟΌΓΠΕΥΒ, Ἰοξ 8 ἰΔκ6 6808 ἴον ΟἿ βυΐάδ.--- 
«Βαοληιαπῆ :---ἰπἰγοἀποιίίσῃ ἴο (Π 6 ῬΤΌΡΟΣ οοἰθῦγδοα 
οὗ [16 ΒΟΙΥ ποοὶς.--- λίγοι :-ττιὰ οἶδηοθ ἰμίο (86 τ 



ΟΠΑΡ, ΧΧΙ, 125-14. δ81δ 

ἴαγο οὗ (89 Κἰηγάοπι οὗἨ ΟἸ δι .--- δέῥέπιαν :---Βομοὶά, [ αἰΐος οὰν ΗἨοβδηυδα ἰο (89 βοῃ οὗἩ θανὶά, ττῖιο ἷδ μο- 
τὸ) Κίηρ οοτηοὶὰ απο ἐδ06.-- πο θατο πὸ Ϊ ἴῃς ἴο Οδ ναι ῦ 

ΕἸΕΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ, 

ΤῈΕ ΟἸΕΑΝΒΙΝΟ ΟΕ ΤῊΕ ΤΈΜΡΙΕ, ΑΝῸ ΟΗΕΙΒΤΒ ΑΒΟΡΕ ΙΧ 1 ΑΚ ΤΡ ΕΙΝα. 

ΟἼΑΡΤΕΒ ΧΧΙ, 119-29, 

τ πα ον] 

Ἁ. 772 Πσιυδο 97) ῬΥανον ἀπά Ἀέονον, ἐπ οοπίγαδ υἱϊλ λα δόπ 977) Τλίουοα. ΟἿ. ΧΧΙ. 152-14. 

(Μδικ χὶ. 11-17; 1ὯΚὸ χὶσχ, 4ὅ, 46.) 

12 Απᾶ Ψοϑυβ νγοπὲ ἰηΐο [86 ἰθπηρ]6 οὗ αοἄ, απᾶ οδβὲ οαΐ 811 ἔμθι ἐμαὶ 8ο]4 δπὰ δουρὰὶ 
ἴῃ. (89 ἴθΙΏρ]0, δῃὰ οὐ θυ τον [ονογίαγηθᾶ, κατέστρεψε] ὑπ 6 [4}0]68 ΟΥ̓ [Π6 ἸὨΟΠΘΥ οἴδηρ- 

18 ογβϑ, δπὰ [16 βϑϑίβ οἵ ἔβϑηῃ ἰῃδΐ 8ο]α [οἵ 86]16γβ οἵ] ἄονϑϑβ," Αμὰ 
18 σι θη, ΜῪ ἤουβθ 8881} Ὀθ 68}168 4. {86 [8] Βουβθ οὗἩ ρταγοζ ( 

[μ ὅ βδ1ἃ υπίο ἔμθιῃ, [ὲ 
8. ἰν). 7); δ γθ μᾶγθ 

14 τιδάθ [τπδ 6] " 1Ὁ ἃ ἄθῃ οὗ ἰῃΐθνθ8 ἐυβ λῃστῶν, “67. νὴ]. 11]5 Απά ἰδ9 δ)ι1πᾶ δπὰ 
16 Ιδτμθ ἢ σᾶῖὴβ ἴο Ὦϊτα ἴῃ ἰδ ἰδταρία; δῃὰ 6 ῃϑα]ϑὰ ἤθη. 

1 γον. 19..--[Τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς, ἸΔρο δηὰ οἶδεν ϑγσωδῃ Ὑοσθίοπθ: 7 
Ταῖϊδον: Ταυδοπλγάπιδρ; δοῖογε φ ἀουολ. 
γ.ἴ; χί! 8: [μ0ΚῸ 11. 34.--Ῥ, Β.] 

4. ὝΕΣ. 18.--|ἃ ποῦν δοηΐδῃοθ ΟὐΖὮξ ἴο ΘοΙητ6 00 ὙΪΠῚῺ γοσ, 18, πὰ Βόποθ [86 276 ᾿πβογίδὰ. 

υδοηλάηπαϊον; 
Ῥοτοδ 610 οὔδσεά (0 109 1,οτὰ ὉὈΥ 1:6 ΡΟΟΙΓ 88 8 δι ιυδιίζο [0Σ ἃ ἴδ, 19 γυ. 

ο 8180 1,.Δηβὁ.--". Β.] 
8 Υογ. 18.---Ἰ Δοθτδην, ΤΊϑομοπάοτῇ [ΤΊ 6}196, ΑἸίογὰ], τοαὰ: ποι εἴτε, ψ6 πιαζο, πἰτῃ Οοὰὰ. Β.; 1., [Ὁοά, Βἰδδξ,], 

δοὰ οἰδιον δπείοπς δυϊδογ ἴοα, ἰμδἰοδὰ οἵ ἐποιήσατε οἵ ἴλο ᾿εοοόρέα (ἴτοτι 1,6). 
4 γον. 18.--[Ὁοταρ. [86 Απἰμοτγίσοα Ὑ γδίοι ἴῃ {6:. ΥἹ]. 11. ὕγοσα ἩΜΙοα 816 Ῥδδβακο ἰδ αποίϑὰ, ΛΔῃ στή ς, γοδδον, 

φὥωυπάονεν, ἰ8 ΒΊΤΟΩΘΟΣ ἐπ8ηὴ κΚὶ ἐπτὴ 5) ἐλίο Το Αὐἱμοσίζοα Ὑ᾽ ογίοῦ, ΒΟΎΤΘΤΟΣ, ΚΘΏΘΓΑΙΠΥ τϑηᾶοχα ἰξ ἐλέ4 7 (ἰῃ 11 νδδ"- 
βαᾷοα οὗ ἴ!6 Ν. 7Τ.}. ὁχοερὲ ἰῃ Φοδῃ χ. 1. 8; χυῇ]. 40: 2 ΟΟΣ. χί. 36. ΤῈ αἰ θγε ποθ ΔΡΡΘΑΣΒ Ὀ]δίγ ἰὼ Φοδῃ χ, ὃ: 
κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί, ἱλέοτεα απ γοῦδογα. Βαὶ 1,Ι ΒΟΥ 5 Αἰδελάογργωδό, ὙΠΟ Ἰληρο τοίϑί 8, 18 ἴσο δέγοηρ: αἱ- 
ἔοῦκο 186 γοτθο αποίδα ἔτγοπι γι δ δἰδηὰδ ἢ οοπηοοίίου ΥἱΓ [8.6 ΟΠΔΡΖΘ Οὗ τητος δὰ ἴῃ διοάδίης οὗἩὨ ἱπηοοδαξ 

Βοῖϊοε: ἀμδονλδλία, ϑρείωποα ἰαέγοημηι.--. Β.} 
δ γον. 14.---Οοά. Ο. τϑνοτϑθδ ἰὴ 9 ογάορς : χωλοὶ καὶ τυφλοί. 

οἱ οἶδο ἰδ0 δἀἀϊίίου οὗ [6 ᾿γοτὰ ,ογϑοηΔ.--. Β.] 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΛΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ες. 12. Δπὰ Εΐδ τσυοχῖ ἑπῖο ἴ89 ἴθ: }0}]6 οὗ 
(οὰ, αμὰ οαδῖ οτῖ.--- ΜαΑΡΙκ 5 δοοουηΐ 8 Βεγὸ ἰῃ9 
τΌτο οχαοῖ, Οἱ ἰδ6 ονοῃΐηρ οὗ Ῥαϊ δαηπάδγ 9}680.9 
ποηὶ ἰπίο [86 ἴθι ρ]6, δὰ Ἰοοκοα τουηὰ,---πιπουϊ, 
Ββοπονοῦ, ἀοίηρ, δηγίΐηρ ἴθ, Ηδ ἐβογθῦροι Γο- 
ἑασοα πὶῖῃ μι αἰδβοίρ!]68 ἴο Βοίδην, ἡ οἷν ΤΑΥ͂ ὈΘ 

οἀ 65 186 ογὰ 8 τοϑσ- Ὁ] 66 ἀυτίης 86 οϑ:- 
Βοϊαγοίηρ ποχὶ ἀδὺ 0 [06 ἴθ], (μ6 Κρ-(γθ0 

ὙῺ8 ουτθβοα. ΒΟῸΣ ζΟ]ονθὰ {μ6 οἰοδηβίησ οἵ [86 
Το Ϊ6. 

ΤΏΘ ἴδσαρῖο. -- αἰ τν 535Π|,͵ ὉῊῪΡ 59, 
ὈΤΙΟΝ ὨΠ3. Ηδτθ ΘΟγλ6Β ἰπίο Υἱοῦ 186 ιίδίουγ οὗἁ 
16 ἰοΙΆ016---ἰϊ8. οομδίτυοιίοι, διὰ ἴοστῃ, δῃ ἃ τοθδῃ- 
ἰηγ. Τὴ Φθν 8} ἴδια ρ]9 γγῶ8ϑ [8:6 ταγβίθγίουβ οϑμίγο 
οὗ βγαϑ] : βθῆδα ἐδ ΠΙΒΙΟΥΥ ἰβ8 (86 ΒΙΒΙΟΣΥ͂ οὗ ἴῃς, Ρθ0- 
οἷθ ἀοτῃ ἰὸ ἰμ6 ἀοδισπιοίΐου οὗ Ψεγυβαϊοη, Ἧ ὁ ΤΩΔῪ 
αἀἰδεπιρυίδη, 1. ΤῊΘ ροτγοά οὗἨὨ [86 μαϊγίδγοἢ) δἰ ἰδὺ : 
2. ἰῃαὶ οὗ [πὸ ἱδθογηδοῖθ (ἰγαυο ]ηρ, του 6806, δηὰ 
δὲ ᾿ἰδϑὶ γοβίηρ οη Ζίο") ; 8. [86 ἰθίαρ]ο οὗὨ ϑοϊοτμοῃ ; 
4, ἴῃ ἰογαρἷο οὗ ΖΟΓΌΑΡοὶ : ὅ. {86 ἰδίρ]ο οὗ Ηογοά, 
Ας ἴμ6 ἀοδβιγυσίίοι οὗ δογυβδίοτη ἰῃ6 ἴθ] αἶβαρ- 
Ῥοδγοά, 118 τηθδηΐηρ Ὀαΐηρς δοβογροᾶ ἰῃ (16 ΟἸυτοΣ οὗ 
Ομεῖδι: ἰ0δὲ ἰδ, [86 ἐγρθ ζᾶνθ ἢΪδ0θ, Οὐ Ἧδ8 ἰοβὲ ἰῃ 

[{π [89 Ἐπ 4115}} γογαίοῃ ἐμθ ἀοδη[16 ἀτέοὶο [8 τοᾳαϊτοά, 

ἴδ0 δηϊγρθ. ΤΊι6 ἐοταρ]θ-υἰβίοι οὗἉ Εζριὶοὶ 885 ΟἹ] 
80. 1468], ΒΥτΩ 108] τηθϑηΐης. ΤΏ δἰίοχωρὶ οὗ Ψυ] δὴ 
ἐο τορυλὰ [86 ὑδῖαρ]θ ΟἿ] ϑοσνϑὰ ἰο ἀοιηομείγαίθ ἰῃ9 
Ομ δυδηοθ οὐ ἰβ ἀοοτῃ ; ἀπὰ ἰδ ἰθίωρ]θ οὐἩ ἰδ 
Ἐφγρίδη 9.8 δ 1,ϑομίορο ἑβ γα ΟὨ]ΥῪ ἃ ὑἰγδῃβ οὙ 
τη! δοπ. Α8 186 ἰδωρ]θ, ἴῃ {0 ΠΔΙΤΟΊΤΟΡ Ξ6Ώ86, 
δὰ ἰῃγθθ Βἰβίοσίοδὶ ρογίοάϑ, δο ἰδ 6 βαποίῃδγγ οὗ (89 
θη} ]68 μδα ἴῃτθθ αἰν]810}8---ἰ6 Εὐτθοουτί, ἰδ6 βδῃο- 
ἴυδΥΥ, δὰ (ἢ Ηο]ΐοϑὲ οὐ ΗΟΪΥ οἵ Ηο]ΐθβ' 3,9 Ἧ '- 
ΠΟΓ, αγί. 7Τοριροί [4180 ἴῃ γδ]υδὉ}]6 αγίϊοῖϊθ 7έηι 
᾿]υδίταϊοα νὶϊὰ μἱδίοβ, ἰη Υ. ΒΜΙΤΗ Β δ κέοπαγν ὁ 
ἐλε Βιδῖα, νο]. ἰδ. ρ». 1460-1464]. ΑΒ ἰο [86 εἰμηϊ- 
οδίίοη οὗ 186 ἰθαρῖθ, οοσαραγθ [ἢ6 γασίουβ ἰγοϑξβοα 
με ΒΞπηπ, ΚυκτΖ, ΒΛΈΤΟΒΙσΒ, ΠΕΝΟΒΤΈΚΒΣΕΟ, δηὰ 
οἴδογϑ, ὑροῦ 186 4΄οεαϊο Ομωδ, Ὀὰϊ οδροοὶδ!γ ἘῈΠ- 
ῬΣΒΙΟΗ: Νὰ ἄον ἈΙοδαίεολοη, ΒΗ) ελώεισ, Ἷεἶμας 
1841, ἀμὰ Βσ“ηῆπ: 226. ϑαϊοηιοηίδολα Τεπαρεὶ, Κατὶο- 
ΤΌΠΟ, 1848. ΤῊΘ ΤΟ] ον 8.0 βοῖλθ οὗ 186 γ᾽ ον 
ἰδίζθῃ : 1. ΤΠι6 ἰθιρὶθ νγ88 ἃ θψυτο οὗ [86 υπΐγοσδο 
(Ρ11ο, δοβθρῃυ8) ; 2. ἃ βγγηθο] οὗ [δ ἀπο} ηρ-Ὁ]Δοθ 
οὗ ἀοἂ αἶνον ἐδ6 ΔΙΔΙΟΡῪ οὗ Βυτηδῃ ἀντ Πρ Ὲ ἄχος 
ΤΩΔΠῺ); 8. ἃ Νὴ οὗ {μ6 Ὠυμπιδη ἔοστῃ δῃὰ Ὡδίιγθ 
(ἰλυὑπιαῖθα Ὀγ ΡῬΆ11ο, μαΐϊπον, ΕΤἀογῖ 0}) ; 4. ἃ δγτὰ- 
ὉῸ] οὗ μοδυθὰ (Βδγ) ; ὅ. 186 Βγτη 00] οὗ ἴδ Κἰηράοσῃ 
οὗ αοὰ υπάον ἰδο Ο]ὰ σονοηδηὶ (Ηρ βίοηθετω, ΤΒο- 
Ἰυοῖὶς, 1860, οἰ6.).---ϑὸ ΖΔΓ 88 1Π6 ἰδ ρὶθ οὗ Θοὰ ν͵γῶϑ 
ἃ ΒΥ7Ω 0], ἰδ τ ἃ ἔχυτο οὗ ἰμ9 ἰδθοοῖδογ--οὗ ἰὼ 
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οἴὰ οὗἨἍ Βοδύοι ἩΔΙΟΪΝ οὐδ ἄούσι 0 οατίδ ; αὶ 
80 ἴδ δϑ ἱϊ πα ἃ {γρ0--ἰπδὶ ἴα, ἃ ὕσυγο οὗ Ββοιῃο- 
«ἰπρ ἴο οοτμθ "---ἰς νγὰϑ ἃ βριγο οὗἉ [8.6 Ὀοαγ οὗἁ ΟὨγίϑι 
(δοοογαΐπσ ἴο Φοδῃ 1ϊ.), διὰ οἵ Ηΐ8 Ομυγοῖι 88. (86 
τοδὶ βουβὸ οὗ Οοὰ. Απὰ ἴδυδ, 88 [86 Ηοϊϊοδὶ οὗ 4]} 
ἯΔ8 ἴῃ6 τηοδὺ οββϑηίΐδὶ ὑπίπρ ἴῃ (86 ἴγρα, ᾿ξ πίὶ]}] διὰ 
9 ὅπ8] δπὰ οοηδυτϊημηδὶθ τα] ἰζϑίίοῃ ἴῃ ἴῃ 6 κίπρσάοτῃ 
οὗ ρἰοτῦ (οορ. ΗΘΌ. ἰχζ. 24; Βον. χχὶ. 22). 

Απὰ οδεὶ ουΐϊ.---Τὴ6. ἸΟΟΔΙΠῪ οὗἨ [818 ΒΟΘμ6 ΜΒ 
ἐλ Οοιιγέ ὁ ἰλ:4 Ἰεηεῖοα. ΤὨο Βἰδίοτυ οἵἉ (818 οσυτί 
8 ΟὔβοῦΓο, Ὀυλ δ 8. ἃ ΥΟΥΥῪ ἱτωροτγίδηϊ οἰοτηοηῦ ἴῃ [6 
ὨἰβίΟΓΥ οὗὨ [πὸ ἰδταρῖο ; ἰὐ 18 οοῃηποοίοα πὶ ἴμ6 ἀσνοὶ- 
οριμοϑηὶ οὗἩ (116 ΠίοΓΑΓΟΔΥ οα ἴπ6 ὁπ6 μδηὰ, διὰ π|ι1} 
186 δἀναποοσηθπὺὶ οὗ ργοβοὶ Υἱΐλδιλ Οἢ ἴμ6 ΟΙΒΘΓ. 
ΤῊο οἴδηρσοβ ἩΒΙΟΝ {818 οουγί υπάογγεηῖ, τεβοοϊρα 
Ῥτγϑοΐβοὶυ ἰὴ οοῦγβο οὗἨ ἰδε86 γοϊ δίῃ 8. 6 ἴδθον.- 
Ὡδοῖο δά ΟἾΪΥ ΟὯ6 ἰογοοουγί, ἴΠ6 οουγὶ οὗὨ ἴ00 ΔΙΓΔΓ 
οὗ Ὀυτηϊ οεγίης (Εχοά, χυυΐ!. 1-8). ΤῊΘ ΟἿΪΥ ἰπί 
οὗ ἃ ἀϊβιλινοϊΐοπ Ὀοίνθοη (μ6 ῥ]δοα οὗ ἴ86 Ρθορὶὰ διὰ 
486 ρἷδος οὗ ἴδο ῥυγίοθιβ, ἰβ ἰμ6 οἰγουτηδίδηοο {παῖ [Π6 
ἴδνον οὗ ὈΓΆΒΒ ον ἴ86 ῥγοδβίδ᾽ υδϑαϊηρ (Εχοά. χχχνυὶ. 
8) βἰοοί ΠΆΓΟΥ 86 ΒαποίυδτΥ [ΒΔ ἰδ 6 ΑΙἴδ Γ᾽ οὗ Ὀυτγηΐ- 
οἴου. ἴῃ ἴδ6 ἴορὶο οὗ δοϊοιαοι ἰλ6 οουτί οὗὨ [ἢ 6 
Ῥτίθβιβ (([86 ἱπῆϑγ οουγί) νγχὰ8 αἰβιί στ δηθὰ ἔγοσῃ [ἢ 6 
ειεοαὶ οουτὶ (2 Οἤτοι. ἰν. 9). ῬΓΟΌΔΌΪ, 80, ἰὰ νὰ 8 
ἃ ἴοτπ βίθρβ Ὠἰίρθοῦ; απμὰ ἰδ6 δἱίαγ οὗ Ὀυτιςοθογίηρ 
Ὀοϊοπροὰ ἰο [86 οουτί οὗ ἴδιο ῥγίοβίβΊ [π ἴἰῃ6 [ΘΙ Ρ]6 
οὗ ΖοιυθΌΔΌοΙ, ΑἸοχαηᾶοσ Φαπηφῦβ (Β. σ. 106) δθρ- 
διδίοα πὸ οουτγὶ οὗ (.6 ῥγίοϑίβ ὈῪ ἃ ποοάθῃ {γ6}}18 
ἔγοσα [86 δσίθσῃδὶ οουτγί οὗὨ 86 ἰοτιρῖο (Φοβορῆ. 4η- 
ἐΐᾳ. χὶϊ!, 8, ὅ). Τα ΐ8 ποοάθῃ {γ6}118 ζανθ ὙΔΥ ἴῃ ἰμ6 
τοαρ]6 οὗ Ηοτγοά ἴοὸ οἱ οὗ βίοῃο, οὗ ἴΠ6 μερὶ οὗ δῇ 
6}} (ΦόβορὮ. “Βείί. “μά. νἱ. 6, δ) ; δῃὰ ἴῃ {818 ἰθσωρ]θ 
Αἰ5οὸ (1:6 οουτὺ οὗἨ 86 Οοπι]68 ἀϑδυσηθὰ 8 ἀσβηΐΐο 
οδασδοίοσ. ΤῈ6 ἰδ ρ]6 [8617 γγῶβ δυγστουπαοα ὉΥ ἴοτ- 

, ΤΒΟΘΒ, ΜΟΙ ἔοττηθα ἴῃ 6 Βθύθγαὶ οουγίβ ἴῃ ρσταάδιίοι. 
“ΠῊ 6 ουϊοττηοδὶ Βρ806 (ἴῃ ἴμ6 Ταϊτηυὰ : πιομηζαΐῃ οὗ 
ἐλ6 λουδα; 1 Μδο. χὶϊ!, δὅ8 : πιουπέαὶπ ΟἿ λ6 ξαποίμ» 
αν) ποῦ τουπὰ [88 ὙΠ0]6 ἰθπιρ]6, δὰ πδὰ βοϑογαὶ 
ξδιεβ. [10 νγᾶβ Ἰδϊὰ ψἱ} οΟἸοτθα βίομοθ, δπὰ Ὀθρὶ 
πὶ Ὀοδυῦ 1 84118. Α δ βίβρβ ἰρθοῦ ἃ βίοῃβ ἰδὺ- 
ἴοο, ἰὮγοα 6118 Βίρἢ, γϑῃ 8}} [ῃ6 ὙΔΥ γοὐπὰ, τ ἢ ὨΟΓΘ 
δηὰ (Βογὸ ατγθοὶς δηὰ 1,δ(ἰπ ἱῃβοσ ροΒ, ἰπαὺ ἔογ 86 
811 γῇο τ Γ Ὠοὶ δον 8 [0 Ῥχοσθρα ΔΩΥ͂ ἑλτίμον ἰονγαγὰ 
[6 βδῃσίιδγυ (οἢ ραΐῃ οὗ ἀραίῃ, Βοἰϊ. μά. νἱ. 2, 4). 
Ηομος {μ6 Βρδοθ οὗ [00 ὑδῖαρ]6 στηουηῃϊδίηῃ 88. δ 885 
(ΐ8 ᾿ἰπυῖὶ 88 Ῥθϑῇ οδ θὰ Ὀγ Ολγίδέαπ αγολαοϊοσίὶεί 
186 Οουγὶ οὗ [86 Οφῃ 1168." (8:6 πον, σωδ Τεηιρεί͵ 
ἱϊ, ν. ὅ81.) ΤὨγουρ [818 οουγὶ 88 γοδοῃπρα (Π6 οουγὶ 
Ῥτοροῦ, ποι ἴῃ 118 ὁγεασξῃ, νὰϑ αἰνί θὰ ἰηΐο ἰδ6 
οουγίϑ οὗ [86 τηεῃ δηὰ [6 πόταθῃ ({86 ΖΌΣΤΩΘΣ ἸΟΥΤΟΣ 
[δὴ {Π6 Ἰαιίογ), Ὀαὺ ἰῃ 18 ἀορέδ, 'ττὰϑ ἀϊν θὰ ἰηΐο {16 
οουγὶ οὗ ἴ86 Ρθορ]6 απὰ ἰδμδὺ οὗ ἴδ6 ῥτγίθδίβ.υ ΤῊΘ 
“ (ουγὺ οὗ {86 αφη.1168 ᾽"ἢ στον ἴῃ ἱσωροτγίδμοθ ἰῃ ῥτοὸ- 
Ρογώοῃ δ ἴμ:6 ἀἰβιϊποοῃ αίνγθθῃ Ῥγοβεὶ γί οὗ ἰῃ6 
διδῖὶο δῃὰ οἵ γἱραιθουβηοβθ οᾶπλ6 ἰο ῬὈγουδὶ ἢ δπὰ ἱΐ 
Ὀθοδιὰθ ΟἸΒΙΟΙΩΔΓΥ ἴον ουθη ἀονουὶ ἀφ: 168 ἰο Ὀτίησ 
εἰίϊα ἰο 86 ἴδια ρ]6. 

ὙΓΑ οἰτουτηϊοσαί(ίοη οὔ ἴμ6 Οοτδῃ: Ἡεραοδέϊα, ἴοτ 
ἩΔΙοΩ 1 ΚηΟΥ οὗ 0 ργϑοίδο δα ἰγ δι οπῖ ἰῃ ΕΘ 8ἢ,---Ὁ, 8.} 
{Το Ἑαϊηῦ. τγαπ8ῖ, ἰθτο, 6. οἱϊεῃ, γσούθγβοθ ἴμ9 ΒΟΏΒΘ 

οὗ ἰμὸ οτγἰχίηαὶ, δηὰ τορῖβ: ὧδ ἐλ αἱδίέποξἅίΤοη . .. . τοαϑ 
ἀἄοπϑ αὐοαν (ἴὰ αοτίπαη : λογοογγαῦ. ΤῺῊ6 ΣΔΌΒΙἶ Δ] ἀΐ8- 

ἀποίίοπ Ῥοΐπσοου “ΣΙ “Δ δὐὰ ΟἼΝΓΙ ΛΔ οὐ “Δ 
ἘΠ ὧτ ἤγοιῃ Ὀοΐηρ ἀ0} 8 ΔΥΓΑΥ͂ τ], ἀρροδγεὰ γ0δὴ ἰπ [δ 9 

Ἰαῖοσ ἰμδύουυ οἵ δυάαίδιη, δπὰ τγδβ ἴῃ 70}} ἴΌγοῦ δὲ ἴπο {{π26 οὗ 
[0 δροείῖοδ. Ϊη ἴδο Ν. Τ. 1.6 Ῥχγοβοι γίδθα οὗ [0 μἂϊθ ΔΙῸ 
οαϊοὰ οἱ σεβόμενοι (ον φοβούμενοι τὸν Θεόν), Αοἰω 
Χ. ὃ: χίἑ!. δ0: χνΐ. 14: χνὶϊ. 4, 11: χυῆ!. 1 (Θοπιρ. Φόδορ, 
«ἀπέϊᾳ. χίν. Ἷ, 2)} δεν ὝΟΤΘ ΙΏΟΓΘ ΒΌΒΟΟΡΟΌ]ὁ 100Γ ἴΠ0 ψοβρ6] 
ὅδ (00 ὅονδ δπὰ (ἀοπ 68, δὰ ΚΟΠΟΓΆΠΥ ἰοτηηοὰ (.}6 π1|- 
660 οὗ (0 ΘΟ. 9- Ομ τί δι !Δἢ σοηστορβίίο4.---. Β.] 

ΤΒοδο ἰδαὶ κοϊὰ δοᾶ “ Τῃ 186 οουτὶ 
οὗ ἰδ6 (ἰθῃι 68 τ ἴδ6 οα τοι] τηδικοὶ, 
ἑαδεγηα, πιοτὸ βου β οἷα] δηΐτη4]8, ἰβόθη Βα, οἱ], πῇῖπς, 
δηὰ οὐδοῦ ἰπΐησ8 ὨἩΘΟΟΒΒΑΓΥ [ῸΣ [86 Βογνΐοο δηὰ βδοτὶ- 
βοα, τγογο ἰο Ὀ6 οὈἰαἰποα.") [Γἰρμμοοι.--- 89 ΔΈ 168 
οὗ ἴλο Σου Υ Ὁ ΔΏΚοΣπ.--ΤΏΟΥ σδδηροά, δἱ ἃ οεσ- 
ἰαἷπ ῥγαπιΐαμι, ἴἢ6 ΘΟΙΏΙΏΟΙΏ ΙΔΟΠΘΥ, ἩΓΪΟΝ ἨᾺΒ δο- 
οουπίοα ργοίδπθ, ἴθ. ἴ86 ἀοῦ]θ6 ἀγδοῖστηββ πιϊοὴ 
βοσυρὰ ἴοσ ἴ86 ἰϑιρ]οἰτ Ὀυῖ6. ΤΉυΒ [86 ἀρσοηίβ δ 
πδὰ ἴο οοἱἹθοὶ ἐμ6 οι ρ ο-ἰσ αΐα ἔγοσῃ 86 ταῦ ουλ 
αἰδιτῖοιβ τοβοτίοα ζΌΠΟΓΘΙΥ ἴ0 {μ686 τη ΠΟ -ΒΑσισοτα. 
Αοροοναΐης ἴο [απάϊΐυβ, [686 οΟἸ]οούογβ ἱβοιηβοῖτοα 
ἸΟΟΚ ομδγρα οὗἩἉ (86 Ἄχοιβηρο ἰπ (0 ἰερ]α. [ἱ 15 
ΒΡὮΪΥ ργοῦθδ 6 (παΐ ΤΩ οὗὨ 8086 τᾶπὸ σβϑπὴθ ὕὉ 
ἔτοσα 16 ΘΟυπίτγυ ρδϊὰ αἱ (ῃἷ8 ὕτηθ (μς ἰτϊρθαΐο ποῖ 
611 ἀχο ἴῃ [86 τηοπὶ οὗ Αὐδῦ. “Απὰ ρμοββίθ)ν οἶμον 
Ὀυπίποββ οοπηθοίοα πὶ ἸποποΥ-ΟὈὨδηρίηρ ὈΥ ἀοστοοῦ 
Ἀδὰ οτγορὶ ἴῃ." Μογογ. 

Τὴε Οἰεαπεῖησ οΓὙ ἰλε Τοηιρῖε.--- Αοοογάϊηρ ἰὼ 
Ῥράγοα, Ὗ οἰδίοῖη, 1ἴοἶα, δὰ οἴμογβ, ἐπ δοὶ πϑ 
ἰἀοη σαὶ πὶϊ ἴμ6 οἰοαπβίηρ τηοποποα ἴῃ Φόδῃ ἰϊ. 18, 
νὰ ΐοῦ Βοϊοηροὰ ἴο ἴῃ6 τβι νἱδὶῦ οὗἩ Φθβὺβ ἰο ἴῃ6 Ῥδβε- 
ΟΥ̓Οῦ ἴον Ηΐβ ὀπίγβποο Ομ ΗΪβ τοἰηϊβίσῃ ; βοοογάϊῃς 
[ο ΟΒτγβοβίοτῃ δῃα σηοβὲ τοάογ οοτητηοθπίδίοσβ, [δ 
δοοουηΐ οὗ ἰδ6 Ξ'γπορ ϊδίδ 18 ἃ τοροϊ οι οὗἩ [πδὲ θδτ- 
Ἰῖοῦ οὔθ. [ἰ ἷἰβ οὐνίουβ ἰμδὶ [Β6Υ οεἰϊ δὰ {πὸ φασ]οῦ 
δοίίΐοῃ οὗἨ {86 βδιθο κίπά, Ὀθοδῦβο ἰμ ον ἐθοογὰ, ζϑη- 
ΘΓΘΙΪγ, ΟὨΪΥ (}6 ἰαϑὶ οἵ ΟΠ τΙβ Β υἱβὶῖβ 10 186 ἔοραϑι. 5 
Βαυὶ ἴον Φομπ᾿β ροϊμξ οὗ υἱεῖ, [868 ἔοστηοσς οἰδαπείτσ 
ἯΔ8 8 ἀροβῖνο οὔ βῖβ, αηὰ νγὰ8 σϑοογάθα ΌΥ εἷπι δὲ 
βῆ. ΤΏΘΓΟ ἰ8 Ὠ0 αἰ ΔἸ ΟΟ ΟΥ̓ πὶ δδβυσηϊηρ,, 858 τῃ6 α}.- 
ποι παγγαινοθ σοαασῖΐτο, ἰμδὲ 186 δοὶ τγαϑ ρογζοιτοοά 
ἱνῖοο. Απὰ δι μουρὶ ἰϊ ταὶρμῦ Ὅ6 ρῬοβδίθ]α (μδὶ [86 
ἔντο Γοοοτὰβ χτηυ λ}}} ἱηβασηοορα Θδοἢ οἶμον (848 Νοδῃ- 
ἄθν, 1Ζεδεπ “ἴεδιι, 888, ἀϑβυχη 68), ἰὺ ἱβ ῥ]δίπ {μδὶ 186 
Ἰαίοῦ 88 1.8 οσῃ δάνβδῃοθ ἴῃ τηθδηΐησ. Αὐοοοσάϊῃρ ἰὸ 
Μετ, Φε808 ἀϊὰ ποὶ βυΐϊον ἰπδὶ ΔΠῪ τοδῃ ἐμουὰ οΔΤΥ 
γοβϑοὶβ ἰβγουρ ἐμ6 ἰοταρ]θ (οἷ. χὶ. 16); διὰ, πρὸ 
ἴῃ Φομη τὸ τεαὰ, “" Μδακο ποὶ ΜῊ ἘδιΠογ ΒΒ Ποῦδε ὦ 
λοιιδο ὁ" νιεγελαπαίζε,," χὰ [86 ἰΔδί δοοουῃίδ πε γεδὰ 
οἵ (86 πουβθ οὗ ῥτασοΣ ἴον 811 παιϊοῃιβ Ὀοΐηρ ἱαπιρᾶ 
ἰηΐο α ἐεπ ο7 Υ' 8, ΑΒ ἴο ἰδ [Κογ  δΒ πδυτδπηὶ [ὉΓ 
αἰἰδοκίηρ [86 οχίβύπο ἱστοχυ δι τ65, πο Βδὰ ΡῸ 
ΘΟΙΩΘ ΓορπΪδν ΟΥ̓ ῥσϑοίϊοθ, γαγουβ Ἔχ δηδίϊοσβ μδτα 
Ῥδθὴ ρίνοη. ϑοϊάθῃ ((ε οἴμγο παέ. εἰ σεπί. ἵν. 6) ἀ:νὰ 
οἴμοῦβ ἐουμᾶ ὑροῦ (86 δοὺ οὗ ῬΒίμθἢ 88 (Νυπι. ΣΧΥ. 
11) [86 Ββαρροβί(ίοῃ οὗὨ δὰ Ιβγϑϑ 8 ΤΌΣ ΠΕΡ {πὲ 
ἴ8, (86 ταν οὗ δῇ οὔσθ δηὰ υἱο θΔΟΥ δββδαυϊηρ δηά 
ΔΌΟΙΒΗΐπρ ΔΏΥ οΥγΐης οδποθ ἴῃ ἰμ86 {60 ΟΓδΟγ. 
Ττἄοκο (ὐπι. οἡ “οὴὶπ, ᾿ὶ, 1δ, 16) {Π] 1.8. διαὶ σϑαϑὶοῖ- 
ἴδια ἃ8 ἃ τὶ ρῃ!ϊ δὴ ποῖ Ὀ6 ρτόνϑῃ, γεῦ ΠΘ ρβδίμοτβ ΠῸτ 
86 Ὠἰδύοσυ οὐὁἩ ἰμ8 ρθορὶθ δηὰ ἴΐθ πυϊπρβ οἵ ἰδ 
ἘΔΌΌΐηΒ ἰμαὺ [86 τοϊοττηίηρ νοοδίίοῃ ἴῃ [86 δοπιβα 
οἰυγοῖ, ἰδ ἰδ τον οχβίθα, βιίοοά μῖσθογ ἰμδὴ (δὲ 
δχίοσπδὶ τῖρῃῖ, ΟΥὦἁ οουγβα, ἰδ 18 ποῖ ὨΘΟΘΕΒΑΙΎ ἰἴο 
δεβδυσὴθ δαὶ [8 τρῦ τὰβ ἱμνοδίοα σῖ} [εξεὶ 
ΒΑποίΐομβ, ΤῊῺΘ6 τοϑ] αὐοϑίοῃ 85, Ἡποίδμοῦ (δοτα 
ΑΥ̓́ΟΣ ὍἋ8 8 δοκποπίεαρτηθηξ οὗ 8 στῖρῇῃςϊ (0 ἱπίεν 
ἔετα, απᾶὰον αἰνίπθ ἱτωρυΐϊβθ οὐ 88 ἃ ργορδοῖ, πὶϊδ 
οσϊβίίμρ ἀῦυβοβ. Απὰ οὗ ἰμαὶ ἔποσο δὴ Ὀδ Ὸ 
ἀουδὲ ; ἱπάροά, (86 βαὰ ρῥγεϊυὰβ οἵ (818 χραδιοίϊεαι 
μα ἰῃ6 Τἱο]θμοα οὔ ἰ6 ὑγοίβοιβο 5ἰωοοῦ δι 
1ονἱ (αεπ, χχχίν. 26), δπὰ ἰμ6 Ἰαδὶ ρεγγεγβίου οἱ 
ἢ ταὰϑ ἰῃ6 οοπάυοσί οὗ ἔπ Ζοαδὶοίβ ἀυτίηρ [116 εἰερὸ 

- [80 αἶδο ΑἸζοτᾶ, Το οτηϊβείοῃ οὗ ἴδ ὅγεὶ εἰϑαπδίης ἰἃ 

180 Βυπορι[δῖ8 [6 'π ΤΟΙΩΔΙΚΔῸΪΘ οομϑίδιθῃου πὶ} (80 (Δεῖ 

(δὲ ὑμεῖγ παγγαίίνο ἰδ ϑχοὶ υϑίνου δ δῶμ ἀπε] 118 ἰδδὲ 
ἸΟΌΓΏΟΥ ἴο Φεγπβαίοα, [τ [8 ἐπι ροβδί Ὁ] τθαὶ εἴτ μοῦ ἴδ ὅγ- 
πορτίδι8 οὐ οι διιουϊὰ μαῦο τῃδάθ δασί! ἃ στοῦδ οἴτοῦ ἰδ 

ΘΙ ΓΟΠΟΙΟΩΥ͂, 88 ἴἢ0 ΒΥΡΟΒΙΘΕΙΑ οὗ ἴδιο άομ δὲν οἵ τἴΔ6 ἵν 86" 
ταῖγοδ δόέδισαθα- Ῥὶ Β.} 



ΟΠΑΡ. ΧΧΙ. 12-14. 

οὗ ἰδ9 αἰΐγι Βοίποοθη ἔδιοδθ οσίγοιηθα, ΠΟΎΘΥΘΊ, 
Ἴμογο ὍΓΘ ΤΙΘΩΥ͂ ᾿ΠυβίτΟοΌ8 ᾿πδίδποοβ οὗ σραϊοιΐβῃη : 
διὰ, ἰῃ ἰἰϊβ ρυγο ζπμαἀδιπθηίδὶ ᾿άθδ, ἰζ ΘΟ πα! 68 
ΤΩΔΏΘΏΥ ἴῃ ἐμ6 αἰΒοὶρ] πο οὗ {86 ΟἸγβδῃ Βαγοι." 
Τμαὶ, δ Ηἰβ ἔγαι οἱοδηβίηρ οὗ (80 ἴδρὶθ, 96δι8 
δοίοα ἔγουα ἴμὸ ταρυΐβο οὗ ργορβοίίο δὰ δοὸ- 
οοτάϊηρ ἰο ξοϑὶου ται, ἰΒ ῥἰδίῃ ἔγοια [86 οοῃβίἀθγα- 
ἔοι ἰδὲ Ηδ μαὰ ποὶ γοὺ ρυ Ὁ] οἷν δηπουηοορα Ηΐμπ)- 
86 υπάον 186 μδῖηθ οὗ ἰὴ0 Μοδβδβίδῃ : δῃὰ ἴῃ6 Ενδῃ- 
κε θὲ εἰρη βοαην τϑέεσϑ ἰ9ὸ 86 βαγίηρ, “ΤῺΘ Ζ68] 
οἵ ΤΗΐπο μουδ6 διαί δαίθῃ τὴ ὑρΡ᾽ (ϑοδη ἱΐ. 17). 
ἯΤ6 ΙΩΔΥ͂, ἱμοτοίογα, ἰθυ8 ἀἰδιησυ θη: Ομ 86 βγϑέ 
οοοδδίοη ΟἸ σὲ δἰϊδοϊκοα [86 δθυβοβ οὗἨἁ ὡἰ.8 ἰδσιηρὶθ 
ἴῃ ἴδ Δδυϊδουῖ οὗὨ ργορβοίίς σζϑαϊοϊίβιη : οἢ ἰδ6 
βοοομὰ οσοϑείομ, ἰῃ ἴπθ δυϊμοσῖν οὗ 86 Μοββίδῃ. 
Βυὶ τὸ πιυϑύ ποί ογουίΐοοῖς ἰδ ἴδοι, ὑπαὶ [ῃ9 
ἔοχτοον δυϊδβου τ ἔοτταβ ἰ89 ἔσθ Ο]ὰ Ἰοδβίδιηθῃὶ 
μαβὶβ ἴον 186 ἰβείθγ  δῃὰ ὑπαὶ {86 Μοββίδῃ, 88. ἃ 
ΓΟοστηοσ, γ͵γ88 ὑ86 σοπβυτοχηδίΐου δηᾶὰ βου βοδοι 
οὗ (16 φγορβοῖο ζϑαϊοϊψβυηυ. Μυοῖ ᾽85 Ὀθθὴ βαὶα 
δὺουῦϊ (6 αββοηὶ οὗ (86 ρϑορίϑ. ὀγίζομ δηὰ ΨΦογοπιθ 
τοξατάοα {μ18 849 ἃ βρθοϊῆς τηΐγϑοϊθ Βουθ 658, ὑπ 
ἴδοι ἰ8 ἐσχρίαϊποά ΌΥ ἰδ ταϊγδου ουϑ ἰμηθυρηοθ οὗ 
0 Ῥτορμθο πηδ᾽θδιυ οἵ ΟἸτίδῦ ὁπ ἴ86 οὁμθ παπὰ, 
δηὰ οὗ {86 6Υἱ] οομβοίθμοο οὗ ἰδ Φονα οἢ ἰδπ6 
αἰδον, 

. [186 5116 ηὺ βυδτηϊββίοι οὗ (8686 ὈῦγοΓΒ δηὰ υϑηᾶ- 
618, ΤΟ ὈΥ ἰδμοῖν ῬὨγβΙοαὶ ἔογοθ τοῦ ΘΑΒΙ]Υ Πδνθ 
σνετρονεγοαὰ Ψ6βυβ, ΘΟΒΟΙ ΔΙ ΘΙ Υ ῬΓΟΥ͂ΘΒ [8.8 ΒΌ ]Ϊπγ6 
ΤΟΟΓᾺΪ ταδή 650} δὰ ρόνοσ τὶ πο ΟΌΣ υ]ΟὺΓ 
Ῥοτίοιταοα {88 δοί, δῃὰ β᾽ϊθποθβ ἰμὸ οὈὐθοϊίζοῃ οὗ 
ΒΟΙΩΘ τηοάστγῃ δίκορίϊοβ, τ ὮΟ 860 ἴῃ ἰδ 8ῃ: Οὐ τ δ οὗ 
Υἱοϊοπὶ ραββίοῃ, πμἱοἢ '8 ΑΙ ΥΔΥΒ 8 βῖρτι οὗ ὙΠ ΘΒ8. 
11 ντγὰβ ἃ ἠιάϊοἶα] δοὶ οὗἩ ἃ τοϊϊρίουβ γοΐοστηοσ, υἱηὰϊ- 
οδίϊηρ ἷἱπ θὲ δὰ ΒΟΙΥ Σθὰ] 186 μόθον οὗ ἴπ6 οτὰ 
οὗ ἴδ6 ἰεωρ]6, διὰ γουθαὶθὰ {πὸ ρρεβθποθ οὗ ἃ βυροι- 
Βυμηδη δι ποτ ἀπὰ ἀϊχηΐίγ, τοι Α]]οὰ ον {8686 
ῥτοίδῃβ ἰγδποἰζοτα τὶν ἅνγθ, δπαὰ τηδᾶθ {βοτὰ Υἱοὶ 
ὙΠ οαΣ 8. τηυστουῦ, Φοζοῖηθ ΤΟΘΆΓβΒ {Π18 Ἔχρυ βίοι 
οὗ ἃ τουϊεϊτὰὰθ ὮΥ ομ6 Ἀυμιθῖο ἱπαϊν αι} 88 {86 τηοβὲ 
νοηάογῆυ! οὗἩ [16 πλίγδοίοβ, δη ἃ βαρροδβοδ ἰπδὺ ἃ βδπιθ 
δη ΒἰδιτΥ ΤΥ ἀατίοα ΠῸμ 6 6γ68 οὗἨ ἰ86 βανίουγ, 
δηὰ τῃδὶ ἰ..6 τηδ᾽οβίγ οὗ [86 ἀοὐμοδα γγἋδβ τδάϊδῃν ἴῃ 
Ηΐβ οουππίθῃδιοο.---Ρ. 83.} 

γεν. 18. Διὰ Εἴθ παϊὰ ποῖο ἴδοσα.---ἰρα. Ἰνϊ. 7: 
“Ἐὸν ΜΥ Βουδο 888}} Ὀ6 641}104 μ6 ΒοῦΒθ οὗἨ Ῥγϑυον 
ἔοτ 411 πδιϊοῃβ." Φ6ν. νἱὶ. 11 : “18 (θη [18 ὨουΒ6, 
ἙὨΙΟΣ 18 οα]1οα ὉΡ ΜῪ πϑῖρθ, Ὀθοοτὴθ ἃ ἀθῃ οὗ τοῦ- 
ὈεΓΒ ἴῃ γοὺν ογ68}» ΤΏΘ 5 ῥαββαρθβ δγὸ αυοίϊοα 
ἤγοοῖγ, δὰ Ἰοϊποὰ ἰοχθίμον δοοοσαϊηρ τὸ ἱμεὶν ΟἹὰ 
Τοριαηοπΐ τησϑηΐῃν.---ἴὰ Ἡμαὺ Β6Π886 ἃ ἀθῃ οὗἁ τῸΡ- 
ῬοΙΒ᾽ 1. ΤὨΘΟΡΕΥΪδοὶ : τὸ γὰρ φιλοκερδὲς λῃστρι- 
κὸν πάθος ἐστίν. ὥ. ἘγλίΖθομο: Υὁ μαίδον ἰοροίθο Ὁ 
ΘΙ ΙΩΟΠΟΥ͂ δηὰ δηΐ 83 ΓΤΟΌΡΟΙΒ 6Ο0]]6οὲ {πΠοὶγ 
ὈΟΟΙΥ ἴῃ μοῖρ ἀθη. 8. Βδυβοποη υβοὶ (Ζοδοπ οἷδε, 
809): ΒΥ ἴμ686 ΔΡοταϊηδίζοῃϑ {86 ΟΘῃ 1168, ἕο τ Ο86 
ῬΓΆΥΟΣ [818 Ποῦβ6 γγὰδ βήμα τναίρ: δ:Ὲ καρὺ Ὀδοῖς ἔγοσω 
(οὐ βογυῖσο, Αϑϑυγοάϊυ, [86 ἔδοὺ [μαΐ ἴΠ6 ρἷδοθ οὗ 
ῬΓΌΥΟΓ ἴογῦ ἴΠ6 θη 1168 γγἃ8 τηϑὰθ ἃ τηδγίζοὶ ῸΓ 
Ὀραβίθ, 8 8 ΤΟΌΟΥΥ͂ ἰμβῖιοίοά οἡ {δπθ τγὶρῖθ οὗ 
86 Θομ 1.8. Ζπυπαπὲῳ πτὰβ ουἰταχοὰ Ὀγ ἐδ 7αἶθό 
ολιγοϊμίπεδα οὐ ὈϊροίτΥ οὗ [86 δον Β οὐξμηι σοηδγὲδ 
λωπιαηὶ. 

γον. 14. Δοὰδ ὈϊΪπηᾶἃ δοᾶἃ ἴδ) ῬΘΥΒΟΣΙΒ ΟΟΣΏΘ 
ἴο ἘΣ ..--Απὰ ἴποη Ηδ τυτηοα {μ6 ἀρβρογαιθα ἰθ- 
ΟΪὸ ἀρσαΐη ἔτοτη ἃ ἀδθῃ οὗ ΓΟΡΌΘΙΒ ἱπίο ἃ Βουβθ οὗ 
ἹΔΟΓΟΥ͂. 

4 ΠΊ ἰοοΚ ἐδο ΙΌοτὶν οἵ βυδεϊ αἰτίης 1816 ἰᾷθ8. ΤὉΥ [86 
- οὗμ ες 48 ΡΗΜΑΝ Θίααξδε" ἴδ ον χίηβὶ, τη οὶ 
{πιρ1168 ἐδ πίοι οἵ σατο δηᾶ εἰδίθ, δηὰ [5 μβδγά!Υ δρρ]1 68" 
ΡΙο ἴο ΟὟὔὐ ΘΟΌΠΌΥ --Ρ. Β.] 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. ΤῊΘ ῥγορμοὺ Μαϊδομὶ ργοαϊοιοα (88 60 
οὗ ἰ80 Μοδβίδῃ σὰ ἰμ686 ποιάβ: “ΤῈ ἴ,0 
ἙΏΟΤΩ -Ὑγὁ ΒΟΟΙς, ΜῚ} βυάάθη!γ οοσηθ ἰο ΗΪ8 ἰδλρ]θ, 
ΘΥρῃ 86 ἐμηῆῦα, χὰ οὗ (86 οογδῃδηΐ ἡ ΏΟΙΩ γ6 ἀθαῖγο, 
δα ῖ [ἢ {πὸ Τμοτὰ οὗ Βοδίβ ᾽" (Μ 44]. 11,1). ΤΒθδθ πογὰβ 
δά ὑμοὶν σηδηϊ το ἃ ΕΒ] θηΐ ἴῃ (ἢ 6 ὙΠΟ16 ΘΟΌΓΒΘ 
οὗ ΘΟ γίβυβ θσβὶ δανϑηὶ : δηὰ Ὑ1}} δραΐϊη Ὀὸ (0]8]]οὰ 
δα ΗΪἰβ8 βοοομᾶ Τ ὐυρναι σοιηΐησ. Οποθ, ΒΟΉΘΥΘΣ, 
(ΠῸΥ πόγο {1 8]]6α ἴῃ ὑΠποῖγ τοδὶ ᾿ἴθγα] 86 η86 : ἱμ 6, 
ὨΔΙΔΘΙΥ, τ ΘΠ ΦοΒ03, διηϊάδὶ [6 σγθοϊπρβ οὗ Ηἰβ 
ῬΘΟΡΙΘ, πιδάθ Ηΐβ ἔδϑίδὶ βηίσγ ἰηΐο ὑπ 6 ἐθρ]6. Βαϊ 
ἴῃ [ἢ οἰοαπίηρ οὗ (πΠ6 ἴθ ρ}]6 ΟἸσὶβὺ ὀχ: οἱ ἰ6α Ηἰΐπη- 
ΒΟ] ἃΒ 186 οἴδγῃμαὶ Ῥυσθοῦ δπα Βοίοστηος οὗ (ἰ6 
ἘΒΘΟΟΓΔΟΥ͂, οὗ ἴ186 Βυμίδη Ποατῖ, ἃμὰ οὗἩ 86 τ 8ο]θ 
ΟΒΌΓΟΒ. 

, 2. ΟἿ οδο [11 ἀδὺ αἰά Φοβὺβ ἀνγ6}} δπὰ συΐϊο 
ΡῬΘΙΒΟΏΔΙΙΥ ἴῃ {π6 ἰστηρ]6---ἰὰ6 ΜοΟΒΔΥ οὗ ἴῃ6 Ῥα8- 
βίου -προῖς, Τα ΐβΒ ἐποοογβὶῖοδὶ τοϑί ἀθηοθ οὗ ομὸ ἀδ 
δδαὰ, ΒουΟΥ ΟΡ, 8ῃ Οἰ ΓΔ] δἰχηϊβοδηοθ. [0 γι ϑίδὈ- 
ἸΙβῃβ ἔοσ ονυδγ (86 βρίσγι 8] ἀφδὶϊπϑίΐοη οὗὨἨ {πὸ ὕβθιω- 
Ῥὶε, διὰ βρί εἰ παν οοπίοπηἀοα ἀπὰ βἰἸθῃοϑὰ ἴῃ (ἢ9 
(616 86} 8}} [1}:6 [3166 παϊηϊβίοσβ δῃὰ πιομταθη . ἡ 
οὗ ἴδ ἰορῖθ. Τῆυβ τὰδ ἰδ6 πογὰ οὗ Ἡδργραὶ [)}- 
Β]16ἃ, ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἰπ 1.8 αρὶτῖϊ, Ὀαὺ 8180 ἷπ 18 Ἰοίζοσ : 
“ ΠῊ 6 Ἰαβὲ ρίοσγ οὗ (818 ὨουΒ6 Β}}41}1 Ὀ6 στοαΐον ἰδῇ 
{86 ἔγβι"" (οἢ. 11. 9). Βαὶι, ἢ πὸ ἰποῖαάο ἴῃ6 οῃίτϑῃοθ 
οἢ [86 ΞυπαάδΥ ονοηΐπρ' (ἢ 6 τλνμκε του, (86 Υἱβ- 
ἰιΔῦο), διὰ 86 βοϊθσαῃ ἀδραγίυγο ἴσοσα (86 δι ρ]θ 
οὨ Τ᾽ υοθάδγ (118 Δραπἀοηταοηῦ ἴο ἡυάρτηθηι), [μ6η 186 
06 ἀδΔΥ τηυϑὺ Ὀ6 ὀχιοηἀθὰ ἰο ἴπγθθ. 

Ν 
ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ὔέδιιΣ απαὶ ἰδλδ ἱεπιρΐδ ἐπ δεγωδαΐεηι, 1. ΗΟ τὸ- 
Ἰαϊοᾶ ἴῃ ἴ86 βρί τὺ οὗ ἀαοἂ : Το ἰορ]ο 186 ἴγρθ οὗ 
Ηΐς Ὀοὰγ διὰ οὗ Ηΐβ Οδυγοῖ ; ΟἸγὶδὶ (86 το] σϑίΐοι 
Δα ἴΠ6 ρΊοΥΥ οὗὨ [86 ἰορ]6. 2. βεραγαῖθα ἱπῃσουρἢ 
[86 χυΐο οὗ 6 νου]ὰ : Ογῖβί οσυοϊβοα ἱπτουρ ζ8186 
Του Ϊ6-Ββοσνίοθ : μ6 ἰοηρ]6 ἀδϑοϊαίθα {πγοῦρ ἰΠ6 
ἀοαί οὗ Ομ γῖβὶ, δηὰ δϑαπάοποὰ ἰὸ ὑμ6 ὅτ. 8. ΚΞ} 
᾿ὨΒΘΡΑΓΘΌΪ6 ἴῃ [86 Βρ γϊαΔ] Β6ΠΒ6 : 811 ρ'ουβ νουβΐρ 
ἷ8β ἰῃ 6 Ζίοῃμ Ὑμϊοῖ ἰμ6 [ωοτὰ Ἐπ] ρον. ΟἸγίδὶ 
γἱ δ᾽ 8. ΗΒ ἰθτωρ]ο ἱῃ 41} ἰῃ6 που]ὰ.-- ἦμὸ Ῥγοαϊοιοῃβ 
ΟΥ̓Ι8δὸ ΡτΟρΡΒοΙ8 Βδγθ 411 θθϑη {018]16 οἢ {86 ἰθτηρ}60 
(Βασραὶ, Μ.4]6ο}]).-- θ βαποβοδίίου οὗ [86 ἰδ ρ]}6 
Ῥογξδοιθα Ὀγ Ομ γβὲ: 1. 18 ρυγ γίπρ (μοζαῖῖνο 58π0- 
Ὠδβοδο) : 2. 118 δοῃβϑογδίίοῃ (ροβὶεἶνθ---Ὅγ [86 Π68]- 
ἰπρ οὗἩ (86 Ὀϊϊπὰ ἀπὰ 1416).--- 6 1οτὰ οΟἴθϑη868 Ηἰβ 
ΤΘΏΡΪΟ: 1. [86 ΟΒυτοῖ . 2. ἰ86 Βοαγὶβ οὗ ΗΪ8 Ρθ0- 
16.---ΤῊὴο ἱποίοϊ ἃ ὁμδηρο Ῥαββοα ὕροὶ ἴπ6 ἰθαρῖο : 
ι ὕμῃν δι ἔγοιη ἃ ἢοῦβα ΟὗἩἨ ΡΓΆΥΟΡ [ὉΓ 811 παι οἢ8 

ἰηῖο ἃ ἄθη οὗ τοῦθ οΓ53---ὍΠ ον ἰῃ6 ΒοιὈΪδποθ οὗ 
μΐχθοσ ΠΟΙ 688: (86 ομδηρο οὗὨ ἴμ6 ἀοβθογαίθα ἄθῃ 
οὗ τοῦ ΓΒ ἰπΐο ἃ ὨουδΒ6 οὗ ῥγᾶύον δα οὗὨ σρΓΟΥ.--- 
Τηδὶ κἰπὰ οὗ τογϑΐρ ἩδίοὮ Οὐ Τρ. 8 ΟΒΑΓΥ ἰ0 τηδΔῃ, 
ΤΩΔΥ ἰταηβέοιτη ἐπ ὨουΒ6 ΟΥἨὨ ϑΡΓΑΥΟΡ ἰπίο ἃ ἀδθπ οὗ 
ΤΟΌΌ6ΓΒ.----ΟἸτβιϊδη οομβοογαίίοῃ οὗ {πθ ομΌγοΣ : 
1. 1ὲ βοραγαΐθβ ἰδ ομυγοῖ ἔγοτα [886 τηδυϊκοῦ ΡΪδο6 ; 
4. ἴδ απίνοβ Ῥγᾶγον δῃὰ ΣΩΘΡΟΥ ((Π| 6 ΒΟΒΡΙ Δ] δπὰ (ἢ9 
ῬΓΆΤΘΙΚΒΔΙΙ, ἀσέοί ἀὐδιι).---Τ)6 στοαὶ ἀδὺ οὗὁἠἨ ΟἿ τί δι᾿ Β 
δροάθ ἰῃ [ἢ6 δ ρ]6: 1. [18 Ὀοΐηρ ἃ βίγσϑδῃηρϑ ὁσσὺ- 
ὕΌΠΟΘ ὙΔΒ 8 Βῖρτι ὨΟῪ ΒΟΟῺ {160 ἴδ ρ]6 τηϊρμΐ ὯΘ 8 
Βρί γί 8] ἀοβοσὶ : 2. Ὀυϊ ἰὑ 28 8180 8 ὑγοοῖῦ (δὶ ἰῃ9 
Ποτὰ νὶ}} ταδηϊοϑι Ηἰμπη8617 ἰο Ηΐ8 Ῥθορὶθ ἰῃ Ηἷ5 ἰβδιη- 
ΡΪθ6.---ΤῊΘ (το ἰδιηρ]οδ οὰ Μουπὺ Ζίοπ, δῃὰ ἰδ9 
ἴῆτοθ οομβοοσδίίοηβ (1 Κίηρβ υἱξδ,; Εζτγὰ νἱ. ; δά 
ἐΐ8 Βοοίίοῃ).-- 6 268] οὗ [16 ΒΟΙΪΥ ϑοῃ ἴος ἰδ 



878 ΤῊΣ ΟΘΟΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ΒοθΟΥ οὗ Ηΐα Ἐδίμοτ 5 Ποῦ890.---6 ἰδιρὶο ἐἰβοὶ 
ὈθοδΠπΊΟ δἱ ἰδδὶ ἰδ πΠΊΏ688 οὗ [86 ταΐγδοὶοβ οὗ Φοδυ. 

ϑίανζο .--- οάίιρεν : Ἐοαὶ ὈΪΔΒΡΒ ΘΠ ΟΣ ΓΘαΌΪΓΘ 
Βούοτο ἀσδ]ίηνσ : [6 ἴρδε οὗ τηδῃ, δδίίζοσυ, πὰ ζϑῃι]ὁ- 
ὯΘΒ8, ΜΠ] ποὶ ἀτῖνο ἴμοτα ουΐ.--- Ογαπιον : ΑΒ ΘΥΘΓγ- 

ἱπρ ΔΒ 18 {ἰπη6, 80 ΘΟΥ̓ΟΥΥΓ Ωρ ᾽δ8 4150 [18 0]8Δο6. 
Γοΐοστο τηυδὲ Ῥγοοθοὰ δοοοραΐηρ ἴὸ [6 ΓΌ]685 

οὗ Ηοῖγ ὙΥτῖὶ : ἴἰὰυ8 ΟἸγίδὶ 86 10 Ἐουπάον οὗ 8]} 
Βογ ρίυγαὶ γτοϊογτηδιϊοῦ.--- (ἀπ είοὶπ : ΟἸυΓοῦοΘ δΓθ 
Θχοϊυδί νοὶ ἔοσ ἀϊνίηθ πογβεὶρ.--- πο που]ὰ βρὲτ- 
ἰξυ!}]γ τὰ} δὰ δβοθ, τουδὶ οοηθ ἴ0 Ομ σίβὲ ἐῃ ἰδ6 
Το ρΪ6. 

ἰδ00 .---Ἴ Πο οἱ 
ΠΝ τοίθρθῃοο ἰ0 ἴδπο οἰοδηῃδίηρ οὗ (80 Οδυσοὶ οὗ 

Ἡευδῆον :---ΤΠο Τμοτ 8 βαοτεὰ δηρεῦ δὶ [μ6 ἀ6θθ.- 
οζϑιϊίοῃ οὗ Θοα δ Βουδο.---ΤῊΪ8 οἰ ΘΠ ΔΙ ρ Γοτ πα 08, 
1, οὗ (λ6 ΒΟ] πμ658 ἩΔΙΟΘῺ 186 ἰθταρὶο δὰ ἰη ΟὨ τ δι᾿ Β 
ΟΥ̓́Θ; 2. οὗ [86 μυἱϊο οὗ 41} το ἀοδοοσαίο Οοα β 
Βοῦδο δηά ἀδγ ; δῃηὰ 8. οὗ οὔν ἀυ}γ ἰο ἀ0 4}} τ ὁδῃ 
[0 τραἰηἰαίη ἰμοῖν βδῃο γ.---δυαῖοῦ δαγα, ᾿πδὶ Ηἰΐβ 
ΓΕΘ ΘΙ Φ Ὑπὸ ΘΑο 186 Ῥγοοί ἰμδὶ ΗΠ ομρλέ ἴο 
ο 10. 

[Ιαἰλοιο Ποηνν :-᾿ ΑΌσΒ68 τουδὲ ἦτβι Ὀ6 ρυτροὰ 
οὔ δηὰ ρμὶυςκοὰ ἃρ Ὀοΐοτθ ἰμαὶ ὙΙΟΝ 8 τὶ σην σὴ 
ὍΘ 658 }0}15},08.---ΕΒυύγογβ πὰ β6. 16 γβ ἀτγίγθῃ οἂυἱ ὃ6- 
ἔοτο (ϑοόῖιῃ ἰϊ. 14, 16), ν}}} τοίαγῃ ἴο ἐμ9 ἴδιρ]6 δὰ 

! . 

οὗ [806 ἰσταρῖο δὰ 8 δγιω- [ βη4]) 

ποδίϊθ ἸΠΘΓΟ δραίη, ἰἢ (ΠοΓα 6 ὯῸ ΘΟὨ 8] οδΓο δὲ 
ογογδίρηῖ, δηὰ ἰῇ 186 Ὀΐονν ὈῸ ποί ΟΥἾΘΏ τοροαιδὰ.--- 
Τοδιὶ τ μΐο ἐδ Ἰδτσίι} δὰ ἰδυάδθϊο (88 Ὀυγίῃς δοὰ 
80  ΠἸηὴσ δοά μην ἈΝ ΙΩΟΏΘΥ) ἴῃ δηοίμοσς μὲδοα δπὰ 
ΟὨ ΔΟΙΒΟΥ ἀδγ, ἀ6βἈ165 10:6 βδποίθδσγ δπὰ ρῥεοίδηρθ 
[86 δα Ό6.ἢ.--- ΤῊ 8 οἱδαπείηρ οὗ [Π6 Τοσηρὶθ πδϑ ἰδ 
ΟἿΪΥ δοὶ οὗ σοβδὶ διιποσὶὶ ἀπ οοσσεῖνθ ρόπεῦ οἵ 
Ομ γῖβι ἱῃ [06 ἀγα οὗἨ Ηΐδ Βυτο δίδου : Ηδ Ὀορδδ 
τὶν ἴε (Φομη 11.), δηὰ Ηδ οπάρὰ πὶμὶ ἰ.---ἰπ Ὁ 
τοϊξοττηδίίοη οὗ ἐΐθ Οδυγοὶ τὸ τηυδὲ ρῸὺ ὕὈδοῖκ ἴο ἴδε 
δυο Υ οὗἨ 186 βεγίρίυγο 88 (06 βέργοζηθ γὰὶο διὰ 
Ρδίζοσηι, δηὰ ποὺ 5Ὸ ΓΙ ΣΟΡ 1Π8ὴ τ δι ἢ Σ ὃ ἃ 

: Κὶ ἃ νον (τον. 18).---7Τλο δέϊα απά ἰδς 
ἴαπιδ οτὸ ἀοθαγγοὰ ἤγοσα θαυ ἀ Β μαΐδος (3 ὅδῃ. Υ.Ψ 
8), Ὀπὶ ᾿ογο δασηϊιοὰ ἰηΐο ἀοα ΒΒ οι δ6, ἔγοσῃ πιοὰ 
ΟἿΪΥ ἴδ9 τ  οκοὰ δηὰ ῃσοΐδῃδ δ οχοϊυάε --- ΤῊ 
ΤΟΙΏΡ]6 τΔ8 ὑτοίδηϑα δηὰ δρυδοὰ ποι ἐξ 88 ἰυτηδὰ 
ἰηϊο ἃ τηδυκοί ρἾδοο, θυὺ ἰδὲ νγαὰ8 ρσταοοὰ δῃηὰ δοποτεὰ 
ἙΒ6Ὴ ἰδ ΜΔ8 ΤηΔ]6 ἃ ΠΟΒΡΪ(Δ].---ΟἸ τῖβ ι8 ἀνθ: τ|ῖδ 
δ}: Γ6Ὰ] ΔΗΒΊΤΟΣ ἴ0 ἐπ αὐυδϑίΐοι : Ηΐλο ὧς λὲς ᾿ διὰ 
Ηἱα Ὠρα ΐηρ ἰπ (86 ἰδαρ}θ νῶϑ ἴ86 ζ8᾽}τὴσ οἵ ἰδ 
Ῥτοιηΐβο, ὑπαὶ ἐλθ σίογν 97) ἐλ ἰαίίεν λοιδε δὲ 
σγεαΐεν ἐλαη ἰδ σίογν ο7 ἐὰδ 7ζογηιεν.---- Ἡ, Δαεί :---ΒῪ 
οἰοδηβίηρ [86 ἰδ }}]6 Φε6βὺ8 βυτῃ 0} 1 0 8}}} βεὶδ ἕοπὰ 
(86 Ρυτὶ[γΥ οὗ μοαγί πιιΐϊοι Ηδ γοαυίγοβ οὗ Ηἰβ οδυτεὰ 
ἷπ ζΘῦΘΓΩΙ δηὰ οὗ δδοὶ ἱπάϊνί ἀυ] Ὀοϊΐοτοσ. 1 ὅσες. 
Ὦϊ. 160, 17; 2 Οον. τνἱ. 10.--. 5. 

Β. Το Ολιϊάνον ἱπ δα Τεπερῖε : ἐδο Ἡϊρὰ Ῥγίρεία απ βογὶδεδ. Οπ. ΧΧΙ, 16- 11. 

18 Απᾶ [Βυϊΐ, δέ] τοι ὑμ6 ΟΠ ΟΥ̓ ῥυὶθϑὶβ δῃα βου 068 58ὺγ [86 ΟΠ ἀοτἤα] ἐμ πρβ ' (μδὲ ἢ 
ἀϊὰ, ἀπᾶὰ {ἰθ οὨ]άσθη οσγὶπρ ἴῃ (86 ἰθπηρ]6, δπα βαυίηρ, Ηοβαπηδ ὕο {ῃ86 ϑοη οἵ Ἰαυ; 

16 {ΠΟῪ γοτα βοσθ αἰβρίθαβεά, Απᾶ βαὶα υὑηΐο μΐτω, Ἡθαγοϑὶ ἴβου ψνμδὶ {Π686 βᾶυ ἀπά 
οδὺ8 Βα} υπίο ἔπι, 88; μᾶν γ86 Π6υοῚ τοδὰ, Ουἱ οἵ [86 του οὗ Ὀ8 068 Δηά δβυοὶ- 

11 Ἰῃρθ ἔδοὰ μαϑὲ ροτγίβοιθα [ργϑραγθά, κατηρτίσω] ᾽ ῥρταῖβθ (6. ΥἹ}, 2) ἢ Απὰ Βο ἰοῇ 
ἔμθιη, δπᾶὰ τυϑηΐ ουἱ οὗἉὨ (16 ΟΕ πο ΒΘΙΒΔΩΥ ; δῃὰ ἢ9 Ἰοάροα {μ6τθ. 

1 γος. 15.-- ἰ Ἰροη ἀ ον ι ἱλέπρο ἰ5 ὈοίῖοΥ ἴον τὰ θαυμάσια, ἐγηβά τοις ἀλυτω ἴδῃ τοοπάογδ, ἩΒΙοὮ σοπδοξ δου πη οι 
ΒΟΙΟ ἴον ἔῃ Αὐἰἱμοτίχοὰ Ὑ γβίοη. 3846 ἴῃ Ξϊτεσ. Νοίέδ οὐ ὙοΥ. 1δ.--. Β. 

4. Υεγν. 16.--[Καταρτίζειν 15 νατὶ οὐδ ἐγδηδαῖοα 1 ἴΠ6 ἘΠρῚ δ Ὑογϑίοη : ἐὸ πιοπώ (Με, ἵν. 31). ἐο γεδέον (0 αἱ. τί. 1) 
ἕο ρῬοηίεοξ 
Ι͂᾿ Ρὰ. νι]. Ν σοχ, ἢ. 10: 2 Οονγ. χί!. 13: Ἠοῦ. χει! 21). ἐο ψὲ (Εοιι. ἰχ. 29), ἐο ὕγαπια (Ηοῦ. χί. 8). ἐ Ῥγάρανο (Ἰ1οὉ. χ. ὁλ 

ΜΉΘΠΟΘ [8 ΔΌΟΥ͂Θ Ῥδδδδᾶρο ἰβ ᾳῃοίοθά, [6 Ἐπ ρΙ 68 Υ ὁγϑίου σοδάβ: " Ουϊ οὗ [80 ἊΣ οὔ ναῦει τὰ ΒΌΟΚΙΙΡΕΣ 

μδδοῖ δου ον ἀσέπϑα (οτ ἰουπάεὰ, οαἰδυ δὰ, Βερὲ : κατηρτίσω ἴοτ ἴμ6 Ηοῦτονγ ἽΦ᾽) διγεηρίι (15) Ὀϑοδῦβο οὔ 1μ18ὲ εἴθ. 

τοῖεα." ΤῊΘ ΡΓΟΡΟῚ ἐγαπδίδέϊοη Βοτο [6 : λαδέ ργδραγδᾶ, δ ἴῃ Ἠδδ. χ. δ: σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι, 

γϑὰ ΓὉ» πιϑ, δ ἃ βαὟαοτίδοο ἴο οθ. ΤῈ ἐγαπαϊδίίοη: ᾿οηγδοΐϑα, 16 ἴγοτα ἴμ9 1.διἱη Ὑυϊχαῖο: ρερβοίδ 
ἰωβρφῶ τον Υ Ῥ 2): ΕἹ ἀνααί ἑνί Ἰαιάεηι ἡ Γαῖαν: ἂμ Λαεδί 

Ῥγεὶς αιμνίολέοη. ΑΒ ἴο ἴδο ἀἰ δδτοποο ὈΘΈΕΘΏ δέγθη οί [8 :» 
ΟΥ̓ΒΠΙΊΟΣ πδνο: ογααίποα (16 πῃ Ρκβ. τ! 3); ἘΠ ΣΒΟΙΘ: 
τδὴ ΕδΑ, 1δῆκο: ἄω λαδέ Σοὺ δενεἰζοξ; Ἐπαϊὰ: ἐσλ τὸ 
Ἡοῦτον (15) ἀπὰ ργαΐδ ἴῃ ἴμο Βορί, δῃὰ βοτὸ (αἶνο5), ἴλ Ἰδίίοσ ἴ8 ἴο θῸ τζερασγάθὰ 88. δῃ ὀχρ᾽δραί!οα 

χὶ!. 3, οἷο), δηά δα ἐξ 16 βοσο ογάἀδ πὰ οαἱ οὗ ἔμο τηιοιμλ, [{ τησδὶ σποδὴ δίιγοπεὶ α 
δηὰ [0 ὑταίδο οἵ Οοὰ δηὰ Ομτίδὲ χίνεβ βίσοηχί δηά ρυμεῖ.-- 

ΤΔΘΔῊΒ ὈΟΐδ (ΕΣ. χγ. 2: Ρβ. χχίχ. 1; 18. 
ΠΝ ΟΣ ῥγαΐέδα. Τιιο βίγϑηχίῃ οὗἨ ἴδ0 τϑδῖς ἰδ ὑχγωίδο, 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ, 

γον. 1ὅ, ΤΘ Ἰυοπάοχίῃϊ τὰ θαυμά- 
σια.---οτο ΘΟ ργομθηβῖνο ὑπ8ῃ Ἰοοπ ἐγ ΟΥ πιϊγαοῖίεδ. 
ΤῊ Οχργοββίοῃ οοουσβ ἴῃ (80 ΝΟῊ Τοβίδιημθηὶ ΟΕ] 
Βογο, πὶ ἰμ [86 ϑορί, δπὰ ἴΠ|6 ΟἸαβαίοβ ἰϊ 18 οοϊοϊμοῃ. 
ΤῊΘ ΙΩΟΓᾺ] Ιοΐγδοο, ἰῃ ἃ ἩΪῸΘῚ 8686, ΜΠ ΪΟΩ Ἔχ Ὀἱ θὰ 
6 Ι,οτὰ 88 Κίηρς ἰῃ Ηἰβ ἰθζωρὶο, ἰδ οοταἱμοα σι ἢ 
1:6 τοΐγδ 0168 ΡΓΟΡΘγ. 

Αμὰ ἴδ9 οί! ἀχϑδῃ.---Αοοοταΐηρ ἴἰο ὅορρ (2οδεπ 
“ὔἴεδιι, ἰἰϊ. 192), ὉΥ ἴμ686 ΟΣ] ἀγθα ΜῊ τουδὶ ὑπάογβίδηα 
ἐλ6 νἱταίῃβ διὰ γου δ οομβοοσαίθα ἴο (89 ἰδιορὶθ- 
Βοιυίοο. Τθοτθ ὁδὶ 6 50 ἀουδὺ ἔπδὶ ἰμογὸ ὙΟΙΘ 

α δοᾶψν λαεί ἰλον Ῥγθ 
ἐς Βιὴδ Ὑτυάλιο εδά 

δισογολέεί ; ἂς  οἴϊα, 

οὔ ἴδ6 ἕοππηοσ. 5 

Βυο ἢ γουτῃθ ἀραἀϊοαϊοὰ ἰο {Ππ6 ἰοταρὶθ;; Ὀὺπὶ, 88 {8Ὲγ 
ὝΟΓΟ ὉΠᾺΟΥ ἴπ6 ἰμητηφραΐαῖο δυϊμβοσῖ Υ οὗ ἰπ6 ρὑπεθῖ, 
ἐμοῖς ᾿Ὀ ]δὴὶ οτῖοβ ουὰ δ ὁμοθ ἤδύθ Ὀθεῇ δὺρ’ 
ῥγεββοὰ ὈΥ {8688 ῥυἱθδβίβ ἱΒβθσωβ 68. 

γον. 16. Ἐϊθατοβὲ βου ταὶ ἔμι660 δὲν 1--Βὺ 
{πα αποβίϊοι [Π6γ7 ἱπάϊγοογ ἀδοϊατοὰ ἐμαὶ 186} ἀά 
ποὶ αἰἰτίθυϊα ἰο Ηἰπι ἴ:6 Μεβείδηϊο αὐρτν πλοὰ 
{6 Μεδβαιδηὶς Ἠοβδηδδ ἱηνοϊνοά, Αἱ ἰδ6 δβ8πι6 {{π|0, 

86. Ργοπουποθὰ {πεῖς ἑαἀρτοοπὶ ἴμαὶ ΟὨΠ]άγοη πα 

ποῖ δυϊμουίζοα ἴο Ἔχρτθβ8 ΔΩΥ͂ ἘΉΡΟΝΣΕ δοῃ πρηϊ οὗ 

ορίἰπίοῃ. [ἐ νγαϑ οοπϊοταρὶ ὁΐ 186 11{{|8 ομθβ. ΤΕΥ 
Ἰαϊὰ ἐδο βίγθδβ οῃ (86 ὠοοίγέκαί μὠεγαποε οἵ 188 {1610 

Ο:68: ΟἸσίβί, οὰ. [89 οἵἶμεσ μδηὰ, οὰ ἐμεῖγ τείγεσι 

ἰού ἑωκ " 
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Ἑΐανο γὁ πονὰσ σοϑωὰ 1--Ῥβ. υἱϊ!. 3 [ταρ, 8 ἰπ Ϊ ὅτ ἰο δίης [86 ρταίβεβ οὗ Θοὰ δπὰ οἵ σἩμτίδε, Ὁ ουϊά 
ἔμο ΗΘΌτοΥ δηὰ οιτηδῃ ἰοχὶ]. ΤΠ ῥδββαρο οὗ [(ὴ6 
Ῥρδὶτλὰ Β᾽)8 [86 Ῥγαΐβο οὗ (ἰὰ πὸ ογὶ σίπαὶ: α 
γεῖσλέ; Βερί. : ̓γαΐδε)ὴ πῃ ἴῃ τουτὶ οὗἨ ἱμοοογδιϊοδὶ 
οὐ] άτοη, δηὰ ούϑη ἰῃ (86 ᾿ἰϑρίπρΒ οὗ βυοκ]ηρβΒ. Νοὶ 
ἐμαὶ (86 Ι5γ86]116 βυοκ]ΐησβ. τοὶ 6 ἰδτοθ ΟΥ ΟῸΓ 
γοατϑ οἱ, δηὰ δουίδί ὩΥ ποὶ Ὀθοδυβϑο οὗἁὨ “186 ἰδῇ οΣ 
Βουηαβ οὗ Ἰἰδρίηρ δυο ηρ5." ΤῸ δουρὶ ἷ8, (μδὶ 
1.6 ατοαὶ αοἀ οὗ μοϑνϑὴ 18 ρἰογβϑαὰ ὈΥ 1μ6 βϑοοιηίησ- 
'γ πρὶ κυ βοδηῖ τη οὗὁὨ {πὶ8 Ιου ϑασίῃ, ἱποϊυάὶ 
ἐδ:6 ΛΟΥῪ Ἰονοϑὶ οὗ ἴμθμι, ἀονγα ἰοὸ (6 ΥΟΣῪ τοοὶ ὁ 
16. [Ιῃ {86 οἸΠ]άτθῃ δηὰ βυ οι ηρθ οὗ (ἢ Βοοογδίϊο 
Οδυσοῖὶ ΠῚ ρῥγαΐϑοὸ Ὀαρμίηβ ἤο στον: ἢ Ῥορίηβ πὶῖῃ 
[06 ὙΟΙῪ 116 οὗ Βυϊηδη παΐυτο δοοορίθὰ ὮΥ 
ΤῺ6 δηῦιῃ 6908 ἴο Ὀ6 ποἰϑθὰ ΠοΓο, ᾶγὸ ἴδ6 πιοιίλ οὗ 
186 ὑπ αηίδ, 88 4180 ἴ)6 διεοζίησε δὰ Ὡγαϊδίησ. Βαὶ 
Οσίδὶ ρῖνοθ ὑ818 ῥαββᾶσο Ὀγοϊωΐηθησθ, ὈθΟϑυ86 ἴῃ ἰΐ 
πὸ ΟἹά Τοϑιατηθος ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ δηρτονοὰ δηὰ ῥγαϊβοα 
ἦιδι (δαὶ σψϑίοι ΠΟΓῸ ἴοο κΚ οἾδοθ. ἴῃ [Π6 δρρ]ἰοδιΐοι 
οὗ 19 ϑογίρίατο, τὸ δηὰ πιϊμδουὶ ἀουδὶ [ἢ 6 {Ὸ]1ον- 
ἵῃρ ῬΟΪΠίϑ :--ὶ, ΤΏ ῥγαΐδο οὗ 80 Μοβϑίδῃ 8 (86 
Ῥγαΐβε οἵ ἀοὰ. 2. ΤῊ ῥγαΐϑο οὗ δ] άγθῃ 18 ἃ ργαὶθθ 
ἩὙΔΟΣ αοα Ηΐπιδ6] ἢ 88 Ῥγοραγεὰ 0 Ηϊτηβοὶ, [06 
ΤΑΣ ΟΪουΒ ΘΏΘΙΡῪ οὗ Ηϊ8 βρίγιῖ, 8. ΤῊ βοσῖθοδ 
ταῖσδ 61} ἊρΡ [6 γοϑὲ : ΤΏου μαϑὶ Ἢ ὈΓΑἶδ0-- 
“ρΈ, ἀοοουτχι οὗ 7 λὲπα αὐυδγδαγίδδ, ἰο ὀγὶπιῦ 10 δἰΐδηοε 
ἐλό ἐπεπιν απα ἐδδ ἀοοιι867." Νοῖ ΟὨΪΥ δΔθ ἴΠπ6 ῬΡα8- 
ΒΔ 565 ἱμοιϑοϊνοα, ὙΔΐοΣ ΟὨ σὺ αυοίοβ ἔγοτα ἴδ ΟἹὰ 
Ἰαβίδιηοηί, οὗ ἴἰ86 πίσῃμοϑί ἱπηροτίδησο, Ὀυὺ 4130 186 
οοηπῃροίίΐοῃ οὗ ἴΠο86 68, ΤΏ αἰχαϊῃ Ῥβαΐτῃ 8 
ἴο Ὀ6 τϑαοϊζοηθα διροὴρ [86 ἰγρίολὶ Μοβϑίδηϊο ῬΒΔ]ΓῚ8 : 
ἷς ἀοβουῖθοα σδῃ ἰπ ἢ18 δίσῃον ΟΠ γι βίο] οσίοδὶ σοὶδ- 
οῃ5. 

γον. 17. Απὰ Ἐϊ 1οῦ ἴμο:.---Ηον οὔἴοῃ ἀοα8 
Ἐιΐ8 ἰηϊοαία ἴ.6 τηοτηθηὶ οὗἨ Ηἰἱβθ8 τρογὰὶ αἰϊβοοιηδίυτθ 
οὗ ΗΙ8 δῃοπἶθβ, δὰ οὗ Ηΐβ ἔσοο πὶ μάγανγαὶ ἔγουῃ ἴῃ 6 
οοηΐοδί ! Ηδ ραδβδϑοὰ ἔπ ηἰρθ ἴῃ ΒοΙΠΔΏΥ, τὶ ἢ 
ἫΔΒ Ηἰβ9 βίγοηρμοϊ, Οἱ Βείλαπν, δ66 δΌουε, οἷ. 
Χχὶ, 1. 

ὉΟΟΥΒΙΝΑΙ͂, ΑΝ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1. Ομ τὶβὺ τυ 68 ἰπ ἰλ6 τηϊάδὲ οὗἨ Ἠΐβ δποσηΐθθ, ῬΒβ. 
ΕΣ. 

9. αοἀ οἿἿὨ ρτοραγοβ ἴον ΗΪπι86}} ἃ ὑγαΐβο ἔγοτη ἐμ 
Ἰὲρα οἵ ἱπέδηιθ πὰ πον-Ὀοστη Δ Ό6β, ἰῃ ορροϑί(ΐοῃ ἴοὸ 
16 δάυἹὲ δῃὰ δσοὰ τὸ ἀἰϑῆομοῦ ΗΒ Ὥδλτηδ: δηὰ 
ἔγοσα ἴῃ 1108 οὗ ἃ γουησονῦ ροηθγαιΐοῃ, 80 πᾶγο ποὶ 
γοῖ τοδοδοὰ οδῖοθ απὰ αἰχηϊγ, ἱπ ὁρροβίτίοῃ ἴο αὶ ἀ6- 
σΑΥΐης ροπογδύοι οὗ δι ποτ τὴ ἀρὴν ἰΒοῖν οδὶςοἶΔ) 
68]}[πσ ἴὸ ρχῖνο [86 Ποτὰ Ηΐ8 ργαΐβθ, 

8. ΤΟ Βδηχ6 ΟὨ]άγοη, ποτὰ ΠΟΥ͂ πουϊὰ ἀο- 
ὨΟΌΠΟΘ 88 Μὶοκοα ἀϊδίυτθοτθ, ΟἾγίϑὲ τορδγὰβ 88 ἃ 
ἌΘΒογιβ οὗ ὑποοηϑβοίουβ ὑγορμοῖβ οὗ ΗΪβ8 ὀπ δάνϑηῖ. 

4. Νοὺ οὐ ἴδ ὈΪ πᾶ δῃὰ 86 ἴδηγο, {Π6 δι Ποιὰ 
διὰ 86 οἰ] σοι, θὰ [86 ΟὙΘΟΙΚΒ 4180 Ὑπὸ ἀδβίγοά ἴοὸ 
5606 6808, 1Π1υϑἰγαιϊοα {π19 στοαὶ ἀαγ. Φοδη χἱϊ, 20-86 
Ὀοϊοησθ [ο ἰδ 6 Βᾶ1λ6 Ὠἰβίουυ, θα ὈῬΓΟΌΔΌΪΥ ἰοὸ ἐμ6 ἀδγῪ 
Το] οπίησ. 

[Ὁ. Ηκυπνεβ: Μὰγ αοἀ ἴῃ τρργοῦ ῥγοίθοῦ 88 
ἔτοτα δῃοὶ {ΠπΘο]ορίδη8 δἀπὰ Ὀγίθβίβϑ ἃ5 ᾶἂγὸ οὔδιηάοα Ὀγ 
οἰ] άγοη δὰ ἐμ ΟῚ ΒΔΓΙΏΪ658 Βοηρβὶ ΟΠ] άγοα, ἴοο, 

[8αὶ οὔν ΟΕ ]άγθη γ6Γθ ἰσαϊ θὰ ἔγοσῃ ΘΑΥΪῪ ἱΠΙΆΠΟΥ [ῸΣ 
ΒΌΟΘΝ ΡΓδ186.---, 5.] 

ἨΟΜΙΧΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊο ΟὈΌΓΔΟΥ οὗ (Ὧ6 ῥγίοϑίβ δηὰ βογίθεβ ἴῃ (89 
ῬΓΡΘΒΘΏΘΟ οὗ 186 ΤΟΓ  Β Σηΐγδο 68 ἴῃ ἴΠ 6 ἐθ:ρ]6.--- 9 
αποϑίίοη οὗ ἴῃ6 ῬΒΑΓΙΒΘΟΘ: οὐ, ἰμ6 οὐθηϊηρ οἱου8.---- 
Νοί [Ὁ ὁῃ6 ἀΔΥ ἀἰά 16 Βγροογὶ68 ρϑιτηῖδ (Π6 Ποτὰ 
[0 τῦϊο υπάϊϑιευσοοὰ ἴῃ Ηΐ8 ἰθηρ]6.---ΤῊὴθ δαὶ 
ΟἸὨΠ]άγοη δπᾶ (86 πιυττηυγίηρ βου Ὀ68 : Εαγῃθϑὺ ραβιμλθ 
δια ὑὐἰβίηρ θαυ θβίῃ 88 ἰῃ {Π6 ὑθίαρ]ο [86 ἔγϑθ Ρῥ]ΑΥ͂ 
οὗ οἸ]άγθῃ ἃ ἀν ηθ ῬΤΟΡΏΘΟΥ, δὰ (86 σοῃδίσαϊηϑα 
ΤΟΙΏΡΙΘ-ϑοσνῖοθ ἃ 688 ΡΪΑγ."---Τὴο ϑοῦο οὗ ἐδθ 
ΡΔΙΓ.- ΘΕ ΣῪ ἴῃ 86 Ὠοατὶβ δῃὰ 1ἷρ8 οὗἨ [86 ΟὨἰ]ἀΓΘΏ.--- 
ΤῊ δου οὗ θανὶά, ἐπ Ὀοδυϊ ι] ἀγθαπλ οὗἨ 86 γουϊὰ 
ἰπ βτδ6].--- Το ΟὨ]Ἰἀτοη Ἐ Ἠοβδηηλ: 1. Α βἰηϊδοδηὶ 
δοί οὗ ΘὨ ΑΙ κα Ρἱοῖγ ; 2. ἃ ΠΟΌ]6 ὈΪοββοτα οὗ [86 ΟΡ6 
οὗ δβγδοὶ: 8. ἃ αἰνίπο ἰθϑι πη ῦ ἴο ἴῃ6 ρἷοσγ οὗ 
Οσμεῖβι; 4. ἃ βαὰ δοδο οὗ ἴδε οἱ θγβ᾽ ἀγίῃρ ποοΐπμε, 
-- Το του οὗἨ Ὀδῦ68 δῃηὰ βυσκ]ηρθ, ἴῃ 1ἰ58 σοσϑοῃ 
ἰο οοπάοιηη ρῥγοβυϊαρίυουβ ἰυϊογβηΐρ ἰῃ {η6 ΟΠΌΓΟΝ, 
--ΑἸἰεαγεε Τ΄οι, ιολαΐ ἐλέδξα δα᾽ ἢ Το πο ϊοῦ, ἰἱπ 1.6 

ΤΌ οὗἁ Ὀἱμοίγυ, ὑ86 τηοϑὺ ἰοπολίησ ἰοϑι τ ομἶ65 οὗὅἁ 
ἔπι) ΔΙῸ Ὀχΐ ὈΪΔΒΡΠΘΙΏ168.---- ΤΏ 080 ὙῺῸ 8ΓΘ ΔΙΎΤΑΥΒ 
τολάϊηρ, Ὀυΐ ἀο ὯἼΟ ΤηοτῸ ἰμ8ὴ χσοδά, τηυδὲ ΙΑ 5 
Ποὰρ ἐδο οτὰ δ αυοδβίίοῃ: ἤανε ψ6 Ἠδυοῦ γοαα ὗ---- 
ΤῊΘΥ ψ8Ὸ γοαα ἩΤΟΏΡΊΙΥ, οὐ᾽οοϊοα ἴο ἴπ9 [μογὰ ἰῃαΐῖ 
ΗΘ λεαγαὰ πτοηρὶγ.---ΟἸτῖϑι ἀμ 1Π6 Βοτγίρίαγοθ ῸΓ 
ΟΥΟΣ ὍΘΑΓ πῤΏΘ68 ἴο Θδοῦ οὐδοῦ, διζαϊηϑὺ [136 ΒΟ 0685 
δα ἔα]56 ΟΠ ΒΔ Β.---ὐοδι8 ἰθανο8 {86 ΟΟὨ ΘΙΏΏΘΙ8 
οὗ Ηΐ8 πᾶγηθ ἰὸ ὑβοιηβοίνοβ, δῃὰ ροθβ Ηΐβ γᾶ. 1. 
Ηθ Ἰθᾶνϑϑ ἰμότα γοδαϊθὰ ἀπά οοπξουπάοά ; 2, ΗΘ 068 
ἰο Ηἰ5 [τἰοπάβ, ἰο Ηἰβ τοϑὶ πὰ Ηΐβ8 ποῖ, πιὰ Ηἰδ 
ΟἾ.---Ο)6 ἀδγ οὗ (00 [μογὰ ͵ἰβ 88 ἃ ἱπουβδηὰ Ὑϑαγϑ 
Ῥβ. χε. 4: 2 Ροί, Εἰ, 8).---ΟἸ γίβί μὰ ἐμ6 ἴοταρ]θ [86 

ἸΟΓΟΣ οὗ 4]1 οτίρ᾽ η4] τη δ ἱμ οὴ6 τὶ σαὶ: 1. ΟΥ̓ 8}} 
τὶ σὶβ (([8086 οἵ [86 Οὀπ]68, οὗἨ ἴμο ροογ, οἵ [86 οἰ ]- 
ἀτθῃ); 2. ἰὼ ομβ γὶρμὺ ((μαὺ οὗ αοἀ διὰ Ηΐβ Αποίηϊ- 
οὐ 
ν ματῖν “-πορυδεπεῖ: ΤῊθΘ ΘΏΥΥ, οογοίουβηοθϑ, δὰ 

διρὈἰοα οὐὗἨὨ οοττυρὺ ΟἸΘΓΖΥ ἀο τοῦθ δύ πῃ ἰἢ9 
Ομυγοῖ ἰπδηὴ ἐΐδ Ορϑῃ δῃθγηΐθθ οδΔῃ ἀ0.--- 6 ποιὰ 
οδηποὶ Ὀοᾶγ (δαὶ αοἃ δηὰ ΟἸτίβὲ βου] 6 Ὠοπογθά. 
---Ζεὶεῖμδ : ΤῈῊ6 που σοοοῖκβϑ 811 ῥἷουβ βαρ οἰτγ.-- 
Ηαγάοηθὰ δῃηὰ δηυοῦβ Ῥοσβοοῦϊοσβ ἨΔ τηλϑὲ ΙΘΑΥΘ, 
Δη ἃ ΘΒΟΔΡΘ ἔτΌΤΩ ἀδηροΓ. 

Ἡσωδπον :--- Θμο ἢ ποὺ ἴ86 Ξρὶγίξ, Ὄβρϑοΐδ Εν 
δου ΟΕ] άγθη.-- -ΟἾἹΥ ΟὨΠ]αΙ ΚΟ Βοαγίβ σὰμ Ὀγαὶβθ 
Ηΐπὶ ατὶσἢ τ λρίαποζέλοτ, (αι, 6 ὀοηΐδγομοθ δἱ 
Τοτραυ): Ὅ786 ποοὰ ποὲ Ὀ0 δηχίουβ ; 1 ἤδᾶΥῦθ 866} 
ἴ8ο86 πῆοὸ βρῃλ ἔος ὰ8 (ργαγ πρὶ τοί ΓΒ δηὰ ΟἿ]]- 
ἀγθ}). 
ἴδω “-- τῊὸ οἰ] ἄγοι ἰπ ἴΠ6 ἰοΓΆΡ]6, ἀριοτπρόονν, 

πὸ πομοῦϑ οὗ Ὁ γἰβὲ, 88 οι ὈΪθτηβ οὗ 1.9 ΔΡΟΒΊΪ68 
ἀἰβοΐρ!68, τ βοῖὰ ΟἸσίβι ο 8118 "ὍΔ 65" ἴη οοπίγαβὶ ἰὸ 
1π6 νεῖβο δῃηὰ ρῥγυάθης οὗ [86 τόσ, “1 (δῖ 866, 
ἙλΙΒον,᾽" οἱς., Μαιξ, χὶ, 2ὕ.--Ρὶ Β.] 

Φ[Ιη Θοτιπλη: 2κ8 ἡγεί6 Κίπαεν 
Ῥνορλοξία, “6 επύγείΦ Τοπιροία 
ϑολαυορίεξ σοιοονϑη.--Ρ. Β.} 

οἱ οἴη σδίξ ολθ 
φίη ὡπροϊιίολαε 



880 ΤῊΕ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ἸῸ ΜΑΤΤΗΕΣΥ͂. 

Ο. 7.6 Ῥοοερένε Εὶρ-ἔγοο, τἱοὶ ἐπ ἔϑαυεε, δυξ ιοϊλονμέ Τγωδ ὁπ ἰλε Τεηιρίδηποιηί. Τλε δ γπιδοῖίϊοαὶ Ουγο. 
ἐπ. Οἡ. ΧΧΙ, 18--22. 

Οἴατκ χὶ, 12-14, 260-96.) 

18,19 Νονν ἱπ [6 ΙροσΏ 9, 88 86 Το χη α ἰηΐο {116 οἸἐΥ, ἢ6 Ὠυπροτοᾶ, Αὐάᾶ ΘῈ 6 
Πς ΒΑ 8 ἢρ' ἴγθ6 ἰὴ {Π6 Ων [Β6θῖηρ Ο.6 (80 877} βρ;Σ ἰγεα ὈΥ {116 τοδα 8146],} 6 σϑῃιδ ἰο 

ἐν, δια ἴουηά ποίῃϊηρ ἱμογοο, θὰ ᾿θανθ8 ΟὨΪγ, δὶ [. Απὰ 16} βδιὰ υπίο 1, [χ6ὲ πὸ 
ἔγυ0᾽ στο ΟἹ ἴ6 6 ΠΘΠΟΘΟΥ ΤΑ [ῸΓ νοῦ. πᾶ Ῥγθβθηι ν [{ογἰ 1} {Π6 Βρ ἴγθθ 
μι Ποτοά αὐσᾶῦ. πὰ πθπ {86 ἀ1Β010168 8807 ἐξ, {Π6} πιᾶγν6116α, βαγίηρ, Ηοῦν Ξο0η ἰ8 
[86 ἂρ ἴγθθ γι μογθὰ ἀνταῦ ἰδ [Απα] «6818 δῃηφντογθά ἀπά βαϊὰ ππίο {16 η}, Ν' ἜΙΠ]Υ [1 ΞΑΥ 
απίο γου, 1Γ γα μᾶνϑ ἰδίῃ, διὰ ἀουδί ποὺ [40 ποὲ ἀουθί], γ9 8.18}} ποῖ οἹ]Υ ἄο {15 εὐλιοὰ 
ὃς ἄοπε ἴο {1 ρ ἴγθ6 [ποῦ ΟΠΪΥ͂ 888}} γϑ ἀο 818 σι ἢ ὑμ6 ἔρ' ἰγ66]," Ὀαὰΐϊ αἶβο 1ξ γ8 βμ8]} 
ΒΑΥ πηΐο {}}}8 τηουπίδίη, [οἵ ἐδθ (οι ρ]6], Β6 (μοι τγοιπονοᾶ [ἌΚφὴ ὑρ, ᾿Αρθητι], αἀηὰ 6 ἰδοῦ 

22 οϑὺ [πὰ οαϑί, καὶ βλήθητι] Ἰηΐο [86 888; 10 888}} Ὀ6 ἄομθ. Απὰ 841] ἐβίηρβ, τ βαίβοοτες 
γ8 58}8]} δϑὶς ἴῃ ῥσδυύϑσ, Ὀ6] θυ ηρ,, γ6 Β84]] τθοϑῖνϑ. 

20 
2] 

1 γον. 18.--[Ἰδὼν σνκῆν μίαν ἐπὶ τῆ: ὁδοῦ, 1δημο, δὀπιρ κοίσίης μίαν : ΞΡ ἑἐαλο πιπκπ (δένδοίσϑα, εἰρν- 
σοὺ ΓΤ είσεπδαυπι Ὧδε» ἀὁηι Ἡεσο. Βοηκοὶ: Οπθ ἰπ ἐπδὲ μίδοο (ἡϑπασιὶ ἐΐο ἴοοο). Βδο αἰδὸ Μουοσ οπὰ Ὕ ηοτ ιοπ ϑεγφέπ. 

ἀαδίελεπαον δ᾽ οἐσεπδαιπιλ ΡΟΒΔΙΌΙΥ 1ξ ΤΊΔΥ μδΥΘ 8 ΔΥ̓ πὶ Ὀ0]1ς 6] ΓΕΙ͂ΈΓΘΏΟΘ ἴο ἴ86 δἰηρσυϊον Ροδίυη οὗ ᾿ΙὰὉ ὅὲπε βο 189 
986 ἴτε9 οἵὗἨ οὐδ ρ᾽δηίίης, διδηάϊηκ οοῃδρίσθουδ δπἃ δοῃμϑ Ὀοξἢ ἴπ ἕδνοῦ δηὰ 1η ρτξ, Οἰδογα, Βονσονο τ, ἐσ ἱαΐο ἴῃς μίαν 
ἴῃ [μι 5 0889 ἔγοιι (89 ἰδίου πδαζθ οὗ [13 ἨΘΌΓΘῪ ἽΝ διὰ [86 Ατὰπι. ἽΓΙ --Ρ. 8. 

8. γο τ, 19.--Β., ἴὰ τοδὰ: οὐ μηκ τι. Το εσδρέα οπι! δ οὐ 88 διυροχβαουδ, 

8 γοΥ, 90.--[]λομὸ ᾿ἰΚον ίδο (ΔΚκο8 [Π 9 δοηΐθῃοθ 88 δὴ ἐωοζαριαίίον, πῶς ΞΞ σιαηι. Βαϊ ἰδ 1,88. ὙυἹσαίο (φνοπιοάο 
οοπέίμο αγωΐξ 7), Γαΐ οτ, τδὴ Ἐπδ6, ΜΟΥ οΓ, Εγδ]ὰ, θυ, σοηδηὶ ἰδκο ἐξ δδ ὁ σιδϑίέοη, δῃὰ τοπᾶὰθσ πώς παραχρῆμα 

ἐξηράνθη ἡ συκῆ: σι αἰὰ ἰλό. Αρ-ίγ 6 7υγίλιοίλ εοἰέλον ατοανῇ Β0 δἷδὸ ἴδ δαϑείοπε οὔ Β[[εγ δπᾷὰ ὙμδΙ]ο, 1,λο πιδοι, 
Τἰροοπάοτί, δπὰ ΑἸέογὰ ἰὼ πος ραποξυαδίίοη. ΤῈΘ ΤΌΣΙΩΘΓ ΥἹΟῪ δρτοοδ ὈΘΓΟΥ τ 1 τὴ ρατα] 6] ρϑεδορο ἐπ Ματῖ χὶ. 91. δδὰ 
45 τοί ἱποοποίϑιοηξ π ἢ (δ 9 τ86 οὗ ἀποκριθείς πο ἢ ΓΟ] ονσβ ̓π δοΐἢ δοοοαπία. Βαϊ τὴ ταῦ γοβαγὰ [ἴ ροτῆδρα δῖ δ δὴ ἐμ - 
ἑεττοραίίτο οαοἰαπιαϑέοπ. Τῃ ΔῺΥ 6886 186 ἐδ οὗ [86 Ἐ. Υ͂. οαρδιὶ ἴο Ὁ δἰτίοικθι ουξ δπὰ εοἰΐλογδά ἀτοαν δαθαιτυϊοὰ ἕο ὦ 
«οἰέλονοα ατοαν; ἴυΣ ἐξηράνθη, κ8 ᾿θτΘ υδθὰ, ΘΧΡΤΘδ606 (9 δοῖ ρδδῖ δπὰ βοπο, γ 8116 ἐξήρανται ἴῃ ΜαΙκ ΧΙ. 21 δἰκυίδοο ἴδ 
Τοδι].--Ρ, 8. 

4 οι. 21.--[ἰ[Οὐ μόνον τὸ τῆ: συδξῆς ποιήσετε, Ἰ11.: ἐλέε φ' ἐλ "ρ-νδ6, οὐ: ἐλέα «οὐ, ἐλ Μρ-ἔσδο, ἐδ Ἰὼ» 
μον, Ἐπ δ], δὰ ᾿δοζὸ δυὸ [ἰ (6αὉ πιέξ ἀεπι βοίροπδαιμη ἐλωη).--Ρ. Β]. 

ἘΧΕΟΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΣ, 

ψαν. 18. ΕΘ Βυπροχοά.--- ΜΡ οἷνοβθ τ ΠΟΓΘ 
ἴδο διγϊοίοῦ ποία οὔ ἔπμθ. Οπ (6 ἀΔΥ οὗὨ [{}8 ᾿τοσ68- 
δἷοῃ Ψοθὰβ ΟὨΪΥ Ἰοοκοὰ γουπᾶὰ ἴμ6 ἰοτηρ]6 ΟὈβοσνυΐηρ- 
'γ; Ηο ἰμδῃ ποϑῃΐ ουὖἱ ἰο Βοίμδην, ἔον ἰξ γγχὰβ δυθηίηρ, 
ὁπ Μομάδγ τοογτίηρ, 88 δ ποπῦ Ὀδοὶς ἠο [86 ἰοτηρίθ, 
Ηὸ νὰ8 ΠΌΏΡΤΥ ; δηὰ {8 σάνο Οσοδβίοῃ [Ὁ ἰῃ6 ουΓΒ- 
ἷηρς οὗ ἴ6 ἢρ-ῖγθθ'ι Α ἀδῪ ᾿ἰδίοσ, οχὰ Τυ Βα δΥ τ ΟΤΏ- 
ἱῃσ (μοὐ τμ6 ονθηΐηρ Ὀεΐογθ), (86 αἰβοΐῃ]68, δρϑὶῃ δο- 
σΟΙΡϑηγΐηρσ ἰπ6 μοτὰ ἴο ἴπ6 οἰἐγ, ἔοαπα ἰδ6 ἤρ-ἴγοθ 
ἀγορά ὧρ ὕγοπι ἰδλδ γοοίΐδι ΜδΙΘΥ ΟΟΙΩΌΪΠ6Β (86 ἵντο 
βερδγαίθ ροίπιβ οὗἁ (5 ἰσβηβδοῦοῃ ἰπ ομ6, 'ῃ ογάοῦ ἰὼ 
ῬΩΔΪΚΘ τρογο ῥτοιηΐμοης (6 τηρδηϊηρ οὗ ἰμ9 τ᾿ 8ΟΪδ6. 
Ἠὸ πουϊὰ Ὀτγίπα Ὀοῖοτο [86 τοδ γ᾽ υυϊηὰ ἐδ) δη  γ06 
οὗ (86 Ὀάσγϑὰ βΒρ-ίτθο, [86 εἰσὰ ῥυοδίβ δῃὰ βου 68 ἱπ 
ἐμοῖν υπθοϊἑονίηρς οοπάυςι. ΤῊῸ Το ΒΒ Πυηροῦ θα 
1818 ταογηΐηρ ΞΠΟΒ ὺὑ8 ΜΠῈ Ἡμδὶ δρᾶοῦ Ηθ πσϑηΐ ἴὸ 
τὰ Κοὸ ὺρ ΗΪ8 ἀροὰθ ἱπ 86 ἰορὶο: Ηθ μαὰ ποὺ δίκῃ 
ὥχαο ἰο φαΐ Ηΐβ Ὀγοδκίλβί δἱ Βοίβδῃγ. 

ες. 19. Ὅσο 8ᾳ-ἴτϑο (μία »).--- : ὕπαρι 

ἐο ἴοοο. ΤΏ Βρῖγεο, Γῆ, 3 οωδ οαγίοα, ντϑβ, Εἰ 

ἐδ τίῃθ, οὔθ οὗὨἨ ἰ86 ταοβὺ δχίθῃηβίγθ δῃὰ Ὀθδὶ σαγοά- 
ον φγοαποίίοηβ οὗὨἨ Ῥαϊοβίϊῃθ: (8]}8 Δρρθαῦβ ἴῃ ἰῃ 
βαγϊηρ, “ ὕὉπάον μἷβ οὐτὰ υἷμο διὰ ἂρ-ῖτθα,"--α ἤρυτο 
οἵ ρῬϑδοθ (1 Κίηρβ ἵν. 36). Οὐογωρδαγθ οα ἴὺ {86 διδί, 
Ἐπονοῖορε., οβρβοίδ!ν ΤΥ Ἰποτ 8, διὰ αἰβοὸ Βορίμϑοῃ δηθὰ 

5 [Β|π}||ΠΑτ]} ΤπΈνοη, 05 ἐλ ἈΠ αοἶδα, Ὁ. κῶς γῶν 6Δ}18 
ῆοθθ το οχδβμογαῖθ δυο ἢ Β1η8}} ςΒγοη οἱ ομίοδὶ Αἰ ΠΌΤΕ Ὼ 
Φἢ6 ἴγυο Ῥδδτίδοοβ οὔ Πἰβίογυ, βισδίμ!ης δὲ [ου1] σηδία δῇ 
ΒΎΒΙ ΟΝ Πρ “Δ Π1616."--Ρ᾿ Β.} 

Φ{Βεηκοὶ οὈδοσνο ου ἐποίνασ ε, δεν οἱέ: “ γϑῶ {16 
γιονία, ο. δ. Δίέναπαα εαἰπαπέξίο."--Ῥ. Β.} 

σοῦ Ξοδυδοτὶ οα δα Ηοὶν [δθἃ. ΤΈο ἈΔΌΡΙπὰ εἰυά: 
θὰ υπᾶδν (86 βῃδᾶάον οὗ ἴπ6 ρ-ἴτϑα, 85 ἴῃ δὴ δγθοῖ. 
τ νᾶὰβ οἴῃ ρμἱδδίθαὰ Ὁ. ἴ86 παγείά θα, θδοδῦβε (δὲ 
ἀυδὶ οὗἩἉ ἰῃ τοδὰ νγγὰβ δὴ δρβουίηρ δουπῃίογδοίίου [0 
[86 βΒίγοηρ ον οὗ ἰδ6 88},---80 Ηἰπάοτίηρ δ ἴοο ρτοεὶ 
ἀσνοϊορηηθηΐ οὗ ἰοανοβ, δηὰ ῥσγοζηοίϊηρ 118 ἐγ {Ὀ]Π686, 
Το ἤᾳς ἰ(ϑ6} 7 τᾶβ 6 δοϊσηοῃ δηὰ σου οἢ οβίθοπιρὰ δι- 
(ἰοῖθ οὗἩ ἴοοά. ΤΏτοο κἰπὰβ πόσο αἰβίϊηρυ θοῦ: ], 
ΤΙ αν ἣν, Βίσωγα, βοοοονε, ΒΊΟΝ τἱροποὰ δδοῦ ἃ 
ταὶ τὰ πίον αὖ (μ6 οῃὰ οὗ Δυπο, δῃ ἃ ἴῃ Ψογυβαίοα 
8.1}} οανὶϊου. 2. Το δβιήπιοῦ ὅρ, ζεγτεμε, Ἐπιοὶ 
τὶ ροηδὰ πῃ Αὐρυθὶ, 8. ΤῊ πίμίον δρ, οὗ Ἰδίον Κες- 
γπιῖδ, ἩΪΟὮ ΟΑΙῺΘ ἴο τοδίυτ! Υ ΟὨΪΥ [6 Ιοατοϑ 
ὍΘΙ ρΌΠ6, δὰ πουὰ Βδηρ ἰΒγουρἢ ἃ παϊ]ὰ πίπίες 
ἰηῦο ἰῃ9 Βρτίηρ: ἃ 8 ἰδοῦ ἰῆδη ἴπ6 βύτησοεῦ ἔξ, 
διὰ οὗ α ἀαγὶς Υἱοϊοὶ οοἷοῦρ. Τα ΐβ ἰαβὶ κἰηὰ σαποὶ 
Βοῦθ ὈΘ τωρὰηΐ, εἴποθ ἃ ψίἱμίος ἢρ-γοθ πυρὶ πεὶ] 
δανῦο ὈΘΘῺ Ἰοὴρ αρῸ ΟΡ ὈΘα οὗἁὨ 18 ἴγυϊξ ; δηὰ ἴογ ἰδὲ 
Βρτϊηρ ρ (818 τοὶρϊ Βοοπ ἃ ἴ00 ΘΔ ροτὶοά οἵ (88 
γοαῦ. Βυὶΐ ἰἰ8 ΟΧΓΒΟΓΟΙΏΔΓΥ ΒΏΟΥ οΟὗὨ ἸσαΥ 68 80 ΘΑ, 
ἔἕανα 8 ῥγοζωηΐβα οὗ θδγὶν Ηρδ; εἴποθ ἱπ ἴῃς ἢσοῖτθο 
1:6 ὈΪ]οΒβοῖλ δὰ ἴπ6 ἔγυϊξ Δρροδγ Ὀοΐογο τῆι ἰοττηδ- 
ἄομ οὗὁἨ (μ6 Ἰοανοβ" ἸΤῆυβ ἴὰ νγᾶϑ8 (815 ῥγοδιβίου οὗ 
Ἰοανοβ ὙΒὶο πδιτδηϊθὰ ἰμ6 [ογὰ ἴῃ οσχροοίίῃν ἴ0 
βυὰά ξγ.β οπ ἔϊο ἰσεθ. Βαὶ ἴμ6 ἔγυϊϊ πὰβ πδηίηζ. 
Μαιὶς ἐχρὶαΐῃβ: οὐ γὰρ ἦν καιρὸς σύκων. ΤῊϊΒ ἀ068 

ὙΠΕΡ, Ἡ 1. Ναξ, χνὶ. 49: Σὲ ἀεδηνηι φογίι ζίέυαι 
πα »" σιαπι Ῥογήμηι. 

1 [Οπ 186 οὔ Μασῖκ Πογθ δσὸ ἀἰετοπὲ [οἰετργοῖ- 
του. 366 (Ὀπι. ἐπ ἴοσ. δπὰ δ ἰοῃξ ποῖς [ἢ ΤΆΣΧΝΟΒ (ρ. 641 
54ᾳ.), ὙτΤΘΠΘΝ οοῃαίἀογ ἰΐ ΤΟΙ ἀουθε} ὙΒΟΙΒΕΣ δὶ (δὲὶ 
βϑωβδοὴ οἵ ἴϊο γεδσ, Μαζγοὶι οὐ ΑΡΓ], οἰ ποῦ {γα 19. ΟΥ ἰεδ τοῦ 
ογά ΠΑ Υ ΔΡΡΟΔΙ οἢ ἴδ 6 ἀξ τον Ὀυϊ {818 ἴτεο, ὉΓ ρυϊδς 

του Ιορνθδ, τηδὰθ ργοίοῃδίοη ἰὼ Ὅδ ϑοιῃθίθ! ΠΣ ΤΠΟΓῸ 

οἴδιοτο, ἰο μᾶνὸ ἔγὶ οἱ 1ϊ, τ δ οὰ ἰὰ (86 βς-ἴτϑο δρροδ ὃν 
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Ὡοΐ τῆοϑιι, ΒΟΎΤΟνοΥ, ἰδὲ δὖὺ βυοῖι ἃ {ἰπ|6 οὗὁἁὨ γθδνρ βρ8 
ἬΤΟΙ ποὶ ἰο Ὀ6 ὀχραοϊθα: ὑαΐ ἐμαὶ ἐλθ ἐγοθ λαὰ ποί 
ψεῖ ὅδοπ εἰγίρροα, ἰῇ ἴιὶ δὰ νοῦ Ὀότηθ ἔγαϊ, ΤῺΘ 
ΘΥΙΤΑΌΟΪΪΟΔ] οἰοσηθμῖ, Πούγουθν, ἰ8 [86 τοδίη ἰπΐηρ Π6ΓΘ. 
Α Βρ-ῖγοο Ἰαάθη πὰ τὰ τς Ῥτογαίβοα ἔγυϊι : ἢ 8}} 
ἔγαϊϊ τὰβ παμίηρ, ᾿ ττῶϑ ἃ ἀδοοῖνον ; δα {Πογοίοτο 
8} 8 ἰηγᾶσα οὗ [86 ΒΥροοτὶ [104] 9 τ 5} ρυοβίΒοοὰ, 

ΒΥ δ9 τοκά κι: ἐπὶ τῆ: ὁδοῦ.--- ΤῊΘ 
ἔγοο βίοοα οὐϑν ἐλθ ιοαν, οἰ 6 οὉ δῇ οἱουδίΐοῃ ἴῃ ἰῃ 9 
ὙΓΑΥ͂, ΟΥἹ 80 ΜΔΥ "8 ἃ ἀδο] ηρ ΟΠ6." Μογον. 
Βυὶϊ ἃ τϊγὰ βυρροβέϊϊοα τηΥ Ὀ6 τιδάθ, ἴμδὺ ἰμ6 [Σ60 
οχιομαρα 118 ὈΓΆΠΟἢ 68 ΟΥΟΡ ἴΠ6 ἰαγοὶ ρα. 

1,01 τὸ ἔσυϊξ υον οἱ ἔπθ0 Ὠϑῃοσέοτυτ ἴοχ 
ονοσ.---ΤΏ βαῖλο οὐ οἶδτα πο οὈ᾽οιδα ἀραϊπβὶ 
δο ἰγοδίπαοπὶ οὗ (Π6 ἀογβθβοποβ, [μαὺ ἴθ γὰ8 8} ἴῃ- 
ΥΔΒΙΟῺ ΟὗὨἨ Ὀγίγαϊθ ργορουΥ, οὐ᾽θοὶβ ἀραίηϑὶ {8.6 συΓΒ- 
ἵῃσ οὗὨ ἰμ6 Βρ-ῖτοο, ἰῃδὺ ἰδ γᾺ8 δὴ ουΐγαρα ὕροὴ 1Η88 
ἴοτοβὶ ἴανϑ, Βυΐ Δ8 ἐμ ἀγνίπρ ουὖὺὐ οὗἨ ἰδ 6 ἀΘΙΠΟΙΒ 
ὯΔΒ ΠῸ ἩΪΠᾺ Ὠυηΐ, 80 ἰῃ6 πογὰ οὗ ουγαῖησ ττὰ8 ΠῸ 
6] Πρ ἀχθ. 10 οδηποῖ Ὀ6 βαὶὰ {πὲ ἃ τηΐτδοϊο οὗ ρυη- 
ἸΒῃσαθηΐ πγ88 8165 ἰὸ ΟἸ τὶβὶΒ βρίγίῖ, Βαυὶ {18 γγᾶϑ 
ποῖ ὈΓΟΡΟΓΙ͂Υ ἃ ταΐγβοὶθ οὗ ῬυπίΒηταθηΐ : ἱΐ 88 ἃ ΒΥΠ)- 
ῬΟΙῖοΔ] βίῃ οὗ [π6 Ρυμ᾽ ϑιτηϑηὶ τυ ϊ ἢ {86 ρϑορὶθ δὰ 
ἴ0 ἀχρϑοὶ ἔἴτοιι θά, Ὀαὶ ἩΠΙΟὮ οὖν Τοτὰ οχ!ρ δὰ 
88 ἃ Βίσῃ οὗ Ηΐβ οσγῃ σοι δυζίοι, 88 Ὀοΐηρ ΔΙΡοΘαΣ 
1.6 ρ᾽οτίδοὰ Κίηρ. Απὰ ἱἰπ 818 παγηΐηρ δοῖ---- 
ὙὮΙΟΙ γᾶ8 ἰὼ 868] ἴο {μ6 αἰδοῖ ρ]68 ἰδ6 βυρβοαιθηΐ 
λυαϊοῖα! Ῥξορμθοῖθβ, δηὰ δβρϑοΐδ!ν ἰοὸ τοΐθαβο {μοὶν 
Βοαγίβ ἔγοσα 811 [δ] ἴῃ 186 βϑοιηίηρ βδποῦ Υ οὐὗἁἨ 6 
(ΘΠ 016. ΟΥΒἢΡ---ἰΑγ [86 ρτοαὶ ΠΟΕΙΕῚ οὗ 180 νἢ0]6 
ἰγδηβδοιίου. {6808 τηδὰθ ἃ ΒυτΩ 0168] 86 οὗὨ {86 
διξγαοῖῖνθ ΔρρΘΆσηΟΟ οὗ ἴΠ6 ἰδάνοδ, δῃὰ Ἵσχθουϊοᾶ ἃ 
ΒΥΤΩΌΟΪ 041 Ἰααάρτηθηὶ οΟΥἩὨ 16 ἀδοορίνο ἰγθο, τἩΒὶοἢ 
ἀοϊυάρα δηὰ τηοοϊιοα ἔπ ὨΌΏΡΤΥ γάνος ον, ἰῃ Οὐδ 
ἴο ἰοδοῦ Ηΐβ αἰβοὶρθβ ἰῃδὶ (ΠΟΥ αἷβὸ τιυδὺ δἱ ἰδβὶ 
66886 ἰ0 Β66Κ δβρίγιϊυαὶ ὩουΣΒηστηθηΐ ἔγοτα ἐδ Ἰοαΐς 
οογοτοᾶ, Ὀυὶ ἔγυ 1655 ῥτοϑι ποοά, ἀπά Ἰοοκ ἑοσταγὰ 
ἰο ἴῃ Ὀϊνίηα ἰυἀρτησηὶβ τ ἢ που]ὰ σαυβο 86 πὶ ἢ- 
ΟΣἢρ ΔΤΔΥ οὗὨ ὑμ6 ὑποοογαίΐο Ρθορ]θ." 

Απὰ ἔοσι δ (ταρα χρῆμα) ἴδο Κρ-ἶχοθ 
τὶ βοχοα ἀὐσαν.--ΤῊο ἴγοθ νγ88 αἰβοδβοὰ ὑπγουρἢ 
ὯὮϊο ονοσῆον οὗἉ :ΐβ [8186 11{6,. τ ἢ οχμαϊιβίθα ἐιβοὶ 
ἷῃ Ἰυαχυγίδηϊ ἔοϊαρο. Βαυὶ [Π6 ποτὰ οὐἤἁἨἨ ουγ56 τῦᾶβ 
ΤΙ ΓΑοΌΪΟΊΒ, δὰ {π6 εγθὶ ργεϊυαὰθ οὗ ἰμδὶ ρτοδὶ 
ΤΑΙΤΒΟΌΪΟΙΒ ποῦκ οὗ ΟἸγτὶϑὶ τίς αἱ ΗΪ8 δάνοηϊ μ]}} 
ὈΪδβὲ 411 (10 601} οἵἨ ἁ [8 ῥγοϑθξ πουϊὰ, Βυϊ ρῥτί- 
ΤΩΔΙΙΪΥ ἴὲ ΔΒ 8. δατηοϑί ΟὗἨὨ [ῃ6 ΒΡΟΘΑΥ πὶ πογπρ οὗἁ 
10 δὰ, ποι ἴμ6 ρδΐπβ ββου]ὰ συδηΐβῃ, ἴμ6 Ηρ- 
ἴγοοδβ ἩΣΊΠοΣ, (γ6 ἰουπίαϊπα Ὀ6 δοδ] δὰ ὑρ, δηὰ Οδ ἤδη 
ὈΘΟΌύΙΩΘ ἃ Ἡδεῖθ. Ῥδυϊυβ οσρίαϊποα ἰὺ 88. δὴ δ8ῃ- 
Ὠοπηοοτηοῃΐ οὗ [86 ΒΡΟΘΟῪ πδίυγαὶ ἀθδίῃ οὗ [Π6 ἴγθ6 
ἷῃ Ρυρυϊαᾶῦ 6; βιχδυβθθ, ἃΒ 8 του 68} σΟῃ- 
βιγιοοῃ οὗ πο Ῥαγδθϊο ἴῃ [λικὸ χὶϊῖ, ὁ ; Οτίχοῃ, 
ΟἸιγγβοβίοσα, δηὰ (6 τηοάθσηβ ΨΟΏΘΓΙΥ, 88 ἃ ῥγο- 
Ῥθρῦ βυιαο 681] τοργοϑοηϊδίϊοι οὗ ἰδ 6 ἀοοτὰ ὉΡΟᾺ 
1.6 βρί τῖταδὶ ὑπέγυ Ὁ} 688 οΥ̓ ΙΒγϑοὶ. [7116 ΔΌΒΘμοΘ 

ἴοτο πο Ἰολτθβ, ΤῊ ἴχοο γαπηϊοα {{86]7 ἴο Ὀ6 ἴπ βάνδῃῃθο 
οὗ 411] ἴῃ οἴδοῦ ἔγοοδ, δῃᾷ σἢ δ] οηροῦ {πὸ Ρδδϑοσ.Υ [Π δὲ Ὧθ 
Βδου]ᾶ οοπὶθ δηὰ τοΐγοϑ! ηἰπιβ6 7 ΨΠῸ [15 ἦτυϊς. Ὑοῖ θη 
ἴδο Ι,οτὰ ἀτον ποῦ, δ υπὰ [ζ ΚΘ οἴμουβ. του γί, 
ἴοτ, δ Μδγῖκ βδύδ, [89 {{π|6 οὗ ὅχ8 δὰ ποῖ γοῖ αγγ τοὰ. ΤῊῈΘ 
ΜΙ ΕΣ πη 186 ΒΥΡοοΥ σαὶ Ῥγοϊθηβίου, (μ9 οἠίοῦ δἰ οἵ 

--᾽᾿, 8. 
“ [Ττϑηςἢ αι! δἰτομοη ἰο ἴΠ0 ὕδοῖ ἐπδὶ 8.6 ΟὨἹΥ {1Π|68 

τ8δὲ 16 ἥ-ἴτοο 80 ῬΓΟΤΩΪΒΘΏΓΥ ἴῃ (89 ΝΥ Τοδίδσιομξ 
ἐξ Ρ ΘΟΓΒ δῷ ἃ δυτηὺ0] οἵ ονὶϊ: ΠΟΙ δηᾷ δὶ [Χ6 χί!. 6, Αὁ- 
οοτάϊης ἴο δῇ οἷά ἐγδάϊ θη, [ὃ τϑϑ ἴ16 ἔγθο οὗ ἰοτηρίδεοη [ἢ 
Ῥαγδάϊο [ὲ [86 ποιΐοδη]θ, δἷδο, ἰδδὶ Αἄδη) δἰϊϑαιρίοθα ἴο 
ΘΟΥΟΣ δἰ8 παοκοάηρδβ δηὰἃ δῆδιηϑ τ Βρ ον α δπὰ ἰο 86- 
δύτηθ 8 ἔμ] "9 δῦ ροΓΔ ΠΟΘ Ὀοΐογο ἴὯ6 [,οτὰ. Βοὲ ἴμ6 βεαυί ον, 
οἵ ΘοΌτΒο6, ἰπ ἀοδίτογίπα ἴδ ἢρ-.ῖτγοθ ὈΘΟΒΏ56 οὗ [{8 πη Γ {{Ὁ}- 
δλα, ἀἰὰ ποῖ αἰἰτὈαϊο ἴο ἰϊ ΔῺΥ ΣηΟΤΑὶ τοδροῦδί ὉΠ ΠΥ δηᾶ 
σαϊϊε, Ὀαὲ δἰτυ ἷΥ 6 βίποδθ ΔΒ 8. δυ τη 0] οὗἁ ΣΏΟΓΔΙ ὈΣ}- 
ΒοΘδ ἩΟΥΓΌΥ οὗ ρυπἰδμτηοηξ.--Ρ, 8.) 

οὗ ΔΩΥ ἰηδίσιιοϊοῃ ΟἹ [8 ΒΥτα θ0]104] τηδϑηΐηρ οὗὨ ἴῃ9 
ἀοοιγυσῶου οὗἩ ἰΠ6 Ξρ-ἴγοθ, 18 πὸ γυδὶἱὰ οὐ͵θοϊΐοῃ 
διζαϊηδι ἰ ; [Ὁ {818 ταοδηΐηρ σοδα πὐραιδὰ 1186} 
πῃ νἱονν οὗ ἰμ6 εἶἰη6 Δα τες οὗ τ|6 δοὶ, δῃὰ δα 
Ὑ0]6 ΒΟΣῖ68 οὗ ἀδῃυποίδιο Ὑ αἰΒΟΟΌΓΒΟΒ ποι [ΟἸ]ονν, 
ΔΙῸ 8ὴ οἰοαυθηὺ ΘΟΤΩΠΔΘΏΓΑΓΥ, 88 ΜΟΥ͂ΘΓ ΘΟΓΓΘΟΙΪΥ τ0- 
ΤΠΔΙΚΒ, Οἢ ἰδθ᾽ 5']οηῦ δι θ } 1.81] οἰοαθθηοθ οὗἨ 180 
πὶ οτοα βμ-ἰγοο.---, 5. 

γεν. 21. ΣῈ γϑλβαὺ ἴο ἐδὶς ταοπηϊαίῃ.--- ΤῊ 
τοουηϊδὶη [0 ὙΒΙΟΒ (86 Γογὰ ροϊηϊοα, τγα8 ἀουθί1689 
{π6 8Π] οὗἩἨ (Π6 ἰδπιρ]ο ἰίβοι 10 τϑβ, ἴκὸ ἴθ 88. 
ἰγθθ, 8 ἤχυτο οὗὨ [89 ΒγΥροοτίιοα] ομαγαοίορ οὗ {δ 
9 ον 88). τΟΥΒὨἷρ, 88 ὧδ ἸῸῪ ἰῃ (Π6 ΜΔΥ οὗ [80 Βρτοδᾷ 
οὗ ἔδο ροβροὶ, ἃ ἔαΐυτο Εἱπάταποθ ἰο ΗΪ8 ἀϊβοὶρ]65 ἴῃ 
(μοῖρ ποῦκ. Τμΐβ τιουῃίδίη, (86 ἐποοοταῦο Φυάδ- 
ἴθτη, ταυδβί Ὀ6 οδδὲ ἰπίο {6 868 οἵ {8μ6 παίζοῃδ (ἀ6- 
δβἰγισίίΐοῃ οὗὨ ΦεΓΌΒΔ] 6), Ὀοΐογο (86 ΟΒυΓοΣ οὗ ΟὨσίδὲ 
οου]ὰ το οῦ 108 σοῃδυϊητηδίίοι δηὰ ἔγθο ἀθυϑὶοριηθηΐ. 
ΟογίδιΗ]Υ (ηΐ8 τᾶ8 ποῖ ἰὸ "6 οἴδειϊθα ὮΥ υ οἶα] ρυῃ- 
ἰϑητηθηβ Οὐ [06 Ρατγί ΟΥ̓ ἴμ6 ἀΐβοίρ]65 ὑπο ΒΘΙΥ68 " 
Ὀαυὺ ἰὲ νγὰ8 ἴον [βϑτὴ ἴο οσῇῃ!ἱῖ Βυτ 0} 16 8}}Υ [86 λυ» 
τηρηΐ οὗ ἀοα, πο του]ὰ ἴβϑυθ ἴῃ βυσῇ ἃ ἰγ8}5]8» 
ἴοι οὗ [89 ἰδθίωρ]θ τωουῃίαΐη, ὈΥ ἰυγηΐηρ᾽ ΔΊΓΑΥ ἸγΟΙ, 
186 ὅονθ, δηα οασγγίηρ {Π6 ροβροὶ, ἰ86 ἵστιο Ζίομ, ἰο 
189 δοὰ οὗἩ (δ Οὀμ ἢ] πουϊὰ. ΤὨΘ αἰβριδοοηηθηῖ οὗὨ 
1:6 ἰδ Ρ]9 τουῃίδίη Πδὰ (πογοΐοσο ἔτο ροΐηίβ, τ μΐοδ, 
ΒΟΊΤΟΥΘΡ, ΠΘΡΘ ΘΟΔΙ 6866. 

γον. 22. [πᾶ 411 ὑπίηρα, υϑδαίδοονοσ γὸ 
8.411 Δὶς ἐπ Ῥχανοσ, οἱ᾿.---- 8 ῥσογωΐθϑο ἰ8. 601» 
βηοα, οὗὨ Θουγβθ, ἴο Ῥγϑυ ΓΒ οὗἉ δι ἢ (τ ΓΒ. 21 δηὰ 22), 
2 ὦ τ} }}1..:} οηὶ πὶῖἢ 186 ν1}} οὗ Θοά, διὰ 
ΘΧοϊ 68 186 ΔΌυ86 οὗ ὑπὶβ ᾿το τ ΐδΒ6.---Ἰἢ ΦόΒη, ΟἸτίδὲ 
ἀοδποβ οἰ ονίηρ δὰ οδοῦν  ΡΓΑΥΟΡ ἰ0 Ὀ6 ὈΓΑΥΟΡ ἴῃ 
ΗΪΒ πδυρθ, ϑόοδτι σχὶν. 18; χν. 1θ; χυὶ. 24.---. 5. 

ῬΟΟΤΈΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΣΙ, 

[1. Τὸ δυτεαίπρ οὗ [86 Βρ-ἴγ66 ἷ5 θοΙἢ α Ῥαγαδῖφ 
διὰ ἃ ἴῃ δοίΐοῃ, ρογέοστωθα οὐ ἰδ6 ρῃθ] 16 
τοδα ὯθδΡ (6 ΟΝ δηὰ {μ6 δι ρ]6, ου Μοπάδυ οὗ [89 
Ῥαβδβδίου- θοκ, ὄχ ηρ ΟὨτῖβὶ 88 {π6 πα] δυᾶρθ 
οὗ ἀρεῖ ῬΘΟΡΙ6 ἩΒΪΘὴ βοοῦ δδοσνδεὰ οσζυοϊβοὰ Ηΐπι. 
--ἈῬ. 8. 

ἃ. ζοδυβ ἀἰὰ ποΐ 80 πλιοῖ οἴγδο ὑ8ο ἢρ-Γθθ, 88 
ΤΆΔΚ6 τηδηΐϊεδὺ 1Π6 συγθθ οὗ 18 ἰηίογηδὶ ὉΠ ρας, Ιὲ 
ΔΒ, 88 ἰῦ τϑϑρϑοίβ ἃ ἢρ-ἴγοθ, ΟἿΪΥ ἀοδὰ ποοὰ, ἢλ 
ΟἿΪΥ ἔον 80 το. Το {18 ἀοβιϊηλίίομ Ηθ ΠΟῪ ρᾷγθ 
ἧς ὰρΡ. Τμαὶ Φοδὺδ μδὰ ἰῃ νἱον [6 Βρὶ γὶῖ.8] οομαϊ- 
ἰΐσῃ οὗ Ἠΐβ Ῥθορὶβ 88 βριγοὰ ὈΥ {818 ἰσθϑ, 19 ὑ]αἷῃ 
ἔτοια 6 ῬδγΔΌΪ6, [6 χὶϊ. 6. Ὑοὐ Ιβγδ6] τᾶδ, ἴῃ 
Οαοα δ ρύυτροβϑθ, [86 ΘΑΥΪῪ Βρ-ἴΓο6 διμροηρ. [16 ὨΔΌΟΙΒ, 
Ηοβ. ἰχ. 10. ι 

8. Το πιιβοτοὰ βροῖγοθ γλ0δῈ ἃ βἷρῃι ΟὗὨἨ ΙηΔΗΥ͂ 
ἡυάρταοηίθ : (1) Α εἶψιι οὗ [6 πὶ οτίηρ οοηρτορδίοι 
οὗ ἐδ ἰϑρ]α οὐ ἴπ6 οχρί σης οὗ ἰλ6 ὑπθόογδου ; (2) 
οὗ πιι μους σδμδδὴ ; (8) οὗ τι οσίηρ᾽ οχίοσμαὶ Ομ σοἢ 
ΟΥ̓ ΔΗΪΖΑΙΪΟΏΒ δηὰ βεοίβ; (4) οὗ [86 πἰι μονὴ οἷά 
οασίΒ. Τῇ βυάάφῃ ὈΪ σι τὰδ ἃ ἰοϊζοῃ οὗἁ ἰλ)0 ἰπηρίδῃ.» 
ἰΔῃηΘΟ θη 688 οὗἨ (Π6 ἱπαρταρηύ---οὗ [86 σδίδβί ΟΡ 68 
ΜΝ ϊσοῖ μαὰ ὈδοῺ ἴῃ ϑϑογοῖ ᾿οπρ ὑγορδίθα ἴοσ. 

[4. Το βανίουῦ ρογίοττηθα ἱπουσοογ}Ὀ]6 ταΐγϑοὶθῶ 
ΟΥὗἨ ΤΏΘΓΟΥ ΟἿ ᾿ἰνίηρ δηὰ ἴθοϊησ τλθῃ, θὰ ΟΠΙΥ͂ ΟὯΘ 
τηΐσβοὶο οὗ ἡπάρτηθηῖ, δηὰ ἐμαὶ ποῦ ὁ ἃ Ὠστηδη Ὀοΐ 
ν ]οἢ Ηθ ΟΆΤ.6 ἴ0 Β4Υ76, Ὀὰυὺ ΟἹ δὴ υπέτιϊ αι}, πηΐ 
ἱπρς ἴτθ6, δηὰ Μι|( ἃ ν᾽ ον ᾽ο Ὀσοηοῆὶ 411 ἱτωροοίίοπὲ 
ΒΙΏΠΟΙΒ ΟΥ̓ ὑἰπηο 7 τασηΐηρς ἰμοῖὰ οὗ ἱμποὶρ ἀδηρον. 
ΤῊυΒ γὸ ὮΔΥΘ οὐθὴ Ποτο ἃ ὑτοοῦ οὗ ΟἸ γίβιβ ροοὰ- 
ΠΟΒ5 ἰῃ Ηΐδβ βουνοῦ. ἸΤΏΏΒ ουθῃ [86 ὈδΙτοη Βκ-ἰγθῸ 
ὈθΔΓΡΒβ οοπδίδῃϊ ἔτι ἴῃ {π 6 χατάθῃ οὗἉ πεν δὰ πβθῃ 
88 ἃ ΒΥΠΩΡΟΪ οὗ ἰδ6 δασέα ἀοοσὰ οὗ ἢ Ἰιοα] 
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οαἰοσπίδιϊοηῃ δηὰ ππίγυϊ Ὁ] 6886. (Οοτρ. εἷσαν 
ΤΟΙΏΔΙΚΒ οὗ ,. Οτοῦυδ, ΗσδΌθηον, Ττοδοῖ, δηὰ 
Ὑοσαβποτίδ.)--", Β5.] 

[ὅ. ΤῊδ. ἰγθθ ἯῶΒ ποὶ ουγϑοά, ΒῸ τηυοὶ ἔοῦ Ὀοίηρ 
ὉΔΙΤΘΏ, 88 [07 Ὀοΐπας ἴδἰϊδο. Νὸ ἔπυὶϊλ οουϊὰ Ὀ6 6χ- 
Ῥϑοϊρά οὗὨ ΔΩῪ πδίίοῃ Ὀοΐογο Ομ γίδὲ ; 70. ἐλδ ἐΐηιδ οὗ 
., σε ΄’κὲ ποί γεί. ΤΈΘ ἰγὰο ἔγυϊϊ Οὗ ΔΩΥ ῬΘΟρΪ6 Ὀδίοτθ 
1:6 ᾿ποδγῃδίίοῃ που]ὰ ἤδνὸ Ὀθθπ ἰοὸ οὔτὰ ἐπὶ [Π6 7 
δὰ πὸ ἐτυὶϊς, ἐμαὶ πίίμουι ΟἸγίδε μον οουϊὰ ἀο 
ΒΟΕ ΠΗ: ΤῊ Οθμι 165 οπηϑὰ ἰδ ΐἰ8: Ὀυὺ [6 Φονγ8 
Ὀοαεδίοα οὗ (μοὶν ἰδνν, ἰδίῃ ρ]ο, ἩΤογβ ΣΡ, σϑγοσηοηΐοθ, 
Ρτογορδνοα, ἀηὰ ροοὰ ποσῖκβ, (δ υβ τϑϑο Ὁ] Ὡρ [ἢ 
Βρ-οο πίθι ῥγοϊοπύουδ, ἀοοοὶι] ἰοᾶνὸδ πὶϊβουὶ 
ἔἤσαϊ, ἸΤμοὶν οοπάοιηπδιίΐοῃ 88, ποὺ (δὲ (86. ποῦ 
αἷοικ, Ὀὰϊ (παι, Ὀοὶπρ δἱοῖς, (ΠΟΥ οουπίοα {ΠΟ Β Ιν 68 
μάρονον (Οομάσθηδοα ὥοσι Ττγθηοῦ δὰ ἰδ 8.}.-- 

[6. Βιυυϊκίπα δἰταυ δηϑουβ οχμϊ υἱείοι οὗ ΟὨ τὶ δ᾽ Β 
ΒυτηδηΐΥ ἰῃ Βυηροτίηρ, απὰ οἵ Ηΐδ ἀϊνὶπἰτγ ἴῃ (89 
ἀοεϊτυοιίίοη οὗἠἨ (6 Βρ-ἴγθο ὉΥ ἃ πογὰ οὗ ΑἸἰτιΐμμὶν 
ῬΟΥ͂Σ ἩΙΟΝ ὁ στοδίθ δηὰ δὴ ἀθαί τοῦ. ΒΈΝΟΣΙ,: 
Α,ασώπα λυριαηίζαίἐδ αἱ ἀοίίανε ἑφιαοὶα πο ἐδηρονα 
οδν6 δοζξέωδ οεἰ. ΦοΒη χὶ. 8ὅ,40. ὙΟΒΟΒΤΟΕΤΗ: 
“Ἠβθ ΒυΠρΌΣΒ 88 ἃ Μδῃ, δὰ τί ίμοσθ (ἢ 6 ἰγο6 δῷ αοά, 
ΒΟΒοΥοΥ Ηο ρἶνο8 εἰζτϑ οὐὗὁἨ μύταδη ἱπβττοΐγ, βοιαθ 
Ῥτοοῦ οὗ Ηΐδ αἰνίῃθ Ῥοῦγα 18 δἰ τσαγθ πρασ.᾽ Οομρ. 
[8Π0 ΡονοΓΥ οἵ Ηΐδ Ὀἰγίμ, δηὰ (δ6 βοηρ οὗ δηροὶβ διὰ 
1806 δαοτγδίοη οὗ ἴθ ββορβογὰβ δῃηὰ τηδρὶ : [86 οἱγ- 
ουτηοἰβίοη, ἀπά Π 6 πδπιθ οὗ ΟἸγβι . [86 ρΡυγβοδίου 
ἴπ (10 ἰδταρ]6, δηὰ ὑμ9 Ὠγτὴη οὗἩ δίταθοῃ ἀπά Ηδημα : 
Ηἰβ οὐροάΐομοθ ἰο Ηἰβ ραγϑηίβ, δηὰ δϑίιοῃίβηΐηρ τ 18- 
ἄοτα ἴῃ [86 ἰοῖρ]ο . ἰμ6 Ὀδρίΐδηι οα Φογάδῃ, δῃὰ ἰδ 
γοΐοθ ἔσο βοάνϑη δὰ ἰὴ6 ΗοΪγ ϑρἰγὶὶ ἀοβδοοπαϊπρ' οα 
Ἡΐδι ; [ῃ6 δηπουποοιηοηῖ οὗ Ηΐβ ραββίοῃ, διὰ ἐδ 
Γγαμβηρσυιγαύοη ου [86 τιουῃὶ ; [86 ραγτηθηῖ οὗἉ ἰγὶ θαϊο- 
ἹΔΟΠΘΥ͂ [0 {Π6 ἰ6ΙΆΡ]6, δὰ ἰδ ταΐγαοϊο οὔ (6 ἤβὴῃ 
τὶ ἰμ6 δἰδίον [86 ογτΌβδ, δῃ!ὰ [16 σογαὶ ἰμβοσὶρ- 
οι, εἰο.--Ρ, 8,] 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ηον {2ε805, πίιῖ ΠΟΙ βοϊ ουχου Ὁ] ποδ8, οδυὶ 
Ἰιδδίθηθα (0 [86 βοθο οὗ Ηΐβ ρτοδαὶ ἀδγ᾽Β γος ἫΣ 
Βρ᾽ γι πα] ζϑὰ ὃν. ἱηρ πϑϊΓΑ] : οὐθ Ηἷΐβ οσῃ Βυη- 

Ρ διὰ ἰμίγβὲὶ ΓΟ Ιηδθ ΔΑ Ομ πρ ΒΟΙΙΏΟΠΒ.---- 
τἰβὺ ΘΥΟΡΥΤΏΘΓΘ, ἰῃ (16 Ὀδδὲ 8680 οὗἩἨ [86 ΡῬὮΓΔΒΘ, 

ΤΩ86 ἃ Υἱγίπο ουἱΐ οὗὁ προρδδί(γ.---ΤΠ6 Ὀαγτοῃ ἢρσ- ἰγθ6 
οἢ ἰδ τηουηίδίη οὗὨ ἴμ6 ἰοτρὶθ δ ρογροίπδὶ δχβοῖ- 

ΤῊΕ ΟΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΔΟΟΟΒΟΌΙΝΟῸ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ. 

ἰδύώοι ἰο (86 Οδμυγοῦ : 1. Α ἐδ 8 2] ἰπηδσοὸ οἱ ἴδ 
ΓΒΕ ΘΟΙΩΣΔΌΒΙΟΥ ἴῃ [Ιαγδοὶ δὲ ἰξ ἔδοῃ ἀρροδσοὰ 
1} οὗ Ἰοανθθ, δσηρὶγ οἵ ἔτγυϊ)) ; 23. ἃ ὙΓΑΓΏΪΩΡ, ΟΧΔΠ,- 
ΡΪο ἴῃ ἰϊ8 δυάάση Ὀἰϊχαῦ υμᾶδν (86 σογθα (τουδὶ κ8 
ἃ ἀοοαά διὰ 88 βυςῖ ρσίγαῃ ὕΡ ἴο 86 8τ6).--- Το 
τ μοτίηρ ἤροῖγθο 88 ἃ ἱπρ ἰο βοϊ .οχασοϊθδύοη 
4150 ἴον Ἰπαϊνίἀυδὶ Ὀ6] ον σΒ.---α βουπὰ Βρ-ἴγοα ταυεὶ 
Ρυϊ ἔογι ἃ ὈΙοββοῖι δδγὶϊος (μη Ἰοανοβ.---ΤΏ 6 ἰωἰοζρεο. 
ἰδίου οἵ Ηἰδ δοὶ Ὁγ Ηἰβ ποσὰ : 1. Τῆο χ-ἴγϑο [δὲ 8 
οἷἶοβο σοΐθγοῃμοθ [0 ἰ86 ἰδσωρῖο τηουπίδίη ; 2. 88 ἰδς 
Βρ-ίγθα βἰορροὰ Φοδυβ ἴῃ ὝΑΥ, 80 86 ἱετιρίο 
τηουηϊδίη βἰορροα (16 αἰδοίρίεα; 8. 88 πὸ Ἰωοτὰ τὸ 
τοοῦϑὰ ἰδο ἰπάγδῃοο ὈΥ Ηἰΐδβ σωϊγδουϊουβ πογὰ, βὸ [86 
αἰδοΐρ]68 τωυϑὺ Ογογοοόσὴθ ἰδ ὈΥ͂ ἃ ταϊγδουϊουδ δῖ, 
γοἢ βηου]ὰ τόσον 86 ἢ1]}] οὗἨ Ζίοῃ ἰμῖο ἰδ τυϊάΞὲ 
οὗ (1:6 παιί φΉοηβ (ΔΙ βου, ἰπ ἀοίῃσ δο, (6 δεν πεσὸ 
ἀϊδρογβοὰ διροηρσ [86 ΡΘΟΡ]68).--- ΑἸ! ἐμαὶ [86 ΟἸτίθ- 
ὕδῃ δδιβ ἴῃ ζδὶ 1 16. σίνοῃ ἴο ἶπ: 1. [πὶ ἔϑδ 1 
Εἰνϑῃ ἴο μἰπλ νμδὲ ἢς Βῃου]ὰ δδὶς ; 2. ἴῃ ἔδιτ 86 δδὶϑ 
Ὑιαὐ 888}1} 6 ρίγοι ἴο δίῃ... 

ϑίαγζο .:---Τ ὯὩο ποιὰ οἶδε ἰοἰβ ΟἸ τὶ Β βοσυαηῖ 
Βυδον πυηροῦ δηὰ πορὰ.---Ὑ7 θη τὸ δὰ ἴῃ τδηΐ, πὸ 
διδὸν πῶδὶ 9οδὺ8 κυδέεγοα--- ΕΔ Αγ ἴον 4]}} ἱπη8- 
εἰμαιίίομβ ἰμδὶ ὄσχδὶὶ ἐποιηβοῖγοθ διζδίπδι (6 ἱκηοπ 
οὐγψο οὗ Οοᾷ, 2 Ὅον. χ. 4, ὅ-.---ΤραοίΘ τα τοῖηστο 
τηουῃ δίῃ ἩὮ θη ὑΠ6Υ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩΘ ἷπ ἔδι ἢ, δηὰ ΣΌΣΏΟΥΣ 
ουίΐ οὗ [6 πᾶν, 86 δἰμάγαῃοοβ ἩδοΝ δια ἰδτοσι 
ἴὰ ἰδ τῶὺ οἵ ἰμποὶς νοοσδίίοῃ.-- -Εδ! ἢ δπὰ ὑτάσε: 
τον 8 (ὴ6 βουγοθ οὗὁὨ ὈΓΆΥ͂ΘΣ ; ὈΓΑΥΘΣ ἰ86 τοΐοο οὗ 

1ῃ. 
1άδοο :---Φ 688 ἱπ ΗΙ5 Βυτηδη ὨΘΟΘΕΒΙΥ͂, γος. 18: 

διὰ ἴῃ ΗΪ8 ἀἰνὶ πο ΡΟΥΤΟΡ δὰ αἰἱριίγ, νοῦ. 19. 
Ἡδυδηον :---Ν  ττϊησβ ἰἱπ πδίατε : [16 ΚΟ Ὁ7 

ἔγοβὶ , ὈΪοββοσα οδηϊκογοὰ ΟΥ̓ ΤΤΟΣΤΩΒ ; ἔγοϊς ροϊθουσὶ 
ἔτοτα Ἡϊΐη.---- Το Γο Ῥγὰ8 ΟῊΘ ΕΥ̓ΘΏ διηοπς ἴδ6 πεῖτο 
ἀἰβοῖρ!οβ ἴο βοτὰ ὑδΐ8 οὔγ8ο Δρρὶϊοὰ ; δῃὰ δ ΓῪ ΟὯ 
80 ἰ8 υπίδι 7] ἰο ΟἸὨτὶδὲ 88 βιυιοἢ ἃ ἑπαρτηςπὶ οἵ 
Βεαγάἀοηίησ, δοαπἀομπιοηὶ οὗ αοά, ἰο Ἔσχρϑοὶ.---ὐθδαβ, 
ΔΙ͂ΟΓ τηΐγο]ο8 οὗ ἴογε, ρουζοιϊωβ τοξ ΟὯΘ τη ϊγδοϊο, 
ΜΓ ὨΟὮ Βμου]ὰ ἀοτιομβίγαϊθ Ηΐβ ῬΡΟΥΤΟΣ ἴο ρυμίδῃ διὰ 
ἰο τυΐῃ, 85. ἰξὲ ὈθοηρΒ ἰο {86 Φυάρα οὗ 411 Β6δὲ; Ηδ 
ἀἰὰ ποῖ, Ββοιγοσον, ρογίοιτα (818 ΟἹ τδα, ττβοῖι Ηθ 
ἨΔ8 ποῖ ΟΟΙῺ6 ἰ0 ἀοδβίγζου, Ὀ5ῖ ΟὉ 8 ἱῃϑῃϊτηδία οὐ] οοί. 
-- οὐὐἰὰ 18 Βαγο, δηὰ οὐ γΥΒθγο, (Π6 Ἧττη δϑβΌγαμοδ 
οὗ 8 πεατὶ οοποογπίηρ; ἰδδὺ σοι αοὰἂ μ]118. 

Ἀίοσεν :---  α ἃτὰ τεηϊπάἀρα οὗἩ [86 νϑϑρίης οτεῖ 
δετγυδαίοτα, 0Κ6 χίχ. ; οὗ [886 Ῥάσγαῦῖο οὗ [μ6 πὸ 
ΒΟΏΆ, Μαίῖί, χχί, 238-81 ; οὗ Βοχὰ, χὶ. 20: “Β6 ποὶ 
δἰ ρμ-τοϊπἀοά, ναὶ ἔθατ.᾽" 

ΞΙΧΤῊ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΒ ΑΠΒΑΥΠ1Β ΟΡ ΤῊΒ ἘΧΤΈΒΝΑΙ, ΤΗΒΟΟΒΑΟΥ ΡΟΝ ΤῈΕ ΒΟΥΑΙ, ΟΒῸ ΙΝ ΗΙΒ 

ΤΈΕΜΡΙΕ. 

.«ὍΒΆΑΡΊΕΕΒ ΧΧΙ. 98-ΧΧΙ]], 46. 

Το δγιθο] οδὶ ἰσδμβδοίίοι οἵ [86 βρ-ῖγθο βδρίπβ ᾽ο ἀπίο]ὰ ἐϊ8ο Ὁ ἰπ δρί τιμαὶ ῥα ρτοδηῖδ ἀροη 6 δον ἰα αἵ 
ἐμεῖν δυϊμουίιίοβ. ΤΟ βοοοπὰ ἄγ οὗ ἐμ βίδῃ οὗ ἰμ6 Μεβδβίαμ. ἱπ ἰῃ6 ἰθιρὶθ ἰδ δοαθ, {πὸ Τα οϑάδγ οἵ 
Ῥαδβείου- θεὶς ον [86 ἰμἰτὰ, ἢ πὸ ἱποῖϊυαδο 189 ἀΑΥ οὗὁἨ [86 δμῖτγ. [Ιὑ ναϑ (86 στοαὶ ἀδγ οἵ οοῃίεβὶ δεῖ 
[80 ἀδγ οὗὨ 6806: ἃ ἀδὺ ου πίοι δ 688 ομἀυγοὰ νἱοϊου σε ν ἴμ6 μοβιῖ]8 αἰίδοκβ οὗ ἰμ6 δυϊμογιάοδ ἷ8 
186 ἰδτωρ!α, ἰῃ το ΗΘ δἰθωοοα δῃὰ ρυΐδ ἰο οοπδιδίοῃ ἰμεὶγ ούθγαὶ Ὀδῃὰα, ομ6 δεν διοίδος; διὰ 
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186, αον Ηἰ8 στοαὶ ἰυάἀϊοῖαὶ ἀΐδοοῦγεο (οἷ. χχὶϊὶ.), ἱὰ υἱθνν οὗἨ ἱποὶς οράυγδου δπὰ ἴῃ ρῥτγοδροοῖ οὗἁ ἐδποὶρ 
γ᾽] ηοα, νοὶ δ ἑν Ἰοανοθ [Π6 ἰοτηρ]6. ΤῈ βγβὺ ἀββαυϊ, γὰ8 τηδθ ὉΥ ἴδ 6 Βἱρἢ ῥυίθϑίβ δπᾶὰ οἱ οσβ: ἰἱὲ 
ἴα ἀἰερσυϊδοα υπᾶον (86 ἔοττηβ οὗ οἵεϊαί αὐξλογίν. Φοδβαδ οοπέγοηίβ ἴμθῖι, ἀπὰ ἀἰβοϊοβοβ ἐμοἷν ἱσὰ Ροεὶ- 
«ἴοι ὈΥ ἰδγοθ ῬατϑΌ]οθ, οἢ, χχὶ. 28-- χχὶϊ, 14.-- -ΤῊ βοοοπὰ αἰΐδοῖς τὰ8 δὴ δἰΐδοικ οὗἨ ουπηίΐηρ, Ἰοἀ οἢ ὉΥ͂ 
ῬΒδιίβοοβ δὰ Ηθγοά Δ} : (ΠΟῪ ἰΓΟΒΙΟΔΙΥ δϑϑύσηθ ἰμαὺ Ηθ 88 Μοββίδηϊο δι ουὶγ, ἰῃ οτάον (μα (ΠΟῪ 
ΤΑΔΥ͂ ΡΟ ΙΕΙ6ΑΠγ απίδηρσὶο Ηΐτα {(νοτβ. 1ὅ-22). ΤΆΘα 90]]1ονν [6 Ββαδάμποοροα πὶ ἐμεῖν αἰϊδοῖς, ΤΏΘΥ βθοκ, 
ὉΥ ἐδοῖν αἰτοτιαίἑνο, ἰο ἰηνοῖνο Ηΐπὶ ἰπ βαδάποθδῃ οὐ δηϊποσοΐδη δϑϑογομβ (γοσβ. 28--88). Ἠδγοῦροι, 
ἘΠ: ῬΒδτίβοοβ τρδκο τμοὶν ᾽δδὲ ἀοβρογαῦθ Δβ8δῈ], τὶ ἃ ἰορ προ δηὰ Διῃμἀδτηθη Δ} ἱπγθαιοηΐηρ' αυοϑίΐοι 

οὗ ἴδιο ἴδ ; δπὰ δζὸ γτοδυσοὰ 0 ὑσγοποῦδοο ἰμοῖν οὐσει ἀἰβοοσηβίιτο ὈΥ͂ ΗΪΐβ οοπηοι-απορίίοη ἱουοδίηρ {89 

ἀἰνίπο ἀἰκοΐ οὗὨἨ [16 Μοβαίδῃ, δοοοσάϊπρ ἰο Ῥᾷβ. οχ.---(ΤΏθη ζΟ]Π]οττΒ (86 ἱπάϊοῖα! ἀἰβοουγβο οὗὨ οἷν. χχὶϊὶ, : 
διὰ 8η411γ (0 ἀορασίαγο ἴτοτι 1806 ἰαρῖ6.) 

πῶ πον "3 

Α. Τῆο Αἰαοῖ: οΥ δ ΗἰἸσὰ Ῥυίοία ἀκα ΕἸάογα, αὐιᾶ λα Ῥίαίονν 97 ἰλα Τοτά, Οἱ, ΧΧΙ., 28.391. 
(ἰἴαεκ χὶ. 217- χῖῖ. 12; [χιϊὸ χχ. 1-19; χσὶϊ, 1--14.--- ΤᾺς Οοβρεῖ ζο᾽ ἰλο 20, ϑυπάαν αὐεν Τυίην.) 

23 Απᾶ σ᾿ θη ἮἢθΘ νγ͵188 οοζῃθ ἱπίο (86 ἐθῃιρ]6, ὑπ6 οὨϊοῦ [Πρ }}} Ῥυιοβίϑ δπὰ {86 δ᾽ 618 οὗ 
186 ῬΘΟρ 6 σϑίῃθ υπίο τη 88 ἢ6 γ1)1Ὃβ ὑθδοβῖηρ, δπα β814, ΒῪ στ ῇδὺ δυΐπουγ ἀοσϑὶ ἰβοὰ 

24, [686 ὑπηρϑὺὴ πα τὸ ρᾶγθ ἴμ60 (818 δυϊμουγῦ Απα 6808 Δηβνογθα δηα βαϊα ὑπο 
{Πῖ, 1 αῖ8ο0 111} δϑὶς γοὰ οπϑ ἐξμίπρ' [ὁπ6 σψοσχᾶ, λόγον ἕνα], το 1 γα 6}1 τηθ, 1 ἰπ 11|κθ 

25 ψῖδ6 ψν}}} (611 γου ὈΥ δῦ δι  ΒΟΓΥ 1 ἀο {8686 [δϊηρ8. ΤῸ Ὀαρίϊϑτη οὗ Φομη, 6 η0Θ 
γγ88 107 ἔτοτα Ἀθδύθη, ΟἹ οὗ τηθη ἢ Απᾶ {Π6Υ τϑαβοῃβϑα σ71}} [Δ 0]  ἐμογαβοῖνϑβ, 8875 
ἵηρ, 16 τῖῶϑ 8}.8}} βαυ, ΕἾοτα ἤθάύθῃ; [6 Ὑ71}} Β6Υ πο 8, Ὁ ΩΥ [ΠΠ6π| οὖν] ἀϊὰ γε ποὶ 

26 τμ6ῃ Ὀεο]ϊθνο δα ἢ Βαΐ 16 γχϑ 888}} βᾶυ, Οὗ τλϑὰ ; 1 το ἔδαγ {86 Ρ60ρ]6 [τυ θα, ὄχλον] ; 
21 ἴογ 411 μοϊὰ Φοῆη 88 ἃ ρυορμεῖί. ῚἈἀπάὰ {μ6 0 δηβύγεσθα “6808, δῃα βαϊ]α, 6 οδηποῖ ἰ6]}- 

[6 ἀο ποὺ κπονν, οὐκ οἴδαμεν]. Απὰ [6 Βαϊ υμίο ἰμὸπι, ΝΟ Β6Γ (611 1 γοὰ ὈΥ͂ τιμδΐ 
᾿ ΔΌΓΠΟΥΙΥ 1 ἀο {{|686 ἐΊηρ8.' 

Ἰγαπείίοπ ἰο ἰλ6 Οὔεποῖυα.--- ΕἾτεὶ ῬαΓΑΡ]6: ΤῊΘ ῬΑΓΔΌΪΘ οὗ [0 ὕπο βοπ8 (189 Ἡγροστί σαὶ πη 67). 
ΨΈΒΕ. 38--.32. ' 

2. Βιυὺ ναὶ ὑμπηὶς γοῦ Α οογίαΐπ τηδὰ δα ἔνο Β0η8; δῃᾷὰ ἢθ σδπι6 ἰο {86 ἢτβί, δπᾶ 
29 εβδα, 3 υ, ρὸ ψουῖς ἰο ἀδγ ἰπ τὰγ [{16] ᾽ νἱπθγαστά. Ηθ δηβυοιθα δηᾶ βαϊᾶ, 1 .}}} ποῖ; 
80 θὰ δἴοσνγαγα 89 σϑρϑηΐθα, δῃὰ σοί. Απα ἢθ Ἵϑῖὴθ ἰο {86. δοοοπὰ [οἰβμοτ],᾽ δὰ βαϊὰ 
81 ἸΚονίβο. Απᾶ [6 διηβυγοσθα δηᾷ βαια, 1 φο [1 ψ1}}, ἐγώ], β'γ; δηὰ νυσϑὴῦ ποὺ. ὙΝ Βϑίμοσ 

οὗ ἰβοπὶ ὑναὶπ [Υ̓ ΒΙοὰ οὗ {88 ὕνο, Τίς ἐκ τῶν δύο] α1α (ἢ »}}} οὗ λύς ἐδίμοσ [(Π6 ΚΑ μου 
Μ11, τὸ θέλημα τοῦ πατρός) ῖἷἿ ΤΏΘΥ 587 τυπίο μἰτη, ΤῊΘ ἢτδβί. 5 {ρβὺ8 βϑι μ απίο ἔθ θηι, 
Ψ ΘΏΪΥ 1 ΒΑΥ υπίο γου, Τδί {86 ρΡυ] 1088 δηα [86 μδ:]οίβ ρῸ 1πἴο {86 ἤπράοια οὗ αοα᾿ 

32 Ὀοίοτο γου. ΒῸΣ Φομη οϑίηθ υπίο γοὰ 1π (8 Ὑ8Υ οὗ τἱρῃύθουβηθβθ, ἀπ γο Ὀε]ϊονοα 
χὰ ποῦ; Ὀαΐ [118 ΡῈ] ΟΔΠ5 δηα ὑμ6 μδι]οίβ Ὀ6]ϑνϑα ἢΐμὰ : δα γα, θη γ8 μδᾷ βθθὴ ἐΐ, 
τοροῃἰθα ποὺ" δβοτιγασα, ὑμαὺ γ8 ταὶρ αὐ Ὀ6]16 76 ὨΐΤΩ, 

βοοομὰ Ῥασδῦϊο : ΤῊ6 Ῥδγδθὶο οὗ [80 ὙΠοΚοᾶ Ηυδβραπάταθη (86 ταῦγον οὗἉ ΟὨτῖβι, δηὰ [86 ῥαἀρταρηὶ). 

ΨΕΣΒΆ. 88-46. 

838 Ἠρθδγ δῃοίμοσ ρϑγαθ]6: ΤΉΘΥΘ 788 ἃ οοσίδίῃ Ἶ Βουβθῃο θυ, μοι [πγ80] ρ]δπίοα ἃ 
Ὑ]ηογαγά, δηὰ μοαροϑα 1Ὁ τουμᾶ ἀρουῦ [ρυΐ ἃ Ποᾶρθ δτουπὰ 1ζ, φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε], 
διὰ αἱρροᾶ [ἀρ] ἃ ὙΙΏΘΡΙΘΒΒ ἴῃ ἴΐ, δηὰ Ὀυ1}0 ἃ [νγαἰοἢ}.}] ὑοῦγοσ, δηά Ἰοὺ [δ οαὐ ἴο ἢ8- 

84 Ῥδπάτηθῃ, δπα νεϑηῦ ᾿πίο 8 ἴᾺ: [πού 00] ΘΟΥΒΙΥ : ἢ Απὰ σι βθη [86 {πι6 οὗ ὑμ6 ἔγαϊξ [089 
ἔτυϊ[-868501}}" ἀΓΘῪΤ ΠΘΔΙ, ὮΘ Βοηῦ [18 βούυδηΐίβθ (0 {μ6 Βυθθαπάχϊηθῃ, ὑπαῦῷ (ΠΟΥ ταὶρὰαξ τθ᾿ 

85 οοἶνο ἴΠ0 ἔγυ8 οὗ 10 [ὑο τϑοϑῖνο 118 ἔσυ 9]. Απὰ ἐἰιθ Βυβραπάτχηθῃ ἰοοὶς ἢ18 βοσυϑηίβ, 
δα Ὀοϑδί οπθ, δπὰ [χὰ δηοίμθυ, δηα βίοπθα δποίμογ [δηα ὁη6 ἔπ6 Υ Ὀδαί, ἀπ δποῦμοΣ 

86 {πο γ ΚΙΠ6α, δια μοί  Γ (ΠΥ βίομθα]  Αραΐη, ἢ βθηὺ οὐμοσ βούυδηΐβθ τποσο ἔθπδῃ [ἢ 9 
81 βγεῖ : δηὰ {Π6 0 αἰά υπίο ἰμθταὰ ᾿Ἰκουσβθ. Βαὺ Ϊαβι οὗ 8}} ἢ6 βομΐ υπῦο [86 1ὰ ἢ1Β Βοῃ, Βα γ- 
88 Ἰηρ, ΤΏΘΥ Μ|]} ΓΘΎΘΓΘΏΟΘ ΤΥ Βοῃ. Βυΐ θη 86 ΒυΒΌδ Πα Θη ΒΔ, 86 80η, {Π6Ὺ Βαιὰ 

ϑιροηρ, ἰμθιηβοῖγοθ, ΤᾺ18 18 [6 ΒΘΙΤ; οοσῃθ, ἰδ υ8 Κ|}} ᾿ἴτη, δια δύ 8 861Ζ6 ου [Π876]} 



484 ΤῊΝ ΟΟΗΡΕΈΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΧΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕῊῪ 

39 Ἦ5 ᾿Ἰπῃοτϊίδθοθ. Απᾷ {Β6Υ σδαυραύ [ὑοοῖκ, λαβόντες] Εἶπα, δηα Ὀδϑὺ λέηι ουἱ οὗὨ (ῃ6 γἱῦϑ 
γα, ἀπὰ 8]6ν λίην ἷ 

4Ὁ ὙΠ δὰ (μ6 Ἰογτά ἰμοσγοΐοσο [Ὑ Πθα ὑἐπογθίοσο {88 Ἰογὰ, ὅταν οὖν] οὗἨ {ῃμ6 νἹπογαγὰ δσπι- 
41 εἴἢ, σαὶ 111} ἢ6 ἀο υπίο ἰμβοβϑθ μαβοδπάτηθη ἢ ΤΏΘΥ Β4Υ͂ υπίο ἢτι, ΗΘ γ7}}} συ βθυα ] 7 

ἀοϑίτοῦ ὑμοβθ νυ ιοϊτϑα ΝΑ μέρλρΣ ἸΏΘ} [0Υ: ἮΘ Ὑ7}}} νγγϑίς θα} γ ἀθϑίσου {ἢ 86 τυτοίςο8]),} 
ἀπ Μ}}} Ἰοὺ ουὐ λὲς [{Π6] νἱπογαγὰ ὑπο οὐμοῦ Ἠυβθαπάσαθη, ὙΠ Οἢ. 588}} [πγηο ν1}}}} τοπ- 

42 ἄδγ ἴηι {ῃ6 ἔγυβ 1ἢ [Π6ῚΓ ΒΟΆΒΟΏΒ. «6808 5818 υπίο ἴμοπι, ὨΙἃὰ γ0ὺ ὭΘΥΟΙ τοδὰ ἴῃ {8 
Θοτρίατγοθ, ΤῊΘ βίομθ ψ ϊοῖ (ἢ Ὀυ]άΘΥΒ σγο)θοίθα, {Π6 Βδῖὴθ 18 Ὀθοοὴθ {ῃ6 μϑβὰ οὗ (8 
ΟΟΥΠΘΥ : {18 15 ἔμ6 μογΒ ἀοϊηρ [ἔτοτα (86 Ἰμοτὰ, παρὰ κυρίου], δηὰ ἰΐ 8 τηᾶγν 6] ουβ [ποη- 

43 ἀογία}}] ἴῃ Οὐχ 6Υ68 (8. οχυ !. 22)7 ἸΒΘΓΟΙΌΤΘ Β8Υ 1 υπίο γοῦ, ΤᾺ6 Κιηράοιπι οἱ Οοά 
44 5})8}} Ὀ6 ἰαῖκοῃ ἔτοιῃ γου, ἀπ ρίγθῃ ἴο ἃ πϑίϊοῃ ὈΣΤΙΠρΊηρ ἔοτί ἢ [μ6 ἔγυϊϊβ μοσθοῖ, ἀπά 

ὙΓΠΟΒΟΘΥΘΙ 88}8}} [411 οῃ {818 βίοῃβ 888}} [τ71}}} Ὀ6 Ὀσόκβῃ: Ὀὰῦ οῃ ὙγΒΟΙΏΒΟΘΥ οΥ 1ὑ 584]} 
41}, 10 Μ|11 σηπᾶ μἴτὰ ἴο ρονάοτ, 

45 Απᾶ ψΏρη {Π6 σὨΙοΓ ῥγιθϑῖθ δῃὰ ῬΉΔΥΒθοΒ δὰ Παδδγὰ ἢ18 Ῥαγδῦ]θα, {ΒΒ Υ ροσοοιν δὰ 
46 ἐμαὶ πὸ βραῖζο οὗ ἴῆϑιη. Βαυΐῦ ψθθη {Π6Ὺ βουραΐ ἰο Δ ἢδηά8 οἡ ΐτη, {Π6Υ ἔδαγθα ὁ 86 

ταῦ] τυἀ6 [τηυ] τα 68, τοὺς ὄχλους], ὈδοδυΒθ (ΠΟΥ ἰοοὶς Ἀἰπα ΤῸΣ 8 ῥσορμοὶ [6] ἃ Ηϊπὶ 88 8 
Ῥτορμοῖ, ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον] .᾿ἷ 

Τρϊγὰ Ῥαγδῦϊο: ΤΟ Μαιτίασο οὗ [80 ΕἾΠρ 8 βοη ((89 ἡαάρταραὶ οὗὨ (86 ταὐοοίίοη οὗἩἨὨ Ιϑγδοὶ δῃὰ ἐμ τιον ἰδθο. 
ΟἴΔΟΥ οὗ [86 Ἰηράοτα οὗ Ὠθατθ}). ἝΟἩ. ΧΧΙΠ, 1--14. : 

Απᾶ 9688 δβνθιοα δηα βρδῖθ υπΐο ὑμθῖη ἃραὶῃ ὈΥ͂ [1π|, ἐν] Ῥϑγδ 168, δηα αἱ ὰ 
ΤῊῈΘ Κιπράομι “οἵ Ὠδϑύϑῃ 15 {1ΠΚ υπίο ἃ οϑγίδιη Κιπρ, τ ]οἢ {π}}0] τηδθ8 ἃ τρδιτίαρα [ὉΓ 
159 βοῃ, πᾶ [86] βϑηὺ ἴοσία ιῖβ βοσυδηίϑ ἰο 081] {Πι6πὶ μὲ σσοσθ Ὀιάάθη ἰο [86 ποἀάϊηρ: 
δια {Π6 0 ψουὰ ποῦ οοηθ. ἀρϑὶη, ῃ6 βοΐ ἔογί οἰμθὺ βϑσυδηίΐβ, βαγίηρ, ΤῸ]] {μοτῃ 
ποι {{π810] ἀρ Ὀιάάρῃ, Β6μο]α, 1 βᾶυθ Ῥσθρδγθα ΤῊΥ αἰ πΠπῈῚ [τὸ ἄριστον, ΘΑΙΥ πιο], 
τηϊἀἀαγ-Ἰη68}} : ΤΑΥ͂ ΟΧΟῚ δπᾶ πὴν [{}8] ἔδυ] Πρ8 γε ἸΩ]16α, δῃ 4}1 {πη ρ5 αγὸ γθδαν : οΌπ|θ 

5. απίο {Π6 τηδιτίαρθ. Βιὺ [Π6Υ τη866 Πρ} οὗἉ τό, ἀπ τυυϑαῦ {ΠΟΥ σαγ8 [πυϑηΐ δύσαΥ, ἀπῆλθον 
6 οπθ ἰο ἰ}}8 ἴλγπι, Δού ΠΟΥ ἴο 18 τσ Δα 186: Απᾶ {16 τοωηδηῦ [Βαΐ (Π6 γΤαβί, οἱ δὲ λοιποί 

{ 
8 

ὃ». Ὁ τὸ »"- 

ἰοοὶς [Ἰαϊὰ Βο]ὰ οἵ, κρατήσαντες] ἈΐΪ8 βογγδηΐδ, ἀπα φηἰτθα θα ΒρΙ ΘΓ] [1]}-ἴγοα 
ὕβρισαν), τὰ 5]6νν ἐλέη. Βα ἤθη [86 Ἰσπρ' μοατα ἐλόγεοῦ ἢ νγὰβ τοί : δπᾶ Β6 ββϑηὶ 
ἔοσυ ἢ ̓ἰϑ ἈΥΤΆ 68, Δπηα ἀοϑίσογϑα ἔΠ086 ΤΩ ΓάΘΓΟΣΒ, ἃπα Ὀυγηθα Ρ (ΠΟΙ οἷἵγ. ΤΉδα βϑῖὰ 
[6 ἰο ἷ8 βοσνδῃΐβ, Τὴ σψϑαάϊηρ᾽ 15 τθδαυ, Ὀὰὺ ὑΠ6Υ σγϑῖοι [{Π81}] τσεγὸ Βιἀ θη σσαγα τοὶ 

9 ψοΥΐμγ. Ἃο γα ἱμοσθίοσθ ἰηίο {π6 Βιρῆνγαγβ [ποσοῦ ιγθβ, διεξόδους τῶν ὁδῶν],"" δυὰ 
10 88 ΤὩΔΩΥ͂ 88 Υγ6 8}8}} πα, Ὀϊὰ ἴο {116 τρϑυτῖαρο. ᾿ο {Π0886 βούνϑδηὶβ γοηῦ οὐ Ἰηΐο 186 

ΒΙρ να γ8 [ὁδούς], δηα ᾿Ἰρβε τευμα ἰορϑίμθγ 811 88 ΤΏΔΩΥ 85 ἰῃϑ νυ ἔουηα, Ὀοΐ] "ἃ δηὰ ροοΐ: 
11 δηὰ {86 πϑααϊηρ τ)]88 [υΥ} 8ῃ6α τ ἢ ριιοϑίθβΌ Απὰ θη (86 Ἰκϊηρ' οϑτηθ ἴῃ ἴο 866 {8 

.. 12 ραρβίβθ, ἢ 58} ὕπθσθ ἃ τηδῃ Ὑ]οἢ [80] δὰ ποὺ οἢ ἃ υϑααϊηρ' ραγηθηΐ : Απᾶ ἢδ 5881} 
ἀηΐο Ὠἰπι, ΒΊΘΠα, ΠΟῪ σαπηδδὺ ὑλιοὰ ἴῃ ΕΙΓΠΟΣ ποῦ Βανηρ' ἃ γθααηρ ρατιηθηλ ἢ Απά δε 

13 σγαβ βρθϑοῦ]οβϑ [ῥρυὺ ἴο βίἰθηοθ, ἐφιμώθη]. ΤΒθα βαϊὰ {86 Κίηρ ἰο {86 βουυδῃηίβ, Βιμὰ 
δῖμλ Βαηα ἀπα ἰοοῦ, δηὰ ἰδκθ ἢἰπὶ δύγᾶΥ, δῃα ἢ οδϑὺ λύτι Ἰηῦο ΟὈΥΘΙ ἀΑΥΚΠ 688: ἰΠ6τα 588}} 

14 Ὀ6 ψϑορίηρ 8πηα ρῃδβῃϊηρ οὗ ἰθοίῃ. ἘῸΣ ΤΩΔΗΥ͂ 879 οδ)]6α, Ὀαΐ ἴδ ἀγϑιοβόβοῃ. 

ι ον. 95.--Π αρ᾽ ἑαυτοῖς. ἹιΔΟδταδηπ δηὰ ἐδιμησὸ μόρμό ἴμος ἴα ἴ)9 οἁ. οἵ 1859) τοαὰ: ἐν ἑαντοῖς, αἴτει Β. ἴ,, 
Ζ,, οἷς, ΤΟ Ἰδίϊεσ τοδάϊης [5 ῬσοίθσϑὉ]0, δίηοθ 1.9 δου βιϑάγίδιβ [0 οορθο]δ διθοιᾷ Ἰδοσωβοῖτοϑ Ὀδίοτο φίυϊης ἃ ξοπεταὶ 
ΔΉδΥΤΘΓ. 

3 Ψογ, 283.--Μὸον 16 οτα  οἃ ἴῃ ΤΠ ηΥ ΜΒΆ8, [80 αἶδο 15 Οοᾶ. Β᾽πεὶξ. δηὰ 1π [16 ον [108] οἀ εἴσῃ οὗὨ 1Δολιτοδηυ, ΤΊιοοδοῦ- 
ἀοτί, Ττεκ6 1165, δηὰ ΑἸοτὰ,---, 8. 

8. γο;. 80.--[ἰΤῷ ἑτέρῳ ἰ5 ἴδιο οοττοοῖ τοδάϊῃς, δαδίδίποὰ ὉΥ [86 Ὀδδὲ δυϊδοσι εἶα, ἱποϊαάϊην Οοά. Βίπδιε. ἰπδιοοὰ οἵ 
ἴο Τεδιορία: δεντέρῳ, ἩδῖοΣ δεν πρώτῳ φρρϑαζβ 888 βἴοβδβ. Ὦτ. 1.ληξο. ΒΟΎγουοσ, τοίδίηβ δευτέρῳ τ 1δολσοδοβ 
(Ὑδ0 120]]ονγ8 1Π6 Ὑ δίίοδη Οοὰ.), δηὰ πιδῖκθ8 ῬῸ σῃοητίοη οὗ [ῃ6 ΟἿΟΣ τοδάϊᾳ.-- . Β.} 

4 εν. 80.--ἰ Ἐγὼ, κύριε, ἰδ, οἵ οοῦτθο, 61» |]ςαἱ, ἰο τ ]οΝ ὑπάγω, οτ πορεύομαι, οΥ ἀπέρχομαι τηυδὲ ὉΘ δαρρ οι. ΤῊΟ 
ὀξξώνα, μρφροο : ΤῊ κύριε, ὑπάγω, κύριε, κυὰ οἴλοζα, ἃτο ἴο δ9 ἰσβοοὰ ἴο ἴμ:9 ἀεαῖσϑ οἵ διηδῃάϊῃβ ΔῈ ΔΌΡΔΙΘΙΙ ἰποῦδν 
Ῥ οῖθ ῬΡὮΓΆ86.---, 8. 

δΎΟοΣ. 81.---Ζεοί, γεο.: ὃ πρῶτος. ἴβ0 εἴεο ΤΙεΟΠοη οὐ δηὰ ΑἸίοσὰ.} 1μδο πιδῆη [δ ΤΎΟΚ61105] ἀΐον Β. Ὁ.: 
ὁ ὕστερο: :; 511} οἴμοτθ: ἔσ χατο -, πουξδοίγνιδ. ΤῊΪ τοδάϊηρ 186 οοποϑοϊδὰ τ ἴῃ τϑυθγαίοη οὗ 06 δοδπέγε [8 
γοτλ. 30 διὰ 80, Ὀπξ [16 Β6ὯΘΘ ΓΘΣΩΔΙΏ5 [9 δάση. ΟΟΓΏΡ. ἴον ἀἰ θγϑης γἱοῦσο ΜΌΥ͂ΟΣ, [ΟὈΠ}}κ δἰδὸ ἴδ) ποῖϑ οὗ (σπδδὶ ἰῇ ὦ- 
γοῦ οἵ ὕστερος, ἐ. 6.. ἐλ ἑαΐον, ἐλο ἑατ ἀέδ οπα, ΔΘ ὙὯΟ τγδϑ Ὀθἰηἃ ἔμ οἴμοσ ἰῃ δἷδ8 Θοτα }]ΔΏΟ6 : ἘῸΝ ἰδ ἀδϑογ ριτο, τ δὶ 
πρῶτος τοοτο Υ ἰάθη 8666, ὙΏῈΟ τουοταίοι οὗ [86 ογᾶοσ ἴῃ δοῖὰθ δΌΪΠΟσ 68 ΤΏΔῪ ὍΘ ΦΑΒῚῪ βοσοπηἰοα 10. ὮΥ 186 Οἴτοῦ οἵ 
ΥΔΠΒΟΓΙ ΒΟΥ ΠοῸ ἱΒβουρ)λ δ ἰδδὲ [80 Ῥαγα Ὁ] τηυδὲ ΓΟΙῈΣ ἴο 10} δΒαΘΟΟΒδΙ γ ΟΔ]]Πρ οὗ ὅθ νε8 δηὰ Ο6.}}165 (86 Οτίζεπ, ΟἸἈΓ.βοδίοαι, 
διὰ ΦεΡΌμ9 ἀ0). 8116 ἐξ ΔρΡ 68 ἰο ἔνγο οἶδ8868 ἴῃ 186 δῖ) ῃδι[01.--. Β.] 
ἘΞ ΩΝ ΠΞΡΕΣ Β., αἱ., 1,δοδιαδηυ, [αὰ ΑΙοτὰ]: οὐδ έ [ὧν οὐ πλϊοἢ ἴδ τοϊδιποὰ ὉΥ Τιβομοπάοσζ ἰὰ ἴδο οὐϊῆσα οἵ 



ΟΠΑΡ. ΧΧΙ. 28-ΧΧΤ, 14. 3ϑὅ 

Υ ον. 88.--Π1}.: “ ΤΆορο ταῦ α ἸαΉ͵ α λοιρολοίον," ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης, ἸδΔιῆξο: ζὲ ΄'αν οὐκ ; 
Δίοπδολ, οἰπ συμέελογν. ΑἹ] ἴ86 οὐ 108] οἀ  ἰο͵δ οτοῖϊε τι ς (οογέαίη) αἴ ἄνθρωπος.--Ρ. Β.] 

ὁ γον. 83.--Απεδήμη σεν τηθδη8: λ96 τοοπὲ αὐγοαὰ ([(Δῆρο: 67 δορὶ ὥδον'" ζαπαν), Ἡἰϊδοῦξ τοίδσϑηοο ἴο ἀϊδίδηοθ, δὸ 
[ὁ ἱπυρ ἰϑἃ ἐπ 180 7ατ' οἵ [86 Ε. Υ.--Ρ. 8. 

9 γοι. 84--[Ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, κ5 ἀϊδιίποὶ ἥγτοτα χρόνος-.--Ῥ. Β.} : , 
' γον. 84--ἰΛαβεῖν τοὺς κορποὺς αὐτοῦ: αὐτοῦ, ἸΙκο ἐμ ῥτουϊουδ ὁπ δῇοσ δούλους, τοίοττίπα ἴο ἐδ6 

ΒΟΌΒΟΒΟΪάΟΣ δ ἐδ δυ ͵οοῖ οἵ ἴλ9 δοπίθῃςθ, δῃά ποξ ἴο ἴμο νἱπογδγὰ, δ ἴῃ ἴῃ 9 Ε. Υ. 866 Μίεγογ δηὰ Οοηδῃηὲ ἐπ ἴοο.--. Β,} 

1 ας, 87.-- 80 ̓ Όΐμοσ, υδηφο, δὰ Οοπδηὶ, δοοοτάϊης ἰο 1μ6 ΘωρΗδ 16 ἥοττα οὔ ἴ:9 οτ κἴπαὶ: ὃν μὲν ἔδειραν, κιτιλ. 
τ 
2 Ὑοτ, 83.--[Τ} 6. οὐ εἰοδ] δπέβογί εἶθβ, ̓ ποϊαάης Οοὰ. ΒΙπαίξ,, δῃιὰ οὐ οῦθ τοοὰ: σχ μεν ἴοσ κατάσχωμεν, ἩΔΙ ΟΝ 

ΘΘΕΤΩ8 ἴ0 6 8 ρἷοδδ. --. 8.] 
15 γον. 89. .---οά, Ὁ. δ]... 8 ΤΟΎΘΤΒΟ ΟτύοΥ: 

πἰὶτἢ α Ῥαδοίομδῖθ ὑγοοοθάϊπμ. Τἢ6 οτάὰοτ οὗ [86 
ϑίϑιο λέρι ἀαπα οαδέ λέηι οὐἱἕ 

δοῤρία ἰΒ ὈσεῖοΥ. 
ἕλο ἀν φῇ ἐόυ θνς Α οοττϑοίίοι 1 ϑορίης 

ΤῊ οχρυ]εΐοι ἔγοιι ἴδ νἱπογασγὰ θαοΐυχο ἴδ συγ ΟΣ 
εἰκο 65 τὴ ργίθϑεν ὁχοοπιτα πἰοδιίίοι δηὰ τοθοίου ὙΒ]ΟὮ ργοοοάοα [80 ογαοίβχίοη. 

1 γον. 41. --ἰ[Κακοὺς κακῶς (Ξε εδεοίπιον Ῥεδοῖηι) ἀπολ ἐσ ει, ἃ οἰΔδδβῖο ῬὮΓΣΆΔΘ οὗ (ὴ9 ρᾳγοδέ ατοοῖκ (9 σέέέα δῷ 
ἐπιὸ δόιηπόπδ ΟὕζΟ, δ Οτοῖϊυ8 οὐδοῦ θδ). Τὴ Ῥδροῃουηδδίδ Ὀγίημβ ουἵ [Π9 διχτϑοζηθηῖὶ οὗ ἴΠ6 ἀοθα δηὰ (δ Ῥῃη1Δὴ- 

τϑηῖ, ἴπ ἀογηηδβη : 6 τοί 
Δηκο): ὥδεξ εοἐνὰ ἐν αἱ ζοδέεπ (Ὀοιῖον: ζεὸ 

εἰοπα έσίἐολ ὠριὸνέ Μ Ἢ 
Ἵ ὁἤλάιον) μάδην ρα ἩΔΗΣ 

δολλίσπηι ιοέγαὰ 6} αἐθ 65 τεῦ» ἱῦθη 
λ ἴα Εμαθ γὸ ἰδνο πὸ θαυ δ]θηΐ ΡὮΓΆΒΘ. 

ΤῊο τοπάοσί πα οὗ ἴῃ9 Αὐἱδοτγίχοά Υ Θγδίοη 13 δ βορὰ 88 ΔΩΥ 1 δῦ δθθῃ. τ. Οοπδηὶ τοίδ!ηβ ἰξ. Ὧγ. Θ960. Οδιηρῦοὶ! (714 
Ζοιν Οοάρέεῖα, οἴς.) τοηάογ : 6 τοίϊὲ ἐλοδο «ογοΐίολδδ 
Το Ἐμοίτπ5 Ὑοσδίοη δ88: ἐλό παύ, 

ἃ ευγείελεα ἀεαίλ, π οδ 1 μδνὸ ΔΙ ΠΥ δἱτογοὰ ἴῃ 109 ἴοχέ. 
πιόη λὸ ιοἱ δγέηρ ἰο παιρσλέ, αἴτεον ἴῃ9 Υ υἱχαὶθ: λέαίον ἡκαίδ Ῥοραδ4.---Ρ Β.} 

18 Ψεν. 44.---Οὐὐἰ οὰ Ὦγ Τιδο;οηάδον τἰζδουϊ δβυδιοίοης βαϊμοσιγ. ΜΈΣ ΟῚ ἀοίθπβ [η9 Ὑοτάδ, δῃ ἃ δοοουηῖδ ἴον ἴδ 
οτηϊβαίοη ΟΥ̓ Βη ογορεμϊ οὗ Β ἰΓβηδοῦ 0 Ὁ ὙΠῸ 
δἰοδο οὔνον. 44. [᾿δοῦτηδδῃ ΓΟίΔΙ δ (Ὠ6 ΥΟΓΒΘ, 

ἴτοτα αὐτῆς καί, αἱ 186 οἷοδο οὗ τος. 48, δ ὁποῦ ἴο αὐτὸν καί, δὲ [0 
αἱ [ἢ Ὀγδοῖκοῖδ.---Ρ, 85.] 

16 γον. 46.--[Βοιΐος : 4πὸῶ ἕλον δουσὴξ... .. διρβ λὲν “εανοα, καὶ ζητοῦντες... ἐς “7 ΡΉΣ 88 ἴῃ οἷ, χίν. ὅ, 
6. ἭΔΟΤΟ ἴηο Εἰ Υ. τοηάοτδ: 4πὸῶὸ ὠλέῃ λό κοοιὰ λατὸ Ρυὲ λέηι ἱρ ἀεξαξα, λο αν εα ἐλ πίω, 

δ γα. 46.--[4 [ἢ υδσ, 28, οὕ: ἔλὸν οουπίοα λίπε α8 ἃ ρνορλεοῖ, δδ ἴδ Ε. Υ. σοῃοσϑ [80 βᾶσωθ ῬὮσαδδο ἰῺ οἷ. Χίνυ. ὅ.-.-" 

19 ΟἹ. χχῇ. νον. 9.--[-Διέξοδος, ἐγαπϑίδιδ κυὰ εωέζιια (Φυγολραπρ, διὰ Αιμραπσ, Ῥαββον), α τοαν ἑλνυουρὰ δυὰ ουέ, ἃ 
ὁγοδοίπσ. Το» οὔ ἴμ τοδβ, γὮΘΓΘ ΤΩΔΏΥ͂ Γεϑοτὲ ΟΓ ῃ888; ὮΘΓΘ 8 Θοπηγαοη Ουἰϊοί οὗ 1:9 νγᾶγ8 (τῶν ὁδῶν) ἴμδὲ Ἰοδὰ 1ηΐο ἴξ, 

ἱλογοισλίαγο. ἸρΌκο ᾿γαῃδὶαῖο Ε : βολοέαδιοοσε, πὰ ὁδούς, ϑὲγαδεθη.---Ῥ, Β.} 
1 Το, 18.--ἰ ΤῊ ποτά8: ἄρατε αὐτὸν καί, αζο λέπι ατοαν απ, τα οτη! ἰοὰ ὈΥ Τ,Δοδτοδπη, ΤΊορο]1ε6, ΑΠΌτά, 

πὰ Πδηρο ἰη ὨἷΦ Ψοτβίου (σ8ο, Βου ἜΥΟΥ, ἐγαπδδῖθ καί), δαὶ τοῖδ ποὰ Ὁ Τ᾽ δοβοπᾶοτί ἴῃ ἴμ9 οἀϊείοι οὗ 1860. 3ε9 ΤΊδοΒΘ- 
ἄοι δοὰ ΑἸῶτα, Ογέδ. ἀρραναΐια.---Ἐ. 8.] 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΛΔΙ, 

σ᾿. ΧΧΙ. 28. Ας Εἴ νναβ “παῖ ὅγθι 
ἴδ τοσιαθο ΓΒ οὗ ἴΠ6 Ξδημοάγίη, πὶῖὰ (6 Ὠἰρἢ ῥτοϑὶ 
᾿ἰμυβ6 1 δὲ ὑμοῖν μοδὰ, οομίγοηιοα ἴμ6 Τοτὰ πὶ δὴ 
οἴδιοϊδὶ δπὰ ἔοστοδὶ ἱπαυΐτγ. Τποῖν δοϊΐοῃ γγϑ Ῥ88- 
δἰουδίο Υ ρῥγοραγοὰ ; ἔοσ, ὩῸ ΒΟΟΙΟΣ Πδὰ “6808 τοραΐτγ- 
δὰ ἀραοΐη ἰο ὑπ6 ἰθρθ, πᾶ ΠΟΥ͂ ΟΡ ΟἹ 86 Βροὶ, 
Τοῖς ἱπαυϊΥ 88 ΒΟΒΌΪΕΟ ἴῃ 118 ἀοβῖση ; ΗΒ ὁρρομποηίβ 
που]ὰ ορργοβθ Ηϊΐτ δἱ οὔσθ ὮΥ͂ ἐποὶγ δι οΥ Υ ; ἀπά 
τποτοΐοσο {ΠΟΥ ἰηϊοττυρίοα Ηΐπι ουθῃ ἷπ [86 ταϊάἀβὲ οὗἁ 
ἨΪ8 ἰθδοῃίηρ. Βαϊ (86 ἔοττῃ οὗἉ (δΒοὶν ἱπαυΐγυ νγὰ8 οἷ 
βεΐδὶ, δηὰ ἀοοογαϊηρ ἰο ἰΒμοοογδοαὶ τὰϊὸ : (86 δον 88 
ΤΌΪοτβ μδὰ [86 ται ἰο ἀδρτηδπα οὗ ἃ τζϑῃ Ἧδ0 δ χογ- 
αἰϑοὰ Ῥγορμοῖῖς ἔυποιΐοηβ [86 ΔΤ ΐ οὗ Ηΐβ8 ῥὑγοὸ- 
Ῥδοιίοδὶ ομδγβοίοσ, Βαΐ, 88 6808 μδὰ δΙγθδαῦ δὐυη- 
ἀδηι]γ δυϊμοπιἰοαιοα ΗΐπΒ61 ΌΥ ναγίουβ σηΐγϑοὶοβ, 
μοῖν Βϑοιλῖη σὴν ἰδ 188Ὁ]6 δοὶ γγ88 ΟἿὨΪΥ ἃ Β, ΔΙ, 61688 
ΔΥΟΥ͂ΤΙ Οὗ ὑῃο] οἵ, Ιὑ πτ8 πὸ οἶμον ἰμδῃ 6 Ὠὶρῃ- 
6δὲ το] θη ἴῃ {π6 ἀἰδρυΐβα οὗἁ βίγιοὶ Ἰο αἰ γ. 

ΤῊΘ ΙρὮ Ρυἱϑδῖδ διὰ ἴδ οἱᾶοσε.--Τοδι ἰδ, 
186 Ξδηποάγίῃ ἴῃ 118 ΟΠ οἷα] δοϊονῖγ. Ηθηο6 [ἀκ 
διμὶ Ματὶς δὰ (00 δογίδεβ 8180 : ἔου [686 Ὀοϊοηρσοὰ 
ἴῃ ἃ ΟΡ Β6Ώ86 ἰο ἴῃ6 ρῥγοβγίοευ. Τὴ6 δἰρα 
Ῥχίοεϊα : (86 ρίυγαὶ ἰ5 ὀχρίδἰπϑὰ ὮὈγ ἰΠ6 ἴποηι οχἰβιπρ 
Τοϊδι ίοηβ οὗ ἐπα ἐκ αὐ ἀήρ υμὰν ΤῊΘ ὲρἢ ῥγίδαι 
ἯΔΒ ΒΌΡΡρΟΒοα ᾿ἰορΆΠΥ ἰο ΘὨΪΟΥ͂ ἷ8 ἔπποϊίίζοι ἀυτίπρ' 
Ἰ:6 (ὁ.6 ὙΠ ἴποῦ, δτί. ἀδαν, ἀμόμέβι δηὰ Ὀοίοτα {86 
Ἔσῖ]ο τὰ τοδὰ οὐ ΟὨΪΥ ὁπ ἀοροπϊ οι (1 Κίῃρ ἰΐ. 27). 
Βαὶ δἷποο ἰμ0 πιο οὗ 186 Αἰιγτγίδη ἀουίπδίίοι ἐπ6 οὗ 
β.9 μοὰ οὔδηῃ ομδηροὰ Βδηᾶβ ὑπο ν ἔογοΐχη ἑηθθθηοθ : 
δ δ οἴδῃ ἃ ἔοοίθδὶὶ οὗ σεϊϊρίουϑ δηὰ μο]ἱὶσδὶ ραγ- 
1168, ἀηὰ δοτηοίἑμη68 Θγθη οὗ 6 τῶο». Τηἷ8 οὔδηρσο 
ΔΒ ᾽4}}γ ἔγοαυθηὶ υπάον (ἢ Βοτοδῃ βουθγησηθηῖ. 
Τιυθ Αποδὸ Ὁ ΠΒΑΠΕῚ ΒΟΛΕΙΩΒ ἱσἢ ῥσΐαβὶ βϑύθηι γ 8 ΓΒ 
δίιεν 86 οἱγιὰ οὗ ΟἸσιϑὶ (τα οι.) ; βούθῃ ὙΘΔΓΒ 
ἰδίου ᾿Ἰδῃσηδοὶ, δὲ ἐδ οοτηπιδηά οὗἉ [Π6 Βοτηδῃ ὑτοου- 

805 Οὗ ΑΠΠΔ8: ἃ ΥὙΟΔΡ ἰδίϑσ, 006 ΞΐσοΟΣ ; δὰ δον 
ΔΏΟΪΠΟΣ ΥὙ6 8, Φοβορῃ Οδἰδρῆδβ, ἃ βοῃ ϊη-ἰδ οὗ ΑὩ- 
ΠΔ8. ΤΠ8 Οδἰδριδθ γ8 ΠΟῪ (δἰ οἵοίαϊ Εἰσὶ ὑγὶδβὶ : 
Ὀυϊ, ἰῃ οοπβίβίοπου τ 9618} 166] ΡΒ, ΜΘ ΣΩΘΥῪ Δ8- 
Βύτοο ἰδδὶ ΑΠΠΔ8 γΔ8 Ποῃογορὰ ἰῃ οοηποοϊξοη ὙΠ 
εἶτα 88 8:6 ΡΓΟΡΕΣΙ͂Υ ἑεσίδέηιαίε Ὠἰσὴ ὑγίοδὶ. ΤὨΪ8 6δ8- 
τηδίίοη τοὶσῃὶ Ὅ6 ἔαγίμοῦ αἰδρυΐβοα ὈΥ ἐπ6 ἔδοὶ οὗ 
᾿ἰβ Ὀοΐπρ' δῦ [86 Βᾶ:ὴη6 ἔἴτμο ἰμ9 19}9., οὗ υἱοδσ οἵ [86 

ἰσῃ »γοβὲ (Ἰἐραιίοοι) ; ον, ἐδ Β9 τῶϑ (86 δὲ» 
Ῥγοαίἀθηις οὗ ἴμ6 βδημοάγίη (Ὁ 1686 19). Οοιλρασο, 
δοσονον, ΤΥ ἱποῦ, δῦ ϑνποάγίμηι, ὙΤμΒαῖ, ἰῃ ἐλοῖ, ὶρᾺ 
τοβροοὶ ΜΒ ῥδὶὰ ἰὸ ἶπι, ἰΒ ργουθάὰ ὉὈΥ ἐπ6 οἷς 
Ουχηδίδησα ἐμαὶ Φοδὺβ ἨΒ ἰδίοη ἴ0 εἶτα γθὺ ον 
ἃ ῥγΐναϊθ οχαζηϊηδιίΐοη (Φομη χυΐδ, 18. Απά 
(808 Β6 ΘΙ ΔΡΡΟΔΙΒ ἴ0 ἤδτο οοσὴα ἔογσνασὰ Ὑ]|} 
{86 τοβῖ, πῃ ἷ8 σοϊδοη οὗ οο]εβχῦο ἰο {π6 οδὶοίδὶ 
ἰρὰ ργίοδί, Μογθουεσ, 86 μοαάβ οὗ {86 ὑνγθηῖγοῖου 
οἾΔ8865 οὗὨ [1.6 ῥγίοβίβ τηΐρμὺ Ὀ6 ἱποϊπάθὰ υδᾶοῦ (δ18 
ὨΔΙΏ6. ΡΙΟΡΔΟΪΥ [86 τ ΠΟΪ6 νγὰ8 ἐδ τοϑυϊὺ οὗ ἃ γΓ 
ἔοστοδὶ δα βοϊϑσηη ογΐϊηδηοα οὗὁἩ {86 Οουμοῖ!, αὐ ὙὮΟΒΘ 
μοδα βίοοὰ [ἢ6 ἀκ Ρτίοβίδ. 

Ἐν νδαὶ δὐυϊδοχίϊν 2---(Οοταρ. Αοἰβ ἶν. 7.) ΤῊΘ 
το αυοβιΐοηβ ἃσγὸ ποῖ βγεῖ ἐπ βάζῶθ. Τ6 ἢσβι 
ἀρτηδη θα Ηἰἱΐ οὐ δυϊμουγ, οὐ τ δὲ 88 [86 ῥγὸ- 
Ῥμοιίς ἔι1ὸ ποι. Ηθ δβαυσηθὰ ; (μο βοοοῃὰ ἀοτηδῃά- 
οἀ 86 δυϊδου ον ἔγοια τ ϑΐοι Ης ἀργίνοα Ηΐ οπῃ, 
δὰ πΐο δυϊποπιοαϊοὰ Ηΐπι. [0 ἐπογοίουθ ΒΘΌσῺ8 
1ἴὸ δαγα ἰηεἰτηδίϑα (δδι (Ποἷγ δυϊοτίζαίοη νγὰβ ἀοηΐθὰ 
ἴο Ηἶπι. Ῥου 1688 τποὶγ αἷμ ΜἨῺῪ8 ἰὸ οχίοτί ἔοσῃ Ηΐτὰ 
ἴδ. οδυὶγ ἰμαὶ βαῖὴθ ἀοοϊαγαϊζοη ΜΒοδ (ΠΟΥ δῇἶοσ- 
παγὰ (οἷ. χχνὶ.) οοπβίσυοα ἰηΐο ἃ ογἰσοΐῃα] οἴδιρο. 

Ὁοοαὶ Του ἔμόδὸ [ίπιρε 2 ταῦτα .---Ο,ο 88, 
ΒοηροΙ, δὰ οἴδιοτβ τοῖον (86 ταῦτα ἰο Τδὲε ἐεαολίπᾳ ; 
πολιν ΟἹ [86 ΘΟΠΊΓΆΓΥ, 0 ἴδ6 οἱ {δ ἰΟΣΩΡΪΘ 
δὰ ἰῃ6 Βοδ)ϊησ, τοσ 14. Βοίϊον, ἀο ειία: ΤῊΘ 
ΜΠ0]6 οὗ {π6 ποσὶς οὗ Φοβϑυβ 'ῃ [86 Το ρὶα ἂρ ἴο ἰδ ϊ5 
ὥσθθ. Α8 ἴδογ πουϊὰ ποὶ δοκπον])οζο (86 δοίϑ οὗ 
δοδυβ, ἰδ6 ἀοβηῖϊθ πογὰ ταῦτα 8 σμοόδϑ τὶ ἀθ- 

τδίοῦ (9 θ ρ. Δπξᾳ. ΧΥΣἱ. 2, 2); αὐοσναγὰ ΕἸθαζδν, ᾿ αἷζ,. 

ὡῦ 



886 ΤῊΒ ΘΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΧΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

Ψοετα. 34, 2ὅ, 1 δἷδο τι δεῖς γου.--ἼΠὸ οουη- 
τοτ-αἰιοβίζοι 18 ΟΏ66 ΙΏΟΓΘ 8 ἰαΒι ΠΟΩΥ ἴο 106 Ὠϑδυθῃ- 
1 δαρΡτοιΏΔοΥ οὗ ΟἸὨτδι᾿Β νι ϑάοτῃ 88 ἃ ἰθβδοῖοσ. ΤΏΟΥ 
δὰ ρῥγοεβοηϊοα {15 ἱπαυΐγυ υδάοῦ (μ6 ῥτγεϊοχὶ οὗ (μ60- 
ογδίΐοαὶ τ]ὸ; δηά, ἰὼ 106 ἰγὰθ βρὶ τὶ οὗ {π|8 ἰΠποοστδῖ- 
ἰοδὶ στο ]ο, δ ρυΐ ἴο ἴμοπὶ Ηΐβ οουππιοτ-αυοδιίοη : ἘΏΘ 

ἔδτη οὗ Φοδει, νσὰβ 1 ἔζοσο θαυ 7 (δαὶ ἰδ, 
Ἀϊὰ Φοδῃ δοὶ 848 ἃ ἰσὰθ ρτορῇῃοὶ υπᾶον αἰνῖπο δυίμου- 
ἐιγὴΡ)}» ΤὨΟ διοι τ οβἷβ, οσ οὗ συ ϑιι, εἰρη ῆ65 μἷ8 δανΐηρ 
ΟΟΣΩ6 ὈΥ̓͂ δἷβ ΟὟ ΔΓΡΙΓΑΣῪ ὈΟ] 688, υηαοτίδκηρ δὴ 
Φδυϊπυδίαοιϊς ποῦῖς, δυρρογίοα ὉΥ 116 ῬαΓῚΥ βρίγὶς οὗ 
Ἰκο-τοϊπἀοαὰ οοπέδαογαίθθ. ΑΒ [16 ορροκίίβ οὗ ἀϊνίπο 
δυο οὗὐ [86 ἴσα ῥγορδοῖ, [86 τογὰβ 8ι}}} σθογα 
ἀοβη νον ἀοβογῖθθ [ῃ6 σμαγδοίο οὗ (Π6 ζδ]86 ρτορδοί. 
Νον {ἴ 186 δεῪαημποαγίῃ ἀθοϊαγθὰ ἴογ 86 Ἰαἰΐογ ρατί οὗ 
1.6 αἸϊογηδίνο, ἱΠῪ σου ]ὰ ποῖ ΟὨ]Υ͂ Θ0Π16 ἰηΐο (0]}}- 
εἷοιυ ὶτὰ {πο ἔα ἢ οὗὨ ἰΠ6 ρϑόρὶο, Ὀυὺ [ΠΥ που]ὰ οοῃ- 
ἀδιηῃ ΒοσΉ ΒΟ 68 85 Ὠδυὶηρ ρῥγονϑα ἴδ]βο ἴὸ [86 (Π600- 
ΤΟΥ͂, 88 {86 δατηϊηϊθέγαίογβ οὗ 1.18 ἰατβ. [ἢ ο ἰδμ6 
οἶδα ν μαμὰ, {Π6Υ δοκηοπ)οαρσοα (μ6 ἀἰνίῃ6 ταϊβαίοῃ οὗ 
ΦόοΒη, ΠΟΥ͂ τυυδὺ 4180 δοκποπ]θάρο 6818 88 ἱμ6 Μοδ- 
βἷδἢ ; ἤον Φοδη ᾿πιδὰ ἀδοϊαγοα Εἰτωβοὶῦ ἰοὸ Ὀ6 186 ἔοτο- 
ΤΌΠΠΟΡ οὗ (86 Μοββίδη, δῃὰ δ6 δά τόσου ἀἰγοοϊοα 
1116 ῬΘΟΡΪΘ ὑοὸ Ψ6808 88 [6 Μοββίδῃ. [πάἀθοά, (86 8βἰ- 
Ἰομς βοογοὺ ἰ8 βογθ Ηἰηἰϊθὰ εἱ, {πὶ μ6 μαὰ αἰϊγοοϊρα 
ἐποτηβοῖνοε---ἰ μα Κδηῃοατίη---ἰο Φ68118 88 (6 Μεββίδὴ 
(8εε οἷ. ἷν.). 

γεν. 2ὅ6, ΤΟΥ ἀοϊρογαϊθα διροῖρ ἱποῖ- 
86}ν98.---Τ οἷν Ροῃάουΐηρ τυβὺ ἰδβὰθ ἴῃ ἃ ἔοστηδὶ δῃ- 
ΒΊΤΟΡ : 8η6, 48 (Π6Ὺ Ιηυδὺ γσὶνο ἃ ΟΟΙΏΠΠΟΙ ΘΗΒΊΓΟΓ, ἃ 
ΘΟτητοΟ Θομδυ]ϊαϊίοη δηὰ ἀο]Ὀογαΐθ οδ]ου δ ἰΐου ΓΔΒ 
ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ : ΠΘΠΟ6 ἐν ἑαυτοῖς, αἀπιοπρ 
ἐλοπιδείυεδ; ὙὨϊο 8180 ΔΡΡΌΘΟΔΓΒ ἰῃ {6 διαλογί- 
ζεσθαι. (6 οἰ. χνὶ. 7. -ΜΨΕΥ ἴδοι ἀἑὰ γὸ 
ποῖ Ὀοϊίονθ ὲπι 7---ἰΠδὶ 18, δἷ8 τ β ΠΟΥ ΘΟΏΘΟΓΏ- 
ἴηρ (Π0 Μοββίδῃ. 

γεν. 36. 79 ἔϑασ ἴπο σου ϊπ9.--- ὁ πδνο (ἢ 6 
οτοναβ (τὸν ὙΠῸ {γε ἴρληαι ΜΟΥΘΙ ΔΒΒΌΣΙΘΒ ΠΟΤῸ 
ΔῊ ΔρΡΟΒΙΟροβὶβ, ὙΠΟ ([μὰκὸ χχ. 6) ἰπίοσργοίθ: ἊΑἱἱϊὶ ἐλδ, 
»οορίε υἱὲ : δίοπε ᾿Δ. Βαϊ (Π6 Θχργοδβίοη φο βού- 
μεθα ἱπἰἀπιδῖοβ (Π0 ΒδΙηΘ ἰῃ ἃ τοῦ ἱπάθηΐΐθ π Υ. 
ΤΌΘ ἤχλοι 18. ΒΟΟΓΏΪΑΙΪ : [ἢ ταοῦ, 88 ἰη Φόβη νυἱΐ, 49. 

[16 ἱπιο!]ἔέσομοο οὔτ} 18 ΟΠ οἷ6] οοπβυϊταίϊίοι, π ϊς ἢ 
8. τοἰϊα θὰ αἰτηοδὶ σογαίζμιηι ὈΥ ἰμ6 Βυπορι  βίβ, τη Ὺ 
δδγο Ὀδθη Οτἰσίη}γ ἀοτίνοα ἤτοια Νὶοοάοιηυδβ, 80 
Ὀοϊοηροα ἴο {μ6 Ξαπῃοατίη.---ὶ 5. 

γεν. 27. Ἧ7ἷ ἀο υοῖ Ἰσπου---ΤῊ 5. τοσαΐϊπὰβ τ8 
οὗ 186 Βἰογαρο 681 ἀροϊδίοῃ, “ πιαπάαίμηι ὧδ διερετδε- 
ἀοπάο,,"" Ὑ ὈΪΟΙ ἰβ 80 Τγβαιθηΐ ἴῃ Ρδρ] ἰδίου ; 6. 9.) 
ἰῃ ἴ΄λ 6 οομβίοι Ὀοίτοοη ΕοΌοὨ] πη δηὰ ὑμὸ οι πίοδῃ8 
(8.6 ΒΑΝΚΕ: 7 ειέδολια Οἰεδολίολίο ἔγι Ζεϊαϊίεν εν ἸΚε- 
7ονηιαξίοη, νο]. ἷ. Ρ. 281). ΤΈΘΥ ΜΟΓΘ σαυρῆς ἰπ ἃ 
ΤΟΟΡὮ δἰϊογηδίῖνο, δὰ οου]Ἱὰ οχίτίοαΐο ἱμοσηβαῖνϑβ ΟὨΪΥ 
ὉΥ ἃ βίεῃ οὗ ἀεβροσγαϊίϊδοη. ΤῈ βιδημοάγίῃ σοσο υἢ- 
ἀν ὑμ6 προρββὶυ, ἴῃ [Ὧ6 δι ρ1]6 δὰ ἴῃ [ῃ6 Ποδγίηρ 
οὗ 411 (118 ΡΘΟΡΙΘ6, ἴο αἵδε ἃ οοῃξεδβίου οὗὨ ἱρῇοσδῃοο, 
διὰ ἰδαἱ οὗ Βγροου ἰοαὶ ἱρπόγαποο [7 186 Υ πογο ποὶ 
ΔΙΓΟΔΟῪ ΘηΘΠἶ68 οὗ Φ968ὺ8 ἰο {πὸ ἀσδίὰ, [818 πουϊὰ 
τοδί (ποτα 80θ. ΤΕὶβ ἀθοϊαγδίίοῃ τοδὰθ ἴθι, ἱῃ [86 
ΟΥ68 οὗ Φοβι.8, οο486 0 Ὀ6 8 ἰγιὶν Ἰορὶ ὕσηδῖα δῃὰ ἀϊ- 
ΨΊΠΟΙΥ δυίμογζρὰ ϑδμμράγίη  δῇϊονρ (8, [ΠΟΥ πο γα ἴὸ 
Ηΐπιὶ ΟἿΪΥ 88 υβΌγροσβ. Πδηοα Ηΐ8 τορῖγ, ΝΙ οὐ ἴποσ 
164111 γου. [ΤῈ οὐδὲ ἐγὼ λέγω 18 ΔῺ ΔΏΒΨΘΡ ποῖ 
ἴο ἰδεῖν πογάβ: οὐκ οἴδαμεν, Ὀὰξ ἰο (μοῖρ ἱπηπγατὰ 
τπουχὮίϑ: οὐ θέλομεν λόγειν.] 

οι. 38. Βυϊ ταὶ ὑπ γὸ 7--ΝῸν ἰθογο ἰβ 
ἃ ἰγαῃβί(ἰο. ἰ0 ἴΠ6 οδεηβίνο. Ζ γε Ῥαταδίε.---ὦ Ἔδυ8 
δὰ ΔΙτοδαυ ὈΥ ΗΪΐ8 οουπίοτ-ατοβίΐοῃ ΟὈἸ κοὰ Ηΐδ8 οπ- 
ΘἸΏ 168 ἴ0 ᾿ΔΥ͂ ὈΔΓΘ ἰΠοὶν ἱσθόγδηοο, ΟΥ (μ οἷν υῃθο]ϊοῖ, Η6 
ὩΟῪ ΟΟὨΒίΓαΪἢΒ ἵδοτῃ, ἰὴ (Π6 γβὺ ρδγϑῦ]ο, ἰὼ ἀθοΐαγα 
ἐδοῖν οι καὶ; δηὰ, ἴῃ τῃ6 βροοῃά, ἰο ἀδοίᾶγε ἐποὶν 

οὐ Ῥυπίβμτηοηΐ : δῃά, 88 (ΠὺγῪ δὰ πον ἀφο οὰ (9 
Ρὺϊ Ηΐπι ἰο ἀεδίδι, Ηδ ἀσβουῖθαδ ἴο μοι, 'π (86 (εἰγὰ 
ῬΔΓΔΡΪΟ, (06 οοπϑοαυθηοοβ οὗ ἰμοῖγ στοαὶ υΥἱοϊδίϊου οἵ 
106 οονοπδηὶ δα ἱηρταί υἀθ ---- [Ὡ6 ἀοδίτυσου οἵ 
τῃοἷν δῃροϊθης ῥτοδιπῃοοᾶ, δὰ ἴ86 ἰσἰυσιρμδηπὶ οβἰδΌ- 
Πἰβῃπιοηὶ οὗ Ηΐβ πον Ἰπρήοτα οὗὨἨὁ ἁΒΟΔΥΘΏ διροην' [86 
ρα ύιαι ΤῸ βγβὶ Ῥδγδῦϊα 5 ἰουπὰ ΟἿΪΥ ἰπ Μέεὶ 

ΟΥ̓. 
γεν, 80. Σ Οῖἱ!!, εἰσ, ᾽Εγώ.----Ν οἱ τρότοῖν, γε, ναὶ 

δ Εἰ] ριἰο8] ἀσργοδβίοη οὗ ἀουοϊθὰ πὶ] ηρποεβ, ᾿ἶκο 
186 Ηοῦτον ἽΣΣΓΙ (ἀτοῦσθ). 6 Ἥειϊϊε: [1 αἰπδγὸ 
Ῥοίογβ ἰοὸ {ὴ6 ργενίουβ γοτὺ : (08, ὑπάγω ΟΥ̓ ἐργάσο- 
μαι τοῦδ Ὀ6 Βυρρ!οὰ, Βυὶ [86 ΘΙΏΡ ἢ Δβὶβ οὗ (Π6 8... 
5007 ὙΠῈ 7]. 18. ἰοὸ 6 τοραγά θα 88 ἱπιϊτηδίϊηρ ἃ οὐ 
ἰγαδὺ ἴο 1Π6 γεδιβίηρ βοῃ. 

γον. 81. ΤὴΘ Ρυθ οδηβ διὰ 8:6 Βδυϊοῖε.- 
ΤῊυΒ, (8066 πο ψογο δχοοϊητηυηίοδίοα ἔγοτα ἰδὲ 
δον δ Οδυγοῖ : (86 Ἰαδὺ ποσὰ βρϑοΐδὶῖζθβ 16 υϑυδὶ 
Οχργοδδίου, δίππεγθ. ΤΊΘΥ δΓΘ γοργοβοηΐοα ὉΥ ἴδ 
Βγδὶ βοηῃ. ΤΠοῖγ θυ] ΐογ σεϊαϊ οι ὑο {μ6 γραυϊγοσηθη 
οὗ 186 Ια δῃὰ {6 ὑσορμοὶβ τδ8 ἃ υἱστίυδὶ πο, πδὶοὶ 
οἴθῃ ἷπ (86 ὀχργοβδίοῃ οὗ προ] οὗ μδὰ ὈΘΟΟΣΒ κἢ 
δοίι] δῃὰ ᾿ἰοσαὶ πο. Βαῖ, βίποα ἰδ οοπαιΐηρ οἵ (δ 
Βαριἰϑὲ, (ΠΟΥ δὰ τοροπίοα, Τα οομίγαδι ἰο [Π 61 ἰδ 
[80 Βαμμοαγίη ἰῃ ἰῃ6 βοοοηὰ δοῦ. ΒΥ {πεῖν ἀοσίτίπε 
δηα Πυροογ 168] ρἱοῖν (μοῪ Πδὰ ὀχ ἰοα ἐποτηβοῖγοθ 
88 ἴΠ6 Οροαϊομὶ ΟΏ6Β, γοὶ ΠῚ ἃ Ὀοαβιζ] 7. οὐ δὲν, 
διὰ πιῖἢ ἃ οοπίοτηρίπουβ Ἰοοῖκ ὍΡΟΣ ἴπο ἀϊδοροαϊδηὶ 
Βοη. Βυὺ ἰδπ6Υ ψοσα {ὑπ ἀἰβορϑαϊοηῦ ἴῃ τοϊδιϊοῃ ἴο 
1806 Βεαρ(ίδ᾽ δηὰ 186 ΟΠ γτίδί ; ἸῆοΥ πουϊὰ ποὶ θ6 ᾿πδὺ- 
οῃορα ουθὴ ὉΥ ἴΠ6 Θχϑιρ]ο οὗἩ ἰπ6 Ρυ] δ ηδ᾽ γορεα- 
Δ0Ο. 
ο Ῥοίοσθ γοῦ, προσάγουσιν .---ἤετο ἴῃ» 

ἰγαπβί εἶν : ποὶ οὗ ἃ “ ζαΐϊυγο,᾽) Ὀυϊ οὗ ἃ ῥτοδρηὶ οαΐες- 
ἰῃς ἰπῖο {86 Κίπράοτα οὗ Θοα. Βυὶ [12 [ο]]οπίηρ οἵ 
{16 οἴ οΓΒ 18 ποὺ ἱπστηδιθα : σαῖθμον [Π6 γόγογεα. [46 
οοταϊΐηρ ἰο ΤτομΟΩ, οα (Π6 σΟὨΊΓΑΓΥ, [06 ποτὰ β ΠΩΡΙΥ 
παῖ ἰῃὴ6 ἄοοῦ οὗὨἨ Πορὸ ΜΒ ποῖ τοὶ βῃυΐ Ὅροι ἴδ 
Ῥμαγίβοοθ ΟΥ̓ δῇ ἰἱγγουογϑὶ Ὁ]. ἀόοτι, δηὰ (δαὶ ἰδῸγ 
ταϊρῃὶ 8.}}} (Ὁ]]Ἰονν, 1 ἸΠΟΥ πουϊὰ. Κὺ 4180 ΑἸξοτὰ δὰ 
Ναδβί. Οορ. Φοδῃ χὶϊ, 8ὅ : δηὰ (Ἡσίθὶ Β ὈγΆγοσ οὦ 
186 στοδδ, [υκ6 χχὶϊ!. 84.---Ρ, ἣ. 

γεν. 82. Τὰ ἴδ τῦδῦ οὗ χα ὐϑοτιβι 688, ἐν ὁδῷ 
δικαιοσύνης --- γ8Γ : “ΑΒ 8 ἱβΟΤΟΌΡΕΙ προ» 
δου δὰ αρτρ τδη. [ἰ ᾽β ποὶ ἐδ ργθδοδίηρ οἵ 
τἰ ἢ ἰθοῦξηθαβ ΜΘ ἴ8 τηρϑηϊ." 6 ει: “ ἔοῦ 
86 ρῥγοδομϑὰ τἱρῃιθουβηθβ8." ΤΠδὶ ὅδος ΟἾΟΠ πιολῃ8 
ἀοοίτπ6, 88 ἃ διαπάδγὰ οὗ ρῥγβδοιΐοδὶ τἱμηιθουβηοβα, τ 
8 Βοι]οὰ ροΐμὺ (οοτρ. οἷ. χχὶϊ, 16; Αςίβ σἱϊ, 10, 
οἰς.). Βιυὲ Ποῖα 6 ταυδὺ υπάοτβίδμα {86 νὰν οἵ 
τσ θουβηθ88 ἴῃ τοίργθης ἰ0 {86 ποτὰβ οὗ Ομπεὶ ἰα 
Φοδη χὶν. 6: 7 πὶ ἰλὲ αψ. ΦοΒη οδτμα (ἔρχεσθαι οἵ 
ἰοδοθογβ δτὶβίησ, οἢ. χὶ. 18) 88 {16 ΖΤΟγοσύπμος οὗ (δ 
Μορδβίαϊ, ροϊπίϊηρ ἰο Ηΐτι, (0 τἂγ οὗἁ σὲ ἢ ὐΘΟΌΒΌΔΒΔ, 
ΤΣ δικαιοσύνη ἴοΓο 8 ΔηΔΙΟΡΌΟΙΒ ἴο ἴδ6 σοφία, οἃ. 
χὶ, 19. 

Ἐσρϑεϊοα ποὶ.--Μεταμελέομαι ΘΓ ΟΣΡΓΟΑΒΟ 
1.6 οομπΐηρ ἴο 8 ομδῆρα οὗ ταἰπὰ δηά ρύτροβο, δῃὰ μοὶ 
ΤΩΘΓΟΙΥ “10 τηραϊίδίθ βοτηρί ηρ Ὀοίξεῦ :᾽" γεῖ 
ἷβ γαῖ μοῦ 100 ΒΙΓΟΏ 8. ἰγδῃβ]δίϊο, δα οο 0 
μετανοεῖν. ΟὈΏΡ. οὗ. χχυΐϊ. 8: 2 ΟΟΥ. υἱΐ. 8. 

γεν. 88. Ηδασ διοῖμποσ Ρᾶσαρ]ο.-- [48 ἵ ( 

4 [Ττοη ἢ (1. ὁ. Ὁ. 165) τοιιδτεδ ὁ ἴποδα ἴδ τθθ 
1πλὲ ποϊν  διδυάίηᾳς ἴΠε]Γ δουοτο πὰ ἰπτοδίθηΐηρς δηροεῖ, 
ΠΟΥ δῖ ποῖ νογὰθ οἵ ἀδῆδηςο, Ὀπὶ οὔ δαγποοῖ. ἰοβάετεαὶ 
Ἰονθ, δροκοῦ ΠῚ ἴηο ἐπίδητίοη οὗ ζυτηϊπς τβόσο, Π 
ἴτοπι ἐβεῖτ Ρύτροβο, οὗ βανί πα ἱμοτὴ ἔγοι ἴδ ΔΓ] οὐἱγαξθ 
ἀραϊ πος ἮΐδΒ. Ῥότβοη Εἰ οἷν ΤΠΟΥ πτοτο δοὺξ ἴο οουησοί, δὰ 
οὗ πἰοπίης τεἰθσῃ αἷδὸ ἴοσ ἴμ Κίπκάοπι οὔ Οὐ. Ὅρὸ ραγδδὶὸ 
οὗ ἴϊο πο βπΒ ἰδ ΓΑΙ ΟΡ γρῖσζοα γο, Ὑ8ι|16 186 ἔνο ἰδὲ 
(οἸονν, 8ΓΘ Ῥσοόρδοις 6120.---. 8. 
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ΕΔΥ: δ1 Βαγα ποὺ ἀθπ6 τῖΐ γοῦ γοῖ; 1 Παᾶτα 811}} δῃ- 
οἶδεν πογὰ οὗ πδγηίης δῃὰ γερυϊκο." Ττοποῖ.} ΤῊΪΒ 
Βοοομα ῬΡΑΓΘΌΪΟ 068 Ποῦ ΤΩΘΓΟΙΥ Ὀγοάϊοὶ “86 ξαϊυγο 
Ρυμίβηγηθηὶ ᾽" οὗἉ ὑμ6 Θῃθηγΐο8 οὗ ἰῃ6 Μοβϑίδῃ ; ἰΐ ὕλοτο 
ἀοβηϊζο!γ πρϑοὶβοθ (16 παίυγο οὗ ἱπεῖν συλ, ἰη 118 Ἰαϑὲ 
δηὰ ΠΘῺΣ ΔρΡρτΟδΟὨΐηρ οοηδβυτητηδίίοη, [86 τυ 6 οὗ 
Ομγίβί. ᾿ 

ῬΙδηϊοὰ ἃ νἱπογασχὰᾶ.--Τ| ἸΠΘΟΟΓΘΟΥ ὑπᾶδὺ [6 
βἰτωϊτυὰθ οὗ α νΥἱπογαγᾶ : δε ἴβ8. τ. 1-:; {Πἰ, 14. 
Οδαϊ, ᾿ἰ. 1ὅ. ϑγ86ὶ 186 τἱμο : 6Ὁ. 1ϊ. 21. ΟἾγίϑὺ τς 
Υἷμο: ΦΌδὴ συ 1. [Δ νἱπογαγὰ νγγὰϑ τἀθὰ 88 186 
τηοδὲ γ8]08]6 ῥἰδηίδιίου, πο γἱοϊἀοὰ {86 Ἰαγχοϑὶ 
δαγνεϑὶ, Ὀθυΐ τοαυϊνοαὰ αἷβὸ [6 τηοϑὺ οοῃηβίδηϊ ἰδοῦ" 
δηὰ σᾶγθ. (ὐδίο ΒΑΥ8: δίμίϊα ρΡοβδεδδῖο ργοίφοδίου, πιῖ- 
ἴα πιαλογέηι ορεέγαηι γεχωϊγὶά.----, 5.] 

Α τυΐῖμουρσοιεθ, ληνός.--- ΓΟΡΟΣΙΥ ἴΠ6 ἰσουρἢ 
ὙΠΟ τϑ Ὀυτγίοα ἱῃ (86 στουῃά: [56 ὙΪΏΘ.ΡΓΡΘΒΒ 
ΡΓΌΡΟΙ δβίοοα δρουϑβ, μὰ 86 υἷοθ βονοά (ΠγΟῦΡΗ ἃ 
εταϊοὰ οροπίηρς ἰηῖο ἴθ, Βυὶ (86 ργ688 δῃὰ ἰδ ἰγουρὰ 
ΘΓ 8150 ἱοχοῖδλοσ οδ]]ο ἃ ληνός. 

[Τὸ ἀϊσσίπσ, οὗ οουγβα, σδῃ ΟὨΪΥ τοῖον Ῥσορ εν | ροοὰ 
ἴο ἰῃ6 τοοορίβδοϊο ἔος [86 7166 ἴῃ [86 τοοῖς οσ ρτουπὰ 
ἴ0 Κϑορ ἰδ 600] (Μαγὶς [88 ἴον ἱξ ὑπολήνιον --- ἰαοιιδ 
σἱπαγίμδ); Ὀὰΐ ληνός -- ἐογοιαν, Βοτοθιπλ68 τη 668 (6 
πθοἷο βιγυσίυτο ἴον ἰγοδαϊηρ [86 βταροβ δηὰ γϑοοὶ 

,ἴδ6 οσχργοββοὰ [υΐοθ. Ὧγ. Ἠδοκος (Πἰωδίγαίίοτδ ὁ 
ϑογὶρέμγνα, Ὁ. 167, 81} 6α.}), ἃ8 ᾳυαοίρα ὈΥ Ὦν. ΟομοΣὶ 
ἐπ ἴος., αἰνοδ ἴῃ 6 [Ὁ] οτίηνς ἀοβογ ρου οὗ ἰ( : “Α Πο]- 
ἴον ρἰαύδ, ᾿βΌ 8} ἃ τοοῖς, ἰβ δοοορεὰ ουῇΐ, οοπμβίἀογὰ- 
ΌὉΪΥ ἀθοροῦ δὖ οὔθ οπᾶ ἰδδπ [86 οἴμον. ΤΏ βταρ68 
ἃ Ρυΐ ἰπίο 18 ἰχουρῇ, δῃὰ Ὁ ΟΥ ΤλΟΓῈ ὈΘΓΒΟΏΒ, 
ψὶῖἢ παϊκοὰ ἔθοὶ δηὰ Ἰορβ, κοῦ ἰηΐο ἐϊ, σιμοτο ΓΠΘΥ [ΤΩΡ 
ὉΡ δηὰ ἀονη, οτυδιῖηρ το ἔγαϊι.. . . ΤΈ υΐοο ἥονβ 
ἰεῖο [86 Ἰοτνγοῦ ρασὶ οὗ ἰ9 οχοδυδίϊΐοῃ, .. . ΤῊΘ 1806 
ἴον ἱἰτοδάϊησ ουὐὐ (Π6 γταροβ 18 βοσροίζγηοθ ἀὰρ ἴῃ (86 
Ετουηὰ, ᾿ἰποὰ ὈΓΟΌΘΔΌΙ π|ῖϊὰ ἃ οοδίϊηρ οὗὨ βίοῃθ Οὗ 
Ὀγοκ, ΤΏθ οχργαβδίου ἴῃ Μει. χχὶ, 88 ΏΔΥ 8106 
ἴο Βυ0 ἢ} 8δῊ Θχοδναίϊοῃ."--. 8. 

Τουσοσ.---  αἰσῃ-ἴονγοῦ : ΣΟΠΘΤΑΙΪΥ Ὀ0110 ἴῃ νἱπο- 
ΥΑΡὰβ [οὶ 80 Τρ 0ἢ [ῸΓ ΓΘΟΟΓΟΔΙΙΟΏ 88 ἴ0Γ ἴ86 τδιοὶ- 
πο ΠΟ χυδταοα {86 ἔγυ 8 ἀραϊπδὺ (μῖο ν68]. 

1ιοῖ ἰξ ουἱ ἴὸ Βυκραηάτοοσι, ἐξέδοτο .---Ὠς 
Ὑγοιία : ΕΓ ἃ ρμϑεὶ οὗ [86 ἔγυϊϊδ. Μογοῦ: ΕῸΓΡ ΤΔΟΏΘΥ, 
88 ἴμ6 Ἰοτὰ δἰγηβοὶῦ σοοοϊγοά ὑ86 ἔγυϊίβ, υουβ. 84, 4]. 
Βυὶ ἴῃ [κὸ χχ. 10 τὸ πᾶν ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοὺ ἀι.- 
πελῶνος, ἀῃηὰ Ὠσηο66 ἀθ ΥὙΥ εἴα τυυβὶ Ὀ6 τσ. ΙΓ Π6 
ἐκδιδόναι δὰ ὈδοῺ υδοᾶ οὗ ΤΔΟΏΘΥ (ἰδ ταυδὺ Ὀ6 ἀϊδίϊη- 
ξυϊδῃ 64, Ἔνθ ἴμθη, ἔγοτα ἴΠ6 μισθοῦν οὗὨ (10 ᾿ΔΌΟΓΟΓΒ, 
οἰ. χχ. 1, 2), (λ9 Ἰοτὰ σψουϊὰ Βανο γοαυϊγοὰ οὗ (8686 
Βυβθαπάτηθη, ποὺ ἴΠ6 ἔτγιϊδ, Ὀὰὺ 86 το, Μουοῦ 
ΒἰγλΒΟΙΓ ἔδυογβ {818 Οχρ]δηδίΐοη, τ ΏΘῺ Ὧ6 ΓΩΔΙΚ68 τοὺς 
καρποὺς αὐτοῦ τοῖεγ, πο ἴο 86 ἔτ 8 οὗ (Π6 νἱπογαγὰ, 
θυΐ ἰο 86 ἔγυϊία Ὀοϊοπρίηρ ἰο ἴ86 Ἰοτά. 

γον. 83ὅ. Βίομοθα διοῖθμοσ.--- Μόγγαν: Ασοοτάϊην 
ἴ0 οὗ, χχὶϊ!, 87. Φοῦη νυἱΐϊ. ὅ: Αοἰθ νἱϊ, ὅδ, οἰο,, 
“1ηἷ59 18 τοϊαϊθὰ ἰο Εἰ Πρ 85 ἰΐ8 οἰϊτηαχ, 88 ἱ 
αἰγοΣ (Βεηρο]) οὗ Πρ." Βαϊ πῃ ἰμ6 ρῥδγα οὶ οὗ 
Μααν, τθτο λιθοβολήσαντες ἷ'δ Βυ β᾽οΙΘΏ(Υ δαυϊοηιὶ- 
οϑἰοά, τὸ τριβῇ υπαογβίδηα ἰδ, ἰμαὶ (06 βογυδηΐ γγδβ 
βαϊυἰοὰ ἔγοτα δίν τι δίομοθ. ΤΏ Οἰϊπλαχ 18 ἴθ6 γα, 
Ὀαὶ οὗἁ δῃοίδοῦ [εἰπὰ : (μ6γ ἀϊὰ ποί Ἰοὺ {δ (τὰ το68- 
ΒΟΏΘΖΟΙ Θοϊα Π6ᾺΡ ἔδόῖι, Ὀυὺ ἄτονθ ᾿ἶπὶ ΔΙΎΔΥ ὙΠῸ 
δἰοθθϑ. [ὑ τηυδὲὶ Ὀ6 τοιηοη οΡοα, τμδ διοπίηρ 8 υδοὰ 
Β616 88 ρασί οὗ ἰμ6 ρδγϑῦϊθ, μοὶ ἰῃ [86 Β6:86 οὗ ἰδ6 
δον 8 ἰδ. 

[δ γ. 817. Ῥαῖ δαὶ οὗ Αἱ] πο κοΐ ποῖο ἴβϑσα 
8.6 βοσι, οἱο.---ἰς [88 Ὀδοὴ ἔγθαῦθη! ΟὈβογγοὰ ὉΥ 
δηοίοηϊ ἀπ τηοάσσῃ οοτητηθηϊδίογβ, ἰμαὶ 6 ΟὨἿΥ δηά 
π|}}-Ὀοϊονοα ὅοπ οὗ σοἂ ἰβ ϑγὸ ἀϊβ ΠΟΥ τηατκοα ουὐὲ 
8 ΤᾺΡ ΔΌΟΥΘ ἴΠ6 ῥτγορΒοίβ ἴῃ αἰ ρον ἀπ σης, [Π6 
βου ϊης οὗ Ὑμοπὶ ἰβ (Π6 ἰαβὲ δῃὰ ογοπηίηρ οογὶ οὗ 

αἰνίῃθ ΠΊΘΓΟΥ͂, δὰ ἴμ6 τοὐθοϊΐοη οὗ πιϑότὰ 4118 ἃρ ἰδ6 
τχοϑδυτγὸ οὗ Ὠυζηδη δ'η δηἃ μα], Οὐταραγο μοστο [ἢ9 
ΤΔΟΓΕ ΟΣΡυ βίο ἰδησιαρσο οὗ Ματκ χὶϊ, 6 : “ Παυΐησ 
᾿μ ὐρῖβ» Ως ἀνηρῤόνκμα. λὲς ιοοϊϊ-δεἰουεα, ἧδ δϑοπέ λΐηι αἶϑο 

ὠπΐο ἔλόηι, δαγίησ, ἰλον τοἱϊ! γδυδγόποθ τιν 8οη.᾽" 
ΤΏ οχργοβϑίοῃ οὗ [6 "ορο, ἰμδὺ ἴδ μυβραπάτηθῃ ΜΠ] 
ΤΟΥΘΓΟΏσΘ ἴΠ6 ΒΟ0Π, ᾿τρ]168, οὗἨ οουγΒ6, Ὡ0 ᾿ΖΏΟΓΔΠΟΘ, 
δυΐ 18 βΒίποογα Ὑ1}} οὗ ἀοἄ, (μα 411 βῃου!ὰ Ὀδ6 βανϑὰ : 
δια ἰη6 ἰδοὺ οὗ πηΔῃ} 8. ἔγθοάοτῃα δηὰ στ ϑρο δ᾽ Ὁ ΣΥ, 
ΜΓΠΙΟΝ 'β ροσίθοι γ οοπδίϑίοηϊ πὶ Ὀἰνίπα ἔοσγοϊκη ον 
οἦρο δηὰ ἰὈγθογαϊηδίίοη, δἰ μβοῦρβ ἯὙΘ ΤΏΔῪ ποῖ Ὧ6 
ΔΌΪΘ ἴῃ {18 του] ἃ ὑὸ 866 {86 οφοπηραίίουῃ δπὰ [0 οχρὶαΐη 
(86 πιγϑίοτυ.---Ρ. 5.] 

γεν. 88. ζοῖ Ὁ5 αν Ὠἰβ ἱπβμοχίΐζδσοο, καὶ 
σχῶμεν τὴν κληρονομίαν. --- Το6 τεράϊης 
κατάσχωμεν (8εἶ2ε), πιὰ [86 ΡᾶΓΑ]16] ἴῃ Μαγκ σχὶϊ. 7, 
Ἄοοπίδίῃ ἴ[ἢ6 ὑσιιο οχρ αηδίΐου, Τπαὶ οὗ Μογοῦ, " Απὰ 
ἰεῖ τ8 μο]ὰ [ἀδἰ, ποὺ 6 ἀγίσοῃ οὐἱ᾽ (48 1 ἴδον ἀἱὰ 
ποὺ πιοηίΐοη {π6 γοβυϊῖ, Ὀαΐ ἐποῖν Γυγί μον ἀοβίμτ, ταὶ 
1Π6Υ που]ὰ ἀο αἶνον ἴπ6 ΚἰΠπρ οὗ [86 80Π), μῖνθβθ πὸ 

Βοῦβο, Τὴ] ἰποη, ἴΠ6 Ὺ τοραγἀθα {μοιηβοῖνοβ 
π Βἰγθὰ ἰαθοσοσβ ; δἴνογ Κἰ Πρ [16 Ποὶρ, ἸΠ6Υ͂ ἀϑυτρ 

8 ΟΏ. 
γεν. 89. ΤΟΥ οαεπὶ Εἶτα οὐὖἱ οὗ ἴ86 νἱπογαχὰᾶ, 

διὰ αἴονν Ὠὲτη,--- ΜΓ Β ἱηνογβίοῃ οὗἨ [Π6 Τὁγάὰδγ δὃχ- 
115 (86 δοὺ ἴῃ 8 τῆογο ραββίοῃηδλίθ δῃηὰ ἀγδιηδίΐο 
ΤΏΔΆΠΘΥ ; Ὀὰὺ{ ἰὑὺ Ἰ0868 ἃ ἰΥρὶοσ8] [δδίασο Εοσ, ἴΠ6 86- 
υσηῃοθ ἴῃ Μαιίθμον (ἀπά 106) Ὀοατδ τὶν ἰδ δὴ υἢ- 
ἀουδυθά Δ]]υβίοη ἰο 8 Θχοοιημλαπί οαίίοη Ἡΐοἢ Ὀτθ- 
οϑαβα ἀραίμ, Οπγυβοβίομι, ΟἸβηδυβοθη, δηὰ οἴμιογβ Γθ- 
ἔογ (6 οαϑίίησ ουὐ ἰο 186 ογιυοϊβχίοημ ουἰδίὰα οὗ ὅοττ- 
Ββαίϑσῃ : δῃὰ ΠΟΥ͂ ΔΓῸ 80 ἴδ Ὁ τί ρεΐ, 88 18 τὰϑ ἴῃ 6 ΘὐΠ- 
ΒΟαΌΘΠΟΒ οὗ {πΠ6 βοηΐθηοο βδῃηᾶ ουγβα ὙΠΟ. γοϑίθα οἢ 
ψο809, ΗΘΌ. χἰϊὶ, 12. 
τ. 38--39. ΤῊΣ ΜΈΑΝΙΝΟ ΟΥ ΤῊΞ ΡΑΒΛΒΙΙΟΥ ΤῊΞ 

ὙΠ Ίσκκρ ΗυΒΒΑΝΌΜΕΝ.- Τὸ υἱπεγαγα ἰΒ 186 ἰποοογδίίο8) 
κίησάοχτι οὗ ἀοα ἜΒρϑοίδ! δ ἰη ἰϊ6 ΟἹα Τοβίδιμθῃηι ἔοστα. 
ΤΏ λδάσο ἰ8 ἴμ6 ἀἰϊνίηθ ογάδὺ οὗ γοϑί τ 0 δηὰ ταδυὶς 
Οὗ τλϑι Ὀ τβἢΐρ : ἰῃ (Π6 ΟἹα Τοδίδιγοῃῖξ, οἰτουχοί βίο 
ἰπ {πΠ6 Νοὸν Τοβίδιηθηϊ, ([Π6 ΡΟ οΣ οὗ [86 ἰκογβ, δηὰ 
Ὀαρέϊίδια πῖτ ἢ οομ οβδίου (Ὁ τυβοβίοσω δηὰ οὐμογβ : (10 
ἰδ {). ΤΊΟ τοίπ6:}} 688 ἰΒ ἰῃ:9 81{8Ὁ ἱπ [80 πίιἀθβῦ βθῆβθ 
(ΟΒγγβοβίοσζω δῃὰ οἰπιοῦϑ: [86 ΑἰΙδγ. ἴῃ ἰῃ6 Ν᾽ 768- 
ἰδγηθηΐ αἷβο, ἴ86 1,ογα 8 ϑυρρον 7). ΤῈ ἕοισον ἷ8. [860 
1Πποοογαί σαὶ ρῥγοιθοϊίοῃ : οὐ αἷ80 ἴθ ΝΟΥ Τ᾽ δβίδιγοῃῦ 
οὔἶοοα οὗ ναϊοσῆσηδῃ ἰάθα!γ νἱονοὰ (ΟΠ γγβοβίοσαῃ : (86 
ἴδηι 016) ὁ τωυβὶ ΒοΙὰ ἔλϑὶ ἰδο Γιὰ παἀδτηθηίδὶ ἰσγαὶβ 
οὗ ἰ)6 Μοϑαὶο ἸΔῈ ; γοὶ 80 88 [0 ἱποϊυαάθ ἴθ ΝΟῊ 
Τοβίαπλοηῦ ζἸ Ἰταθηΐ, ἴον 186 υἱμογαγὰ Ῥ85568 ΟΥ̓ΘΡ ἴῃ 
ἴ06 Νονν σονυφηδῃὶ ἴὸ οΟἴμοῦ Ἰδθοτοσα. 7716 ἀεραγέμγοα 
οΥ ἐλο τ ὐβονα Βεηχοὶ: ἐεπιρυ5 ἀϊσίπα ἐαοϊ νηΐ. 
ἐαξὶδ, δὲ ἐπε αρωπέ Ὦγο αγοιίγίο. Βαϊ δραΐηδι 
{18 Βρεδκβ {6 ἴδεὶ, ἐπαῦ (86 {π6 οὔ [16 ῥγορβιοίβ ἷβ 
ἀοβοῦί θά, δμὰ ἐμοὶν τιϊββίοη ἰ8 οοαἱηθα ἴῃ οὴο τὶν 
1.6 ταϊβδίοη οὔ Ομ γίϑι. [Ι{ 8 ταῖμος ἰλ0 ρογοα οὗ 
ἴμ6 παΐαγαὶ Βυτηδη ἀονοϊορτηθηὺ οὗ 86 Κίηράοιῃ οὗ 
6οὰ ἤοπι ἴπα ἀδὶο οἵ ἰϊ8 αἀἰνίπο ἰπβ αϊοα. 7714 
ἰαδογεγδ, οὐ λιαδαπάπιεη, ἃτὸ τ86 οἶίοϊαὶ ᾿ἰοδάοσ 

4 ΓΝοῖ: ἐλαέ ἐδ, δα ἴ80 ἙάΙηΌ. ἰγδηβοῖος (Εν. Μγ. Ρορο) 
ἣΜ ᾿, ον άδητγ πκἰδίακίησ ἴ86 Οογλθῃ ΠΗ͂ ζυ᾽ 

πιϊέοςλ, ἀπὰ ᾿ΠοτΌΥ οοηβηΐης ἴῃ6 νἱηογδρὰ ἴὸ 186 ΦοΥ8Ὲ 
οδυτοῖ, ὙΠΘῚ 1δΔῆχα ΟΧΡΓΟΒΑΙΥ͂ ΤΠ ἴο ΔΡΡΙΥ ἰξ ἴο ἴ86 
ΘΟ νίδιιδ οἰ ατοῦ αἷθϑο, 88 ἴῃ οὕ ΟἰΘΔΓΙΥ ΒΏΟΥΤΕ, 
ΒαοΝ ΘΥΤΟΙΕ ΔΘ ΥΘΥῪ πυῆτοῖε ἴὰ (18 ᾿γδηβὶ δῖ! οη, ΞΕΡΘΌΙΕΙΙΥ͂ 1 
ἴδε ἴον ὑγοσοάϊης βηὰ δ] πο δυ υδοαᾳυθηξ σὨδΔΡΙΟΓΒ.--, Β. 

4 [30 δἷδο Τυοποῖ 80 τοΐοτϑ ἴπὸ ποάχο ἴο 6 ᾿δὺ'ὺ τ Βσἢ 
Ῥδπὶ 64}}8 " ἴῃ τη|Δ4}]9 νῖ}} οὐὁἁἨ ρῬδγεοη ἡ Ὀοέοϑη ἴη9 δον 
ἀπὰ ἴ86 Θοης 9 (Ερἢι. ||. 14}. αηὰ προ ὙΔἧὄ 8 ιοὗχο Ὀοϊὰ 
οὗ δορδγαϊίοη ἴγομπῃ, δὰ ἀοΐρπου σαί ηβί, αδη.1ὺ δοοτα η8» 
τίομβ δηᾷ Ὠοδίί!ο ἑοτοίχη ἰηδιθηοο. ἯἮδρ τοίογ ἴἴ δὲ ἴ56 8819 
«ἰπιο ἴο [πὸ χοορταρ ὶςαὶ ἰβοϊδιίοη οὗ Ραϊοδίί:9.--, 8. 

ξ [ἰγρῆδϑυ δ, {ΠπΠ|γν, ΔΑΡΉΜΟ ΟΝ οἴδογα, ἴδκο ἴ8)9 26. 
Ῥῖοδο ἴο ὃὉθ ἃ δΥΤΩῦὉΟ] οὗ [86 ῥχορμοῖίο ἰδ Ποἢ.-- Ῥ. Β.} 



988 ΤῊΕΒΕ ΟΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΡΟΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

οὗὐ 186 {ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂, ΟΒΡΘΟΙΔΙγ ὑμ6 ῥτίοβία, οἰάοτβ, διὰ 
δβοσΐδοβ. ΤῈ δεγυσηΐδ δγο 86 ὑγορδοὶβ βοῃῦ ὉΥ αοὰ. 
ον ἱμεὲν ριαϊγοαίπιεν, 566 ἴἰμ6 Βὶχηὶ οὗ ΕἸ) 8}, ἐμ δ18- 
ἰοτῖθβ οὗ δεγεσηΐδῃ δηὰ Ζϑομαγίδῃ (2 Οἤγου. χσχὶν. 20), 
1.6 ἰγασϊ οι οοῃμοογηίηρ ᾿βαΐδὮ. 8 80η. ἴδ (6 Με8- 
ἰδ. ΤΈΟ αἰϊοιιρὺ οὗ ἴῃ ἸΔΌΟΓΟΥΒ ἰο μζαίη {86 ἱπῃοῖ- 
ἰΐδποο ἴον (μοσωβοίνοβ, ἰ8 ἰ8.6 δι] ἴοη οὗ 86 Φεν 8} 
τα οτθ. Το οοπηρ οΥΓ ἰλα ἰογαά ἷβ (πὸ ἱπάρτηοαι οὗ 
τοϊσϊ υιϊίοι. 

γεν, 40. Ψθ; ἱδποχοίοσο ἰδ Ἰοχὰ οὗ ἴδ9 
νἱπογαζὰ οοσμθίΏ.--Ηἰθ ΘΠ απ 68 ἀγα οοπβίταϊηθα ἴὸ 
ΟΣΡ δὴ ἰ6 Ραγϑ 6 ἴοὸσ ἰδοσηβοῖτοβ. Βαυϊ, ἱπαβδιηυοἢ 
88 ἰμοῖν βοϊαϊοῃ τῶϑ 8. ὨΘΟΘΑΒΑΓῪ ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΘ οὗ ἱμοῖν 
Ὑ0]6 ροαϊΐου, Ματὶς δὰ [06 τοργεβοηὺ Φ6θ8 88 

ἱ ἀγαπίηρ (86 σοποϊυδίοη. Βυὶ [ΠΟΥ 4͵80 ρμαυὶ 
ὅγβι (μ6 αποδίίοη, “ ΤΠ αὶ νὶ}} [86 Ἰογτὰ οὗ {πο νἱῃθ- 
γαγτὰ ἀο ᾽" Ἐδοῖ τοργοβοηϊδίίοη ἰβ ἴῃ ΒΔΙΤΏΟΩΥ ὙΠ 
16 δε ἀῶ οὗ δδο ἢ (ο8ρ6]; Ὀαὶ δαὶ οὗ Μαίίμον 
ΒΟΟΙΔΒ (ῃ6 οτἱρίηδὶ οὔθ. ΜοσΟΥ ΒΌΡΡΟΒΟΒ {παὶ (Π6 
Βδημοατγίη ἀδιϊηρὶν ρανς ᾿μοΐγ ἀξμεῖρι. Δ μουρὴ (ΠῸΥῪ 
ἔοι: τῃδὺ [26 ῬΆΓΔΌ]6 τοΐογτοα ἰο ἰμθπὶ; δηὰ ἰὴ ἔδυοσ 
οὗ [819 ἰ8 [6 μὴ γένοιτο, Κ0 χχ. 16. ἡ δῖ8 δ8- 
δαμιρίοῃ, μοῦ Δρραγοηῖΐ δἰ ΠΟΥ ΟΥ̓ 88 ΟἾΪΥ ὮΥΡΟΟ- 
ΤίΔΥ ; δηὰ (ΠΟΥ {ΠΓΘΌΥ ἀδοϊαγοά {πὶ ἰη6 Ραγαῦ] αἱά 
Ὡοΐ ΔΡΡΪΥ ἰο ἰδθῃι. 

γεν, 41. Εἶθ ὙΣ1 σαϊβοσδΌ ἀθεῖσου ἰμοαθ 
Σηϊβοτα Ὁ19 ἸηΘΣι.--- ΜΌγοΡ, Μ͵6}}: Α.8. ταἰβογα Ὁ] 6 Ομ 68 
Ὑ1 Ηθ τα ϊβογαῦΥ ἀοβιγοῦ ἱμβθσω. ϑ.6 ιἷ8 Ὄχδιῃρίθβ, 
οὗ {6 βδὴβ ρΒγαβθοίοσσ. «11 βἰρηΐβοβ ἰη6 ἱμοοοσγδῦ- 
6Ά] ὑἡυάρτηθηῖδ ὉΡΟῺ Ιβγδοὶ, ἀρρϑδυίηρ ἴῃ ἴ.6 ἀσδέγῃυο- 
Ὧδπ οὗὁἨὨ Φογυβαίοι ; προ Μογοῦ, τὴ Ηἷ8 ποηϊρὰ 
Ταϊϑυπἀογβίδῃ οὗ πὸ δαγρηΐ, ἀθηΐοβ.0 ΤῊ .δαγ- 
ομδία οὗ Οσῖδὶ '8 σοῃηβυτητηδίοα ἱπ Ηβ8 ᾿αδὲ σοτηΐης, 
Ὀαϊ ἰδ ποὶ ομο τ ἰξ. [1 ὈορΐπΒ ἴῃ φυέποιρίθ πη 
186 γεδυστοσίοη (ΦοΠη χνὶΐ. 16); ΘΟὨ 168 88 8 »οΊΟΕῦ 
ἰτουρὰ ἰμδ6 Νον Τοβίδταθῃϊ ρογὶοα (Φόομη χίν. 8, 19); 
δηα ἰ8 οοπδωγεριαίοα ἴῃ ἰΠ6 Ββίγίςϊοσ 56η86 ἱῃ (6 ἤῃ 
δγοηΐ (1 Οογν, χυ. 38. Μαιΐ. χχν. 8] . 2 ΤΏΘ88. ἱΐ, 
οἴο. 

κο οἴδονς δυδραμάτηθῃ.--ΤῊ 6 ραδβδίηρ ΟΥ̓ΟΣ οὗἁ 
1π6 Κίηραοτα οὗ Οοἀ ἰο ἰμ6 Οἰοπι1168. ΤῊ βἰρηϊδ- 
σδΔ:06 οὗ (8 ἔδδίυσε οὗὁἨ ὑμ6 ῬαγϑῦϊῈ 88 Ὡοὶ, ὑγορδ- 
Ὀ]γ, οἸραυὶν βοο ὉΥ ἴῃ6 σουῃοῖ. Ἐοι αν κα ὉΪο ἰ8 ἐμ6 
Ῥγαΐβο πῇ ο ἢ ὑΠ6Υ ΒΏΔΙΪΥ Ἰαυΐδὰ ὉΡροὰ ἰμ6 6 ἰδθο- 
618. ΤΏ τηρδηΐηρ 13, [μαι [86 οτὰ πὶ} ΔΊ συ Κπον 

Αι δὰ (ὁ δηά ζει {Ὁ} ἸΔΌΟΓοτΒ ἴῃ Ηἰ8 
ΜΟΥ 

γεν. 42. Απὰ ϑοδιδ βαϊὰ ππῖο ἔθ ΣΩ.---- αὶ ρδᾶγὰ- 
ὈΟ] 641 ποτὰ {Ό]]οτα ἔγουῃ ἴμ6 ΟἹὰ Τοβιδιγθηῖ, τ βίος 
Εἶτ 1:8 οἀχθ ἴο [86 ῥγϑοραϊΐῃρ ρδγϑῦϊο; βῃοπίηρ (89 

οαγίῃ ἔγοστῃ {86 δηοίθηι βογρίυγοβ (μδ΄ τηοβὲ δ88- 
ΒΌΓΘΑΙΥ (6 ῬάΤΆὈ]6 βυϊϊοα ἱποω. Τμ6 ραββαρὸ πἢΐοἢ 
ἴδε [ογὰ ὈΓηρΒ ἴ0 ὑποὶν γοτηο  Ὀσϑσα 8 ἰμαὶ οὗ Ῥβ. 
ΟΧΥΪΙΪ, 22 [1Π6 βδῶβ Ῥβαὶπ οὗ ἰγϊυτρἢ ἔτοτι ἩΒὶ ἢ 
186 ΡΘΌΡΙΟ δὰ ἰδίζοῃ {μοὶς Ηοβδημδθ), αυοίοα ἔγοσὰ 
186 δορίυδαίηῖ. Αοοοταΐηρ ἰο Εἰ τα]ὰ, (μΐ8. ῬΒΔΙτὴ 88 
᾿δαὴρ αὖ (80 ὅτβι Εϑδδὶ οἵ ΤἈΑΡΟγΏδο168 αἴοσ (Π6 τοϊγῃ 
ἔτοτα οδρίϊν᾽γ. ΤῊ8 το ἰβ οογίδίη, δαὶ ᾿ς Ῥγὶπια- 
ΕἾ Ροϊηιθά, ἴῃ 118 Εἰϑύογὶ 6Ὰ] 8686, ὕο [86 Ρἱουβ, τη γ8- 
οδὶ Κοσῃοὶ οὗἨ ἰδ μϑορῖίθ, 88 οχδὶιἱοὰ δῦουϑθ 411 [89 
αἰϊοτηρίθ οὗ ἰῃ6 Βοδίβοη ἰὸ ἀδϑίσου ἰβοὰθ. Ασοογά- 
ἰῃᾳ ἴο ΖΘοΟ,. ἰἰϊ, 8, 9, ἀπά ἱν. 7, ΖεγαῬα οἱ τὰ ῥσοῦ- 
ΔΌΪΥ (86 Ῥοῦβοῦ ; Ὀυὺ ΖοΣΌΡΌΘΌΟΙ τῶδ ἃ ἴγ0}6 οἵ ἰδ0 
Μοδδίδῃ ; ἱμογεῖοσθ ἰ06 ρῥδϑεδζο ἨΔΒ ἃ ἰὙγρίοδὶ ὕγο- 
ὭΘΟΥ οὗ Οτῖδι, δ8 ἐπὸ ΒΑ ΌΪΏΒ αἰ γαγθ δοκυοπίοακοα. 
ἐ δ 8ὸ βίομο 8 ἀδβοτί θοὰ 88 ὁ γοϑοϊδα ὈΥ (Π6 

Ὀυϊάοσα, ἰδἷ8 οουἹὰ Βατάϊγ Ὀ6 βαϊὰ οὗ 186 Οδμι]ο8, 
δια τηυδὶ τοῖο ἴο {860 6 Ύγ 8}} Ὀυΐ] τ ἰμοιηβοῖνοα, ἰ8 6 
ὑσίοδίβ δηὰ σγυΐοσα, το ταὶ ἀοβρίδοά 86 δίομα δηὰ 
ἴδαι ταὐεοϊοὰ ἃ, 6 αν ἰθθῃ ᾿ογθ βοχι 
ἐμδὶ δ 8868 Ὀογοηὰ ιἰδιοτίο δ] ἰγρε, διὰ ἩΒΙΘὮ συ διτοβ 

[86 ΡΑΓΔΌΪ6 ἃ βίγὶ Κίηρ ΡΓΟΡὮΘΟΥ οὗ 86 οοπάποϊ οὔ (ὃ 
Βαῃμοάτγίη ἰοπαγὰ Οησίϑι Απὰ ἱΓ (86 οονπερ.ϑίοΉ, 
1ῆ6 Βίομα Ὑἰοἢ ὈΘΑΙΒ ὉΡ [86 {ΠοοστβίῖοΆ] οαΐβος, 
αἰδιϊησυϊβηοα ἔγοτῃ (δὶ Ὀυ]Παΐησ, ἰξ σδηποῖ βρη 41] 
ἴδγϑοὶ, θαΐ {86 ᾿ῃοοοσγαιίοδὶ οΥ̓Βργίπρ οὗ θατνϊά, πθο 15 
16 εὐπεν το ον οὗ ἴ1ῃ6 Μοβαείδηι. Ξἴπσα [86 οογῆν. 
δίομιά, ΟΤ οὗ ἐλε εοὐπεν (κεφαλὴ γωνία ς) ὈτηΜ 5 
ἰορεῖδογ ἴ86 ἵπὸ νι 8118, Ατωτοηΐυβ δὰ ΟΥΤΊ] ἔουπαὰ ἴῃ 
(818 ἱπιαρα [86 υπίοῃ οὗἉ 6 }78 δῃηὰ θη 1168 ἴῃ Ὁ τδι. 5 
Βυΐ {16 Ιἀ66 Βοτα ῥγοσαϊηοπὶ 8. (818. 1μαἱ ἴῃ ἀοαρίερα 
δηὰ το͵οοίοα ᾿βίσμ Ὀθοοπιο8 {86 ΘΟΥΠΟΙ-δίοῃ οὗ [88 
(Ὠδοσγαοῦ. [Οομραγο [ὉΓ ἃ βἷσωαν δρρ)οδίίου οἵ 
(8 ῬΒαὶπὶ ἰῃ Αοἰβ ἷν. 11 ; 1 Ῥεῖ, ἢ, 1.] 

γεν. 48. 19 Φ δῦ ὑυΐῖο γου.--ὲ 
Ὕοἰιο: “Ὑπογοίογο, Ὀθοδυϑα γὰ6 ἤαῦα σαὐοθοιϊοα ἰδ6 
ΘΟΤΒΟΘΙ ΒΙΟΏ 6." Βοίϊοῦ : Βεδοδυβα ἴπΠ6 ποσὰ οῸ ἶ 
186 σΟΓΏΘΓ-ϑΟ)6 ΒΒΟΝΒ ἰῃδὶ {ῃ6 ῬδγδὉ 6 ϑρόίκθῃ εσ- 
ῬΤΌΒΘΙΥ δυϊ8 γοῦ, [86 ποτὰ δ'8ο σοποοσηΐηρ ἴΠ6 νἱπθ- 
γαρὰ Ὀοΐηρ χίνοῃ ἰοὸ οἴμογα βυ}18 γοῦ 8]80: 186 Κίηρ- 
ἄομι ν1}} θ6 Δ κϑὴ ἤγοσταῃ γοῦ, οἷο. ΕῸΣ [818 8150 βρϑδῖκβ 
186, ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΗ : “ ψίυεπ ίο α παίϊοπ δγιπσίπς γοτίλ ἰλε 
7 ευὶξ λέγον." 

Το παϊΐοσι ἐοσία ἴδο στα τΒοχοοῖ. 
--Τὴ Νὸν Τοβίδιηθηϊ ρθ00]6 οὗ σαοά, πῖϊἢ οτρ ἢ 8ε15 
ὌΡΟΣ 16 Ὡ6Ὴ δηὰ δοίογοροηθουβ οἰοιησηϊ, ἴπ6 Οδη- 
1165. Μογοῦ: ΤΉ ᾿Ισραὴλ κατὰ πνεῦμα. 

γεν. 44.-. ὔοδοονοσ 8881} ζᾳ11] προὰ ἰδ]ς 
Βῖοσιο, οἰο.--- 6 ῥγίναιϊνο δῃηὰ πορδῖντα ρυπῃιβησοθηὶ 
οὔ ἰδ νι οκοὰ Ἰδθογοσθ ἰ8 ΓΟ] ον ὈΥ τμοῖρ ῥοκίῦνα 
Ῥυῃίϑηταθαῖ, ἸΤδυβ γὸ ὮδγΥο ἤΟΓῸ 8 ΟΧΡΙΑὨδίϊοῃ οἵ 
(86 ποτά: “75 εοἱϊΐ πιἰδεγαδὶν ἀξείτον ἰλεδε πιϊδεγαδίθ 
ηλδη,,) οοπηροίοα ἩΐῊ 1806 βρῦγο οὗ ἴἰ86 κἴοῃο, νοὶ 
ΠΟΥ͂ ΔΡΡΓΟΥΘΒ 8 τοοῖυ πδίυγο, ἰῃδι διϊοα ἵξ ἴὸ ὃ6 
1Π6 σογποσδίομο. ΤῸ Ὁ γῖδὶ αἷδὸ ἀθσιοηϑίταιοβ {ἰπδὶ 
Ης ἰθ ἐμ6 δυάχο. ΤΕΣ ροδβὶιῖνα δηὰ ρυπίτο ἰυὰρ- 
τηρηὺ Ἦ85 ἀρδίηῃ ἰϊ8 πὸ δ᾽ θα. ΤΊ βίομο ζἈ118 θυ πος 

αἱ [ Ὑῆο δδᾶγα ποὶ ἢτγαὶ 8116 ἡ ἰ0: (παὶ ἴα, ΟὨΪΥ {Π6 τῃ- 
ὈΘΙΐοσογβ, ὙΠῸ δᾶγο το͵οοϊοα (Ἡγίβε, πὶ]}] ΡῈ ὉΥ Ηϊπ 
οοῃηἀοιηπρα δὰ σοὐθοϊθά. Βαυΐ ἰξ ἰ8 α ἀου]6 ἔοττο οἵ 
Ρυμβμιαθηΐ πΠΙΟΝ ἰ8 σργοβϑοὰ ὈΥ {π|8β δι 658. 
Ηδ Ὑπὸ ζ8}15 ὑροὴ ΟἸ γβί, ἰῆ6 σογῃοτ- δίομο, οὐ τῇὸ 
ΤΌΏΒ δσαϊηβὶ δπὰ [8158 οὐδοῦ ἰϊ, το κὶης Ηΐτὴ ἃ βρίτϊυαὶ 
οἴδησθ δηὰ βίυτα  Ϊηρ-Ὀ]οοΚ, σκάνδαλον (158. Υἱϊ!. 16; 
σοΡ. 1 Ῥεῖ. ἱϊ. 8), ὙΠ] θὲ ὀγμέδοα, Τηΐθ 6. ἀσλι 
{Πτουρἢ αἰβιοιη θοστηθηὶ οὗ [86 ὈΟΟῪ : βρίγίἴυ] ἀδϑδίδ, 
Τορτγοθβίίοη, δὰ ἀθη)ο] "ἴοι οὗἁ ἴβγδοὶ, οὐ οὗ (Ὡς ἱπαΐ- 
τί ἀυ4] υπθοϊΐονοῦ. ΤῊΪΒ ἰ8 {π6 ἰυάρταρπὶ πϊοῖ (ΔΒ 
ὉΡΟοῺ ἴδ6 δοίἑνο ΘΠΘΙΩΥ οὗ 86 ράβεῖγο Ομ γίδὶ, 88 δυῦ- 
7... Βαϊ Ὠδ Μ|] αἷδὸ 6 ἰδ8 ραβϑβῖνα οὐγεοί οὗ ἴδ6 
Ρυπίβῃτηοης οὗ ἰῃς ρ)ογδεὰ δῃὰ ρονεγαορν ΟΠ. 
Βυϊῖου Ὡδοϊρδοονοσ ἐΐ 5411} ζ81].---ΗἜςΗ δρεϊπεὶ 
ὙΠ οτὰ ΟΠ γίβι οολ68. ἰῃ Ἰυαρστηοηί---οοογαϊηρ ἰο 186 
ἤσαυτο οὗ [λ6 βίοῃο, Πδῃ. ἰΐ. 84, 8ὅ----πῦ!]} Ηδ χτὶμὰ ἰο 
Ῥοτσᾶοχ, λικμήσει; υϊραῖο ἐ : οοπίεγαΐξ ; Ταϊμαῦ: 

ίο ογιιδῆ, ἰο »είυσγίζε. ΜΟΥΘΥῪ τοδί δῖτα 
ἴδδι 106 ὐτϑοῖκ Ὑϑγ οδὴ ΟὨΪΥ͂ ποδη, δλαϊΐ μίπϑοισ 
λίηι, ἰἄγονν Ηἷπὰ οἱ 85 σμδὴῆ Βαϊ 115 ἀοε5 ποὶ κιὴϊ 
180 εἴἶεοὶϊ οὗ ἃ [Δ]1]1}ρ’ δἴομο. ΤΉ Θχργοβϑδίοι 18 οβοδεπ 
ἘΠΕ τοΐογοηοθ ἰὼ ἴ86 τωγβίοσίουβ δίοῃα ἱπ ἢδηϊεὶ, 
ΒΟ στ πὰβ ἰ0 ῬΟτΤὰοΥ {Π6 ἱπηδρα οὗἉ [886 ΤρΟΠΆγολίεϑ ; 
1ηδἱ 45, ἰο ΟἸγσίδιὶ, ῇο υπγ0]ἀ5 Ηἱδ ᾿ἰΐ8 ἐπ [86 κΚίησύοιι 
οὗ ἀοά, διὰ ρτίηαβ ἰδ 6 Κιπράοιῃ5 οὗ ἰὴ ποι)]ὰ ἴο ρ05- 

4 [80 6,50 Οτίκου, δοτοῦια, Αὐκχυδίίηο, (ΟἿ Τθεο» 
ρυσίεος δηὰ μβδιρϑϑε τηούφθγῃ Πρὸς ἀκωγο μὰ, μον ὑγτούῃς Ἰὐ οι 
διὰ Ἦ ογάδνηογι". 366 ἘρὮ. 11. 30-33.-- ΡΝ. Β.} 

[19 οτίφίηδὶ δυο τυἴοϑ 86 Θτεοὶκ βερέμαρέπέ (πλίελ 
οὐκὰξ ἴ.,» Ὀ6 οοπηθοϊοὰ τὴ ἴδ9 ργοοοάϊπα λικμᾷ») ἤογ ἴ29 
1διῖ ΡῬωζσαΐία,---δὴ οὈὐν]οῦδ οὐογοίχηΐ μων [)665 οἵ 186 με δ. 
ἴ6Υ, ΠΟ ΤΠΔΥ δανὸ οπι τοὶ Κμέσαΐξε), Ὑίοι τθὸ δὰ, 
τι 86 Ὁδυδιὶ, ἐκὶ 0}}}7 δὰ τρουχὶι!688}7 οορίει.-- 
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ὅσος. ΤῊΪΒ ἰ5 (6 δοῖι] δῃηὰ τηοδὶ ὑσορϑῦ γοϑαϊὶ οὗ 
ἩΪδ Ὠἰδιοτγίοδὶ ᾿υαστηρηΐ: ροτγίδοι ἀἰββοϊυοη οὗ οτ- 
κιυϊχαου, ἀἰβϑιραῦοη οὗ ἐΐ8 οἰ δμθη8θ ούβρη ἴο ἀρρδῦ- 
“βαϊ δημἰ Ἰδύοα, ΤῈ (δγοαϊθαίῃρ Πδγὰ τοΐθγβ ῥτὶ- 
ΤΩΔΥΪΥ ἴο ἰμ6 Φον 8} ΠΙΘΓΆΓΟΏΥ δὰ ἴΠ6 ἀοδιγυοίίοη 
οὗ Φογυβαίθτη : αὶ (δ6 υὑπροϊονίηρ ἱπαϊν!άυδ)] πὶ]}} 
αἷδο Ὀ6 ρτουπὰ ἰὸ ΡΟΝ 6 δἱ ἰαδί, (89 ρου οἵ Ὠΐδ Ἰϊ 8 
π|}} "6 αἰδδὶραιϊοά, 6 π|ὶ}} Ὀ6 τοὰυοσρα ἰο ᾿ιἷβ 6] μι ηί8, 
δηὰ ἀτίνοη ἴὸ ἴΠ6 σϑσρο οἵ δῃηὶ "]δὕοη. 

γεν. 46. ΤΟΥ βουσὶ ἴο ἴᾶὰν Βαπᾶν οἱ ἘΠ τ. 
-ΤΊο. Παὰ αἰγοδαγ θχοα {86 ἄθογϑ ἰο 1}} ΗΒ. Βυϊ 
(δεῖν ἐσαϑρογδίίοπ δὺ (Π6 οοηἀοτηηίηρ ἱτηροτὶ οὗὨ [86 
ῬΘΙΓΔΌ]68 τηϊσαΐ δανθ ὑτροα ἴμοπὶ αἱ οη66 ἰ0 ΟΔΙΤΥ Οὐϊ 
ἐμοῖς τεϑοϊυϊίον, δὰ ποὶ (ποὶς ἀγοδᾶ οὗ 116 Ῥθορὶθ 
Ργουοηϊρα (Ὠθτὰ. 

σι. ΧΧΙ]. 1. Διὰ ϑοεὰδ διδυσοχοά.--- 776 ἐλίγά 
ταγαῦϊε: ἐδλα Μαγτίασα οΥ ἐλ6 Κ ιποἶδ ϑοπ." ΤῺ [υάρ- 
τοοηΐ ὩΡΟῚ ΨΦοιβδ θα δηὰ (Π6 6718, δηὰ ἰπ0 ΠΟῪ 
ἐΠΟΟΟΓΔΟΥ οὗ [86 Κκἰηγάοια οὗ Ποδυθῃ.-- -Τῆο ΠορὰΒ 
δασμοῦ ποτὰβ δύο ἰπιγοἀυσοα 88 Δ ΔΗΒΊΓΟΡ, ὈΘΟΔΌΒΘ 
ἀμὸν τοῖος 0 ἴΠ6 βοῃιμθβδ οἵ Ηΐβ8 δπθηινδθθ ἴο 8βοἷζθ 
Βΐπι. 

Τῃ ῬΑΙδΌ16ε.--- ΓΑ] οὗ [116 οΔΙΟΘΌΓΥ. 
Υες. 2. Μδὰθ ἃ δι Ἠς 8οσι.--- 5 

ΡΑτΘΌΪ6 8. τγοϊδϊθα, ἱπ 118 ξυπάδιμοῃία) ἰάθ8 ἱπαὶ [86 
Κίπσάοτα οὗ μϑάνθῃ ͵β ἃ (68Ε 716 τηϑαὶ, ἰο ἐμαὶ οὗ [0Κ6 
χίν. 16-24, Βυΐ ὑδπογο ἰ8 δῇ δβϑϑβοηίδὶ ἀἰβθγομοθ ὉΘ- 
ἐποοὴ ἴμθῖα. Τδ6 ἔοϑεϊνο ΒΌΡΡΟΡ οἵ ἃ Βοϑὲ 18 66 6χ- 
Ῥαπάρα ἱπίο ἃ ποάϑάϊηρ βΒΌρρορ δ ἢ ἃ ἰεΐηρ τηδὰθ 
ἴον ᾿ἰβ8 βοῦ. [π 0Κ6 (6 τΠοἷο ῬατϑὉ]6 18 80 ογαογοὰ 
88 ἰο ἀορίοι ἰμ6 ἰηδηΐϊΐα ροοάποαβ δηὰ στδοὺ οὗ (86 
Τιοτὰ : δῆοθ [86 ΒοοσζῃἝι! σαοδίβ τὸ δὶ μδθ ρϑβϑβοᾶ 
ὉΥ, δηὰ ἰδ ρῥᾶγαὶθ ἵΌΓΏΒ ἴ0 {086 ὨΘΥΪΥ ἰηνϊϊοὰ ουἱ 
οὗ ἴδιο ϑἰγοοὶβ δῃὰ ἰαπθα. Βαΐ ἴῃ Μαιϊίμον ἴμ6 Ἰυὰρ- 
ταοηὶ ἰ8 ἐμ δἰαπάροϊηϊ ἔτοια πΐϊοῖι {Π6 ὙΠ0]6 8 νἱϑῦν- 
οὐ. Ηδμοθ τοὶ ΟἿΪΥ ἷἰβ 86 ἡιάρτηθπῦ ὑροῖ ἔμ6 ἢγβι 
πορ]οοἴογβ οὗ 186 ἰμν ἐδιοι ἀρρίοἰοά, Ὀαὲ ἔαγίμος ὑαάρ- 
τηρηῦ 8 αχίοπάρα ἴο 1ῃ6 χιυοβίβ πῦο δοίθδ! ]! Υ σϑῖηθ. 
ΤῊ ῥτγδοίῖοδὶ βοορα οὗ ἴμοβθ ῬδγϑΌ]68 ᾿ιὰ8 ὈΘΘῺ 8]10- 
κείμον ονουϊοοϊκθα ὉΥ ἴῃοδβ6 γῆ ᾶνς τηδἰηἰδίηϑὰ (μαὺ 
16 ἔοτμοσ γγχὰ8 [86 οτἰχὶμαὶ ῬδγδΌ]6, δηὰ ὑμαῖ ουδῃ- 
Ε6]1.1] ἰγϑαϊοη ρἰοοθὰ ἰοσοίμον ἰῃ {818 ΟΠ ΤΩΔΏΥ 
βοραγαίθ ἔγαχιηθηίβ. (δ Ὗ εἰΐο, βίσδυβα, βοβηθοκου- 
Ῥαχμεῦ, δηα οΟἰΒογβ.) ᾧ Ἐνδηροὶϊολὶ ραγδὉ]65 ἀγὰ ποὺ 
σοῦ οὗ τὶ ἰῃ {18 βθῆβο. Ἰδοῖγ ζαμάδιηθηίδὶ ἰάθα8 
ΙΏΔΥ ὃθ νἱοποα ἔγοτα αἰδογοηὶ ροϊηί8 οὗ υἱϑιν, δπὰ αἰξ- 
οτοπογ ἀσνοϊοροὰ δοοογάϊηρὶγ, ὅ0 ποτα, θὰ (86 
μοτὰ ἡἰρπα πα ᾿υάρταθηίβ νιὶ}} [811 ὉΡρΟῺ 186 ναγίουβ 
κίπἀδ οὗ οοπίοπιρὶ ρουγοὰ οἡ {Π6 τολυτίαρο ΒΌΡΡΟΓ οὗ 
16 κίησάοτῃ οὗ ἀοα. ΤΟ δοννβ μδὰ ἴσης Ὀδθῃ πρὶ 
40 (υΐηἰκ οὗ π6 ζοβιῖϊναὶ οἵ 186 οοπδυτϊητηαίοα Κἰηράοτα 
οὗ Ἰδρανθὴ ὑπάος (86 ἔρυτο οὗ ἃ ἔδδϑδί. ἸΤΠ6 ρϑβοῇαὶ 
ΤΩΘΔΪ, ἀου 1685, χανθ ἴδοι [ῃ6 {γρ6 οὗὨ ἰΐ ; πὴ 116 4]} 
186 Βοαίῃ θη ἔρβινα θ δηα βϑουὶ οἶδ) ἔδαβϑὶβ τοϑίθα ὕροῃ 
[Π6 δδῖλθ σοπηήοη ἰουπάδιίίοη. Οομρ. Εχοά. χχίὶν. 
11; Ρβμ. χχῖϊὶ, ὅ ; 188. χχυ. 6. ΤῊ ΪΒ8 ἔραϑι οὗ ἴμ6 Κίῃρ- 
ἄοτα οὗ πδαυθη ἰβ δὴ ἱτπιδρθ οὗ (86 ὈΪϊοββθάμθθθ δηὰ 
οὶ] οσϑΐρ οὗ ἰλ0 11 οὗὨ ἴδῃ, δῃἃ αβϑαπιοθ ἃ ἰὮγθο- 
ἔοϊὰ ἔοττη : 1. 1ὑ 18 ἃ ἔδαβδί ἰπ [86 ἕαΐαγο που]ά, ΚΘ 
χΥΐ. 29 . 2. ἴΐ ἰβ [86 ἔαΐυγτο [οδβὺ δἱ [89 νἱβὶ 019 δάνεπὶ 
οὗ ἰἰπὸ λοβϑίδη, [υκὸ χίν. 1ὅ; Μαϊὶ, χχν. 1 ; 8. ἰξ ἰθ 
ἐμι6 ῥγοβϑαιῖ, βρίγιίαδὶ ἔδαβὲ ὙΒΙοΝ Ὀομίῃ8 δῇ ὁπ ὙΠ} 

- [8ο 1[ζ [5 οδ] δὰ ἴῃ 186 πδδάϊπρ οἵ ἴΠ 6 ἘΠΡ 58 ΒΙΌΪΟ, ἴο 
ἀϊδεϊυ ἢ Ε“ ἴτοτ [8.9 ῬδιβΌϊο οὔ ἴο Ογεαέ ϑερ»θν ΄ὼ 1ΚῸ 
χἰν. 16-.24. βοπιοίίπιοδ ἰξ [5 ςδ᾽ θὰ 1688 δρργοργίδιοΥ ἴῃ 6 
ΡδιδΌ]9 οὔ ἴπὸ Ἰψοϊαέησ σανπιοπί, Ἰῖς ἢ δἴτοσ 81} 18 ΟὨΪΥ δῇ 
ορίοοίο [ἡ ἰϊ.--Ρ, 8. 

Φ{Βνϑη δδήν ν μὸς Οαϊνίη, πὰ Μαϊάἀοπδίπϑ τηδί ἴδ ἢ 
4820 ἰἀοπε ΕΥ̓ οὗἨὨ ἴ06 τπὺ μαγδδίοδ; 8116 ΟἸδμδαδθη, ΒΈΟΥ, 
Ναὶ, ΑἸυτή, Ττοηοδ, δηὰ Οὐσοη ἄρτοο πεῖ Τδηρο ἴῃ Κοοῦ- 
ἐπκ ἴδοῖι ἀϊδεϊηοξ. Οοιηρ. 86 δρὶ γσϑυλαυῖκ οὗ ΤΊΘΩοἷἱ οἱ [9 
Δ δοτοποο δηὰ ἀχοίηξέ βίγδθεα, Ρ. 209 βᾳ4.--. Β.] 

186 119 οὗ ἔδιἢ, Ῥβ. χχὶνὶ , 186 ῬΘΡΌ]68, Γυκὸ χίγ. 
17, δηὰ ἴῃ {πἰ8 βοοϊϊΐοη. ΤῊ 688} τα Ὀ᾿ πὶ 68] σὰ γ- 
ἸΠΟΙΟΧῪ οσθὶθιοὰ (86 ἔδαδιὶ δἱ [86 οπὰ οὗ (86 πουϊά, 
δῖ {86 αὐνοηὶ οὗ (6 Μοββίδῃ, τιν 4]}} βοηβθαουβ οἴδε- 
δοίου βοϑ, δηὰ ἴῃ 6010884] ὅσυγοβθ, 786 σπδηρο οὗ 
(Π6 δίτωρὶα ἤθαϑιὶ ἰπίο ἃ τῃδγηίαρο ΒΌΡΡΟΓ τοδίθαὰ ὈρΡΟΏ 
186 ΟἹὰ Ταβίαπηοπὶ γτοργοβϑοηίδίίου οὗ ἴπ6 οουθηδηΐὶ Ὀθ- 
ἵπθοη Φοπονδὴ δηὰ ἴβγδοὶ Ὀγ 186 ἤρσυγο οὗ (10 τρδΣ- 
τίδρθ βίδὶο: 188, ᾿ἷν. ὅ. ἘΖδϑι. συ, 4. οἷ. χχὶῖ, : 
Ηοϑβ. ἰδ. 19, 20: οοῶραγο ἐπ Οδηίϊοἶῖοα. [πὶ {π6 Νὸν 
Τεβίδιηθῃϊς ἀονοϊοριηρηὶ οὗ ἐδῖ8 θσυγο, π τουβῖ, οὗ 
ΘΟΣΒΘΟ, τοσαγὰ 106 Μοββίδῃ 88 ἴῃ6 Βιϊάδρτοομι, Ὁ Γ 
συ βοῖὰ ὑπ6 ἘΔΙΠΟΡ ργοραγοὰ ἰμ6 πιδγτίαρο πὶ ἐδ0 
ΟΒυγο : Ἐρἢ. ν. 2ὅ.. ον. χχὶ. Οδιονίιβ δῃὰ ἸΔΩ͂ 
οἰμοῦβ αν ἰπἰοσρσγοίθα τ86 ποαάϊηρ 858 ἴῃ6 πηΐοῃ οὗ 
186 ἀϊνίπο ἀπὰ δυμηδὴ Ὠδίυγοβθ ἴῃ ἴδ." Απὰ ἴη- 
ἀοοά, [818 απΐοῃ ἔοστωβ ὑπ6 ἰάθδ] ουπάδίιϊοι δηὰ γϑαὶ 
τοοὺ οὗἩ [6 δοίυ8] υπΐοῃ δηὰ οοϊησηυμηίοη Ὀοίτθοῃ 
ΟἸ δὶ δηὰ Ηἰβ Ομυγοῖ, προ τγὰ8 ὑΥρΙοδῚ]ν ἔογοβιια- 
ἀοτοα ὈΥ (δ6 υπίου οὗ Φομονυδὴ τἴην ἔκεζεὶ Βοεϊΐον- 
ΘΙΘ 8.6 ΠΟΙ Γοργοβθηϊθα 88 ρισθὶβ ; Ὀὰὲ ἐΠΐ8 ἀο068 ποὶ 
τοδί ἀρσαϊηδὺ ἴΠ6 τοΐθγομοο ἴο Ὁ γὶβὶ Β τοϊαϊοῃ8 
πὶ Ηἰβ Ομυσοῖ, Ὀδοδυβο 186 ἰᾶδδὶ ΟὨυ Σοὶ ἴῃ ἰΐ8 ἴο- 
Δ}  πιυδὺ Ὀ6 τοχζαγαάρα 88 ἰπ6 Ὀγῖά 6, δηὰ (πὸ ἱπάϊν ἀ- 
ὯΔ] Ὁ τ ϑιϊδῃ8 ἃ5 χιιοβϑίβ. Βαϊ οογίδίὶγ ἴ80 Ὀομὰ οὗ 
οοπποοίΐοῃῃ Ὀοίπϑοη Ομτῖδὶ δπὰ Ηἰν ΟΠυγο ἢ88 ἰΐβ 
τοοῦ ἰὴ Ηΐβ δϑϑυτηρίίοῃ οὗ Ηΐ5 Βυχμηδηΐν ΟΥ̓ ἰΠ6 88- 
δυτηρίίοῃ οὗ ΗἰβΒ Βυδὴ Ὡδίυγσο.Ό Τ6 ΘΧΡΓΟββίο 
γάμοι ἴδῃ 8 ποῖ ἴο Ὀ0 ροηογ ζοά, δπὰ ἰγδηῃδιαἰθὰ 
͵7ραδί. "“ ΜιοΒδρΙα, ΕἸβομον, Καυΐηοοὶ, Ῥαυϊυβ, δπὰ 
οἴμοῦβ Βατο ἱπουραΐ ἐμαὶ ΟἿΪΥ ἃ ἔδδαϊς ἴῃ οο ὈΥΔ0Ὲ 
οὗ 1.6 τοοοϊνίησ οὗ ὑπὸ κίηράοτῃ 8 τηϑδῃὶ, Βυὶ (ἢ6 
Μεβϑίδη ἰ8. {86 Βιὰ τὴ (οἰ. χχγ. 1), ὙΒΟΒ6 Ὀ6- 
ἰτοῖ 8] ἰδ 1μῃ0 οβἰδ Ὁ] ϑησαοηὶ οὗἨ Ηΐδ κἰπράομι (οΟτρ. 
ου Ερἢ. ν. 27). Μογενῖ 

γεν. 8. Τὸ οα]1 ἴδοσα ἐμαὶ τυϑχο θέλ οει.---- Αἱ 
Οτίθηϊδὶ ουδίοῃ!. 116 Βτδὶ ἰην δι ο ἨΔ8 δὴ ἰηνὶϊδ- 
ἴοι ἰο [86 ἔδαβὺ ζΘΏΘΓΑΙΥ ; [86 Βοοομά, ἴο [6 Ὀορίη- 
πἷηρ οὗ [86 [δαβὺ 1.861}, 

ον. 4. Βοβο]ὰ... . «ἼὯὯΥ ἀἴπσιοσ, τὸ ἄριστόν 
μον.---Το ἱπιγοἀποίουυ τηθδὶ, ποῦ οροηθὰ 1.6 
βουΐοβ οὗ νϑδαϊηρ ἔδαβίβ : 80} ΘΔΕΙΥ τὰ68] ἱοπασγα τηϊὰ- 
ἄδγ, ποὶ δ: 6 88Ππ|6 88 {Π6 δεῖπνον. ἢ 

Φ[Τηο ΕΚ ΠὉ. γα]. ὮΘΓΘ δΔρϑίη γϑύουϑοβ {ΠΠ|6 80Π86 οἵ ἴδ 
οτίρί αὶ] ὉΥ δάάϊης: " ὑμέ τοὸό λαῦθ πο ϑδογέρέωνγο τιοαγταπέν 
7)» ἰλίϑ, δπὰ {πὸπ οἰπἐ Πρ ἴπο 10] ον δϑηΐθηοθ δ]ἴυ- 

δον. Α ἰγωπαδίδτου 88 πὸ τίς ἴὸ οἤδηχο [Π6 Υἱοῖνβ οὗ 
ἔμ ΔΌΓΠΟΥ, Ππηΐ688 ἰζ ὯΘ ΠΟΠΟΒΕΥ δίαιθϑά.---Ρ, Β.] 

1 [Ἑδ|66}} οσοά 61 ἴο Δώφεο ἰὼ ἴ89 ΕαΩὉ. ἔτει. ὙΠ} Ὧ}Φ 
οπιί βίο οἴ ΑΙ} [πὸ ΠΆΤΩΘΒ τοργοϑομίίςηρ {π|8 νῇϑνν,--- ὶ 8.) 

ὁ Ἑάϊη. [15].. τ Π]Οἷ ΘΌΑΔΙΥ τοίδί 8 1:6 ἰδηχυδρο 
οἵ ἴα Αὐτποτίξος Υ᾽ ἐγβείοῃ, νοῶ πΉ Το Ὦτ. 18η 106 ὙΘΓβίοα 
δηἃ δομηοη ΓΟ4ΌΐτΟ δι. δ [γβί ου, 186 }]ν κίνοδ ἐπΠ6 ἰοχὲ 
ἴη 1:15 850: ΜΥ ΒΊΤΡΡΕΕΒ 18 ΚΚΑΡΥ, δηὰ ΓΒΟΓΘῸΥ οοηϊ γα οῖ 
δοῖὰ ἴ8)6 Ἐπειδὴ Ὑογϑίου ἐηὰ Ὦτ. 1,δηκο 8 οοῃηθηῖ, ΤῊΘ 
ἴοττα : ἄριστον, ἴτοιι ἦρι, ἐαν.Ύ, ΤΑΘΔΏ8 ὈΓΟΡΘΥΪΥ͂ ΔῊ ΘΑΙΙΡ 
ΤῊ6Α], Ὀυξ ΚΘΠΘΥΔΙΥ͂ 8 Ἰδῖθ Ὀγοδίκηιδῖ, υπό, ργναπαέωηι, 
ἴλκου δυουαῖ ηεέα αν, οοιηρ. ΨΦοοθρἢ. «“πέέᾳ. ν. 4, 3 (81 

(δο δασὶν Ὀτοακῆνί, ἰακὸπ οἱ δυητίδθ, νν88 οδ᾽οὰ ἀκράτισμα), 
δηὰ [8 Ὁ ΤΏ τοηάογοά σὐἐπηδῦ [86 Εἰ Υ͂. (δέδιι. χχῇ!. 

4: [κικοὸ χὶ. 88: χίν. 19): δεῖπνον τγδ τῃ8 ῥγίῃοίραὶ τηϑδὶ 
Κδίκθη ΘΑΕΙΥ " ᾺΒ καλοὶ εἶτ ἘΠῚ ἐν ΧΩ Σ ὁ κἰα᾽ εἰσνν οἴ 186 
ἄδλγ. δὲ ΠΟῪ ἰὉ ἰασζο οἰ, δῃὰ ἰ8 δ΄ ταν 8 γοηθτο ΩΡ 
(ὐδικ νἱ. 21; Το χῖν, 12, 16, 11, 24: Φοδη χίὶϊ. 2: χΧῆ!. 3, 
4: χχὶ, 40: 2 Οος. χί. 90, “τὰ 1 οὐδ δυρροῦ: " ΕΟΥ͂. χίχ, 9, 
ὦ [ἢ τηδύτίασο δΡΓΟΥ οὗ [89 1διηῦ , ἐχοορέ ἴῃ ζπγθ0 Ρ88- 
δᾶχοβ, Ὁ Βεγο [Ὁ ἰ8 τοπάοτοα ζδαδέ (Μαῖς. χχῇ!!. δ: ΜῈ ΑΤΚ χ'-. 
89: [ΚΟ χχ. 46). ΤῊ Θοττοδροπάϊης γοΓὉ8 8γὸ ἰγϑπαϊδίθά: 

0 ἀπὸ απὰ ἰο φωρ. βοῖὴθ μδτθ ῥγοροβοὰ 30 ἰσαπδιδίο ἄρι- 

στον, δνοαζαιδέ, δυὰ δεῖπνον, ἀἵππον. Βαϊ 10 νγου]ὰ βΒουπὰ 

ΥΘΤΥ͂ Βίγδηκο ἴὸ ἴπ6 ἘΠῚ ΒὮ ὁδ΄ βοοῃδίοτηδα ἴο [06 δἰ πη! γϑὉ 6 
ἰάϊσιι οὗὨἨ ἰδ μουὰ Απρίο-βαχοη Βίν᾽. ἴεν ΠΑΡ οὐ “ἴδ 1ογ 
ἀἐπηον," δὰ 186 πηλιτίαρο αὐππδρ οὗ [μ9 [ζΛ1Ὁ." [ἢ δυο ἢ 
6Ά866 [ἢ 9 ΘΟΠ ΠΟ 66Πη80 δηὰ {τδά ἰυπη8ὶ τουθιθηοο οὗ ΕΠ ρ]δἢ 
Ομνοίοηάοιι Ἰπνου]ὰ ἰοϊογδῖθ τὸ δἱϊοσγδίίου. 11) ΟἿΓ ἤδβδδχθ 

106 ἄριστον ἰδ ἴΔ0 Ὀερσίπηίης οὗ μ0 πιαγτίαζ᾽ {68δῖ8, Ἡ ]1ΟᾺ 
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 ογ8. ὅ, 6. Βαυὲ ἴδμον τηδάο ᾿ἰκῆϊ οὗ ἐξ... Ὀϊ 
ἔδιο χοβὶ.---εΗον ἷἰ5 {15 αἰ δου οἴδυδο ἰὼ Ὅ6 ΘΟ0Ώ- 
βυο "} Αδ (6 πογὰβ βιδηὰ, ἃ αἰνβίοῃ ἰπίο ἔτο 
Ῥδιίβ ἰβ βιρρεδίθα, (86 ἢγβί ραγὶ Ῥοϊηρ πῃ 80- 

. Αἰνϊά δὰ ἰπῖο ὑνο :---Ἰ. Βυϊ (ΠΟΥ͂ τηδᾶς ᾿ἰχὶ οὗ ἰζ, δηὰ 
ΘΗ ΔἸΤΑΥ : α. ΒΟΙῺΘ ἰοὸ ἰποὶν 861418 : ὃ. βοῖῃθ ἰο {πον 
ΤΑ ΤΟ απαΐχο. 2. Βυϊ ἴῃ τοβί, οἷς. ---ϑο Μογοῦ, δος 
ἀρ οῖϊα: ἀμελήσαντες ΤΟΙΟΓΒ ΟὨΪΥ ἰἴῺο ἴΠ080 ὙΠῸ 
ΜΟΩΐ ΔΎΔΥ : [ὉΓ ἰ.)6 ΓΟΙΛΔΙ ΘΓ, γ6Γ, 6, δοἰοα ἱπ ἀϊγοοῖ 
Βοδο ἐν (κρατήσαντες). Βυΐ [6 οοῃίοτιρὶ τ ΟΝ ἰδ 
οσχργοαβοὰ ὮΥ ἀμελήσαντες ἰ8 ἴΠ6 ρβἜΠΕΓΑΙ ἴθττη [ῸΓ ἐμ 6 
ΘὨτΩἑΥ ἩΒΙΟὮ οἴ Ὀτδοοὰ ποτὶ }} ἰῃ ομα ρα] ; δπὰ, 
δοοογάϊηρἧυ, [ΠΟΥ ἀγὸ αἱ} ἰοχείποῦ οοηἀοιημοα δἴἶοσ- 
ὙΙΓὰ 28 φονεῖς. Ἐτίίζβομβο ἰδμογοίοσα ἰ8 στρ ἴῃ 
δϑϑυσηΐηρ δ ἰποχδοίηθδβ ἰῃ 180 ρῇγαϑα, ἩΒΊΟῊ Βμου]α 
Βδγο ὈΘΘῺ : οἱ δὲ ἀμελ. δηὰ οἱ μὲν ἀπῆλθον 88 ἴδ0 
Ψυϊρσαῖα δδ8 ἰΐ: 711 αὐΐεηι πορίοχεγμηί, εἰ αὐὶεγμρί, 
οἷο. Ὑοὶ {Π6 οἱ ουῃὰ πδηϊϊηρ Ὀοίοτο ἀπῆλθον ἰδ 
σοπίαίμοα ἴῃ ἐπα [0] οπίηρ ὁ μὲν, ὁ δέ. ΤὮμϊΒ, οἱ δὲ 
ἀμελήσαντες : 1. ἀπῆλθον ὁ μὲν, ὁ δὲ, 3, οἱ δὲ λοι- 
ποὶ κρατήσαντες. ΤΠα ἀμέλεια 18. ἴΠ6 ΠοΒΙ]6 ὉΠ06- 
11οὐ πρὶ ἢ 18 ΘΟτηπιο ἴο 4]1, Τἢἷἷ8 Θχργοββοβ 1(βο ἢ 
ἴπ ὕνγὸ ἬΔΥΒ : α. ἴῃ ἴΠ6 ἱπαϊδοεγοηῦ που] 668: [ΠῸΥῪ 
{8 1πκ ποιΐπρ οἵ ᾿μεὶρ Κίηρ, δῃὰ ἀθυοὶθ ἱμοσηβαῖνοβ 
1ο ἐμοῖν οσῃ ῥτὶνδίο αὔδϊτθ. ὃ. [π (δῃδιῖοδὶ βρί γι ϊα- 
ΑΙἰἰγ, τ δῖον ΤΆ 65 (86 ροϑίενα ρογβθουϊίοι οὗ 16 
Βοτυδηΐβ (ργο  ΒΒ8) 8Δη ΟΠ οἶδ] Ὀυδίποββ. ΤὨ}8 ἷβ ἃ 
Βυυ κῖηρ Ρἱοίυγο οὐ ἴΠ|Ὸὸ Τηΐϑοσα Ὁ ]0 οοῃίγαδι οὗὨ [δ]86 
που] ]πΠ688 δηὰ βρὶ τ Δ |}0} ἴῃ [86 ὨΙΘΓΑΡΟΒΪΟΆΙ] οοτω- 
τουπΐοη" ΕὐἀδΔΙΠΟὨ ΔΙΪΥ, ΒΟΥ ΣΡ, (06 σομΓαδῦ 8 
ΟἾΪΥ͂ ἃ τοοΐργοοδὶ ἰηβυσδηςσα ; δηὰ ὈΟΪᾺ ἀν 6}} ἰοροίθοῦ 
ἴπ ΟἿΪΥ 008 ΟἾΔ οὗ τηυγάσγογβ, ὙΠΟ. 88 ἀοοπιοα ἴ0 
Ὀυτπίηνσ. 

γον. 9. Ουἱλ ἱπῖὶο ἴδ9 Ὠἰρῆννανβ.--Νοῖ (80 
Ῥίδοοθ ποσο ἰδ6 βίγθοίβ οὐ {86 οἷἵγ τωϑοὺ (ΚυρίἊ, 
Κυΐποεὶ, δπὰ οἰ 68): [ὉΓ {86 ΟἸἐΥ 18 αβϑυτηθαὰ ἰὸ Ὀ6 
ρυχποά, γον.  ; Ὀᾶϊ 180 ουἱ]οίθ οὗ ΘΟΥΒΙΥΥ ΓΟδΒ 
(Ετϊσβοῃο, Μογοτ)  Αὐ (δῖ18 ροϊπὶ οὔ Ῥάγϑ]Ὲ βῸ68 
Ὀογομὰ παῖ οὗ 0 χῖν. 16. ΤΏΘΓΟ, ἴἰΠ6 βίγοαῖβ δῃὰ 
Ϊδη68 οὗὨ ἰμ6 ΟἷἿΥ τὸ τηοηϊοποα, τ ΒθΓο (Π6 τηαϊτηοα 
δὰ ἴὴ6 ΡΟΟΣ ραιμογοὰ ἰοροίμον ((Π6 ΒΑ], [86 Ἰαχλο, 
{6 ὈΠΠπά : ΡῈ] ΟΒΏΒ δηα ΒΙΠΏΘΓΒ Ἡϊ(ΐη [86 ἴΠ600- 
τοῦ). Ηδτο, [88 ΘΟΙΠΤ ΒΒ 0 18 ἴ0 ρῸ ἔν θογοπὰ ἰΠ6 
ἀοοτηθὰ οἷϊγ, ουὐ ἰηΐο {π6 πἰχὴ τοδβ οὐὗἁὨ ἰ)6 ποι]ὰ : 
811, ὈοΪΒ δὰ αῃὰ ροοά, [86 δαί θη δἰ ΡΥ, δΡὸ ἰῃ- 
γίιοά  θοΐὰ [086 σγῆο σοσο Ἰοοκίηρ ἴον ᾿ρἢϊ, δηὰ [ἢ6 
ΘΟΣΩΤΊΟΏ ΡΘΟΡΪΕ οΟὗὁἁ Ὠραϊποηΐβτῃ βΈΠΟΓΑΙ Υ. 

γον. 10. Βοῖδ ῬἈδὰ διὰ μοοά.---ΒοηρΕεὶ : ἰοσμζο 
ψυαεὶ αὐυογδίαϊμα, Μεγεοῦ: ἸΏΘΥ δορὰ 88 ἰδ (6 γ 
σοῦ τηδῖκα π0 αἰ ογθησο, τ ΒΟῖΒΟΓ (ἢ 6 ῬΟΓΒΟῺΒ ὝΘΟΓΘ 
ΓΛΟΡΑΙΠΥ͂ σοοά οΥ Ὀδα, γον ἀθὰ ΟὨΪΥ ἰμοὺ δοοορίθα 
[86 ἱπνι οι ; ἴΠ6 ἀἰδιϊποιΐοη Ὀοίαθη ἰποτὰ τηυβὶ 
6 τηϑδθ ὮΥ ἴΠ6 Κίπρ' δἱ ἃ Ἰδῖονς ρογῖοα, δπὰ ποῖ ὈΥ͂ 
186. Βαὶ ἴῃ {18 ἰηϊαγρτγοϊδιίοη, σβι, {Π6 αἰ ΒΕ πο- 
οι Ὀοίπϑοῃ ἴῃς πὶοκοᾶ δηὰ 186 σοοὰ ἴῃ τ89 ΒοδΊ θη 
σοῦ] (Αοἰϑ χ. ; οι. 11.) 18. ἱπΡΥΟΡΟΙΪΥ͂ ἀ016 ΔΥΤΑΥ͂ 
τὶ; δπὰ, βοοομάϊν, ἰὑ 18 οὶ ργοροὺῦ ἴο οοπίουμα 
(6 ἀϊβδγθποθ Ὀθύνγοοῃ ἴῃ6 σοοὰ διὰ ἰῃ6 Ὀαὰ διροῃρ 
[Π6 ἰηνιοα, πῖῖὶῃ ἴδ. αἰδοόγοηοο Ὀοίνοθη 6 συσβίβ 

τὸ ἐν ἘΝ 1π ὅ)1ι9 τρδυτῖασο δ}6}᾽ οὖ [ἢ Ἰατη, ΕοΥ. χίχ. 9. 

ἢ τὰ (οττηδη: ἐπ ἀὅδηι λίογαγολίθολφη, Οὐ γηαίπεροδοι, 
μήμευης 09 Κάϊην. οἀϊου ..88 σοηἀοτοα: δοοἰόσέασέἑοαἑ πα- 
μὰ 

1 [ΑΠοτὰ δηὰ Ττοποῖ τοΐοτ διέξοδοι ἴο 186 οἰἵγ, ἐ. 4.. ποῖ 
6 εἰτν οὔ [Π|ὸ πε υγάθγοτα ( ΓΔ] 6τη), ὈθῚ τμὸ οἷν ἴῃ Ἡ ΠΙΟᾺ 
18:0 πηΔΓΓίασῸ 28 ΒΌΡρΟΞΟά 10 6 οο!οῦτεῖο. ὙΆΒΝΩΗ, ἢ. 
490: “'ΟὙὸ πιυδῖ ποῖ μυγπΐξ ον ΕΠ δ λίσλισαψα ἴο δὺμ- 
ξοδῖ υἷδαθα ἰῃ (0 δου ηΐΓΥ δὲ ἀἰδιϊ πμυ δ6 1 ἴγοιπ 186 ἰόν: 
ἴδ ἰπιδο τυγουσπουΐ ἰδ οὗ 8 οἰτνυν, ἰπ τ πο ἢ; ἴδ τίσι δηὰ 
τοδὶ διὰ ποῦϊο, 080 δέχ! ν μοϊηϊοὰ οὐδ κ5. ἃ Κίηρδ 
ξαορίβ, τοΐαϑο 18 Ὀδηαιοῖ, ν’ Πογουροη [86 Ρόοῦ οὗ ἔμ: δΒ6:10 
ΟΕ δὸ Ὀγουραϊ ἴῃ ἴ0 δβασο ἴα. 8.} 

γάμονυ.---Ηοτα, ποῖ ΤΩΘΓΕΙΥ͂ “ἃ 

τΏΘΏ, δίϊονς ῃ:6 08]1} ἰο ἰῃ6 Κίη 

ΤῊΕ ΘΟΞἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 
βεσε τε: σξοκη 

Ὅ50 δᾶ, δῃηὰ ἴοδο Ἐ8Ὸ δὰ ποί, ("6 ποϑάϊηρ- σε» 
τηρηΐ. ΤῈ ρῥ]δη οὗ δα] νδοῃ βμΐποα οἰ ΘΑΥΙΥ ἰπτουρὴ 
(86 πΟ]6 ; δῃὰ [δὶ ἀοοβ ποὶ ἰοοῖς ἂδ (86 ῥτουϊοῦθ 
{ε, Ὀυΐ δἱ δ ιἢ ΟΣ ἈΠΟ] ἰοὗ τοτγατὰ {μ6 μοκροὶ. Το 
τΟΓὰ8Β: ἔπον μαϊδμοχοὰ ἱοροίδοσ, τ ρΪγ ἰδὲ {86} 
δοοορίοα τῃς ἰηνίϊαιίου τ ἢ [ΟΥ. ὶ 

ΚΝ ἴσαξ ξυτηδη θα τυ ρτιοαίς.-- 
1 (86 ΔΙΙΐηρ οὗ [6 τἀ ηρ- μδτθον {86 ποϑάϊῃρ 
οδδὺ νγγὰϑ σοῃϑυχηγηαιθα, ΤΏ6 σοῃίθιποτβ οὗ ἰδ6 
ἴοαϑδὲ οουἹὰ ποὶ ἀο ΔιἾΔΥ ὙΐΓΠῈ οὐ ἱμναϊ δία ἐϊ: ἰὶ 
ΘΆΓ.6 ἰ0 [8 [1}} ΘΟΠΒυΤΩΤ ΔΙΊ Ώ., 

γ ες. 11. 1ὸ 599 189 Αἱ (86 τθουρδὶ 
οὗ ἃ σας οὗ ἴμ6 Οφμ 1168 ἴὸ 10 Μεβδίδπϊιο βα͵γα 
οι ἰμ9 Ῥμδγίβαϊο Ἰοσ Υ τουοϊ θὰ πὶ οττοσ, 88 
ορθηΐηρ 186 ραΐθ ἰὸ δι ποχηδηΐδθ δηἃ ΔΗΔΥΟΝΤ. 
Οτῖβὶ τηθοίβ ἰἢἷ8 ἀυθγβίοη οὗ ἰδ ὨἰογαυοὮΥ πὰ (Π60 
ἀοοϊγίπο ὑπαὺ τἱρμιθουβηοδθ δοὰ ῥυάρτοοης πουϊὰ 
Ῥογναάοθ, βου ἰπ ἀἰσλον δὰ ποδίεν ἤογτηδ, ονϑὰ 
186 ΠΟῪ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ Οὗ στᾶοθ, Απὰ (86 ἰάεδ οὗ )υὰρ- 
τηρηΐ ͵δ ργϑαομηἰηδηΐ τπσουσπουΐ [Π6 8016 ρδγαρῖο. 
Τῆς λίσλοεν ζογηι οὗ τῃ6 Βρὶ τυ] ἰατν : 1. ΤῊ ρυσδὶα 
86 οσδιηϊηθα ὈΥ͂ (6 Κἰπρ; 2. [86 δίψῃ οὗ ποσί ίποει 
8 ἴπη6 ποἀαϊηρσ-ραιτησπὶ; 8. ἴΠ6 Ῥυπιδηχηδαςὶ 18 ἃ μοῖ- 
ΒΟΏΔΙ δηὰ σίρογοιβ δχοϊ βίοι, - 
᾿Νοῖ Βεανίηρ ἃ τοδάϊηρ-Καστηθεηϊ, ἔνδυμα 

οπΐ ΒΔ Ὁ]ς ίος 
ἃ νοθαΐηρ ἴδαδι᾽"" (ἀ6 Ὑ εἰ6), θὰΐ Βροςοβοδ!ῦ ἃ τοῦ- 
αἰπρ-αττηθηῖ, 1. ΜΊΌΟΒδοΙἑβ, ΟἸβηδαβθη, πὰ οἰποσβ 
ἰηἰοτργοὶ : ΤῊ συοδίβ οὗ ἰκίῃρβ ψοσα ἰῃ ἴμ6 Εδδβὶ ῥγο- 
Βοηϊθὰ πὶ ἔοβίδὶ αυτή θπίβ, ΟΓ δοςογαϊης ἰο 
Ηδιτοδν (Οδεεγυαξοηε οΝ (ἦε  αεί, ἰὶ. 11) ἀπὰ οἴδοτα, 
ΤῊΪΒ συδἴοτῃ 8 αϑϑβυτωθὰ ἴῃ 186 ῥϑγϑῦϊο δῃηὰ ἴδ86 
ἤχαγο 8 Δρρτορτίδϊθ, [ῃ6 Σβογο 80 88 βαυύϊωρ τἱριίδουδ- 
Ὧ658, αϊ ἢ, δὰ ἰΠ6 ΗοΟΪΥ ϑρ᾽ τὶ δγὸ 1 πὶβο ἰμα αἰ 8 
οὗ ἀοά. Βιυὶ Ετίίσβομο, Μογοσ, δπὰ ἀ6 ὟΝ εἰϊο οὐ ]οεὶ 
ἰο {18 νον. 6 Νὴ εἰΐδ σοιρδσκβ “ 1τἸῃδὲ βῇο ἃ οἵδ. 
ἴομῃ σδῃποῦ 6 Β0 ΠΠ οἰ ΘΠ ῥτονοὰ (Μογοσῦ : Νοὶ στε 
ὉΥ ἀεη. χὶν. 22; ΦΔυάρ, χὶν. 12; 2 Κίηρβ νυ. 32: 
χ. 92. Ἐβίῃ. υἱ. 8; τὴ. 16); δῃὰ ἴδμαὶ ἰπόγὸ οουά 
ὍΘ ΠΟ ΓΟΆΒΟΠ ΜὮΥ δὴ ἰηνι θὰ ριοδὲ βῃουἹὰ ἀδθρῖβθα 
ἴΠ6 ἔοβιϊῖνο ραττηθμὶ.") 2. ΤΟΥ ἱδογοίοτο δυρραὶ 
ΔΗΟΐΠΟΓ ΘΧρ δηδίϊοη : “ Τμδὺ ἰμ6 συοβὶβ πόσα Ὀουηὰ 
ἴο σομὴθ ΜΠῊ ἔοϑίαὶ οἱοι ηρ, πτὰβ δὴ οὐνίουβ δηἀ 
ΘΟΒΙΟΙΔΔΓΥ ὈΓΟΡΤΙΟΥ ἰδδι προάρὰ πὸ οηῃξοσοοιρεῆῖ. 
Μοτὰὶ δικαιυσύνη ΔΒ ΠΟΙΘΌΥ ΒγταοἸ ζεὰ, πιϊοὰ 

οἷὰλ οὗ {8:6 Μεβδίδιι, 
βου] οὐὐδίῃ ἔοῦ ἱποτηβοῖνοβ τὨγουρἢ ἰΠ6 μετάνοια." 
50 Μογοῦ πίϊπουῦῦ, μόσονογ, μἰνίῃρ, ΔΏΥ ἸΩΟΓΕ ΡΓῸ- 
οἶδα οχσρ᾽δηδίϊοῃ οὗ 1818 που] δικαιοσύνη." ἢ Ὗ εἰ 
(6: “ΤῊΘ νἱϑῦγ Βϑγὸ οδίδίμβ, ἱμαὶ ἰμο ερὶ τὴν πίοι 8 
ΔΡρτορσγίαϊβ ἴὸο ἰῃ0 Ἰκεϊηράοτῃ οὗ ἀοὰἂ ἀορομηαβ ὑροῖ 
το ἰπλΒε][." Βυΐϊ πδιοτα οουὰ ρσυοδίβ ροὶ (μ686 
ξΑττηθηΐθ ἴῃ [86 ὈΓΡΘΏΟΥ οὗ 1:6 ἔδδβὲ, βερθοίδι!υ 8 
ΤΠ6Υ͂ ΓΘ Ἰ16} Οὗ 8}} κἴπαβ (ἀδοοοταϊπρ ἴο 10Κ6᾽8 μδ- 
ΔΌΪ6, ΡΣΟΡΦΌΪΥ ΤΩΔΗΥ οὗ ἰμεμλ Ὀοκ 8.8) ἢ ΤΏ ρ88- 
Βᾶσ68 αυοίοα ὈΥ ΜΟΥ ΒΠΟῪ αἱ Ἰϑδϑὶ [δὲ {Π6 οὐδίοσι 
οὗἨἁ δυττιϊβῃϊηρσ 186 συοδβίθ τὶ ἔδινα ραστηοπίβ ὁ 
ΒΌΘΙ ΟΟΟΔΒΙΟΏΒ ΔΒ ΥΘΙῪ δποὶρηΐ ἰῃ ἰδ. Βαβι { Απὰ 

4 [1 ἐδλ6 Του τῇ δα ἴου οὗ δἷκ Ομ ὨἴδτΥ, ΜΈΤΥκΕ δἀἀδς 
ΤᾺ δικαιοσύνη “πὸ ἴο Ὁ6 οὐϊπίποὰ ᾳταϊυίουεὶν Ὁγ ΔΘΙὩ 
ἴον ἴ86 δακὸ οἱ πο ἀδδίὰ οὐ Οδγίδι: θὰ ἴλ6 Κποπ)κάξο οἵ 
τιῖ8 ἀσοῖτίθ ναϑ γοδογυθά ἴο ἴδο Ἰδΐον ἀδσυεορηιθηι οἵ [89 
ΟὨτίβιίδη Χμ}. ΘΙ ΠΝ ΠΔΡΙΥ ΑἸΡΟκΡ: “ΤΊ φαγαιθοῖ ἰ5 1λ4 
ἐφιρυέεα ἀπα ἐπλαγδηΐξ [3] τ ρλιίεουδνλδ Οὗ ἰλες Δονα οἴδεμᾶ, 
Ραῖου δυπηδοϊέσαϊν ἴῃ βαριίδι ((" αἱ. εξ. 97). αὐά τεσέγ ὉΥ͂ 
8 ἴγὰο δβηὰὶ ᾿νίης 1} (6 4]. {Π|. 26),-ττν τποπτ ν Εἰς ποθ 
οϑῃ ΔΡΌΘΆΓ διήωοτο Οοἀὐ ἰπ Ηἴΐὰ Κίπαάοτῃ οἵ μὶονγ:-- εῖν χῇ 
14: ΡΒΠ. 1. τ 8: ἘΡῶ. ἵν. 94: (οἱ. Π. τὸ: οι. χ !. 14:5 

ΜΒ οἢ ἰτυτ οου]ὰ ποῖ Ὀ6 γὰὶ ογπαγὰ λϑγα, ὕυϊ αἱ [15 δα Ὁ86- 
υοπῖ πιδη  βίδιίυη τ γον [15 ατοδι καῖ ὄνος 1|,, δεὰ 
δΌΘΙι δ᾽ Π}}ΠΠππᾶάοὰ κηὰ ἀχρτοβειυ πα ΣΦ. 5. 

1 [Ὁυϊηρᾶτο αἰϑὸ πνλδὲ Τυθης εὐάυσοο ἤτοι τοούθτη [1895 
4.16 185 δῃὰ σωοδοτζῃ οὐδίοξιδ ἰὼ 1:6 Ἐδδῖ, ππ]οὶ ὅγὸ ΠΧΕΙΥ [9 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙ͂, 25-ΧΧΊΙ 14. 891, 

4:6 τηδὴ ταῖσι μΒανθ οχουδοα Ἀἰτη86 17 ΟΥ̓ 86 ῬΟΥΘΓΊΥ, 
ἀῦ ἃ τοῦτο ποῦ δβϑϑυταθα ὑμπδῦ ΟΥΟΤΥ ΟὯΘ τὐϊραῦ μανθ 
ἐεοοϊνοά ἷβΒ ποἀαϊηρ-αττθης. Ηοπουόγ, τγ1ὸ τηυϑδὶ 
οὶ ΙΔΥ ΔΏΥ ΤΟΙ Βέγοβϑ ὩΡΟῺ {μ6 1668 ἰμαὺ ὑπῃ6 ζδγ- 
ταδιῖ Μγ͵ῶδ8 ργοβϑοηϊδα, ἐμδη ὕροη ἰδ6 ποίλοῃ ἐἰμαῦ ΟΥ̓ΟΥΥ 
0860 πιυδὲ ργονϊὰθ ἰΐ ἔον Ὠἰτηβοὶ ἸΤΏΘΓΟ 18 Ὧ0 ἔοδίυσο 
ἷῃ (86 ράγδΌ]6 το. Βροοίδ!γ ροΐπίβ ἴο [86 006 ΟΥ̓ [86 
οἴδον οὗἨἁ Ἁἰ8686 δϑϑυπιρίΐοηβ. Τ|6 βίγοβθβ 1168. ἸΡΟῺ 
1.8, (πφὶ ΟΥ̓ΘΕΥ͂ ΟΏΘ τηυϑὲ Ὀ6 ἴουμὰ δὐ ἴῃ6 τϑαάϊηρ ἴῃ 
8 τοααϊησ. αιτησηῖ, δηα ἰπαΐ ἢΘ τπλυϑὲ ἐπ ΘΓοῖογΘ ὮδΥθ 
ῬΓΟΥΙΟΟΒΙΥ ἰδ Ιζο ἢ ΡϑἰῺΒ ἴῃ Π6 τηδίϊον. ΤΏ αυθϑάοῃ, 
ΒΟΥ ἰμαῖ ἰγου ὉΪ6 νγὰ8 ἴο Ὀ6 ἴδ Κοη, δῃηἃ ΠΟῪ 188 
Ιωθηὶ ἨΔ8 ἰ0 6 ΟὈίαϊηοά, 15 ἀοβί σα] νοι ἀεὰ, 
Ὀδοδυβο δῃοῖθον ροϊηΐ οὗ Υἱοῦ 8 Π6ΓΘ ἰἢΠ6 ΤΔΟΓΘ ἱτὰ- 
Ῥογίδηϊ, 1 186 χιοβὲ μα ποὺ ἔλθῃ ΔΩΥ μαΐῃβ δρουῦὶ 
ἐδο ποάδάϊηρ-χαττηθηΐ, 6 βῃονοα ροβίἑϊνο ἀἰβσοβρθοῖ 
ἰο ἴ86 ἰηντηρ Ἰογὰ, ἀμ ἃ οοῃίοιηρί [ῸΓ ΗΪΒ ζδαβί, Οὐ 
Απιἰποτηϊδηίϑη. 16 ἔγθο οἷν οἵὗἨ τσ θουθΏ 688 88 
Βαςἢ οδηποὶ Π6ΥΘ 6 Τρρδῃΐ ; 88 ὑμαὺ ΘΟ. Β᾽δίβ ἰη [ἢ 
ἰηνϊἰαἰίοη ἰο {6 ΒΌΡΡΟΥ δῃὰ [86 ραγοϊρδιΐοι οὗ ἰῃθ 
ἴεαδι. ΝΥ ἰ5 δ ἢ 88 βυοἢ ἰη οπαρα : ἴον ἰ;δι ἰδ |κο8 
Ρἶαοθ δ {π6 δοοορίδῃοθ οὗἨ 89 ἰηυϊδίϊομ ἰἰβ6 1. 
ΤΒοτοίοσο, ἰῃ6 πο αϊηρ- σαττηθηῦ ἰβ (86 Ἔχῃἰ οι οὗ 
Οθδγδοίογ, Οὗ αὐ ϑηνάνμ τε: οοττοϑροπάϊηρ ἰο ἴ86 ἰῃνὶ- 

Θδϑί : . ἐδίίοῃ δὰ ἰἢθ ἰδαὶ ἰδ, ἀἸΒοῖρ 6 οὗ βρὶ τῖϊ, δὰ 
οαγηοϑὺὶ ΟἸ τ βιίδη 116.5 ΤῊ ἢγβὺ ἰδιογίοαὶ ἤρατο ἴῃ 
νι] οἢ (818 σαθϑὺ οΟπι68 ὈΘίΌΓΘ 8 ἰπ [π6 ἀροβιο]ἶοαὶ 
᾿ἰδίοτυ, ἰ8 ἰμδὶ οὗ {886 Απιϊπουγΐδῃβ, το δτὸ ἀορίοιοα 
ἴῃ ἰ86 βοοοπὰ ΕἸ ρίβι]ο οὗὁἨ Ῥοίοσ δπᾶ 86 Ερίβι]6 οὗ 
Ψαάο, διὰ ἐμ Νίοοϊαίίατιοθ οὗ [6 Αροοῦϊγρβα. [1 ἱἱ 
δ 81} ἰδουρῃξδ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ ἴμ6 ἀοβοϊοηϊ 
Ροΐπὶ (πμῖοἢ, μόσγονοῦ, ἰθπὰβ 10 ΘΔ ΚΘ [86 τρδὶῃ 
ἸΤΩΡΓΘΒΒΙΟΏ), ἯΘ ΤΩΔῪ ΒΥ ἐδπαῦ ἰΠ6 ποαθὶηρ-ραττηθηΐ 
ΔΘ δ ΟΠΟ6 ἔγθοὶυ ρίνθῃ δηὰ οὐδ πο ὈΥ̓͂ ῬΡΘΙΒΟΏΔΙ 

ἀδί ἤγοϊῃ τότ δησϊοης {{π|68. Ὁ. 225. Ηυτάςο (6}}5 οἵ 1,Ὁ- 
οὐ}}ὰ6 (Δ ρέδέ. ἷ. 6, 40) ἰμδὲ Βο δὰ ποῖ 1685 ἴ8η νο ᾿πουβδηᾶ 
ΤΩΔΠΙΪο5 ἴῃ δἰ8 ψογήγοθο,. ΟΒΑΡ ἢ βδυ8 οὗ {86 ΕἸΠΕ Ῥογϑίδ 
1μαῖ ἢὨ9 καγὸ δΌΔΥ δὴ ἰοἤηιζδ πιτιῦογ οὗ ἀγὸδδ08 ( Όψασὸ ὁπ 
Ῥαγϑε, νοΐ. 1{|. ». 290) ποι, |Κκὸ [δηρσθ, ὌΓΚ68 ἴΠ6 ΟΌ]ΟυΒ 
ἐπ ροεδ  ὈΠΕΓῪ τμαῦ τμὸ πηθϑῖδ, ΘΘρΘο ΠΥ [6 ΡοΟΥ ὁη 65, οοὐ]ὰ 
γον ᾿ἈΘτηβ Ι γ05 ὙΓΓῸ) ΘΟΘΈΪΥ ΚΑΥΤΩΘἢ 8 ἴῃ 80 ΒΒουῖ ἃ {{πη6, 
Ὠπίομδ ἔπον ὍΤΟΓΘ Τοϑὰγ ἰη ἔμὸ Κἰπρ᾿α ραΐασο. “1ἴ πιυδῖ Ὀθ 
Γοϊηδπιδετοᾶ," ἈΘ 8 γ8, ἴηδὺ ἰμ680 σιθϑὲ8ϑ γογο ἰαν θὰ δπά 
Ὁτουμαῦ ἱπ ἤτοι ἰῃ6 ΥΟΤΥῪ ΒΙΚΏ να 5, δίοηρ τ οἢ ΒΟΥ ὙΟΓΘ 
Ῥαδοίηρ ἴὴγ ρἰαβδυσγὸ οἵ Ὀυδίπεβα, δηὰ ἰὺ ἰ8 ὙΘΥΥ͂ ὈΏΓΟΔΒΟΠΔΌΪΘ 
ἴο δΔΌΡΡΟΒΘ ἔδοῖ ΤΠ6Υ “τ οτο, οὐ οουἹὰ 6, ὑτον θα, δῇ 80 ὁποσγί 
8 ἴίηπιο, τ ἢ δρρτορσίαιθ ἄγθαβοα. Δίβηυ οὗ τμϑ Ὑ61Θ 
ἀοπθι!658 ἴ00 ΡΟΟΥ ἴο τηδοῖ [Π6 ΘΧ6Π86 οὗὨ 80} 8 ΚαΓΤΠ ἢ, 
διδή τἰτ6 6 η σίνοη [Π6Πὶ ἴο ρΡγοσῦγο οηΘ. Οἱ (86 οἰ ΒΥ μη, 
νψὸ ἴδνὸ δαυσηάδβηϊ ογίάοποο, ὑπΠὰϊ Κίημδβ σσότοὸ ρῥγον ἀρὰ ψ} 108 
οχίοποΐνθ υδγάγοδοβϑ, ἴγοπὶ πο ἢ 680}} ἰηγν θὰ ζυθδὲ νν85 [0 Γ- 
ὩΙδῃοή τί ἢ ἃ 801120]6 ζαγιμοηῖ."-- ὶ 8. 

4 ΓΤΒὸ Εδίδογα, 1π6ὸ Βοιηδη πίῃ.) 6 ἀπ βδοῦιο Ῥτοίοϑίδηϊ 
δοιηϊμπηοηΐδίογα, πιογειδπὰ ἕο τοεα ἀἐπσ-σαγιπεηξ ἴο ταθδῃ 

᾿ σλανίξῳν οὐ Λοίέπεδδ,; τηοϑῦ οὗ ἴΠο οἱάον τοϊοδίιης Θοπλ 6 ῃ- 
ἑδίογβ, μέλ; δοῦη Θοτιδγά, ΟἸβυδυδοη, Ττόποῖ, Βγονῃ, δηᾶ 
οἴμασα, σοι πο ἴΠ6 ὕπο πὶ ἴῃα σοῃοορίίοη οὗ Ολγέδί, οἵ 
γίσλίεουϑη 688, ὈΟΪᾺ ἰῃ [1 τοοῖ οἵ ἕδίτἢ δηά [5 βοτοτ οἵ σμδιὶ- 
ἘΥ, οτ "δἰ τὰ δϑ ἴμ6 ἢ νϑϑῦ ὩΣ ῬΟΊΎΨΤΟΓ, ομδγὶτν 85 ἴῃ ἱηνυδιοι 
τοῦσ," ἰπ ρατιίης ὁπ ΟὨτίδι ((14]. 1, 21). Οὐταρ. [88. ἰχἱ.10: 
“1 ψ|}} στϑϑι! τοϊοίοθ πη ἔπ ψοτγὰ, ΤῺ δοιιὶ 8}8}} Ὀ6 1υγῦι] 
ἴῃ ΤᾺ ἄα: τὼν 116 λαίλ οἰοίλεα 156 εοἰξὰ, ἐλ6 σαγηιδηπΐδ 
47 δαϊοαίέοη, 76 λωξῆ, οουδνδά. τι «οὐδ᾽ ἐλ γοδὲ ο7 τίρλι 
Φοιϑη688, ΔΒ πὶ Ὀγ ἀθστοοιη ἀθοκεῖῃ ἈΠ 8017 {ΠῚ} ΟΥπΑτ Θ ἴδ, 
δΔηὰ δα Ὀτίἀθ δηογηεὶ ΠΟΥΒοΙΥ τὶ ἢ [6 615. ὙΤΓΘΙΘἢ 6χ- 
Ῥιδίυδ ἰὲ οΥ̓ “ τὶ χιϊδουδποας ἰπ [15 Ἰαγροδί βθῆδϑ, [Π6 ΜΠ οἷο 
ἀὐοτπτηδπὲ οὗ (ἢ ΠΟῪ δηὰ δρῃϊγί[6] τηδη, ἐποϊυά!ηρς ἦη6 δ τὰ 

σ«ἰτοῦὶ τίου ἰΐϊ 18. [Π] ὉΪ0 ἴο ρῥίοαβο Οοὰ (Ἰ[οὉ. χί. 6). 
δηὰ ἴ:ὸ Ὠο] πο κ5 το που τ ὨΙ ΘΒ ὯΟ Τηδη 8}}8}} δοὸ Ηἰπὶ (ΗΠ οὗ. 
χίΐ, 14), οὐ {π|κὸ το ῖϑ σποδῖ, οἷν δ60 Ηΐπὶ ἴο ροσίδαὰ δὲ Ηἰ8 

Ῥγεδοποο; ἰδ ἰδ δὲ οὔσθ ἴδ 780} ΒΙΟῺ [6 [Π6 τοοῖ οὗἁ αἱ] 
186 ποῖΐῃοῦ οὗ 4}} νἰγίποα, δηὰ ᾿ἰκον ἶδο [Ὠοδὺ 

δηὰ ἔμποϑο νἰγίθ8 ΤΠ ΘΠιβον 8." Α δἰ πισυϊασ ουτίοϑὶ ἐν ἴῃ τηοά- 
Θ᾽ χοροῦ ἰ5 ὅθ ἰπεογρτοίδεοη οὔ Ὑ οτἀδποτίῃ, 0 ϑΟῦ6Γ- 

ἸΥ τούζσβ 180 τε ΠΠῈῈ ΡΑΤΗΓΗΕ ἰο δωρέξεοηι “88 τὴο ζοόγτη οὗ 
811} 1800 Τ᾿ 808 οἵ δρ 
ἑταῖρε, ἡἱοπαῖ, Ἔδρϑοίδ!! ἴο 1:6 φωαχον8, οὐ Εἰοπαᾶβ, Ὀ6- 
ςδῦδο ΠΟΥ τοΐεοῖς [86 νἱβ Ὁ]6 δίψηβ δηὰ πλθϑηδ οὗὨ δρί γί [18] 
ἰλφλῳς ἔτος Του δηὰ ργοβογί θεὰ ἴω 41} ΌΥ͂ ἔμο Οτοαὶ Κίηρί 

ον. ἰἴο Ὀδρείβιηδὶ χαγπὶ ἰπ [0 δῃσίϑης σΠΌΓΟΝ τλυδὲ 

θόσγο 86 88 ἐϊ] υδιγϑίίοη ἴῃ [80 δύβϑηοο οἵ ρῥγοοῦ--", 8.} 

Ῥγίαϊθ ρυῃἰϑητηθηὶ οὗ ᾿Δ]ΘΒΒΏ 688. 
ΟὈΪ θοῦ ΤῊ ΘΓΟΙΥ ἴο ΚΟΘΡρ Ὠΐτ ἔμ βὲ ἰῃ 8 Ρ]8Δ66 οὗ Ρυῃΐβῃ- 
ταθῃΐ, Ὀυΐὺ αἷἰβὸ ὑο ΟΔΥΡῪ Ὠΐπὶ ἰδ γ ΒΘΟΌΓΟΙΥ ; ἴὉΓ, δῷ 
Ὧθ Μ͵Ὸ8 ἃ ἀοθρογαίϑΥ Ὀο]ὰ ἱπέγυάοῦ, μ6 οου]ὰ ποῖ 
οὐμουνθο Ὅ6 αἀτγίσοῃ ουὐ δηᾶὰ οαιτίθα ἅνψαγ. ΤῈΘ 
Ὀϊπάϊπρ; ἰ8 106 Βαρὰ ρο] 1681] γοβισαϊπὶ τ Ὡ 10 ΤΟ ΠοΥγ8 
ΟἿ ἰανίαβϑηθθθ [1ὑ 18 (86 Ὀυδβίηοδθ, ποὺ οὗἩ [86 ριυιρδβιβ 
οὗἩἨ ἰδ6 σμυτοῖ, Ὀὰδ οὗ [86 Βογνδῃίβ οὗ ὑπθ Είηρ.--- 
Ουΐοχ ἀαχῖκιιοπ.--- Οομρ. οἷ. γἱ]. 12, Ὁ ἸΩΔΥ ὉΘ 
ΜΟΣΊΩΥ οὗ ποῦος, [μαὺ 18}6 ΑπΕ Ομ ΔΒ το οαϑὺ ουξ 
ἰπίο 
εἰομα βίϑ δηὰ Ἰορα]βθ. ΤῊΪ8 Ῥοΐϊηῖθ ἴο δὰ ἰῃίογηδὶ 
οοπποοίΐοῃ θούνθοῃ ἰῃ6 00 ΘΧΊΓΘΠΊ68. 

ἰοθί.--- ϑδ6 ΔΌΟΥΘ. 
ΒΟραγαϊηρ [686 ΟΤΒ ἔγομχ ἰ06 ΡΓΘΌΪΘ, ἃ8 ΜΟΥΟΣ 
ἀοσθ8, δηὰ τρδεῖηρ [θθτ ΘΧΡΙ]ΔΠΔΙΟΥΥ͂ πογὰβ οὗἉ ΟὨγῖϑί, 

ἴπ1 χτδοο," δηὰ ἀρ] 165 πο του Κη 

οὔἴοτὶ, [ὑ γὰϑ ρίγϑῃ 85 ἴγοο στο; γού ἱξ τγῶ8 ἴο ὈΘ 
οὈἰδίηοὰ ἱπ (8 δΔηιθ- ΔΙ ΟΓ ΟΥ̓ οΔγηοδὲ οἴοτί δπὰ 
ὈΓΔΥΘΓ. 
ἘΣ σαν δΔηχίοἰΥ, Βρυϊπρίηρ ἔγοσλ 8 στ σὃς δρργθοΐδι οι 
ο 

ΤΏ οἰϊοῦ ροϊπὶ 18, ἰδὲ ἐὺ γα8 οδίδϊ θα ὉΥ̓͂ 

9 αἰ σι Υ οὗ [16 ἔδαϑί. 
γον. 18. Βἰπὰ Βὲτη μαμὰ δῇ ἃ ἔοοῖ.---Αὐ ἀρρτοὸ- 

10 Βαὰ ποῦ ἔον ἐΐ 

Θ 8810 ῥΪα66 οὗ ρυπὶβῃπηοηὶ πὶ [86 ἰσδαΐ- 

οἔ 
ΤΏΘ.6 18 0 Βυή οἰοηὺ ΓΟΆ50Ὲ [ῸΡ 

ΤΏΘΧΟ πῃ 411] ἨὈ6 τυϑορίτρς ἀρὰ 

γεν. 14. ἘῸΌΣ ΣΔΔΩΥ͂ Ασθ οδ] Ἰϑᾶ.---ΠἾ πὸ ἰδἸκθ 
{8.689 ὙΤΟΓᾺΒ 88 ΒΙ ΤΡ] Υ 86 1οΓ 8 Ἔχρ δηδίίοη, ἰΠ 67 ΓΘ- 
δ. ποῦ ΟὨΪΥ [0 [88 Ρυπὶβητηοηῦ οὗ [86 ὁπ6 ψαοθί, Ὑ80 
δὰ ποῖ οπ 6 ποἀαϊηρσ-σαττηθαῖ, Ὀὰὺ ἰο [8086 480 
ἯὯΟ δὰ Ὀδθῃ δδυΐον ᾿νἱδὰ ; δὰ ἰδυ8 {π6 δηῖ- 
186 5185 οὗἨ 186 πιαην διὰ 7σιο 18 Ὀδίίογ ββί δ Ὁ] Βμθα δηᾶ. 
1Πυσϑίταϊοὰ. Οὐμρ. οἢ. χχ. 16. Οαἰϊοα ἀπὰ ολοβοη, 
Βἰ ΚΗ ΠοΓΘ ποῦ ΤΔΘΓΟΙΥ͂ 8 αἰ ἴδγοηοο, θὰ δὴ δῃϊὶ- 
1658. Βοίᾷ ἴῃ {86 οἷα ἀπὰ ἴῃ [6 ΠΟῪ ΘΟΟΏΟΙΩΥ͂ ἰΠ 69 
8 ἃ τἱσογοῦϑ βαραγδίίοῃ τωδὰθ Ὀοίσθοῃ ἰΠ6 ΟΡ 
ΔΏἃ υμποσίμυ, πὰ οἢ (μαι 1}18 δα ιμοαὶβ 18 ἑουπά- 
δα, ὙὯὸ.Θ τηυϑὺ μοὶ, ὑἱμπογοῖογο, υπἀογβίδηα ἰδθ ποτζὰ 
Π6ΓΘ ἰῃ 18 σου οι ἀοοί ΓΔ] πηοδηϊηρ ; ἴῦ 8. ΠῸ ΤΏΟΣΘ 
[δὰ ἴπ6 Ηἰβίογῖοδὶ 6811 οὐ ἰῃν δίάοη, δὰ {μ6 οαἰφα 
ΔΓΘ ΒΙΠΆΡΙΥ ἰπ6 ἱπαϊνίἀυαὶ τροσαθοτβ οὗ (86 ἱΠΘΟΟΓΔΟΥ͂, 
δηὰ οὗ (89 ΟἸτιβιίϊδῃ Ομυγοῦ, Απὰ 80, ἰασίμον, [89 
ἰάθα οΥἨ οἰδοίϊοπ Ποτα ἰ8 ποῦ 186 αϑυδὶ ἀορτηδίίο οΟ- 
οορίΐοῃ οὗὨἩ δὴ οἰδσδὶ ἄβογθ, Ὀὰϊ ἰμδὶ 86] οἰθοοι 
ἴῃ ἐμ ἰυάρταθης πος, Βούγουοῦ, ροὶμίβ Ὀδοῖκ ἴο 1.9 
βγβὺ εἰθούοῃ. 6 ΥΥ οἰΐθ βοθϑ ὯὨο ἔσγίμον, ἴῃ Ηἷ8 6Χ- 
Ροβίώομ, ἰδ 186 ἀοβηϊια βοηΐθῃοο οὗ 88 Φυάζο ρος 
ἴπ6 που ῖηθδβ απ υηνοσι μ688 οὗ τθῃ. ΜΘΥΟΣ 
᾿μίογργοίβ ἰΐ οὗ ἴμ6 οἴοσμδὶ ἀθόγθο ὈΥ͂ ΒΟ ἢ αοα δΔΡ- 
Ροϊηϊοα ἰμοβ6 ἴο δῃΐον ἰμῖο {86 Κίῃράαοτῃ οὗ ἐδ Μ68- 
ΒΔ ὙὯὸ που]ὰ δρρτγοργίδιθ ΗΪβ τἱρἢὐθουβη 688, οἷ. 
Χχν. 84 (6586 ῃ118}}γΥγ ἰῃ6 Ατταϊπίδῃ υἱθν). ῬΘΡΠΔΡΒ ἰἴΐ ἰδ 
Ὀδίϊοσ ἴο χὸ πὸ ξασῖμοῦ Β6ΓΘ 8180 ἰμδὴ ὑ86 ιἰβίογϊ αὶ 
{Πυβιταϊϊοη. Μ8ΗΥ ἀγὸ οδ]]οὰ ; ἔν, ἃ8 δοίι δὶ ξποϑα, ; 
μαῦο δϑοδρθὰ 88 οἰϑοῖ οὔδβϑ {86 ὕνο οὐἶβοβ οὗ ᾿υδ- 
τηθηΐδ. ῬΓΟΌΔΟΪ {π6 ΘΣΡΓΟΒΒΙΟΩ τοϑίϑ ὕροὴ ΒΟΣΩΘ 
ῬγΟγ υὈΪ8] βαγίπρ, δυο 88, Μίαπῳ γισείδ, ὕει αἶδοί 
οποβ, Τί Βοιίρίαρο ἀοοίτίηθ οὗὨ οἰϑοίίομ 18 (86 Ὀαδὶβ 
οὗ [86 βαγίηρ ; Ὀαὺ ἰξ ἰ8. 8ῃ οἰοοίοι οἷ ἰ8 ὮΘΓΘ 
γἱ ον ἰπ 41} 118 ἀθυθιορτμθηῖβ ἀμ ργοοθββοβ ἀονγα ἴ0 
86 ἀπήρα δαρά 

618. 1-14. ΤῊΣ ΜΈΛΝΙΝα ΟΥ̓ ΤῊΣ ῬΑΒΑΒΙΕ ΟΣ 
ΤῊΣ ΜΔΕΈΒΙΔΟΕ ΟΥ ΤῊΣ ΕΙΝΟΒ ΒΟΝ. [Ὁ ΒΡΟΔΕΒ ΟΥΟΓΥ- 
σΠΘΓῸ ἔον ἰἰ56!, Ἐοά ἰδ μ6 Κίηρσ, δηὰ ἴ16 ποἀαϊης 
οὗ Ηἰβ ϑοῃ ἰβ 116 ἔδραδὲ οὔ [86 Μεβαϑὶδἢβ Κίημάοπι, 
ΤῊΘ ἰηνίιοα, το πᾶνθ ἃ βοοομὰ ἰμυϊ δίίοι, ἃσὸ (89 
Φονβ. ΤῈ6 βδοοπὰ ἰην ἰδιίοα οϑῖὰθ ἰμγοῦρὰ δόμα 
(ὴ6 Βαρείδε δῃηὰ Φ68ὺ9 Ομτῖθὶ, 16 ΟΙἿΥ Ὀυτηὶ ἰδ 
Φεοτυβαϊοη. ΤῈ δοοοπὰ βοηαϊηρ οὗἨἁ 1.6 Βογδηδ ἰῷ 
186 ταἰβϑίοη οἵ 16 Αροβίῖϊοϑ' Τῆθ δἰ υ8 τὸ ἰΔ0 
Βοδίδοῃ ποιϊὰ. ἀοοὰ δῃὰ δά ατγὸ ἴδ πβοῖὶθ ὈΟΑΥ͂ 
οὗ ποδίμθῃ, τοϑοὶ γί πρ ἃ ΘΟΙΠΙΠΟ. δηὰ υπ]ϊταϊοὰ ὈΓῸ" 
οἰδτηδίίοη οὗ ἰδ φοβρεὶ. ΤῊΘ οἶδεν ἰγαὶ(8---ἰῃθ 260» 
6Γ8ὶ δοοορίδῃοθ, θῖ6.-τῦδτθ Ὀ66ἢ. ΔΙΣΟΔΑΥ δυδοὶ θη} 
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φχρίαἰηοὰ. Τρο πηἀογβίοοα ὮΥ 86 ποϑάϊηρ-αν- 
τοῦ Ομ γίδὲ Ηΐτηβοὶ: τὸ τὰ ἰτ 88 186 τροχοὶ 
Θχοο]θηοο οὗ 1μ6 ΟἸγβὔδη οπαγαοίοσ, Φυάδβ ἨΔ8 
θόοῖι αἰδβοοτηθὰ ἰπῃ ἰἢ6 τῇδη πιίμουϊ [06 ραττηθηὶ 
(ἑταῖρε, οἢ. χχνΐ. 60); Ὀαὺ 186 σοππηθοίΐοπ βῃον ἰΠδὶ 
1818 τηδὴ ἰ8 [86 οΟἸ]οσῖνο Απιποηγίδηΐησα οἵ (86 ΝῸ 
Τοβιδιρθηὶ ΘΟΟΠΟΙΩΥ. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΤΙ, 

1. 66 ἴδε ογοχοΐηρ Σἰχοσοίἑοαϊ Λοίεα. 
2. ΗΪε δποιοΐοβ σουϊὰ ΟΡΡτΟδ8 δὰ ἀσδβίγου ἰἢ6 

1οτὰ ἰδγουρὴ (86 τηϊχηὶ οὗ τμοἷν (μϑοοσγαῖ!α Ὠἰογαγοιὶ- 
ΟΔ] δυϊηογίίγ. Βαυΐ Ηθδ οοῃπβίγαϊποα ἰμθπι, ὈΥ ἐπ6 
τοὶ ιὺ οὗ Ηἰ5. πίβάοσω, ἰο ρὑγοῃοῦηοο Ὀσέοτσο {Π 6 ῬΦΟΡ]6 
ἧπ 1πΠ6 ἰδπρ}]9 [86 Βοῃΐθηοο οὗ ἰποῖὶν οπτῃ ἀσροαίοη 
διὰ ἀορσταύαϊίίοη. ΒΥ {ἐπ6 αὐυδϑίΐοη σοποογηΐῃρ (6 
οτἰσίη οὗἨ Ψ0Πη᾽ 5 ὈαρίθηηθΒ Ηδ δοοοιρ  βηοα τὮγοθ 
ἐδίηρδ: 1. Ηθ οοπδίγαϊποαὰ ἔμοπὶ ἰὼ τηδῖχο τηδηϊεδὶ 
Βοῦν τασο ἴμ6Υ αἰδεγοα ἤἔγοτῃ [μ6 Ὀ6]167 οὗὨἉ [8:6 Ρθορ]βθ 
ἴῃ (6 Ρῥγορμοίϊο μηϊββίοῃ οὗ ἰ86 Βαρβι, 2. Ης 
Ὀτουρῃῦ Ποηθ ἰο ἐποῖσγ τηΐπβ τῃοὶγ οὐαὶ μα], ἴῃ 
Βανίηρ τοὐθοϊθα {86 Βαρεβι᾿ Β ὀχργοβθδ δυϊ μοι οδίϊοῃ 
οὗ ΗΪ8 οἰαίπιβ δ {6 Μοβείδηῃ. 8. Ηδ σχοῃάογοὰ ἰΐ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ὑπαὶ ΠΟΥ βῃουϊὰ ῥσγοπουῃοο ἰποὶγ ΟὟ 
ΒΟὨΐΘΏΟΘ ὌΡΟΣ ἐδβοῖηβοῖγοβ 48 υἱίουὶγ ἱποοτηροίοηὶ ἴο 
ἀἰδοθπαγχζο ἰθ6 ἀυϊο8 οὗ ἱμεὶν οὔἶοο. ΤΏυβ (86 ἀοΐρη- 
Εἶνο ἯΔΔ ἰυΓΏ 6 ΔΙΣΟΔΟΥ͂ ἰπίο {πΠ6 οὔδυηδῖσο. Βυϊ (68 

4] αἰΐδοῖς Ὁροη τ θη), ἴοὸ ψηϊοῖ Ηδ ΠΟῪ ρϑβ868 
οΥ, ὑπ 208 ὑγοῖν συλ δὰ ἰ(8 ῥυπίβηπηουὺ ἴῃ ρογίθοι 
δταἀδίίου ; ἀπὰ ἤδγα δρδὶῃ ΠΥ διὸ οὈ ροὰ ἴο ὕγο- 
ὨΟΌΠΟΘ ΒΟὨΪΘΏΘΘ ὉΡΟῚ ἰβοιηβοῖγθθΌ Ποβρίβοσβ οὗ 
Φοδη, (6 ΡῬγορδβοῖ οὐ τϑρϑῃίΐδῃοθ, ποσθο ἰδδῃ ἰδ6 

ὉΠ ΟΔΏΒ δηᾶὰ δαυῖοὶϑ 1018 ἰ8 (Π6 β8γϑὶ βϑηΐδθῃοο. 
δὺ οὗἨ [Π6 Βοοομὰ 18--- ΠΣ Ὁ] δἰθγαγάβ οὗὨἨ 1Π6 

1οτὰ δ υἱπογαγά, τηυγάθγοιβ οὐ ἰμ6 Μεβείδη, Ἷοη- 
ἀοπιπμοά, ἀορτίνοα οὗ ἱμοἰν οὔἶοο, ἀορταάοά, δηὰ ἔοσοθὰ 
ἴο ΤΩΔΙΚ6 ὙΔΥ͂ [ῸΓ Βίγβηρ ΓΒ ὈοΘίζοΣ ἰῃ8η {ΠΟΙΏΒΟΙΥΘΒ [--- 
ἐδΐβ ἰ8 ἐμ6 Βοοομὰ βϑηΐθποθ, Βείηρ πιῖῃ (Π6 τ ΠΟΪΘ 
ῬΘΟΡΪ6 ἴπβδης ἀθβρίβοτβ οὗ αοὰ δἀπὰ Ἠΐδβ βαϊναίϊίοῃ, 
διῃὰ ἴῃ 8} {πεῖν δοίβ βθθ]β δραϊπβὶ Ηΐω, ἱμοῖγ οἱτγ 18 
ἴο Ὀ6 Ὀυγχπρά, ΜᾺ1]6 ΒΟΥ ΤΠΟΙΆΒΟΙγ 98. ἀγα ἰο Ὀ6 ἀθ- 
Βἰτογοὰ δηὰ ἰὸ ρἷγο ρἶδοθ ἴο ἰῃὴ6 Οδῃιῖ]68 1----ἰΠϊβ ἴθ 
186 [ἱρὰ Ββοπίθηοο, πῃ οἢ 86 ιοτὰ Ηΐπηβ6 1} αἱΐοτβ 
ἴῃ ΔῊ ΔΙΙΘΡΌΓΙΟΑΙ ῬΓΟΡΆΘΟΥ. [Ιἢ 4}1 (Π686 τρϑεὶς (ἢ 
διλαδίίζου οἵ ἐμοὶ συΐλῦ, [ἢ τδ6 βτβὶ ραγβῦ]θ {86} 
δτθ, ὉΥ ἱμοῖν “1 μΜ|}} εἶν, ὀομἀοιηηθα, 88 γχ6}}] 88 ὮΥ͂ 
186 τορϑηίΐίβπορ οὗ [86 ρυ] 1688 δπὰ Παυϊοὶβ. [ἢ ἴῃ 
Βοοομα ΡΘΓΘΌΪ6 ἐμ 6 Υ ἃΓ6 οοῃηἀοπηποα ὈΥ [86 ἔδνοσϑὈ]ο 

- ἴδττηϑ Οἢ ὙΙΟΩ (86 νἱπογαγαὰ ἰ8 Ἰοὺ ἴο 86πὶ, ὈΥ ἴΠ6 
Ἰοτρ Του θαγδηοα οὗ ἰμὸ Ῥγοργίοίονγ, ὉῪ 186 Ὀο]ὰ ρφοῃ- 
ἀσοβίίγ τῖϊὰ πο Ηδ αἱ Ἰαϑὲ οοτησοϊ 6 ἰο (ΠὨοχὰ ἨΐΒ 
Βοῃ. [ἴῃ ἰδ {πϊγὰ Ῥδγδθῖθ, ὈΥ̓ (6 ἀϊρεϊβοά ἰηανῖτα- 
ὕοη οἵ {μεῖς Κίπρ ἰὸ ἰπΠ6 ποἀαΐϊηρ οὗ ΗΙ8 βοη, δ8 ἴῇ 
ΠΟΥ τ ΓῸ ἔγίθηαβ, τ 6 δὲ 6 βαπιθ {ἰπλα ΠΟΥ͂ ὉΓΘ 
Βα] 6οἴΒ, δηὰ τοῖς Ὀ6 οοτητηδηοὰ : ὉΥ 186 τοροίϊ- 
οι οὗ [86 08]1, ἀπ ὰ [86 δῃχίουβ, αἰτηοβὲ βυρρ)οδίίηρ, 
ΤΩΒΏΠΘΡ ἰῃ ὙΠΟ {6 ῬΓΘΡΑΓΘΙΪΟΠΒ ΓΟ Βροΐίζθῃ οὗ δηὰ 
πὸ ῬΥΟΌΔΌΪΘ ΘΑ διταββοθης οδυβοὰ ΟΥ̓ ἰποὶν 8Ὸ- 
Β6Π06; Ὀυΐ, τηοδί οὗἁ 411, ὉῚ (88 ετωρεπηο88 οὗ τὨοἷγ 
Θχοῦβεβ, ἀπ ἐμ βιαρία τηα]ϊ στιν οὗ ἐμοῖς σθηρθδῃοθ 
ὌΡΟΣ ἴΠ0 ΤΘΕΒΟΏΡΟΓΒ ὙΠῸ ἰην  οα ἐπ οτη. 

8. ΤῊΘ δρροῃάϊχ ἰῃ (ῃ9 βοοοημὰ ρδγδῦ]θ ρογίδοίβ 
18 δρρ! οαιΐοι ἴο [86 Οομηοὶ! : Ὀαΐ δὲ [86 βαῖθ ἔτηθ 
ὉΠΙΟΪαΒ 6 ἔντο βἰάδβ οἵ {6 ἰυπάστηθηὶ πο [8}18 
ὍΡΟΣ ἴπ6 Ὀυϊ]άοτβ ψὙ8Ὸ τγοῤοοϊθά [6 Θοσμδυ.δίοῃ. 
Τμ6 οοτηοτιϑίομο οὗ Ῥβ. οχυἹῇ,, τ] ἴ6 Ὀυ]ΠάογΒ 
τοῤοοίοα, ἰμυ8 ϑοουτίηρ, μοῖρ οὐ τοὐοοίίοῃ, 8 τηδὰθ 
Βοτο, ὁ ἴῃ 089 Βαῃά, ἃ ἤρυτο οὗἉ 18618}}8 βυδογίης 
Μοϑοῖδῃ (ἴ86 βίοῃθ οἵ πέσης ἴῃ ΙΒγα 6] Β ἯΔΥ, 

Ω. Υἱϊϊ. 14, 16), ὉΥ ἴα οοπίοτηρίθουδ γεὐεσῦσα οἵ 
ποτα ἴἢ6 δῃοτηΐθθ οὗ 186 Μοββίδῃ ργοῃουμπορὰ ἰδμοὶγ 
οσσῃ βρὶ τι ἰυὰ] οΘοπἀοσηπδίίοη ; δπὰ, οἢ 1π6 ΟἾΒΟΣ μδινὸ, 
ἰξ ἰἴ6 τηδὰβ ἃ δριτο οἵ Πδηο} Β ρ]ογ θα Μοββίδὴ ((}6 
τοοῖς πο ἀοβοοηαρα ἤτοτῃ {μ6 πἰρσἢοδὶ τηουηίδίη οἵ 
186 οδγι ἢ ἱπίο (86 γ8}167}, ὙΠῸ πῃ 186 ἸΒΟρΙΕΙ͂Ν οἵ 
διἰβίουΥ δῃη]δίοὰ Ηΐ οποπιΐθθ. Βυΐ [δε δβεοουΐ 
Ραγί οὔ 1Π6 υὐἱνὰ ΡΑΓΔΌ]6 8 ἃ ᾿υβ δοδίίοι οὗ ("6 Ηἰπί, 
ταὶ {π6 Κίηράοχῃ οὗ ἀοα Ρ43868 οΥεῦ ἰο ἐμ (Φεπί]68. 
Ἡρηοο ἰδ 8 βῆονγῃ (παὶ ἰδ, ᾿υδβίος, δηὰ ἰυαρτηρηὶ 
ὅτ ἴο τυ]6 ἱπ [6 ΠΟῪ ΘΟΟΒΟΓΩΥ͂, ΔΙ ΠΟΌΡὮ ἰπ δηοίμοῦ 
δηα ἃ πἰρθοῦ ΌΓΏι. 

4, ΤῈ6 τηδιτίαρο οὗ 6 Ξοῃ.---ΤῊΘ 021] (0 ἴδ 
Κείπράοτα οὗ αοὰ ἰΒ 6 6811 ἰο {86 ἰσμοθὲ Βοπογ, 86 
Ἡἰχοδὶ ΤΟΥ, απ ἐπ ἰρμοϑὶ ἐδαιϊνγ. ΤΉ ἰηνι 
κίηρ ἰ8 αἀοὰ ; (86 Ὀτγϊάορτοοσα 8 ΟἸμσῖβὶ ; (6 Ὀτηάθ 
(μοὶ μοῦ δρρϑδυΐῃρ) (6 ΟΒυσοῦ. Τμο [οἱ ἐπδὶ (δ 
ἰηνίιοὰ προ δοοορὶ (86 ἰηνι δίίοη ὈΘΙσηρ ἰο 189 
Ὀοάγ, παΐςοῃ ἰβ [86 Ὀτγίάδ6, ΘΟ π)68 ποῖ ἰμπίο υἱοῦ ἴῃ 88 
ῬδΓΔὉ]6. Βεϊΐονοῦβ ἱπάϊν ἀπ 8}}}7 ἀγὸ ὑπΠ6 γι οδίβ ; δ6- 
Ἰίθνυοσβ οο]οοι νον σα ἰμ6 Ὀγάθ. Τὴ διοβίβ ἃ. 
[86 Βυδ)]οοὶβ οὗ {86 Ἰεϊησ : ΗΘ τηῖρῃς οομῃϑίγαϊη ἴμεπὶ 
ΔΒ Βουγδηίβ ἰ0 ἀο ἰπ6 ποτὶ οὗ βογσνδηίβ, αὶ Ης ἣν» 
γἱϊαβ ἐβοῖη 848 ψιυιθδίβ δηὰ ἔθ ἴ0 Ραγίδκα οἵ Ηΐβ 
ΒΟΏΟΙΒ δὰ ἰουβ, διὰ ἰηνίΐθα ἰμοπὶ οὐθὴ π18} ττ- 
δόμου. ΤῈ πιοίϊνοβ οὗὁἨ Βοποσ, ἰοσθ, ἀπίγ, Βεγε αἱ! 
σοοροταΐα ἴῃ {πεῖν ἰπῆυθηοο. Απᾶ [818 σηδο8 ἰδ 
οοπάυςιὶ οὗὨἩ (6 Βτϑὺ ἱμυϊ θὰ 411 {πὸ τότ υππδίυγαὶ 
δι ἀδτοηΒὉ]6. 

ὅ. “1ξ ἀοο8 βϑοῖῃ βίγδῃρο (πὶ {86 Ἰην] θα ρτεθὶδ 
11 ἰτοαὶ δηὰ Κ1}}] [Π6 τοβϑθηροτθ, τγΠ0 ἰηνῖα (Π6πὶ ἴ0 
τρλῖκο {ποῖρ ΔΡρθδγαποο; Ὀυΐ. τ μαῖ ἰΓ 1.18 8ϑηβοίεβ 
οοπάποΐ ἱπ {86 ῬΑγΪ6 τοτο ἀοϑὶρτιοα ἴο ρμοϊηΐ 10 180 
Θ΄υ8] ΓὉἸΥ οὗὨἨ ἐποβα ΠΟ ΔΓῸ ΠΟῪ δοίϊηρ 1 [Π|6 ΒΔΠ)6 
ΒΘΏΒΟΙ688 ὙΑΥ ὙΠῈῺ τοραγὰ ἰ0 Οοα᾽ Β Ιρθββαρο᾿"-- 
Υ εἶβδο (ἰΐ. Ρ. 118 ᾿ 

6. Αἱ ἰδ ομὰ οὗὨἉ {μ88 βϑοϊΐοῃ, ἐμ ᾿βεοογαῦωιὶ 
δ μου Υ οὐὗἨ ΟἸγῖδὲ ἢ88 ἴδθῃ 1[π6 ρἷδοα οἵ ἰδο οἱὰ 
δηὰ ἰογέοϊιοα δυϊπογὶιγ. ΤῊ Ξδημβοασί δὰ πὸν 
ΟΕΪΥ {π6 ζογηι οὐἩἨἁ δαϊμουῖ(Υ τετααϊηΐηρ πὶ ἰἰ, Εν 
ΒΘΏΓΔΙΙΥ 10 γ88 αἰδρίδοοα Ὦγ Ὁ τῖβι, 

ἩἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΑΔΟΤΊΟΔΙ.. 

Ι. ΤῊΣ ὙΤΗΟΙΕ ΚΕΟΤΊΟΝ.--- ΤῊ 8 ἜΠΗ διὰ τοαὶ 
τοοκοηΐηρς Ὀοΐποοῃ Ομτῖδὶ δὰ 86 δημοαγίη ροὶπί 
ἴο ὑπὸ ἔαίατο ὀρθὴ δῃηὰ ἰβίογι δὶ τγϑοκομίῃρ.---ΤῊὸ 
[1] ἀονοϊορσαθπὶ οὗ ἰμ6 ἔ4}1 οὗἩ Ιδβγδοὶ. 1. Τβεῖγ 
βίη : (α) Ὠβουθάϊθηοθ ὑπάοῦ ἴπ6 ρυΐβο οἵ ῥεῖν; 
(ὁ) Ῥαγβϑουξίοῃ οὗ 186 Ῥσορβϑίβ ; (9) [16 τοῦγαοσ οἵ 
ΟὨτῖβι ; (4) οοπίοιηρὶ οὗ σοἀ, πὰ Βε! οχοϊυξίοη ἔγαῃ 
[6 ροβροὶ ἔδαβι. 2, Τμοῖρ ᾿αάρτηρηί : (α) Ῥυϊ ἰο 
ΒΒΙη6 ὉΥ͂ ΡΛ οΔΠ8 δηὰ διδσὶοίβ δηὰ (δηῦ)θ; 
(δ) ἀεοσταάαιίοη. ἔγοπι τποὶρ αἰχηΐ απ  ἰβιοήαὶ 
γοοσλίίοῃ ; (Ω 1088 οὗ (Πεἶτ Ἰαπὰ ; (α) Ὀυγαΐηρ οἵ ἰδεῖν 
οἱ ; (6) ἀῃά ἰοία] ἀονγηίλ!! οὗ 4}} τῃοἷν ρίονυ.--- αι 
106 ἔδλίθ οὐὗἨ δνϑῦγ Βἰογαγοῃΐοδὶ ἀοσηϊηΐοῃ τ Πἰο, ᾿Κ0 
ἰδαὺ οὗ 1π6 ὅοντβ, πὶ μϑίδη5 (86 Ἰμογὰ. 

11. ΤῊΞ ΟΥΕΘΤΙΟΝ ΟΥ ΤῊΚ ΞΘΑΝΗΕΡΕΙΚ; Οὐγέε 
σουοῦ ἑονι, οἷ. χχὶ. 28--82.---Ἰ γῖβὺ 18 (Π6 ΒΡΙΝ 
ἰϊ8] δυθηρσον οὗ ἴμ6 Βαρι8ι᾽8 ὈΪοοὰ ἰῃ ἴΠε ἰοῃρ]ε.--- 
ΤῊ οτὰ ἴῃ Ηἷβ ἤουβο οὈϊροὰ ἴο ἀοίεπα ΗΪ5 τρθῖδ; 
ουαἰγαρσοά ὈΥ Βεσνδηίβ, δπὰ ἰγοαίθα ὈΥ̓͂ (Π θη 88 8 Ὀδυτρ- 
6Γ.---ΟἸὨγῖβιὶ [86 ΘΟΠαΌΘΙΟΡ οὗ 81} ΒἰογαΓ ἢ 168] ΒΡΙΠῚΒῚΩ 
[86 τοιρὶς οὗ αοἀ. ΤῊ6 δύρτγοιαθ δυϊμου!ν οἵ (δὲ 
Ἰμογὰ τοῦβ 811} οἵμοῦ δυϊ που Ὠοτα οὗ 118 ροϑεῖ.-- 
ΤῊΣ Ββθποίηρς οὗἨἁ {16 Οὐυης] : {μοἷν δἰ]θη 6 ΝᾺΒ 8 
βἶξῃ οὗ τιοἰν ἀοβρογαιίοῃ δηὰ οὗ τοῖν Βαγάοηίησ.-- 

Οὐμπροίΐοι. οὗὨ ἴλ186 ῥγυάοποα διὰ ἔδαγ: 1. ἔδιβὲ 
Ῥγυάσδῃοο θοραίδ ἔδαν ; 2. ἔδασ θερεὶβ βι180 ρτυάθοθ, 



ΟΒΑΡ. ΧΧΙ͂, 235-. ΧΧΤΙ, 14. 898 

«-Οπ.οίοτο ἰδ ογὰ ἴῃ Ηἷμβ ΒΟΙΥ ἴδε ρῖο τασβὲ 411} ἰδ9 
πουϊὰ κοῦ δἰ θη σα. 

Π]Ι. ΤῊΞ ΡΑΒΑΒΙῈ ΟΥ ΤῈ πο ὈΝΕΟΟΔΙ, ΚΟ ΚΕ.--- 
186 ὀρϑῖ, δῃὰ ἐμὸ ἔδ]βο σμαγδοίου.---Π6 ροηϊθηϊ βἰη- 
Ὧ6Γ Ποά ὑρ ὈΥ ἰδ6 Κοτὰ ἰο ρμαϊΐ ἴο Βμδῆηδ ἰδ) 6 Ὦγρο- 
οτἰϊο.-- Το ᾿μογὰ ΒΒ βοιτηο οὗ τορϑηΐδηοο ἰῃ 6 
Το ]6. . 

ΓΝ. ΤῊΞ ῬΑΈΛΑΒΙΙΕ ΟΥ ΤῊΣ ΥΙΟΚΕΡ ΗΌΒΒΑΝΟΜΕΝ, 
οὮ.. χχὶ. 88--4].---ΤῊο ζραγίυ} πὶ οἰκούποθθ οὗὐἠ ΟοαΒ 
ἸΔΌΟΓοΓΘ, πῆ σουῦ]Ἱὰ ἴατῃ Ηἰ8 νἱπογαγὰ ἰηΐο ἃ ῥγίναὶ 

ἷἴοη. 1. 1.0 βουγοοθ οὗ (δΐ8 οοπάυοι: Μ|5- 
Ὁπαοτβιδηαζηρ οὗὨ [86 ογα Β οχίοστιδὶ δΌϑοποο, οὗ ΗΪ8 
Ἰοπσευβογίησ δηὰ ἰθῃαοτη688 ; 86] Η8] 1668, “ ΟΥ] ]}- 
ὭΘΔΑ, ΔΙΔΌΙ οη, ΟΥ̓] ΘΟΙΏΡΔΩΥ. 2. ΤῊΘ ἔοστα οὗ 18 
Ταλυ δίδου : Ὠοηΐαὶ οὗ [86 ἔτυϊ(8 - οσοπίοιηρὶ οὗὨ ἰδ 6 
ΤΩΘΒΒ : τορηυποίδιοςυ οὗ ἰδ6 οτὰ ; ΘΟΏΒΡΙΓΔΟΥ 

ὁ 186 Ἠοΐν. 8. ΤΊ6 ἴβϑυο οὗ 18 οοπαᾳοῖ: 
Ῥἰδρίδοογλθηὶ ἔγουῃ ἱμοῖὶρ γοοδίοῃ : 1οα8 οὗἨ [86 νἱπο- 
γαγὰ ; διὰ ἰοῦ ]6 τυΐῃ.--- Το τυϊπουβ ἀοἰυδίοη οὗ 
[80 βογνδῃῖβ οὗ Ομ γί γῆὴοὸ ἴτῃ δὴ οἶσθ οὗ βοσυΐοθ 
ἰηΐο δῃ οδῖοο οὗ τυ]ο.--- ΤῊ. οταΐ ΠΑ ΥῪ οἰοο5 ἴῃ ἰΠ6 
ΟΒυγοῖ δτὸ Ἰἰοβί, σθαι (ΠΟΥ [41] ἴἰὸ τϑοορηΐζα (86 
Ἰμοτὰ δ οχιγβογα  ΠΑΤῪ ΠΊΘΒΒΘΏΡΘΓΒ.---ΤῊΘ τοῦτον οὗ 
Οχίβε ἴὰ ἰῃ6 νἱπογασγὰ οὗ Ηΐ8 Εδίμοῦ  Φόδῃ Εἰ, 16: 
8ο αοἀ Ἰονοὰ [86 ποιγὶά, οἱο.--- 6 ἰβίοσΥ οὗ {86 
μαναθηϊησρ οἵ ἰδβγϑοὶ δὴ δἰδγῃδὶ παγηΐησ ἰὸ ἰῃθ 
ΟΒυσοὴ.--- ΤΏ Κηον ἰῃ6 βοῃ δῃὰ ὑπῸῪ ΚΩΘῪ ΗΪπὶ 

"ποῦ (Κὸ χχῖϊ, 84; Ασἰδ {{|. 17); {ποῖν ὈΪΙΠπάμ6 88 
ἯΔΒ ἃ 861 {πῆϊοίοα οὐϑουγραίίου οἵ ὑμοὶν ταΐ 8.---[ἢ 
Οσβι 5 ἐμὰ ἴμ6 ρὲ οὗἨὨ (86 πῆο]6 νου] 18 βυτησηθα 
ὉνΡ.--ΠΕον Ηθ τρδῦὺθ Ηἰἱβ δῃθηλΐοβ Ργοποῦυηοθ ἱμοὶν 
οτσῃ ἀοουι. ᾿ 

Υ. σβιβιβτ ΤΗΣ ἥΤΟΝΕ ΒΕΣΕΟΤΕΡ ΒΥ ΤῊΣ ΒΟΤΙΌΕΒΒ, 
ΜΗΙΘΗ ΒΕΟΑΜῈ ΤῊΚ ΗΞΑΡ ΟΡ ΤῊΞ Ο(ὉΚᾺ οἷ. χχὶ. 
42-.40.---Α5 ἴμ6 Ο]α Ταοβίασαηθηϊ ἰογοίοϊ ἃ ἰμ6 ἀορθη- 
ΘΓΔΟΥ οὗ Ηἰ8 οὔϊοοτα, Βοὸ ἀἰὰ δ'8ὸ 186 Νον.---ΟἸτὶδὲ 
186 τοοῖ : 1. ΤῊ δίοῃϑ ψΐοι [ῃ9 Ὀυϊ ον σοὐοοιοα, 
διὰ ὙΠῸ ΜᾺ8 τηδθ [06 σογῃθγ-δϑίοπθ (8. οχυἱἹ) ; 
2. ἰδς δίοῃα ἱπ ἴῃ6 ὙΔΥ, ἃ βίυτη ὉΠ ησ-Ὀ]οοῖς δηὰ ἃ 
δίοῃϑθ ἰὸ τοδὲ ὕροη (86. νἱϊ.): 8. 186 τοοῖὶς πη ϊοῖ, 
μον Οὐ, το] ]οα ἀοπῃ ἔγοπι ἐδ νου αβέϊησ ἢ}}8 
(θα, ἰϊ.).---Ηοὺν υπρο] οὗ ἰατηβ ἐΠ|6 πασγοίηρ οὗ τυΐῃ 
ἰηίο0 ἃ ΠΟῪ δηὰ στυϊπουδβ βηΔΓΟ6.--- ΠΟΥ {Π6 ἴδθαν οὗ (68 
Ῥϑορἶθ᾽ 5 81} τοβίγαϊῃθά (6 θη ΐθβ οὗ {86 μοτὰ πῃ 
ἰῃοῖν 6ϑ840}{8.--- ΤῊ ΘΙ θΑττδβϑτηθηῖ δηὰ ἱτηροίθῃοθ 
οὗ ἴ06. δονίβηῃ Οουηοὶ: 1. Ῥγοββοὰ νυ πΐη ὈΥ ἴδ6 
Βρ᾽ τίτυδὶ νογτὰβ οὗ ἰ86 [ογὰ ; 2. ῥγοββοὰ υίπουΐ ὈΥ͂ 
ἔθ Ῥδορίθβ ἰθαροῦ.--- θ᾽ ΤΑΙ στ οὐὗὁἨὨἁ πὑπροϊ]ϊοῦ 
ΤΌΘΔΟΔΟΒ 108 οἸἰπιαχ ἰπ ἰΠ6 (ϑεϊϊηρ οὗἨ ἰΐ8 ονῃ ἐπηρο- 
ἰρῃοᾶ. 

Ι. ΤῊΣ ΜΛΕΒΙΔΟΕ ΟΡ ΤῊ ΕΙΝΟΒ Κ'0Ν. ΤῈΘ 
οἷὰ Βογίρίυτο ᾿θβϑθοὸι ἴογ ἴπ6 ὑποπιϑιι ΒΌΠΟΆΥ δον 
Ττπῖῖγ. ΟἿ, χχὶϊ. 1-14.---Τὴο Κίηράοχτῃ οὗὨἨ Ὠοανθῃ 
8 ποὰ ἴοδδὶ, το αοἀ [688 ῥγορασοὰ ἔονς Ηΐδβδ 
801 ----Αἱἰ ργοδοβίηρ οὗὨ {86 βΌΒρ6] 18 δὴ ἰην τα οι ἴο 
115 πνοἀαϊησ.---Τοόὸ Κὶπᾶὰθ οὗ ρσυΐὺ ἰῃ ἀοαϊϊηρ τῖϊὰ 
86 ἰην ιδιίοη : 1. Οοπίοταρὺ οὗ ἐὴ6 ἰηνϊἰδίοη : αἷδ- 
Βοπογίπρ (α) πο Κίηγ, (δ) ἴἰὰς ΚίηρΒ βοη, (ε) ἰδ 9 
ἱηνι τσ ΠΛΟΒΒΘΏΡΟΣΒ. 2. ἰατηρὺ οὗ ἰδ86 ἴδαδὲ ἱΐ- 
Βε ἢ : (α) ἀἰποπογίησ ἰ86 Ὀ]οββθάῃθβϑθ οὗ (86 ἔοαϑβὺ ἴῃ 
δτοβϑ σα ΑΙ ἀπά βουνὶοο οὗ 86 του]ὰ ; (δ) ἀἰβῃθῃ- 
οτῖηρ; ὑμ6 ΠΟΙ 655 δῃαὰ οοπβθογαιίοι οὗ {Π6 ἔδδϑι, ἴῃ 
Ῥγοίδγτίης (86 Ὀορρυῖν [6] ΐρ8 οὐὗἁ ἰμ6 νου]ὰ.--- 
ΤΕΣ ρυυ οὗ τοτηδίηϊηρ ΔΎΑΥ, δηα 16 κυ] οὗὨ ἀρρϑδν- 
ἴς ἢ] (σιπουλ (89 ποδαϊηρ-βαττηθηὶ).-- -ἼΠὸ ΟἿΣ. 
ἔογομδο δηὰ [06 ΘΟΙΩΠΊΟΏ ΙΟΥΥ οὗἩἨ 186 Ο]ὰ δηὰ Νὸν 
Οονοηδηΐῖθ. 1. ΤΠὸ αἰβθγοηοο : ἴμὸ Ο]ὰ Τοδβίδιηθης 
ἴα 186 ἰμν δἰίου ἰο ὑδ6 ἴδαδὶ 106 ΝΟῊῪ Τοϑιδηθηΐ 18 
(π6 ἔδαβί ἰδεῖ 2. ΤῈ ΘΟΙΏΤΠΟΏ ΡΊΟΤΥ : 5τ806 ΓΌΠΒ 
(πγοῦσἢ ἰθ6 τ ῃ016 οὗἨὨ 86 ΟΪὰ Οονθηδης 88 Ὑ06}1 88 
(δο ΝΟΥ ; διὰ ἰδ6 βρί τὶν οὗ ἡυάρτηρηὶ ἀπὰ ᾿υβι166 ΓΌΏΒ 

ἰδνουρῖ ἴ86 Νονν Οονυθηδηΐ 85 γ͵6}} 68 ἴῃο ΟἹὰ (89 
ἼΝ 8.0 ΘΣΔΗΐΠ66).---ΤῊο Ὀοδὺ (μΐηρ ἰῃ ΟὟΓ Υ͂ 

Ὁ ἷ8, (δὶ ἴῃ 1 τὸ ΔΙ ἰηνί ρα ἴο {πα ἔδαβὶ οὗἩ ἰ}9 
βαϊναίίοῃ οὔ Οοά.---Το ἔστι πὰ Ῥγοροῦ 1088 οὗ [118 
ἴῃ ᾿ἰΐδ 16 189 ἀεερἰείης 186 ἱπνϊἰαίίοη ἰο οαἀ ΒΒ στοαὶ 
ἴδθαβί.-- - ον αοα ἰηῃ Ηΐβ ΤΟΥ σΟμ ἀοβοθῃ 8 [0 ΓΘΡΓΘ- 
Βοηί ΗΐτΒο] ἢ 89 Δὴ ΘΙΏΡΑΙΤ ββοα Ἠἢοβὶ, ΠΟ ἔδαγβ 7ὉῸ᾽ 
[88 ἀἰϑοποτίηρ οὗ Ηΐβ ἔδαδί, δῃ ἃ Ῥγαγα 8 ἴο ΘΟΙΏ6.--- 
ΑἹ] αοὐ᾽Β πιαγίγτβ ἃγὸ ρογβϑουϊθα τ ΒΒΟΏρΡΌΓΒ οὗ ἰην,- 
ἰδίΐοι.--- ον 1 ΘΔ ἢ ΘΟΤ.6 ἰ0 Ρ638 ἱμαὶ υῃ 06] 167 Βῃου]ὰ 
τβ6 ἰῃ το] 0 ἀραΐϊηδὲ ὑπὸ ἰηνὶϊδίίοη ἰὸ [86 ἔγϑθ 
εἷδι οὗἨ Ὀ]οΒβοάῃο88.---Ἰπ αἰ ἤδγοηοο πηϊοῖ ἀμ άοσναυοθ 
ΒΑΙνδοη ἰπ ἰπ6 τοϊάβὶ οὗὨ θδυ ΠΥ οᾶγοβ, ἀπὰ ἔδηδί- 
ἰοΐθτα ΒΟ Ὦ Ρογβθουΐθϑ {Π6 ΠΟΓ] 45 οὗ [Π6 ζοδβρεὶ, ἃγθ 
Ῥαπαδιηθηία!ν ΟῊ6 δπὰ ὑπὸ βάτο β6 .ϑϑοκίηρ που] ]ϊ- 
Π668, ἱπουρῇ δϑϑυτηΐηρ αἰβογθης ΤΌΓΙΩΒ.---- ΑἸ] Οοα Β 
λυάρτηασηῖὶθ τὸ [86 σουπίογραγίβ οὐ δηϊ 6865 οὗἁ 
ΒΙσμϊοὰ ἔδαδίβ δὰ ἰην δι! 008.----ΤῊ6 Τοτα 8 δυτηΐθβ, 
ἩΒΟΩ Ηρ Β6 8 ουἱ ἴον τοι δα οι (ΒοΙ,δη8, οἰά.) ; 
ΟΥ, Βϑδύθῃ δηὰ θαυ τηυβὺ σοπἰοπα ἴον ἰδ 6 Βοποσ οὗ 
180 οτὰ δῃὰ Ηΐβ ἥοῃ.---ΑἹ] 6 6η 1655 δου διβίοη οὗ 
16 οοῦγδο οὗ (18 που] τηυβὺὶ βυῦβογνο ἰδ6 οη6 οἶδα 
οῃὰ οὗ ἀοὰ.---ΤῊ9. μαβϑίηρς οὐδογ οὗ (86 Εἰηράοτῃ οὗ 
θᾶγϑα ἴγοῃ ἴῃ ἤγβὺ ἰην δὰ ἰὸ 1.6 ΠΟῪ ρυοβίβ.-- 
ΤΏο ἱπρταί πἀο οὗ (Βο8Β6 πὃέο που]ὰ ποῦ οομηθ οδῃπποῖ 
ἰηγαϊ ἀδίθ ἰμ6 ἔθαβὶ: (86 ποἀάΐηρ 8 }}γ δυγη δηθὰ 
δὰ ογονγάθα Πον ΡΒ 61688.---]η ἴδ6 ΟἸυΓΟ. οὗἁὨ {6 
Βοβροὶ {ῃπ6 Ἰδὺν 8 Ὀοτη ἀραίῃ.--- ΕἼΘ, ΠΟῪ σδηηοδὲ 
τοὺ ἰπ ΠΟΥ ἢ οτ, ἸΔ] 688 688 (ΑἸ ποτηϊδηΐβθτα) ἱπ 
186 Οδυγοῦ, απ 1158 ἱπάρτηθηϊ.---Β οἷν αἰβοὶ ρ πὸ οὗ 
1806 ΟΒυγοῖὶ οὗ Ομ τῖδὲ, (Ὡς τι] οὗὐἨ ΟἸγβὺ ἴῃ [86 τηϊάδὲ 
οὗ ἴιϊ.--- ΤΠ6 οἴοστιὶ ΘΟ Βθογδ οι οὗ (πὸ οἰθγῃδὶ ἴδαβὲ 
οὗ ΟἸὨ γῖβί.---Οὐέεν ἀαν ηεδδ ; οὐ, ἴ86 ρυπίβῃπιοηΐ οὗ 
186 βογυδηΐβ οὗἨ τη6}᾽8 Ῥγοδθρίδβ, δη ἃ ὑΠ6 ΒΟΟΓΤΏΘΙΒ οὗἁ 
[86 ἰατν, (86 88π|6.--αην αγὰ οαἰϊοά, εἴο., οὐ ἰδ9 
ἀἰδδγοθοο Ὀοίτθοῃ (ῃ6 δχίθγηδὶ δὰ {86 ἰῃιθστηδὶ 
ΟΒαΓοῖ : (α) ςΔ]16ὰ, ο]οσὶ 10) ΤΩΔΩΥ͂, ἴδ (6) τὸ- 
ταδί ηἰησ πὶϊδουῦ, πο δηὰ αἰδδυιοης ρυοδίθ. 

ϑεϊδοίζοτδ ὕγοηι οὐδεν Ἡοπιϊείλοαϊ (ὐοπιπιοηζαγίοδ. 

1. ΤῊΞ ΟΥΕΘΤΊΟΝ ΑΝῸ ΤῊΞ ΟὈΥΝΤΕΒΙΟΥΕΞΤΙΟΝ. 
-Ο- ίαγζε :-- Ἔτοτα Ζεϊδίμδ: ΤῊΘ δη -Ο τίβιαϑ βρἰ τὶς 
ΔΙτοζαίθβ ἰοὸ ἰἰ86}} 4}} ρότον ἰπ (6 ΟΒυΓοῦ, δηᾶ ν1}} 
Ἰοτὰ ἰδ οὐογ 4}} {ΐηρθ (2 ΤΏ 6588, ἰΐ. 4).--- Οὐρὶ γα] 
οουποΐϊα, Βγῃοῦβ, δα σοῃβίβίογίοθ, μοὶ ΟὨΪΥ͂ ΤΟΥ͂ ΟΥΤ, 
Ὀυΐ Παγθ ογτϑα, δηὰ οἵτ ἰ0 {15 ἀΔΥ ; 80 ἰμδὶ πὸ τησδὲ 
ποῖ ΟΌΘΥ ἰδοῦ ἔαγί μον ἰΠ8ὴ ἴΠ6Υ σοπέοστη ἴο [16 πογὰ 
οὗ Οοά.----ΜοΒὺ ΠΘΟΘΒΒΑΡΥ ἰδ 8 ἴο υϑδὸ Ὀγυάδησο ἰῃ 
ἀοληνσ τ [86 Θμθσηΐθβ οὗ [86 ἰγαϊ.----Ξοταοι πη68 
186 οὐπηϊηρ οὗ (86 ΘΏΘΙΩΥ͂ οΘΔἢ Ὀ6 πλοὺ Δηἃ πηγμαϑὶτοὰ 
ὉΥ͂ ἃ ἰἰτ16 οουππιοτ-αυρϑίίοῃ. 

Οενίαοὴ :--- 6 ταγβίογίουβ δῆβνγοῦ Ὑ1Ο0ἢ. 9688 
Βα ρίνου ἔδοτὰ ἰΠ6 ἢγαί ὑπο (ὅομα 11.) δὰ τοπιαϊποᾶ 
ἀδνὶς ἴο ἐποῖν τη ἀ8.---ΟἸγβι 8 οουπ οι  αιιοδίζοῃ γγὰ8 
ὉΥ͂ ΠΟ ΙΩΘ8Π8 8 Τη6 9 ουὐἹάθῃοσο οὗ Ηΐβ ργυάθῃοθ, ΟΥ 8ἢ 
οὐδδῖνθ ΣΟΡΙγ ; Ὀᾳϊ Ηδ Ορθῃἢ8 ὕὉρ ἴο ΗΪβ δῃθι 68 {10 
ὝΑΥ ἰ0 δοκπον]οῦρο ΗΪ8 Μοβϑίδηβηρ, ἕο ἰξ {86 γ 
Ὀοϊϊονοὰ ἰη Φοδπ, ΠΟΥ τησβὲ τδοοῖγο ἢἷ8 ἰοβ ΣὩ ΟΩΥ 
οΟποογηΐηρ 6808 88 (Π6 ΜοΒββίδῃ. 

2. ΤῊΣ Ττο Ξ30Ν8.--- ἴαγζε :--ὐτο βοσίϑ οὗ τῇ : 
ΤΑΔ οδὺ εἰ ηογΒ, δηὰ Ὠγροοτῖιο8.---- Οὐεεπεὶ: ὙΒδι 
ὙΟΌ]ὰ μανθ ὈΘΘῺ ἴο τωδῃ, ἰῃ ἃ δβίδὶθ οὗἨ ἱπῃοῦθῆοθ, 
ΡΙΘαΒΌΓο, 8 ΠΟΥ͂ δεατὰ ποῦς οα δοοουπηὶ οὗ δἴῃ.-- 
Ογαπιεν : ἴῸ βἰη 8 δυγοδη, Ὀσὺ ἰο Θοητίπα6 ἰῃ βίῃ ἷ8 
ἀν 1 Β}..----Ὗ ὁ ταυβὲὶ ΠΟΤῸΡ ρῖγθ ὉΡ 411 Βορο οὗ (89 
νἱ]οδύ βίο Γ.---Βομο] ἃ, 650}8 γοοοίνοί ἢ (6 ν]]οβί βἰῃ- 
ΠΟΙΓΒ, ΡΟ] 8:8 δηα Βαηϊοίβ |--- ραν ; ΗἩγροοτγίϊοβ 
ῬΓΟΣἾδο τῦοῖ δηὰ Κρϑορ 11{116.---ΟὈβιϊμαῖθ ῬΟΥΒΟῺΒ 
ΔΙῸ δαγὰ ἰο οσομγογί.---ἀοοά ΘΧΔΙΏρ]68 ΟΥἨ ρομ θη 
ΒΏΟΌΪα ἀΥΔῊ ΒΙΠΏΘΙΒ ἰ0 [0]]ὁ τ’ ἐμ θῃι, 
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Ἠσυδηον :---ΤΠ6 σβὶ δρρ σα ίΐοι ἰδ ἴοὸ (ἢ 6 ῬΘΙΒΟΏΒ 
Ὠαιηθα ἴῃ τοῦ. 81 ; [86 δοσοῃά, ἴο (86 δον δῃὰ Θθῃ- 
4168. Βιυΐ [186 ῥδιδῦϊθ 8 ἴου 41} τθϑῃ ΩΘΏΘΓΑΙ]Υ.-- 
ΤΏοθα ἐπδὶ δύο οοπνογίοα ἰαΐθ οἴϊδθῃ ὈΘΟΌσΩΘ ΠΊΟΓΘ 
Δοοορίδ ]6 ἰο ἀοἂ ἴδῃ ἴῃο86 ὙΠῸ ἃ τοϊδρβίηρ ἔγοσῃ 
ΘΕΟΣ Ζ6Δ].---Τ)6 δυτητηοηίϊη “ Οο τοογὰ  ἰ8 ἴὉΣ 
ΟΥ̓́ΟΣΥ Τ8}.--- ΤῸ ἱπιργονθσωθηΐ ΘΟ 68 ἔγοτῃ δοίΐος, 
ποὺ ἔγομῃ ἩΪΒΕΐηρ δα ἢ ἐδωραίνο,: 

8. ΤΗΣ  οκεΡ 
: Μλπϊδιουβ οὗ (η6 ἀϊνὶπο τογὰ σουδὶ σορδγὰ 

ἐποὶν βοοῖζβ 88 ἃ υἱπογασγὰ οὗ ἰμ6 Τωογὰ,--- Το συϊογα 
οὗ 180 ΟΒυροῖ 8γ6 οἵϊθα 18 στεαϊοδὶ ροεγβοουίΐογα, δπὰ 
Σηοδὺ ΤΟΒΡΟΏΒΙ0]6 ζῸΓ 1ΐ8 ΘΟΥΤΌΡΕΈΟΏΚ.---ΤῊὴ6 βοη οὗ 
Οαοὰ ἰ8 μοῖρ οὗ 411 ζυΐηρθ: ἩΒόβοσνοΣ τεὐθοὶβ Ηΐσὰ 
ΒΟΓΘ ΒΒ 20 ρμᾶγί ἰπ (Π6 ΒΟΔΥΘΏΪΥ ἱπμου [8 }06.---Τ 086 
ὙΠῸ οδδί Φεβὺβ ουὖὐ οὗ {μον Βοασίβ, οδϑὶ Ηΐπὰ 8180 
ουίΐ οὗ (06 νἱπογαγὰ μοῦ Ηδ ρυγομαβοᾶ πῦϊὰ Ηΐα 
Ὀ]οοά.---Ζο δία: ΤῈθ πὶοϊκοὰ ἃγΘ ν ΥΥ οὗἴδη τοδὰθ 
ὈΠΟΟΒΒΟΙΟΟΒΙΥ ἰο θᾶ τϊ 668 δϑδίηδί ἐποΙΏΒΟΙΥ62.--- 
ΤῺ6 ἰἶγηθ οὗ τοϊσὶ θυ ΟἹ γ1}} ΘΟΤΩΘ. 

Οενϊαοὶ :--- 6 ὨΌΤΩΡΟΓ οὗ [86 ργορδοίβ ἱπογθαβοὰ 
ἴῃ ἐδο Ἰαΐον δρ68 οὗ (μ6 [αγδϑὶ {ἰὴ ῬΘΟΡΪΘ : 80 δἷδο, 

᾿ ἴδ6 ΙοΠρον ἴδ6 ΟὨυΣΟὶ ᾿ἴνοβ, (6 ἔυσίμοῦ (86 ἰηαϊ- 
γίἀυαὶ δάνδηοθβ, [06 τροτο δουηάδηϊ τὸ 1ῃ6 ἰΟἸΚΘῺΒ 
οἵ οὐδ ρτδοθ.---Η δεπέ ἀὲδ δὸπ (χχὶ. 87, ὀοζῃρ. 
ΒΘ». ᾿. 2). Ιπηρογίδηϊ Ῥδββαρο, βῃοπίης μὸν ΟἸγὶδι 
Θδϑθη τ} ]Υ αἰβέησυϊθηοα Ηΐτη86} ἔγουῃ 8}1 {π6 ἔοτταθσγ 
ΣΩΘΒΒΟΏΡΘΙΒ οὗ (οὐ, ὈΥ ΗΪ8 οὐ θοῦ δῦ τοϊδοη ἰὸ 
Ἠΐβ ὨΘΑΥΘΩΪΥ Εδίμοσ.---ΤῊθ ὨυβΌδηἀτηθὴ Κποῦν [86 
ΒΟῚ : ἰδυ8 δὲ ἀφοίαγοθ (μαὺ Ηΐ δμογοΐοδ ΚΗΘῪ 
ὙΠῸ Ηδ να, Οὐ δ΄ ἰϑοαδὶ 1Πδὲ ὑἰπον πϑῦθ ρυγ οὗ 
τμεῖς οὐ ἱσηογϑῆοθο, Ηδ 6118 ἱΠοῖὰ α͵80 ὙἘῈΥ [ΠΩ͂ 
Ὑαϊομοα ἴον Ηἰ8 119 : θθοδυβθ [ΠΟῪ ἔρασοα δ που]ᾶ 
ἴδικο ἔγουλ ἴθ (μοῖρ υϑυτροὰ δυϊδου γ.---ΗΠλΔη 
πδίαΓο, ἴῃ ΣΟ Ἰ]ο ἀραϊηδὲ Οτίϑί, μὰ8 ἃ στριῦ ἰη- 
κποὶ, δαὶ 1Γ 10 οου]ὰ ονόγοοσιθ Ζηι, ἰξ ου]ὰ ονοῖ- 
6026 αἷἱέ ορροδίοῃ. : 

εωδηον :--ΤὩο ἱρὴ ῥτίοϑίδ δοίθα 88 ἴῃ6 δραϑῃΐβ 
ΟΓ τοργεβϑθηϊδίίνοθ οὗ [88 601} βρίγίϊ, (ηΠ6 ῥσγΐμοθ οὗ 
{88 σοῦ, 1 Φοδβυβ οοὐ]ὰ Ὧθ ἀοδβιγογοά, 4}1} νσουϊὰ 
Ὀ6 ΠΟΣᾺ ἴον βαίΐδῃ.---ΤῊο ΟὨυτοῖ οὗὁὨ ΟἸτῖϑὲ οἴοῃ (86 
βίαρο οὗ τηοβὺ ἔγίρηια] οΓΆ6]0γ.---ΟοαΒ ᾿υάρταοηίβ 
ὈΘΟΟΠῚΘ ΓΟΙῸ Δα ΙΔΟΤΘ ΒΕΥΟΙΟ.---Ἴ Π6 δον 8 ΡΘΟΡΪΘ 
ἃ τοοηυπηοῃξ οὗ αἰγὶ 6 ΤΊΘΓΟΥ δηὰ ͵υδίϊ66. 

4. ΤῊΣ ΟΟἈΝΕΒΞΞΤΟΧΕ. --- ϑίαγζο.: ---ο το Οαη- 
δίεϊη :. ΤῊΘ οοτγπογϑίοηθ οὗ {86 ΟΠΌΡΟΝ 18 ΟἸγίβί : 
1 ον. ἰΝϊ. 11; Ερἢ. 1ἰ. 20: 1 Ῥῳᾳ. ἰϊ. 6-8.---Τὴο 
Βαυουγ [8118 ΟἹ ΠΟ 016 88 ἃ ἰυἀδρτηρηΐ, ΤῸ Π88 ποὶ 
ΔΙΤΟΔΟῪ ὈΥ ὉΠΌ6] 1 οΓ ἀρ αρμος αἱ Ηΐτη.---ϑοὸ ὈΠμὰ δγὸ 
[86 ὑπρΌαΪγ, ἰμαὲ (ΒΟΥ ἴδδν τηθῃ, ΜΕ ΠΥ Βδγο ΠῸ 
ἴοαν οἵ αοάα. 

εμδηον :--- 6 ΟἹὰ Τοβιαησηῦ μδὰ Τογοίοϊ ἃ [86 
ταὐοοίΐοι οὗ ἴπ6 βοῃ οὗ ἀοὰ : 186 Νον Τοδβίδιμθηὶ 
ἴοτοὶθ 8 ἴο 18 [06 Δροβίδβυ ἔγοιη ΟἸ τ βδηϊγ," ῸΓ 
(80 ναγιΐπρ δὰ οοπβστοδίΐομ οὗὨ Ὀ 6. ΘΎΘΓΒ, -- 6808  ---ὖὶ, ὦἷ 

Ἐ.ΙΩ Οοτηϑη: ὅδη ΑΔ τὸ Οπειθτκντεῦκ, “πηι 
Ολν δεϊαπέξν, ποῖ ο7 Ολγίέοίφηοπι, αϑ ἴἰλ 6 Ἐα᾿πῸ, ἴγϑὶ. Βα {ξ, 
ὙΒίοῖ πουἹὰ χραυΐγο ἴῃ ἀϑγίωδῃ : ὅ95 Αδαδ ᾽ξ ΟἾΒΙ- 
Φτιεπηκιτ.-- Ε. Β, ᾿ 

ὈΒΒΑΧΌΜΕΚ.--- ίαγ κε :--Ἔτοτα ἢ 

ΤΗΣ ΟΘΟἙΙ͂ΡΕΙ;, ΑΟΟΟΒΟΙΝα ΤῸ ΜΑΤΤΗΕῪ 

δΒοποτγοᾷ (86 βεῦρίυτο, διὰ ΟΥ̓ΟΣΥΉ ΠΟΙ δδνν ἴῃ ἷξ [ἢ 
οου 56] οὗ αοα ἱπαϊοαιοὰ. Ουρδῦ ποὶ (818 ἴο ἱπαρίτο 
180 Ογιδιϊδή νεῖ γευογθῆοα ἴοσ (86 Ο] Τοβίαδιηε 
-ο-Ὑ Βαϊ νίδβϑ ὁη6 οὗἁ ἰμΐ8 που], γπδὲ υτηδῃ τγοδβου, 
ποῦ ὰ ἤάγοὸ οοπορίνοα, υπᾶθν [06 στοβα, ἰδαὶ {μ)8 
ἴδηι, παηρὶηρσ βυβροπαοα Ὀοίσεοα ὑὔὺὑῸ τηδἹοϊδοίοτβ, 
διὰ ἀοδρίϑοα ὮΥ 41}, που]ὰ οὔϑ ἀδὺ γϑοοῖνα {Π6 ποῖ 
Βῃΐρ οὗ 186 γῇ016 νου] ὰ ῦ----ΤῊ 8 8 [86 1,οτα 8 ἀοὶ 
δ. ἰδ ἰβ τραγυοιουβ ἱπ ΟΡ 6Υ66.--- δἰ ΔΓῸ 
αἰϊοτηρίβ δῃηὰ ἀδνίοοδ ἰὸ δΌΡΡΥΟϑθ ἴῃ ἰγυΐι, οἵ 
παγὶ τὴ6 οουηδβοὶ οὗ Οοὰ.---ἰὖἅῦ 18 τωϑάπθβθ ἴὸ τυιβὰ 
δραϊηδὶ 106 τοοῖ: ἰδ ἰ8 ὉῸΓ 18 ΟἾΪΥ ἰο τοδὶ δηὴ 
Ὀυ)ὰ οἡ.--ΤῊΘ ἀοοῦλ οὗ ἰδ6 ἀοδρίβοιβ οἵ Θοῦξ 

66. 
τῷ ὅ, ΤῊΣ ΕΡΌΡΙΝα ΕΈΔΛΒΤ, οὗ, χχϊὶ, 1--4 .---- βίαγζχε: 
--͵Ἰδσ ὈΠπα που] οἴνοῃ τορανὰβ [86 ρσοοὰ πηδββδῖ.- 
ἔδτγδ, Ὑθο ἰηγὶο ἰμοτὶ ἰὼ ἃ ΒΘΆΥΘΏΪΥ ραβδὶ, 88 {πον 
ΘὨΘΙἾ68.---Οοὐ 5. ρτοδῖ, ποὶ ΟὨΪΥ ἰῃ ΗΪΐβ Ἶοτο, ὑαὶ 
δ'δβὸ ἰῃ Ηἰἷ5 δηροσ.---ΟὙαηιεῦ : ΦΟΥᾺΙ ποιὰ: ΑἹ] 
(ΡΒ ΔΓῸ σοῦ  ΑἸαττηΐηρ ποσὰ : ΤΏ δτὲ ποὶ 
ΓΕΔΑῪ !---Οδαπάδῦ: Ἰιοἰ 41} ἰαἶζθ σαγὰ τῃολ (Π6Υ ἀ0 
ποῖ δἰ ἴῃς βοθρεὶ, ἰμαἴ Οοα ΣΩΔΥῪ ποῖ ἰδῖκα διπϑΥ 
Ηΐ8 ποσὰ ("" δηὰ γἶνα ἴξ ἴο οἵ ᾽).-- Ομδεπεὶ : [πα 
186 ποῖκ οὗ βαϊναίίου [Π6ΓῸ 18 ΠΟ σοϑρθοὶ οὗ ῬοσϑΟΊΔ, 
-ΟΥὐβμαπιον ᾿ ἴῃ Ὠσδυοη ἱμοσθ Σὰ ΟἿΪΥ͂ ἴπ δεὶ] 
ΟἿΪΥ πὶοϊκοα : Ὀυὶ ἴῃ [86 ταϊτίαης ΟΠ ΟΣ ΤΠΘΓῈ 810 
ἴδγοθ δηὰ πμοδί ἱορεῖδον (ἀτερον. Δ΄. Ἡονιὶΐ, 88).--- 
Ηδθ γδῶβ ΒΡΘΘΟΒ]688 : ΦοὉ ἰχ. 8: ῬΒ. ΟΧχχ, 8.---Ζείσιμδ : 
ΤΏΘ 8018}] ΠΌΤΟΥ οὗὈ [86 οἰδοῦ Βῃουϊᾶ τρϑῖα πὸ ΟΠ πΦ- 
εἶδῃ ἀοβροηά, οὐ Ὑγοδίκθη ἢΪ8 ΠΟρο οὗ βδ γδίοηῃ : δαὶ 
ΟὨΪΥ οδι86 Ὠΐτα ἰο τΌ 411 β]θὸρ ουἱ οὗ Ηὶβ 6γ68.---Νοὶ 
Θχίθστηδὶ Θοτωτηυηΐοῃ πὶϊὰ 0η6 ΟὨυγοῦ, Ὀὰὶ αἰνῖμθ 
οἸοοοι ᾿Πγουρ ζδιιἢ, Βα ν 68 π8. 

Οεγίαον : ΤΏ6 ποϑάϊΐηρ ἔδαδὶ οὗ [86 οι οἵ σοὰ 
ἢ τηδηκίηᾶ, το Ηδ αβϑυϊηθὰ ον Η68}.---ΤὨ8 
ὲρῆπαυβ, ἔλα ῬΙδοθβ ΒΟΥ ΤΔΘ ἢ τηοδὲ ΠΟΙ ΡΤΟΡΩ 6. 

ἩἩευδηεν :--- ῖν αἀἰπποῦ. Οοα [48 τηδάβ 8]} ὑχτὸ- 
Ὑἱβίοη [ῸΓ ΟἿΣ βα ναίου, δηᾶ τμδὶ μὰ {πΠ6 πιοβὲ δθαῃ- 
ἀδηῦ συ Ώ6Γ.---ΤὩ6 ΟἸἾτΩΑΣ : 1. βεῖζο, Ὠο]ὰ ἔμδβὶ διὰ 
᾿ωρτίβοῃ, ἐμ ο86 ἴο ΠΟΙᾺ 811} ΒουΒ68 δηὰ Ὠραγίβ βμουὰ 
Ὀ68 οροποὰ ; 2, ϑοογη, ἀδβρίβο ἴῃ πογὰ δηὰ δοί, ἰοδὸ 
ἴο ὙΠΟΙΏ ΤΏΘ ἢ ΔΓ Ὀουῃά ἰο Β[.0ῸΝ [16 ρστοδίδδὶ γοδβροεῖ 
διὰ ἰονο; 8, ΑΚ, [Πο86 ἴογ βοτὰ ἴπ6 Ἰοησοδὶ {18 
Ββου]ὰ ὃθ ἀοδίγϑα.---ΟἸ τβιϊδηλ 6 οὔὔθγοὰ ἰὸ 8 
πὶ μουΐ τλοιΐϊ.--- 6 τϊϑάοχῃ οὗ αοα πον 8 οτεῃ ΠΟΥ 
ἴο ἀογίγθ ροοά ἔτοστῃ 60]].-- - ΤΠ δ ονβ᾽ σοηίοιαρὶ [ὸΓ 
18} ρΌΒΡΕΙ] δβοηΐ 1ΐ ΟΥ̓́ΘΡ ἰ0 6 (ὐΘὨ{{168.---- Α}} π,ιδουὶ 
αἀἰβιϊποίίοη. δγὸ ἰηνϊθα.--- Ὠδγομς τϑοορίϊομβ οἵ (88 
ἰηνιϊδίίοη ἴο 186 Κἰησάοτῃ οὗὨ Βοδνρῃ.---Ἴ 6 ροράῃοδδ 
δι φαγμθβίηῃ 688 οὗἁ ἱῃ6 681] ΟΥ̓ ΤΔΘΓΟΥ. 

Ἡοΐαεκεν .--- ΤᾺ τἱρμίοουβ Ἰυάρτησηὺ οὗ Οοὰ 
Ὅρομ ἴΠ086 πο ΟὈΘΥ͂ ποὺ Ἴδ6 ψοΟΒρεΕὶ.----Ἰἰείπλαγά .--α 
ΤῊο ῥγραοσηϊπδηΐ βρὶγιὶ οὐὗἨὁ ΘΥΟΓΥ δ0 ἔυγηίβμοθ ἰὼ 
ΟΥ̓́Τ Ὀγαίοχίβ Ὸγ γορο]ηρ (86 ἐμ αν οὗἩ {δ ροδρεὶ. 

, ἈΚαπιδαοὴ :---Τ 6 ναὶπ Βορθ οἵ ἔδ]86 Οτῖ3- 
ὕδηβ 

[Ὁσπιρ. αἶδο 2 ΄αξλσιο Πδηνν, οὐνὐ ἰ86 μαγϑῦϊο οἵ 
186 Ματιτίαρο Εδαβί, οῃ πο ἈΘ ἰ8 αὐἰΐο [1] δηὰ 
ΤΟΣ ἴῸΓ ῥγδοίΐοϑὶ ρΌΓΡΟΒΕΒ.---Ρ 8.] 



ΟΠΑΡ. ΧΧΙ. 160-22, 900 

Β. 726 Αἰίαοῖ ὁ ἐδο Ἡογοάϊαη ον 1λ Ῥοϊδοίαηα, απα ἐδ Ῥισίονν οΥ ἐλο Τογά, ΟἿ. ΧΧΙ͂. 166-92, 

(Ματκ χἱϊ, 183-17; Κὸ χχ. 20- 26. 7Ὺε Οοβροὶ 7ὸγν ἐλ 285 ϑιεπάαν αὔίεν ΤιὶρΣίν.) 

18 Το στοῦ ἰμ6 ῬΏΔΙΙΒ6 65, δα ἰοοῖκ οουῃ86] μον {Π6Ὺ ταϊρῦ Θῃ Δ: 519 [ΘΏΒΠΆΓΘ, ΘὨ" 
16 ἐγτϑρ] δἴτα ἴῃ λβ ἰδ} μιὰ ἃ οτά, ἐν λόγῳ]. Απὰ (Π6Υ βοιὺ οαὐ ἀπίο Βϊῃὰ ἐμ ὶν ἀ 9: 

οἰρίθϑ στιὰ {10 Ηϑτο 18η3,᾽ βαγίηρ, Μαβίβθυ, σγϑ Κποὸν ἰμαῦ μοι τὺ ἐγθ, δηᾶ ἰθδομθϑί 
16 γΑΥ οὗ αοἀ ἴῃ ἰγαῦῃ, πΘ 016 οαᾶτγοϑῦ ὑπο ΓῸΓ ΒΥ πιαπ [0π6, οὐ---οὐδενός]: ἴὉΓ ἰῃοὰ 

17 ταρατγάθϑ ποὺ {16 ρϑύβοῃ οὗ τηβῃ, ΤΆ]} 5 ὉΠοτοΐοσο, ΝΥ μδὺ (Β᾽ηοβϑὲ ἐμβου [8 1. ἰατνίαϊ 
18 ἰο ρῖνθ γαῖ ὑπο (ὐδβασ, οὐ ποῦ Βαΐ “6808 ροτοοῖγθα [Κπουπρ, γνούς] {116} σίοῖκ- 

19 σάῃθβ8, δηα βα]α, ὙΥ̓ΕΥ ἰθηιρὺ γ6 116, ψ6 ΒΥροοτίθϑ ἡ 0607 πι6 [86 ἐπ θαΐθ ΤΩΟΏΘΥ [τὸ 
20 νόμισμα τοῦ κήνσου]. Απὰ {Π|6Υ Ὀτουρθῦ αμίο ᾿ΐπὶ 8 ῬΘΠΠΥ [ἀδπάτυ]." Απᾶ ἢθ βαῖν 

πηΐο ἔμθια, ΟΥ̓ οβ8 ἐξ {}}}8 ᾿ωδρθ δὴ Βαρθογβουρίίου [{Π|6 ᾿Ἰῃβογὶρίϊοπ, ἡ ἐπιγραφή] ἢ 
21 ΤΊΙΟΥ 887 υπίο δΐπι, (ἰββδσ 8. 

186 ΤθιηρΒ νέον τὸ Οθ88γ᾽8 [86 {Π]ὴ 
ΤΏθη βαϊ ἢ ὯθΘ υπΐο ἰμδῖῃ, Βδημ θυ ὁ {ΠΘυθίοσο ὑπο Οἴἰθβδσ 

οὗ Οὐϑδγ ἰο ὕϑβεαν, τὰ Καίσαρος Καίσαρι; ἀπᾶ 
υηΐο αοα {μ6 {π]πρ8 [πδὺ αγ οὐ β [{π6 ἰμίηρβ οὗ αοα ἴο αοά, τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ]. 

22 ἍΝ Πθα ΠΟΥ δα Βοασχα ἐΐ6δε τροταῖ8, (ΏΘΥ ΤηΔΥΎ 6]1684, δηὰ Ἰοῖν Ἀἰη, ἀμ σγϑηῦ {μι 6}γ Ὑγᾶγ. 

ΣΨον. 15. - [Ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν (ἴτοπι παγίς, α ὁπαῦε, 8 ἴγα}) ἐν λόγῳ, Ιδῦρο: πὶ ἐλη (τ 
Ζηδὴ εὖὦ λιπσϑη, ἐπὶ εἶπεπι ΑὐδερνιοΥ,; Ἐπαϊὰ: ἀπο οἔπι Ἡονί, ΤῊο Ἰσογὰ ἈΘΤΟ ΤΟΐοΓ8 ἴο ἴδ για] αιιοϑίίοη ἴῃ γοτ. 17, 
ἴο πλοῦ, ΒΥ ἐπουσηῖ, Ηθ τηῦδὲ ΘΙ ΕΒΘΥ ΔΏΔΥΣΣ ψΜ68 ΟΥἩὁ πο, δηὰ ἴῃ οἰἕθον 6436 (Δ ΓΔΠΥ ΘΟ ρτοσαΐβο Ηΐηβ8ο 1. ΜεΥκπ: “ἐν 
λόγῳ, ἐπ οἶπεν οᾶα, ἃ. Ἁ., ἐπι οἴποτν Αἰδοργμολδ, «οοϊολθη 8» ἵλωπ τοῦγαθ. 2 έεδον" ἐδί αἱ Καὶ 6 οὐδν' ϑολδέηισϑ 
(τα γί :) σεααολά" [πῃ Οοά. ΒΙπαῖξ. ἐμ6 ὑτοτὰδ.: ἐν λόγῳ, τὸ ουδιιιοά.---Ρ. Β.] . ᾿ 

3 γεν. ἜΠΙ Τληδο ἰπδουῦίδ οἴου Ηογοά δη8 ἴῃ δῖῃ}8}} γ9θΡὁ : “ Ῥο] οίδηΒ, δά πουϑηξ5 οὗ ἴλ0 ΒΙηΔη ΡΑΣΙῪ οὗ ἴδ Ἡ6Γο- 
ἀΐδη μβοῦμθ."--ϑ. 8.] 

δον. 19.--[Δηνάριον. 38ε6 ἴ86 Ογεεξδαξ Δοΐεα ΟἹ χτίϊ!. 328 δῃὰ χσχ, 3.---". 8.] 
4 γόον. 21.--[ ἀπόδοτε, ν»οὐαέέα, τοπᾶθν δὲ ἃ ἄμδ, ποῖ : δότε, ααίε, 5 α σύ. Οομρ. ἔστη. χί!!. 1: ἀπάδοτε οὖν 

πᾶσι τὰς ὀφειλάς, Ποκαίδν ἐμοῖο αἱ ἐλοίν ἄμε6. Τοτίυ}} 18 (26 ἐαοὶ. 15): "οἀα τέο ἐπιαρέποπι Οαϑανς σιὼ ἐπ πιπηιο 
Φ., εἰ ὥπασίηεπι δ εἐ, 60 σνῶ ἐπ, λοιπίη δ 686.."--Ῥ, Β.} 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

γεν. 1ὅ. ΤΏΘΩ τυϑηῖ ἴ89 ῬΒασχίηθοδ. --- ΤΊιο 
ῬὨαγίθθοβ8 ἔοστηϑα [88 τηλίῃ οἱοσηθηὺ ἰῃ ἴὴ6 ἀδραυϊδιίοῃ 
οὗ 16 Βαδῃδβοαχη, τ ΒΣΟἢ δἰτηϑά ἰὸ δηηϊἰϊαΐο [ἢ6 Τοτὰ 
ὈΥ͂ ἃ βίζοκα οὗ δυϊμοῦῖιγ. Βυῦ ἐμοῖς ὈΪον Ηδ Βὰὰ 
τηδῆ6 (0 τϑοοὶϊ Ὀροη ἱμοιηβοῖνοα. ΤΏΘΥ βιοοά 88 Ρ61"- 
ΒΟῺΒ ὙΠῸ Ὕ6ΤΘ βίτρροὰ οἵ πος βρὶ γἰϊ8] ἀὰ ΠΟΥΙΥ : 
Ὑ{116 Ηρ, Ὀγ {6 Βϑιὴ9 ὙΟΣΩΒ τ Ὠοἢ δἰσιρρϑα ἱἢ θη, 
ἀοτηοπϑίγαίοα ΗΪ8 οἼτ ΝΜ οϑϑίδπῖο ρου ΟΣ, δηα τοσηδιηθα 
ἴχ 6 Το} ]6 8ἃ8 ἰΐ8 δοίυδὶ οσὰ, Ηἱΐβ αὐἱμουὶ ̓ν 10} 
(86 Ρϑορΐθ, πίοι 10 ψγὰ8 βουρῆϊ ἴοὸ ἱταραῖγ, 8 ἰΒ8 
Βίγοησίποηθα ΒΏΘΥ. ΗΪ8 ΘΏΘΙΩΪΘΒ ΘΏ ΟΣ Ἰηἰο ἴῃ ἴδοι οὗ 
ἐμοῖς ροβιίΐοη : γεῖ μοί ὙΣ Δ τοροηΐδηοο ὅπ ΟὈοάΐοδοθ, 
Ὀυσϊ πιὰ 6 Ὀγροοτγί 64] δοϊηον)οαρτηθῃί, ἐμαὶ ὑπ 67 
ταῖρι ασαΐῃ Θοβμδτο Ηΐπὶ ὈΥ ουπηίησ, ΤὨΪΒ {Π6Υ 
οουὰ σοϊαρβ88 ΟἿΪΥ ὈΥ Ὀτίηρίησ Ηἰΐπ ἰηῦο Βαβρ᾽οίοη 
οὗ 109 στίγμα, οὗ τοῦ {ΠΟΥ ΤΟΓΟ ΠΟΙΏΒΟΪγ 68 6οῃ- 
δοίουϑ, οΥ̓͂ Ἄχοϊξηρ τρδοἱ παι 0 ῃ}8 δραίηϑὺ [Π6 ἘοΙηδη 
Κονοτηθηῖ. ΤἬΉΘΥ Ἡδηϊθα ἃ Ροἰ ἰοαὶ Μοββίδῃ : (δὶ 
Πα που]ὰ ποῖ Ὀθοοῖιθ. ΤΈΘΥ ΠΟῪ βουρῃϊ ἰο ἱπνοῖνθ 
Ηΐμὰ ἰπ [ἢ6 Δρρϑᾶγδῃοθ οὗ Ῥοΐῃρ δ Ρο αὶ ΜΝ οββίδῃ, 
ἴὰ ογάον ἰμδὺ {Π6Υ τηῖρϊλ μδηὰ Ηΐπ οὐὸγ ἰο ἐμ6 Εο- 
ἸΩ8ΔῺ δ  οσί (168 Δ8 ΔῊ ᾿ΠΒΌΓΓΘΟΙΣΟΏΔΙΎ. ΤΏΘΥ ποῦ]ὰ 
δυσσοβί ἰο Ηΐπι, ΟΥ ἱροβθ ὑροὴ Βἶπι, πῃ βοαϊίοη οὗ 
ἰποῖν οὐ Βοαγίβ, ἰμδὺ ἰπὰ8 ἰΠ6Ὺ τηϊσῃς τυΐϊη Ηΐτη, 
Τυ5 Ποὺ ποηὶ ἔασι Γ δπὰ ζυγοῦ ἰηΐο {86 τιοϑὶ 
Δοδπαοῃοα οουΓβθο οὗ Ἰγίηρ, υτροὰ ὈΥ [86 Θχδβρογαιίΐοῃ 
ὙΠΟ Ηἰδ8 ἰαϑὲ χτοαὺ ταυηΐηρ ΡΑΓΔΌ]68 δα ργογοκοᾶ 
10 1.6 υἱἱοττηοβ. ΗΟΥ ργοαὶ (18 Ὄσδϑρογαίϊοη 48, 

ἔτοτα ἰδ6 ἔβοι ἰῃδὺ 10 πτᾶϑ ὑμ6 Ῥμαγίβοοβ οὗ 
ἰὴ Βαπμοάτγίη, [16 Ὀϊ ογοδὶ θηθλΐθβ οὗ Βοιηθ, γῃ0 
τοδὰο τῃ,͵ΐ9 αἰίδοὶς, ἀπὰ οοπηθοίοα ὑμοιηβοῖνοϑ, ἔον ἰῃ6 
ΔΟΟΟΙΩΡ ἰϑετηθηΐϊ οὗ ἰμοῖν ρυτροβο, τὶ ἴΔ9 Ἡροτοάΐδῃ 
ΡΟΪ σα! μαγίγ. Απὰ (δμὸ στϑδίμοβϑ οὗ ἰμοὶγ οραυγΔΟΥ 

δ᾽ ὈΪ ΠάΠΘΕΒ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴῃ (δ 8, (δαὶ δἷἴοσ 4}} (867 δοὸ. 
81} Ὀγουσῶὶ Ηΐπὶ ἴο (86 ογοβ8 ὑπάθν ἐμ οματρθ οὗ 
Ὀαΐηῃς ἃ ΡΟ] ἴοα] Μοβϑίδη, δ πουρ Ηθ τερυκοα δπὰ 
ΓΟΡΘΙΪοΘαὰ ΘΥΘΓῪ ΒΟ] οἰ τοι ἴὸ αἱΐὲῦ ἃ βοαϊουβ ποτὰ. 
ΤΏΘΥ Βοροὰ ἰο βυοοορα ἴῃ ἱμοὶς ἰοηρίαιοη, Ὀδοδι80 
(ΠΟΥ ποσο ὈΪ πάρα ὮΥ ἰ86 Ββρίγὶὶ οὗἨ ἀὐβοϊυ ϑηι τ 6 ἢ 
ΤΟΡΆΡΟΒ ΘΥΟΣῪ ἀοραγίαγο ἔγομλ 118 ἰδτ8 δὰ ἀσιιδηαβ 
88 ΣΘΌΘΙ]]ΟΏ ἀπ γον] αἰ 0}, 

“Διὰ ἱοοῖς οουΗ91.---Πἰ 18. ἃ Θουη8οὶ οὗ ουπηΐηρ,. 
ΤὨοΐγ ρυγροβθ 18 ΠΟῪ ἴο οοπίγοηϊ Ηΐτη 88 ρεϊνδίο ροσ- 
ΒΟΏΒ, ὯΟ ΠαΥ͂Θ τλσοἢ Γεβρθοῖ [Ὁ ΗΪΒ ῬΘΓΒΟῚ : ἀπὰ [ὉΓ 
{818 ρῬυγροθθ ΤΠ6Υ πᾶν ἃ Ῥουουϑ αἀὐθϑίϊοη τοδαγ. 
Ἤρδηοο ἰδ6 ΠΟῪ 88580}} ροὸμ Οὐν οτὰ δϑϑυπιθβ (ἢ9 
ἔοττα οἵ ἃ βογίβϑβ οἵ ἀἰβύϊπος ρασὶγ αἰΐδοῖβ, ΤῊθ ΡΒδγ- 
ἴθ668 δ κ {μ6 Ἰοδὰ πίῖϊ ὑποῖγβ ; δῃᾷ {ποῖ γβ νγα8, ἰῃ- 
ἀοϑα, ὑμ6 τροϑὺ συμηϊ ρῚῚ ἀονίβοα. ΤῈ6 ϑϑιαδάμσοοβ 
[86 1ο]]ον,, ἰῃ δὴ δἰἰδοὶς τηοτοὸ αἰτοοῦ δηὰ ουίϑροκθοῃ, 
1δουρῇ Θαυδ}}Υ αἰβρυίβοα ἃ8 ἰο -[18 υἱ ἀμηδῖθ ρυΓρΟΒΘ. 
Απᾶ ἰμθῃ οοτη6, ἸΔΒι}γ, [86 Βουῖθοβ οὗ ἰῃ6 Ῥ ΔΓ 86 68᾽ 
ΡΑΣΙΥ, δηὰ ὑγγ μ οἷν βίγοηρι οὐ ΗΪ8β. 

γον. 16. Τοἱχ ἀΐδοὶ 198 τ ἴμο Ηδοχοάϊαν, 
-αΟἰἶὐ ντὰ8 μαζὺ οὗ ἰ86 ουμπηΐηρ οὗ (15 ΠΟῪ αἰίδοῖϊ, [μα 
6 Ῥμασίβθ68---ἰἢ6 ταοϑὺ αἰ ηϊθθα ΤΟΙ Ό6ΓΒ οὗ (ἢ9 
Βα θατγίη---π 0 μα 781 ΟΠ ΟἶΔ}}γ Θμοουῃίογοα Φθϑυβ, 
ἀἰὰ ποῖ ΠΟῪ δΡΡΟΌΡ Ὀσίοτο Ηΐπὶ ἰῇ ἐμ 6 ΠΘῪ ΟΠδσδοίο 
οὗ Ὠγροου 68] βυθτηϊβδίοη, Ηθ βῃου]ὰ ὉΥ͂ ΠΩΟ Τὴ ΔῺΒ 
Κπονν ἐμοῖς ἀοϑίσις Ηθδηοθ ἰμ 60 Βοηὶ ποὶν ἀἰβοὶρ 68, 
γΟΌΣΩΡ; δῃαὰ ὉΠΚΉΟΤΩ ῬΘΓΒΟΏΒ, ὙῸ ὝΘΓΘ βίυἀοη 8 οὗ 
186 Βοΐδησο οὗ ὀχρουπάϊηρ βοτίρίατο. Βυὺ ἴον μ 680 
1Π6Υ μα θη 80}]6 0 γον ἀθ δῃ δοσοτηρδηίσηθηί οὗ 
ΡΟΙΙεἶοΔῚ ρΡαγβδηβ, Ηγοάϊδη8, ὈΓΟΌΔΟΙΥ ]80 οἵ [9 
γουηρον βου. ΤΠΟΥ ποτ ἴπΠ6 δἰρἢ- ΠΟΥ δοδαάφιηῖοϑὶ 
γουτὰ οὗἁὨ δ γαβα θη : 8ῃ ρργορτίδίθ οσζϑῃ ἰὸ 086 ἰῃ 
8 ἰοτηρίδιίου ἴο ἰμοοογϑίοαὶ γονοϊαϊοη δγοιηὰ {9 
ἰθρ]4 οὗ Ζίου. Μίεγονῦ : “" Τὴο Ηογοάΐδη8 Μογο ἐμαὶ 
ΡΔΓῪ οὗ 1ηὴ6 Φ0γ18 γ0Ὸ ποῦ ἀογοίοα ἰο ἐΐ6 τογαὶ 
ουβο οὗ Ηεγοῦ---ἃ ὈΑΓΟΥ ΡΟ] σα], Ὡοΐ ὨἰΟΓΆΓΟΏΪΟΔΙ, 

᾿ 
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γοὺ ὑοῦ ΡυΓοὶν Βοιηδῃ ; ΡΟΡΟΪΔΡ τογα] δία, ἰη ορροεῖ- 
Ὅσοι τὸ ἴμ6 ρυγὸ ῥγίποίρί 6 οἵ (86 {βϑόόγδου, Ὀὰΐ 4180 
ἴο ἰΠ6 ππρορυϊαν Βοπλδῃ ἀοτϊπΐοη (ἀραϊηδβὶ (85841), 
εἰς τὶ ἰ.6 Ροπου] ῬΒατίϑθο8 ἔγοϊῃ ΡΟ] ΟΥ̓ πὰ 
δοοοσγαϊηρ ἰο οἰγουτηβίδηοθβ. ΕῸΡ οἶμον δηὰ ἴῃ ραγί 
ΨΟΡΥ͂ βίησυϊαγ ἱπίογργείδιοη8, δ66 ὙΥ Οἱ δηὰ Κὔοῃεσ 
ἐπ ἰος. 5 ΤὨΘ ῥδδβάρο ἴῃ Φοβρῇ. Αἱ πέρ. χὶν. 1δ, 10, 
Γοίοσβ ἰὸ ΟἾΒΟΣ οἰγουμησίδηοοβ, ΘΟΙΏΡ. Εὐγδὶ, ἡ. 196. 
Τὸ τοσαγὰ ἰβθπὶ 88 Δα πογοηὶβ οὗ 186 Βοδῃ φΟΥΘΓΏ- 
ταθηΐ σΟΏΘΓΑΙΥ (Δηἃ ποὺ ΒροοΙ βοδΠ}γ ἃ ἰδοϊΐοῃ ἀονοιοα 
ἴο 116 Βεγοαΐδῃ ἔδη 1] γ), 15 ἑογἱἀάθη Ὁγ ἰμ6 βροοΐδὶ 
ὯΔΙ.6 Ἡἰσἢ ΠΟΥ ὈΟτο. [Ὁ πτὰβ ἀδορ οὔ ἴῃ {πο 
ΒΙΘΓΔΡΟΩΥ ἴοὸ υπἰΐθ ἐμοιλβοῖνοθ τὶ1}} {18 τογαϊδί ἴδο- 
ὥοι : ἴον (ἢ ἸΏ6Υ Ποροδά ἴο ΘΟ] θα Φ6δὺ8 ἴο πἰίο 
ἃ ποτὰ σῇ] ταϊσηῦ Ὀ6 ἰηϊογργοίθα ἀραίηδὶ [86 ΘΘΏ- 
βυθοϊσίαϊ6. Τοῖς Βαιογίηρσ ἰηϊγοααοίίου Βαὰ ἱὑπΐβ 
ἀοδῖρτι ; ἀπὰ ἐμοῖν ἔτ 6 014 88 ἴ0 ὑγρα ἃ ΡΟ] σα] 
οοΙαρ αἰπὺ ἀραϊηδὶ Ηἰἶπὶ Ροίοτο 86 Βοιηδῃ δυϊμποσὶ 168. 
Οομρ. [μκκὸ χχ. 206. Βαυῖΐῖ, βΒῃουϊὰ δῃ αὔοογηιαξέυθ διν- 
ΒΊΟΥ ἀρϑοὶ {πὶ8 Βοδθιηθ, (ΠΥ πουϊὰ δἱ ἰοδδὲ βυσοϑοὰ 
πῃ ρῥἰδοίης ἴῃ Ηογοαΐϊδηβ ἴῃ δηϊδροηίϑηι ἰο Ηΐπ).᾽" 
Βαῖδογ, ΠΟῪ που]ὰ ἴῃ [18 οᾶ86 πηδῖκα Ηΐπη Βαὶθ}} ἴὸ 
186 ΡΘΟΡΙΘΟ, ἱῃ ΘΟὨΒΟΘ]ΌΘΠΟΟ οΟὗὨ ΗΪ8 ὑποοῃαϊἰοηδὶ ἰεβὶἐ- 
ΣΩΟΠΥ͂ ἰῃ ἔδγτοσ οὗ βυ δ᾽ οἰΐοη ἴο {86 Βοτηδῃ ἀομιϊπίοη. 
ΤΏ Ηογοαΐδῃβ τογο, αἶαν ἃ]}, δα -ἰποοοτγαιςο ἰῃ (οἷν 
δοῃ[τηθηΐβ, δηὰ οοὐ]Ἱὰ ΟὨΪΥ͂ τγοᾶσ 86 τηδϑὶς οὗ δ ρμαίτγ- 
οἰδο γογδὶΐβιι, τ ΐο ταϊσϊ ΒΟῦτο 88 ἃ ἰοιηρίδ οι ἰὼ 
186 Γο. Α ἰϊγτὰ οοπίηροπου, ὑμπᾶὶ Φ68ὺ8 τοϊρῃὺ 
ἀδοὶϊϊπο αἰνίησ ΔΩΥ δῆβνοῦ, Ηΐ8 Ορρομθηΐβθ Βθθηὶ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἰ0 Βανα δἱ 8]] οοῃ θιηρίδίθα, [1 ΏΔΥ ΑΥ͂Θ 
οὐσουττοα ἰοὸ ἰδεῖν ταΐπάβ, Βόνονον, μας ἰποῪ τηΐϊρ πὶ 
μαρνοοι 086 Ηἱπ) γοῖ 88 8 ἴοοὶ ἴῃ ἃ χίχδηϊίο γοῦρ]- 
ΟΏ. 

ἹἸΝ δβῖοσ, τῦϑ ἰσηου.---Α ουππίησ Ὠἰηι,7 (δύ Π6Ὺ 
ὝΘΓΘ ΓΟΒΑῪ ἴ0 ῬΑΥ͂ Ηΐτη ΠΟΙῸΣ 848 ἰΐ6 Μοββίαῃ, [1ῃ 
ἢ Βἰηοοῦο βρὶγιὶ Νἰοοάοεουβ βαία {π6 βαπια ἰπΐηρ, ΦοὨ πη 

8. 

Τμαὶ ΤΏοιυ ατὶ ἔστιθ : τ Π[0].---Ὑ 0} 4}} 1Ππ οἷν 
ἀοοοῖϊ, (ΠΟΥ αοίαδ!γ ἱδουρηΐ (18. Τὴ ταοβὶ δῦδη- 
ἀοποά ἐΑἸβομοοα 18 οοηδβιγαϊπθα ἴο δοϊζπον)οᾶρο Ηἰβ 
Ρυγο δἰ ποσίν. . 

ΤΏου ᾿οδομοαῖὶ ἴῃ) τὰν οὗ αοὰ ἐπ ἔχ Ὡ.--- 
Ἡγροοτίτϊς4] γοοορπϊίοι, (1) οὗ Ηΐ8 ἀοοίτίπα, δηὰ (2) 
οὗ ΗΪΐβ Ἰηᾶπηοῦ οὗ ἰοδοβίησ οΥ Ηἰΐβ οὐ βοάοχγ. 71λ6 
ἡμΕῚ ΟἹ Οοα, ἴπ ἰλ6 688} ΘΟ ΠΟἸαβι16 ΘΠΒ6 ; οἸρῃδὺ- 
ἰοδῖϊγ, ἰῃ6 ργαοίίοδὶ ἱπβίγαοίίοι τ] οἢ σάπια ἔτοιῃ αοα 
Ηϊπ 861 δηὰ τοργοβοηὶβ ΗΪΒ πὶ}} ; (Π6 τουοϊδιΐοη οὗ 
αοἀ 48 ἰδδ βιδηδαγὰ ἔοῦ μυσηδη δομάσοῖ, ὅὅ.6 Βγοί- 
Βοϊιηοί ον, διὸ ὁδός. 

ΝΝοΣηο᾽ οαγοδὶ ΤΏΙ οΣ ΘῈΨ ΟὨΘ.---Α ουῃ- 
εἷηρ ἰοιηρίδιίοη ἰο ᾿ ΗϊτηβοΙζ, ἰπ Ηΐβ Ῥγουὰ οοῃ- 
Βοϊουβη658, ΔΌΟΥΟ 8]} τοϑρϑοὺ ΟΥ σᾶγα ἴοῦ (89 Βοιηδῃ 
δυϊβονῖ 8. ΤΏΘΥ δὰ ᾿ἱπαοοά ἔουηῃᾶ ἰμδὺ ᾿ποἷν ΡΟΥΤΘΡ 
Βαὰ πὸ αβδοὶ ἰο ἱππιϊάδἰθ Ηἰπὶ ἴῃ ἐπ 6 τΥ οὗὨἨ ἰγυ ἢ. 
Βαϊ πὸγ τοῖρὶ μᾶνὸ Κποῦσπι ἰμαΐ Ηΐ6 ἱπαθροηάθῃηοα 
ὙΓ8Β ΔΙΤΑΥΒ οοηποοίοα π 11} ἰδ6 ρυγεβὶ Βα γα ἰββίοη ἰὸ 
18:6 ῬΡΟΎΟΓΒ ὑπαὺ ἀτο, Τ οῖγ νου ΔΓ δοκπον]οᾶρ- 
ταΘ:ῦ Βηϊη685 (πγουρὴ μοῖρ ἴα 186 Βρθθοῖ. 

Ἐσχατάοσει ποῖ ἴ.9 Ρϑσβοσ οὗ ;261.---Π ρ ό σω- 
πον ἷἰβ 89 ουϊπατὰ δρροδγαῃοο: [86 Γοργοβοηίδίϊνο 
οὗ δὴ δυϊμογὶιγ. Οὐ βλέπεις πρόσωπον ἰβ8 ΘΒΒΘΏ 14} 

Φ.ΤᾺ6 ἙδίπΌ. ἔγβ]. τοπὰϑ ἤοῦθ: " ΕὟΡ δοῖὴθ γοπαγζαδίθ 
Αἐπίεδ, 866 Ἢ οἱἵ,"--τιῖ ία Κίς ὑγοῦδον [86 δεὴ»" δοπάογ δα ῦθ 
»Μοιίπσοη οἵ ἴθ οὐχί] 10Γ τοῖς ατὸ Απαοιξισισϑη. 
Μιίείδικοϑ οὔ 1μ|8 κίηα, τ ΒΟΟΣ οἵὨἨ σλγο  θ88η 688 ΟΣ ἱβ!ΟΥΔΠΟΘ 
οἵ ἴο Οογδη ἰδηχιαζο, δης 8}} δοσί οὗ δι  ΓΆΓΥ ΟΠ Βα 0 ἢ 8 
δη οἰδηζοδ, Οὐ ῸΣ ΟἹ ΟΥΟΓΥῪ , 68 δἰπιοδῖ [ἢ ΘΥΟΓΥ͂ 56}- 
ἴοποθ οἴ ἰμἰ8 δΔηὰ δονοταὶ Ῥτσγοοράϊης σὨαρίοΥβ, δπιὶ πιδίκο Π9 
ΤΟΥΡ ΟΝ, ΓἽ ἐοον των διὰ ἀἰδασγθοδὺ!θ ἴαδς ἰδ 8 ὨΘῪ 

τίοη.---. 8. 
Τ[Δ ουπηϊηρ δηᾶ τηδι χηοδοῖ οαρέαξέξο δοπεοοϊοηξέσθ, 88 

Με 981}6 ἰϊ.--Ρ, Β.] 

186 ΒΔΙηὴ6 84ϑ [Ἰκο Β οὐ λαμβάνεις πρόσωπον͵ γετῖ. 31, 
Ὀαϊ Βίγοηρον, 

ον. 17. 1 ἰξ Ἰατυέυϊ 2---Τὸ (86 δον. ς ἥεμε: 
“ Δοοογαϊηρ ἴο ᾿Πϑοογαίῖῖο8] ῥγϊῃοΐρ]θβ, υἱοῦ τερδσὰ- 
οα Φεβονδὴ ἃ8 [6 ΟὨΥῪ Κίηρ ἴῃ 18:86]. Τῆς 1δοὺ- 
στα ς8] ργοτοραῖϊνο, μούγουοσ, δα ποὶ ἰπίογέογεα πὶ 
186 τορτγοϑϑηιδίίοη οὗ Φϑῆονδα ὈΥ̓͂ Βυτηδη ἰκΐπρπ ἴῃ 1ς- 
ΓΒΕ]: δηὰ {86 Ιδγβο ἴο8 μδὰ ρμαϊὰ ἐγ θυΐϊθ δἰ τϑγθ τὸ 
ἴπο. ἴῃ ἴδοῖ, (ΠΟΥ πδὰ ἱπ ῥδδὶ ἔσωθβ μδϊὰ ἐπῦθυϊ 
δυο ἰο ἔογοίρῃ ροἰοηίαίθ8---ἰμθ ΒΟΥ ]οδΐδτιβ, Ροῖ- 
δἴδηβ, οἰςσ. Ηον ἤθη, ἴῃ {86 ἔδοα οὗ σῦς ἢ ρμγθοθάεηϊ, 
οου]ὰ τὴο φυρϑίίοη Ὀ6 υτροὰ 88 ἴὺ τὰϑ υγροὰ οὐ ἰδ6 

ὑ οσολβίοῃ ὃ Τα οχρίδηδίίου ἰβ ἰο Ὀ6 ἔουηά ἴῃ 
16 ἔδοῖ, ἰδῇ 1ὴ6 Φ6 18} ἑαπαιϊοίδτη δὰ ἱπογοδλϑεὰ 
ἔγοτῃ βροηδγϑίίοῃ ἰὸ μοῃογαίίώάου, δῃὰ ἐμδὶ ἰὰ νγῶδ πὸν 
ΤΆΡΙΙΥ ΔρΡργοδοδίηρ ἴπ6 ροϊηὺ οὗ συϊηϊπδύοι προῦ 
τ τοδοδοα δἱ ἰδϑὲ ἴῃ 89 Φθν 8 τσ. Απα ἐδ ΒΟρΘ 
οὗ (ὴ6 Μοββίδι γγὰβ 4180 ἱπογθαβίῃρ ἰὴ βίγοησίδ. Τλσα, 
Ὑ116 [06 ραγτωθπί οὗ (γαῖα ἴο ἃ ῃυγηδη ἰεῖην ταϊσὶι 
ΘΏΘΓΑΙΥ Ὀὲ ἰαν Ὁ}, 1 τὰ8 οἰμοσνῖβα ἢ ἃ ποδί 
Κίηρ, οδρϑοίδ]ν Οαβαγ, γπὸ ἱμπγοδίομθὰ ἰοὸ ἰδίκο (89 
ὈΪΐδοα οὗ ἰ6 Μοββίδῃ δ8 ΗΪ8 ἀδγὶς γἶναὶ ἰπ 186 συὶὸ οὗ 
[16 του]ά ; (818 ταὶς ἀρροαΡ δροβίδδυ ἔγοτῃ δα [Πθ00- 
ΤΆΟΥ δὰ ἴπ6 Ὀορα οὗ Μοββίδμ 8 ἰησήοτα. ἴη (δὶ 
Ββρὶ τὶς Φιυὰδ8 ἱμ6 (ἀδυ]οιΐία (Φοδβορὶ. Ἅπέφ. χυἱ. 1; 
Ἀσίδ ν. 87) δὰ σοΐυβοὰ (86 σϑηδυβ οὗ (6 Βοπιδηβ; 
τοχζαγαϊηρ ἰῦ 88 {16 ἀδοίβῖνο βίρτι οὗ βογσνιϊαἀε. ἀπά 
οογίδίγ [6 76 }718 τοϊσηῦ πᾶν Ὀθδη ᾿ιδιϊβοαὰ ἴῃ τὸ- 
αδίηρ᾽ 811 ρο] εἰς] Βοιαδρο ἴο ἰῃ6 Οαλδδσ, 17 [86 Ὠἱδίοιγ 
οὗ τ06 ἐΠΘΟΟΓΔΟΥ δὰ ποὺ 65 ΔὈ Ἰβοὰ ἃ ἀἰδιίϊποῦου ὑε- 
ἔπι {86 τοϊϊχίουβ διὰ ἴδ ΡΟ σ4] οἰοτησπὶ, δηὰ ἰω- 
ἰγοἀυοοὰ δηὰ δοοιιδβίοταοα ἰμθὰ ἰο βιυοὰῦ ἃ αἰδοῖ. 
666 Ὀοϊτοοη [86 ΟΒυγοῖῦ δηὰ ἴμ6 δίδίθ. Βαὶ ἔδπαι:- 
αἶδπλ ἱχηοσοὰ (μὲ ἀἰϑυ ποῖ οη 88 ἃ ἰθΡΟΣΆΣΥ δῦθδο, 
δηὰ βυρροδοὰ ἰμαὺ τὴ (Π6 δάνοῃΐ οὗἩ 86 Μεβείδῃ ἰΐ 
που]ὰ αἀἰβαρρθδγ ; τ ἢ 116 ̓ ς ττὰ8 8 αἰβογάον ἴδδι 
τησδὺ Ὀ6 ΘΠ ΡΥ Βα υαἰἐἰ6ἀ ἰ0 88 ἃ ποοοβδῖῖυ. (γι 
ΟΡΡΟΕΘΒ ἰο ἱμοῖν ἰρταρίδιίοη ἴμ6 ρογίδοι δπά οἶθασ 8. 
ποίίοῃ 88 ἰδ νγὰ8 δρροϊῃηϊοὰ ὉγῪ ἀοά. Τῇ ᾳυρβῦοι: 
“15 ἴς Ἰαττ ἔα] }") οὗἉἨ 1861 ΟΌθουΓοΒ [6 δυρροδίοηι οἵ 
ἀαῖγ ; δηᾶ {86 χυοδίϊοῃ : “ Μυβὶ τα, 48 βεγυδῃηίβ οὗ {16 
[ΠΘΟΟΓΘΟΥ, τοῖο ἴῃ ἐτϊθυΐο ἢ " τοοδαὶ, ἰπ οἴμες πογάβ: 
Μαυδι τὰ τοβϑίϑὺ ἔπ6 ἀοπιϊπίοη οὗ ἰμ6 Βοτϊηδῆβ, διὰ γβθ 
ὉΡ πῃ τ θ θη ἢ 

ΟΥε ποῖ 7---ΤῊο ποί ἰαιοζωΐ ἰΠ6Ὑ του]ὰ [δίῃ Βδνα 
Ῥαϊ ἰπ Ηἰἷβ του ἢ. ἶ 

γον. 18. Ε' 
86 δὶδ οδίεπαϊέ υἱῷ ἀϊτεγαμί, υεν. 16. 

γεν. 19. Τμὸ {ὐϊρυϊθ- λοσοΥ .-- ΤᾺ οοἷη ἴῃ 
ἩΟΣ (86 ὑτίθυΐο ἰ8 ραϊὰά. ὄὥδισωπσιθ πωηιδπια 
γεσὶς αἰδσιγεια οδίἑπιεί, εἰς ἱποοῖα ἐδέμπι ἈΓῸ 
ἀοπιῖπο ασποϑοιπί. Μοΐτοοῃ. ἐπ Υ. 18. 

γεῖβ. 20, 21. ὕὨοδο ἐξ {μπιὶπ.ΐσρδϑο 7 --- ΤΊ 
Το 8. δῆβνοῦ ραΐηϑ ἰηβη οἷ ν ἐπ ΘΑ ρ 8818 τμοπ πὸ 

οοπηοοὶ ἰὰ τὰ (86 δοιΐοῃ ἰπ τοι Ηδ οἰοίμοθ 1. 

Βοατίηρ ἰμΐβ οοἷπ ἴῃ ἰμοῖς βδηάβ, ἔμ οῪ πεγὸ οὐϊ σοὶ 
ἴο Δρροδῦ Ὀδίογε Ηΐπι 88 86 βυ )θοὶβ οὗ (ξββᾶγ, διὰ 
Ἐποιηβοῖνοβ γοδα ἢ ἀρφοϊβίοι οὗὨ {ἰιοὶνγ Οὐ 4ΟΘΒΏΟΣ ’ὰ 

186 ποτὰ "ἰ σμβαγ.᾽" Βαυὶ {δ (γαῖ οὗὨ ὑπ ΔΏΒΜΟΓ Ο0Ὼ» 
βἰβίβ ἰῃ τηΐβ, ὑμαὺ ΘΥΟΥΥ ὁπ6 μ88 βι)θοιϊοα Ὠἰπηβε] Γ ὑο 

(6 δοίυλὶ οὐ χαιοπΒ οὗ ἃ ϑιαῦθ γῆο [68 θηϊεγοά ἴῃϊο 
[18 τίσ ῖθ, 88 ΒγτηοἸ Ζοα ὈΥ ἰϊ8 ουστοπογ. Οζι ΒῈ ΜΒῸ 
ΔΟΚΠΟσ 68 ἰπ6 τυ ]οτ᾿Β τῖρῃῦ οὗὨ οοἰπίηρ, δοκπομ!- 
δάραβ αἰβο πἰ8 στίρὺ τὸ ἰπἰδυῖϊθ; ΒΘ ἯΒΟ ἰδεβ 186 

οοἷῃ ἤτοτα Οδββαγ, τουδὶ ψῖνο ἰδ Ὀδοῖς ἰο πὶ ἀρϑίη. 

ΤΉυΒ Φοθιβ τηδῖτοϑ (Π6 ραγιαοπὶ οὗ ἰτίρθαίδ δ ἀυῖν οἵ 

υἱγίααὶ οὐ! σαίίοπ, ΤᾺ6 οοἰῃ 18 αἰγοδὰγ Ομββαγβ. Βαὶ 

186 ποτὰ ἰβΒ τὰ Καίσαρος, ἐλ ἐλέπρε οἵ (σρατ; 
ἀηὰ ἰὺ ἱποϊυάθε ἱμογοίογθ 811 [86 Οὐ] σαίίοηθ 10 188 
Ββιδίθ. Βαϊ ἐμῖ5 οὐδαΐθηοα τηυδὲ αυοῦ Ὀ6 οομάϊποποά 

ΟΥ̓ οὐοάΐοηοο ἴο αοά, ἴο πιβοπὶ 41} τουδὶ ρΡΑΥ ἴδε (ἷρ» 

ἴο5.--Βεηρεῖ: “εκ Ὁόγωπι 
6 { 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙΙ. 16-32, 

υἰο οὗ τὰ τοῦ Θεοῦ, ὅλο ἰλέπσε 7 Θοά. Απὰ ΒοτΘ 
ὙΘ τηυδὲ ποὺ ἐπ πὶς ΤΉΘΤΟΙΥ Οὗ ΒΥ ραγι σαν τυ 16--- 
86 ἰοιαρ]ο- ἰτίθαίο (086 υ808] ἱπιογργθίαι 6), ΟΣ τθ- 

ἐδηϑα (ΕὈγδγὰ).--αὶ οὗ 8]1 το] ρίουβ οὈ] ρα Π8. 
ΤΆΔΙΩΌΒ: Οἶγο ἴο αΟοα ἰδμδὺ τ οἢ 68 186 ἱπιᾶροὸ δηὰ 

ἱπδοτ ρου οὗ αοά, ἰδ 8βοα] (σιοά 2 εὲ λαδεί ἐπδονί- 
ἑἑοπόης εἶ ἱπιασίπαγη, ἃ. 6..) ἀπέ λιγη, 

γεν. 21. Δπὰ ποῖο αοὰ ἴῃ ταὶ ἀχὸ 
(οὐ ".---ΤΊιο ποτὰ νγγὰϑ ποὶ ΟὨΪΥ ἃ ργϑοορὶ, Ὀυϊ 8180 ἃ 
οογγθοίίοι : βίποα ἰΠ6 0 ἀδηϊοα ἰο (86 ΕΑΙΠ ΘΓ ΗΣπ86 1}, ἴῃ 
180 Ῥόγβοιῖὶ οὗ Φοδαβ, ὑ86 ΒοῦοΣ ἀυθ ἰο Ηἷπι. Αμὰ εβο 
αἷδο ἰ6 πογὰ : “ δῃᾶδγ υπΐο Οεθϑδῦ (ἢ 6 πη ρΒ τΒΊΟΣ 
δἃ΄Ὸ Οἰδβδδν᾿β,᾽" τοῖϊσῃΐ ἤδγθ βραγϑοὰ ποῖ ἰδ6 Φοντβῃ 
ΩΓ, ἰη6 ἀοδϑισυσίίζοπ οὗἨ Φογύβδ θα, δὰ [86 ἀο ΠἈ]} 
οἵ ἱμοῖν παϊΐοῃ. , 

[ΤΠπὸ δῆϑισον οὗ οὖν δυο ἱῃ γϑῦ. 21 18 ῬθῦμδΡ8 
[06 νίβοες ΔΏΒΥΟΥ ΟΥ̓́Θ ΙΎΘΩ ἰ0 ΔΩΥ αυοϑίϊοῃ, οοτ- 
ἰδίηϊγ ἰ[06 πίβϑοδε πιΐοι οουϊὰ ΡΟΒΒΙΌΪΥ Ὀ6 Τη8Δα6 
ἴῃ 15 ολ86, δηὰ γὸ ποϑὰ ποὺ ποῃμᾶθγ τ[πδὺ 86 ΘΏ6- 
τηἶθ8 ὙΠο οἰϊοϊϊοά ἰξ, ““ τρδτν οὶ ]οὰ δὰ Ἰοῖν Ηϊπι." Ιἰ 
δ Δ 868 ἰδ τ δ, τορυϊαΐθα ἴμ6 ἀυϊοθ, δὰ α18- 
ἐπρυΐβηοα ἐμ ἰπτιβαϊοϊΐοη οὗἁὨ [110 Βρίγῖίτυδὶ δηὰ ἰθηι- 

ΡοΟνοΙΒ πὰ ἱποὶνς βυδ᾽θοίβ. [0 οοῃίδίπβ ἰἢ6 
ζαπαδιησηίαὶ ῥεΐμοῖρ]α δὰ συϊάθ ἴοσ [16 βοι]οσηθηὶ 
οὗ ἔπ γοχοὰ ααυοβιίοῃ οὗ Ομ αγοῖὶ δηὰ δίδϊο, δὶ ἢ 88 
οτοδίθα 8ὸ τοῦθ ἰσου]9 πὰ ρῬογβθουοη ἴῃ {Π|6 ἢἶ8- 
[ΟΥΥ οὗ Οτἰϑιίαηϊίγ. [1 τθη τουἹὰ ᾽ν Υ8 δ ΓΟ ΟἿ]Υ 
δάθογο ἰὸ {115 τυΐϊο, ἐπ0γθ πόουον του] Ὀ6 ἃ ΒοΒΙΪ]6 
οΟἰ ἰδίου Ὀοίνθαῃ ἰἢ6 ἔπτο Ρουγοσθ, ὙΠΙΘῺ ἃγὸ ὈΟΪΒ οὗ 
ἀϊνίπο οτἰχίη δῃὰ δα μουν, [ἢ 6 ὁ.6 ἕον [Π6 ἰσρογαὶ, 
ἴδ6 οἴοῦ ἔῸΓ [Π6 οἰθγῃδὶ το] το οὗ τοδῃ, δηὰ Ὑδὶσο ἢ 
οὐριὺ ἰοὸ Ὀ6 ἱκορὶ αἀἰδιποὶ δηὰ ἱπαθρομδαθηϊ ἰῃ ἰμοὲν γῸ- 
δροσῖνο Βρῆογοδ πὶϊποαὺΐ τηϊχίυτο δαὰ οοπἰυβίοῃ, δηὰ 
γεὶ πίτϊμβουέ δηϊδροηΐδτ, Ὀυΐϊ ἴῃ ΘΠ] τοϊδίϊοη ἴῃ 
φσίον οὗ ἱδποῖν οογσσηοι οτἰίη ἴῃ αοά, δῃπὰ ὑποῖὶν οου- 
ΤΟ οπὰ δηὰ οοτηρ]οιΐου ἴῃ {Π6 βασιλεία τῆς δόξης, 
πὮοτο ΟΟα Β88]] Ὀὁ0 4}} ἴῃ 4]].---, 5. : 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΙ, 

Ἱ. Τὴο ἰατρίαἴοι οὗ ΟὨτδβί ἰο τουο]υϊίου, ἰΒτουρὰ 
ἴδιο βιιἀοπὶβ δηὰ δυϊβίοοσδου οὗ ογβδίοσω, 85 (06 ἴῃ- 
βίσυτηθηΐδ οὗ ΗΪ8 Θπογηΐοϑ. 

2. Τὴο Μορδίδῃ Ηΐπ)β6} αν 68 μογο ἴῃ6 ἰδ 6οο- 
ΒΟΥ, ὙΒΙΟὮ 8 οὶ ΟὨυγοῦ δηὰ βίδιο, ἱπίο ΟΒυγοὴ 
διὰ ϑιδὶθ δϑ τὸ αἰδβιϊποὶ ρῬαγὶϑ: Ηθ οοῃβίρτηϑ 1ῃ6 
κίησάοιῃ οὗ {π15 ποι]ὰ ἰο Οιθβασγ, ν ἢ 119 Ηδ ᾿ἰπιϊ 8 δπὰ 
οοπαϊεοιβ ᾽ξ ὮΥ ἐμο κΚίηράοτη οἵ Οοά. 

8, ἰοπάδν ὑπίο Οἴἰσβαν ἰλαέ υἱοῦ, Σ Οἴαβαγ᾽ 8.--- 
Ηστο ἰδὸ ἀπὶγ οὗ οδοάϊΐθηῃοο ἰ8 ἀοάυςοα ἔτομι ὑπὸ ἔδοὶ 
οὗ ἰδ οχ ϑείηρ ἀοτηϊπίοη. Ομδδν πδὰ {πὸ οοἰῃ, ἱΠογο- 
ἔοτο ἰξ βου] ὰ Ὀδ σίνϑῃ ἰο πἶπι : Οσβαν μδὰ {πὸ ρον- 
οσ, ἐπογοίοσρ πὸ βῃουϊὰ Ὀ6 οὐογοὰ. 86 οί ἀΐ5- 

68 ἰῃ ἃ (16 γᾶν Ὀοίοοη ἰΠ6 ῥγμοΐρ] 68. οὗ 
οοηϑοίΐθμοα, οὗ σίρηιϊ, δὰ οὗ βόα δηὰ ῥγιάθῃσο. 
Ῥχυάσμοο ἰβ δ180 τηδίϊοσ οὗ οοῃβοίθῃοθο. 70 τονοὶς 
δρδϊηϑὲ δυο, 18 ΘΟὨΙΓΑΓΥ ἰ0 οοπϑοίσηοῦ. ῬοΪἰ- 
68] ΟὈἸ σαι οη8 Ὦδνθ οηϊογθαὰ ἴῃ, 88 τηδίέον οὗ ἔδλοϊ, 
ὙΒΟΓΟΥΟΥ ΡΘΟΡΪΘ μαγο βοι 116] ὑποτηβοῖνϑδ ἰῃ ἴ.6 ΘΏ͵ΟΥ- 
τορηΐ οὗἩἨἁ ροϊξῖοαὶ εἰχμίθ. Βδποθ ἰΠ6 ῥαβθδροβ, Κότα. 
ΧΙ, 1. 1 Τίπι. ἰἷ, 1: 1 Ῥοῖ, ἰΐ, 18, 17, Ὀδϊοηρ ΒΘτθ. 
Θὰ ἴῃς ἀϊπιϊποιΐομ Ὀδίτγθοι Ἰορὶ εἰ πηαῖο δηᾶ υηγίρῃν- 
οου8 ἀοτηἰηΐοη, {818 ἰοχὺ βαγὰ ποίησ, Βαϊ ἰξ ἀο68 
ΒΆΥ ἰῃδὺ Ὧ6 ὙΠῸ δΔ8 δοοορίϑα {πὸ ρῥτοίθοϊζομ οὗ δ 
δοί 8] ζονυθγπηθηΐ, [88 οαπἰογοὰ ἰηίο 1(8 ΡΟ] ἶς 4] ὁ0ῃ- 
δ πιςοη, δα δοκποπ)οάμοα {ΠΟΡΘΌΥ ἰἰ8 τρία. Τ10 
Ἰερὶτοῖδι Γρο]ηρ οΥὗὁἨ ἀσνοιίοιι (0 δὴ Ορργοδδοά Ῥόνγοῦ 
τηυϑί τηδἰηἰδὶη 115 Ῥτορυίοευ ὉΥ Ὀδηϊβητηθηὶ δὰ βυῆδοτν- 
ἴησ πἰϊὰ ἰς, 0 σδῃ οο-οχὶδὲ τὴ [Ὧ6 ἸΟῪ Ὀομπὰ οὗ 
διδ)θοϊΐοιῃ! ΟὨΪΥ 85 ἃ τ ὶδὰ, ἃ ϑοιιιίσωοηϊ, ἃ Ἰοηρίηρ ἴον 
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ἀοἰϊνογαηοθ. Ἐπ ογίηρ ἰδ6 Ῥγοιθοίίου οὗἉἩ ἐδ οχίβιίην 
ῬΟΥΤΘΡ, ἐξ πηυϑὺ Βα τηϊ! ἰο {86 ΟὈ] χαϊἑοηΒ τ ϊοἢ ΘΠ 09 
διΐβ6. Βυΐ [86 δηθποβὶβ, “ ὕπο αοά ἰμδὲ πο 8 
(ο4,᾽ 18 86} -οὨετγαοίοτιζοα α8 186 Βὲρθ8Γ ΟΥ δ βοϊυῦθ 
Ῥτϊποΐρθ, τ οἱ ἰβ [ῃ6 σομαϊοη οὗὨ [86 ἔογτηθγ, Οορ. 
Αοἰβ ἶν. 19 [ΒΟ ἢ Ομ δίμβ (86 τἰρηὶ οὗὨ ἀϊδοροάϊΐοηοθ 
ἴο 110 ᾿οιλροῦαὶ ῥΟΥΤΟΣ, ὙΠΘγΘ ἰὺ ΟἰΘΑΣΙΥ οοπ τααϊσίθ 
1806 ἰανγβ οὗ ἀοὰ.---Ρ, 3.1. 

. 4. ΜΟΙΘΥ͂ ΓΟργοβοη(8 ἐπ 6 ρ6ΙΡΑΌΪ6 ΘΑΡὮ] βἷάθ οὗ 
βουθεηπθηὶ δηὰ Οἶγ]] γοϊδίΐουϑ. Ηθ πο, ἰῃ {ἰὴ ἔτω- 
ὈΓΘ6Β8 οὗ (6 οοἶπ, ἰ8 δοιζηον)οαροα 88 ἴῃ συϊοῦ ΟΥΘΕ 
186 ΤΩΟΒΘΥ͂ οὗ [86 Ἰαπά, ἰ8 {ΠΟΓΘΌΥ τηδυϊκοὰ ουὐἕ ἃ5 ἐδ0 
ΤΌΪ]ΟΣ οὗ {π6 Ἰαμᾶ, [ἢ ἃ οογίδίη βοηδβο, ὑἐπογοίοσο, (ἢ 9 
ΤΑΟΙΘΥ͂ Οοἰτου]αιΐου 18 ἃ Ῥοστωδηθηῦ ΒΥΠ.00] οὗἉ Ρο] "ἰοδὶ 
βυ ) οι 8η6 τηδτῖς οὗ δορίδῃοθ " Βυϊ, οΟΥ̓ΟΣ δραίηβε 
186 οχίοσηδὶ δηὰ υἱβί Ὁ]6 ἀοχμλϊ πίοι οὗἩἨ Οβββαγ οὐδὺ (86 
αἷν!]} 11ἴο, ἰθογο 18 186 ἱπιτηοαϊαῦο ἀοταϊηΐοη οὗ αοὰ 
ΟΥον (86 ἰῃ οΓ 8] δηα ἀηβϑοὴ 116. ΤΉ 656 ἴνσχο ἀοχῃΐῃ- 
ἴοη8 ἃγὸ ποῖ ἱηἀοοα οο-Οταϊπαδίο : (86 αἰ ΐοῦ ἰβ ΒΌΡΓΘΙΆΘ 
ΟΥ̓́ΘΓ {86 ὈΤΤΩΘΓ; Ὀυὶ ἰΐ 85 ἃ ὈΓΘ- ΘΙ ϊ 6 Πποο ΜΔΪΟὮ δα- 
τηΐίϑ οὗ ἃ οογίδίη δρρϑάγδῃοο οὗ αἰνί βίο Ὀδθίνγθοῃ ἰῃ9 
ῬοΟνΟΓ Οὗ Οξϑαῦ δῃὰ ἴἰῃ6 ρόνοῦ οὗ αοα. Βυΐ ἴῃ6 ἱτῃ- 
ΡΓοδϑ οὗ ἀοἂ ἰβ ρου [86 πρὶτὶϊ; τΒογοίογο (86 18 οὗ 
[1:6 800} τηυϑὺ Ὀ6 σίγοη ἰο αἀοα, ἘΒγ {πὸ γοαυϊγοιηθη : 
“Οἷνο υπίο αοἀ ἴπ6 ἐπΐηρβ μδ΄ διὸ αοα β,᾽᾽ ΟἸγίβι 
ΟΘΓΙΔΙΏΙΥ, 88 (ἀουϊδοῦ το δ 8, ροϊπίθα ουὖὐδ 0 ὑμθῦ 
186 ἯΔΥ ἴῃ τ οἢ τ 6Υ ταΐκἢῦ ὈΘΟΟΠῚΘ ΓΘΔΙῚῪ ἔγθο δίῃ αὶ 
γοῦ ποῖ ἴῃ ΔΩΥ ΒΌΟΝ Β6η56 88 του] οποουγαρο ἰπθτι 
ἴο0 ΠΟΡΘ ἔοσ ἃ τοϊυγῃ οἵ (Π6 οἰὰ [ϑοοσᾶου. Οὐθάϊθποθ 
ἰο ἀοὰ κἱὶ}} πλδῖτα ΟἸ γἰϑίθηάοσω ἔγϑο ἔγοσῃ [Π6 υἱοίθμοθ 
οὗ βθουϊδν ΡΟΎΟΣ, δῃὰ ΤΟΔΩΥ [ῸΓ δατηϊββίοῃ ἰηΐο (ἢ6 
Ῥογΐδοὶ ἰϊπσάοτῃ οὗ ἀοα. 

ὅ. Τ|ι6 τρί αἰϑιηοιίοῃ Ὀούτοοη ἐμαὶ τ Βοὰ ἰδ 
αοὐδβ δῃὰ ἐμαὶ ποῖ 8 Ομοβδαυβ, τηυδὶ ἰοδὰ ἰο ἐδ9 
τ ὉΠΪ(Υ οἵ 116 : τ ῖ]6 (8.6 οοηδηβίου οὗὨ ἔμθ86 το 
τηυδὺ Ἰ68Δα ἰο ἀἰνἰβίοη, 116, δὰ Ὠγροοσγῖϑυ. ΤῊ δον 8} 
ΠΘΓΒΓΟΏΥ, ἐπ ἸΒοῖΡ βυρογβ οη, τδὰθ ΒοῖλῈ ΒΟΙΌΡΪΙΘ 
ὙἩΓΠΘΙΠΟΡ ΤΠΟΥ ΒΒ ου ἃ ΡΔῪ μβαν εἶθ ἰτίθυΐθ : δπὰ [μ6ἢ 
1867 (ἄγον ἐμοῖς οὐσ ΜΜοββίδῃ ἰοὸ πὶ, ὙμΟ86 ροϊάσθα 
Βα οἰ ἐγ ἀϊαρίαυθὰ ταοδὶ ρ]ουϊ ουΒΙΥ ἴΠ6 ἰτηαρο οἵ αοα, 

6. Ζαησί. Βιδί, : 78 ΥὙΑΔΥ͂ ΘΆΒΙΪΥ ἰταδρίῃθ 
ΒΟΥ δϑῃδτηθαὰ (πο686 σοῃορὶἰοα γοῦυηρ 165 τηϊδὲ ΠΑΥ͂Θ 
ες πθπ ΠΟΥ ἀδρατιθα: ὑοκοὰ 5 ἸΠ6Ὺ τ γο ΠΟΥ 
οουἹἱὰ ποὶ Ὀυὶϊ ἔροϊ τθδὺ ἸΟῪ αηπὰ ἰμοῖρ ἰθϑοθοῦΒ 
τηυθί ἤδνα ποίπΐης Ὀυΐ οοπαδίοη ὑὸ ἐχροοὺ ἴσοι ἱμεὶγσ 
Θησουπίογθ τ} ΟἸἾτῖϑι, ; 

ἡ. Τηὸ ρῥϑουϊδν 0886 ποτα [δ τηλρὶβίγαῖθ οοῃ- 
ἔουμ 8 ΡΟ] [168] ἀπαὰ βρίτιυ8] βυ δ᾽ αχαοι, δἀπα οχογίϑ 
ΤΥ̓ΓΒΏΩΥ ΟΥ̓́ΘΡ ΠΟὨδΒοΐθηο6, ἃ8 Αηθὔοοϊιυβ ΕΡ᾿ ρΡΏδπ085 αἱά 
ΔῊ ΤΩΔΩΥ͂ ΟἴΠΟΓΒ, 18 ΠΟΡΘ ποὺ Δικ ὴ ἰπίο δοοουῃῖ, ἰῃ- 
ΔΒΙΩΌΟΘΝ 845 ἰ86 Βοιϊηδη ρονυογηπιοηΐ δὲ ὑ86 ἰἶπὴ60 οὗ 
ΟἸ δὶ ἰοϊοταίθα δὰ τοϑρθοιθά ἰδὸ στρ 8 οἵ σου» 
βοΐδηοα, δηα [ὉΓ Βοπηθ ἔπη δύθῃ ργοίθοϊθα ἴπ6 ΟἸσἧβ- 
δηβ (που ρ ἢ ποὺ ΟἸτῖβε ΗΪτη861) ἀραίπδι [86 ἴδπδι- 
ἰοΐθην οὗἩ 86 76:8. 

ἨΟΜΙΠΖΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΏ ἰοτιρίδιίου οὗ ον Ἰμοτὰ ἴο ῥῬγοποῦῃοο ἃ δίοξ.. 
ποτὰ οὗὨ το ϑ!]οα : 1. ΤῊΘ συπηίΐηρ διἰϊοταρὶ οὗ [Π 9 6ΘΏ6- 
τηΐθβ : 2. ἰδ 6 ἰπϑιτυμηοηΐϑ : 8. (16 1880..---ΤῊ6 ΡΟ] ἶσα] 
ταταρίαἰΐοηβ οὗ ΟἸ γί βύδηβ : 1. ΤῸ σοΐυβο ἰγϊδανο (Ἰπϑατ- 
τοσϊΐοι ἀπὰ το 6}110}}; 2. ἰο βδοτίβοθ ἐδ οομπβοίθῃοθ 

Ἂ [Ὁοπιρ. Οὐ ΒΝ ΚΙ, ἐπ ἴοα. ; ΚὙΒΟΪ οὔ ῥυγίηθϑϑ βίβη 
οά οπ τ1Ἀοῖνγ οοΐη ἀθποῖθδ τδδὲ ἰθιαροταὶ Γδίπχε Ὀθϊοης δὶ 
Ἐποῖν βουογδησο: βηα ἴδ6 παχοὸ οὗ Θοΐ ἱπηρτγϊηΐθὺ οἱ [89 
δου Ϊ οὗ τη ἴσδομοθ {πδὶ ΒΔΊΘΥΟΣ 86 ὯΘ6 ΤΔΚΟΒ οἰἶΠοΥ οΥ̓ 
ΒΙτ256}7 οἵ οἵ [πΠ6 σγοδίατοδ, οὔκἢςξ ἴο ὉΘ τοίεττοὰ ἴο Οοά,... 
Ῥείησοβ [Επ1018] Ὀοΐης τλοτο ἴδ πιο οὔ Θοᾶ ἴπαη οἱδιϑέ 
τῆοπ, ΟἸΚΩΐ 4180 ἴω Ττοπῆῖοσ ἴἰο Θοἧ Ὑδδίθτοῦ ΤΏΘΥ ΓΟΟΟΙΤΘ 
ἴγοῦλ τοϑῆ, ὉΥ ἀἰγοοίίης [ἰ 41} ἴο Ηἰἷν φ'οτγ."--Ρ. Β.} 



408 ΤῊΞΒ ΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΛΟΟΟΒΌΙΧΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΤΥ. 

(βοῦν 1γ).".---ΟἸ τσὶ καργοτοθ υἱοίοσν οὐϑν 4]}} [π9 δυη- 
πἷηρ δ!ῃὰ Δ]} {πὸ νυ] θηςο οὗ Ηΐδ Θπϑηίθα.--- ΤΠ ΘΟΌΠΒοΪ 
οὔ ἴπ6 ὑπροῦϊγ, ῬΒ. ᾿ϊ. ; μοἷτ' βῃδγοβ, Ῥγου. χσῖσ. ὕ.-- 
Ουππίηρ, ἴ06 δποίοης ἔθ] οὗὨἨ νἱοίθηοα, θϑραοίδ!] ἴῃ 
{86 χογογητθηὶ οὗ (Π6 ΒΙΘΓΑΓΟΝΥ.--ΟἸ τ 8 0}8 υἱούοῦυ οὐοῦ 
σαππίηρ 8 {}|6 νἱοίοτγ οὗ Ο0᾽Β Κίηράοπι οΥοῦ οσυπηΐηρ, 
--ΤῊο οοπίοβε οὗὨἩ (6 Τωογτὰ πὶ ἰῃ6 συπηίΐηρ οὗ Ηἰ8 
ἔοεοβ ἰοπάοὰ ἴο [86 ρἱογδολοι οὗ Ηΐ8 πίβάοτη. 1. 
ΤΠΟΥ ἰδ κο σΟΙΠ86]: Ἧς 18 ἰβΟΤΟυ ὮΥ ργορασοά. 2. 
ΤΏΘΥ που ]ὰ σπίδηρίο Ηΐπ : Ηδ βεοῖκβ ἴἰο ἀοἰἑνον ἐπ οτὰ 
ουἱ οὗἨΙΒοἷτ ΟὟ Βμᾶτο. 8. ΤΉΘΥ ῥγαΐβο Ηΐτ ἰῃ ογάοσ 
ἴο Ηἴἶ4 ἀοβισγισίίοη: Ηδ τοῦυϊκοα ὑμοτα, ἧι ΟΥΘΓ ἴο 
διοῦδο δῃὰ βδᾶνὸ ἰβοη. 4. ΤΏΘΥ πουἹὰ ζδἷπ ἰηνοῖνο 
Ἡϊΐτὰ ἰῃ μον οσῃ πο κοα ἀοδίρστβ: Ηθ ρυπβη68 {ποτὰ 
ἴῃ Ηΐβ γἱρῃὐθουβηοθβ. ὅ. ΤΉΏΘΥ ΝΒ ἰο ᾿πάσο Ηΐπὶ 85 
Ευγ : δ αἰϑτηΐββοθ ἔποτὰ 85 δυαρθ.---ΤῊοΘ οονθηδηὶ 
οὗ {86 Βσγαγοβ δηὰ ΗἨογοά δη8 ἰῃ ογθῦ ἴο ΟΥ̓ ΒΘ] τὰ 
ΟἩγίδι.-- -Ἴοὸ στατίουβ ἀθοϊβίομβ οὗ ΟἾ ταδὶ ἰουομίηρ 
ΤΩΟΠΟΥ͂.---Τ)6 ΕΑΙΟἸΔΥΥ αἰδεϊποιίοῃ οὗ ΟΕ τῖδὶ Ὀοίπθθῃ 
Ομυτοὴ δηὰ διίδιο.-- -Τ 6 ἀσοϊδίοῃ οὗἩἁ ΟἸἩγίδῦ ὑρὸῖ τἢ0 
τί ρα οὐὁἩ ὕπβαν: 1. ΤΏΘΥ δύο στἱρι δ πο δτὸ ἀσγὶν- 
οἂ ἔτοῃ αοἀ ; 2. ἐπ6Υ δὸ δσοογαϊπδίθ ἴ0 {86 βρί γίϊι.4] 
τί 8 ΟὐὗὁἨ 186 Ἑσδπτοῖ ; 8. (ΠΟΥ τὸ δυδογαϊπαίο ἴο [ἢ 6 
τῖρηδ οὐὗἨ αοἀ.---)6 πτεῖριΐ οὗὨἨ 6 οἰδυδο, “ Απὰ ἰο 

,., Οοὰ ἱδπαὶ πἢϊοῇ ἰΒ αοἀ᾽ 5." -ΟὨἹ} ἢ6 γῶο τἱρμιν αἷδ- 
τἰσυΐϑ!68 Ὀοί θη το σου Β δηα οἰγἢ] ἀπί16 5 Μ11} ΚΟΥ 
ΒΟῪ ἰο σοπηθοῖ ἰμοτὴ δυίρῃϊ.-- -ΤῊο ὨγΥροοΥἑ 1041] Ὁ] ηἀ- 
ἱπρ οὗἨ τοϊϊ σίου δῃὰ Ῥο]οῦ : 1. ΒΥ πιο] ἀΐηρ 86 
ἄπ65 ἴο ἴῃ οἶγὶ] ρονογησηθηΐ, πθᾶάον ῥτγοίοχι οὗ βαυ- 
ἷπρ ἰδ τ ἢ 8 οὗ αοἄ : 2. ὈΥ Ββαογίβοίηρ ἴῃ6 τηοϑὲ βᾶ- 
ογοα τἱρῃὶθ οὔ αοά δπὰ Ηΐβ ομυτοῖ ἰο0 (ἢ ΒασΌΪΑΓ 
τ ΘΏΘΓ.Ἶ65 οὗ 86 βοτὰ ραϑίθοῦ βίγοηρσίῃ 
ΤΟΙ ΟΥΟΡΥ͂ ΠΟῪ υΠη ]Παϊΐο 0 Παγάθῃ ἐποσηβοῖνοϑ 

δἰγοβῃ.-- -Τηὸ ἰἤγοα Κίηὰβ οὗ δϑβδ πη ΐϊοἢ Ηΐδ8 6π6- 

« [76 ῃτοοοᾶϊηρ βοηΐθησδοθ ἴῃ ἴδ Πορμέϊείίδαΐ δυιὰ ἴῃ 6 
δοποϊυαάΐπα μπὴρ Ἴδε! τῆμα 4}. παΐ κοοῖοῃ 5, ΠΟΘΕΙ͂ Βα! 
8ἃ οοἸαϊηη, δῖ οὔἠἰτἰϑὰ δηϊίτο ἴῃ 106 Ἑάδ]ηΌῦ. {τ].. δηὰ [Π0 
Ἡοπιοιῖςα] ΠΠπ|5 Ὁ] σὰ 90]10Ὁ τὸ οἱΐμοσ οτ ἰθὰ ΟΥ̓ ΔΙῸ Ϊ- 
ἘΓΕΓΙΠΥ δὐτΙ ἀρμοά.--Ρ, Β.} 

, 

Γλΐθ8 τοῖχο Ὅρου ἰΠ6 οὔτδε οὗ ΟἸμτεὶ : 1. ἍῈῚ νἱο. 
Ιθῆο8 ; 3. τῖτἢ οσυπηίΐης ; 8. νεῖ σπαπηΐπρ' δηὰ τίολεθιου 
σοι ἰποά. 

ϑίαγζο : -- Οαπείεία: ὙΝΙεκοά [ιοατὶβ ὅτ Οἱἷν 
ἸΏΟΓΟ Ἡἱ]οϊκοὰ δὰ τηδιοἰουῦβ ὉΥ ΚΑΙ ΒΕῸ] πασηΐπρα, 
εἶ Ἐν πανσε αὐ απ φόνος νας στοοϊκοα δηὰ ἰδ 
βίταϊ ῃϊ ( 158. χχυϊῖ, 1; δγαὶ ἱησ, ἰποῃ τι )-- λρο ποτε υε πεὴς 
ΡΙαὺθ ΒΟΟῚ ὈΘΟΌΣΙΘ 0}6.---Η 168. δηὰ 1ἴδσβ δ γὸ 
ΒΟΠΟΥ͂ Οἢ ἰδεῖν ᾿ἴρβ, δῃηὰ καὶ} ἴῃ ἰδεῖν μεασίβ, δ. ἵτ. 
21.- Ομεοπεῖ: Το ῥσγαΐβο οὐ ὈΠΡΟΑΪΥ τηθ ἷ8 0] οἵ 
ΒΏΔΙΘΔ.---Ζείδίμδ; ΝΟ αἰίδοὶς ΠΟ Ουὔπηίηρ, οὗ ΔΏΥ 
ΔΥΘῚ] ἀρσαϊηδὶ [86 Πωοτὰ.---Ηὸ πΟ 88 αοα᾽ δ ποσὰ δινὰ 
ἰσυϊῃ οα Ἦΐθ αἰὰθ ἷβ βυγθ ἰ0 ΟΔΙΤΥ ΟΠ {δ|ὸ νἱοίοτγ.-- 
Οεἰαπάον : Ἠδ πῖιο σουἹὰ ρμυὶ ἰὼ ββδσηο δὰ δ βεῖ- 
γδηΐβ ΜΠ} ἩΪπηΒ ΙΓ θ6 Ρυὶ ἰο ΒΏΔΙΏΘ.--- Τὸ οὐππηίην 
ἩΠΐοἢ του] οηῖγαρ πβαοσα 18 1186} σδαρθι. 

1800 :--- ΟἸτῖϑι βῆοτβ μοτο ἴΠδί ἰΐ ἰδ ποὶ ΗΪβ μαν- 
ΡΟΒΘ ἴἰο εἴἶδοῖ ΔΩΥ ΘΠ ΔΏρΟ ἴῃ ΘΑΓΙΉΪ ρο εἰς δ] τοϊδοδθ 
(1Παὖ ἰδ, πῃ ἃ Ρο  οδ] δηαὰ Θδγί]Υ πὰ). 

Ἡσωδηεν :---ΤῊ6 Ττυῃ, ΟἸγίβι, δίδπὰβ Βόσὸ ἴὰ ἰδ 
Ῥἕοβθοο οὗ ζ8]βοῃοοά.---ἰἰ ἰ6 186 τοοδίίομ οὗ [Π|6 μέουθ 
ἴο ἴᾶγὸ ἴ0 ΙΟΥ6 διηοηςβ ἰπο86 ὙΠῸ ΘΟΠΌΌΔΙΪΥ ρεῖ- 
γοσὶ μοῖρ ποιάβ.-- -ΤῊῆο ΟἾ γβ δ Ὀοασΐησ ἰοπεγὰ 
{πα νασγίουβ ρο} ἴοι] ῥῬαγιΐοα ἰη 1Π6 ποτ] ὰ.---- παῖ (867 
ἀἰὰά ἴῃ οὐπηΐηρ δὰ τηδ]ῖοθ, γὸ βῃουϊὰ ἀο ἴῃ φδαγιοαὶ 
ΒΙΠΟΘΓΙΥ͂ : δ8ις ΟἾγβι}8 δανίοθ ἴῃ 41} οβδϑδοβ οἵ ἀουδὶ 
απὰ οοπῆῖοί οὗ ἀυ{168.---ΤῊ ΟἸ τ δι Εἰνίηρ, πρᾶεῦ 
πὶοκοὰ ρονογηπιοαὶ τασδὲ δα τοϊὶ ἴῃ 811 ἰμϊηρ ἐδεὶ ἀο 
ποὺ πηοϊοϑὶ Ἦΐβ ΘΟΠΒΟΪΘΏΟΘ.---Τ 6 νοΐοα οὗ 8 ΟΣ 
οὨ; ἴδ ἀπι168 οὗ δυὈ]οοί3.---ΤῊοὁο. Ομ γβιΐδη ἀ τὸ 
οοητηθηα ἢἷ8 γοϊϊσίοη ὈΥ ἷ8 οἷν! δὰ ρο 68] μοη- 
681γ.---ΟἸ γί δι 8 ΠΡ ἴῃ 106 ΔΗΒΊΤΟΣ ἴο ἴΠπ|686 4068: 
τίομβ οοποογπίηρ ἴῃς ἀατὶςβ οὗ δυ᾽θοὶβ ἀπὰ γ]εγα. 

Κεϊηλαγὰ :---Τ ὁ τῖρσοῦ οὗ δυ Ὀ]θο᾽δ ἴο ἱπάρο ἴδ τυὶὸ 
Δα ΘΟΤΩΙΤΩΔΙΠ(Β οἵ [Πποῖς ζΟΥΘΤΏΟΓΑ.--- 7. Ἡ, ἩΤοἱ :-- 
Ηον ἹΠ|16 ἴ86 1, οτὰ ἰα βοσυϑᾶ ὮὉΥ ἴαἰβα ὑταΐβο.--- 
δαεὶ π-π 6 ταοβὶ ρἱουβ ΟἸτἰβιίδῃ ἰβ ἰμ6 Ὀκδὶ οἷν 
ἴσθῃ. 

Ο. Τῆι Αὐἰαοῖ οΥ ἐλο ϑαάάμοοοι, ἀπά ἰδα γὲοίοτν οὁ7) ἐδ4 1ογά. Οπ. ΧΧΙΙ. 28-.88. 

(Μασῖς χὶϊ, 18--27.: λ|Κὸ χσ, 27--40.) ᾿ 
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[δὰ Π6Υ. 

τουοβιηρ [σΟΠο μη ρ 
ΒΡΟΚΘῺ ὑπῖο γοῦ ὮΥ͂ 
ἰμ6 αοἀ οἵ ὅ4οοὺ (Εχ. "1. 6) 

1 Ψῶνρ, 98. 
4 Ψο τ. 96.---Πλιοσ αν : απὰ ἰλ6 νεῖ, λαοίπρ πιαγτ δα, αἰεα (οΥτ! τπα 

ΤΊ βαπιο ἀΑΥ οδπλθ ἴο εἴτα {π6᾽ Ξααάυοσθοα, τ] 10} 
24 τϑοίϊοῃ, δῃα δδίκϑὰ δῖ), ὥδγιηρ, Μαβίθσ, Μοββθ βα!ὰ, 1 

ἢΪ8. Ὀτού ΠΥ 8}}8}] ΤΏΔΙΤΥῪ [18 16, δηα ΣαὶΒΘ ὉΡ Βοθα ὑμὐο ἢ18 Ὀτοί 6 Γ, 
ὙΠ} 8 βουὴ Ὀτοίῃγθη [Ὀτοί 615]: δπᾶ {πΠῸ ἢγβί, θθη 6 μδὰ τηδιτθᾶ ἃ ΦῬηθ, ἀβοεδβαὰ, 
δηᾶ, μανὶπρ' πο ἰβ8ι6,3 16 ἢν ἢ18. τα ἀπίο ἢ8 Ὀγοίμδγ: ΓΙ κονσῖβα (ῃ6 βθοοηᾶ α]βο, δῃηὰ (89 
{πϊγὰ, απΐο {π6 βαυθηί [αηΐο {Π6 βου θη, ἕως τῶν ἑπτά]. Αἰ πᾶ ]αβὲ οὗ 8}} {μ6 πτοταδῃ ἀϊϑὰ 
αἶδϑο. ἸΤΠὀΓΘίογα ἴῃ 1ῃ6 τοβυσγθοίίομ, Πο96 τυ 8}14}} 8118 Ὀ6 οὗ [88 βενϑὴ [ὉΓ [ΒΕΥ 81} 

6805 Βηβνογρα δηα βαϊα αηίο {1}, Ὑ 6 ὅο οἵ [Υ6 δσὺ, 50 δδίσαυ, πλανᾶ 
τσὶ Κηονίηρ [886 ϑ'ευρίαγοθ, πὸ (Π6 ρόνοῦ οἵ ὅοἁ. Εοτν ἴῃ ἰῃ8 τοβυστθοῦοῃ {μι 6Υ̓͂ ΠΟΙΙΒΟΓ 
ΤΩΔΥΤΥ͂, ΠΟΙ 8ΓΘ ΟἾΨΘΙ ἰῃ ΤΩΔΙΠΆΡΟ, ὈὰὉ ΔΓΕ 88 {}|6 8Δη66}5 οὗ αοαἂδ᾽π ἤδθανθη. Βαὶ 89 

{Π6 Ταϑυγγθοίίοη οὗ {Π6 ἀδδᾶ, αν γὸ ποὺ τεδα ἰδμαῦ ᾿νῃ]οἢ τᾺΒ 
ἃ, Βαγϊηρ, 1 δῃ [86 αοἂ οἵ Αὐταιδηι, πὰ {π6 οἂ οἵ 1588ς, δπά 

Οοά 8 ποῦ {με αοἄ" οὗ τι6 ἀθδᾶ, θυὶ οὗ {86 Ἰινιπρ. 

Αμᾷ σ]οὰ ὑμ6 ταϑ] 46 Πραγὰ ἐλύδ, ἈΠΟῪ πσαγὸ δϑίοη δ! οα δὲ [Π18 ἀοοί τ] η6. 

ἔτη} ΒΔΥ͂ ἐμαὶ {Π|6 16 18 ΠΟ ΤΕΒΌ 
δι ΤΏΔη αἴθ, μδυὶπρ πῸ ομϊϊάγεπ, 

Νοῦν (Π616 Ὑ6ΓΘ 

ΤῊΘ δγί(ο]6 15 πταπεπς ἴῃ Οτοοῖ δηὰ δῃου)ὰ 6 οτ! ἰοὰ [ἢ 186 ἔτε].--Ῥ, 8. 
γ»γίοὰ απὰ αἐδά), απὰ λαοῖπρ πο δοφϑὰ, ἰσ1 Ἀΐ 

εὐὐγε ἰο λέε ὑτοίλεν, γαμήσας ἐτελεύτησε᾽ καὶ μὴ ἔχων σπέρμα, ἀφῆκε, κιτ.λ.--Ρ. 8. , 
ὁ γον, 11..-- Τοῦ Θεοῦ 1 οπεεἰοὰ 1 Β., Ὁ., οἷς., δοοοτάϊης ἰο Μογεν οἢ δοοουηὶ οἵ ἈατΚ ΧΙ! 96 [ὡς ἄγγελοι ἐν ΤΟΙ 

οὐρανοῖ:]. 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙ, 285-88. 8399 

4 ον. 82.--- Το δοοοιᾷ Θεός [ϑεῦυτο νεκρῶν} [6 εἰτίεκσῃ οπξ Ὁγ ΤΔΟοΒτοδηη ΟἿ ἴδ 6 δαί τ" οἵ Β.. Γ.. οὐδ οἴδον δῃηοίϑηϊ 
ΜΒ. Βαϊ δετο, ἰοο, ΜοΥοΥ ἀοίδιδδ ἰξ, δῃ ὰ Ἔχρ.δίηδ ἔπ: ὁσζωίδαίοι ἕγοσῃ 189 ἀδδίγο οἵ δοργίδιδ ἴὸ οοῃΐοσηι ἴο Μαδιὶς δυο 
1κικφ. [Ομ τῖϑὰ τα Οοὰ, διπαὶ:.} 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γος. 38. Βα άπορϑθε.--- 5... Σεσ. Νοίεβ οἱ ΟἈ. 
ἢϊ, 7, Ῥ. 71, διὰ ὙΥ ποτ᾿ Β δρίϊοϊθ ρου ἰδοτω. 

Ὅ78ο 560 ((680}).--- 6 οἱ Ὀοΐοτα λέγοντες τηυδὶ 
ποί Ὀ6 ρσίνοη υὑρ, ἰπουρῖι πδηϊηρ ἰῃ Β.., Ὁ., δμρὰ οὐδοῦ 
οοὐΐοοϑ. ὅ:6 ἀο Ἦ οἱΐο. 

ΤΈΏΘΣΟ ἰ58 ῃὩ0 ΣΟΒΌΣΙΘΟΙΟΙ.----Ἰὐ ΤΟΔῪ Ὀ6 δαϊζοα, 
ἸΟῪ ΓᾺΡ δηὰ ἴῃ Ὑμδὲ ΒΘΠΒ6 ἯΘ ΔΓῸ ἴ0 Γαραγὰ (Π6 α68- 
οι οὗ (6 βαδάμποροθ 88 ἃ ἑοτηρίαίοη ; ἔογ, ἀου Ὀ.1688, 
ἐποῖν αὐοδίίοι 8180, {1|κ6 ἰμδὶ οὗ 6 ῬΒΑΥΒΟΟβ, Ὑ͵Δ8 
ἔγαϊηθαὰ σὴ ἃ υἱὸν ἴο οπίθηρὶο οὖν [οτὰ ἰῃ ΒοθΘ 
τωδῖίζοσ οὗ δοουβδίίοῃ : δῃα {ΠΘΓΘΙΌΓΘ Ὑ6 ΤΩΔῪ 8580 16 
[δὲ ὑποῖν τδ]1ο 6 τὰϑ ἴπ6 οουπίοτρατι οὗ (Π6 Τγ4]106 
οὗ ἰδο0 ῬΠατίβοοϑ, [Ὁ ἮΔ8 [06 ἰαϑ5ὲ ΘΟὨΒΟαΌΘΠΟΘ Οὗ 
ῬΑ γίβαϊβτη--- πῆ ϊον πὸ Ῥμαγίβοο, Βόνσουοσ, που]ὰ 
ΟΡΘΏΪΥ ΟΣΧΡΓΟ585---ἰῃδὲ π0 ἰγὶραΐο γ)͵ὰ8 ἴο θ6 ρίνοῃ ἰὸ 
Οεϑδν, Ὀσὶ ἐπα Πὶ8 ζουογηπιθηΐ γἃἅὰ8 ἰ0 Ὀ6 οΥογυση θά, 
Νοῦν, 1015 τὰβ ἰπ6 μοί οη ἰο Ὑμϊοἢ ΠΟΥ͂ τὶ βῃ θα 
εδιβ ἰοὸ οοτητἶν ΗΪπηθ6] , Απὰ 80 30 ὑμ6 βαάάυ- 
60665---ἰπουρ ὙΠΟΥ ἀἰὰ ποῖ οοτὰθ ἔογνγαγαὰ τὶν ΔῈ 
Οὔἰϑροῖκοι ἀθηΐα) οὗ ὑμ6 τοϑυγτοοίίοη---οροὰ (δαὶ 
ΠΟΥ πουἹὰ τλκὸ ὑἰπ0 Τ᾿οτὰ δρρϑδᾶγ ποίμίης Ὀυϊ 8 
δαάάυορο, δηὰ ἸΠΟΓΘΟΌΥ οἰδβοίθα!! Υ το Ηΐπ οὗ 41} Ηΐδ 
ἰπῆυομοο δηᾶὰ δυο οῦ ον τὶϊὰ ἰῃ6 Ῥϑορὶθ. βΒῃου!ά 
ΠΟΥ ποὶ ἰππὺ8 ροῦ {86 Ὀοίϊον οὗ Ηΐπι Ὀοίοτο [86 τηυ]- 
Εἴαάο, ὁ τγὰβ ῬγοΟΌΔΌΪ6 ἐμαὶ Φεϑ8 πουϊὰ ρσὶνϑ βοὴ 
ἱπιοτφγοίδιίοῃ οὗ ἴμ6 ραβϑϑαρὸ δηῃὰ οὗ [86 ἀοοίγϊῃθ 
ὙΠΟ σου ὰ Ὀτηρσ Βὶπὶ ἰπῖο οο]]] 8ῖοη τὶ Μο868 
διὰ ἰμ6 αν. Βυὺ ΠΟΥ͂ ΒΟΔΙΟΟΙΥ͂ ὀχροοίοα βυδὴ ἃ 
ΘΟΪυϊϊδοη 88 Φοϑὺβ ρᾶνο; ἴξΐ Πόουοῦ δηϊοσοὰ (μον 
Ποῦ 8 ἰπαὺ Ηρ που]ὰ τῇλκθ 80 οἶθδῦ δὰ ἀοδηΐὶο 
ἃ, ἀἰδυποιίςοι Ὀούνοοη [18 116 δηὰ ἐπ ποσὶ. ΤΏΘΥ 
Βοροα {παῖ λον βμουϊὰ οοπῃβίγαϊη Ηΐπη υ] οἷν ἰο 
ΔΥΟῊῪ ἰδμοὶν βοογοῦ ἀοοίτίηθ, ΟὐὑΘΏ 88 ἰπ6 ῬΒδγίϑ6 08 
Βδὰ Βοροὰ μαὺ {Π6γ ταὶρσΐ το Ηΐτ ἀοοΐαγο Ηϊτα- 
8617 ἃ οοῃδβυτητηδίο ῬΏΔγίβ6ο. 

γον. 24. ΝΝαδῖοσ, 'οδθοῦ βαϊὰ.-- -θαὶ. χχν. ὅ. 
ΑΥ̓͂ ἔγοο}γ αυοϊοά εἶθ Μοδβαῖο ἴανν -ομοογηΐηρ ἴδ6 
γί γαὶο τηυτίασο. [Ὁ ἯΔ8 ογἀδίποα, ἴον (8.6 Ὀγϑϑοῦ- 

Υδῦοι οὗἁ ἔδυ] 65, ἰμαὶ ἰἢ δ δῃ ἀϊοὰ πὶϊμοῦΐ τλα]θ 
586, ἷθ ὈΤΟΙΠΘΡ ΒΒΟυΪ ΤΩΔΙΤΥ͂ ἰῃ6 ἩΙΔΟΥ, δηὰ δαὶ 
186 Βτβύθοσῃ βοὴ βου Ὀ6 Ὠεοϊὰ ἱπ {π6 τορίβεουβ ἴὸ 
6 [Ππ6 βοὴ οὗ 86 ἀοδὰ Ὀτοίμογ. (ΜΙΟΗΔΕΙΙΒ: Ξσεα- 
ἑεοΐλος ᾿κοολέ, 'ϊ. Ὁ. 98.) Οηἡ ἐμὶ8 1Π6Υ ΘΟμ- 
Βίγυσι ἃ βἰδγ ηρ Π }- πο ϊοῦ ἴῃ 84}1 ῬγοῦδὈΣ γ 
88 ὈυγοΪγ Βοι 068 δηὰ ὈΟΪΪΥ͂ δὰ ὈΠΒοσΌρυΪουΒΙΥ 
οαιτίοα οὐ: εἶν αγγραταθης ἑλκίηρ ἰξ 0 σταπιοα 
δὲ, ᾿ἔ ἰθοτο ποτα Οὐ Ὁ ἃ τοβυστθοίου, ([Π6 Τηδττίδρθ 
Τουδὺὴ ΠΟΟΩΒ ὯὈ6 ΓΟΠΟΘα ἰῃ δηοίθον ποιϊά, ΤΉΝ, 
(δοῖν ἀοβίμτι τγὰ8 ἴο ΒΏΟΥ, ουἱ ΟΥ̓ (6 ἰὰνν (861, [μδὶ 
180 ἀοοίτγίῃμο οὗ ἃ τοϑυγγθοίίοη 11χὰ8 βοιμοι ΐησ ὑπΐθῃ- 
ΔΪ6, διὰ 8 ζτοβϑδ δβυγα γ. 

ον, 26. ὕῖο ἴδ9 βονϑεσι.---ΤΠαὶ 8, απο (86 
βουθῃϊῃ. 

Ψεν. 29. Νοὲ Ἱεσηοτσίης ἴδο Βοσίρίαζϑα, οεἱς.-- 
ΤΏΘτο 18 ΠοΓΘ ἃ ὑποίοϊὰ βουτοο οὗ Κπον]οάρο : ΗΟΪΥ 
Βοτὶρίαγο, δηὰ βρί τί] οχρογίθηοθ ; Οὐ, 88 ἴδ ἰΠ60- 
Ἰοχίδι πουϊὰ 88γ, ἃ ἴοστωδὶ δῃά ἃ τηδίοσί δὶ ῥγϊποΐρ]α. 
Ουἱϊ οὗ ἰδὸ ἱρμοόσάποο οὐἁἨ ἰδ8 ΟΠ6 βουγοθ ΟΡ [6 
οδον βρτυίης ἰ)6 βεαάάυοθθ δηὰ ἰδ6 Βαιίίου δ ϑι ἰοπά- 
Θηοΐοϑ ἴο0 ὀστοῦ, [ὑ 18 ΥΟΥΥ ΟΌΒΟΣΨΔΌ]Ο ἰμδὲ οὖσ [ογὰ 

Εν ἴβεις ἙάίπΌ. ἔτγδὶ. οτοῦ δ ἐλ6 ἐσοναπδα 977 (ατι8 ἀἄδηι 
Ἰοέφοοπι 0ὅ06. οπϑη Οἰεοίΐα, οἷα), πὰ τμπ8 τηδῖκοβ [ἢ 9 

φτσοτϑβ οὗ Βαοάἀάιοἰδπ) απὰ Ἐδιοηδ ἰϑτὰ ΘΔΟΙΏΔΙΙΥ δρτί ας ἔγοῦ) 
(6 ΗοΙγ δοχίρἝυγοδ δηὰ δρίτἰ τ] οχρουίοσοο --- Ρ. 5. 

Φ 

ἀοοθθ ποῖ οσηέγομξ ἐμοὶ πὶτ ἰῃ6 τοῖπικο, ἰμαὶ (δ 
αἰά ποὶ Βοϊὰ ἰσδάϊϊΐοῃ βαοσθὰ, Ῥματγίβαίδτη ὑὶ 
βίποι ἰοὸ 16 ὑγδάϊ πο ῃ8 τγὰϑ ἢῸ οὔτ ἴον βδαδυσίβση, 
ΤΏ Ἰδίϊον οου]ὰ πόνον 6 βοὶ ὅτϑα ἔγοτι (8 ποχαϊοῃδ, 
Ὑὶϊπουῦ Ἰραττΐηρ᾽ ΤΑΟΤΟ ὈΓΟΪΟΌΠΑΙΥ ἰο βίθαν διὰ ΔρΡΙ͂Υ͂ 
ἰώ οὐτὶ ροβί να ῥγϊποὶρ 8, βόγίρζασο διὰ [86 βρίγίϊυδὶ 
118. [ἢ παῖ βθῆβθ, ἱβθῃ, γγὰϑ ἰδ ἐμαὶ {86} αἱὰ ποὶ 
ἀπαογβίαπὰ βοτρίυτο ̓  [πὶ 80 (ἈΓ 88 [ΠΟΥ {αἰϊοὰ ἰο 
ἀΐβοοσα ἱπ ἰΐ ἰἰ8 οσὰ ᾿ἰνίηρ βυθβίδποο, ἐΐϊ8 ρου δ Ρ 
τηρδιηΐπρ' ἴῃ Γαίθγθῃσο ἰ0 ἴΠ6 ἀοοίτίπθ οὗὨ ἱτηπηοτίδ! γ. 
Βαϊΐ (ΒΩΥ υπάἀοτείοοὰ ποῖ ἴδ ρουῦὸσ οὗ Οοὰ, ἱπδ8- 
ΤΩᾺΟΝ Δ8 ἐπΠ6Ὺ Ραῦ πο ἱγαδὺ ἴῃ ἴπ6 ροῦγοῦ οὗ Θοὰ οὐὸσ 
ἀοδί, ἰῃ ΗΪ8 ῬΟΥΤΟΣ ἴο ταὶβθ (86 ἀθδὰ ; δῃὰ ἱμογοῖουθ 
Βιδα πο ΔΌΪΕΥ ἰο οοποεῖγο οὗ οσ διιἰοἰραΐθ ἐμ ρ]ογὶ- 
βοαίίοη οὗὨ 186 ῥγοϑϑηὶ ΒΟΥ ἱπίο δ πίρῃοσς βίδίο, ἰηΐο 
8 11}6 ἰῃ πιοἢ Ῥγοϑαηξ ΒῈΧῸΔ] το δ οἢ 8 βῃου]ὰ πὸ 
Ἰὼ. βιι δἰδιὶ, 

6Ρ. 80. Ϊπ 1:9 χοδυχζϑοοιοι,--- ΕΥ ἴσβοδο : [ἢ 
ἴ86 τοβυττοοίοη 116, Μογοῦ, οὐ 106 οἵαν μαπὰ : [ἢ 
186 γἱδίηρ, [ἡ ἀοθθ ποῖ, βουνοῦ, ροϊπὺ τποτοὶΥ ἰὸ 
186 τιοτηθηὺ οὗ ἐπ οοτητηθποολθηὶ οὗ ἰὴ πο 118 : 
Ὀαὺ ἰο {89 βίαίθ ἴῃ νι ϊοῖι ἰμδὲ ἰβδιιθβ, 88 ἐν τῇ παλιγ- 
γενεσία, οἷ᾽. χὶχ, 28.--ΝΟΥ αίνϑα ἐπ 
ΤῊΪΒ ΒΔ8 τϑίθγθῃοα ἰ0 186 ουδίοτα οὗ δα δον, ἰδμαὶ 
106 ἴδιῃδθ τροηθοτβ οὗ {86 ἔβπλγ πόσο αν ἰὴ 
Τὴ ὈΥ̓͂ ἐμοὶγ ἔδλίμοσ, Τὴθ τοϑυτγθοιίίοη ἷβ ἃ 
ὐρθον βίδιθ οὗ ὑμἰηρβ, ἴῃ τ] οἢ ἀθαὶῃ '8 Ἔχ συ θηοα 
ἴῃ [86 ρμἱογβοαίίοι οὗὨ 116, διὰ δ]} (δὶ Ρογίδιπίησ 
ἴο τρλετίδρο δηα ἴΠ0 Β6Χ68 ἀ0π0 ΒΥΑΥ (0 Κ6 χχ, 86 - 
1 Οον. συν. 44). 

ἈΔ8 186 Δῃ 615 ἰῃ: Ἡϑαν ἢ .---Τ αὶ 18, [86 Δηρο}8 
ΠΟ 8Γ6 ἰῇ Βοδύθῃ. Μουογ: ΤῊΘ τίβοῃ ἃγὸ ποὺ γοὲ 
ἰπ Βοάσθη, Βαϊ σοΟμρασθ 2 Οὐν. νυ. 1 ; 1 ΤΏοδ8. ἷν. 
11. ὙΊ {86 ὅγβι γοδυστοοιϊΐοιι Ὀορίηβ ἰδ 6 ἐγαηδί οι 
ΟΥ̓ ΘΑΡΙΒΙΥ πδίασο ἰηΐο {88 ὨΘΑΥΘΗΪ : δπὰ τὶ [Ὠ6 
ΚΟΏΘΓΔΙ ΣΟβΌγγθοιοη θαυ δὰ ἤοδύθῃ Μ1}} ἤανθ Ὀ6- 
ΘΟΠΘ ΟὯ8 ἷῃ 8 βου βϑαὰ ΠΕΘΥΘΏΪΥ ἀοπιαὶθ. “Ὑἴ0 Βπὰ 
ΔΙΩΟΩΡ ἴμ6 ΒΑΡΌΪΏΒ δἰπιΐϊας πούδοηβ οὗ (6 διϊυτο 
τ ἰδ ο:5 οὗ (86 θΟὰΥ δηὰ οὗ [89 Β6Χ68 (869 ΥΥ͂ οἰβίδἰ ἢ) : 
Ὀαυὺ 4180 8:0} ἃ ἸΟΥ͂  ΒΘΏΒΌΔΙ Υἱοῖν.88 ἰῃ 18 : νέον ἐΐία, 

ἀμοδιιδ περεῖξ ἐπ ἦοο τιπο, ρνυἱονγὲ γεδίϊδυέων 
ΠΡΡΔΙ ΜΝ 7)ιίωγο. Ββοβμαδν." Μογοι. 

γεν. 81. Βαῖ οοξο τοασγϑοϊίοι οὗ 
ἴμο ἀϑαδὰ.---ἶ 808 ἀοιηοπβιγαίθβ (ἢ 6 γοϑυγτθοίΐοα ὮὉΥ͂ 
[6 6) Εχοά, 11}, 6, ΤΈΘΥ ἄγον ἐδοίν δυρυπιοπὲ 
ἔτοτα ἐμ ΤΟγΘΉ, ἔγοτα ἴῃ 6 ὈΟΟΚΒ οὗ Μοβϑβ: δηὰ Ηθ 
βηὰβ Ηΐβ8 ὑγοοῦ ἴῃ [86 βαηθ"" 6 Ἡοἰϊο : “" ΕΤοῖὰ 
188 1886 ΘΥΓΟΠΘΟΌΒ σΟποϊβίοῃ τγὰ8 ἀθάποορα, ουθη ὉΥ͂ 
1.6 Εαίδοτβ. (Τοῦ. ἀ6 Ῥγαβο. οαρ. 4ὅ : Ηϊΐογο. 
αὐ ἴοο.), διὰ ὉΥ͂ Ἰαΐου αἰνίηοϑ, ἐμαὶ ἴἰμΠὁ Βαδάμποοοθ 
δοοθρίρα οπῖν ἰμ6 ὅν ὈΟΟΚΒ οὗ ΜοβθοΒ δϑ σδῃοηΐοδὶ 
Δ ΘΙΤΟΣ ὙΓΠΙΟἢ ΟἸΒΏΒΊΒΘτι ΒΘΘΏ.8 ἰ0 τοδὶ). ΟὈΏΡ. 

ἴποῦ, τί. ϑασαμοᾶδν.," 8.0 αἷδοὸ ογος ; αὶ ὈΟΙᾺ 
οὗ (δοπὶ βανὸ σδίποῦ ἴ00 οοηβάθη!γ δἀοριοθα ΥΥἱμ6 Γ᾽ Β 

6 ΟΟΟΌΓΒ ἰῃ οοηηδοίίοη ΣΕ [ἢ ΔΡΡΟΔΓΔΏΟΘ 
οὔ δεδονδὰ ἴο Μόοβοβ ἴῃ ἴὯθ Ὀπγηΐης ὈσδὉ, τΥ ΒΓ Ολ χὰ 1156} 8 
διτ ΚΙ σ , δ τὰ οὔ ἴῃ ρον οἵ Θοἂ ἴο ργοδόγνυϑ τ δδΐ [ἢ ἴῃ 

ὨΔίητο τοῦδ Ρμοτίδ. ΑἸΡΟΒΡ: “Οὐ τὰ ἄοοθ 
ηοῖ οἱΐθ [890 δίσουᾳ ἰδα ] οη 68 οὗὨ [80 ΡΙορΡῃϑῖδ, δ 158. χχυΐ. 
19: ἘΖΟΙς, χχχυγῇ!. 1-14: δη. χίΐ. 3, Ὀυϊ ΒΑγ5, 85 ἰῃ [ΚΘ 
(χχ. 87), ' δ0όπ λίοδοβθ ἈλΑ ΒΏΘη,᾽ οἷο, Ἰοανίης ἴΠ 056 οἴμοῦ 
ἩΪΓΓΠΘΑΔ6Β ἴ0 ὃθ δ ρ) 6, ΤῺ ΚΒ οὔ Μοβδβ τγόγὸ ἴῃ 
στοαὶ δηὰ υ] εἰ τ .9 ΒΌΡΟΔΙ ΤὉΓ 411 ἀοσίτίηο : δηὰ ἰδ 18 [80 88» 
βοτίίου οἵὕ τη ΒΘΡΌΓΓΘΟΙΪΟΠ ΟΟΙΏ68 ἔγοτλ ῃ6 ὙΘΙΥ͂ ΒΟΏΓΟΘ 
Ὑ6Π09 [ποῖν αἰ Δ ΠΥ ππὰ Ὀ66ῃ οὐποιτυοιοά," ΤΏ ἴδ Ὀυτ- 
ἄδη οἵ ἴδο Ἰαν, "7 απι λό Ζονγα ἰδν Οοα," οουίαίηθ ἴῃ δορὰ 
οὗ ᾿πητηογί  ν δοὰ ἴΠ6 Ὀγοόσηΐδο οὐὨ {60 τοδυσγθοίίοη, ΤῺ6 
ἸΔῪ ἰδ [86 Βεαγά δ}}6}} γι οἢ οοπίαίη2 δοὰ Ῥτζοϊοοίδ [80 ργθ- 
οἰοῦδ Κογηοὶ οὔ ἴ8ο βοδρυ).--Ῥ, 5. 

[Το 
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ΤῊΕΒ ΟΘΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΧΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

τίοτβ" ΤΏ τοῦθ οὗ ϑοβορμὺδ (Οὐπέγα 4 ρίοκ. 
ΐ, 8), ἰλαὶ [86 τΒΟ]6 οὗ ἴπ6 ὑνποπίγοιῖπτο ὈοΟΐκΒ γσθτθ 
οδἰθοσηοθὰ αἰνίηθ ὉΥ (86 ον πὶϊπουϊ οχοοριΐοι, ᾿85 
ΠΟ ρῥϑυίίουϊαν περὶ; ἴοσ Ὠ6 8 δροδιεΐηρ ΟὨΪῪ οὗ {16 
ον ΩΟΏΘΣΔΙΥ, δὰ ἴῃ ΤΏΔ88 ; δῃὰ 1ἰ 18 νγ}} Κηοπτῃ 
(δδὲ (6 δεαδάυοοοβ ἀϊὰ ποὶ ἀδγὸ ἰο τηδῖζα ἃ »μδίδο 
ἄοσπια οὗ τμοῖγ τοὐθοιϊίου οὗ ἰ)6 ρμοοι-Μοβδὶο βοσίρ- 
ἰΌΓΟΑ, δηὰ οὗ (06 ἀοοίσϊ πο οὗὨἨ [86 τοβδυττοοίοη. [{ ἰδ 
Ὀἰαίῃ (μδὺ (86 δδαϑδουίίου οὗ Φοβορῆυδ Ἵδηροὶ 6 
δι ΓΙ ΟΕ ΔΡΡ θα ἴο 411 ραγιΐοβ, ἴῃ νἱονν οὗ [806 τοϊδιΐοι 
οὗ {μ6 Εββϑῆϑθβ ἰὸ 0 ἰδ οὗ δβδογἤσοθ, δῃηὰ οἱμθὺ 
τηδίίοτθ ἰῃ ἰμ6 ΟἹὰ ἸΤοδίδιωθηι, (8396 6 Ῥβϑαθο- 
ΟἸομιοοη68.) ΤῈ6 ῥδᾶδαρο, αυοίθα ὉΥ Ὑ'πον, ἔγοιι 
Φοβορῆυβ (4 πέδῳ. χἰϊ. 10, 6), ἀφοίαγεβ [μδὲ ἴἰμ6 5'δὰ- 
ἀυοθοβ ἰδυρῆὶ : δεῖν ἡγεῖσθαι νόμιμα τὰ γεγραμμένα, 
ἴμαὲ [8.6 ΒΟΙΪΥ͂ ττὶ ἰηρδβ τουδὶ θ6 Βοποσθὰ. Βυΐ {8650 
ϑοτίρίαγοβ τ Γ6 ὈγΟΥΪΟΌΒΙΥ ἀοδηρά ἰο "6 (δ ἔαιοῦ Ψ 
Μοϑες (80 Φοβδρῃυδ Ὠἰπ86}} βαυβ, χυϊὶὶ, 1. 4). Αἱ 106 
Β8ΙῺ6 ἰἰπι6 ἴΠ6ΥῪ τγοὐοοϊοα ἰδ6 ἰγδαϊοη οἵ [86 ζδίδογα. 
ΤῊυβ δον ἀοθηϊίοὶυ δοκποπν)θαροὰ ΟὨἹΥ 6 Μοϑβδῖο 
Βογίρίαγοι, δηὰ ἀοβηΐ 6 }} τοὐοοϊθα ΟἾΪΥ ἰγδαϊιίοῃ. 
ΤὨοῖγ ροπίιίοη, την ΐϊο, ἰοτασὰ [86 τοσηδί ποῦ οὗ 
(86 δογρίυγο, τγὰϑ ΟἹ οἰ 4}}}7 δὰ δι ίχιουδ οθ6. Ἰδδὶ 
δαά απέλεεὶς Ὀοίτοο οι Μοϑαὶο δπὰ ποη- Μοβαῖο βογὶρ- 
ἴυΓο8, πὨΐο Φοβορμυβ δἀάμποοθ, τγὰϑ δι θυϊοὰ ἰὸ 
ἰδοῦλ δἷϑο ὮΥ 86 Ταϊυὰ: Δέσαγωπέ ἰεσεηι οὐ ἰγα- 

ἱ πεὸ βάεηι λαδωεγωπέ πὶεδὶ εἰ, ἐη ἰεσα (186 
ἘΒοΓΔὨ) Θογίραρη, ὁγαί. ΤΈΆΏΘΥ ΘΟΓΔΙΩΙΥ αἰὰ ποὶ ὁχ- 
ΡΓα88 ΔΩΥ͂ ροβίεἶνα τοὐοούοηῃ οὗ ἰδ6 ποῃ- Μοβδίο β'ουρ- 
ἴπγοδ, Ὀδδαυδ6 {ΠῸῪ ἀυγθὶ ποῖ; Ὀυὺ (ποῖ Ὀδὰ δῃϊ- 
{μοϑὶβ Ῥ]δΐΥ οπουρῇ αἰβοϊοδοά ἰμαὶ (πο γ αἰὰ ποί 
δοκποπίοάρο ἴλοῖα, Ὀὰὶ πουἹὰ Ἀὲ ἀϊθροθοὰ ἰὸ οἷἶδϑ8 
ποὺ πιὰ ἰδ6 ἰγδαϊιίοηθ, πο 86} ἀἰὰ ταὐθοῖ. 
ΤΏ δποϊοηῦ ἰαϑ( πο 68, Ιλ οΩς ὙΔΙΟΒ ἰΠδὲ οὗ Οτίζοι 
ἷβ Ῥτοπιίηοθηϊ, ΜὙ}} τηαϊηϊδίη ὑποὶν ἴογοο, ἐμογοίογο, ἰῃ 
Βρίϊο οἵ ὙΥ ἱπογ᾿Β υἱονν ἡ 

γεν, 82. Σ ὅσα [ποῖ : 7 :᾿᾽0.62] ἔιο ΘΟ οἃ οὗ ΑἸ τα- 
ὮΔ1).---ΤῊ}5 ἀγρυμιοπίδίίου ᾿88 Ὀδοὴ ἰγοδίδα ὉΥ 
Ηδβο, ϑίγϑιββ, δπὰ οἰμοσβ, 88 ἃ βροοϊηθῃ οὗ σβὺ- 
ὈἱηΐῖοΔ) ἀἰα]οος8 ΟΥ ὁχοχοδίβ. (Οορ. οοπίτα ΕΡταγὰ, 
Κρ, οἴο., Ρ. 606.) Βυὶ ἃ κὶπὰ οὗ ἀἰδ]εοοίο8. το ἢ 
ἀρεῖ ἴῃ ἃ Ἰρ ΓΟ ἀδοορνθ ἀοιηοηϑίγαιίίοι τ σδπποῖ 
δϑογὶδθ [0 {π6 οσὰ. Τῃθ ποῖτα οὗ 186 διχιπηθηίδ- 
τίοῃ 1168 ἴῃ (δΐβ, ἰδ81 αοἀ ΡΡΟΟΙΒ ἰῃ" 106 Ῥαδβδρα 
αυοϊθα 88 ἃ ΡοΥβοῦδὶ (ὑοὰ, γὸῸ Ὀ6ΒΓΒ ἃ Ῥδγβοῦδὶ 
οονθηδηϊ το δίίοη ἰὼ ΑὈγϑῆδιω, 1βα8οὸ, δηὰ Ψδοοῦ. 
ΤῊΘ ὑμπουρῆν ογα οχργοβδοὰ 8 ἰηἷβ: Οοα ἐδ ἐλὰ 
[αυΐϊηρ, ἰλε ΟαΟοὐ οΥ ἐδδ ἰἰνίπρ (ΤΑ Δ} 0 Ὀτθτ 188); ΗΘ 
[86 04115 Ηἰπι86 τ06 αοἀ οὗ ΑὈτδδδτ, 15886, δὰ 
δοοῦ (πιΐῃο) ; ΘΟΙΒΘαΌΘΗΝΥ, ΑὈτϑμδια, 153886, δηθὰ 
Φδοο ἃσο ποὺ δ ρ]Υ ἀσβά, θαΐϊ [ΠΥ ταυϑὺ οοηίίπαθ ἴὸ 
Ἰΐνε 88 ἰβοβθ ἰὸ νθοιῃ ἀοὰ ἰβΒ ἃ ἀαοά. ΤΠ ἰάθδ οὗ 
ῬΘΙΒΟΠΔΙΠῪ 8. {6 τοοὶ οὗ 4]1 δυχζυμπιθηΐδ [ὉΓ ἰμ6 ἱτὰ- 
ΤΟΟΡΙΔΙΠΥ οὗἩ 106 βοὺ] δἀῃπὰ 186 τοβυττοσίΐου οὗ {86 
Ὀοὰγ. “ΤΏ βἰπαῖαν δυχυσηθΐ ἰῃ Μοπδαβοῆ, Κὶ 16. 
ἐς εευνν. ἰἱ. 10, Θ, ρρϑᾶσβ ἰὸ δυο Ὀθϑῃ ἀοσίγοα 
πλαυ 1818 ρδβϑαρθ. ὕορ. δριδιισοι, ἢ. 180.᾽" 

ΘΥΘΓ. 
[1ἰ 18 δογίαΐῃ (μδὲ (18 ἀρρυμιοπὶ οὗ ους βανίουγ 

δουϊὰ ποῖ ἴᾶγὸ Ὀθθη αἰβοογογθα ὈΥ ΔΗΥ͂ διηουπηὶ οὗ 
ἘΔΌΡΙ 1081] Ἰοαγηΐηῦ δὰ δουθῃ; δηὰ γοὶ Ὀοΐης 
ΟὨΘ6Θ ῥτγοβοηϊοὰ ἴὸ οὐν τχϊηα, 10 δἰ γὴϊοβ υ8, ποῖ 88 δὴ 
Δι ἱίσοΓ ἱπεροβί οι (Ἰἰκ6 τηοβὲ οὗ ἰλ6 ΒδΌϊηἰοδὶ, δὰ 

4 ἴ8ο ἢ85 ΑἸΤΟΕΡ ἐη ἴοο, : "' Ἴ 80 ϑοάἄποθοδ βοκποπὶοὐροὰ 
ἴμο »νγορλεία αἰφϑο, Δῃὰ τοὐφοϊοα τγβα ἴοι ΟὨ]Υ (666 [886 Δ ἢ» 
ἘΠΡῚ Ρτονθὰ ὉΥ ρον, δ οαϊιρδγίονὑμολ, ϑαααἀπμοᾶον)."-- 

Φ|1Ἃπ Πορδη: ἀν μεδησ, τ οΝ {ἰ1|6 ἘΠ ηὉ. ἔτεὶ. 1166} 
τοι οσδ ἐποογγοσέ δίωξονιοηίδ, ἰλὺ5 ἀοίης ἰη] πδί!ο9 10 [89 
Ἰοῖο Ὦσ. Ί πος, το ἰδ 0η96 οὗ ἴ8ὸὺ τηοδὶ οορβοίθοιουδ, δοοῖ- 
τοῖο, Β0 Το Παϑὶο Ἡτίζογο ἰἢ 81} ᾳυοϊδιί0:}3 δηὰ δἰδίϑηϑθῃϊ οὗ 

ΤΩΔΏΥ οἵ 16 ραϊτβώς Δἰ)οροσγίςδὶ ἰπιοσγοίδ 008), μαὶ 
88 ἃ Γ68] ἐχροαϊοῃ οὗἨ [86 ἴτυ τηοδηΐηρ οὗ ἴ86 μαϑϑ- 

ᾳυοιοα: ἐδτοπίηρ α βΒοοά οὗ Ἰίσμὲ ογεῖ ᾿ϊ, δηὰ 
8 τὶ πο ὁ δὲ ἰδ 6 μάθη ἀορίδβ διὰ οὐ 

ἔοτιβ οὗ [86 δοτίρίαγοα, Βιυΐ δ: ΠΙ ΕΥ̓ ἰδίκου, ἰΠ6 ἀζα. 
τηθαΐ οὗ ΟἸσίβὲ δνδὶϊβ ΟὨΪΥ ἔογ ἰἤοβα ἯὨΟ δίδῃὰ ἰῇ 

ϑομαὶ εουεπαπέ γείαξέοπδ πὶ ἰπ6 ἀοὰ οὗ Αἷτ: 
᾿μθῃ διὰ διὸ ἰδυ ρμδγίδικογβ οἵ {π6ὸ Ὀϊνίηβ ᾿ἰἴδ π ἰοῦ 
68 παύοσ 06 ἀοβίσογοα, δηὰ ἱτρ]ϊο8 δὴ δαϊηοηϊσαῃ 
ἰο ἰδς Βεαδάυοοοβ ἰὸ οηΐος ἰηίο ἰἢϊ8 τοϊδίΐου. ΤῊ 
ἰτωογίδ ἰγ δηὰ σοδυσγοοίίοι οὗ [6 πι|ιοϊκοα, πο ἰα 
88 ἴοι Ὁ]6 ἃ ἀοοίσί μα 88 ἴΠ6 τοδυγτθοϊίοῃ οὗ 86 ἱπεὶ 
ἷ8 οομίογίδοϊο, ἰ8 ποῖ ἀοηϊοὰ Ποτο, Ὀυὺ τηυδὲ Ὀς ὑαδοὰ 
ΟΣ Οἴδιοῦ ρβδδβδρεθ οὗ (δ:6 Βοετίρίυτο.--. 8. 

ΘΟΟΤΈΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. 7.6 Τεηιρίαξιον.--- 56 ΔΌονο. ΤῈα βαάάυορεβ 
Βοροὰ (δδὲ οἰϊμον ἰ86 Τωοτὰ πουἹὰ ΡΒ ΟΙΥ 5δποῦου 
(μοῖρ ροίγ διὰ ἔνοϊουβ ἀθηΐδὶ οὗ ἴῃ ἀοοίτίης οὗ (δ 
τοϑυγτγοοίίοη, οὐ οομίγβαϊοι [Π6 αν οὗ οθοα. Τὸ ἰδ 
ἯΘ ΤΔῪ δαὰ ἰὴ6 ζΟ]οσηρ ΟΟμΒΙ ἀοσαίϊοι :---ἰῦ [86 
Βααάυοοοθ αἰγοαάν ΚΘ οὗὁἨ [0 ΡΓΟΡΒΏΘΟΥ͂ οὗ Φο6δυ, 
(δι Ηδ πουϊὰ τίδϑοε ἔγοι {86 ἀθδὰ (δῃαὰ ῥγοῦδοὶγ 
δυάαδ δὰ τενϑαϊοὰ {18 ἴο ὑπο πὶ, 866 ΟΡ. χχυὶϊ!. θ8 
(86ῃ δεν ἰοταρίδιίοη του μάν ἃ βρϑοὶδὶ βἰσιὶ 
οδησο: ἰὲ πουϊὰ Ὀ6 ἃ δἰπὶ ἱμαὶ Ηΐ Πορθ οἵ [86 
τοδυγγοοίίου τᾶ ἀο]υβίνο αἰ υδίδετα, ἰμδὶ Ηδ τηῖσλι 
Μ6}1] ρδιβα, δπά, Ὀοΐογο [86 ἀοιοττηϊπδίϊοῃ οὗὨ ἰδ8 
εἰσθιοβὶ δυϊ ποι οα βμουϊὰ ἰδ εὔξοῖ ἴῃ Η]3 ἀσαίδ, 
τοίγοδὶ οι Ηἰβ ρῥγοίθηβίουβ δπὰ Ηΐβ σ01]6 ποτξ. 
Οαΐδρμδθ ἀπά τωϑην οὗ ἰμ6 Κβδημοαγίη σγοσα ϑδαάυ.- 
668. ΡΙΟΡΘΌΪΥ, ἰπογοῖοσθ, ἴθοτα 8 ΠετῸ ἃ οὐῦ- 
οοδὶϑὰ ἱμγεαιθηίηρ οὗ ἀραίδ, δῃὰ ἃ ἰοπιρίδιϊοα ἴὸ 
ΤΟΏΟῦΏ66 δηὰ τοίσδοί. 

ῷ. “ ΤΏΘΥ ῥγοίθαβϑα ἰὸ Ὀθ ἴΐιοβα γὙ0 ζπεῖο,---ἰδε 
᾿ΠΠυτγοϊπδϊοά ἴῃ [Ιαγο]. Βιΐ ἐμοῖς ἱκηον]οῦχε πεδ 
ἀεϊυδίοη ; δῃὰ ἃ ἀοϊαδίοη δῖοι τοδιθὰ οα ἃ ᾿ποίοια 
ἰχηογδηοθ.᾽" 

8. Το [μογὰ βρϑβῖβ, δοοογάϊηρ ἴο [Κ6, οἵ κὰ 
δἰϊαϊηΐηρ υπίο 86 τεβυστεοίοῃ. ἰα. ἴθ (06 τῇοτθ 
Ῥγθοῖβο γσοργεβοηίδίου οὗ {π6 τοδυττοοίΐοι οἵ (86 Ε]0- 
τὶβοά, ποῖ, ΒΟΎΘΥΘΓ, ΡΓΟΒΌΡΡΟΒΕΒ {86 Ὀδ5ἷ8 οὗ [86 
ἔδπογαὶ τοβυγτοοίίου, οὗ γιοῦ Μαιίμονν δρϑδῖίκα. 

4, Ἠθ ἱποἰἀθηία!γ βμονοὰ ἰδ β'δαάυοοθβ, ἨΐΠῸ 
ορροϑβϑὰ (μ0 ἀοοϊγί πο οὗ δηρεὶβ (Αςῖβ χσὶϊ!. 8), ΒΟ 
᾿τι16 Ηοὸ ἱπσυρδὶ οὗὨ ἰδεῖν γο)θοιίίου οὗ ἰϊ; ἴον [6 ἀξ’ 
ὡς ἰπρρκοη ἀδνι θα [0 ἐλό απ σεῖδ ἐπι λεατεπ ἃ8. ῬΟΓΒΟΏΒ, 
ΜΓ ΏΟΘΘ ῬΟΓΒΟΏΔὶ οχίβίθῃοο ἰῃ ὨΘΑΥΘΠ ὙΘ ΤΏΔΥ ΟΟΣ- 
ΒάΘΠΕΥ δββυτηο. 

ὅ. Το βαἀάποοροϑ δα ομδηροὰ ἴῃ6 Ῥοϑιεἶνα ἰδ 
οὗ αοά ἱπίο δῇ δρβίγδοὶ ἰδ οὗ οἰ ίοβος {ππδ θείης ἴῃ 
8. ἀουῦϊο βϑῦβο 1ἰκ {86 ϑιοίοβ ; ἱπ ἰδεῖν οπο οι δὰ 
τλοσα ἐγ, δηὰ ἴῃ ἐμοῖς ἀφηΐαὶ οὐἩἉἁ {86 ρῬογβορδὶ [αν 
ἀδιηθηΐδὶ οἰοιπθηϊδ δηὰ τσοϊδιίοπβ οἵ [116.5 ΤῈ 
ΘΟΠΒΟαΌΘΠΟΘ οὗὨ {πεῖν βγβίοσω νὰ8 δοδίδιθῃ ῥδῃῖδθ: 
ἴδω. Τθυβ, (86 αποδίίου Β6τΘ πὰΒ ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ 186 
ονἱάθηοο Ὁ ἴμ0 τοβϑυτστοοϊΐου, δὰ τμαὺ δ8 ἰδίθῃ 
ἄγοι ἰμ6 ἰδῪ οὗ Μοβεβ: δ ἀοιηοῃβίγδίἑοῃ ΜΒ ἴ0 
6 φαίνεαι ποι βμουϊὰ οχμὶ οἷς (ἢ 6 σογῪ τοοῖδ οἵ 
180 ἀοοίτπο οὗ ἰδ τεβυττοσίίοη, ἐμαὶ ἰ8, [86 ἀοο- 
ἰπἷπο οἵὗἨ δ ρογϑομδὶ ὅοά, δῃὰ οἵ Ηΐβ ρεγβομδὶ Ὀοσὰ 
ΜΠῚἢ ΒΌΠΙΔῺ ΡΟΙΒΟΏΒ, 88 ἴ86 Τουπἀδύοι οἵ ἰΒεῖς εἰεῖ. 

Φ.[ξ δοοσὴδ ἴο τὴϑ ἐμδὲ ἴδιο ῬΒδτίθϑοο γδίθοῦ οοττεόρομπὰ 
ἴο ἴδ Βίοίςδ, 1η6 βεήάαοοοα ἴο ἴπ6 βεοριίεβ δαπὰ ΕἸ ΠσΕΒ ΡΟ, 
1λ9 Ἐδϑοιδθδ ἴο ἰδο Ῥ᾽διοηίβιδ;; [86 δ'γαοῖ σοργοδεπί πα ἴ86 εἴ- 
τοῦ οἵ οτϊβοάοχίδτη δηά ᾿ο καὶ δαι, [Π6 δοοοπὰ ἰμδὶ οἵἉ γτδιοπδὶ. 
ἰδ δυεὶ που αγ Πότε ίδπι, 186 ἐμ τά τθαἱ οἵ τηγοιοίοσι, 
Νο ἀουῦὲ τηδην οἵ ἴ86 ατεύῖκς δηὰ Βοϊηδη βοερίίοβ δηὰ 
ΘΌΓΘΔΏΔ, 88 Ὑ6]] 88 ἴ)9 ἰδ οδϑα, πλδί ἰδ με 8 ΓῸ8 
δον οἵ ουὐϊιγαγὰ ΣρΟγα ΠΥ δι ἀσοεῦοςγ. -- ἢ", 8.} 
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ὯΔ] Ῥογϑοηοϊ 6. Απὰ ἴῃ 18 6886 δἷβδὸ ΟἸἾσὶβί 
Ῥγογοὰ Ηϊπβοὶῦ (ἢ6 βυργθὴδθ Τόϑοδοῦ, Ὁ [86 αὐο- 
ἰδίου. πο δ δαἀυσοὰ ἰπ ργοοῦ Τῇ πδιοηϊβηρα 
Ῥοορίο 6] (Π6 ροσοσ οὗ ΗΪβ δυρυγηθῃί. 

8. Τα ἀοοίππα οὗ Ῥαδϑυ!, 1 Οον. χυ. (σοιιρ. οἷ. 
γἱ, 18), 15. ἴῃ οὐ] οΟυ 8 ΒΔΙΤΏΟΩΥ ἩὶῈὰ (Πΐβ τοδυγτθοιϊίου- 
ἀοοϊτήπο οὗ πο 1,οτά, τ ϊοἢ ὀχ Οἱ 18 [86 βοοομά |16 
88 8 Ββίαίθ οὗ ἱτρογβῃ Ὁ] θη 688, βυ ]λο]  οἱογαϊοὰ 
αὗονο ἀραϊδ, διὰ Ὀἰγίῃ, δηᾶὰ ῥγοογοδίίΐοῃ, δὰ πὺ8 
ΔΌΟΥΕ ἃ} (86 δίαϊα οὗ Ὀθοοσαίηρ, 

ἢ. Ἅ8ε ταῦβὲ Ὀ6 οἡ ΟΡ χυδιὰ δραίπεὺ [8}6 δοΙὰ- 
ΔΘ ὉΠ ιἰδίοτ 8] Ῥδγα}}6] ἄγασσῃ Ὀοίτοοη ἰμ6 Βααάα- 
0668 δῃιὰ Βγδίριῃβ οὗ Ερίουγθδῃ, 8618 8}, βοηβυδὶ, δὰ 
ἱημλοτϑὶ ἰθηάοπου. ΤΉΘΥ ἃ ἰὸ ΌὈ6 τορσεγρα, Πον- 
ΟΥ̓́ΣΓ, 88 τ ΟΓΙἸγ-ΤΪπἀ ρα βοου]αγβίβ ἰῃ ἃ τῦοτο τοβηρὰ 
86η86, 0 δὰ 14]|16 ἰηῖο α ΒοδίΠ θη ΥἹΘῊῪ δῃα οβιἰ- 
τηδίίοη οὗ (ἢϊ9 ποτὶ. 

[8. Τ86 ΒΙΡ]6, νἱονίηρ τηδ ἴῃ ἷ8 οοτορ] οἴῃ θδδ 
δι ᾿πορτΊΥ 88 ἃ δοίης σοῃπίβιϊηρ οὗ Ὀοάγ, βου] δπὰ 
δρ᾿γῖϊ, ὑδδοῆθ8. ἴμ6 ἀοοίτπο οὐἁὨ ἱπτρογία ΠΥ οὗ {6 
ΒΟῸΪ ἰῇ ἱπβοραγ Ὁ ]6 οοπησοίΐου τὰ} [86 Γοβυστος- 
ἄοη οὗ 86 ὈΟΑΥ, δηὰ ῃοί ἴῃ ἰμ6 δὐβίσαοϊ, ὑγθδὶ δηὰ 
ΒΗΔΟΟΜΥ͂ ἕογστα οὗ παίυγα ϑιὶς δηᾶ γαϊϊοῃα δίς {8.60]- 
ΟἿΥ ψιίο πουϊὰ τηδὶπἰδίη ἰμ6 ἢγβθὶ δῃὰ ἀθὴν ἰδ 
δοοομα, Ναβί: “ Τηδὶ ἰΐ ϑογρίαυσοβθ διΐδοῦ ΤΌΤ 
ἱπηροτίδησα ἰο ἰπ6 τοβυττοοοῃ οὗ ἴ26 ὈΟΑΥ, ἰμδὴ ἰὸ 
(Π6 τότ βοὶ οοηῃθοΐουβ οχίβίθηοα οὗ ἴθ βοὺ] ἱπ ἐΐ8 
αἰδοηθοαϊοα βίαϊα, αυῖβϑβ ἔγοτα ἴμ6 ἔδει ἐμαὶ [86 ἀ18- 
οἰ οὐ] α βίδία οὗ {Β6 βοὺ] 18 οοπβδι ἀθγρὰ ἴῃ {μ6 ϑ'ογίῃ- 
ἴΌΓΟΒ 85 βοσῃοί ἱὴρ ἱτηροτἕοσι, ΔΌηῸ 80 ΤΑῚ Οἷ 80 
ἴμαι οσθὴ [86 δ8ου}β οὗ [86 πὶ Ἰοοῖς ἰοσνσαγὰ σα 
ἰηΐδηθ ἀοβῖγο ἴο ἱδμοὶς γουῃίοῃ τὶϊὰ μοῦ Ὀοάϊθ8 
(βοπι. υἱϊϊ. 11,28. Ὑουΐ (86 ὈΟΔΥῪ πδπ 88 ποὶ 
᾿8 πο 16 .]} 11{6."-Ρ. Β.] 

9. Τανϑίον, δον δηὰ Αἰΐοτὰ ΒΕ τοραγὰ ἰῃ6 
μον 8 δηβινοῦ, Τοῦ. 82 (ΟΟΙΏΡ. πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν 
ἴῃ [κὸ χχ. 88), 848 ἱτυρ᾽ γηρ ἃ σοποϊαδῖγο ἀγσζυταοηὶ 
δραΐηδὲ ἰῃ6 ἀοοίτπθ οὗἨ Ὀβϑυομποραηγοΐα, οὐ οὗ (86. 
δἴθορ οὗ ἰμ6 βοὺ] ἴπ ἴ86 ἰηϊοττηοαϊαίο βίδϊθ οί θοη 
ἀεί δηὰ μα γοδυγτοοϊίΐζΤοῃ, ΤὨΘ τί ἱμοοϊορίοαδὶ 
ἰΓοδίῖβ οὗ Οαϊνίῃ ψγὰϑ αϊγοοίοα δρσαϊηδὺ (Π18 δστοσ, 
ἐδου οαἰοσίαϊμοὰ ὉΥ ἰλ6 Απαρθαρίβία.---Ρ. 5.} 

ἨΟΜΙΙΤΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣ,. 

Τὸ δαδάδυφοοβ δηἃ ῬΒδγίβοοβ--- (6 ὉΠ ΘΙ ΙΘν ΓΒ 
δηὰ {δὸ Ἰορα} }5ἰ9---ἰρακυρα ἀραΐπδὶ ΟΠ γί ἰῃ (86 ἰδτῃ- 
Ρἰ6.-- Τὸ βααάπορου᾽ δἰίδοὶς, ἃ ρογίοοι ἔγρο οὗ [86 
δΒιγ]ο οὗ ἱπβάο]ϊίγ: 1, ϑαρροδίηγ' ἐβοιηβοῖνοθ ἔγθα, 
(ΠΟΥ δυσί ΠοΣ ἰγδαϊοῃ ; 22. ΒΘΟΙΛΠΡΊΥ Ὁπρτοὐιαϊορα, 
ΠΟΥ͂ ἃΓὸ ἱπτγαγαϊγ ὈἱεδΣ ; 8. Ῥταϊηρ δθουΐξ (8 Βρίτῖξ, 
ΤΟΥ ἃγ δηϊδηρ)οὰ ἰῃ βϑηϑυδὶ ποίοη8: 4. ῥγοίθηὰ- 
ἴῃσ ἰο Ὀ6 ἱπαυΐγογβ, [ΠΘΥ ΔΓΘ ΟἾΪΥ͂ ΖΔ] πρ᾽ τη δ] δ ΓΒ, 
ἀουῦ! γ ἱσπιογαηί ; ὅ. ῥγουὰ δηὰ οοηδάορηϊ, πὶ ποίἢ- 
ἱπρ Ὀαΐ δίαρί ἀἸΥ ἴῃ τὶ δηὰ Τ᾿ ΘΔΡΟΠΒ.---Ἰ ρΠοΓΆΠοα [ἢ 6 
τολΐῃ Βουγοθ οἵ υὑπρεϊϊεῖ: 1. δῃϊ οἵἁἨ βοτίριυγαὶ 
Κηον]οάρσο, οΥ οὗ Ββοημθϑὺ Ῥδγϑούογϑῆοθ ἰῃ βοοἰτίηρ ἰῦ ; 

2. παπὶ οὗἁὨ δρ τὶ [.8] Οχρογίθῃοθ, ογ δὲ ἰοδδί οὗ δἰποος- 
ἰγ ἴῃ ΡΌΓΡΟΒΘΟ.---Ἰρποόγδρσοο ἴῃ δρίσ 8] ἰπΐηρθ (89 
Κ0}} οἵὗὨ Ἰ1{6.---ΟἸ γῖβὺ (6 στακὺ τίϊοβ8 οὗἨ ἐδ γοβυγ- 
ΓοΟίίο:.---Τ)6 τοοίβ οὗ ἰμαὺ ἀοοίτπθ ἱπ 116 ΟΙὰ Τ66- 
ἰδιηθῃΐϊ.---ΤῊο Ὀοπα οὗὨ Ὀο]ΐονογβ τ τὰ [16 ἢ αοὰ 
8 οἱοάρε οὗ ἱμοὶγ γοϑυτγτοοίίοη.--- Το Ὀοδος ἔα] ἰάρα 
οὗ 186 υΐατο 16: 1. ΕἸοναϊοά δῦονϑ ἰθσηρογαὶ ἰγδ- 
Βἰ (οὐ Π688 ; 2. || 1886 οὗ ἀοἂ: 8. ἃ ᾿ἴΐα ἴῃ 
Ὠοαύθη,---οὐ ποὶ {Π6 ἀοἀ οὗἩ ἴπ6 ἀοδα, Ὀυϊ οὗὨἩἨἁ 189 
Ἰἰνίης.---ΤῊο ἸΠἴ6 οὗ δ] ον τα ἃΒ ΒΘΟΌΓΟ 88 [86 116 οὗἉ 
Οοά, δοοογαϊηρ ἐο 86 ὑδϑ Δ ΟΥ̓ οὗ ΟἸγὶβι.---αοἀ ἰΠ6 
ΘἰοΓΏ8] ρἰθᾶρο οὗ [Π6 τοϑδυγτοοίουῃ.--- Οὐ Ὀοπὰ πιὰ 
Οοά Δθο] ἰβιιθβ ἀθαὶ ἢ ἃ8 » 1} δβ βίη.-- - )θ δοβοϊυΐθ 
διὰ ᾿πα]5801.}}]6 σοπηθοϊίοι δοΐνγθοι (6 ἀοοίτἷπο οἔὗἁ 
ἱπωτηοσ δ ΠΥ δηὰ ὑπ ἀοοιστίπο οὗἨ [ἢ Γοϑυσσθοῦοι : 
1, ΤΏ ἰοττοον γθαυΐγοθ [Π6 Ἰαδίΐοῦ ; 2. 86 Ἰαϊίον ῥγο-΄ 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ (16 ἔοιτῃοῦ.---ὰνθ γ8 ποὶ τϑδὰ σπδαδὶ ἰβ 
τυτἰθη ἢ Οτ: ΤΏΘΓΟ ἰ8 ἃ γοργουϊηρ δηὰ οοσγθοης 
ΟΣ [ῸΓ ΘΥΘΓΥ͂ ἔοστα οὗ ὑπο ἰοῦ ἰῃ ἴ[Π6 βοτίριυτο.--- 
ΘΟ γῖβὲ ἰμ6 οοπαθοσοῦ οὗἩ ὑπο] 16ζ.---ΟἸτήδι [86 ρἰοτίθος 
οὗ {18 ποῦ] ὰ δῃὰ ἰδ ποχὶ: 1. Ηδ ἱἐ]υβίγαίθθ ἰὸ τ 
{8158 Ὑγου]ὰ ὈΥ [86 ποχὶ, δῃὰ ἴΠ6 ποχὶ ποιὰ ὉΥ (δ ΐ8 - 
2, Ης Ὀτΐηρβ ἴο ρογίθοιίοῃ (κἷ8 που] ὰ δηὰ μ6 ποχί.-- 
ἴῃ 186 δΟΒΙΓΟΥΟΓΕΥ͂ θοίθο ΚΑ 8 δὰ ὑμδοϊϊοῦ, [86 
ΡΘΟΡΪΘ υϑυ8]}}} βἰἀθ τι ΤΠ}, 

Ἄἴαγζε :--- θὰ ΟΠ τσὶ ἰα ἰοὸ Ὀ6 ρογβοουϊοα ἱπ Ηἰπβ 
Ροορῖθ, ἰδοβθο δου πο ἰοχοίμον ΠῸ δὰ ποΐ δρτοοὰ 
ἴῃ δηγιὨΐηρ 6]56.--- απδίεϊπ: ϑαϊδη ΠΘΥ͂ΘΓ ΟΟΆ868 ἰὼ 
ΑῪ ΒΏΔΙΟΒ ἴονῦ ΟἾ τὶδὶ δὰ Ηΐἷ8 Οδμυτγοὶ.---ὐοαϊπσον 
ΤῺΘ ΤΑΟΟΚΚΟΓΒ ΓΘ ΓΩΔΗΥ͂ Ὑπὸ ἀΘΏΥ ἴΠ|0 Σοβυγγοοίίοῃ.-- 
Ζειεῖιδ: Τμ στουπὰ οὗἁὨ 411} ΟΥΟΓΒ δὰ οοπ ΘΠ ΠΟ.Β 
δ ΟΡ; ΘΟμνογίθα ΡΘΟΡΪΘ 18 ἰμοῖγ ἱζμόγαηςοο οὗ ΗοΟΪΥ 
ϑοτίρίαγα : μοῦ 80 το οὗ {8 Ἰαἰἴ6 Ὁ, ἃ8 οὗἨ ἴδ6 ᾿ἰνίην 
διὰ Ὀ]οββοὰ δρργομοηβίοη οὗ (86 πιϊπὰ οὗ ἰΠ6 βρίτίϊ, 
- Ομπείεϊη, : ΟοαΒ πογὰ ἰβ ποῖ τυ ΓΟ τ ῆδιὲ 18 ττί(- 
(6 {66 ἰῇ οχρύοβϑβ ἰοΐΐογβ, Ὀυὶ 811 ὑμαῦ τυ Ὀ6 
ἀοαἀπορα ἱμογοίσουι ΟΥ̓ Βουῃα γοδϑοπίηρ-- Ομόδηοὶ : 
Οοα Κπονβ ΠΟῪ ἰο Ὀτίηρ ρβοοὰ ουλ οὗ οΥἹΐ, ραν οαἱ 
οὗ ἀδγκη 688, δπὰ ὑπὸ ρίουυ οὗ ἔσαὰ οὐ οὗὨ ἴα]86 ἀο0- 
ἰτῖπο δῃὰ στη] οἰουΒΏ688. ᾿ 

Ἡεμδηεν :---υοιης, ἔγοιῃ Ζαυαίον: “ΤῈ 566- 
ἀυσθοβ δὰ Ῥδυβοοθ ἀγὸ ἴΠ6 ὑνγο ρτοδί ραγίΐ6β ἴῃ 
τη β]οδαϊησ ἰΠ6 ΒυΠΊΔῺ ΓδΟΘ ; ΠΟΥ͂ ΟἿ ἰδεῖν ροβὶ- 
(οι ἰπ βυοοοραϊηρ ἀσ68, ὁπ6 οὗ ἱμοτλ ΟΥ̓ ΠΑΥΙΪῪ Ὀεΐησ 
Ργθοιηϊμοηὶ. Τ|ι686 Βρ ΓΒ ΔΙῸ δἰγῶγδ ἰ0ὼ Ὀ6 60Π- 
ἰοπάραὰ αἀραϊηϑί, ΟΥ̓ΘΏ ΠΟΥ͂ : Βοιῃηθιἑπηθ8 Βα ρογβι 0 ἢ 
ἀπο τὰῖϊπ ΠΥΡΟΟΓΙ͂ΒΥ : ΠΟῪ ὑπ 6]16Γ υπϊϊοα πὰ 
186 ΒΟΙΌΪΔΠΟΘ οὗ πβάοτῃ δηὰ ᾿ΠΠυπϊπαιίοη. Αμραϊπβι 
ὈοΙὰ ΟἸ γε ῥὑγοίθδίβ ΘΟ ΠΌΔΙΙΥ ; δηα ἀραϊπδὶ ὈΟὶμ᾽ 
186 ΟΒυΓΟἢ ἰοδοδος τηυβὺ ργούροι, ΤὨΘ ἔόστηου δρροδὶ 
ἴο δυιϊμοῦυ, δηϑαυΐίγ, ὑγδαϊτοη, [8.6 βαποῦ Υ οὗ (Π6 
Ἰοϊίοῦ ; ὑπὸ Ἰαἴίογ, ἴ0 τϑϑβοῦ, ἀουθί, ἔγθοάομ,"-- 9 
ΒΏ6 (7 τυασίϑν 88 αὐοϊδὰ ὈΥ ΗἨουθηοΥ): “ ΤΏ6 δΔῆρεὶ 
ὙΠῸ δρροαγοὰ ἱπ ἴπ6 Ὀυγηΐηρ ὈυΒᾺ ἴῃ (Π6 Ὡδῖλθ οὗ 
αοά, ἰ8 ἃ ρῥ]οᾶρε οὗ ἰδδὺ Ὑμ]ο ἢ γ0ὺ ἋΘΩΥ: ἢ6 ὙᾺ8 ἃ 
Βυτη 0] ἰμαὶ αοα οΔῃ ὈτΟΒΟσΥΘ ὙΜδὲ ὨδίιΓΘ ΒΘΟΙῚΒ (0 ᾿ 
ἀοβίγογ."-- -ὉὙμγῖβι βου ΠΟῪ τ τηυσβὶ γτοδα {16 βοῦὶῃ»- 
ἴαγα, δὰ 86 (86 ἰΚΩΥ ἴογ [86 ἔσῃ Κποπ]οαρο οὗ 
ἀοὰ 
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Ὦ. 7Τλὲ Αμαοῖ οΥ ἐλε Ῥλαγίφδοι, απὰ ἐλ Ῥίαοτν οὁ7 λα Ιονά. ΟΝ. ΧΧΙΙ 84--46. 

(Με χἰϊ 28-87; [κ6 χχ, 41 44 .---Τὴε Οοερεῖ ζον ἐλα διὰ ϑωπάαν αὔῖεν Τεϊπἷν.) 

834 Βαϊ σπθη {{π ῬΒΑτβθθα ῃ84 ᾿μθασγὰ ὑπαὶ μ6 δὰ ρυΐ (86 ϑαάάμορβθβ ἴο βί]θποα, {Π 67 
35 σϑγο ρδίμογθα ἱορθίμογ [οοἢ Ξοϊθα Ἰῃ ἴῃ 8 Βαπι6 ρίαςβ, συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό]. ΤΊΘη οῃ9 

οὗ {πποτὰ, ὠλίον, [τυλ0] τῦας ἃ Ἰατγδτ, δα λέηι α φιοδίϊοπ, ἰϑτηρίϊηρ, Βἶπι, δηᾷ βασιηρ,, 
36 Μαβίοτγ, σοὶ ἐβ [ῃ6 στοαὺ σοτητηδηἀτηθηὺ [πμδὺ ΚΙπα οὐ σοτητηδηηχθηΐ 18 ρτθδι] 1π {ἰῸ 
81 Ἰανν 17 Φ68ι8᾽ εαἰὰ υηΐο ᾿ἷπὶ, Τοα 8ἰια}ῦ Ἰονα {6 Τωοτὰ ἔῃγ αοα ψ ἢ 41] [Δ Ὺ Πθδτί, δηὰ 
88 ΜΠ} 4}} {ΠῚ )0ἷ 801}, ἀπ ὙΠ 41} (ΠΥ τοϊηά (θυ. νἱ. 6). ὙῊΪΒ 18 {Π|0 ἢγϑὺ δῃὰ ρτεδὶ [{{6 
839 ρτοαῦ δπα ἢγϑξι] ὁ σοτητηδπατηθηΐ, Απα (ῃ6 βεοοπα [Βαϊ 8 βϑοοῃᾶ, δευτέρα δέ] ἐς Π1Κ6 υπίο 
40 10, Του 5]18}0 ἴον {Π ὺ πο σὨΟῸΓ 85 {Πγ861 (μον. σῖχ. 18). Οἱ {686 ἰνγὸ δοϊηπιδη- 

πιθηΐθ δὴ, 811 {Π6 Ἰᾶνγ [δῃρ8 ὑμ6 ψμοὶθ ἰανν, ὅλος ὁ νόμος κρέμαται] δῃηᾷ [4]50] (86 
τορ ἢ οἰ8.} 

41, 42 ὙΥ 16 [Π6 Ῥ ΔΓΙΒ6 68 τυ γθ ρα ῃογθα [ς0]]6οἰ66] ἰοροίῃου, 688 δβϑκϑὰ {ῃ θη, ϑαγίηρ, 
ΝᾺ 

Υμαῦ ὑμῖηκ γο οὗἩ [σοποογηηρ {μ6, περὶ τοῦ] ΟἾγΙϑί ἢ ὑγΠμοβὸ βοὴ ἰ8 6 [οὐ τύ Βοπὶ 18 [6 
43 (Π)ὰ 80η ἢ τίψος υἱός ἐστι;]͵ ὀὩΤΉΘΥ ΒΥ υπΐο ]ιπι, 76 δοπ" οἵ Πανὶ, Ηδ βδι[ἢ υπίο 
44 (Πεπ᾿, ον (δ ἀοι}1 Τλαν)ὰ ἴῃ βρίπῦ [ΠΥ {Π6 ὅριν}] Ἶ 6411 ἰπὶ [μογὰ, βαυῖηρ, ΤΊιΘ ΠῸᾺΡ 

[᾿ὼ Ἠθῦτον : Φο ̓ ν 8}}} βδ᾽ ἃ πο σΩΥ τ ογὰ ὙΈΔΙ 510 (ποὺ ὁ ΤΩΥ Τρῃῦ πδηά, {Π|1 
ἸΩΆ Κα {Π|Π6 ΘηΘΙΊ168 ΤῊΥ [Οοἰβίοο] [{}}}1 ραΐ {{ΠΠ|Π6 ΘΏΘΠ168 Ὁπάογ (ΠΥ ἴδοι] 25 (5. εχ. 1. 

45, 46 1Γ αν! {πὰ 08]}}" ᾿νϊπὶ [μοτά, Ποῦ 15 μ6 ἢ18 ΒῸπ Απᾶ πο πιδῃ [πο ὁη6] ν88 808 
ἴο ΔΗΒΎΘΙ Πα 8 ϑνογὰ, πριν 6Σ [πο] ἀυτϑὶ ΔῺΥ σιαπ ἴτομλ μα ἀδΥ ἔοσί ἢ δϑὶς πὶ δγ 
ἸΉΟΓΘ φιεδίϊοΉ 8. 

1 Ψον, 85.--ΤῊο νοτβ: καὶ λέ ων (απὴ φαψέπρ), ᾶτοὸ οτηϊ τὰ ὉΥ 1Δομγδπη ἀπ ΠΡΟ Βοἀογῇ [8160 ὃγ Ὑτεκεῖϊεθ, 
ὃδαϊ ποῖ Ὁγ ΑἸώτὰ) οὔ δὸ ΜΟΙΒΟΗΙΥ͂ οἵ Β..1., εἴα. Μογοῦ: Αἢ ἰπδοσίίοη ὕτοπι Ματκ αἱ! 28, δη ἃ ΘΟὨΊΓΔΓΥ ἴο ἴὴ6 πηϊδαπα 
αδἰγὶο οἵ λΙατ[Βουν (οδ. χὶ!. 10: χυι. 10, οἷς.). : 

2 γον, 86.--[ἰφ-Ποέα ἐντολὴ μεγάλη ἂν νόμῳ; Ἰἱϊοταιγ: Ἡγλαέ χέηα ο7 σοτηπιαηἀπηϑπέ, οὐ: ἩΡλαΐ οοιππισπά- 
γη6η ἢ ἐὸ σγεαΐ ἐπ ἐλ ἰσιο0}Ἀ Μαγον: θα ΓᾺΡ αἷη Οοδοέ ἑνέ σνοδ ἐπι Θοφθοίαοῦ ( ἩΡ6 τοῖϑὲ εἰ Οἰεδοέ δεδολαῦοη εείῃ, ναὶ 
οἶπ Οποβδεβ Οεδοΐ εἰ δείη ἢ. Ποία [6 ηυδ!τἰδῖῖνο, συαϊέ4, λαέ χέπα (οοτηρ. χίχ. 12), δῃὰ 1)6 δττίοϊο βείοτο ἐντολή 
(5. οὐ οὰ, Βιυξ τῃ6 Αὐἰδοτίχοά Ὑ᾽ εβίοπ δρτϑοὰ ὈΘΈΓΟΓ ΠῸ [ΠΟ ΔΏΒΊΓΟΥ, δηὰ τ. 1δῆχο ᾿ἰΚουσίδο ἰτδηβ αἴθ: Ἰγοΐολο (Δ 
σας σγο886 (ἐεὑοί ἐπι ἐδεῖα ἢ ΤἸδὸ Αι.  υἱκ. : ᾿έἑα εἰ πιαπἀαΐμπι παρπη ἐπ ἱερε Ὁ δ66 ἔαχερ. λ'οίδι.---. 8.) 

γον. 81.-- Β., 1. α]., Ψδοθτηδης, ΤἸδοοηάοιῖ: ὁ δὲ ἔφη. 
4 τ. 88.--1,., Ζ.: ἡ μεγάλη καὶ πρώτη [(υὐ᾽ πρώτη καὶ μεγάλη]. Οοΐ. Ὁ. ᾿Κονΐδ6, Σοὶ πιϊδοῦς ἧ. 80 (οὰ Ζ 

πἸὰ ἃ βοουπὰ ἢ Ὀοΐοτο πρώτη. ΤΙ δθ086 οὗ {{π6 ἰοχί ἰσ ἰῃ ἥλνογ οἵ 1818 τοδάϊηφ. ΤᾺΘ ἱγδαηδροδιοη δγοδα ἔσοιτο ἴδὸ ἰδεβ 

ἐπι πρώτῃ Ὅῶϑ ἴῃ6 ρῥτίποίραὶ ῥσβάϊςαῖθ. [1λομτηδπη, ΤΊδοβοπἀοτί, Ττοζ6}108, δηὰ ΔΙ ΐογὰ ἀπαηὶ πιοῦδὶν δορὶ ἢ μεγάλη 
καὶ πρώτη, Ὑϊο}} 18 ΠΟῪ δυδίε  Πο( αἾ50 ὉΥ Οὐυά. Βἰηδι1.---Ρ, 8. 

δον, 40. --ἰΤῊΘ ἴσας γοδάϊης οὗ ἴμο Ὀοδὲ δηοίοης δας μοσίε[68, ἱποϊ ἀρ Οοᾶ. Βη ᾽ς, Τοσοϊηπιο θα ὉΥ Οτίοθθδοδ, δηὰ 
δάἀοριοά ὈΥ͂ ΖιΔοδιηδη, Τιϑοδοπάοτζ, απὰ ΑἸΐογά, [5 : ἐν ταύταις ταῖς. δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ 
οἱ προφῆται, ἰποῖοδᾷ οὗ 86 ἐδαί, γα. . ... ὅλος ὃ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. Ὅτ. 1Δῆρο ζοϊϊοπο ἴῃ 
ζοττοοῦ [ἢ ἢ 5 ἙΟΥΙ Δ Ὑ  σβίοη : 7π αἰδδόπ εἰοοί θη αἰ οδοίοπ λᾶπσί ὅσα ραηδὸ Οδδεία πὰ αὐτὰ αἐό Ῥγορλεοίεη. ἴι ἰε ων 
ρτοίδγὉ]9 οῃ [πο γπ δ] σεβδοπδ. ΤῈ ᾿πτΎΤΟΥ Ὁ8α δοεκοὰ ψμδῖ δοιτηδηδιπθηΐ γγ͵δλ ργοδὶ ἰὴ πο ἰαῖο; ἴῃ ΒΑΥΙΟΌΤ ΔΕΡΉ ΕΓ ἴῸ 
κΐδ8 φαρϑιίοη ὈΥ̓͂ πα ἴΠ6 χτοαῖ αν οὗ ον ὧπ ὩΣ] ΟὮ ἤδῆχα [Ὧ6 ἩοΙο ἰδνν, δὰ [86 ΠΙΟΡΒ οἱ Ὀόϑ ἀε8.---Ὁ. Β.) 

6 γον. 42.--- ΤῊ ἰπϊοτγροϊατίοη : 726 δοῆ, πιιιϑὲ θα οταἰ τ οᾷ, {7 [86 αυοδίίυη ἰδ ἱτβηϑδίοά: Ογιολοπι ἐξ 6 {λ6 δοη--Ῥ. 3) 
ἸΎοτ. 48.--ξἘν πνεύματι ἰδ Βοτα ποῖ ορροβοὰ ἰυ ἐν νοΐ, θὲ τεΐοσβ ἴο 18:9 ΤΟΥ βρίγίϊ δα [86 ἰηϑρίγες οἵ 186 δεην» 

ἴυγε8. 8:6 Εἴχόσ. ᾿γυΐε8.--Ῥ, 8. 
9 ΨεΣ. 44.-- "ὸ Ζεορρία τάδ : ὑποπόδιον ( }οοἱδίοο!), ἴτοτῃ ἴδ 6 βορίυσρίηϊ. Βηΐ τηοδὲ Μ88. δπὰ [89 ἘγΉ[.8] εἀῃίσδο: 

ὑποκάτω (τῶν ποδῶν σου), πῦον. [80 αἴδο Οοά. ΒΙπαίς,9 ΑΒ ἴο ἴδ6 βϑῖδϑ, ΒΟ ΟῚ ΤΟ ΑΓΒ: ΤῊΘ ὙΦΙΝΚΟ Κίσφάοπι ΜΗὶ 

δοῖῃθ ἰο 8ῃ ὁπὰ: Ὀπξ ἴῃ Ῥοδοϑίῃ] Κι πράοπι ψν}}} Βανθ ἢ0 δοὰ, οοῖηρ. 1 Οοτ. χν. 2δ.-- Ρ. 8. 

9 γον. 45.----οάά. Ὁ., Κι, Μ., δὶ. ἵπδοῖῖ ἐν πνεύματι, ὃν ἐλο δρένἑε, Ὀοίοτο καλεῖ, διὰ 1,Δϑκὸ μα (8 [1 ἴῃ ἴδιο ἱεξὶ, 

Ῥαΐ [ἢ δπι8}} ᾿γρὸ. Βυΐ Ιμιομταδη, ΓΙδορθηοτῖ, ΑἸυτὰ τοὐοοῖ [ζ 85 'πϑυ βλο ΘΒ δυρροτίοά, δὰ δυρογβιυμδ.-- "Ὁ. δ.] 

186 αποθεΐζοη : Βοτο, ἴπ6 βοσῖρθθ. Τα δοοουπὶ οἵ Ναὶ 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑῚΙ, ΤΟΙΟΥΒ ἰῸ ἴδ6 Βϑτηβ ἔδοϊ, Ὀὰΐ ὉΠᾺΟΓ ἃ αἰοτοηι ροίηὶ 
οὗ νἷον. Μαδιϊῃονν μ45 ἴῃ [8 6.6 [86 ἰοταρίζην, δβϑβδυὶ! 

γον. 34-40. 776 Ονιεδίδοη 97 ἰλε Οτεαὶ Οοπιπιαπά:- πο ἢ [86 Βοοὶ οὗ {π6 Ῥ)ιΑτί8668 ταδάθ ἀροὶ ΟὨτΞι ὉΥ 

γιδηξ, Οεπεγαὶ Κεηναν 8.----Ματὶς ρἶνοβ ἴ6 ἴῃ δὴ οα- [086 οὗὨ ἰδεῖν ἀροηίβ, πὶ μουΐ τορατὰ ἰ0 ἴΠ6 Ρρέγβοῦ οἵ 

ἰατροὰ ἴοστη  ἴ(μ6 παιταίίσα οὐ [Κα χ. 26δ- 87 888 δ᾿ ἐπ|8 δρεηῖ. Μδτκ, οῃ (86 σΟΠΊΓΆΤΥ, δ88 [Δ ΚῸᾺ ὈΔΙῺ8 (0 

κἰπἀτοὰ οἰοημοπὶ, 6  οἰϊα: “ῬΙΟΌΔΟΪ [6 ἐδγθο | ἀοβογίθα ἰῃ 15 Ἰαἰίον ἴῃ []}, Βοσίπρ {πδὶ μἷδ δρὶ ὶ ταϑ 

δοοουῃίβ ἃτὸ ἀἰδογοηὶ ἔοττηβ οὗ 188 Θυαηροὶοαὶ ὑγδάϊ- [ Ὀοϊίον ἐδ ὑπαὶ οὐὗἨ Βΐ8 ραγίγ. Τοῦτα 18 ποι ορ ἴπ- 

᾿ (ἴοι, ἀοτίνοά. ἔγοση 1ῃ16 βαπλθ μἰϑίογίοαὶ τοδί θυὶδὶβ ; α]- ἰ ῬΡγο 8 0]6 ἴῃ (818; δπὰ 'π Μαι ΒΟ 8 δοσουῃὶ δἶβο, 16 

᾿πουρἢ ἰθογθ 66 ἰγδθθϑ ἴῃ [λ|κὸ οὗ βοτιδ ἀθροηάθῃοθ ᾿ το γουῃρ τυΔῃ Βαρδγαῖθβ ΠἰπηΒο 1 ἢ ἔγοτῃ (86 τοδὲϑ οἱ 

οὐ Μαιδον." βίχγαιββ: “ΤΏγοο ἔτος ναγδίίοηϑ οὐ Ὁ γι᾿ Β βῃθπΐθδ, 88 μαυΐηρς ἃ ΠΟΌΪΟΣ αἰδροκίαοι (838 

186 886 γί αἰ ἰἶνο ΟὨ τί βιίϊδη ἰγδάϊτοη," Μογοῦ: (867. Τθοδα οὐθγρουγογίηρ ᾿πθάθῃοο8 π]ι οὶ Ομ ποι 

ἐ ΤΉ ἀἰ ΒΈΓοποο οὗ (ἰπη6 δηὰ ρἷδοο ἰῃ [0 }κ6᾽8 δοοουῃὶ [ Ἔχογίϑα ἀροῃ βοιλθ ἱπαϊν ἀυκ]β ἐπ [Π6 ται κ5 οὗ ἴδε εἢν 

ΒΏονΒ ἰπδὲ ἴμ6 δοοουῃὶδ οὗἨ Μαιίμονν ἀπὰ Μασκ ΟἿ]Υ | ΘΥ, ἀοἰδομίησ ἴθοτα ἴσοπι 86 τιϊάϑβὶ οὗ ἰδεῖν ραν 

ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 οομβίἀοτοα 88 γαιίδί:οη8 οὗὁἨ [860 Βδτὴθ ἰσαϊ- [ ἃΓ6 δος ΗΪ8 στοδίοϑί {{ΠὈἸΩΡΉΒ, ἀπ ΔΙῸ δι αρϑ. 

οη," Ὗ 9 τιᾶὺ δάὰ, (μαὶ [80 οοοαβίοῃ μὰ [886 τ 8016 | ἰΐομβ οὗ [88 ρονγον πίοι οομνοσίοα ὅδ] οὰ (89 ΜᾺ] 

σδηῃηβδοίίοη δσθ αἰ βδγοηὶ ἰῃ ἀκ. ΤΘτο, 6508 ΡΒ] ἰο Πάσωδβουβ. 



ΟΗΑΡ. ΧΧΠ. 82-46. 40ὺ 
. ΞΕ ΘϑθθθήέῇήὄῴΘόόθοὐὐθὄΝθ᾽ΆΟ᾽  ὙἁἉΊ-- ῚῸῸ ΘΟ ον τον ον ΡΠ ΝΝΝΟΝΝΟΟΘΝΒΒΟΝΟΝΝΒΒΝΒΝΝΕΝΝΝΒΟΒΒΝΒΝΒΒΟΒΝΝΒΌΒΒΌΟΝΩΝ 

γος. 84. Βαὶ υδϑα ἴπο ῬΒασίποοι δὰ Ὠθατά, 
- Υ Βαϊ νγὰβ ἐδ6 τηοῖϊνο οὗὨ [Π6 ΠΟΥ͂ ΑΒΒΒῸ ἢ Ξ ΓΔΒ : 
“Ἰὴ ογάον ἰοὸ δυϑηρὸ {μ6 ϑαδΔάμορθδ ᾽---δραῖηδί 81} 
ΡΓΟΌΔΟΙγ. Το ῬΠανΐβθοϑ 66 γαίμον γοὐοϊοοα ἐμαί 
“Ἅ26808 δὰ τοἀυοοά [Ποἷρ ΘΏΘΤΩΪ 68 ἰο 5,16 Π06 : δηὰ {Π 19 
Μαιϊίμον ἰἰϊτηδίθϑ ἰπ ἢἷ8 ἐφίμωσεν. (μαῖδοῦ: Τηδὶ 
Ηδ μαὰ δἱορρεά λα πιοιέλδ οὗ {86 Βαάδάποοοθ.) Εδ- 
ταῦτ : “1 ΟΥΘΡ ἴο τηδῖζο ουἹάδῃςϊ ὑπ 6] ΒΡ υ Οὐ Υ (0 
116 βαδάμποροβ : "ἡ ποῖ, ΔΙ δουρὶ Μαγοῦ ΟὈ]Θοίβ, 
ΒΘΘΙῺΒ ΥΟΓΥ͂ ΟὈνου8. Βυΐῦ ἰΠ6Υ τουϑὲ ΠαΥ6 δα, Ὀ6- 
βἰἀ65 ὑπαὶ, δηοῦμο δπὰ ἱηἀοροπάοηί ἀοβἰΏ. Μογον : 
“ΠΟΥ που]Ἱὰ οχίογί ἔγοιι 6 5}8 Δ ΒΏΒΥΤΟΙ ἴο ἃ 4168- 
ἴοι οὗ ἐμοῖς οὐγσὰ Μ1Οἢ πουϊὰ ΘοΙαρτγοχηΐβο Η]π).᾽" 
Βαυὶ γῆδί δῆβνγοῦ ἢ ο εἰΐο : “7. οδῃποί 866 [86 
ΘΙ ὈΔΡγαϑβϑίησ ἡδίυγο οὗ ὑποῖστ αυοϑοη. ΤῈ. ΒΑΌΡΪΠ8 
ἀϊδύησυϊδηοα Ὀαίνγθθη ἔπεα δηα 8018]}1, πεῖ  Ὑ δὰ 
Ἰἰχῆς, σοτασοδηἀτηοηὶδ (ΥΥ οἰβύοίπ οα οἷ, Υ. 19 ; χχ, 
428) ; ΒΌΘὮ ἃ ἀἰδιϊποίϊοι 8 (ῃ 6 4518 οἵἉ 811 σαδα 8.Ὁ ἰῃ 
ΤΟΓΔ]Ε. ῬΓΟΌΒΘΌΪΙΥ, ἰῦ ΔΒ ὙΘΡῪ ΟΘἸΒΙΟΙΩΔΓΥ δὖ ὑπαὶ ἰἰτηο; 
διὰ οὐδ 1 Ψ96808 δὰ ἀροϊατοὰ Ηΐπ.5617 σΟΣῪ ἔγθοὶγ 
οἢ ἴδ6 ᾳυοσϑίΐοῃ, ὁ πουϊὰ ποὺ Βανθεϊηνοϊνοὰ Ηΐτα ἴῃ 
ΔΗΥ ἀδηρον." Μογοῦ: “ ΤΏΘ ἱοταρίδίίοῃ οὗ [86 ατ|68- 
ἴοι ἴδν ἰῃ ἰ6 ΕΑΌὈΪη8᾽ αἰβεϊ ποι ο8 οὗἨ τεσ δηὰ 
Ἐκ Θοτατηδπατηθηῖϑβ. . 1 Φ6808 δὰ τηϑῃϊ ηθα ΔΗΥ͂ 
Ῥαγίξουϊαγ ποιότης οὗ ἃ ρτοδὺ δοτησηδηθτηθηῖ, ΗΪ8. 8ῃ- 
ΒΟΥ του ἃ αν ὈΘΘῺ πιοαϑυτοα Ὀγ (Π6 Ββιαηἀατὰ οὗ 
Ραγσυϊαν αἰβιϊμοίίζομ9 μ᾿ Βα 0018 οὗἁὨ οδϑυΐβιτῃ πὰ 
Βοιροοῦ Ηδ τουἹὰ πάτο Ὀ6θὴ σοταρτου βοᾶ.᾽) 0)]8- 
δαῦβοιι πηἀοτγαίδηαβ ἰΠ6 πειράζων οὗ δὴ Ὠποηρϑὺ ἀοδβίῖγο 
ἰ0 βααγοῖὶ ουῦ [6 Υἱονβ οὗἨἁ ὠ“68ι118.,-- 5. ΟΧΘΡΘ818 
Ιρανοβ τ18 ἰη [86 ἀδτὶ ΒΘ6ΓΟ. 

Βαϊ ἴ6 ἱοτηρὶϊπρ οἰοτηοαῦ οὗὨ ἰῃ6 φαρβίίοη 18 δχ- 
ἰδϊποὰ ὈΥ̓͂ (86 ΔΗΒΘΊΟΣ ἀπ (Π6 οουῃίρι-αποϑίίοι οὗ 
6808. ΤῊΘ Ῥματίβοαϑθ ἀου {1655 ἰοοὶς ἰὑ ον σγαπιθα 
18 9688 τουϊὰ δῆϑισον ἴθοτη: “ Τθου Βα] Ἰονο 
Οοά ἀρονὸ 8]},᾽) οὐ : “ Τῇηου Βῃα]6 δνθ Ὧ0 Οἶδοὺ ροὰβ 
Ὀοΐοτο Μο:"" σανίδι Ηθ ποιὰ τηοηϊΐοη {Π6 βαποιΐ- 
ΤΥ οὗ τηοποίϊμοίβδω. Βαΐ ὑμοὶν στο οί θη τγἃ8 δ]ΐο- 
βοῖδον ἀοἰβϑιϊςαὶ ἴῃ ἰἰ8 Ὀΐα8, δῃὰ μαὰ ἴῃ ἰξ πὸ οι γίϑίο- 
Ἰορσίςδὶ ρτίποῖρ!θ. ΤΘΥ δυριθα ἔγοτι {86 ἀπ} οὗἉὨ αοά, 
Ἶκ6 Μομβδιητωθὰ δἴογναγαὰ (σου ραγο 8180 [86 ἰβίοσν 
᾿οὗ ΕΠ οἰ ἴ8π δηὰ ϑβοοϊπἰδηΐβτα), ἐμαὶ αοα οουϊὰ ἢᾶνΘ 
ὯΟῸ 850η. Βαῖ (ΠΟΥ ΚποΥ {παὶ ΟἸτῖϑὺ τηδάθ Ηϊταβ61} 
186 βὅοη οὗ αοὰ ; ἴον (18 ἱΠ6Υ Βαὰ ομαγχϑα Ηΐπὴ 80πη6- 
«δὲ Ὀοίοτο (ΦόοΒη χ.) τι ὈΪΔΒΡΉΘΤΩΥ, αββοσίϊηρσ ἰδὲ 
Ηδ ΤΠΟΓΘΟΌΥ͂ τηδὰθ Ηϊπλ861} οη8] πὶ αοά, ΤΏΘΥ ἰη- 
ἰρηδοα, ἰποσοΐοτγθ, ἰο ἔουπά ὑροη ΗΪ8 οχροϑοίοα δῃ- 
ΒΊΣΟΡ, “ τὸ ἰογα αοα ΔΌΟΥΘ 8]],᾽" ἃ ὁβαγγο οὗ ὈΪ ΒΡ ΘΠΆΥ, 
ἴῃ τα κίηρ ΗΪπ.861 Θαῦ] [0 ἐπ Βυρτγοτηα σοα ὈΥ͂ ρτγο- 
ἰοπαΐϊησ ἰο Ὀ6 Ηἰβ5 ἥἕἥοῃ. Βαΐ “6805 αἰβίαγροα ἐ[ιῖ8 
ἰοτηριϊης ἀοϑισῃ ὈΥ ϑαάΐηρ ἴ0 [80 δβίιδίοτηθηΐ οὗ ἰΠ6 

ὑ αῃὰ ἢγϑβὺ σοτητηδηατηθηΐ, “ ἴοὸ ἰονο Οοα Βυργοσηθ- 
Ἰγ,᾿ (86 ἀδοϊαγαυΐοη (πὶ 16 βοοοῃὰ νγὰ8 δηυδὶ ἰο ζί, 
“ἰο Ἰοῦβ οὖὗγ ποίου ἃ8 ουγβοὶγοϑ." ΤὨΪ8 οἱοναίθα 
ἐδο Βυγηδῃ πδίυγα ἰηΐο ἃ Ὠσθον τοϊδου ἰὸ 86 Ὠϊνίη- 
ἢϊγ; δῃὰ Ηβδ βαϊά ἴῃ εἴἶβοι ; “Α5 ἴ86 δϑοσῃὰ οοτῃ- 
τηδλπατηρηὶ 68 βυυοταϊηδία ἰο ἴμ6 τγβι, ἀπὰ γοῦ 11|κ6 
τπηίο ἱὲ, 8ο ἴπ6 ϑοη οὗ Μδῃ 8 βυθογαϊημαῖο ἰὸ {86 Εδὰ- 
ἴπον, δῃὰ γοῖ ᾿ἴκὸ υπίο Ηΐπι." Τμα ῬὨδτίβθοβ ἔοϊὺ δἱ 
ομσο (δαὶ Ηΐβ8 δαάϊιου οὗ 86 ἴον ἴο σδῃ δὲ ἰγὰ- 
τουβοὰ ἰῃοῖὶν σῇο]6 ἀσβῖστι. Βιιΐ (μας [86 δτυρυτηθηὶ 
τοξοτγοά ἴο γχὰ8 σϑϑ]γ ργαραγθα ὉΥ ἰμθια, 15 Ὀ]Δη ἔγοτη 
186 αυοσϑιίοι νιοὶ [6 Βοάρθοτλον θα86α ΡΟ {δ οἶτ : 
18αι ἰ8, (6 αυοϑίϊοη ΒΟ Πανὶ οου]Ἱὰ 6811 τ[Π6 Μοβϑβὶ- 
δὴ, εἶ ὅοι ([πογοῖογθ τη838}), 18 Ζογά (ἰμογοΐογο αἀοὰ, 
οὐ αοὐ Β ὅ0η). 16 σοτγγθοίῃο88 οὗ ΟἿΡ δχροβι 00 18 
βίχονσηι 8180 ὈΥ̓͂ (μ6 0] οτίησ οοηβί ἀδγαίΐοη. ΤῈ ὑπὸ 

Φ [80 αἴ50 ΑἸζοτὰ ἐπὶ ἴοδ., τοίοττίπς ἴο 106 τῆογὸ ἀθίδ]θᾶ 
δοοουοῖ ἰὴ Μανῖ χί!. 233-34. Βιι Νιηδὶ τοχζατῖβ [δ ηΖΟ ἰηΐοδγ- 
τοῖο 85 τἴ.0 ΟἿ]ἹῪ [016}}1σ8]0 ὁπο. [ἱ 18 οοΡΙΪΥ ὙΟΙΥ 
το λιόω Ξ: Β.} ᾿ 

ΟἾΆΓΖΘΒ Ὁπᾶ θ᾽ τ ἰοἢ ἴῃ 6 οου οἷ} ῥἰδοοα Φοβϑὺ8 Ὀοΐονο 
ΡΙ]αΐθ᾿ 8 Ἰαάρτηρηύβοδὶ ποτ μ686: 1. Τπαὶ Ηδ Βεαὰ 
τηδὰθ ΗΤΏΒ6ΙΓ (Π6 ὅοη οὗ ἀοἂ - 2. ἐμαὶ δ μδὰ χωδάθ 
Ηϊτλβο ἢ Ἰωπρ᾽ οὗ [86 96:18 ἰῃ ἃ ροπίῖοαὶ βοῦβο. Ταΐβ 
Δοουβδίίοη γ8 ἀογίνοα ὉΥ {ἤοιη, ἴῃ ἐμοὶρ ΘΙ ὈΒΓΓΆ88- 
ταθῃΐ δα αβδοιϊθα ἀδγίηρ, ἔγοσι {ΠΠδὲ ὈΡΘΟῚ ΠΥ ΠΑΓῪ 81}- 
εἶθ Ὀὰὺ διιθίσυαουβ ομάγρο, ἰδὲ Ηδ δδά τηδάς Ηΐπι- 
Β6ΙΓ [86 Κίηρ᾽ οὗ 86 ον, παῖ ἴθ, ἰη 9 Μοββίδῃ (86 [89 
ῬτΟΟΘΘ8. ἷῃ ΦοὨ) χυ]ὶ, 19). Τῇ δασὶθ δι ίσυουβ 
ΜΟΓΙᾺ : “ Κίηρ οὗὁ [ῃ6 “6 νγ8,᾽) [86 Βτβὲ οομβιίσυϑα ἰῃΐο 
8 το] ρίουβ οὐἶτηθ, δα τμοη, βίποθ [μδὲ ανδ θὰ ἤοιἢ- 
ἴῃσ, (Π6γ οοπδίτυσα ἰδ ἰηῖο ἃ ρο] σα] οτωθ. Οἱ [818 
ἀδγ οὗἉ ἰοϊηρίαιίοῃβ, [Π6Υ̓ βίγουθ ἰο αχίγδαοὶ ἥοσω Ηΐτα 
ἃ οοῃἤοβϑίοῃ οὗ Ὀοΐὰ ἴπ686 σμαῦζοθ. ΤΏ ἰοταρίαἰΐοι 
οὗἩ τηακίηγ Ηΐπ ἃ μοὶ] θα] Μαββίδῃ μαὰ οοΐὴθ ἰο 
ποῦς. ΤΉΘΥ ἰμοὴ ἱβουρῃς (Πδἱ δἱ Ἰϑαϑὲ (86 7 που]Ἱὰ 
ἴηγοϊνο Ηΐτὰ ἰῃ δηοίποῦ, δηἃ τηογὰ ρογ]οἂβ οοπάοιη- 
Ὡδίίοῃ, ἰμδὶ οὐὗἁὨἁ ὈΪΔΒΡΒΘΙΩΟΙΒΙΥ ἱτωρυρηίηρ πιοῃοίῃ- 
ἶϑτη, ΟΓ υπαοττηϊηϊηρ (6 ζυπαρτηρηίΐαὶ ἰάθδ οὐ 186 
ον 88} το] ρίοη : 118 σἤδτρα, ἱμουρἢ ποῖ ααΐίθ 50 
ΒΟΡΥ ΘΟ ὉΪ6 Ὀσίογα ΡΊ]αῖο, σου ὰ βοῦτο ἰμοτὰ Ὀοίίον Ὀ6- 
ἴοσθ ἰ86 ρΡθορ]θ. 6 ἃγο ψαγγαῃιθα ἰπ 1}13 βΒυρροδί- 
τοι ὈΥ (86 απεϑιϊοηΐηρ Ὀθίοτο Οδίδρἢδδ, οἢ. χχυΐ. 68, 
δὰ [86 ὁοηαοιηπδίΐου ἰο ἀθϑὶῃ βίο Θηβαρὰ Ὡροὴ 
186 ΔΏΒΌΟΙΣ Οὗ 681.8.͵ 

ΤΌΘΥ τυϑσχὸ οοἹ]θοϊθα οἱ [8.9 βᾶσὴϑ 5Ξροῖ.--- 
Ὗ6. ΠΠΔῪ δϑοτῖδο ἰὸ ἃ τ]ὰ αἰ γογβ ἐγ οὗἨ Ἰηοῦνοβ 189 
Θχοϊἑοτηθηὺ ΜΉ οἷ σαυδοα (η0 ῬΏΔΙΙ8668 ἰο βοοκ ἴο 186 
Βροῦ ἴῃ ΤΏΆ5868: ἀοΙρῃλ αὐ ἴΠ6 Ὠυσα ]αῦοι οὗ τ.6 
ϑαδάμοραϑ; (ῃ6 ἀδϑίγο ἴὸ ἀο Ὀδίϊοῦ τῃ8η ἐμ6γ' Βοᾶ 
ἄοπθ; ἀοϑραὶν ὑπαὺ 8}} ΤΘΔ 5 δὰ το ἰὸ οχίοσὶι 
ἔτοτα .906818 ΔηΥ͂ στουπὰ οὗἉ δοοσυϑαίίοῃ ; δΙθοτρ ΒΟΙΩΘ 
οὗ ἴὮδπι, ἃ ΠΟΌΪΘΡ ΘΟΠΙΡΙΔΟΘΏΟΥ ἰμ [86 Υἱοίοῦῦ ΤΟ ΚῸΣ 
186 ἀοοίγίπο οὗ [886 τοϑυγτοοίίοῃ ; ΡΓΟΌΒΌΪΥ, 680, 189 
ὙΙ8} ἴ0 ἱπάποο Ἠΐ ἴο ρσὶνο ὺΡ ΗΙ5Β οσίγαν  ὑΓγθ- 
ἸΘΏΒ:0..5 (0 Ὀ6 ἔπ ΜοΒβϑίδῃ δῃὰ 16 βοῃ οὗ Οοά, δηὰ, 
88 8} ΟΥ̓ΠΟΘΟΧ ἰθδοῦον οὗὅὨ {86 Ῥϑορῖα (Ϊῃ δῃ Εἰ οηἑτθ 
86,88), γγοΟΙ ἃ τὰκ Η πη 86}6 υδοῖα! ἰ0 ἔποπὶ αραΐηβὲ 
ἵπ6 ὅϑδδαυοροθ, ᾿Επὶ τὸ αὐτό, 88 ἴῃ Αοἰβ ὶ. 1ὅ, 
Ροξοστίηρ ἴο ρΐδοθ, ποὺ βοῃ τη θηΐ, ᾿ 

ΠΥ͂ρΡ. 8ὅ. Α Ἰασσγοι, νομικός.---Α ποτὰ ΟΥ̓Δ 
υϑοὰ ὈΥ 1μαΐζα, ὈΥ͂ Μαίίμον ΟὨΪΥ πορθ. Ῥδυϊὰβ υῃ- 
ἀδγβίδηβ ἰΐ, ὁπ6 ΜὮῸ δοκπον θασοα ΟὨΪΥ (6 Ῥδηΐδ- 
ἰθαοἢ δηᾶ ϑογίρίαγο, τοὐοο πο ἱγαάιτίοι; {μδὺ ἴ8, ἃ 
ϑαάάμποθο (οτ δοείριυτγίϑι, Καγαῖϊα :---ἰ ουρὴ [Π|656 1αϑ8ὲ 
αἀϊὰ ποὺ γοῖ οχὶϑι, ἸΠΕΥ ΟΡ ΓΘ ΟΥΤΩΪΏΔΙΙΥ ργοβοπί ἴῃ {Π6 
Ββααάμοθ08). Βαΐ (ἢ͵8, ἃ8 ἀο Τ᾽ οἴνο οδ᾽δοίβ, ἴ5 οοτ- 
ἰγδαϊοίοα ὈΥ (86 ἐξ αὐτῶν, ὙἘΙΟὮ ΠΘΟΘΒΕΔΙΙΥ τὰβὲ Ὀ6 
τοίοττοα ἰο 26 ῬδΒαγίβοθϑ Μουο : “ὸ γὰ8 ἃ Νο- 
Βδὶο ͵ατίβι : νομοδιδάσκαλος ἀαδὶρτιαῦα5 [8 ΒδΙὴ 8 88 
ἴδδομογ ; γραμματεύς ἰ8 ΟὨΪΥ Δ ΘὨΪαγροιηοπὶ οὗἁὨ 86 
ἰάορα οὗἨ γομικός--τοπδ υεγδοά ἴῃ ϑοτὶρίαγο, α ΒΙΌ]10Α] 
ΒΟΏΟΪΑΓ, ΏΟΒ6 68]}}ὦ}5’ τγὰβ ἰῃ6 βίυαγ διὰ οχροβιἰΐοη 
οὗ Ηοὶγ γί, Οομαρ. αἰτὄτον ἰῃ (86 7 δίησον Ζοἐ- 
δον ἴον 1888, ἱ. 140." 

γεν. 86. ὙΥΒΙοὮ 15 ̓ [89 σιοαῖ οοσαϊηδηδιηϑηὶῖ 7 
--Μόγοῦ ΔΥ8 βίγοϑθ Ὁροῖ ἴΠ6 ποία, Δηᾶ ΘΧΡΙΔΙῊΒ : 
ΗΟῪ τουδὶ 8 σοχηηδηἀηιοηΐ Ὀ6, ΟΥ Τλδὲ Οἰδγβοίου 
τουδὶ ἰῦ ἢδγο, ἴῃ οὐᾶδγ ἴὸ Ὀ6 οἈ]]οἀ ει Βαϊ 186 
ΔΗΒΊΓΘΥ Οὗ 6808 4068 ποὶ Βυϊύ [μ18. Υ οὐ δογίδίη]γ ἰῃ9 
ποία ἰπαϊοδία5 86 4υΔ] 7 οὗὨ [16 σοτητηδηθτηθηί, Τῆς 
φγοαί, μεγάλη, Β8Υ8 ΤΩΟΡῸ ἰῃδὴ 6 ρτοδιθαὶ. ΤῈ0 
δτοαίοϑὺ τοὶσὶ 6 Ὀγουρῆϊ ἰηῖο Ἡναῦ ἐιρὰρῶνίς πἰξῃ 186 
1655 στοαῖ : Ὀυΐ [86 στοαὶ τουδὶ, δ δ ΕΠ υἱοσοὰ 85 ἃ 
Ῥεϊποῖρ] 6, ποῖα 6 [δι 8]}. 

γεν, 87. Του Βῃαῖῖ ἴον ἰῃ9 Τωοχὰ τὮν 
αοά. --- ΤΌΘ Ῥάββαρο, θοϑαΐ, νἱ, ὅ, ἔγϑοὶυ αἴοσ ἰ89 

ἘΓΝοῖ: 1.568 δέν, 688, 86 ἴἰῃὴ0 ΚΑΙ. ἐγϑὶ, μ85 1, ἰη ἀϊγοοῖ 
ορροδίτἰοη ἰο ἴπ οτἱίῃαϊ : ΖΖ7ογ87' δαίοπέ ποία ὡπὰ ὁ» 
αἰάγι, οἷα. Οὐταρ. ΤΩΥ̓ οτ εἰσ] ποὶθ ΔΌΟΥΟ.--". 8.] 
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ἐ. Επίσβοδο : “ Οφὰ 68 (ἢν [ονὰ.") Βυὶϊ 
ἱξ του]ὰ 6 Ὀθίϊον ἰο ἰηνογὶ ἰϊ--οίῃο μοτὰ δ (ἢγ αοἀὰ: 
ἴῃ ἴἢ6 οτίρί δὶ, οελουαὴλ ἐὰν αΟοάἅ. Απὰ ἐμ ΐ8 ἰηῖτο- 
ἀυοεβ ἃ ΠΟῪ δἰ χοϊἤσαποο ἴῃ τοϊδιίοη ἰο (τι. Φθὴο- 
νδὴ, αἀοἀ οὗ 16 Βανοϊαϊίου, ἰἢ 6 αἀοὐ οὗὨἨ (Π6 ἰῃοδγηδ- 
ἰίοῃ, νγα8 ἴ0ὸ Ὀ6 [5γ86}}8 αοα, απὰ ποῖ ἴῃ9 ἀοὰἂ οἵ ἃ 
ἀεἰδιϊοαὶ ρογυθγβίοῃ, 

ὙΊι δὶ} τὴν Βϑασί.- -ΤῊῆο ἐν ὅλῃ τῇ [ΟΠΟΝ 8 
ἴδ οτἱρσί δὶ] ἨΘΌΓΟΥ 832 ) δὰ ποὲ [0 δορίυδρίπι 
ἐξ. ΤΏ ϑαχί ἷα ἴῃ Θηἰἶγο ἵπηον πϑίιγο οὗ ΩΔῈ : ἰῃ6 
8οι]Ϊ ἰβ (μοὴ γδίπον [ἢ Ὑἱ ἐν οὗἨ ἰπ6 μοαγ δῃϊτηδῦ- 
ἱπρ ἴ16 θοὰγ ; 86 σαϊηᾶ, 115 βρί τι] ἀηα ἰἰο]] οίυ δ] 

τί (ἐπι οί οί μιδ, πιθηδ)ὴ. σγον, ΠΟ] οτίησ Βοοὶς (8 ιδ- 
ἰδολε βεεϊδη ἦγε, Ὁ. 109), τηαῖζοβ καρδια ἴ86 ὙδοΪΘ 
ΘΏΘΙΩΥ οὗ 16 τϑϑβοὴ δηὰ {π6 ἰμίε]οοῖ ; ψυχή, (Π6 
ἩὮΟΪ6 ΘΏΘΙΟΥ Οὗ Βοης ηθηΐ δηα ρῥδϑβίοῃ ; δῃηὰ διά - 
νοια, ἴἰῃ6 ὙΠΟΪΘ ΘΠΟΓΩῪ οὗ {πουσμὶ δηὰ π|}} ἴῃ ἰδ 
τοδηϊοβίατίοη ἢ 

γεν. 39. Βυϊ ἃ βοοοπὰ ἱπ 111 υπῖο ἐϊ, ὁ μία. 
---ΤῊΐϊδ τοῦδυβ ἴο ἴῃ6 ργϑοράϊηρ ἀφδοϊαγαύίοη οὐἨ Ψ6 808, 
“ΤῊ ρτοδὶ απὰ ἐδε ἤγεί " (δοοοτγαϊηρ ἴο ἰῃ6 γὰρ 
τοδϊησ). Ηρποο 86 ΔΙΙΪΉ]6 ΤΩΔΥ Ὀ6 Ομ ἰο. ΤὨς 
δοταπιαπαἀτηθηὶ οὗὨ 86 ἰονο οὗ ἀοὰ ͵ἰ8 τοζασαϑὰ ἰῇ ἴπο 
Ἰἰκμ 8: 1.48 186 σγοαί, ὙΠΟ Ι Ομ ΓΔΟ6Β. ἰῃ ἰποῖν υπί- 
ὮΥ 411 δοσηιηδηαιηθηίβ, ἱποϊυαΐπρ ἐπαῦ οὗὨ Ἰἰοτα ἴο οὖγ 
ποϊχαθοτ; 2. 88 ὑπο 3γδί, ἱπδετηυ ἢ 88 ἰὺ 15 ἃ βρϑοὶδὶ 
σομτηδηθὐτηθηξ, ποῖ Ὀγοσοὰθ8δ ἴ6 σοτῃηδηστηρης 
Οὗ ἴονα ἰο τη8}.---ἶἴς Εἴκ6 ποῖο Σἶ.---ΟΟοραγο 1 Φοἢη 

᾽ν. 30, 21 ; Βοῃι. χἱϊ!, 9. Εἔνοη Ἴδα ἰονὸ οὗ Θοὰ ἐἰϊβοὶ 
8 ἰο τηδηϊΐοδὶ δηὰ δοίυλ]ζο ᾿υ50 1} ὉΥ ἰονὰ ἴο τμδη,“-- 
ΤΩΟΤΟ ΚΘΟΠΘΓΔΙΥ ὈΥ ἴονα ἴο 8}} τῃθηῃ, ἵῇοΓΟ ραγι οὐ] Ὺ 
ὈΥ ὈτΟΙΠΟΣΙΥ ἰΙονο ἡ ΤῊΘ σοταμπμδπατηθπὶ 18 Δοσογῃσ 
[0 186 δορίυδρίπί οὗ [μον. χῖὶχ. 18. ΜουοΓ : “ ἀγαπή- 
σεις Β'ρτιθ.8 ἃ ἴθηᾶθὺ δηὰ οοπαποί ἴῃ ᾿δτ- 
ΤΩΟΩΥ͂ τὶν ἴὐ; (819, [ΠοΡΟΙΌΤΟ, ΙΔΥ Ὀ6 σοϊμρτηδηαοά, 
Ὀαΐ ποὺ φιλεῖν, τ ἢ 18 [16 Ἰονα οὗ δἴδοίίοῃ ογ βϑῃς- 
τορηὶ. Οὐμαραῖο ΤΙ δὴ} 8 ϑυποηνηιδ.") ΒΥ ἰἢΐ8 
ΔΏΒΘΡ, 76808 ποὺ ΟὨΪΥ ρΡεποίγαι θά δηὰ οοηνϊοιθά ὑπ 6 
“τϊοκοα ἀοβίρτι οὗ (πΠ6 ῬΒατγίβθοα, Ὀαὶ 4130 γορσγονθὰ [6 
ΟΙΤῸΡ ἩΠΙΟῊ ἰυτγίκοά ἴῃ ἱποὶς αμοϑιίοη. Ηδ Δοκηο]- 
οὐροὰ ἃ ἀἰδποιϊΐοι Ὀούνγοοπ ἰδ στοαὶ σοπητηδηστηθηῖ 
δηὰ {Π6 ταϑὲ, Β0 ἴδ 88 ἰ}}6 ἔοστωδῦ ἰ8 πῃ 6 Ὀγί μοῖρ ]6, ἀπὰ 
Α]1 οἰδοτβ ἀοτγίνοα ἤγοιῃ ἱϊ. Βυΐ ἱῃ δῃοίθοῦ Β6η86, ΗΘ 
δοϊκηοπ]οάροα πο αἀἰδιποιίου : ἴῃς ἀογὶ νὰ οοπητηδηά- 
τηθηΐ οὗ ἰογο ἰοὸ τηδῃ 8. θαι] ἰο ἰδ γϑι ἴῃ 18 Δ 080- 
Ἰαΐθ ναϊιθ, δῃᾷ δ8 γεργοϑοη ηρ ἴδ 6 ΒΓβί. 

[45 τὰγεο].--“Ὑ. ΒυπκΙΤΙ : ΕὙΘΓΥ͂ ΤΏΔῊ ΤΩΔΥ͂, 
γοα, οὐρὰὺ ἴο Ἰονο Ἀἰτηβο] ἢ, ποὺ Ὠἷ8 αἰ] 861, Ὀαΐ ὨΪ8 
πίττα] βοὶ ἢ, δὰ οβρϑοὶδ!]ν Π18 βρ᾽ γι] β6] ἢ, (ῃ6 ΠΟ 
ὨδίυΓο ἴῃ ἴῃ. ΤῊ8 ἢν ουσηϊ ἴο Ὀ6 18 ραγίἰου] ΑΓ ΟΆΓῸ 
ἴο ἱποῦθαβϑθ δῃὰ βίγεησίμθη, [Ιηἀθρα ἰμογα ἰϑ 0 6χ- 
ΡΓ688 σοιησηδηὰ ἴῃ βουϊρίυτο [ὉΓ ἃ τηδῃ ἴο ἰοσθ δἰτω- 
861] ἢ Ὀδοϑυβθ {6 ἸΙσῃὺ οἵἨ παίυγο αἰΐγεσίβ, δμᾶᾷ 186 ᾿ὰνν 
οΟΥἩ πδίυγο Ὀἰπ 8 δῃη ἃ ΤΩΟΥ͂ΘΒ ΟΥ̓ΘΓΥ͂ ΤΔη 6Ε0 ἰοἀο. ἀοἀ 
᾿ια8 ρυϊ 8 ργἰποΐρ]6 οὗ β6 ἔἸονο δπὰ οὗ βο ργοϑογνα- 
ομ ἱπίο 41} Ηΐβ8 ογοαίυγοθ, Ὀὰυΐ ὀβρϑοίδ! ν ἴῃ ταδῃ, 
Μαὺ οὐρδΐ ἰο ἴον [ἷ8 πο ῆροσ, 1. ποὺ 88 ] 6 ὅσω 

5 [ΟἸΑπΑῦΒΕΝ: κἼ6ἼΠΘ 1,οτὰ ὉΥ ΘΑ] ηρ [}|0 σοτησηβ εἀπηθηΐϊ 
το ἴονο Θοὰ δαρτοπιοὶ ἰδ ἤγδὶ δὰ μτοδί Ἵοοιηιμδηάιηθῃῖ, 
ἀοοδ ουἱάθι εν ποῖ ἀοδίχη ἴο ΓΟΡΓοδοηΐϊ [τ 86 0η6 Οὔκ οὗ ΠΙΒΗΥ͂, 

Ἰοτὸ ὁΐῇ Θοά [5 ἐλό οοπιπιαππιοηΐ, δηὰ ἴδ 6 ἣν Ὠο19 αν, ἢ 
4}} [16 αἰ αποίίουβ δηἀ το! [[[088. [8 ὉΩΙΥ 8 ἀονοϊορηποηϊ οὗ 
τ]8 οπὸ οομπμηἀιηθδηῖϊ: "ΤΟΙ Βη8} ἴον 180 τὰ ΤὮΥ 
Θοά. Βγ ἰ(δῖ85 Ἰουθ τὸ ἢν ἴο ηάἀεογίδπά [09 Ὁηᾳ08}Π9ἀ 
δΒυγΓοηοὙ οὗ ον Μ 8019 θείης ἴο Θυά. ΟὗὨ δυσὶ ἃ ἰὺὸνϑ ἴδῃ 
ἴ6 οδραῦϊο, ἰδοῦ ποῖ ὉΥ ἰδ οὕσῃ Ὑ Ν ἩΜΙ δυ0 ὉΥ Ὀϊνίηθ 
ἔταοο, Ὀοοδῦδο πὸ 5πὴ8 ἰη αοἀ δ'ομο δ! δίδ τδηΐδ [Ὁ}}Ὑ βπὰ 
ΘΥΘΙΪΔΔΊΓ αἷν δι 1589..." --Ρ, 8. 
[Τὸ οτἰχίπαὶ τοβᾶβ: (“ιν δέμδιίοδο (ἘΔ Ὁ. ἴγ5].: ᾿Ιοῦθ 

ψΨ σλνέϑε; οὐ, Ὀεδέϊογ: ἰο ΟἸγ 530): δυϊ τα. 16 ὈτοῦΌΔΟΌΪ 8 
φγίπιίησ οτγοῦ ἔυν ἐν δέθη οῦθ; ΤΥ τὰ ἰονθ ΟὨγίδιὶ Ὡοὶ δὲ 
Ουγ ποίξθον, Ὀαὶ 86 "6 ἀοὐ».λίωπ.--Ὁ, 8. 

ἀδη εν χτοαῖογ ἴῃ ἄοστοθ ἔπδη οἴμοσα. Οὐ ἴδο ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ἴἢ6. 

Ἰονθ ᾿ἰτβοῖ δ, Ὀαὶ 88 ἘΦ ΦΌΤΑ Ο ΚΘ ΒΕΒΒΗΙΕ: ἃ. υοὶ 
ἴῃ [06 Β6Π16 Ὀαΐ (80 ΒΆΓΩΘ ΤΩΔΏΠΘΡ, ἑ. ἐ. 
ἔγθοὶν δῃὰ γϑϑα "νυ, βίο σοὶ διὰ ππίοϊρτιοαϊγ, ἰσηάετ- 
ἷγ δῃηὰ οοτορδβείοπαίοϊν, σοῃδίμΕ]Υ απὰ ρϑγβαυοσίηρ. 
Ἰγ."-ἼΒοτΘ δγὸ οᾶβεβ, βούγενοσ, ὙΒΘΓΘ τηδ Οὐρὶ ἰο 
ἴον ᾿ἷβ πο σῃ ΟΓ τότ (ἢ δῃ Ηἰτηβ οι ῦ, πὰ βδοτίβοο δ 
116 ἔον μῖ8. ἔθ], δἷβ δουπίγυ, δηὰ [86 οδατεοὶι, ἴῃ 
αἰ πρ οὗ 186 Ἔχϑιρ]δ οὗ Ομγίβὲ δἀηᾷ ἰῃ9 ΤΩΔΤΊΥΤΙΕ, 

γον. 40. Ηδερε, κρέμαται (δΔοοοτγαϊηρ ἰο ἰδ 
ἵτιθ γοδαϊηρ).---ΤῊ6 ἤρυγο ἰ8. ἰδίθῃ ἔργου ἴ86 ἀοογ οὰ 
118 Ἀἰηροβ, οὐ ἔγοσῃ ἴ86. παὶϊ οῃ ἴ86 γ|8]] ; δῃῃὰ δρὰγ 
ἰμαϊοαίεβ ἀθροηάθμοθ ἀροῖ 006 ΟΟΙΏΙΏΟΠ Ὀτίποῖρίδ, 
δα ἀσνοϊοριμθηΐ ἔγοσι ἰΐ ; δηὰ μϑῆςρ ἰὰ ζΌ]]ονα ἐμαὶ 
[86 ὕνο ργϑαὶ ουσαδηἀτηθηίβ ἤαΥΘ ἃ ΕἰρΊΕΣ ὉΠΠΥ ἴῃ 
186 ὁη6 στολὶ σοϊημηδπατηρηὶ, ἰμαὺ τὸ Ἰονυα σε δο 
{Π6 ἱποαγπδίβ ρα οὗ τονοἰδίίοη, 88. ΟἿΣ δοάς Απὴ 
αἷδο ἰῃ9 Ῥσορδιοῖδβ. --- ΒΥ (ἢ6 ροαϊϊίοη οἵ οἱ 
προφῆται [6 Γ κρέμαται ἰῃ69 ῥτοΟρἢΠοῖδ ἃγὸ πυδὺθ 
ΘΒρΘοΐδΙγ ῥσουϊηθηίς, Απὰ {Π6 ΒθΏβο ἷβ ἰῃΐ9 : Ενδῃ 
186 ΡΙΟΡΒοῖβ γῆο ρῥγοάϊοιϑὰ 86 Μοβδίδιι, [6 ὅθι οἵ 
Οοά, ἀο ποὺ οομίγδαϊος ἰμ6 στοαὶ οοτωσπιδηάγηρηὶ οἵ 
τοομοϊοίβτῃ ; ὑπ 0 Ὁ ταί μον ργοοθοὰ ἔγοταη ἰδὲ Ἰδν,--- 
ἰὄμδὶ 18, ἴτοτῃ ἴῃ6 πογὰ οὗ ἐμ ἀοά οὗ τονοϊδιΐοῃ θοὸν 
186 ῥτορμοίοδὶ οσὰβ οοποογηίηρ Ηΐβ τονοἰδίζοη, 

γε. 41-46. 7724 εὐ οὶ ΟΥ̓ πε. [Ιὰ 
οὐ)εοί.--- ρα] : “ 76808 αἰταοὰ ἰο Ἰοδὰ Ηἶβ ὁρρομδτῖ 
ἰο 186 ρΡοϊηΐῦ, ἰμδῦ (06 Ῥβδὶπν γγχὰ8 ποί οὗἩΘ αν, δυὰ 
ποὺ λεϑδίαηϊς.," () Ὡς Ὑοἰίο : “ Ηθ {που ΌΥ ἱπύπιδι. 
οα αὶ Ηθ νὰβ ποὺ δ Ρο !ἴο81 Μοββίδη."" ὙΝεἶδδο: 
“Ηδ6 πίβμῃβὰ ἴο ρῖνο ἃ ἢἰπὶ ὑπαὶ Ηδ αἰὰ ποὶ δρτίησ 
ἔγοταῃ θεν." () Μογογ: “δ 1δὺβ οοηνϊοιϊοὰ [δε 
οὗ ἰμοὶγ οτῃ ἱρτιόγαηοθ δηὰ ἢ ΘΙ ρΙΘββ 688 ἶ 
ἴ86 παίαγο οὗ ἴμ6 Μοβϑίδῃ," Βυϊΐϊ, οοππρθοῖίης ἴδ 
μογ Β αυοβίίοη στ [86 ὑριαρίηρ ααοβίου {μπδὲ ῥτθ': 
Ἄοοἀρᾷ ἰζ, ̓ ξ ΔΡΡΘΑΓΒ ρ]δίῃ ἰπδὲ Φοβὰβ που]ὰ ῥγογυο 7 
8 Μοβδβίδηϊο υἰίογαῃοα οὗ ἰλ6 Ῥβαῖπι, μαι [6 Μοδϑίδῃ 
τηϊσις ὍΘ δἱ οὔοθ ἰμῈ ὅοῃ οὗ δανίὰ, ὁ, ἐ., ἃ ὅσῃ οἵ 
δῃ, δῃὰ αἱ {1:6 δβϑῃι8 {ἰπ|6 186 Ἰνοτὰ οὗἨ θανὶὰ, ἐ, ἐ., 
186 δου οὗ ἀοα." 

γεν. 41. 119 ἴ86 ῬΒασχίδβθϑο.----α εἰκηϊβοληὶ 
οἰγουχηϑίδῃοο. ΤῈΘ 8016 ὈΟΑΥ οὗἉὨ ΡΒαγίβαϊβτη 18 οθ- 
γ᾽ οἰοα ἀηὰ οοηξαϊοά ΌὈΥ δὴ ΟἹὰ Ταδβιδιηοηὶ ποτά, διοτ- 
ἰῃσ 1Π6 σοῃϑίβίθῃοΥ οὗἨ [86 ἀοοίτίπα σοποοσηίηρ ἰδὲ 
80} οὗ ἀοἂ νι βοείρίυγο. : 

γεν. 48. Εοτσ ἴλθη οἷ Ἠαν ὰ ὃν ἔδο Βρίτϊϊ 
ΟΔΙ] ΗἝΐμ 1οτὰ 7-- στο πῶς ἰδ ποῖ: “ἯΗΙΝ πρὶ 
ΡΓΟΡΙΟΙΥ, ΠΟῪ ἰβ ἰὺ ΡοΒββ᾽ 016  Ὀαϊ: “15 ωλαί 
δεηδοῖ ") οΥ: “δὶ οϑὴ ἢδ τάδ ὮὉγ ἰ(3"--Ὡοῖδ 
ἐπι ἐπ-εΐπ 186 Β6η86 οὗἩἨ ὠἴοττηαὶ ἀσβίκηδίξου, βοϊθπια 
6. 

γεν. 44. Το Τιοχὰ παΐὰ ποῖο τὰν Σ,οχὰ.---Οὐο. 
ἰδίΐου ἔγοτῃ ΡΒ. οχσχ. Τθογο δἴο αἰδογθοηὶ υἱοῦ οἢ ἰΐ8 
ΔΌΪ ΠΟΥ ρ δηα Μοββίδηϊο Ὀθασίησ. 0 ὟΥ εἰϊε : “ Το 
ρΡοδί (γο 8 ποὶ Π4Υ]1α) ς8}18 (ἢ Κκίηγ, οὗἨὨἁ ποτὰ (δ 
Ῥβδὶτὴ βρϑδῖκβ, ἷ8 οστὰ, ΤΠ αἰ σΌ]Υ 8 {Ππ5 ἰδίκοῦ 
ΔΎΘΥ ὉΥ ἰὨ6 ἰδίοτἑο8] ὀἀχροβίοηῃ. Φ650}. δϑϑυπιοδ (86 
δ  μογβῖρ οὗ θδυϊὰ, δηὰ 18 Μεδββίασίο ἱηίογργοίδίίου, 
ΒΙΓῚΡῚῪ 88 Ὀοίῃρ ῥγονδὶθηὶ ἴῃ Ηΐβ πιο. Βαὶ 1 18 ηοἱ 
ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ͂ ἰ0 ΒΌΡΡΟΒΘ ἱμαὶ οβϑυβ ἀρτοοὰ πὶ} (86 οοιῃ- 
Τ0ὴ ποὔοῃ, [ἢ βίγοββ 18. ἰδ! ἃ ὑροὴ ἰδ τογὰβ Δαβὶδ 
ἐν πνεύματι, ᾿ξ τηυϑὶ Ὀ6 γοιμοωδογοὰ ἐμαὶ τὸ σδηποί 
ΤΟΙ ὕροη ἴδ 6 ΚΟΠΌΪΏΘΠ 688 οὗ (μ656 τΟΙβ βυδηοἰ 650} 

4 [(ΟΥΕΊΝΕΙ,: “ ὕοθδυβ Ὠ6ΓΘ ΔΑΚ5 α αυοδίίοη ἴῃ Ηΐε ἔππι, 
ποῖ ἴὸ ἴοτηρι, Ὀπΐ ἴο ἱπδίσιιοες Η 9 ἀνὰ υνῆν ἴο οοηΐουπά (89 
ΟὈδιϊηαΐο: ἴο νοΐϊηϊ ουἷ 6 ϑοῦτοο οἵἉ 41} (μοῖγ οδριίουδ ᾿υϑν 
τοῦ, 30 ΕἾΤ, τοῖν ἱμπογϑῆσο οὗ 1.9 ργορμοδοίοο κι δ! οἷ [0Γ8. 
τοϊὰ 1τ..0 Μοδείδιι: ἴο Οιτηίδηῃ Ηἰ8 οδυγοῖ π|ί|.ἢ πεδροῦϑ 
δοδίηδί ἴ80 εν [ἢ δὶ! αροδ' ἘΠ ΓΗ Ἰδδῖ ρυ}} 16 ἱπεῖσυο 
το, ἴο 4εἰΔ0|5ἢ} (86 ἐτυτῃ οὗ αἰ τίη! , ἱποιγηβ γα, 
Ε δηὰ κιησίοι), δ 86 ζυυπάδιϊοι οὗ 8)} ται σίου." -- 



; ΟἜΑΡ. ΧΥΧΙΙ. 834-46. 

τὸ Ὀπ511ὰ δηγιμίπρ ὍΡΟΝ βοὴ, 8.6 ΤΚΟ χχ. 49." 
Βυὺ Βογο ἴδ 8 ποῖ 0Κ6, Ὀυὺ Μαιμον γΠῸ Βρθδ ΚΒ. 
Μόγγαν ἄρτοοβ τὶ ἀ6 ΥΥ οἰΐα, Ὀπὺ τ 8116 {86 Ἰαἰίον 88- 
ΒΌΓΩΟΘΒ 8 Δοσοιῃτηοαδίίοη οὗ 6808 [0 {86 ρορυΐδνὺ ορίῃ- 
ἴοπ, {π6 ἔοστωοῦ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ὑπαὶ ΨοβὺΒ βαγοὰ ἴῃ 189 
Ῥτονδιϊΐϊηρ Υἱον 89 ἴο [16 ΒΙπίοτίοα] οτἱρσίη οὗὁἨ [86 
Ῥβδαῖια. Βυῖ ἴῃ οὐὖὐ ορίπίοῃ, ἰδ6 οοττθοίμθβθβ οὗ 186 
ΔΡΡΙΙοδιΐοη οὔ [6 ποτὰ ἴῃ 8.6 ῬΒδ] ἀο68 ποῖ ἀδρεπὰ 
ὍΡΟΙ ἴΠ6 αυοϑίΐοι, ποῖ μοῦ αν Ὠΐσηβ6}} δοτηροβοα 
ἱξ οὐ ποῖ. Τ|δὶ Ῥβα]τὰ 18 ΤΩ ΔΗ ΌΒΕΥ ἃ Ροοίΐοα] σορτο- 
ἀποϊΐοι οὗἨ ἁ 86 Ὠἰδβίογ 8] ὑτοσΐβο οὗ Φοβόγαῃ, το 
θενὰ τοοοϊνοα ἔροτα ὑπΠῸ 1108 οὗ 1ῃ6 ρῬγορβοὶ Νίῃδῃη, 
δοοουαϊηρσ ἰὼ 2 ἥδιῃ. υἱΐ. 12, ἀπά οὗἉ 106 Δδὶ τογὰβ οὗ 
αν γεζουτίης ἰοὸ ἰϊ, 2 δ'δπι, χχὶϊ, 8 δαα. ανίὰ ἰ8 
ἰπηἰτοάἀυοδα 85 βροακίηρ ου ἰμδι 8515 οἵ ψδὲ θῇ ον] 
δὰ ρτοπιϊϑοα (6 Μοββίδἢ 818 Οὔδβργίηρ." Τῆδι τΠ 6 
Ῥβδὶυλ ἰβ Μοββίδηϊο, δηὰ ἴῃ ὑπ βιγϊοΐοσ ΒΘΏΒ6 Ὀγο- 
ῬΒοῦ ΑΙ Μοβαϑίδηϊο, 15 ουϊἀθηὶ ἴροσὰ ἴ86 ἕδμον οὐἁ [(8 
«οἷα σοπποοϊίΐοη, ΞΘ’ ΠΑΥΙΥ, ἴῃ 186 ρτορμοὶ βηϊαὶ 
ν6 τησϑὺ ῃγϑὺ ἀϊπίησυ 5} (86 Εἰδίοτίοδὶ Ὀδδὶβ δπὰ 86 
σοτηροϑιίίοη, δηὰ [θη ἀραΐη ᾿ἀΘΠΕΥ τΏοπὶ; Β'ΠῸ6 
ὈΟΪὰ ἅτ σοι ἱηοα ἴῃ ἰδ6 ἐν πνεύματι οὗὨ βογίρίυτο, 
Οοτρδϑῖο ἢ. χχίν. 1ὅ. 

ΒΥ ἰδο Βρέτιϊ. -Ἴ κὸ ᾿ἰ. 27; 1 Οον. χίὶϊ. 8; 
ἝΩ. Υἱἱϊ, 1ὅ6, Νοῖ ἱπάθρα ἐνι ϑριγίίωδ; Ὀαϊ ἴῃ 
186 οἰοπηιοιὶ οὗἩ ἴ86 βρίτὶι, οὗ ἴῃ Κρἰτι οὗἩ αἀοά, ποι 
8 116 ῥτγϊποῖρ!α οὗὨ 1 Υ ἴῃ ἰμ6 δογὶρίαΓο. 

ἘΠτ.--ΤῊ βου οὗ Παυϊὰ 88 86 Μοβδίδῃ. ΤῈΘ 
ἘΔΡΌΌΪΏ5 ΒΑ ἴῃ (18 ῬΒδ]τὰ ὁΠ6 οὗ [86 τοδὶ ΟἾΔ Ρ δηὰ 
ἀοοϊβῖνο Μοβδίδηϊο ρσορμθοῖθθ. [1ὺ γ͵ὰϑ ηοὶ {1}} ἃ Ἰδίδυ 
Ῥογίοα ἰδὲ ἰποΥ τοϊγαοίθα {μ18 ἰῃϊογρροϊδιίοθ. 866 
Ἠρηρβίοηθοτς, Ολγιδίοίοσίε, οὐ. (ἰ8. Ῥβαδ]ηι [γ0]. ἱ. ἢ. 
140 8βαα.]. 

γ ον. μὰ σον .ἰ8 Εἶῖο ἴδοι ἷα ὅθι 2--- ΤῊ 6 δῃ- 
δσ ον 8 Εοτῃ. ἱ. 8, 4 ; ΑοἰβΊΪ, 256. [0 νδ8 ποὺ {86 ἷ- 
Ὠότγϑποο, Ὀυὺ ἰμ6 υῃθ 6] 16, οὗ [6 ῬΏΔΥΪΒ668 ψὨΐΟὮ ἀθ- 
οἸἸοα (86 ΔΏΡΟΙΣ. 

γεν. 46. Αμά πο οὔθ οουἹἱὰ διεῦσοσ ΕΠτὰ ἃ 
τσοχὰ.---Ποοίβινο γιαπάαΐμηι 46 δωρεγδοάοπαο.--- ΟΣ 
ἁτιτθῖ ΔΩ͂ ΟὯΘ δῸσα ἐμαὶ ὅν αποδιίου ἘΠτὰ 
ΔΩΨ τλοχαι;--ΤῊς ρτοῦΐ ροϊηὶ οὗ Βούεγάποῦ ὈθΊ ἢ 
1} ΓΔ ὈὈΪηΐοαὶ, ἀοἐβίὶο υἀαΐετη, δὰ Οἢ τ βιΐδη δπα Ὀ6- 
Ἰονίηα Φυδαίϑια. Βρηροὶ: ουα ἀελῖπο φυαδὶ 
86 Ῥαπάϊ. 

ῬΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΒΙΟΑΙ, 

3.ε ᾿ἰ6 ὑγοσθαϊηρ τοιηδυῖβ, ΤΈΘΥ π|]], τὸ (ΚΕ, 
ΠΑΥ͂Θ Βόνῃ ἰδαὺ ἰδ6 αποϑίίοῃ δϑοῦὶ {πὸ στοαὺ οοτω- 
τοδησὐτηοηΐ, δηὰ (ἢ 1,οτ δ οουῃ οι. απ οδβέϊοπ ΘΟΠΟΘΙΉ- 
ἴῃς Ὀαν 8 ἕοῃ, ἴΠ6 ἀτγϑδῖον ἱπδὴ θανὶὰ, μᾶνα ἃ του ἢ 
Βῖρθον βἰριίβοσλμιοθ ἴθδῃ Θχοσοδὶβ 888 Ἀἰἰμοτίο αἶδβ- 
οοτγηδα ἴῃ ἰμοτ. [Ὁ 18 ἴδ Βρ᾿ὶτγϊα4] Ῥγοοθδ8 οὗ βού ῦ- 
δοα Ὀαοΐτσοοῃ ἴδ ἀοὶθιϊολὶ δροβίδϑυ οὗ Ψυάαΐδτη, δῃὰ 
(6 ἔσθ Μοβαίϊδηΐο ἔδ ἢ. οὐ Φυαδίβτη---ἰΠδὲ δ, ΟἸ τὶβ- 
εἰασιῖιγ ἰἰβοῦ ΤῸ δἰϊθποο οὗ ἰδ6 ῬΠδυίβθοϑ, δες 
ΟἸὨτίβι 8 αυοϑβίΐου, τλαττ8 [Π6 οτἱδἷβ οὗ [οἷν Βαγάοηϊηρ. 
Ηδποο ἰμ6 ἀροίΐδῖνο δπὰ 804] γοῦυϊκο οὗὨ 6888, δηῇ ἴΠ0 
ἀσρατγίαυτο ὕγοτα ἴμ6 ἰθπιρ]θ : Βυτηῦο] οὗ ἰμοῖς ἀ690]8- 
«ἴοι δπὰ ᾿παρτησηί. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Το ἰαϑὲ 5580} οὗ ΗΒ Θμθιπΐοβ ὩΡΟῺ ἴδ6 οτὰ ἷπ 

« [ΤῊΙ6 δοπέθῃσθ. 80 ΠΘΟΘΒΘΔΙῪ ἴ0 ψίγο 1, ΔΉ Θ᾽ νἱουν, ἰ8 6ῃ- 
εἴτοῖ οἰαἰἰἰοὰ ἰη 186 ἘΠῚ ΠΌ, ταὶ. ἘῸΤ ΟἿθοΣ ὀχροϑί [9 η8 οἱ 
ἕο Μορκίηπίο σδγδοῖθυ οὔ [8:6 Ῥδη]πι, 856 Θδρθοΐ δ θηκ- 
οἵοοθοῦς ((λ ΟΥ̓ ἐλ6 0. 7., δοὰ ἰδ οη 
Ῥεαΐπιδὶ, αἴδο Βιίεν δηὰ Νιαοὲ ἐπ ἴοασ. ΑἸώορὰ δυοὰ Ῥοσὰδ- 
«τοτιδ 40 ποὶ ἰοποῖ 1}6 ἀ! ΔΊ σῃ! ἐγ δὲ δ]].--- Ὁ, Β.} 

Ἄϑοόπα Ϊ σα, ἀπὰ 

40ὅ 

186 ἰδ: 0]6.---ΤΠ6 1Δ8ν αυσβύοι οὗ ἴἰ86 ῬὨΑτίβοθα, δὰ 
186 Ἰαϑὲ οουηῃϊοτ-αυοϑύοη οὗ ἰ86 Ἰμοτὰ,---Ἴ ΒῈ ἱπαυΐτγ 
δρουΐ {9 ψτοδὶ οοϊϊμδηθσηθηὺὶ τ᾿ δῃϊ 88 ἃ ἰοτηρ δι ὁ 
οἵ Ομεῖβι : 1. Ηθ ν|]} οἰ οῦ ΙΔῪ δβὶἀθ ΗῚ8 οὕγῃ τω 8}08- 
ἐγ ἱῃ ῬΓΟΒΘΏΟΘ ΟὗὨ [Π6 ΤῊ ΔΙ ΘΒΙ͂ οὗ αοα ; οτ, 2. Δϑβογιη 
ΗΪβ οὐγὰι τρδ)οβίυ, Η6 νὶ}} ἀἰβῃομοῦ μι 6 τη δ᾽ δ ὁ 
ἀοά.---Ηον ἰῃ6 ῬὨασίβθοθ τηϊδυπαἀοτδίοοα ἰδ6 ρμτοδὶ 
οοτησηδητηθῃί, ἰο ἰονο αοἀ Ἡ]Ὸ 41} (86 Ποατὶ : 1. ἴῃ 
ορροβίοι ἰο ἐμθ.Ἴοτα οὗ σηδῃ : 2. 'ὰ ὀρροβίϊοη ἴὸ ἴμ6 
αἀἰρηῖν οὗ ΟἸγῖϑι.---Ἴ 6 οἢ6 στοαὶ οοϊηταδηατηθῃΐ ἴῃ 
118 411-οομρσομθηβῖνθ εἰρη βοδτοθ: 1. 10 ὑπο] 48 ἱΐ 
8617 ἰπίο ἐπα ρΟΒρΘΙ, 88 ἃ ῬΧΓΟΡΏΘΟΥ οὗ βαϊναϊΐοῃ ἴῃ {86 
ἀοσίτίπα {παὶ [86 μογὰ, 6 ἱποδγῃαὶο Φοβογνϑῖ, τ᾽89 
ἰο Ὀ6 Ἰονοὰ 88 ἀοὰ (86 βαργεοιημα Ῥουϑοῃ δ] ν τωυϑὶ 
ΓΟΥ͂ΘΔ] ΗΪπΒ6]) 2. ἴὉ Ὁλί 148. 1861} ἱπίο [86 αν οὗ 
186 Κρ! τι, ἰὰ ἰὴ6 ὕπτὸ ΘοἸωσαδη πο (3, 6 ἔθη, δηὰ 4]} 
οἴδος βυρογαϊημδίθ 0η68.---Τὸ ον Οοἂ πὶ 811 Οὔ 
16:1. 1} 41} ΟΣ ποαγὶ : 2. τὶϊ 4}} ον βου] ; 8. 
ψῖ ἢ 811 ουὺν ταϊῃα.---Ἴο Θομητηδησιηθσηΐ οὗ {πμ6 ἴονα ἴὸ 
ἀοά 4 βίγσοῃρ ἰδβι τ ὁ} ἔοῦ Ηΐ8 βδογοὰ δὰ τηγϑίο- 
τίου ῬΟΓΒΟΏΔΙΝΥ,---ἃ ]ΊΛ688 4180 οὗ Ηΐδ οσσῃ ριοτίουβ 
Ἰον6.---οξἴμῃοο αοὐ ἷ8 ἴον, Ἰουθ ἰο Ἠΐτὰ τωυϑὲ δὖ ΘΟ 6 
Ὀ6 Κιμαϊοα ὉΥ 1Ἐ8λ6 οοῃίοιηρ αίίου οὗ Ηΐτη.---ΗΟῪ 688 
186 Βτβὲ οοτητηδηἀτηοαΐ Ὀ6 [Π6 ρστοδῖοβῖ, δηὰ γοὶ 16 
ΒΘΟΟΩα 6 [ἴκ υπίο 10 1. ΤΏΒ Κ'γβί ἰβ ἰπ6 στοϑαίαβι, 
Ὀθοδῦβα ἰΐ ἰβ [86 στουμπὰ οὗ {10 βοοοῃά, δῃὰ δα ὈγΔΟΘΒ 
ξ; 2. 100 Βοοομά ἰ5. οαι4] ἰο ἰΐ, Ὀδοδιι86 ἰὺ 18 18.686 ΘΟΡΥ͂ 
οὗ ἐο δγβὲ, ἀπὰ ον ἴο αοὰ ἰβ ἴο Ὀ6 ἀοπιοηδίγαιθα 
ὉΥ Ιονϑ ἰο τηδῃ.---μὸ τοθδδυγο οὗ (80 ἰονο οὗ ἀοὰἂ : 
ποίην 15 βυϊοίοηί, ποῖ μον οὖν 11 ΠῸΡ Δ]1} ἱπίπρ. Ὁ 
ΤῊΘ τη ΒΙῸΣ Οὗ ἴον ἴο 8 : ΟἿΣ ἴογθ [0 Οὐγβοϊνου. 
--Ἰπ ον ἴο οὐΓ πο ΡΟΥ Ἧλ 86 ἴ0 ὈΓΟΥ͂Θ ΟἿΡ ἴονα 
ἰο ἀοὰ.--- Τρ ἔνχο σοτητηδῃατηθη(8 ΔΘ ἰΠΒΟΡΑΓΆΡ]6: 1. 
ὁ οδημποὶ ἴον αοἀ υἱιίμουΐ ἸοΥ ΟἿΡ πορθ 0 Ὁ 
(αραϊμβῦ βυρογβιἑ 06}: γτὸ σδθηοὶ ἴόῦα ΟἿ ποὶρη ΟΓ 
τὶ μου ἐΠ6 Ἰονα οὗ (αρζαΐηδὲ ἈΠ 6]16).----β  ! ]ονα 
888 ὑχο σοῃαϊ!οη8β απᾶ 1668 : {86 ἴονο οὗ αοά, 
δηὰ [}6 ἴον οὗ ᾿ωδῆ.-- -Ηο ἴδν 18 β6 πίον ποὺ ΘΟμλ- 
τηδηάοα, δηὰ μον ἴλγ οοτηδη θα ἢ 1. 10 15. ποὶ ἀϊ- 
ΤΟΟΟΪΥ σοιμσηδηάθα, Ὀδοόδυβο ἱξ ἰ8 ἃ παίγαὶ ἐτηρυ]δο 
οὗἉ Ἰἰξε , 2. ἰδ ἴθ. ἱπάϊ γϑοῖν οοτησηαπα θα ἰῃ [86 ΠΟ] 
ΙΔ δῃᾷὰ ροβροὶ : δίποα 118 Ὡδίυγαὶ ἰπιρυ]θθ 8 ἀἰβθδϑ- 

Ὀδοοσηθ 86 Π8}688.{---Βυΐ ἃ Βοοοηά ἷβ 
Ἰ|κὸ ὑπο ἰδ: οτ, ΒΟῊ οὔθ ποσὰ οἵ οὔὖγ [μοστὰ ουΐβ 
τηγουρὰ τθ6 τὶ οϊκοὰ τοοῦνα δηὰ [86 νυ οϊκθὰ οστοὸῦ οὗ 
[860 ῬΠαΣίβ663.---ΗΟὟ ΔΓ τὸ ὑΠ6 σομιδπαϊηθηίδ αἰΐ- 
ἔοτϑηὶ, δὰ ΒΟῪ [Δ᾽ 411|τὸ ἢ---Ἴ πὸ οταρῖτο οὗ ἴονα 8 8ῃ 
δα Ρῖτο οὗ Ρθγβοηδὶ 11ξ8.--- ον 8 80 ΓΒ] τσ οὗὅἨ ἴ86 
Ιανν, Βοτω. χἱϊ, 10. --- ΤῊΘ οουπίοτ-αυοδίίοη οἵ ἰδ6 
1μοτὰ : οΥ, {86 ῥτοοΐοὗ [6 αἰνίηἰτγ οὗ ΟΠ τἰβὺ ἔτοσῃ ἴῃς 
ΟΙὰ Τεδίδσηθῃί.--- ΑΒ ἰπ6 οοτατηδηαπιοηΐ οὗ ἴον ἴὸ 
ΤηΔῈ ἷ8 τοϊαίθα ἰο ὑπὸ σοηταδητηθηΐ οὗὨ ἰοτο ἰο σοά, 
80 ΟἸσίδι ἰβ τοϊδιθὰ ἴἰο 16 Εδίθογ : βυδογαϊπδίο, γοὶ 
64048].---ΤῊ 6 βουθγδῃοα Ὀδίνγοοῃ ΟΠ ΓΒ Δ ηΐ Υ η ἃ Δροθ- 
ἰδία Φυδαΐδτα ἰῃ [80 ἰοτωρ]6.---Τὰεν αδζθα πΟῸ Ἰλογὰ 

Οηδ᾽ ὯἼῸ Φον ἀδῖθβδ 85Κ ἃ Ὁ γβίδη Δ 6066- 
οι, οὐ Θοσωσηθῃοθ 8} δἰΐδοκ ὑροη Βίτῃ ; {ἢ6 τηϊββίοῃ- 
ΔΙῪ ἱτωρυΐβα, ἴὸ πους δυο ἰδ 6 ἀ6π|1168, αἶδὸ στδάυ- 
ΑΙΪΥ ἀἰοθὰ ΔΥΑΥ διιροης ἰῃ6 Φο0 8 βίποϑ ἴμ0 ἔπι οὗ 
Ομτίδί. 

Αἴαγζο ὁ.---Ζειδίιδ: Ἠοπονοῦ ἴ.6 ν]οϊίκοα μδὺθ Οῃ9 
Διοίδοτ, ἰΠ6Υ πηΐΐο ἀσαϊηβὶ ΟΠ τδί, Ηΐ8 κίηραοτι δηὰ 
ΤΩΘΙΆΌΘΓΆ. --- ΙΣ γοῦ ψου]ὰ δϑὶς, ουὐϊάναϊθ 8 βίποοσθ 
μοατὶ.---ΗἩγροοτίίο8. ἱπααῖτα δρουῦΐ [86 στοαϊοθιὶ στ» 
τολπἀὐτηοηΐ, θα {Π6Υ ἀο ποῖ Κϑορ ἰδ ἰεββί.--- Ονέίαν» 
δν : ΑΒ ΤΟ Σδ ἰβ 80 ]6 [88 Ῥογίθοι υ ἰο Ἰονο Οοὰ, 
ὯΟ τδὴ οδῇ ὃ6 πβιϊδοὰ ὮΥ (86 1Δ}ν.---Ἰ)6 αὐοδοι 

ὦ ΓΒΌΒΕΙΤΥ ἐπ ζοα.: “ΤῈΘ τροϑδατο οἵ Ἰονίηρς Θοά, ἐδ ἴο 
1ογο Ηϊτὰ Ἡὶτῆοῦξ τηθδϑιιγο."-- Ὁ, 8, ; 

γ [Οσπηρ. ἰδο ᾿γβοι δὶ γοσπδσκϑ οὐ ΒΌΚΙ [πφαχίοα ἴα ἴ8Φ 
Ξεεσ. “Νοῖθε ΟὨ ΥΟΣ, 89, Ῥ. 404.-.-". 8.) 



406 ΤΗΕ ΟΟἙΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

οοποογηίηρ ΟἸγὶδὶ (Π6 τηοδὺ ἱτηροτγίδηϊ διὰ ἰδ τοοεὶ 
ὨΘΟΘΕΒΑΤΥ.--Α οοττοοῖ Κηον]οῦζο οὗἩ ΟἸσίαῦ ΠΘΟΘΒΒΑΡΥ͂ 
ἰο βαϊναίίοῃ.----ἰὐ 8 ποῖ δῃου ἢ [0 δοϊκηον)οᾶρο ΟὨγϑι 

. 88 1386 ἥοη οὗ Μδη.---ΟἸγίβὶ ἰΒ αοὰ δηὰ δη ἱβ οἱο 
υπαϊν!ἀοα ΡΟΓΒΟΙ. 

Ἡεωδῆον.:--- Το ἘδΌΘΙη8 τό γὸ ἔομὰ οὗ ἀἰδουβείησς 
{86 τοϊδίϊνα χτυθαίῃθδ8 οὗὨ δογσαῃδηθτηθηΐδ, Τμ6 ΦΟΥ͂ΤΒ 
οουῃϊοὰ 618 ῥτγοοορία: 86δ φῬγοβὶ δἰ ἄὔοῃδ, ἀπὰ 248 
ΘΟΣΩΣΩΔΙΗὯ8.---ἰἴ 8 ἀΔΏρΡΟΓΟΙΒ ἴ0 ΙΔ 6 8 ἀἰβιποώοη 
θοίνϑου μκτοαὺ δηὰ 11{|10 Θοττ δ ἀτηοηί8.--- ΤῊ 6 Παῖυγο 
οὗ πο ἴον ἰο αοὰ ποῖ ΟἸ τ βιἰδη ν τοαυΐγοβ. ---- 
«Ανἱείοίϊε: ΤΏοτο ἰ8 πὸ ἴον ἴἰο αἀοἀ (ςοηποοίίοῃ δ6- 
ὕπο (18 ποτὰ δπὰ [6 Ὠοδίῃθη ἀθηΐδὶ οὗἩ ἰδθ βυ- 
ες Ῥογβοι δ] γ).--ΟΟπΒῈ}} ἰΠ6 τορτοδοιιδι 8 οὗ 
ΘΏΘΙου δηὰ (Π6 ΘαΥ Θ᾽ Τα γβί68 ΘΟΠοΟΓΐηρ (ἢ 6 Βίδρ68 

οὗ 16 ἴον ἰο ἀοὰ.---Ο ον ἰοναγὰ αοά ββου!ὰ Ὀ6 
Κεϊπαὰ ἴὸ τϑδῃ : δῃμὰ (86 ἴονο οὗ τηϑῃ βΒῃουϊὰ Ὀδ σοὶὶ- 
Εἰουμ. -- ΑἸ] οομμσηδηατηθηΐδ οοηΐγο ἴῃ ]ΟΥ̓́6.---ΤῊ6 
“016 οἰ ῖο4] ἀοοίτῖπα οὗἨ ΟἾ τ βι  Ἡἰ Υ ὙΟΓῪ δἰ τ Ρ]6.---- 
ἸΡλαί λίπ γό οΥὙ Ολγὶδί ἢ αἰταγδ ἴΠ6 αὐοδύάοῃ Μοὶ 
ὅπ ουὖἱ ἰΠ6 χοηαὶπα ΟἸ τ ϑιΐδῃ.----ΟὨγίδι 186 Τμοτα.--- 
ΤῊ ἀοτηϊηίοη οὗἨ ΟἸἠ γίβὲ ἃ ἀομῃιϊπίοη οὗ ἰουϑβ.--- αι ἢ 
δηὰ ΙοΥα οἰοβ ον οοπηθοίρα ἴῃ ΟὨγβἰδηϊίγ. 

Βαεολπιαηη :---]] αὶ (ὨΪΠΞ γο οὗ ΟἸγδὶ ἢ 1. Μίαν 
ἰο]ὰ δϑανοῖβ: 3. ΟΝ ἱπυρογίδηϊ (16 τἰχῆνϊ ὁπ ;- 
14δοο: ΤῺΘ δυργοῖας οοπιδηὰ, δὰ 86 ξυρτγειῃβ δ᾿ 
ιἰο]ο οὗ δι (ἢ. 

[Θιειεεπεῖ :--- ΟἹ {86 στοδὶ δὰ ὅγεὶ οοτασηδηάτηρηι, 
νοῦ, 88: Ιογὰ 8 186 στοδῖ διὰ ἔγβὶ οοζωσαδητηρηί : 
1. πῃ δηαυίγ, Ὀεΐπρ 88 οἷά δ ἰῃ9 νογὶὰ δῃὰ δηρτι 
γΘῺ ἰῃ ΟΌΓ πδίοΓο ; 2. ἴῃ αἰἱρσηϊγ, ΔΒ αἸΓΘΟῚΪΥ τοϑρθον 
ἷηρ ἀοὰ ; 8. ἱπ οχοο]]οηςο, Ὀοίηρ [86 οοτησηδπάπηροϊ 
οὔ (86 ποῖν οουθῃδηῖ : 4. ἰῃ ἰυβίοο, 858 ργοίοστίης σοὰ 
ΔΌΟΥΘ 4]} [πΐησβ, δὰ τοηογίηρ ἴο Ηΐπὶ Ηΐδ8 ἀπε ; ὅ. 
ἴῃ δυο ΘΏΟΥ, ἰῃ τηδκίης οὗὨ ἰδεῖ τῦδῃ ΒΟΙΥ ἴῃ (85 
}ἴδ, ἀῃὰ Ὀϊ]οβθοὰ ἴῃ ἐμαὶ τ ηϊοῖ ἰ8 ἰο οογλα : 6. ἰῃ ἔγυϊ. 
πόδα, ἴῃ Ὀοΐηρς (6 τοοὶ οὗ 81} ΟΙ Β6΄ σοσωησαδηαγηθῆί ; 
ἡ. ἴῃ νἱγίπο δῃὰ δίοδον : 8. ἴῃ οχίσπί; 9. ἴῃ ΠΟΟΟΒΑΙγ: 
10. ἰῃ ἀυγαίίοῃ, 88 σοπιϊπυΐηρ ΤῸΓ αὐτοῦ ἰπ ὨΘΔΥΘΏ.--- 
7Τὴδ εαγπιό, ΟἹ νοῦ. 46 :-- τυἢ δὲ ] {τλυταρθβ, Ὀαὶ 
16 ἀοίοηάεος οὗ ἰξ ν}}} ποι ἐμ δ Δ Ὀς ορρτγοββοὰ 
ὈΥ τη. Ηρδπορ τὸ ββουϊὰ ποὶ ἰυάρο {μ6 τγυϊἃ Ὁ 
ἐπ6 βυδογίηρ οὗ ἰὼ ἀοίοπάοσθ. ΤῈ τηοτο τυ ρμδηὶ 
ἰι ἰβ., 186 ταοτὸ Π6Υ τουδὶ Ἔσρεοξ. ἰο βυβοσ, ἰμδὶ {Π 6 
ΤΑΔΥ͂ Ὀ6 Τα 46 ΓΔΟΓῸ ΟΠ ΟΤΙΏΔΌΪΟ ἰο ΟἸσῖϑὶ δῃά οδρδ'- 
016 οὗ στοδίοσς τονγαγὰ.---Ρὶ 5.] 

ΒΕΥΕΝΤῊ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΕἾΝΑΙ, σΦΌΡΟΜΕΝΤ ΟΕ ΟΒΒΙΗΤ ΡΟΝ ΤῊΝ ΡΗΑΕΙΞΕΕΞ ΑΝῸ ΒΟΒΙΒΕΒ. ΟΒΕΙΒῚ ΟΣ ΗΙΒ 
᾿ ΟὟΝ ΑΟΟΟΒῸ [ΕΑΥΕῈΞ ΤῊΕ ΤΈΜΡΙΕ. 

ὍπαΑρτεε ΧΧΠΙ.-ΧΧΙΥ͂, 1. 

(εν. 84--39, ϑογὲρίωγε ἴσεδοπ 7ὸν Θὲ. Αιἰερλοη᾽ δ᾽ δ αν.) 

1. ὙΤμθη βραῖκ 96δβὺ8 ἴο {86 τηυ] νυ [τυ] υἰυια 68, τοῖς ὄχλοις], ἀπᾶ ἴο 158 αἰ8ς1Ρ]08, 

Δ. Τλε Κερτοοῦ φεπεναῖΐῖν. Ὑπ88. 2-Ἴ. (ΤῊ6 ἴδνν, υϑγ. ὃ; 10:6 ἱποοῃβίβίθπου δηὰ ζ]βομοοά, γογ. ὃ : “διέ 

ὧο ποὲ;"" (86 ἰτδαϊϊομδὶ βίαξαυΐοδ, τοῦ. 4: 180 Ὠγροοσὶ 68] βαποι τη ΣΟ ΒΉΏ 688 δὰ ὉΠΠΟἿΪΥ δε ἱοα, 

γ 8. ὅ-Ἴ.) 

2 ϑαγίηρ, ΤῊΘ βοῦῖθ68 δπᾶ {ῃ6 Ῥμασίβθοβ δἷῦ [80 ἀοντη]}" ἴῃ Μοβαβ᾽ βαεαὶ [καθέδρα]: 
8. ΑΙ {μογϑίοσθ τ μαίβοονου ἰΠ6Υ ὈΙ4 γοὺ οὈβοῖνο,᾽Ἶ ἐλαέ ΟΌβογνα δηᾶ ἀ0 ὧν δα οὔβοστο];}" 

4 Ὀυΐ ἀο ποὺ γα Δέδσ {πθὶγ ὑγοσκβ: ἔογ (Π6Υ͂ 587, δπα ἀ0 ποί. Βὸν [Β00} {Π6Υ Ὀϊπα ΠΘΔΥΥ͂ 
Ὀυγάθη8 δηὰ ρτίθνουβ ἰο Ὀ6 Ὀοσπθ," δηα ἸΑΥ͂ ἐλδηι Οἡ τηθ π᾿ Β Βῃουϊάθιθ; Ὀαΐ (Π6γ ἰδεπν 
δοῖυεδ ὙΠ} ποὺ τιον ὑμϑῖα τι οὴ6 οὗ {πεῖν βηροτβ [τ !|ἢ {Π|οἷγ Βη ρον, τῷ δακτύλῳ αὐτῶν]. 

5 Βαὶ 8]1 (μϑῖγ ὑσουκβ ἰμ 6 ἀ0 ἔοσ ἰο 06 ββϑῃ οὗ [Ὁ0] τηϑπ: {Π|6 Ύ πιαὶτα Ὀτοδᾶ {Πδὶγ ῬΉΥἾδ0: 
ἰοτῖ68 [ργοἰθοίϊν 68], δῃα δηϊαγρα (ῃ6 Ὀογᾶθτβ {{τπρββ, τὰ κράσπεδα] οἵ {πεὶγ ραπηθηίδ᾽ 

6 Απᾶ Ἰογϑ 86 ὑρρογπιοβῦ τοοση8 [ἢτγϑὺ ρ]8οα, πρωτοκλισίαν] αἱ ἴδαδίβ, δΔῃα [88 οἰϊεῖ 5εδἰ8 
. Ἶ [πρωτοκαθεδρίας 1π {8 Βγῃδρόριοθ, Απὰ [1ῃ6, τούς] ρτοοίπρβ ἰῃ {Π|6 τρδτϊκοίβ, δπα ἰο Ὁθ 

(Ὁ]16α οὗ θη, ΔΟΡῚ, ἘΔΌ].ἷ 

Ϊμ Αρριήβοαΐδοαι. Ὑ ΒΒ. 8--12. 

8 Βα Ὀ6 πο γ8 68116α ἈΔΡΌΪ: ἴογ οπθ ἰβ γοῦν Μαβίεν [1μοϑᾶοτ, καθηγητής 
9 Τθδοβογ, διδάσκαλος," εὐεη, ΟἸτΙβι ;" ἀπα 8}} γ86 ἃγὸ Ὀγθίῃγθῃ. 

ἧς; ὈοίζοΓ: 
Απα οἈ]] πο πιαπ γου 

ο΄ [ερἰ παι} ΔΊΠ6Υ ἀροὴ {Π}6 Θαγί : [ῸὉΓ ΟΠ6 18 γου ΕΔΙΒοΥ, τ ΠΟ ἢ ἀμῳ 18 ἴῃ πδανθη [(89 
ο "0 ΟὯΘ ἴπ Ὠθαύβη, οσ, ὑπ6 βϑδυθη)υ, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς]. ΝοΙίμοΥ [ 

ἰοτβ [Πβδᾶθτβ, καθηγηταί]: ἴὉΓ ὁπ6 8 γοὺυῦ Μαϑίογ [1ωθααογ], εὐεη 
᾿ Ὅ6 γὼ8 (4164 πιᾶϑ' 
σῖδὶ [0106 Ομ τβι, ὁ 



11 
12 

ΟΉΑΡῬ, ΧΧΠΙ.-ΧΧΙΤ. 1. 40] 

Χριστός]. Βαΐ 8 ἐπαὖ 18 στοαίβϑί δπιοπρ γοὰ [016 ρτοαίοσ οἵ γου, ὁ μείζων ὑμῶν] 5841] 
Ὅ6 ὙΟᾺῸΓ βοῖναηί. πὰ ψ᾿ΠΟΒΟΘΥ͂ΘῚ 8Π8}] Ἔχ δὶῦ ὨΪπι86]} 8}.8}} Ὀ68 δυδϑβα; δὰ ἢ6 {μδἰ 8}}8}} 
᾿ιυχ Ὁ]9 Ὠ]τΏ861 5081} 06 Θχαϊ]ίθα. 

Β. 77 Ῥαγίϊοιϊαν Κεργοοῦ: ἰλὲ βευεπ Ἡροεβ. ὝὙ πῆ, 18- ΧΧΙ͂Υ. 1. (Ανατῖοο δηὰ ΒΥΡΟΟΙΙβΥ, νϑγ, 18: ὑπῦ06. 
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ἸἸοΥ διὰ διαί οἶσπι, νοσ, 14 ; ἐδηδίϊοαὶ ῥγοβοὶ γεηρ,, τοῦ. 1ὅ ; σαϑυϊβιγυ, σοτβ. 16-22 2 Ἀγροογυίἴςα] 16 66]" 
ἧδτα, γοτΒ. 28--26 ; βρί γί 8] ἀδβμθββ, γογβ. 209-82, [86 ἱπαρτηοῃί, νοσϑ. 88--86 , Φο Βα οτ Β συλ ἀπὰς 

ἄοοπι, γοτ8. 81--39 ; ΟἸ τί. Β ὁχοάπβ ἔγοτη (Π|6 ὑδγαρὶο, οἰ. χχῖν. 1.) 

Βυΐῦ ψο6 υπίο γοιι, Βοσῖθ88. δῃὰ ῬἢδγΙβ8668, ᾿υροοτίϊβ ' ἴοσ [Ὀδολαδο, ὅτε, 88 ἴῃ σεν. 29] 
γ6 βιαῦ ὑρ ὑΠ6 Κιηράοιι οὗἨ πϑανϑὴ ἀσδϊηβῦ ηθἢ : [ἴὉΓ γ6 ὩΘΙΓΠΘΙ ρΡῸ ἴῃ ψομγδεῖυοδ, ἩΘΙ ΠΟΥ 
[παι] ΒΟ γα ὑμθπὰ ὑπαὶ Δ΄ΥΘ Θπίθγπρ ἰο ρῸ ἰῆ. 06 υπίο γου, βου 68 ἃπὰ ῬΠΔΥΪΘΘθ8, 
γροοχίθϑ} ἴογ [Ὀθοδι86)] γῶ ἀθνοὰγ ψ]άονγβ᾽ Ὠο8685, 8Πα [ὉΓ ἃ ῥγθίθῃοθ τηδαῖζθ Ἰοπρ' 

ῬΓΒΥΘΙ: ὑπογθίοσα γ6 8}}8}} γθοοῖνθ ὑῃ6 ρσθδίθυ ἀδιηπδίίου. ἢ οα υπίο του, βουὶ68 δῃὰ 
ῬΒΔΙ8668, ΠΥ ροοτῖῦθβ ἱ ἔογ [Ῥϑοδυβ6} γ6 οοπιραβ8 [ρῸ δου] δε δηᾶὰ Ἰαδῃᾶὰ ἴὸ ὙὭΔἸΘ οῃ6 
Ῥτοβοϊγία ; δῃηὰ ψ Ώθη ἢ 15 τηδάβ [ὈΘΟΟΙΏ68 80, γένηται}, γ86 τη κα ἢϊπὶ ὑσοξο] ἃ τηοσα [ῃ6 
οὨ114 οὗἉ ᾿ι6}} ὑμδ γὙοῦΓΒΟΙ γ 68. 06 ὑπίο γοι, ψὰ "] πα συϊάθα, πο [7110] βᾶγ, Υ Βο- 
ΒΟΘΥ͂ΘΓΙ 8}18}} Βυγβασ ὈΥ ὕΠ6 ἐθ1ΏΡ|6, 1ὑ 15 πο ηρ; θαΐ ἩΠΟΒΟΘΥΘΓ 88}8}} βύσθασ ὈΥ 1ἢη6 ροϊὰ 
οὗ {86 ἰδιαρ]θ, ἢ6 18 ἃ ἀθοίοὐ [ὀφείλει]! ἢ Ὑ͵ε ἴοο]α δῃὰ Ὁ]1ηα ἰ, ἴοσ ν θῦμ6υ [υ}] ἢ} 18 
δτϑδίου, [ῃ6 ροϊα, οὐ {86 ἰθῃ1016 [ἢδὺ βδῃοι μοῦ {116 ροϊὰ ἢ Απα, ΥΥ̓ βοβοδυοσ 8ὴ8]] βτψϑασ 
ὈΥ {ἢ αἰδαγ, 10 18. ποίμιηρ; ὑυὰὐ ἡ ΟΒΟΘΥΘΓ βυγθαγοί [5}}8}} βυῦθ8γ} ΟΥ̓ ὑῃ6 ρν πὲ 15 
ὉΡΟῺ 10, 6 18 ρΌΠΠ Υ [6 ἀθρίοτ, ὀφείλει]. Ὑ76 ἴ00]58 ἀπα᾽ Ὀ]1πα: ἴογ  Πθίμοσ [810}] ἐᾷ 
δτδϑαῖοσ, ἴμ6 ριδο, οὐ [88 Αἰΐαὺ (ηδὺ βαπουβοὶῃ ἴπ6 σοῦ ὙΠ οΒβο {πογθίοσθ 8}}8}} ΒΥ ΑΥ 
Ἣδ ὑμπογοίοσθ ὑπδῦ βυνθαγθίη, ὃ οὖν ὀμόσας] ὈΥ ὑῃ6 αἰίαγ, βυγθαγοίϊ, ὈΥ 1ἰ, δπα ὈΥ͂ 8]]} 
(δησ8 ὑμοσθοῦ, Απᾶ ὑγιοβο 5}8}1] βυσθαγ [ἢ6 μδὺ βυσθαγθίῃ, ὁ ὀμόσας] ὈΥ {116 ἰδ ρ]6, 
ΒΎΘΑΓα ἢ) Υ͂ ᾿δ, 8Δηα ὈΥ πὶ ἰμδὺ ἀνθ] ἢ} [14 ἀν γ6}}} "5 0Πποτϑῖη. Απαὰ πὸ {Πδΐ 888}} 
Βυγ δῚ [ϑυγθαγοίῃ, ὁ ὀμόσας] ὈΥ͂ πεανοη, βυσθαγοίαι ὈΥ {86 ἰἄτομο οὗ αοἄ, πᾷ ὈΥ ᾿ΐτὰ ὑμαῖ 
δἰ ὑϑιἢ} ἸΠθσθου, Ὗοα υπίο γοῦ, 5ογῖθ68 δπὰ ῬΒΔΓΊΕΘ δ, ΠΥΡΟΟΥΙ68. [ῸΣ γ8 ΡΔΥ {{{Π6 οὗ 
[188] ταϊηῦ δῃὰ δηϊθα [886 41}}} δπὰ [186] ουτηταὶη, 5 πὰ ἤανα οχα θα {}|6 νγοὶσ ΟΪΘΓ 
πιαΐέοτα [{πϊρ8, τὰ βαρύτερα] οὗ {πο αν, Ἰυαάριηθπί, [4π4, καί] τῃμϑτου, δηὰ ἴδ: 
θυ] (686 οὐρθῦ γχθ ἰο μᾶνβ ἄοῃθ, δἀῃὰ ποῦ ἰο ἰθᾶνο ἴπ6 οἶμοὺ ἀπάοῃθ,. Ὑ7 ὈΠπᾷ 

δυϊᾶθα, ψΠοα [τ }}0] δἰταίῃ δὖ [000] ἃ [116] ρπδαὶ, δηὰ βυνα!]ον ἃ [{Π|6] οαπιοὶ. ὙῸο 
απο γοῦ, 80.100 68 δπα ῬΒΔΙΒΘΘΒ, ΠΥΡΟΟΥΙ(68} [ῸΓ τνμε, γα Π18Κ6 οἰδδῃ {86 οὐδ οὗ 
{86 σὰ δπᾶ οὗ [μ6 μ]αιίοτ, Ὀπδ τυ ἢ] πὶ ΠΘΥῪ το [Ὁ]] οὗ Ἔχίοσγίομ [τὰρϑοϊΥ, ἁρπαγμῆς] διά 
Θχοθβϑϑ Ζ76 λοι Ὀ]πὰ ῬΏΔΙΙΒ66, οἸθδηβα Αγβὺ {Ππ8ὺ τυλίοῦ ἐξ πὶ [086 Ἰη8146 οὗ τὸ ἐν- 
τὸς τοῦ] (Π6 οὰρ δπὰ {ε Ρἱαίύοσ, {πὸ {Π6 ουἰδ᾽48 οὗἨὨ (ΠΘγὴ ΙΩΔῪ 6 οἰθδῃ 8]80ὁθ.5. 06 
ἀπο γοῦ, 8οσὶ 68 δπὰ Ῥ])αγίβθθϑ, ΠΥ ΡΟΟτΙ 681 [ῸΓ πων, γο δῖ6 [{κὸ υπίο ψμι θα 
ΒΘΡΌΪΟΙσοα, τ ]οἢ Ἰηἀ66α ἈΡΡΘΑΓ ὈΘϑα αι] οὐὐνγαγα, Ὀὰὺ ἀγα τ] διη [πῃ] Οαὐνγδσάϊγ ἰῃ- 
ἀδεᾶ ἄρρϑᾶσ θθδι αι), Ὀαὺ νυ] 4τ6} [Ὁ}} οἵ ἀθδα πιθπ᾿8 ὈΟη68, πὰ οὗ 4}1 ὑπο θη 688. 
Εν θῇ 80 γ8 880 ουὐνγ ΓΑ ]Υ ἈΡΡΘΔΥ Τρ ρου ηΐο πιθη, θαὺ ΜΠ γ86 ἅγθ [0]} οὗ Ὦγρο- 
ΟΥΒΥ͂ δηα ᾿πίααϊίγ. οθ ὑπῖο γου, Βοῦ 065 δῃα ῬΠδγβθθθ, ΠΥροογιῦ68 1 Ῥθοῦῦβ γ6 Ὀυ})]4 
16 ἰοταῦ5 οὗὨἩ 6 ῥσορῃθίβ, ἀπὰ ραγηΙϑ {ἢ ΒΡ. ΪοἢΓ68 οὗ {}|6 τσ ιύδουβ, Απα βαν, 1 το 
μα Ῥδθῃ ἴῃ ἰπ6 ἀδΥ8 οἵ Οὐγ (ἈΊΠ6.β, τὸ ουὰ ποὺ πᾶν θθθὴ ρδγίδιεθυβ τυ Ἱ} ὑμθῖὰ ἴῃ 
186 Ῥ]οοᾶ οὗ ἰμ8 ρτορμβίβ. ΧΥ̓ βογοίοσγθ γα Ὀ6 [γ6] τ ἢ 6 5868 ὑηῦο γοῦΓΒοΪ 68, ἐμδὲ γ9 
816 {86 οἰ] άτοη οὗ ἰμθῖὰ ψ]οἢ [1840] ΚΙ] {π6 ρτορῃθίβ. ΕἾ] γὸ ἂρ δ ἰῃθα [86 πχθ8- 
ΒΌΓΘ Οὗ γουχ ἔδίμοβ. 6 βαυρθηίβϑ, ψ6 ροπογδίίοη [Ὁσοοα] οὐ υἱρϑυύβ, βοῦν οδῃ 78 Θθοδρ6 
[6 ἀδτηηαίίοη [)υαστηθηί, κρίσεως] οὗ 6117) ὙΝΠοτοίογθ, Ὀθμο]ά, 1 βαπᾶ απΐο γοὺ ῥγτὸ- 
ΡΠδίϑ, δἃηα ννῖβα τη, 8Πα βΟῦ] 68: 8Π4 δοπιθ οὗ ἰῃ6ῃὶ γ8 5}}8}} [Ὑ7}}}} Κ}} δῃαὰ ογυςοιν ; 
δη δοπιε οὔ ἴῃ πὶ 588}} γ8 [γ6 .}01}}] Βοουγρ ἴῃ ὙΟΙΙΓ ΒΥΠαρΌρΘ5, 8πα ρϑγβθοιΐθ ἕλθπι 
ἔγομι οἰἐγ ἰο οἰΐγ : ΤΊ. ὉΡΟῚ γοῦ τδΥ σοταδ 8]] {1 τὶ ριίθουβ Ὀ]οοα 864 Ὡροὶ {88 Θαγίῃ, 
ἔτοιχ ὑπ6 Ὀ]οοά οἵἉ τ]ρμίθοιβ ΑΌ6] απο ἐπ6 Ὀ]οοά οὗ Ζεοϊιατῖαβ [ΖΔομδγ Δ} βοὴ οἵ Βδζὰ- 
οἰ 85 [Βαγδοίδἢ]}, ποτὰ γα 8᾽6 ν᾽ Ὀοίσγθθηῃ [86 θα ρ]6 δηὰ {1|0 ἰδ, ὙΘΥΪΥ 1 ΒΔΥ υπίο 
γοιι, ΑἸ} {Πμ686 [πη ρ8 85}.8}} σοπῖθ Ὡροπ {{}|18 ραπδσαίοθ. Ο Φθγυβαίθσω, «6 γΌβδ θη, ἐδος 
μαι ΚΙ] δϑὲ (μ6 ῥτορθίβ, δῃά βίοπαϑε ἐπα ἡ μοι [{Ππ40} 8.6 δθμῦ ὑπίο {{66, μον οἴβῃ 
που ]ὰ 1 πᾶν ραίπογοα ὉΠ Ὺ ΟὨΣ]άσθη ἰορσοίῃθυ, ασοπ ἃ8 ἃ ἤθη ρα ῃθγο ἢ ΠΟΥ οἰ ΟΚΘῺ8 
πηᾶου ἀὸῦ ΙηρΡΆ, ἃπα ν ψνου]ὰ ποὺ] Β6θο]α, γοὰγ Ὠουβ6 18 Ἰοῖῦ απίο γοιὶῖ ἀοϑοϊαδίβ. ἢ 
ΕΣ 1 5Β4Υ απΐο γοῦ, Υ 6 8}8}} ποῖ 866 τὴ8 μϑποθίοσί, {1]} γ8 8}18}} βαὺ, Β]6βεθα ἐξ ἢ6 ὑμδὲ 
οοσαθί 1 [16 πᾶπη6 οὗ ἰ86 [μοτὰ. 

“ὦἶν 



Ῥπς 

408 "ΤΗΣ ΟΘΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝΟῸ ΤῸ ΜΑΤΊΒΕΥ. 

ση. ΧΧΙΝ. 1 Απμὰ Ζ768ὺ8 πυϑηΐ ουἱ, δα ἀορατίοα ἔγουι [86 ἰθτηρὶθ:: δια 18 α1801}168 ΟἈΠῚ6 
ἴο λέηι ἴου ἴο ββεν δϊπὶ ἰμ6 Ὀυ] ἸΏ ρΒ οὗ [116 ἰθρ]6. 

1 γον. 3--[Ἐκάθισ αν (κοτίδι), ὁδραέφα ἐλενπιϑοίθεα; Οογεγάδῖθ: αγὸ δα ἄοισπ; Οοπδηὶ : λαφθ δαὲ ἄοιοι (1 τὰ 
ἱπιρ !οδιίου οὗἨ σοητίπυδηςο); Ἐντδ]ὰ : ἐξάϑδόη, δέου πέδαφν; Ἰμαϊθοτ, ἀὁ Ὁ οἴϊο, 1δῆζο: δέίδεη. πὸ ΡὮγδδο ἀσοδ μοῖΐ πεδϑὺ» 
ΒΑΣΙ ΘΟΠΥΘΥ Ὀΐδιηα 0 Ὀδυτγραιίοη, Ὀυΐἱ διδῖθδ ἃ ποίου οὗ πποη: 
δίϑ ἰουοοῖθι υ εἰ οὔὶς 4] δα  ΒΟΓΙΥ δὲ ἔθϑοθοσα δηά ἡυἀ598.--- 

ΤΩΝ δυά ἰδ τοδὶ : δανίηρς δοοϊθα ἐποχοθοὶνοδ [Π0Υ δἰΐ, δὰ 

3 γον. 8.-- Τηρεῖν ἰδ οαμοὰ ὉΥ Β., Ὠ., 1... Ζ,, δὶ., [Ὁοά. 8! 81:.}. 1Δοδππδηι, Τιδοβοηάοτί, οἴς. : 

2 γον, 8.---Οοἀὰ. Ὁ., 1,., ἢ.: ποιήσατε καὶ τηρεῖτε, αἀο απῪ οὐδεγθδ. ΤῺΘ ΤΟΎΘΥΒΘ ΟΥΕΣ [τηρεῖτε καὶ 

ποιεῖτε} ἴῃ ἴ89 ἰδαΐ. τόσ. [δ ΘΧΡΙΔΏΔΙΟΤΥ. 
«τ. 4.---Δ ἐ [6 δεϊίοῦ διρροτίοα [88 7 ἀρ [ἩΔΒἰοἢ δοοπι ἴ0 ὃὉ6 δι ΘΗ αϊοὰ 86 τηΟΤῸ δα {1806}. 

δ ΧοΙ. 4.--- ΤΙρομοηᾶοτ οτδ δυσβάστακτα Ἡιϊδοιϊΐὶ δυδιοίοηξ οδι80. [1ωΔΟὨτηδηπ τοϊδί δ ἰϊ, ΑἸογὰ ομμδ ἰἰ, δὸ εἷθὸ 

Οοά. 8ἰπαῖε.} 
ὁ γογ. ὅ.--ΟΥ̓ ἱλείν σαγτιδηΐα, τῶν ἱματίων αὐτῶν, δΒοοΠ18 δὴ ἐΡΑΠΜ ΟΝ, δἀἀιπίοη ἴο 80 ἰοχέ, θπξ ΠΟΟΘΔΒΘΙΥ ἰὼ 180 

ἐσδηδιδίίοη. [ΤΉΘΥ ὅτ συ δητίπα [Π 186 Ὀδδὲ δα μου 68, Ἰοϊ μα πα Οὐώ. δἰπαίς, 

γον. 1.--ϑοῦιο 7 [86 ὑ6εῖ δαυϊδοτίείοβ, ἰποϊαἀΐπο Οοά. διηδίς,, ρὰ 186 ογίιςδὶ φα ΠοὨ8 οὗ 1, οθτη θη διὰ ὙΙῈΖῈ]1 

τοδὰ: ῥαββί (ον ῥαββεῖ) ΟΠ] οποο; αὶ Τιβομβοπάοσ δηὰ ΑἸζυγά γεΐαϊπ [86 ἐθαέ, γέο.--. Β.} 

8 Ὑοτ. 8.---{Ὁγ. ᾿ληκα, [ἢ Β[8 Υ ὁταίοη (λίεέδέεν), τεῖδ! ϑ ὙΠ ΜΟΥΕΤ [86 ἑεαῖ, τεο.: 
ΚΕΏΘΤΔΙΙΣ δάμεγοδ ἴο ἴδ) γοοοϊ γϑὰ ἴοχῖ, γεδὰ υχίτι [)6 ὑδεὶ δὲ- Τιδοδοπάοτζ ΤΙοζο] 65, ΑΜ υγά, δὰ ὄνου Ὁ υχάδνυτγί, 80 

καθηγητής. αὶ 1δοδίμδδα, 

οἰθηὶ δαϊποὁ: διδάσκαλος, ἰδαολόν, διὰ τ [5 [6 ργοζογα 9 δἰβο ὁπ δοοοιμηῖὶ οὔ Υϑσ. 11, ἰο δυοίἁ γορϑιίοη.-- Ρ. 8) 

φοτι. 8.---φ 0 Χριστός ᾿6 δὲ δϑαϊτίου ἤγοπι γογ. 10, δὰ οτημἴοα ἴῃ 186 οτἐ 58] οἀ ἘΠ088. 

19 ψοῖ. 14--{Υοτ. 14, ἴτοπῃ οὐαί τω κρίμα, [5 οἰ! ἴπ ἴμ6. οἸάθει Μ88., ἱποϊαίπᾳ Οοά. Βίῃαῖξ,, νϑγείουϑ, δϑὰ εἴὐι' 
τἰοπς, δὰ βθοιηϑ ἴω ὃ6 ἰηϑοτιοὰ ἴγοιη Ματὶ χἢ!. 40 δηά 1Κὸ χχ. 47. δδδό 1}}6 οὐ εἰς 8] δυ πη πιατίοδ ἴῃ [Δ δηπ, ΤιδοβεράοιΡ 

Ττερο  ]οβ, δὴ ΑἸοτά. Βιυῖ ατίοοθαο!, ΒοιοὶΣ, αὰ ΕὙ τΖ86Π 6, δοοοτάϊης ἴὺ Ου1ἀά. Εἰ. Ε., α.. ἩΊ οἵο.. 590 Π|6 8 ᾿γβηδ νοὶ" 

εἰοη οὗὨ νογβ. 18 δηὰ 14. δὺ δἷδὸ τ. 1δηδ6 ἰπ μἰ8 Οὐτισδῃ Υ ἐσδίοῃ, Μ00 γοϑγὰβ 1 88 ὙΟΣΥ͂ ἐπ ριόραῦ]ο τμδὲ ἰδές εν δμου!ὰ 

δυὸ οπἰ το βυοῖ δὴ ᾿προγῖδηϊ ΓραῖυΓ6.--", Β.] 
ἃ Ψ εν, 19.---Μωροὶ καί [6 ὙΔοϊίης ἱπ Ὁ. 1... Ζ., [δὰ 1η 

δηυάογ [δΔηὰ Δἰοτὰ "ἢ οῃοϊοδοά ἰῃὰ Ὀγδοκοῖθ ὉΥ 1βοθιαῃῃ. 
ἘΒΟΥ Δ΄Ὸ ζοπυϊηὸ.--- Ὁ ὃ 

σοά. Βίπαι!. πιαΐςὶν τοϑὰβ δ ρὶγ τυφλοῦ, οτἑοὰ Ὁγ Τίρεὶ- 
[Το νγοτὰδ ἸΏΔῪ δυο Ὀδθῃ ἰρϑεγῖθα ἴγοπι ΥῸΣ. }ΐ, ΜΠ εἴθ 

18 οι, 42.--- Τραί. γα. (τος ηοὰ ὉΥ 1,ΔΟ Δ πη ΟἿ ἐμ δῖ ΟΣ Υ͂ « (οά. Β.): κατοικο ῦγτι 2 θαῖ ΤΙκοδοδάοτί, σ᾽ 

ὩΘΔΓΪΥ͂ 41} [π6 ποία] Μ58., τοδάδ' κατοικήσαντι. [80 δἰθυ Ττορ6}165 δυὰ ΑἸζογᾶ, Το ἰδίίον δβυχρεβῖ ἰμδὶ 180 δοιίεὶ 

ἀρ] 166 ̓ μδὶ Θοἀ ἀ!4 πο ἐδδη ἀπ6}} ἴῃ 1868. [ογ }}ὸ, ΠοΥ Βοά ἢ ἀοδδ 80 δίποο ἔθ Οαρίιἐνγ. Βιιξ ἴῃ 186 εἱοδιδίβε αἱ [Δὲ 

οι ρ]9 ΟἸ τος θυ! 46 ΠΗ} ἰτϑδῖϑά ἐϊ δ 189 ὕοῦδ6 οἵ Θυά, χτί. 18.--ΡῬ. δ. , 

ἢ ΨοΣ, δ8.--ΤῊο ἀδῆηίιο δυίίοῖο θεΐογθ ἴβθ86 ΡΕΥ ἰΐθπιδ, δ 'ὼ {86 Θτοοῖκ (τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ 

κύμινον) απὰ ἔπ ἔδο Θογιδη Ὑϑγβίουβ οἵ [πο δοὰ οἴδοτθ, δμου]ὰ δὸ τεϊδί πιά, 88 [1 πᾶ ει ρμβδίδ.--- Ὁ. 5.} 

14 Ὑ6:. 98.--[Π 89 ἱγαμθίδίοθ τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν: ἀέδ (πιοναίεελο) Ποολίσμδερο υαπὰ ἀκ 

(ργορλεειολο) Ἐγδαντηθπ ὠριὰ αἷδ (πιροοίαπίεολε) Οἰαιδοηδίγουθ. 866 018 Κωερ. Νοίοι.--Ῥ. 8. 

28 Ψι. 98.--Αἢον ταῦτα ἰε ἴο ὃὉο ἰπδογίοά δέ ποοοτάϊης ἴο Οοὰά. Β.. Ο.. οἷο.» δηὰ [π6 στ 64] οα  Ε[οπ8, 

19 Ὑ6γ. 94.--[Τ8ὸ ποτὰ αὐ Βοίοτο δέγα πὶ νγ}88 ΟΥΙ ΚΙ ὨΔΙΪΥ 8 
τουίδίοη ἴῃ 1611, δηὰ τῦδϑ ὑμ ὨΠ οορίοὰ οτος ατοσ. ΑἹ τὰ 

τὶ πες ΟΥΤῸΓ [ῸΓ οὐδ, νει βγεῖ δρροδτοὰ ἰῷ ΚΙπΕ επνο9 
6 οἰάογ ΒΖ δ Υ οσδίρηβ, ἴσο ΤΥ μδῖο ἴὸ ἴμ9 Βιίομορεὶ Βἰδὶθ 

(ἐχοορὶ ἴδο Ν. Τ. οἵ Βοίπιβ, οὔ 1562, τ ΒΟ. το ογ8: εἰγαΐη, α σπαΐ, οτοϊ ἰης οὐ, ΘΟΣΓ ΟΕ ἰγλααϊδίο οἱ διυλιζοντες τὸν 

κώκωπα: δἰγαΐῃ οἱ, οἴο. ΛΙΐοτά, Βονονοτ, (μέ ηκ8 ἰδδῖ ἴΠ6 ῬΡΏΓΑΘΘ [ἢ [9 Δυςποτίξοα Ὑ᾽ οὐβίου 85 πὸ ἐγ ρορυδρΒ ο) δ]α8.- 

ἄδσ, 88. ἰ8 σΌ ΠΟΙΘΙΥ δυρροϑοά, Ὀυΐ 8 46} Ὀϑταῖο δ᾽ ὑθσδι!οΩ, τηϑληΐ πα “ δέγαϊη (οὐδ [16 νεῖ 6) δὲ ([Π6 ΟδΟΌΤΤΟΠΟΘ οἵ) 8 πεῖ. 

Βαυὶ (Ὁ{8 [8 τίη ὕ 
(αι) 848 τ ΒΟ ἀοδίτονοα {Π6 τηρδηΐπα οὗ ἴπ 8 ΡὮΓδδο.ἷ 
ουΐξ. 

τοζοϊοϑα ᾽δηὰ Βίρδορ [νοσσ τὰ ἰ8 ΘογΔ ΠΥ τί καῖ ΒΘ ΠῚ 6 ΓΘΙΠΊΔΓΚΘῚ "" ΤῊΘ ΤΠ ΡΤΟΡΓΙΘἿΥ οὗ [86 ρτερδοίοῦ 

ἐλ νον ᾿ ΤῊΡ ῬὮΓΑδΘ Γοΐογϑ ἴο ἴΠ6 186 οὗ 8 δί ΓΙ ΠΟΓ, δᾶ ἰ8 οἱ απ ΘΡΟΌ ΚΒ νυ 

ΤῊ δον ΘΑΓΘΙΏΠΥ δίγα! ποᾶ ἐμ οῖγ νἱη6 δπὰ οἵἴδός Ὀονθγαζοβ, γοῦν ἤθδὺ οἵὁὨ υἱυϊδίις 16 υ. χὶ. 20, 28, 41, 42, 85 00 ΠΟΥ͂ 

1δο Βηυάδάμ πὲδ ἰη (σγίοη δπὰ 11|{πἀοδίμη.---. Β.} 

ΔἸ εν. 3δ.--Ἔος ἀκρασίας Οτἰεϑυλεϊ ἀπὰ βομοὶΣ γεδὰ ἀδικίας, πρὶ ρ οουιδηέδα, Βαϊ Β., Ὁ... 16. δροδκ ὧν τθὸ 

(οσηηοῦ τοδάϊηρ. 
18 τ. 83.--Πληρώσατε, ἐπιρϊείδ, ἰδ ἴἰμ}86 οοἴτοοῖ τοδάϊης. 

»τι κἰηδιοά πὶ [Π6 ἀοδίτο ἴο βοΐ ΓΠῸ Β0Ώ860. 

᾿ἘΈπληρώσατε (Ὁ., Η., 41.) ἀϑὰ πληρώσατε (Β.; 8) 

Δ εκ. 88.--Οοὐά, Β., 1,. δὶ., διὰ 1δομιαδος οὐἱέ ἔρημος, δα [ἰ ταυδέ Ὀὸ τοϊδι πϑὰ δα ϑβϑεηίδὶ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤῊΣ ΟἈΞΑΤ ὈΣΝΟΝΟΙΑΤΌΕΥ ὈΙΒΟΟΌΆΒΣ ΔΟΑΛΙΝΒΈ 
ΤῊΣ ΗΛΒΙΒΕΕΒ ΑΝῸ ΌΒΙΒΕΒ, ΑὈΡΒΕΒΒΕΡ ΤῸ ἸΉΣΕ 

ῬΕΟΡΙΙ.--- ΤῊ 58. οτἱσἷθ 18. δηδίορουβ ἴοὸ ἰδμαΐὶ οὗ οἷ. 
χΥ. 10, πβοη Φοδὰβ ἰυχηοὰ ΔΝΔΥ ἔγοπι 86 ΘΔ] 6 δῺ 
Ῥμαγίθοοα, αἴοι δῇ διθὶ]δπσ τοῦυϊτθ, πὰ τὰτποὰ 
ἰοπασὰ (π6 ῬθΟρ]θ. Τὴ ῥγουϊμοίδὶ ΘΧΔΙΏΡΪ6 τηϊβὲ 

ΒδΥο ἰἰ8 πίάον οομϑυμηταδοι ἱπ ἴπ6 ἰθιλρ]6. Βυΐ 

116 Ῥοιτηδηθηὶ βἰρηβοδηος οὗἁἨ (0 ῥτοβθηὶ οὐ βὶβ 18 
188 : Ολγὲδέ ἑωττις ἤγουν ἰλὲ εξ λαγάδης ᾿ἀξογαγοῪν, 
απὰ δροαΐδ ἑπυπιοααϊεῖν ἰο ἐλ 6 Ῥεορίδ. ΤῺΘ ὉΠΙΥ οὗ 
818 αἰδοοῦγβο [δ8 Ὀϑϑὴ ἀθηΐοὰ Ὦχ ΘΒ] οἰοστηδ θοῦ, 

ΒολυϊΣ, Βομηθοϊς ΟΣ ον, δηὰ οἴμογβ, οἢ ἰῃ6 ρτουπᾶ 
οὗ 10 Βανίησ ρίνϑῃ βοῖὴθ ρασίβ οὗ 1ΐ οἡ ἃ Ὀγϑυϊουβ 
οοοσδδίοι ἰῃ οἷ. ε Ἑπαϊὰ ἰΠΐη κα ἐμαὶ [86 ἀϊδοοῦγθο 

28 οοπιρουηάοά ουΐ οὗ ἃ ἰδεῖν ψαγῖϑὶῦ οὗ ογίρὶ δὶ 

εἰοασαοηίβδ. Βαϊ ἀο Ῥοϊίο δηὰ Μογοῦ ἴον ροοὰ Γϑᾶ- 
ΒΟΊΒ δΓῸ Βἰσοπυουδ ΒΟρροείοιβ οὗ ἴῃ οτσί πὶ ὉΠ 

οὗ ἴ)6 πϑοΐο ἀΐβοουσθβο. θ6 ἤοιίο: “ἴζ ἰβ Ὑϑῦγ 
δρρτορτίαίο ἱμαὶ ζ6βϑι8 βῃοιϊὰ ὉΟῪ Άὅτβὶ αἰΐον Ηΐτω- 

861 8ὸ ζὉ1]}Υ διά δοσζωρσθθηβί οὶ Υ ἀραΐϊπδὶ Ηΐδ ΘΏ0- 

τοΐοβ" Μόογοῦ: “ ΤῺΘ Μψ80]6 οοταροπίἰἰοῃ ἢ48 ἃ ομδῖ- 

δοίοσ οἵ βυοὶ ᾿ἰνίηρ ἴογοο δηὰ υπΐίγ, ἐμαὶ ἐξ 8 ΒΑΛῚ. 
Ροβδβίθϊα ἴο ἀθῆν 118 οτἱρίπδιγ δῃαὰ ροπυϊποηεββ." 5 
Ἡδυῦποῦ: “1ἰ ͵β ποῖ δὴ ἱμνθοίγο, οὐ υἱνογαηοθ οἵ 

ΒΟΟΓΏ, 88 ΙΏΔΩΥ͂ ΔΑΥ͂Θ 68]]64 ἰΐ: [0Γ ᾿πβίβηοα, ΑἸΏτοοῦ 
(Σὐζε ὁ “εδυα, ᾿ϊ. 229), πὸ {πίηϊκβ [μδὶ οὐ ἔπδι 
ὙΘΙῪ δὐοουοὶ ἰδ ποτοῦ οοιϊὰ παν Ὅθομ ἰμ08 ἀεϊτ- 
οὐθὰ ὉΥ Δεβυβ." ἸΤῃὸ οοπάἀδιηπδίϊουι πδίθγα! νυ ἰη- 

οἰυάοὰ ἼΠ6 ϑβαάάποροβθ, 80 8 88 {6 Ὺ ποτὰ ἰουπὰ 
διηοηρ; [826 Βοι 068, δῃαὰ ὈῬεϊοηρεά ἴο {μ6 ἀοτιϊπαηὶ 
ΒΙΘΓΑΤΟΩΥ. [ἢ {οι βοῖνοβ, ἀπά 88 ἃ ρασίσ, 86} πεῖ 
οὗ ὕο ἱπωρογίδῃοθ; ΠΟΡ ΘΓ {ΠΟῪ ΘΥΟΓ ἰφοὰ 88 

ἰοδάογβ οὗ (δ: ῬΘΟρΪϑ. 
[ῦτ. Ναβτ: “ ΑΙ ΒΟυΡΆ 186 Ξβαάάποδαθ τσογο αἶϑο 

ἱποϊαἀοά διαοης ἰδ Φ βουῖθοβ, γοῖ οὰν 1μογὰ ἴῃ Π]5 ἰεῦ- 

τὶ 016 οοπάοιπμδιϊοι βίηρὶθβ ουὐ ἴμ6 ῬΒατίβοεδ, πῈῸ 
ἴον ἴδ ἰαδὲ οπο δυπάγοά δπὰ ΒΙΥ γοαγθ μδὰ οηὐογοὶ 
186 ἰσηιεϑὲ τεϑρϑοὶ οἵ [89 Ῥθορὶθ ἕογ ἱμεὶγ σεδὶ διὰ 
τὶς ἃ οὔβοσνδῃοθ οἵ (89 ἴαν. Ῥατίηρ Ηΐ8 πῈ0]6 πίῃ- 

4 [σοταρ. ΑἸΣΟΚΡ: “ΤΒοτο οαπ, 1 {μἰ πὶ, Ἐ6 δὸ ἀουδὶ ἰδεῖ 

ἐδ15 ἀϊδοοῦτοο νδϑ ἀο ἱγογθά, δ5 ΟἿΣ Ἐνδηροὶ δὶ ΒοΓΘ γε ίδίοδ 
ἐξ, 411 δὲ οὔϑ πιο, δηὰ 12 ἴμοϑὸ ἴδ ᾿δδὶ ὅδ γβ οἵ οἂὧν ον 

τοϊηἰδίῦγ. ... {ἰ ΤΩΘΩΥ͂ ΤΟδοι  υϊδηοθδ ἴ0 ἴμ0 βοτηῦθα 

ἡ ἴμ6 Μουπῖ, ἀπ ΠΙΔῪ Ὁ6 Γοχαγάθα δα 1ἴδ9 δοΐθπιη οἷυθε, 88 

δαὶ τδὸ ἴδ οροηίης, οὗ ἴθ 1,οτὰ δ ρυὉ 110 τοδοδιηρ."--Ῥ. 8.) 



ΟΗΑΡ. ΧΧΠΙ.-ΧΧΙ͂ΓΝ. 1. 409 

ἰδ Ηδὸ μαὰ Ὀδθὰ τρδκίηρ ὑῃατγίβαϊο ζογγηδ]ίβτη ἴῃ 9 
οοπδίδης οὐ͵οοὶ οὗ τορσγοοῦ, νι 1]6 δἰπιοβὶ ἱσηογίηρ ἰῃ9 
ΠΡΟ] οΥ οὗ ἰμς6 βαάάυοο68."---Ἴῷ 18. ΘΟΓΊΔΙΏΪΥ σοσηδιῖ- 
ΔὺΪο ὑπαὶ (09 δβοτοσοδί ἰδησυαᾶσο ψὨϊοἢ ΟἸτῖβὶ ονο 
υδο, πὰϑ ἀἱγοο θα, ποὶ ἀραϊηβὶ [8.6 ρϑορὶϑ, οὗ ψΒΟΣα 
Ηδ ταῖμοῦ βΒροῖκα πὶῖϊὰ ΕΓ δηα σοξραβϑίοη, ὯΟΡ 
δρδϊηθί ἴΠ6 βδαάμοθοβ, πιὰ ποτὰ ΗΘ οδμη6 1688 ἴῃ 
οοπίδοῖ, Ὀὰΐ δραΐὶπμδὲὶ ἰμΠ6 ογἰμβοάοχ, ῥγίθϑι]υ, βαμοίὶ- 
τηοῃΐουβ, ὨΥΡοογ το] ῬΒΔυβθοβ, ἰὴ6 ἰοδάθγ οὗ [86 
ΔΙΟΓΔΤΟΌΥ, δπα σΌ]οΘγΒ Οὗ 116 ρϑορὶθ. [μδὲὶ τοϊηϊβίοσβ 
δηὰ αἰμηϊίατίοθ ἱπ ἰὴ6 ΟἸΌΣΟὮ ΠΑΥΘΡ ἔογτμοὶ (ἢ]8 1 
Νονογί 6 1655 ἔπ ῬΒΑΓΙβ6 65 πὶῖὰ 411} (Ποἷγ ΜΙ ΟΚΘ 688 
δὰ ΙΩΟΓΘ ΤΩ0(8] δηὰ τοὶ ρίουβ Θδγμ δίῃ 685 δηα δβιιὺ- 
Βίδῃοο, ὑμδη ἰῃ6 ββαδαάιοθοθ, δὰ ποθ οὔοο ἰδμοῖ- 
ΟὈΦὮΪΥ οοηγογίοα, ΠΟΥ͂ τρδᾶθ τοοϑὲ βουΐουβ δηὰ 
ἀογοιοὰ ΟἸ γβδηθ, δ8 [86 δχδρὶθ οὗ ϑδ(. Ραυ 
δΔουπ δ δον, ΝῸ 800} σουγνοσὶ ΘΥῸΓ Ὀγοοθϑα- 
οὐ ἔγοα ἰδ ἱπαϊδογοηΐ, που γ, δηαὰ τϑιοῃ δ] βιΐο 
ΒαΔάσοθ68.---Μ, ΒΑυΜΟΔΕΤΕΝ ἰῃ 8 Π δίογν Οὗ οεδιιδ 
(49 αὐυοϊδὰ ὈΥ Ὦν. Ναβὶ ἐπ ἰοθ.} ταϑῖοϑ (86 ζο]οτης 
βίην γουδεὶς οἡ ἰδἰ8 ἀδηυποίδιογΥ αἰβοοῦγβο : ὁ Α8 
Ομ γῖβὶ ομοο σοτησηθηοοα Ηΐβ βοστηοῃ οἢ ἴπο Μουηὶ ἰῃ 
Ο411166 τὶ ῥγομουμποΐηρ;. εἰσῦ Ὀοδι 68, Βο Ηδ 
οἷο8ε8 Ηΐ8 ἰαϑὶ ρυῦϊϊο δά ἀγθϑδ πὶῖὰ ργομουμῃοίην εἰραὶ 
“068 οἢ Μουπὶ Μοτίδἰι, ἀδοϊαχίηρ ΓΠΘΓΘΌΥ ταὐῦϑι αἷδ- 
(ἰοῦ γ ἐπδὶ 41} ταδη! οϑιδίίοη οὗἨ Ἦϊβ ἀϊνίης ἴον δῃὰ 
ΤΑΘΘΚΏ 658 δὰ Ὀ6ΘῊ ἴῃ γδίῃ, δηὰ τηυϑὺ ΠΟῪ ψίνο ὙΔΥῪ 
ἴο δίοσῃι ἰυδιῖοο. ΟΥ̓ ἴδδὶ διῇ] ἀο᾽ βίοι το ἢ) ἢ 88 
ἀομθ δἱ 811 ὔγωοϑ 80 σροῖ ἤδττὴ ἰὴ ἐπ6 ΟΒυτοΟἢ--- 
ἘΔΙΏΘΙΥ, δαὶ ἰμ6 Οο6 βδῃοί 868 1μ6 οβοον, δἱ 1ϑδδὶ 
Ὀαΐοτα ἰ6 Ρ6ΟΡ]6---ἰ6γθ ἷβ ἤθγα ποῖ [86 τηοϑὺ ἀἰδίδηςϊ 
ἔγδοο [ποῖ ΘΥΘῺ Υο18. 2 δὰ 8], Ὀυΐ [Π6 νΕΤΥ͂ Ορροκῖίαβ. 
Το οὐῖοο μοὶὰ ὈΥ 86 βουῖοβ δῃὰ 8668 «6808 
ΠΥ τοδοκηΐζεθ: δαΐ (6 Βδουθάμοββ οὗ 186 ΟΠΟΘ, 
ἰπβίοδα οἱ ἔχη ϊϑίησ ΔΩΥ͂ ΔΡΟΪΟΡῪ ἔος ἐμοὶν οοττυρὶ 
ἸΏΟΓΔΙΒ, ἱπόγθαβοβ ΟὨΪΥ (πεῖν συ], ἀπὰ Ηο, ἱμοσοΐοσο, 
ΘΧΡΟΒ68 πὶ [06 υἱτοϑὺ βου ἰΠ6 πίιοϊκοποθ5 οὗ 
ἐμοῖς ᾿νθϑ.0 Νότος αἀἰὰ δὴγ ργορμδὶ ἀοὶϊνον βαοὴ ἃ 
ἀἰδοοῦτβο δ (9. Ἧ͵6 866 ΠοΤῸ τυγηοα ᾿πὶὸ πγδὶἢ 
[86 ΒΟΙΥ ἴογθ οὗ ΨΦ68508, τ ὩΪοἢ ἰ8 περ ὑὸ Ὀγοδὶς 
1ὴ6 Ὀσγυΐδοα τοϑὰ οὐ ἴο αυθποὶὶ [86 διηοκίηρ Βὰχ (οἷ. 
χὶϊ. 19), προ βϑοῖα δηὰ ἔοβίεγϑ νβδὺ 15 ἰοϑί, τυ] οὶ 
οαδϑἰ8 ουὖΐ ποηο, Ὀυΐ δἰἰγδοίβ 8}1 ἰμαΐ βῇου ὑπο Β 1 68 
ἷἰῃ ἴδιο Ἰοδϑδὲ ἀθῶτϑο βυβοορι!}16.᾽"-- Τ ἈΪ6 ἔραν} ἀθηθῃ- 
αἰδίίοι οἵ {πο αἰχοϊϊατίοβ δῃα σοργοϑοηίδινοϑ οὗ [6 
δον δ ἐπ ΘΟΟΓΔΟΥ, ἩΠΙΟΝ τηυδὺ ΒΊΔΙΚΟ ΘΥΟΣῪ Βοηρὶ ἶνο 
τοδος ἴο ἰδο ΥΟΣΥ ἰουπάἀδίίζοη οὗ [ιΐβ8. τ ογᾺ] ὩδίυΓο, 
οου]Ἱὰ ΟὨΪῪ Ὀτοσοθα ἤγοσῃ ὁπ6 ΒΟ ΚΠ ῊῪ Ηϊτβοὶ ἔγοθ 
ἔζοτα δὶῃ δηὰ οἱοιίμβοὰ πὶ αϊνίηθ δυιδου ῦ δπὰ 

ποτ. Ηδνυΐηρ οχθδυδβιοα, ἴῃ ἰἢ6 ἰπιθηβι οὗ Ηΐβ 
Υ0 [ῸΓ δἰππογβ, δἰ δηὰ ἰοῦ, τσ δηὰ ῬοΌσ, ΘΥ̓ΘΣΥ 

εἴοτι ἴο Ὀτγίης ἰδοῖα ἰο τορϑηίβῃοθ δηὰ ἃ Ὀοίϊαοσς στηϊῃα, 
Φοδὺβ ΠΟῪ δβρϑαϊκα, δὲ 6 οἷοβα οὗἩ Ηΐβ θαι} Υ πιϊπὶβ- 
ΕῪ δὰ ἰπ (0]} υἱὸν οὗ (89 Δρργοδοβίῃρ οτυοϊ χίοι, 
ἩἘΠῚῸ 411 (πὸ αἰμκνν ἀπὰ βίογῃ βουνοὶ υ οὗ ἃ ἰυάρο, 
γοῖ σίτου! ΔΩΥ Ραϑβϑίουι οὐ Ῥϑυβοῃδὶ Ὀἰίογθθθ. Τὰ 8 
ΔΥῸ βουνοῦ 8 88 τυ ἃ Ῥγοοῦ οὗ Ηἰβ αἀἰνὶπο ταΐβ- 
κἷοπ δῃηὰ οἰδιβοίον 88 ἴῃ βυγοοὶ ἰθη στ 688 οἵ Ηΐβ 
ἰην ἐδίοι ἰοὸ τ} ΒἰΠΠΟΓ ἴ0 οΟοΙη9 ἰ0 Ηΐτὰ ἴῸ Ὁ τοϑὲ δηὰ 
Ῥόδοα.---Ρ. ὡ 

Ψαν. 2. Βὶῖ ἰπ ἸΜοβοι᾽ κθαὶ.---ΤῊῆο αυοδίίοῃ 
διῖβοβ, τβοῖμοῦ λίοβεε᾽ Ἔεα! τὴ Δ 8 818 1016 γοοδοι 
δηὰ οἴοσ, ΟΥ ΟἿΪΥ ἃ ρασὶ οὗἷϊ. Ὧο Ἢ οεἰϊο : ΗΪ5 βοδὶ 
85 Ἰυάρθ δοὰ ἰαπρίνου. Βυὶ ΜοβῸ8Β 88 ἰαιοσίυον,, ΟΥ 
ογζδη Οὗ γουοϊδίζου, αἰὰ τοὶ δρθϑὶς ἤσοσι ᾿ἷβ δοδί, Ὀυΐ 
ἴτοπι Μουμπί ϑ᾽ηαὶ ; ἀπά ἴῃ ἐΠ|8 σα ρδοὶγ Π6 οοὐἹὰ ὃ6 
βυοοοοάοα 5 ΟἾΪΥ ΟΥ̓ ΡΓΟΡΟίδ, ΟΥ ΘΟΒΟΙ ΔΙ γΟΙΥ ὉΥ͂ 
ΟἸγίδὲ ΗΪηιβοῦ, ΤΠῸ δοαὶ οὗὐὁἨ Μοβοϑ ἰβ8 ἀσϑουρθοά 

4 6 Ἑδῖοῦ, ἔσαὶ. ἢ8ὸ Βοτο: γοζαωρα, Ῥετ 8 
ἀντ εν φοἰφαδφα͵ αὐρσοϊδυϊ.) ἘΡΈΤΟΒΙΝ ΕΎΠΗΡΝΕ 

Ἐχοά, χυῖ!. 13, Μοδοθ δαΐ ἰῃ 186 υποίίου οὗὨἨ ͵ὰ 
δηὰἃ δαιηϊηϊδίγαϊου ἢ δηὰ ἴῃ ὑμὶ8 9 χταϊρῆϊ δπὰ ἀϊὰ 
ΔΙ]ονν Οἴμο ΓΒ ἰ0 τεργοβϑϑηὺ ᾿ἰγαβοὶ ἢ ἢΟ ποτο ἴὸ ἰπὰσθ 
δηἃ γχὰ]6 δοοοράϊησ ἴὸ πο ἸΔν οὗἉὨ τγονοϊδίίοῃ. 8 
Βανο {86 ΤΏΟΓΘ ἔοστηδὶ οβί δ Ὁ] βητηθηὶ οὗ ἰδὸ οδῖοα οὗ 
οἰάοτβ ἰῃ Νύχτα. χὶ. 16. Ἴδα συ]ο οὗἩ ἰδο βοσῖ 65 διὰ 
ῬΒΑΓΙΒΘ6Β 48 (6 τυ ΐο οὗὨἩ (6 δαπμοάγίη, Βυὶ Ὀθ- 
ὕπο 16 »γορλείϊο τὰ]6 οὗἨ ΟἸ γὶβι, ἀπὰ ἰῃ9 ροϊδοαζ 
τυ] οὗ {0 ΒογΏΔΏ8, (μ6 ΓΘ ΟὨΪΥ τοπιδϊηθα ἴο ποιὰ ὑπ 0 
ΟἹ Ταεβίδιηθΐ θοο  οβ᾽ δβὶϊοαὶ ἔπποίίοῃ οὗἁὨ ὀσχρ]αϊηἰπρ 
186 ἰδῪ δὰ δ πιϊπἰ βιοτῖηρ αἀἰβοιριίπο. Ἑκάθισαν, 
ἕλον δαὲ ἀοιυπ απ δἰ. “Ἢ Ατλοηρ ἴ80 ΒΔΌΡΪηΒ, [80 
ΒΆΘΟΟΒΒΟΡ οὗ ἃ ΒΔΌΝΙ να8 οΔ]]οἃ [6 τοργοβοηίδνο 
ΟΥ̓ μἷβ Βομο0}, ἹΝΌΣΘΣ 3:1; ὙΙηρα, Κὅ'γη." 
Μογον. 

γον. 8. 41] ἐμποτοΐοσϑ.---Τ)6 ἐλδροογο, οὖν, ἰδ 
αΡῃλ(ΐο, αἃ8 ΜΘ ΟΣ ΟΟΥΤΘΟΌΥ Ὀγροθ, [ἐ δ᾽] υὰο8 ἴο 
1806 ΘΒ Δ 8 ηθὰ οτάθῦ δῃὰ οὔθο. Α11 τϑδαῖβο- 

ΒΥ (δαὶ ἰῃ6 ΟΟΓθ- ΘΥΘΣ.--- ΟΠ γγβοβίοιῃ δηὰ ΟἸΒΟΓΆ : 
ἴῃ ἴαϊδβα δῃᾷ ἰτητοοσγαὶ, τη Ὠΐἷ8] βυβίθσῃ, δηα θνογγί 

ὝΟΙΟ ἴ0 ὃ6 οχοορίοα : βίποθ δἱἱ [18 σουἹὰ ποῖ δνθ 
Ὀ6ΘῺ ἰδυχηΐ ἀπὸ τῆς Μωῦσέως καθέδρας. δ ὟΥ οἰΐθ 
διὰ Μογοῦ: Φοβιδ Ὠδὰ ἴῃ ΥἹΟῪ ΟἿΪΥ ἰδ6 οοπίγαϑὲ 
Ὀοῦνγθθῃ ὑμαῖν ὑθδοιίηρ δπὰ ἱμοὶν 116. δὰ Ἰοῖΐδ 86 
Ῥοσνυογβίου οὗ ἰδ6 οδῆοο ἰἰβοὶ ἢ, ἃ8 1ϊτ οχϊϑίθὶ ἐπ Ὁγχγαχὶ, 
ουἱ οὗἩ ἰῃ6 αὐυοδιίΐίοῦ, Βαὶΐὶ πεῖν ἀοοίγ 6 τῦ8 οοτταρὶ, 
ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ δοοίἀθαϊαὶ ῥγδοίΐοο, Ὀπὺὶ ἰπ 6ββϑητὶὶ ῥγϊη- 
εἶρ]6. Υ͵ τουδὶ Ἰἰπιῖς {86 εἰπεῖν, νοι 5. υδοὰ 
ὉΥ Μαϊίμον ἱμγουσδοιιϊ ἴῃ ἴδ ζ.}} εἰχηίϊβοδηοο, ὑὸ [80 
οἵϊεὶαϊ αἱϊοταποθ. ΤΏΌΒ ἴΐ ΠηΘΔ}8 : Αοἱ δοοογϊηῃσ ἰὸ 
τιον πογὰβ ἰῃ γοϊδίΐοη ἰο {86 τῃϑοοτγδίίο ογάος οὗ 186 
Φον 8} ΟΌΒΟ., Ὀαΐ ποῖ ἴῃ τγοϊδίϊοη ἴο (Π 6. ὝΔΥ οὗὨ 8Β8]- 
ναϊΐοη. [1 γγὰ8 ἱῃ ΒΔΙΤΔΟΩΥ͂ ὙΠῚ} ἰῃ6 ὨΟΑΥΘΏΪΥ ὑγ» 
ἄἀδῃοθ οὗ Ψ688, διὰ νὴ ἰδ 6 βρὶ τὴν οὗ 411 Ηΐβ ἰθϑοὶ- 
ἴησ, ἰδὲ Ηδ βῃουϊὰ ὀχργθβθ ἴῃ []1]6δὲ δοκηον]οᾶρ- 
τηθῃς οὗ 6 οὔοϊαὶ δυϊῃου  οὗὨἩ [86 ῬὨαδτγίβθοβ δὰ 
Βουῖ 68, ΟΥ̓ ὰ Ὑ116 δ νγαβ8 ὑγορδυης ἴ0 ὑπτηδϑὶς δὰ 
Βρ  γἰ ἰΌ }}γ ἴο δι ἱϊαῖο ἤθη, Ηθ αἷά ποὺ οἱ {π|8 
δοσοῦυῃὶ ἸΏΡΟΒΘ ὉΡΟῺ Ηἰἴθ ὨΘΑΓΟΙΒ 8 ροστωδηθηῦ 80» 
Ἰοοϊίου ἴο 186 τυΐϊο οὗ 1Π6 βουῖροβθ δηὰ Ῥἢδυβοοβ. 
ΤΏΟΥ οουϊὰ, ΒουΘνοσ, ὯΘ ἔτθο ΟὨΪ ἰῃ Ηΐ δηὰ 
τγουσὶ Ηἶπν: (ΠΥ ταυδὺ ἰπγουρὰ ἰμ6 ἰὰν ἀΐθ ἰὸ 
186 αν. ΗΠ σβοσὰ {0 ἰδ ἢ88 βἰαίη δῃὰ 6χοοιωσηιυ- 
ηἰοσδίθά, 9 δίοῃο ἴγοο ἔγοτα 1.8 οἰδίπηβ." 

γον. 4. Βυϊ ἴδον Ὀἱηά.--- 5.6 [υκὸ χὶ, 46. ΤῊΘ 
ὠξμα ἰοροίμον οἵ ἱπαϊνϊάυδὶ ἰμίησπ πο ἃ τηδ88, 
48 Γαίδγθηοθ ΠΟΓῸ ΓϑίοΡ ἴ0 ὈυΓάθηΒ οὗ τοοὰ (δδΔῃ ἰὸ 
ὈυΓΘῺ8 οὗ σταίη. ΤὮυβ (ΠΟῪ δοτηραοὶ μοῖρ ἰγδαϊ- 
ὈὨΙΪΟΠΑΓΥ͂ δἰδίιϊοβ ἰηΐο ἱ ο] τα Ὁ] 6 Ὀυγάθηβ. Α Τουγἕο]ὰ 
τοθυκα: 1. [ΠΟῪ ΤΏΔΙΚ6 γο σίου ἃ Ὀυγάθη ; 2. δὴ ἰηϊο)- 
ΘΟΥΒΌΪ6 Ὀυγάθῃ : 8. {ΠΥ ΔῪ ἰδ ροὴ ἰμ6 Βῃουϊάον οὗ 
ΟἾΠΟΙΒ: 4. ἰΠ6Υ ἴσαν ἰὰ υπιουσποα {ΒΘΙΏΒΟΙΥΘΒ, ἑ. 6.. 
186 Ὺ παγὸ πὸ ἰάθα οὗ δ} 18) ηρ ἰλ689 ῥγθοορίβ ἴῃ 
Βρί τὶ δπὰ ἰῃ ἰσαιῃ. [ΑἸίοσὰ τοΐδεβ ἴ86 ἄδξανν ὅτ- 
Η δὴ φορτία βαρέα, ποῖ ἰο λμηιαη ἐγασίδοηδ, 88 
τηοβὲ ἱπίουργοίοῦβ ἀο, ὈπῚ ἰ0 ἐπ ϑουεγὲξν ΟἿ ἐλ ἰαιυῦ, 
ἩΠΙΟΝ ἸΠΟΥ ἀο ποῖ οὔθογνο (Βοιι. ἰϊ. 21--28); 8ῃ- 
βυγουϊηρ ἰὼ ἰ)6 βαρύτερα τοῦ νόμον οὗ γεγ. 28. ΤῊ 
ἐγ βοωθηοθβ 8 ὈΠΌΘΔΓΔΌΪΟΠΟΒ5 οὗ [8680 τίϊε8 ἀἱὰ 
ποῖ Ὀοϊοπρ ἴοὸ ἴ86 [.μδἜῈΥ ἐπ ἐέϑοί7 88 τ ΠΥ Ἔχρ αϊποά, 
δυΐξ τότο ογοδιθα ὈΥ 186 τίζος δηὰ σἰϊι αἰδτη οὗ {ἢ)660 
ΤΟ ἯΠῸ Ζ0]ονοὰ [86 Ἰοιίοῦ δἀπὰ Ἰοδὶ ἰδ6 δρίτὶξ, 
σα εν δος δὰ Ναδῦ πΠῸ ΓΟΙῸ 0. ΔΏΔΙΟΡΥ ἰὸ 

ΦΙΑΙΤοκυν: “ΤΟ οὖν Ποτθ ἰδ ὙΟΥΥ͂ δἰρηί Δοδηῖ,--- ὃ. 
σαμ89 ἴδογ ἱὲ ἰῃ Μοδοδ' βοδὶ,-- δηὰ [858 οἰϑδσα ἴῃ τη οδη! Ὁ 
δηᾶ βου Ί  ἴο 6, "4}} πΠ Ὡ55 το ΠΟΥ, 85 ΘΌΘΟΘΑΒΟΙΒ 
Νώοδεϑα, ουὔἱϊὶ οἵ δ|5 ἰδνν, σοϊηπιδηᾶδ γοὰ ἴο οὔδυτγνα, 0 :᾽ ΤΠΟΤΘ 
δοίης 8 ἀϊδεϊ ποι!οὴ δοιύνσθοπ ἐμὶν ἰδαδι! ἰοδολι Ὡς 88 ὁΧ 
᾿μογγρε οὔ 16 ἴδνν, δβῃᾶ τποῖσ {τἰ γοϊοῦδ τσ  υὯ5 δαροτθά-ς 

ἰμοεοῖο, δοὰ Ὀϊδιηοὰ Ὀοϊον."--Ρ. 8.) 



410 ΤῊΒ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ. 

ΟἿΓΡ Τηοο ΓῺ τ ΤΑΙ 5815 πῆ.0 Ῥγοδοῦ ἀυΐγ, ἀαγ]} δηὰ 
ποίῃίηρ οἶβρ.--Ρὶ 5.] 

Δεν. δ. Βαϊ 411 ᾿δΒοὶν τυοσῖκα.-- -ΚῸ χὶ. 43.--- 
Τμοὶχ ΡἈγ δοίοσίθα, φυλακτήρια, ΤΟΙ ΘΙ ὈΓΔΗ- 
ΘΟΕ δηᾶ ρῥγοβογνδίνοϑ.--- -ὐογαΐ ΔΡΡΙΙοαιίοι οὗ (ἢ 9 
,“σωμναίέυς ὀχρτοβδίοῃβ οὗ Εχοά. χἱϊὶ. 9, 16; θυ, νἱ. 
8, 9; εἰν, χὶ, 18. ΤΏΘΠΟΟ ἄτοβο ἴπ6 ἽΠΣΣΕΤΙ, οοπίαίη- 
ἱῃρσ ρΡαββαρεβ οὗ [)6 ΔῊ ὉΡΟῺ ἰοανοβ οὗὨἨ ραγοϊιηοδηῦ---- 
Ἐχοά. χὶϊ. 1-16.. Ὠρουΐ, νἱ. 4-9 : χὶ. 18--22----π σὴ 
186 96:18 αἵ ἰη6 {ἰπ6 οὗὨ ὑγαγοῦ Ὀουπά, ὁπ6 ὁ 186 
Ἰοδ ἄστὴ, ὁὯ6 ΟἹ ἰδς 1Ογο 6Δα, ἴο ΒΟΥ ἰδὲ 6 ἸΔῈ 
Βῃουϊὰ Ὀ6 ἰῃ ἰμ6 δοδγὶ δηὰ ἱπ ἴα οδὰ. Βυχίοτῇ, 
ϑνη. οἷ. ἰσ. Ῥ. 170 ; δῃὰ Βοβοιῃτα ἴον, ἀογροπίαπα, 
νυν. 82. Τῇ ἴοστὰ φλυίαοσίεγν 8 ἀουθ.1685 ζοττηθὰ 
ἔγοσα ἴῃ φυλάξασθε τὸν νόμον, ἔχΟα, χἰϊ!. 10. Τὶ 158 
ποὺ τίρῃι, (Βογαοΐοτγο, τὶ ἂς οῖϊα δηὰ Μογοσ, δἱ 
ΟὔδΘ ἰο δσρίαϊῃ ἰπθῖ 88 ῬΓΟΒΟΥυ δ γ 68 ΟΥ̓ δι] ί8, 
Βανΐηρσ τηαρίοδὶ] ρόσοσ, Δὲ Βγδί, (ΠΟΥ͂ ῬΠΟΓΘ ΒΙΓΟΡΙΥ 
ΤΟΙΙΟΙΩὈΓΔΏΘΟΘΓΡΒ οὗἩὨ ἴΠ6 ἰδ : (86 Βοδίῃοῃ ποίΐοῃ, {μαῖ 
ΠΟΥ͂ ΓΘ ῬΟΓΒΟΏΔΙ ΓΔΟΔῺ8 οὗ ἀοίδησο δραίηβὶ οὐἱὶ 
Βρ τί ι8, ἀϊὰ ποῖ διῖβα {1} δϊοσαγα, [0 18 ργοῦβϑὈϊθ 
(δαὶ 6 ρογνογβίοη 8 ποὶ ρογίδοὶ αἵ 1ῃ6 (τπη6 οὗ 
Οὐν 1 ογὰ : οἰμογπίδβα Ηο ποῦ ὰ Βανα ἀ0η6 τότ ἢ 8} 
Ομ ο.} ὑποὲγ ΘὨ]αγροτμθηΐ οὗ ἴμ686 ΡΕΥἸδοίογίθα, ἐ. 6.) 
ΥΡΟΟΓΘΥ δηᾶδ Ὀοδϑι] 685 ἴῃ τηδίϊοτβ οὐὗἨ το! σίοη. 
10 18 ῬγΟΌΔΟΪΥ ἃ τ βυϊὶ οὗἁὨ 8 τοῦυξκο, ἰμδὶ αἱ 186 
Ῥγοϑοηὶ ἀδὺ ἴΠ6 δ'Ζα οὗ ἴ686 ῬὨγ δοίοσί 8 18 ᾿ἰπυ!ὑοὰ, 
--Τὴ Ὀοχάθσχβ οὗ ἔσίη οβ, κράσ π εδα.---ΟἿ. ἰχ. 
20 ; οομΡ. Νυπ). αν. 88. ΤΏ686 σἰζέέλ πόσο δδίοποα 
ψὶτἢ Ὁ]ὰ6 τ θα πα 8 (0 {Π6 ραττηθηίβ (δε ΒΞΗπ: ϑυτν- 
δοίξα ἐεδ λΙο8. Ουέιϑ, νοὶ. '. Ὁ. 829.) ΒΙ.6 νγᾶβ (86 
ΒΥτΑΌΟΪ  α] οοἷον οὗ μοαάύθη, ἰῃ6 οοἷοῦ οὗ Θοά, οὗἨ Ηἰβ 
οοναῃδηῖ, δηὰ οὗὨ Δ Π ] 688 ἴο ἐμαὶ σογεμδηῖ, ΤΒ6 
ἴ4586]8 {Ποιηβοῖγοβ βίη βοὰ βονγογβ, ΟΥ ὈΪΓΩΒ. ῥτοῦ- 
ΔΌΪΝ Ῥοπιοστδηλίοβ, δηἃ ἰμπογοίοσο οὐ πηβοῃ, απὰ ποῖ 
ὉΪὰ6, 28 ἴπΠ6 Υἱθαπάβ τγογο. ΤΏυΒ ΤΠΟΥ ΜΕΤ τοηθτη- 
ὈΓΔΏΘΟΙΒ ἰπαὺ ΒΑΘΙΥ͂ ἰο ἴΠ6 σονοηδηὺ βμουϊὰ βουτ- 
ἰδ} : οὐ ΠΟΥ͂ σογα ἰοἴσθηβ ἱμαΐ (6 ἤΠόττΟΣ οὗ 116 νδδ 
Ἰονο, διὰ ὑμαΐ ἰόν τηυδῦ βργίηρ ἔγογα ζαἰ Π  ]η 688 τὸ 
186 οογδηδηῖ. ) 

γον, 6. ΤΏ οἰἱοῖ κοδῖ, τὴν πρωτοκλισίαν. 
-- ΤῊ 6 βΒγβὶ ρἷδοα δἱ [8016 ; {δμαῖ 8, δοοογάϊηρ ἴο 
Κα χὶν. 8 (θοτΡ. 8180 Ψοβορὶ. «“πέΐφ. χν. 23, 4), (16 
ἰρῃοδὺ οἶδοθ οἡ {η0 αἴνϑῃ, 88 διυοηρ ἴῃ6 Οτϑοῖκα. 
ΤῊς Ῥογβίδῃ8 δμὰ Βοιηδηβ μοὶὰ ἢ τηϊὰ ἃ]6 ρῥ͵δοο ἰὸ 
6 1} βοαὶ οὗἩ ποηοσ, Τ6 τογὰ 8 ποῖ ῥγεβϑογνϑὰ, 
οχοορὶ διθοης ἰδθ Οὺὐγμορίϊβίβ᾽ δηὰ 86 Ἐδίμοσα. 
Βαυϊά, : πρωτοκλισία ἣ πρώτη καθέδρα." Μογον. 

γον. 7. ἙΞΔΌΡΙ, ἘἙΑΌΡ.---ΤῊΟΘ ἴθδοῦ ον τγὦ8 οδ]Ἱοὰ 
ὈΥ 8 {π|6, ποὶ ὈΥ̓͂ ἈΪ58 πδῖη6. “ΜΥ σηρλβίογ, ΤΥ ΤΩ 88- 
ἴον, --ΊΏ6. Θυβίοιη ΣΎ τοροίοη οὗἨ γστοοηρ οὐ ἰδ6 
Ῥαγὶ οὗ [86 βοβοἶδὺ ἀταοης ἴμ6 Φενγ8. 2 'ῬΔΒ ΤὩΟΓΘ 
ΠΟΒΟΓΆΌΪῈ ἴδῃ 2, ἑ, 6.) ταυοἢ, ρτοδί, ανιρζἐβδίηνμδ. Ὁ 
Βυχὶ. Ζεχῖο. Ταΐπι. “ Μαδίεν.ν (καθηγητή 5) ἴ8 
ΤΩΟΤΘ ἴμδη ᾿αδδὲὶ, ΤῈ ΒΑΌΌΪ νγδϑ 116 ἰθϑοθοῦ ἴῃ 
ἃ ΒΥ 6. Μαβῖοῦ νγὰβ 16 μοβὰ οὗ ἃ ἯΒ0]6 860- 
οῃ, 8 ἰθδάον ἯΒΟ ταίραὶ Ὅο 20]ονσοὰ ὈΥ͂ την ΕδΌ- 
ΙΪβΒ (Δ, 22, τοοίοῦ, ργίποορδ). Τὸ ρῥγουὰ 
δρί τὶ οὐ {πὸ ΒδΌΐβ Ὧδ8 οτορὺ ἱπίο [86 ΟἸἩ τ βιίΐίδη 
Οδυγοῦ, Τὴ οίοιτηοτβ ῥγοίοβιϑα ἀραϊηβὶ ἰἰ." 
Ἠρουθηον. 

ΕΥ̓ ο.. 8. Βαϊ γο.--- ἐγβ. 8--12 οοηίϊαίη ἃ ταγηϊησ 
ΔΡΡΙἸοδίΐοῃ ἰο {86 ἀἰβοῖρ]68 οἵὗὐὁἨὁἁ ταὶ βδὰ Ὀδθϑὴ εκαϊὰ. 
ΤῺΘ Θρἢδϑῖβ 8 οὐ ὑμεῖς δηὰ ὑμῶν, ρμἰδοορὰ ἔγβίι. 
ῬΓΟΡΟΣΙ͂Κ : οὐδν' ψοῖε ο"6 ἐδ δαδίον. 

γετ. 9. ΕἰΑΙΒοΣ.---Εαἰμοσ, ΞιΣ, [86 ΒΌΡτεταΘ {{{|6 
οὗ ἃ ἰοδοῦον.--- ΟΣ, Θαχὶδ.---Υ 1} δἰ] αβίου ἴο {86 

ΜΝ ἐλὲς {Π|90 νον τπιδοὰ ἴῃ ἴὭγοο ζωστηβ: 22, τηδδῖοσ, ἀσο- 
ἴον; “ξαδὺξ, ΌΥ ταδοίογ; Ζαδδοπέ, ΌΥ ατεδὶ πααδῖετ.--- ὑ, Β.) 

δε Πθαἷβ οὐ (ὴ6 Εδίμοῦ ἷὰ ἤοᾶυθη. Τδα διγίλ [δ8, 
Βονθυογ, ἰὰ (6 Νονν Τοδβίδτηθῃϊ ἃ ΒΥΤΩΟΪ 081] τοδδῖ. 
ἱππεῖ δἰδὸ ἰῃ ορροαίϊΐοῃ ἰο ἴΠ6 6εβ, 86 δυοίυδιίζης 
ποτὰ οὗἉ ἰδ6 Ὠδίίουϑ (26 ον. χὶϊὶ 11, ΘοτρΡ. τεσ. 1; 
Φοδη 1ἰϊ. 12, 31; Μαῖι, χυΐ. 19), ἃΒ Ῥεΐῃρ ἰμὸ “Ὁ 
ἰυγοα ποχϊὰ, ὕδλ6 οἶν!] δπιὰ δοοϊθβί δι. δ] οσγάοσ. 

γεν, 10. ΜΜαεῖοσ, Ὀοίϊογ : ωϑαᾶϑσ, ἰῷ [16 βρὶϊ- 
ἰΐυΔ] βϑῃδο,- --καθηγητής, ποὶ ἴο Ὀ6 οοπέουπαοὲ 
πὶ κατηχητής. Τὴ6 ἰμἰτὰ ἀσποταϊηδίϊοῃ ἢ48 ἃ 
Βροοΐδ] ἱπηροτίδησα διποῦρ ἰΠ6 ἰδ γ66: 6 Ηγβὶ ροίῃηίβ 
ΤΏΔΙΉΪ ἰο {86 Φονίθιη, τΠ6 βοοοπὰ ἴο ἰπ6 Βοαπι δὰ, 
ΕΙΟΓΔΓΟΝΥ. ΝῸ ΟἿΘ βου α βρεῖς ἴη6 αἰϊβιϊποὔοη οἵ 
Ὀοΐηρ [86 ουπάον οὗ ἃ ομυτοῖ ΟΥ δοοῖ. 

ΑἸ θοῦ Βάγηθβ, ἰὰ ἢἰ8 οζεδ, πηδογβίδη 8 (86 
Ῥτοδί οι οὗἨ {{Π|08 ΟΥ̓ οὐν βανίουν Ἰ᾿ἰΐοσα!γ, δηὰ 
ὮδηΘΟ ΟΡΡΟΒΟΒ (αη ῬΘΓΒΟΏΔΙΙΥ δἰ γβ τοϊοοιοα) 186 
{Π|6 “ Τοοίον οὗ ᾿ὲυιπᾶν," (86 ΟἸ τί διδει δαυϊταϊεηὶ 
οὗ ἱμ6ὸ Δεν δη 72 αδδὲ, Δ8 ΘΟὨΊΓΑΣΥ ἴο (Π6 σοτημπιδηὰ οὗ 
ΟἸγίβι, ἴο {ἢ)6 βίσωρ! οὐ οὗἨ [86 ρΌΒρΟΙ, δηὰ (86 δαπαὶ- 
1 οὗ τηϊηἰβίογα, ἀμ δ ἰθηαΐηρ ἴ0 ΘὨροπάον ᾿γὴὰδ δπὰ 
ἃ 86η86 Οὗ ΒυΡοΓίουγ. Βαϊ ἴο Ὀ6 οοῃβίβίρηϊ, (86 ὕ- 
1|6 ᾿ἰδυεγεηά, Ἦν. δπὰ λένδβ., οἷο. βῃου)ά 111 οντῖβα Ὁ6 
ΔΙ δμοά, δηὰ (Π6 υπίγοσβαὶ ἕλοι οὗἩ ἰῃ6 Οὐδῖκοῖθ δὰ 
Τυηϊκοσβ 6 ἱπίτοἀυοορα. Απὰ γοὶ Ῥαδὺ] οδ]]οὰ δπν- 
8617 ἰῃ6 (ϑρί τ ἴ.81) ἔδί μον οὗὁὨἨ (86 Οοτὶπεριίδηβ, 1 Οος. 
ἷν. 1ὕ, ἀδῃὰ Τί ὮΥ ἢἰ8 δοπ ἰῃ 186 (δῖ, 1 Τίωι ἰ. 2, 
ἂἀπὰ Τίτυβ ἩΠκονεῖβο, Τίς, 1, 4: Ῥοίοσ υδ6ὸ8 [ἢ 6 881η6 
ἴοττη οὗἩ Ματγὶς (ργοῦ δ ]} 186 ονδηρο δι), 1 Ῥεῖ. τ. 18. 
10 ἰδ ῥἱαίη, ἰπογοίοσο, ἰδὲ [ὴ6 βανίουῦ Ῥγο 118 ποὶ 
80 τυ (ἢ {δ6 {1168 (ΒΟΙ Βοῖνοβ, 85 [86 δρίτγὶὶ οὗ ῥγὰδ 
δὴ δι ἰοῦ ποῖ οονοίβ δὰ δῦυβοβ ἴποαι [86 
λαυσλέψ Βρίτῖς το πουϊὰ ἀοχηΐηθον Οὐδ ἱπίδ- 
ΤτίοσΒ, δῃὰ 4180 {16 δεγυλία δρὶτὴϊ προ τοῦ Ἱὰ ὈΔϑοὶγ 
οὐΐησο (0 βυροσίοσθ. [Ι͂ἢ τὴ Βδσὴρ ἩΔῪ ΟΠ σὶδὶ ἀθεὰ 
ποῖ ἔογϊα ἴῃ σοῦ. 6 ἴο ΟσΟΌΡΥ (πο βγϑὶ βεδίϑ, ἴοῦ 
ΒΟΙῺΘ ΟἿΘ ταυβὺ Ὀ6 Ὀρροιτηοβὺ (48 Μαι ον ΗΘΌΓΥ το- 
ΤΩ ΔΓ Β)--- θα ἰο0 Βοοὶς δῃηὰ Ἰονε ἱβοη. ΑΣΡΟΒΡ: “ΤῸ 
Ὁπάογβίαπα δῃὰ (Ο]]ΠΟΥ 5116}} σου πιβηἀβ ἴῃ [86 εἰανοῖγ 
οὗὨἨ (μὲ Ἰοίίον, 18 0 [4}} ἰηῖο 1868 ῬΒαγίβαϊβιι δραϊπδὶ 
ΜΒ Οἢ Οὐν Ἰμογὰ 18 υἱλογίηρς (Π6 οδαϊίοη.".---Ρ. ἢ. 

γ ετβ. 9--12.---Οομρ. οἷν. χΥὶ, 1) χσ. 30: ἰαιζο 
χἷν. 11] ; χυἱἱ, 14. Μογον: “ ΤΏ6Β6 ῥτγοΒ  Ὀἰ 1018 οἵ 
Φοθιβ τοΐδγ ἴο 186 ΠἰΘγασ ἶο8] βρί τὶς τ ΐοῖ ῥγδοῦ 
ΟΔΙΪΥ δἰἰδοηῃοα τὸ (6 {10168 πδιηρὰ δἱ τμαὶ γμοτοὰ. 
Τί 68 οὗἩ ὑθδοῦογβ οδπποὶ 6 ἀϊδροηθοᾶ τὶ, ΔῊΥ ΙΠΟΓὄῸ 
1Πδὴ [8 οἶΔ88 οὗὁἨ ἰθδοῆογβ; Ὀὰαξ (ἢ6 ΒΟΣΑΡΟΩΣ, 88 ἰὲ 
15 το-ἰηἰτοἀυσοά ἴῃ (πΠ6 Βοταΐδὰ ΟΒατοΐ, ἰδ αυ6 οὐ» 
ΓΑ ἴο {Π6 Βρίγῖϊ δῃὰ μνὶ]] οὗ Ομ, ὙΥ 61] οὔδαστοῦ 
Οαὶνίῃ οἢ σοῦ. 11: “1ἴας εἰαιδιιίία οβίεπαϊ, δε κὸν 
δορλιδίϊοο ἰἰξίγαδδε 6 ὙΟΟΙΒΌΒ, δορὰ ἘᾺΞΜ ροξιμ ἮΝ 
ἐα816. " 6 τουβῖ τρεῖς ἴπ0 ἀἰδι ποίοις : Υε 
68}} ΠΟ Δ} γζαίλέεν, ἀπιὰ 884}} ποὶ Ὀδ Το] θα Υ ΔΩ, 
πιαξίον, ΔΟΥ ἰξαάον (πατὴρ, ῥαββὲ, ον διδάσκαλος, ἀρὰ 
καθηγητή:). Τῇ πογϑὺ ΘΟΥΓΌ ΡΟΣ ἰ8 ἰῃς οΔΙ Ωρ ΔΕΥ 
δ ζαίλον; ἰμδῖὶ 8, ἴ0 ΒΟΠΟΓ ἴῃ ΔΩΥ͂ Σηδὰ δὴ δῦδ0- 
Ἰαΐα βρί τέ] δυϊῃογιῖγ. ΤῊ Ϊ8 τοὶ ρί ΟΌΒ Βοτηδρο ἰβ ἃ 
οομίγϑαϊοιίοι το ἴΠ6 ΔΡ5οΪ υἷθ δα ΒοΥΥ οὗἩ [80 Ἐδίδοτ 
ἴῃ δοασοη. ἀτοίϊυβ: “ διῶ αἔμιπι απμοίογ. 
οἶον. χχχὶ, 84. Ζπα. Ἰΐν. 18. σζολη τἱ. 4δ, ἔσονται 
πάντες διδακτοὶ Θεοῦ; 1 72εε8. ἵν. 9, θεοδὲ 
δακτοι. Κιεα αἴϊο δονιδ Ῥαΐγεξ γεείο υοοαπίμγ, σαὶ 
ποϑ ἐπ (Λγίδίο μὲν Εναπσείνιαν, σεπιογιιπί, 1 ΟὐΥ. ὧ. 
16." -- Ἰἠ 6116 οὗἩἨ )αδδὲΥ τοίοιτοα ἴο ἃ ᾿ 
ΒοποΥ, ποῖ ἸοοκΚ ἀσσαν [πΠ6 τοί Βα Υ ΘαθΔ ΠΥ οὗ (86 
Τὰ [Ὁ] ; ογ, ἴῃ οἵμοῦ ποσάβ, ἱΠ6 βίδιηρὶπρ οὗ δυπιδὰ 

4 [Ὁοπῖρ. ἴα τουηατὶς οὐἨ ΔΈΓΤΟΕΡ οὔ Ὑοῖῦ. 11: “1ἰ ΤΑΥ͂ 
ΒΟΤΥΘ ἴο δῆτ Ὁ8 ον 1016 τ)}6 Ἰοεἴοτ οὗ δ ῬΓΡΡΕΡΥ 848 ἴο ἀθ 
π ἢ} 116 ἴταο οὈδογνδησα, ἰζ7. κὸ τοβοοῖ πα δα πο οἵ 4}} (Η9 
Ἠοδἀ5 οὗ δβοοῖβ [ὰ5 πιοδὲ ΠΟΙΔΌΪ νυἱοϊκιςα τμΐ6 ν᾿ μοΐε οὐδ 
ληά, δηὰ οδιιδοά ΟἸΠΘΓΒ ἰο ἀο 80, 08}}6 δίτηδο!} δέει 86" 
τοῦῖμη δ εί..".-". 8. 



ι ΟΗΑΡ. ΧΧΠΙ.-ΧΧΙΓ, 1. 411 

βομοϊδϑιϊς τοδομΐπρ πὶ (86 ἀιρττ οὗ αν. Τπδὶ 
Ὀοΐδ ἰΠ6866 οΕἸΤΟΥΒ ἰουομοα ἴἰ00 ΟἸΟΒΟΙΥ ἴΠ6 δυϊδου 
οὗ Ομ τῖϑί, 8 δβϑοσίοα ἴῃ {πὸ (νὰ οχμονίδιίοη : ΤΉΘΥ 
Βῃου ἃ ποῖ Ὀδ “4]]6ἃ δρίτῖτι4] σμίεδ, ζοιπάδγδ, οἱ. 
Ὀδοᾶυβα ΟπΘ ΟἿΪΥ δὰ ἐμαὶ αϊρηϊγ, ΟἸγβί, 366 
1. Οον. 1. 12. [τ σδὴ βοδγοο Ὀ6 ἀοηΐϊοα ἰῃδὲὶ [86 
ἀοδὶρτιαίίοη οὗὨἨ δ8ῃ}: ΘΟο᾽εβίδϑο σαὶ ΘΟΤΩΤΩΌΠΙΥ ὈΥ (86 
ἈΆΙΩΟ Οὗἁ ἃ ΤΏΔΠ, 8 ἱποοῃβίβιίοης τὶ ΓΘ ΘΧΡΓΘΒΘ ὕτὸ- 
δΙθΠοπ, ΑΙ ΠΠου ἢ τα ἀαροηβ ἀροὰ ἰδ6 οτὶσίῃ οὗ 
ἴπ6 πδιὴθ ἂπὰ ἰδ βρίτὶὶ σι ποῖ δ ἰ8. υδοὰ. 
ΝΑη68 οὗἁἨ σΣϑργοϑοῦ πᾶν ἔγοαυθ ΠΥ ὈΘΟΟΙῚΘ ἩΔΙΛΘΒ 
οὗὨἨ ΠΟΙῸΣ ἴῃ 86 ΠΙΒΌΟΥΥ οὗ ἰμ6 οὔυτοῦ. Τἢδ Ἔχργοϑ- 
δίοῃ, ὁδηγός, τοῦ. 16 δᾶ οἷ. χν. 14, Βοι. ἱΐ. 19, 
0, ἰ8 ποῖ ααΐΐθ 80 ΕΤΡΕΕ εξ καθηγητής. 

[ΑἸοτγά, ζο]οτίηρ ἃ πἰηὺ οὗἨ ΟἸβδδυβοη (Οὐλγέδίνϑ 
ἄδν εἰπῖρα Τἤεϊδίεγ), τοῖοτβ [86 το 165 ὑο [86 (ἢτδ8 
ῬΟΙΒΟΙΒ οὗ ἰμ6 ΗΟΙΪΥ ΤΥ, ΥἱΖ., πατήρ, γον. 9 ἴο 
Θοάὰ ἐδὸ αίμον, διδάσκαλος, γ6 . 8 (Δοοοταϊηρ' ἴ0 
16 ὥσθ τοδαϊηρ, ἱπδίοδα οὗ [80 καθηγητής οὗ ἰδ6 
ἑαχί. γέῦ.,) 866 ΤΩΥ ΟΥ̓ (. Νοίε 8, ». 408) ἰο {86 ΒΟΙΥ 
ϑρὶσῖς (οορ. Φοθη χὶν. 26; ΦΖε6γ. χχσχὶ, 838, 84: 
ἘΖεῖ.. χχχυΐ. 26, 27), ποὺ Ὡδηιθᾶ δοῦθ, Ὀθοϑιβο ἢ ΐ8 
ῬΓΟΓἶδ0 838 ΟὨΪΥ ρίνοι ἴῃ ῥγίναϊθ ἰὸ 186 αὐδοίρζες͵ 
διὰ καθηγητής ἴο ΟἸγϑέ, “ἸὟ [815 Ὀ6 80, ἮΘ 
Βαανα ἀοἀ, ἰῃ Ηΐβ Τιϊηϊγ, ΒΟΓΘ ἀθοϊαγοά ἴο Ὁ8 88 {Π6 
ΟὨΪΥ Ομ, ἴῃ 811 [ῃ 6886 το διΐοηβ, ὁ ὙΠοῖα {6 Υ͂ σδῃ 
τοαὶ οὐ ἀοροθα. ΤΉΘΥ ἃγὰ 8}} Ὀγοίβσοη, 41} βυ υβίβῃ- 
[ἰ4}}} Θαι8}----Ὥο 6 ὈΥ οἶοΘα ΟΥ ργθοθάθῃοα ΠΘαΡΟΡ ἴο 
ἀαοὰ ὥμδῃ δμοῦμοῦ ; ὩΟμΘ δβιδηάϊηρ Ὀοίτοο ἰδ 
Ὀτοῖδθοῦ δὰ Οοα," Ναβὶ δαορὶβ ἰμΐ8 ἱπίογργοία- 
ἐἴοι, πο Β6 (ὨΐΏΚ5 ἱμγοΟΒ ἃ Βοοα οὗἁ Ἰίρῃϊ ὕρο 
[Π6 Βυϊ ἰΐ 8 γδίμος ἔκγ- οἰομοά, δὰ Ἴδ6 
Ῥοβίϊου οὗ 89 7δαολόν (ἴμ6 ΗΟΙΥ ϑϑρίγ Ὁ) ὈουΘῺ 
[δὲ 7Ζ᾽αίλον απὰ (86 ζσαάεν, ἱπβϑίοδὰ οὗ Ὀοΐηρ τοθῃ- 
ἰοποά Ἰαϑί, 18 ἀφο ν ἀραίηϑι 10.---, 5} 

γεν. 18. ἷ2οθ ποῖο γουῦ, βοχίροβ δὰ Ῥδσὶ- 
8668.--ΤΏΘΓΟ ΔΓῸ βουὴ ΟΘ8 ΔΟΟΟΡΐηρ ἰ0 σΘΠΟΓΑΙ 
τοοκοπίπρ : ἴὯ0 γβί, ἱμβογοίογθ, τοῖρῃΐν βθθ Β.06- 
βυουβ. δηῃαᾶ 158. τϑοοιαπλθηάβ, ἀραΐπ, [86 ΟἸΩϊΒβί ἢ 
οὗ τοῦ. 18, στ οὴ 18. αἷ8ὸ οὐ ἰδ ΠΥ οοπίοβίθα, Βαϊ, 
ἰξ νὰ οοσηραῖο (μΐβ αἀἰβοουγβο πὶϊὰ 86 βουύϑθὴ Ὀοϑίΐ- 
ἰυἀ68 οὗἩἉ ἰὰ6 ϑϑοστοι οἡ ἰ86 Μουηΐ, γα Ὄοὔβογνὸ ἰδπδὶ 
[86 οἰσὰ τ τοῦ ἰβ ἃ ΒιπητλδγΥ οὗὨ {1:6 Βουθῇ ἴῃ ἃ 60ῃ- 
οτοῖο ἔοστω, 180 88 5. ἴΠ6 6486 τ (6 οἰρῃι δηὰ 
πἰμθλ Ὀοδυιᾶθ8. ΤΏογα, [86 σοπογοῦθ Ὁ Ὺ οἵἁ 4]] 
ὑπὸ Ὀομ οἰ σἸΟ.8Β 18 ἰμ6 Ὀοΐησ ρογβοου ρα ἴον τἱρῃ θουβ- 
Ὠ6588᾽ ΒΑΚΟ, ἴογς ΟἿΣΙ 8 βαῖζθ, 88 [Π9 ργορῃοίβ ΓΘ 
Ῥοτβοουϊοα ἰηῃ οἷά - ἔτηθ. Βαϊ Ὦόγο, (86 οἰρῃ ἢ νγοθ 
Ὧδ5 1086 8819 ἔοτοο τὶ τοϑροοὶ ἴοὸ {π6 Ῥδαδγίβθοϑ, 
ὙὯῸ δἀογηθὰ {6 στανοβ οὗ [86 ΡῬιορδοίβ, δῃὰ γοεὶ 
Βδονγοα ἐμαί ΠΟΥ ὑδοιηβοῖνοθ ΤΟΙ 0 Ὀοίϊον μὴ 
ΤΑΓΟΙΟΙΒ ΟὗὅὨ 86 ργτορμϑίβ. ΤὨΐβ, ὑπογοΐογο, Ἰοδϑ ἰὼ 
[86 δπυρροδίϊίου οὗ ἃ Βιβίαϊποα δη 6818 θούνγθθῃ [86 
ὈσπούϊοοΏΒ δῃμὰ [816 ΤΟΘΒ :-- 

1. Ρονουῖῦ [ἢ δρὶ ΠΣ, --φΘϑονουτγίης υἱάονϑ᾽ Βοτιδοβ, 
δηὰ 70Γ δ ὑσοΐοποϑθ σηδκίπε 
Ἰοῦ ῬΓΑΤΟΥδ (Ὀοίς ορί τί» 
ὨΔΠΥ τ] οὮ). 

«- Το, Κἰηοράοπι οὗὁἨ θδνθη 
δας ὨΒῖ οἴοῖβ, Ὑδ|10 
ΚΗΘΥ͂ γὸ οΐ ἰη {π0Π150 1 Υ68, 
Ἑδηδιοίεπι 86 ορροδϑὰ ἴὸ 
Τορϑῃΐβῃοθ. 

4, ΤΊο ΣΩΟΌΣΠΟΓΕ. 

8, Τ|16 τη ϑοκ, ---Ζ6 8] οὗ ῥγοβοὶ γτ8Ππ|. 
4. Ἠππροτίης αηὰ ἐλγβε δ --- ΔΒ 8.104] ποτα! γ,, π ΘΟ 

δἴνον στ ὨΘΟΏΔΗ 688, ΘΟΥΤΌΡ[δ ἴπ6 ἀοοίϊτί η9 οὗ Βἰη, 
δΔης γαΐδοϑ (89 ἢ πΙηΔῃ ΔΌΟΥΟ 
η6 αἰ νίῃο. δηῤνάδς ὌΥ 
[86 βοϊ]ὰ οὗ ἰδ9 ἰθειρίο, ὈΥ̓͂ 
[09 οδοτγίηκ. 

ὅ. ΤΊ τροτο 0]. “«-τΤτιλς της δηὰ δηΐδ: 
δΔηὰ ἰοαυίης οὐϊ τἰχἢ 6018» 
Τ6Β8, ,. Δη6 ζ΄ ἢ, 

-- ΟἸοδηβίης ἴῃ οὐἰδ[ 9 οἵ [δ 4 ΤΉΘ ραΓο ἴῃ Βοασῖ, 
Ῥἰδίψος, ἴδ 9 ἰηδ᾽ὰθ θείης ζ.}} 

οΥ̓͂ Ὡποϊθοσηθ25 δηὰᾶ οονοῖ- 
ΘΟΌΒΏΟ6Β8. 

Τ. Το ΟὨΠΠἄτοη οὔ ροϑοθ (05. -- 3 ρα ]οἴτοδ, ἢ)]1 οὗὅὨ Ὦγροο 
δοη 6 Γ8 οἵ {76}. ( τίδΥ δηὰ ἐαιοξδδογια88. ἕω 

ϑωριριαγὺ οΥ ἐλ βουδη. 

Ῥοτγδοουῖϊοα [0 τἱ ΘΟ. 8Πη655᾽ --- ΜΟγά ΓΟ. οἵὗὨ ἔπο ῬτορΒοἴδ, 
δδῖΐζο, 85 [0 ΡγοΟρθοίΒ ὙΟΓΘ 
Ῥοσδοουϊδα, 

Ῥογθοουϊοὰ [Ὁ᾽ ΟἸ τ βακο. ---ἼὩθ πἰπῖ ττοΘ 18 τνδηϊίηρ, 
δηὰ {}}}8 15 ὙΟΥΥ δἰ χι  βοαπὲ, 
Ἰηκϊολὰ οἵ ἰζ, ννὸ ὮΘαΣ [86 
Ἰαϊηδηϊδίίοη οὗ Οτίϑο ΟΥ̓ΟΣ 
ΦογΊδ δ] 6 πι. (46 6 2200» 
πα Τλοισλί Ὀεὶον.) 

ον. 14. 70 ἄονοῦτι.---Ὗο ρυΐϊ γον. 14 Βοίοσθ 
νοῦ, 18 (86 ἴμ6 αἰδεγεηὶ τοβαΐηρθ). 10 18 ἴ0 δ0 Τθ- 
Ἰρλδυϊοα ἐμαὶ ουν μοτὰ ὨΘΓΟῈ ΘΒ Δ ὈΠΒ᾽ 686. ̓ γθοβ6 Ὁ [ἢ 6 
ΒαΠΠ6 ὁοηπηοοίίοη Ὀδύτοοῃ ἴπθ τ τ] Ὁ οᾶτὸ δηὰ 
οογοίουβη688 οὗ ἴῃ 6 ῬΒΔΓΒΘΕΒ, δηὰ ἐποῖρ Βγροογοα] 
ζοττω δ  γ, 85 ἐῃ οἷ. νἱ. 1,19; Ὀαπὺ ἴῃ ἰδδὺ ραββαρθ [89 
ογάδνρ ἰβ ἱηγογίοα, 88 186 [μοτὰ ἰἢογο Ῥγοσϑϑᾶβ ΦΌΣΩ 
186 ΒΥΡΟΟΥΙ͂ΘΥ ο ἰὶ8 τοοῦ---ττοὐἹ ἀ] η688 οὗ τηϊμὰ δηὰ 
σογψοίουβηθββ. ΤῈ ὅτι ρῖνοβ ἴΠ 6 Γοῦδβοη ; δεοαιι86.--- 
Ὥονουσ τυἱάοτσβ᾽ Ποτιβεβ, ἑ. 6., ἰο οὐαί ἴμοτὰ υἢ- 
τὶ ρμιθουβῖγ. ΤὮΪΒ γὰ8 ἀδιηη80]6 ἰη ἰϊβο 1 ἢ, δαῦ τοι οἢ 
ΤΟ ὙΠΘῺ ἰὺ 5 ἀο0η6 ὑπάοῦ ἐπα οἷοαϊκς οὗὨ ῥἱϑίυ, οὗ" 
καὶ προφάσει. ΤὮ6 καί 18 οὶ “ΤΩΘΟὨΔΗΪ ΑΙΪΥ Ὀτουρἢϊ 
ἔγοση Μαυκ.᾽" 10 τρλ ΚΒ 8ῃ δἀνδῃοοηθηΐ ἰῃ [ἢ 6 ρ 1, 
ΤῊοΟ περισσότερον κρίμα Ὑ6 τοῖδγ, 88 ἃ γτο- 
Ἰοηρϑὰ βοϑηΐθηθο, ἴο 86 ᾿ἰθηρίμβοηθαά Ὠυροουῦοδὶ 
ΡΥΔγΟΥΒ Ὠΐοἢ ποῦ Ὀοΐοτθ. “Αἱ 8 ὙΘΡῪ ΘΔΕΙΥ ἀδίθ 
τη ἷβ δνατῖοο ἴῃ βοουγΐηρ Ἰοσαοὶθβ ογορὶ ἱδίο (86 ΟἸ γἶ5- 
τἰἷδι ΟΒυτο οὶ ; δηα ἰμογοΐογα «Ψυδβιϊπῖδη Ρϑββϑοα ογὰΐ- 
ὩΔΏΘ6Β ἐγ ἱ ἀἀΐηρ [6 ΟἸΘΓΩΥ ἴῸ ᾿πῃ τὶς Ῥοββοδϑίομβ.᾽" 
Ηφυθπον. 

ψον, 18. 79 βδῖ ὩΡ.---ΤῊ Κίηράοτῃ οὗὨ ΠοδΥθα, 
ΔΡροδγίηρ τὶ ΟἸ γί, 18 τορτοβοηϊθα 85 8 ρϑῖδοθ, οὕ, 
ΤΆΟΓΘ ῬΓΘΟίβοὶυ, 8 ποδαϊηρ- 4}}, τὴ ορθῃ ἀοοβ. 
ΤῊὴδ ὨΥροοΥϊύ68 ϑῃαὺὶ [9 ΠΒΕΟΟΙ οὗ Ὠρανθῃ δε οΥὰ 
ἴπ6 ῬΘΟρΙο, ἔμπροσθεν.---ΕὉΣ ψγ}Θ0 ποῖῖμοσΣ 8Ὸ 
ἐπ γουγδοῖνοα.--- Το Βιυ ἰπηρ Ἂρ 18 ὑπογοΐίογα ἔπο- 
ἴοϊὰ : 1. ὉΥ͂ μοῖρ οσὰ μυ δηὰ πίοϊζοα δχασρὶο ; 
2. ΌΥ͂ ἴδ δοίυδὶ Κοορίῃρς Ῥδοὶς οὗἩἨἉ Ἀ(δοβ ὙΠΟ 8.0 
δα οσϊηρ, ΠΟ ποῖ ΟἿἹΥῪ που]ὰ γοὶ ἴῃ, Ὀπὺ πᾶνο {11εἷν 
ἴδοι δγοδβάὰυν οἡ ἰ86 ὑπγοϑηο] ἃ, 80 νγὰϑ 10 ᾿ 1 [βτγϑοὶ, 
ΤῊδ Ῥοορὶθ σόσο οὰ (86 ροΐηὶ οὗὨ Ὀεοϊ]ϊονίησ, τ ΒΘΏ 
(ποὶν ἰογαγο ἶσα] δα μου 68 ἄγον ἰμθπλ Ὀδοὶς ἰηΐο 
ὉΒΡοΪΙοξ, 

γον. 1ὅ. ὧ2Θ ΟΟΙΩΡΑΜΝΒ βδοὰ διὰ 1δτἃ.---λμδῦ- 
ἶοα] Ῥγοβοϊγίίβι. ὍΆᾳΝνΖ: 22ὲ σωγα εδγαογαπι ἐπ 
οοπηιὶγοπὶδ ἰψέϊδ ἐπ Μευβολοηλὲ Δ΄ Τ. ἐς Ταΐπι. 
ἐἐϊιδί. ν. 64θ{.Ἠ ΤὨαὺ ἰμ6 ῬὨΔΙΒθοϑ ἀπάογίοοϊς δοίαδὶ 
ΤΩἰΪΒΘΙ ΟΠΔΥΥ͂ ᾿ΟΥΓΏΘΥΒ, οαηθοῦ Ὀ6 ἱπίοστοα ᾿1 ἢ οοῖ- 
ἰδίην ἤγοτι ϑοβορὰ. “πέρ. χχ. 2, 4 (μοὶ 8 δπᾶ ποὺ 
1); ἴον (18 ῥῬδββαρθ Βρεᾶκβ οὗ α 9θνϑἢ} τηθγομδηϊ 
ὙὯῸ τηϑθ Ὀτοβοίγίο, δὰ [86 τοιηηδηΐ οὗ ἴπΠ6 Τϑὴ 
Τυὶρθοθ ΟΡ ὙΟΡΥ δΔρουπάδπηϊ ἴῃ Αὐἀΐαθοθηο. Βυὶ πο 
ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΟ ἰμαὺ ἴθοτο σοῦ βυοἢ Τρ βϑίοη8, δα, 
ἱπάροά, ἴδὲ ἃ ργοβοϊ γώπρ ωρυϊβθ ΠΣ ΘΏΘΡΆΙΠΥ͂ ἀγονθ 
186 δον) ᾿βγουρὴ ἴμ9 ποτά. ΤΏ τθὰ] ῬΏαγίβθο ἀἰὰ ὑ 
ποῦ Τηϑίζθ Ῥγοβοὶγίθβ ἔγοια ἢοδι μοηΐστη ἰὼ ΨΦυάαΐῖθπλ 
ΤΏΘΡΟΪγ, Ὀὰὲ 4190 ἴτουῃ 7υἀαΐδιη ἰο ῬΠΔγίβαΐβτη.--- Θ᾽ 
ΟὨΣ]ὰ οὗ 891].---ὉὍπα νἢο 18 ἀοοτηθὰ ἴὸ Ῥουβἢ οὐ δὲ 
Ιρδϑξ ἰῃ τοδὶ ἀδηρον.--- το οἱο] ἃ τλοσθ ἐμ ψΟῦΣ- 
βοῖνοϑβ.--Διπλότερον, δοοογαϊηρ ἰο 4118, τηυϑδὲ 
Ὀ6 ἰδκϑῃ δ8 δὴ δα᾽οοίζνο, αμὰ ἠοῖ, 88 18 Οὐβί ΟΣ ΔΓ, 
δανογθΐαγ, Βιυΐ ΠΟ τἯαῦ {86 ῥγοβοϊγίβ οσβα ἰδ - 
ὑπο ῬΒαγίβο ἢ ΟἸβϑδδυβοῃ: Βοδασβο [ῃ6 ῥγοβο  Υῦθ8 
το Μϊπουΐ {86 Βρίτἰταα] εαϑέγϑίαμῃ οὗ 86 Μοβαῖὶσο 
ΘΟΟΠΟΙΩΥ, ἩΙΟὮ 88 δῇ δαἀναηίαρο (6 ῬΒΔΓίΒ668 8.11} 
Ροββοϑβοα, Ἰμαῖ 18, [π6 ἸαϊίοΥ σογο 6 8 δὰ ῥαΣὶ- 
8668, ΜΏ116 [86 Ὀγοβϑο γίθϑ ΘΣῸ ΟὨΪΥ͂ ἃ σαγίσδίιιγο οὗ 
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Ῥματίβαϊση. 6 οιϊο: Εττοῦ δηὰ βιιρογβέϊ 0} ΓΘ 
ἀουδὶοὰ ὉΥ οοτητηυηϊολίίοη. Ἀΐογοῦ : Εχροσίθῃοθ 
Ῥτονοδ ἐπαΐ ργοβοίγίθϑ ὈΘΟΟΩΘ ΤΌΣΓΒΘ ΔΠἃ ΙΏΟΓΟ ΟΣ- 
ἴσοηθ ἴθδῃ πεῖν ἰοδοῆοσα. Τὰ (Π6 Ὀγοβοὶ γὶθ ἰδ δ 
ῬὨατίβοο οὗ ἃ ἷσμοῦ ἀορτοο. 6 τοἱρῃΐ ρῥοΐπὶ ἰοὸ 
106 ΙΔἀυγοδηβ 88 ἜσδΙΏ 168, ἘΠῸ οοηγοσίθα Φολη Ηγτ- 
σΔηυβ (ποὶ {1} δδογσσαγὰ ἃ βεαάυοθ) ὈΥ͂ ἔογοο ἰῃ 
ἐμοὶν ξηρά---- τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηράν ""--οῦ 
Ῥεῖτα. Τὴ ἤουβο οὗἩὨ Ηοτοὰ καδογάρα ἃ βιτικιηρ 
ἡ]υδιταιϊου οὗἨ ἰῃ6 ομδγδοῖον οὐὗὁἨ βυοῖἢ Ῥσοβοὶ γί9β, ἰῃ 
ψθοτὰ ἴμ6 ἀδτὶς 6] οπηοηίδ οὗὨ μοδι μθηΐδσα σόα Ὀϊοπάϑα 
ἢ ἰπ.6 ἀδγῖκ οἰοσηθηίβ οὗ Φυααίπη. Τμ6 ῥγοβοϊ γί 
Ῥορρωᾶ ῬτΟΌΔΟΌΪ υγροὰ Νάτο ἰο ἰῃ6 ρογβοοιίΐοι οὗἁ 
[86 ΟΒ γί διίϊδηβ. Βυΐ [πδὶ (Π6 τι δον ἰ8 ΚΟΠΘΓΔΙΥ 
ΜΟΓΒΘ ἴμδῃ ἴΠ6 Τηΐβ]οα, 8 ἃ ἴδοϊ τ σὴ ἀ068 ηοΐ ὮΟΣῸ 
ΘΟΠ16 ἰπίο ΥἹΟΥ͂ : ἰΐ ἰ8 ἃ νίοκοα σΟὨγΟΥβίοη ΟΥ ρΟῦσοσ- 
βίου 1ἰμδὲ 5. βρόίκοῃ οὗ, δῃᾷ ἐδμὸ Ἰῃἰομβιβοδίίοη οὗ ΡΏδ- 
Τὶ βαϊβυλ πὶῖῃ 186 οοῦτβο οὗ ἰἶἰπ6. )0ὸ ἴα τὴρθγ 
Οὔδογνοϑ, (μδὶ 9688 ἀ068 ποῖ ὮΘΓΟ τθδῃ ἰπ6 οηθα- 
ὙῸΣ ἴ0 σοηνογὶ 1ἴ86 Οδη 169 ἴ0 Φυάαίδτη ρΟΏΘΓΑΙΪΥ. 
Μοδην 1] δυάδίθτη 88 “υάἀαίθτη τὰ8 ποὶ οδ]] θὰ ἰὸ 
186 ποῦῖς οἵ ποδί θη σηϊβδί 8 ὀχοορὶ ἰῃ {Π6 ὙΔΥ οὗ 
ΤΩΘΓΘ ῥγορδγαίίοη. ΤῈ6 ἸΑὟ οδὴ ΟὨΥ͂ ΤηΔὶτ6 ᾿γοθο- 
Ἰγίθβ : [16 φΌΒΡΟΙ δ]οῃδ οδῃ οοῆγοσ. 6 Ηδθυθηοῦ 
ΟἹ Ῥτοβο γἱίο8 δῃὰ Ῥχοβεο γιἰζίησ, Ρ. 846. Οδγαϊπαὶ 
Θυθοΐβ, υπμά ον [86 ΟΥ̓ ἱῃ ΕἾΒΏΟΘ, σου ΟΥ̓ ἰδΕΦΌΤ Ἔτι 
ολεῦ. ὅδονοσαὶ 9618} ργοβο  γίοβ οὗἁὨ τηοάθσει {1 π|68." 

γεν. 16. ὕἷ2οο υπῖο γου, γο Ὀ] πὰ συΐᾶθε !--- 
Οαευείγν α8 ἰἢ6 Ἰὰχσ ρεγυογείοη οἵ 86 διμάδσῃθῃιὶ 
αν οὗ τοὶ ρίοῃ δὰ τῃογα}γ. ΤῊΘ τοδὶ ΘΟΙΏΣΩΟΙ 
ἴο ὈΟΙῈ (6 ΘΧΔΙΏΡΙ6Β ρίνοη 8 [Π15, (μα {86 ἀϊνῖπα ἰῃ- 
δβιϊταϊΐοῃ, ἱπιροβίηρ μοΙγ ΟὈ] σαὔοηῃ, 18 οουμ θά ἴῸΓ ΠΟΙΝ- 
ἵηρ ; δηὰ τιδῖ, οὐ ἰδλο οἶμον Βδηά, {16 Ἀστδη ποτὶ 
ὙΠΟ τοαυΐνοθ βδηοι βοδοι ἐπτουρσἢ 86 ἀἰνὶπο ἰδ 
Ῥἰδοοὰ ἱῃ ἐΐϊϑ βίοδα, “Τὴ6 ῬΒΑγίβοο5 ἀἰβεηρυ θη οα 
ΟΔΊὮΒ, πῃ γοβροοὶ ἰο (μοὶ ν]} ἀ]γ, Δοοογαϊΐπρ' ἰο οχίου- 
ὯΔ], ΒΌΡΟΓΗοΪαΙ [ογ ταῦθ ἐμ ἀΔΙΩΘΏΓΔΙΙΥ πΡΟΙρ] 
ποῖΐοθβ, ΟὨΪΥ ἰῃ ἴΠπ6 ἰηίογοβὶ οὗ ὈΠΒΟΓΟΙρΡυ]ουΒη 688." 
Ὀς οεῖι6.--ἜἘΠΡν 189 τόσα ]96.---ΤῊς οαἱἢ ἰβ ΥΘΡΥ͂ 
ἔγοαυρηι, ὃν ἐλ ἀιοοίδησ, ΤΥ ἩΣΌΠΙ, (ΟΥ̓ οἰδιοίῃ 
διὰ Γἰρμιοοὐ).---ἜΥ ἴ.9 κοϊὰ οὗ [8 ἔϑζωρ]9.---Βγ 
1ϊ5 μοϊάδθῃ δἀογησλθηῖβ δηὰ γ6886]8 οὗ ζο]ὰ : οΥ ὈΥ [80 
τοι ρ 6. ἰγοδϑυγθ. Φογοῖοο δηα Μαϊἀοηδίυβ γα ἴῃ ἔδΥῸΣ 
οὗ ἰῃς Ἰαϊίετ, Θὰ νὰ ἀϊδιϊ συ ΐβῃ μού θοῃ (86 68- 
Βοηιΐα] Ὠουδο σῇ οὐ, δπὰ ἰΐ6 μοιδα οὗ αοὰ 88 οθγο- 
το πἶ8}}} δαοτγηοὰ πὶϊὰ κοϊά, ὑπο ῬΏ Αγ βαίβση ΒΌΓΘΑΓΒ 
ΟὨΪΥ͂ Δα δἰπαυβ ὈΥ ἰπ6 ροϊὰ οὗὨ (86 ἰδ ρ]6 : ἐϊ οδῃ- 
ποὺ Β,ΘΔΓΡ ὈΥ͂ [86 ἰδοιαρ]ο ἰἰϑο ἢ. ΤῸ ΟὈΟΥ ταδη θ8- 
ἰδίου 8 ἴο τ [86 στρα} ν ἰἰ86}7: [δὶ ἰ8, ἔῸΓ Ὅχδιωρῖο, 
ἃ ΘΠ ΓΟΝ “Ἢ π 1 παι τν 8118 18 πὸ ουσοῦ, ““Μοδη- 
ΜἘ116 ἴ0 15 ργοῦ8 0 }]6 ̓παὶ (ἢ 6 ῥῬμασγίβαϊς δῃὰ Εἰθσασοῃὶ- 
68] οογοϊουβῃ 688 ργοξοττοαὰ [86 οδίι ὈΥ͂ [86 ἐγεδβυσο οὗ 
1816 ἴδῖηρ]ο, 88 ἰμδὺ ὈΥ 186 βου ῆςθ." ἢ) 6 ἮΝ οἰξα.--- 
Τὶ ἰδ ποιϊμίηρ.---Ἴἴ ΠΔ5 Ὧο δἰ χη βοληοθ, δη ἱτροβοθ 
ΠΟ ΟὈϊϊσαίίοι ({Π6 1418 ἐσ 0): ἰῃ9 γεϑογυαίξίο 
πιρηαϊὶδ οἵ Φοβυϊἶσαὶ τροτα}11γ.---ἶΘ 8 ἃ ἀθΌῖοτ---- 
Βουπὰ ἴο οὔδοτγα ἰμ6 οδίἢ. 

γαῖ, 17. Εοσ τ οἱ ἐβ χιϑδῖοσ 2--- ΘῈ ρο ΟΣ 
οὗ [Δ οτἰ ἴδ} ]γ ΒοΙγ, [86 αἰνίηα, ἰο ἰδὲ το ͵β ἀθ- 
τἰ ναυ νον ὨΟΪΥ, 186 δυγλδη, ΜΘ 8 τΩδά6 ΠΟΙΥ ΟὨΪΥ 
ὉΥ [86 αἰνίπηθ. Τ6 δβατηο τοϊδίίοῃ πίοι (86 ρμοϊὰ 
Ὀοδῖδ ἴο {86 αἰνίηθ ἢουβο, [86 Βυτίδῃ Οὔογησ, ὈΘΔΓΒ 
ἰοὸ {πὸ αἰνίπο ὅτ πιο πλδὶτο 8 [8.6 ΔΙᾺ. ΔῊ 8}18 0. 

γεν. 18. ὕὔΏΒοδο 884}1 εὐσϑᾶσ ΌὈΥ͂ ἴδο δἱ]ΐασ.-- 
Τὸ δὴγ ᾿ἰνίηρ υἱοῖν οὐὗἩ [86 αἰίαν, (86 οἴδεσίηρ ἷβ ομ6 
πἰίῖὰ 106 δἰίασ. Οαδυΐβισυ οὐἱϑ ἀδυπᾶος ἰπ6 ᾿ἐνίηρ 

π [Ὁογαρ. Β6ΓΘ 8016 δχοο]οηξ τοθασκϑ αὐυοἰοὰ ἔτοτη δ 
Ἐπειδὴ Ἐπεβραντει 0 Μοκεέξέφε, ἰῃ ΝΑΒΤ 6 (ΟΤΟΠΙΘΠΙΔΤΥ, Ὁ. 
ὑζωρὶ οπ ἴδο στοιῖ Οἰ δγοηοο Ὀοί ϑϑ ἴ06 σοΏ 6 τα δο  ΟΌΔΣΥ͂ 

Ξε προσθος δρίγιε, 1.9 φΟΩ ]Υ Συδὶ, διὰ ἐμ9 δοοϊδσίδῃ 

τοϊαιἰουβ οὗ τεϊσίοι, Κ|]16 18 118, ἀθῃϊοθ ἐΐ8 δρέτὶς, 
δηὰ ἰΔ0]1268 ἰδ Ὀοάγ. 

γογ. 21. Διὰ τόσο Β.1811} κυϑᾶσ ὃγΥ ἴδ9 
ἸθΣΏΡ]16.---Ἶ ὁ ὀσχροοὶ ἴο Π6δΡ, “" Βα βΉΉΘδγοίὮ αἾ30 Ὁ 
Ε18 κοὶς οὗ 186 ἰεαρ]6." Βαὶ τι,ἷ8 8 βεϊζαιμάες 
Β : δηὰ τποτοίογο ΟἸτῖβὶ τοὶ ΓΒ ὕδοῖς ἰὸ [86 
Ιογὰ οἵ [86 ἰσηρ]α, τ ΠΟ ΔΆ Κ68 {86 ἰστηρὶς πὰδὶ ἰὶ 
ἷα, Δῃηἃ τηδῖο8 βϑάνοη, ἰδ9 στοδῖ ἴθτρ 6, πδδὶ ἰϊ 8. 
ΤΏΘ οδίῃ Ἦδ8 118 βἰηιϊβοδηοθ βΌΠΟΓΑΙΙΥ ἰπ τΠΐβ, δὰ ἴῃ 
(8. ΟὨΪγ, [δὲ ἰ ἰ8 ἃ οοηϑιτηδίίοι ὈΥ̓ Οοὐ, ἃ ἀδοίατα: 
ὕοπ υἱἱοτοα δ8 Ὀεΐογο σοά, : 

γεν, 22. Διιᾶ Ὠ9 ἐμδῖ δ.) 4]} σύυδασ ὉΥ δα. 
σθ:.---Μόγοῦ : “ ΤῊΘ ΘΟΠΙΓΕΓΥ οὗ Τογ, 32 ἰ8 ἰουπὰ ἰῃ 
ϑολευμοίλ, ἴ. 8δ, 2 : Οὐὑία »γαίεν ἔευπι, οαἰὶ εἰ ἰεγτα 
εγραίογοηι, ἀαίων οἶα ἰρευπι οαἰμηι εἰ ἕεττα, ἱπῶν» 
δίμηι δ0εε αεδεί, φμοα ἐδ, ψἪυὶ οαἰτη, εἰ ἔέγτατε 
υγαί, ποτ Ρὲν εὐπὶ γωγαί, φυὶ ἴα οτεαυϊ!, δεά ρὲ 
εἰϊαδ ὶ ογεαίΐμγαδ.᾽" 

ον. 38. ΕΌΣ ψγὸ μὰν {}6.---ΤῊ6. ΟΥΪΠΔΉΘΕΒ 
σοποοτηΐης {108 ([μον. χχυϊ!. 80: Νυχη. χτ!, 31; 
Ποῦϊ. χίΐ. 6. χὶν, 92--28) ρἰδοθὰ ἴμο {ττἰϊ8 οἵ δὲ 
Βοϊὰ αδπὰ οὗὨ [86 ἰγθθβ ὑπα ον ἰ86 ΟὈἸϊρσαιΐοι : δαὶ τ» 
ἀϊάοη δρρ θὰ {ῃ6 ἰδ ἴο ἰδ βτωδὶ]θϑδὶ ὑγοάμος οἵ ἴδ 

οἢ, ἴο {86 τοϊηϊ, [η6 ἀϊ]}, ἀπὰ ἰἢς συτηταΐῃ (ΒΑ τὶ. 
Ομ, ἢ. 88, 3, Ἰἡρδιίοοι, ΠΟΤΤΙΝΟΕΕ : 126 ἀδεϊριὰ 

“΄μάκον.)---ὸ τυοϊαΒίϊοσ ΐτ 58: βαρύτερα.-- 
Πο Ὑεῖϊο : Τμοδο ἰδηρβ ππϊοἢ ποτα Πδγάοσ, οὐπεὶ- 
ἔδογα. Μογοῦ: ΤῊΘ τθογο ἱτωροτίδπϊ, σγαυίοτα. “Τὶ 
ἷθ ὙΟΥΥ͂ ῬΡΓΟΌΔΌΪΘ ἰῃδὺ Φοδβυβ γοΐογγοα ἴἰο ἴῃ6 δΏΔΙΟΩΥ 

οὗ ἴδιο »γαοορία σγανία (Ὁ ἸΌΓΙ) εἰ ἰεσία (355) 
ΔΙΩΟΩΦ ἴμ6 Φεονδη ἰοδόιοτα. (εε δοβοίίρει, Ρ. 
188.) Βυῖ ἰδοτθ ἰβ Ὧ0 ποοὰ ἴὸ ἀϊδίου ϊθη {πΐηρα 
Β0 ΟἰοΟΒαῖγ οοπηροίοα : ἰδ6 ἱπιροτίδῃϊ δ ΡΡΟΒδεΒ 
186 ἀϊῆου!, ΡΒαγίβαϊβπι 18 ἰοὰ ἱπίο Ἰορδ]ῖβηη δικὶ 
δοΓοΟὨἰαἰΐβτα ὮΥ ἐΐδ δυοζβίΊου ἰὸ {πὸ ἀἰβῆευὶ! 
τοαυϊγοιηθηὶβ οὗ ἱπίογηδὶ βρίγίϊυδὶ τε ίοη.---Φπὰξ- 

ταθαῖ, κρίσις, Ὁ Ὸ -πττβο6 δὲ. ἷἱ. 11. Τα, 

ποῖ τὶ ραϊϑουβμθββ [ἰδεῖ Γ, θαι ΒάΘΙΥ ἰπ ἐμ6 ἀϊδοδιαηρε 
οὗ ἀυϊίε8 δοοοταϊηρσ ἰο [86 ῥγποῖρ]οβ οὗ τα ίθουθ- 
μθδ8. ΤῈ τοῦτ οὗ (Π18 σΑτο [ἴ0Ὁ στἱραΐ ἷβ, 1μδὶ ἴὲ [8 

οὔθ π|ῖὰ λόχον ; δηὰ (ἷ8 ΤΩΘΓΟΥ͂ σΘπμοῦ ὈΘ 
ὉΥ͂ 8 ΠΥροογ θα] ἀρρϑάγαποθ, 86 αἰταβρίνϊηρ οἵ (89 
Ῥμιαγίϑοοβ (Μαῖι. νἱ. 1).- -Ἔ δι, τὴν» πίστιν.-- 

[μἴμον, κ ἔδιἃ . ἀ6 Ὑ οἵα πὰ Μογον, “ ΒΔ γ," δὲ 

ἴὰ Βοχα, ἐἰ. 8. 64], ν. 33. Τὴ ορροκῖ(θ ἰ8 ἀπιστία. 
Βοτίρίαγαὶ Ἰαησύαρα ἀθ68 ποὶ ἀϊδίάηρυδιι Ὀοί πες ἰδὲ 
ὑπὸ ἰάοθδϑ, δ ΟὟΣΤΒ 068. Ἐδὶὶὰ δηὰ Βα οΙ Υ ἃγὸ 0η9 
ἰῃ ἰδ6 ργμοῖρὶο οὗ ἱπιδι. Βυΐ Βοτὸ οἰ] ὴοαὶ, ΒΌ 8760: 
εἶνο ζαϊτι, οὐ βάο!γ, ἰ8. τηθαπί. ΟἸητῖδὲ τρατκβ [δὲ 

ΤΩΟΓΔ] ἀονοϊοριλοπὶ οὗἩ [86 δὺ ἴῃ ἰῃγαθ βῖαψοβδ: 1. 
ΤΏ ΓΑ] πθεθ οὗ 18:6 Μοδβδῖο ροβίἴοι : τἱριὰ οὔτε 

οὗ Ἰὰτ δῃὰ τίρῃι (ΕἸ 88). 2. ΤᾺ6 ῥγορβείίς ροῦ- 
(ἴοι : ΤΆΘΓΟΥ͂ ἴο δἰ πΏοΓΒ, δῃὰ θυδῃ ἴο ἴΠ6 διοδίμθῃ, 88 

(86 ἰπίοσηδὶ ῥτίποῖρὶθ οὐὁἨἁ ὡ]εραὶγ. 8. Μήερεδοις 

ΒΑΘ 48. ἰ86 δ βιταοαὶ οὗ (86 σι Βοὶθ ἶδνν. Τῆς 

ΔάοΙγ ἰ8 ἰἀοηιίοαὶ πὰ (ἷ9 Βάε!γ. Βουμηεῦ: 
ι κρίσις, οομβοϊσιιουδηαθ ὶ πίστις, βίμοοπιν. “ΤΙ 

ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ δ ὈΪαμιοα ταοσαὶ ἔθοϊϊπρ [0 ΒΒΟΥ τοῦοὶ 

οοῦοοῖα δρουϊ ᾿ἐτ|16 ἔδυ] 18, Ὀὰϊ ἰ0 ΟΑΓΘ ποίησ ἴον 

«τοδὶ οπθβ. ([μυΐμον, Ἡΐογζε, χ. 1986, δρρ!ϊοβ 186 

ΒΔΙΏΘ Ῥδββαρδ ἴὸ ἴ86 ρδραὶ ἰδν8.}" 
ΤΉΝΕ ΟΠΕ γὸ ἴἰο Βανο ἄοῃο, απὰ σοὶ ἴο 

Ἰοανο ἐδ οἷδοι υπάοσο.---ρνογεο ογάοσ. Ττῦς 
πὰ ἱπίθσηδὶ δ μορθηοθ ὑο ἰατ ὈΙαοεθ ἴμιὸ ρτοδὶ πιδν 

ἰοῦ Βτοί, πίϊπουὶ θεϊηρ ἰὰχ ἰπ [86 1688. 
Ὑα;. 24. ΒΗπἃ μυξάοα, οοταρ. τον. 16.---Τὰς 

ἰοῖτα ἰπιρ ῖοθ ἐμαὶ ἰμ 6} Ὠοΐ ΟὨΪΥ δεϊθὰ 88 δυροσπίω, 

Ὀυϊ αἷδὸ ἰαυρὶὶ 88 μυροοτίίεβ. ΥαγῪ. 16 ρεομοῦῃοῦβ 

ἃ Βοραγαὶβ νῸ6 δρδίπβὶ 4}} σδδυϊβίτγ. Βαϊ Βεῖὸ ἰδὲ 

ποσὰβ, διὰ πιβαὶ ἐοϊϊονα ἴβετα, Ἔχρίδίη 186 ποὲ οί 



ΟΡ, ΧΧΠΙΙ.--ΧΧΙ͂Ν. 1. 

γον. 38 ὙΑΙΠΟΡ ἰῃ 18 ἀορτηδίίο εἰάθ. Τῇδ δρροϊϊδ- 
σμβ, “ γὲ 7οοΐδ απα διἑπα,," νοτβ. 11 δπὰ 19, γορτο- 
ΒοῺς ἰῃοτ 68 56 -] πὰ οα δηὰ ἰῃ νοϊυπίδσυ ἀοἰυδίοῃ. 

Βιταΐῃ οὐδ" ἃ κηδὶ..--Ἴἴὸ βίγαΐπ ((86 π|η6) ἰῃ 
οὐον ἰὸ βδραγαίθ οἱ" 1Π6 ψῃδίβ. Το ἔψμαγο υἱπῶπι 
Βδὰ δος ἰμ αγθοῖκβ δῃὰ Βοϊωδῃβ ΟὨΪΥ ἃ βοοσία] 
εἰσυϊδοδηοθ; Ὀπὶ ἰο [88 ῬΏΔΙΪΒΘΟΒ ἰΐ "τγὰ8 ἃ γοϊϊ ίουβ 
δοί. [0 νὰϑ βυρροβοὰ ἐμαὶ ἰδ βϑυγα ]οσίηρ οἵ {16 
σιδὶ πουϊὰ ἀ68]9 ἴδοτ ; δηὰ ἰμογοΐοσο ἴπ6 «6}078 
βιγαϊποὰ ἰῃ6 πίῃθ, ἴῃ γον ἴο αἀνοΐϊὰ ἀγπἰηρ δὲ υἢ- 
οἰθδῃ δηΐγηαὶ, (Βυχσίοτέ, ζσχ. Ταίηι. ἪΝ οἰδιοίῃ, ἔγτοσα 
Ολοϊιι, ἴοϊ. Θ, σιζέοεδ ρμμεὶϊϊοα, ) 
ΤΏ δοίυδ] ουβίοτα 8. Π6ΓΟ ἃ βυιηδοὶ οἵ 6 μἱρῃοβὶ 
1,ου σα} βογαρυ]οβὶυ  δηᾶὰ {86 ορροϑῖίο, [86 .δισαΐ- 
ἐοισίπσ 97 οαπιοῖδ, π ϊοἢ ΟΥ̓ ΘΟΌΓΒΘ οοὐ]ὰ ΟὨ]ΥῪ δὶ ΗΕ 
[180 τιοϑῦ ΘΠΟΥΤΩΟΌΒ ἱτηρυτί 68 ἱὰ (6 Θηϊογτηθηὶ οὗ 
᾿1 δῃηὰ 118 ἜΠῊΣ ΒΎΌΡΕΟΝΕ, ὍΔ8 [06 δγΠΡ0] οἵ υῃ- 
δθουπαοα δηὰ ὑῃγοβοοι ΠῚ βίυρίἃ ΘΑρΡΌΓΙΘ58 ἴῃ δίῃ. 
106 Ἔχργοββίοῃ 8 οὗ 8 ὑσονοσ δὶ ἴγροβ. Τὴ6 οδηλοὶ 
8 πῃ ἴμ6 ΔῈ υὑποΐθϑῃ, Ὀδοδυβο ἰδ μΒαὰ πο αἰνϊά θὰ 
Βοοΐ, [ον. χὶ, 4: δηά, τηογϑουογ, {818 Ἀγροιμοῦοδὶ 
ΒΔ οί οἵ (Ὧ6 οδτηοὶ τσου]ὰ ἰῴγοϊνο ἃ ἴμοτο 
ΥἹοἰδίίοη οὗ [6 Νολοβίο ῥγοβι δἰ ου οὗ οδίίηρ Ὀϊ]οοὰ 
δηα ἐδίηρΒ βισδηρὶ θα, 

γεν. 26. Το ουἱϊκίδο οὗ ἴδ ῥ͵]Ἱαῖῖοσ.--- ΕἸρα- 
ταἴτνο τ ποθας μεθ οὗ [6 ᾿ορ8] Ἀρρθδᾶγδῃοθ οὗ ὐτωντεῖ 
ὕοῃ. Οὐ» δῃὰ ρίαϊεν : ταϑᾶὶ δπὰ αὐΐηκ, οὐ (86 
τοῖο τον ἐξ ̓ἰ{6 ἴῃ 811 1.8 ἔοστηβ.-- -Βῖ τ ιη.-- 
Ἠργο πὸ μαγο {86 ἰπίο τ} δηα τοογὰὶ δβἷὰθ οὗ αταί- 
Βοαϊίου.--- 0 ἃχὸ Ζ1}} οὗ αχίοχίδοιυ δοᾶἃ οχς- 
οδ853.---΄ ΤὨαὶ οὗ πιο ἸΏΘΥ τὸ 1}, τίμο δηὰ ἔοοά, 
8 ἴἰῃ6 ῥτγοάτοο οὗ ΓΟΌΌΘΓΥ δηα ἱποοῃίίποποο (ἀκρα- 
σία, ἃ Ἰἰαῖοῦ ἴοττη οὗ ἀκράτεια)" Μογοτ. 366 188. 
ΧΧΥ͂ΙΙΙ. 7 Βηα. 

γεν. 26. Του ὈΠπὰἃ ῬΒατίδοο, οἴϑδηδο βσεῖ. 
--Το ἜΘΗ ΕΙΗΕ δαϊεςῶνο δέδπα ρΡοϊηϊθ δῦ 8180 [0 
18:6 ΔΒ ΤΥ οἵὗἨ (Ποῖν ῥγδοίΐοθ.---- Οἴδαπδα ἴἰῃ6 ἱπαϊάθ, 
ΒΑΘ Υ (ὮῪ οπἰογταθηῦ ὈΥ τὶρἰδοῦδη688 δπὰ ἰοση- 

ΓΒη66.--. Ταῖ ἴδο ουἰείάθ τοδν Ὀ6 οἶοδδῃ.-- 
ΤΙ ΣΒΟΠῈ : ΜΑΥ ὈΘῸ 4Δ0]6 ἰο Ὀ6 οἰοδηβθά. ΜουΘΊ, 

Ὀοίϊου : Ὑδαὶ ἰπ6 ΡΟΣ οὗ (6 ΘΧΙΘΓΏΔΙΒ ΤΩΔῪ [0]- 
ἴον. “Ἐχίοσπδὶ ρυσὶγ ἰβ ποὺ μοῦο ἀθοϊαγοὰ 8616 88 
(ἀ6 ὙΥ εί16) : Ὀυΐ ἰδὲ ἰ5. ἀφοίαγοα ποὶ ἴο 6 ἔστι 8] Ϊ- 
ΠΟ6ΒΒ, τ ὨἰοΟὮ ΩΡ} 168 ἐπ6 ὑτϑοραϊΐηρ ρυτβοδίίοη οὗἨ ἰἢθ 
ἱπηθῦ 1081. [Ι[ 8. Π6ΥΘ ργοβαρροδοα ἰδδὶ 4}} ὑποὶν 
δἀοτηΐηρ οὗἁἨ [86 ουἱδῖάθ τηυϑὺ 81} [0 τῆδῖζο ουθῇ ἐμαὶ 
ΟΙοθπ, 80 ἸΟΩΣ 88 ἐδ6 ἰπδίἀθ 18. ἔμ} οὐὁἨἩἨ ἀεοβ]οσαρηῖ : 
τδδὶ ἰ8, 1,ο ν᾽ 08] ρυτὶΥ πὶ πουΐ τοογὰὶ ρατΥ 15 1861 
ἀεοῆ]οταθηῖ, (Βοηροὶ, ἰπ ἃ κΘΏ ΟΣ οχργοβαίοσι, πὸ 5 
68ὲ γιμπα ἶα8.} 

γεν. 917. ΧΕ οὰ κορυ]Ἱοῦχοα. --- “ ΤῊΘ ρτανοθ 
ὍΘΓΟ ΟΥ̓́ΟΓΥ ΥΟΔΓ, ΟἹ ἴῃ 1ὅ1᾽}} Αἀδν, νηἰνοηοα τὶ ἃ 
ἱκῖηα οΥὗὨἨὨΘ ΒΑ Ις (κονία)---ἃ ῥγδοιΐοο ἀοείνοα ὈΥ (86 ΒΔΡ- 
Ὀΐῃ5 ἔγοτῃ ΕΖοὶς, χχχίσ. 1 ; ποῖ στ ΘΡΟΙΥ [ὉΓ ἰὴ6 6 Κο 
οΥ̓͂ ἀρρϑᾶγδαῃοο, Ὀὰὺ 680 (πὲ (ἢ)686 Ρ]ΔΟ68, (6 οι σἢ 
οΥ̓͂ ν Βἰσἢ νγῶβ ἀφῆϊοτηθηὶ (Νύχτα, χὶχ. 16), τηϊσης Ὀ6 
ἸΏΟΓΘ ΘΆΒΙΪΥ Βοοη δηὰ δγοϊἀθρὰ. (366 1016 γδυἰηΐοδὶ 

ΒΒσῸ5 ἰῃ [ἐρδιίοοι, βομΟϊίροι, δθὰ ὙΥ αἰδοίῃ.) 
ἔμαϑ 1Π6Υ αἰ τδὺβ δὰ ἃ ρἱ ὑ ουαὐνατὰ δρρθϑϑι- 
δηςο.) Μογοσ. Βυΐ (δυ8 4Αἰ80 ἰμ6Ὺ πόῦο δαογηθὰ, 
1 Κὸ χί, 44 8. ἃ δἰ ἶαν ἱπουρῃῖ, ποῖ, Βουγονον, ἰῃ6 
ΒΩΙΏ6. 

ἙἘῸ11 οὗ ἀϑαδᾶ σῃϑιι δ ὈΟΣι64.---οδὰ Ὀοάΐο8 τοῦθ 
ΠΌΟΐοδη δοοοταϊΐηρ ἴο ἰῃ6 ἰαν, δηὰ ἰδ ἰοποῖ οὗὨ (μθηι 
ἀ6816} (Νμι. ν. 2 ; νἱ. 6): [818 νὰ 8 βρϑοΐδ!]γ [ἢ 6880 

4 [Νοῖ: σέ, ὙΒΙΘῺ [6 ἴῃ 411] ργΟ ΔΌΠΙΥ͂ οὐ αἴ ΠΑΠῪ ἃ ἔσρο- 
ΕιΑΌΒΙΟΔ] ΕΥΤΟΣ [Ὁ οἱ, 866 [6 οτος 4] ποῖθ δῦονα, Νο. 16, 

408ϑ. Αποῖδοῦ δέει κίηρ ὀχδιηρὶο οὔ ὑμὸ ἴδδοῖν οἵ ἃ ἰγρο- 
ξτορι σαὶ Ὀ]υπᾶον μία Του πα [{8 ΜΑΥ͂ ἰπῖο τοϑὴγ δά 009 
οὔτθο ΕΠ Α᾿ 5ἢ ΒΙΌ]6, ἰ5 σέπεραν ἴοΓ θεά ἜΡΥ ἰὴ τὸ, χχ, 1. 
ξΐδιιοο ἴδ ἰοσιι: 7λ6 ΡῬέποεσαν-Βίδί6.--- 8. 

418 
᾿ρεικοαικακακαυιιο,παατενεῦκο, 

πὶ ἴ06 ὈΟΠΟΒ οὗ ἰῃὴ6 ἀεδὰ πὰ {πὸ οὐον οὗ ἄθϑδυ 
ἔἴνογα ἐδ ὐλθ ᾿γΩΡΌΣΙ Υ Ὧ83 8 ἀοβαϊγ οἴδοῖ, δ» ἱν- 
ἰζ.4] ἀδαὶδ Ἵσχοσίὶβ δ ἀσδαϊυ ἱπῆυοποο (1 ΦόΒη ἰἰΐ. 14, 
16); δπὰ ἴδι8 πιηδὲ ΓΟ] τ 8, [Π6 ταυτά ον οὗἉ (86 ῬΓῸΡὮ- 
οἴϑ, 8 ἰεϊτοαυοσρα, 

᾿ ὟρΡ, 28. ΕΙ ΥΡΟΟΣ5Υ͂ ἰβ Βογὸ (86 σπ]ιοϊκοα ἀἱδσυΐφα": 
διὰ ἰπίαυξῖν, ἀνομία, ἷΒβ ποὶ ΒἰΤΩΡΙΥ τη ογδ (Υ, 
Ὀσπὶ οοῃδυτητηαὶθο ἱμοοσγαίῖοδὶ 1 Ἡ]6ΒΒΠ688. 

γεν. 29. 79 Ὀυϊὰ 186 ἴοτὴρθ οὗ ἴ89 ὑσορβοῖξβ. 
-- Οουπδβισπυσίοι οὗὨ Βορυ]οῦγα] στανθθ, βίο ο8, Δ τ. οἢ- 
υἀπιοηΐϑ, πὶ ναγίουβ ἀδβῖρτϑ δηὰ ἱπβοτὶ ρ 08 ΟἹ σ0Ώ» 
βοογαίοα Ὀυτγὶδὶ στουμὰ. ΤΏ6 ΔηΓ Π|6818 18 ἀοἰἰοαία : 
Διυᾶ 6 ΒΟΡΌΪΟὮΤΕΒ οὗ ἴη9 γἱχμίθοι 
(σδῃμοη!Ζοα βαἰπἰ8). ΤΠ ἰαιίοῦ ἃγ δοηον)οάροα δὲ 
ΟΠΟΘ6, δηὰ τοοοῖνο ἱδποῖγ Ῥηοηυ τ Ὠϊ8: ἰπ6 ὈΓΟΡΘΙίδ, 
ΟὨ {88 ΟΕ απ, οἴδῃ δύ ἰοπσ ἴῃ ὈΠΚΉΟΤΤΗ δηᾶ . 
οὐὔθῃ ἀἰϑῃομρογθὰ ρτάνοθ. [δἱοσ σΟΠ ΘΓ 008 ᾿μ6 ἢ 6. 
δ ἰο Ὀδοοηθ ΘὨἰδιιϑἰα5ι]5 δρουΐ ἰἤθτη, δὰ τηδὶζθ 
τμοῖν ὀουμσθοι ρτᾶνοβ οἸδογαΐθ τ ουτηθηΐθ. “ ΤῈῺΘ 
ουδίοτα οὗ Ὀυϊ!αΐπρ τηοπυτηθηΐβ 0 δηοϊθῃϊ αηα οὁ66- 
Ὀγαϊθα ΡΘΥΒΟΏΒ, μ85 οχί δια διμοηρ 811] ρΡοΟρ] 68 δηὰ ἰπ 

ἀρὰ [811 ἀρεβ. Οουαρ. Ὑ εἰδιεἶπ, Τρ ιίοοι, αμη, «Αγ. 1. 
2.) ἢ ͵εἰίθ. Οομβαῖ ΒΟ ΏΒοΠ ΒΒ ̓ὐεδεαγοῖεὲ Οἢ 
106 ΤΟΙ ΔΓ ΚΔΌΪ6 ΒΟρΌ] οὗ, τοβ ἃγουπμὰ «ογιβδίοσα, δηὰ ἴῃ 6 
80-ΟΔ116 ἃ Βορυ οἢγοδ οὗ (Π6 ργορμῃοίβ. 

Ψεγ. 80. Αμπὰ βὰν .---ΕἸγϑὶ οὐὗἁἨ 8]1, ὉῚ (16 ἴδοι 
οὗ δἀογηίησ (ποὶρ βορυϊοῆγοβ.---ἴῷ τ δὰ Ὅθϑὰ ἐπ 
ἴδ ἄαγψε οὗ οὖχ ἑαΐμοσβ. Νοὶ : ἐζισε τσογε (Μο γον), 
ὙΠΟ ΠΟΙ ρίνοθ μΠῸ Β6η886.--Οἱ ΟΌσ ἔδίθοχΕ.---τὶ- 
το τῖΐγ, ΌὉΥ παίέμγαϊ Ἰἰποαρθ, Ὀυΐ ἅ1580 ἴῃ 8:6 Β6ῆβθ οὗ 
ἔο]οβρ: ϑοπδ οὗ ἴμ6 τηυγάδγογβ, ἷἴῃ ἃ βῃίΐγϊ 4] 
Β6η86; ΜὨΐΟΝ ἀθ6 οία, ψιϊοῦϊ ΔΩΥ͂ τϑδβοῖ, ορ- 
ῬΟΒΕΒ. 

γον. 381. ἴο 9 τυϊΐσθαπο ὑπο ψουπτβοῖνοα. 
-- ἣοσν (8 δὲ οἴ: ΒΥ τνἱγίυαθ οὗ ἴλ6 ρυϊὲ 
ἀυδηϑταϊ ρα ἴοὸ γοῦ. Μογοῦ : “  ἢΘἢ γα 18 Βροδὶς 
οὗ γοὺγ ἔδίδοσβ, γ6 χῖνο ἰοβι ΠΟΩΥ͂ ἀραϊηβὶ γοῦΓΡΒοΪ γο, 
1μαὺ γο Ὀοϊοηρ το ἴμο6 Κίη οὗ πὰ τηυτάσγογβ οὗ (80 
Ρτορείβ." Βυῖ [86 τραϑδηΐηρ 8 ταί μογ, {Π6 Ορροβὶϊθ 
οὗὨ ι͵8: Κἴποθ γα γορυΐθ [6 δῖ Π6Γ5, ἰῃ δρὶία οὗ ἱδμοὶγ 
ΤΑΌΓΘΘΓΟΙΒ δρί τὶς ἀραϊηϑὶ [6 Ῥγορῃοίβ, 88 - Ὀοΐϊῃσ ἴῃ 
116 ΔΙ]]οβῦ βοῆβο οὗἩ (6 πογά, ἰὴ γοὺγ γα] 008, γΟῸΓ 
ἔλιμοῦβ δηὰ οχρὶδὶη ἰπ6 δηῃοίοης Ὀ]οοα- συ 1668 
μι ο ἢ ὯΔ45 Ὀ6ΟῺ ἰγδηβιηϊ θα ἰο γοῦ, ΟὨΪΥ͂ ἃ8 βοοϊἀδηίαὶ 
οΥἹ8 ἰηῖο τ ϊσἢ ΤΏΩΥ͂ (611, ΟΥ 2ἋΒ ἴ86 ργοάυοὶ οὗ ἃ 
ΔΓ Ασουβ ἀχὸ. ΦΔυδὶ 88 ἱῃ (Π686 ἀΔΥΒ ἰῃ6 ΠΒΟΓΓΟΓΒ οὗ 
ἴδ ᾿ηαυΐϊδί(ἰοι τὸ οσουβοα οἢ δοοουηὶ οὗ 86 Ῥδγθδι- 
δηλ οὔ [0 ΜΊάα]6 Αροϑ, δουρὶ ὑΠ6γ δα [μοὶ 68- 
Βοηϊίαὶ τοοὶ ἰπ ἰδ Τ᾿ 60 1οἴϑτη οὗἉ (Ὧ6 ῥτϊποῖρ]ο οὗὨ τγϑαϊ- 
ἄοῃ. ΤῈδ οοπεπυρα Δοϊκηον)οαρτιηθηϊ οὗὨ ἴποβο οἱά 
αϊβο Ὀτποΐρ]68, ἔσοτα Ἡπὶο (ἤΟΒ6 του ΓΒ ΒρΡΥΔΏρ, 
ΘΒ ΔΌ]15}}68 [η6 σοταταυηΐ οὗ συ ΐ, δηὰ (6 ῥΓῸ 
οι οὗὨ (μι οἹὰ σι} ἰο οΘοπβυτητηδῖο λιαστηρηί. ΗουὉ- 
ὯΘΡ αυοίοβ: “ ξ ἐεεί αἶνια, ἀμηιπιοαο πολ υἱυιΔ.,»Ὁ 

γεν. 82, ΕἾ γὸ ὉΡ ἴθι 18:9 πιθΆβαζο.--- ΟΠ Γ7- 
Βοβίοῃι ΒΑΥ8 ἰδπδὺ 118 πληρώσατε 88 ΒρΡΟΙΚΘΟῚ ΡΓῸ- 

ΦΓῦν. ὑβόβδυ, Ζορζαπαίονν λ᾽οίθϑθ οὐ" βδολοῖΐέα ἐπ, ἴοθο., 
ἴη ιν ΟΥ̓͂ 1πὸ Ρδγ}}] 6] ἰη 1,ΚΟ χὶ. 47, τ ογο [ἢ6 
ψογὰ 70. Το 8 8 σοπηοοίίοη Ὀοΐποοη ὈθΠΠἀ ης ἴδ 6 ἰοσιῦδ 
δὰ δρρτγουίης τμοἷν ἤλ ΠΥ" ἜΤΙ 65, δα δ [06 ΘΟΠ]ΘΟΙΌΤΘ 
1δὲ ΤΠ6ΥΘ ἨΔΑ 8 ὈΓΟνΟΓ δγοης 1.6 δ ΒΒ διόδου! σΟΙΏρ]}1- 
εἰν ἴπ ογίππο, κ πο ΚΙΠ186 Ὠΐπι, δηὰ δηοίμοῦρ αἶα 8 
570. δτικπ δηὦ ΑΤΡΟΚΡΌ: ΤῸ Ὀσπγάρθῃ οὗὨ 118 ΕΥΡΌΣΤΙΕΥ 
α, δὲ ΠΟΥ, ῬΕΙΒΕ οὔθ στὰ Ἰμ οἷν ἤδ ΒΓΑ, ἐγοδησ ἴῃ {π6ῖν 

βίϑρδ, Ὀαὲ νδίοἷγ ἀϊδανονί πα ἴθ οῖν ἀδοῦδ, οσο, ὉῪῚ ἴὴ6 Ὑὸ} 
δεῖ οὗὨ Ὀυϊἀϊηᾳ ἴ[Π0 δορυ οὮΓῸ 8 οὗ Ἐδ 6 Ῥγορδοὶδ, οϊποὰ ψἱὶ 
ἀποῖν ζ᾿οτδ᾽ τ Ἰοκοάηοαα. 8566 10Κὸ χὶ. 4ἴ, 45. [πϑἰοδὰ οἴ 
πο ρμϑηϊ πὶ σοηΐδδδίοη : “ ἯΤΟ μανὸ ἰπηθᾶ, τὸ δηδ οἱν ἴω» 
ΚΓ, (Ἀ8 1δ5ὶ δη ἃ νογεῖ μοποσαίοι [π νδίη Ὀγοίδθία πδὶ 
παν ραγι οἰ ρδιίσα ἴῃ τμοὶν (δίμοσγα᾽ στ}, ν᾿ αἰ ἢ ΓΠΘΥ͂ 8ΓΘ 
ΤῊ ΘΘΏ 16 ἀθνοϊορίης ἴο ἴπ6 πἰπιοδὲ διά ΔΙ πρὶ ΠΡ ἴα πὴ08» 
8016.---Τὴοὸ ἈΠ αυίδϑοα οδ θὰ ἴΠ 9 πιυχάοτουβ οὗ 19 ργορδοῖδ 
τ εἶγ (πεῖν δῖ μογβ: ἸΠΘΥῪ 8.0 ΟΥ̓ ΟΥΒΘ ἴμδΔὴ (Π 6 ν ἤλίδοσο, 
ὈῬεσδυδο ἴμῸν δὰ ΒΥΡΟΟΣΊΔΥ͂ ἰο ἱσαρ 6 17.--". 8. 



4]4 

ὑμμὰθγον ατοιίία5, Ῥοστοϊβδίνοὶγ. 6 εἴ δπὰ 
ΟΥ̓́ΟΣ 86 ἰδ δὴ ἰγοηΐοδὶ ἱτηρογαίνο. 6 είϊο: 

“Τὴ πληρώσατε ὈΓΟΒΌΡΡΟΒΕΟΒ ἰἢ8 ΔΌΣ δηὰ πὶ] ηρ- 
ΠΙ688 ἴῃ 186 ταϊπὰ οὔ [86 ῬΒΑΓίΒ668 τυ Οἢ ΤΩΘΓΟΙΥ ποϑὰβ 
Θηοουγαροιηοηῖ,," () Τὰ αἰ βου] Δηδιορσοι οὗ {818 
ἀἰ ἤσουν ραδϑαρο 18 ἴπΠ6 ποτὰ οὗὨ 6808 ἴο ΨυάαΒ, Φοβῃ 
ΧΙ, 27: “ὙὙΠδὶ ἰδοὺ ἰοἰοπάσδι ἰο ἄορ, ἀο αὐἱοῖ]γ.᾽" 
ΤΏ6 Ἰαβὺ ΤΘΔΠΒ ἴο βοδᾶγ ἴμ6 πίοκοὰ ΠῸσὰ ἰδοὶγ 
δταάυδ!ν τἰροηϊηρσ ΠΌΣΟΥ ἰ8 106 οὨΔΙ]ῆρο: Πὸ 
Ὑδὲ γ6 ΡΌΓΤΡΟΒΟ οἵ ομοοὶ [Ὁ [Ὠ18 18 ἰγΟΏΥ, 10 18 αἰ νῖπ 6 
ἸΓΟΏΥ͂, 88 'ῃ Ῥβ. χχὶ, 4."--- ἘἾ1] γὸ Ὁρ.---Τ 6 ἀποϊοπὶ 
ογίπιο οὗἩ [86 ργορῃθυτουγάογίηρ Βρί γί σα Οἢ. σομιΐη- 
ὈΟΌΒΙΥ ἐΠρουΡἢ ἰδ6 ἀρο8. (,8ὲσ 188. νἱ.  Μίδιϊ, χὶϊ!, 
14: Αοἰθ χχυΐὶ, 26.) [119 σοῃβυμησηδίίοῃ Μ͵ὰβ {16 
τοῦγα ον οὗ ΟΠ γτῖβι.--- ΕἾ] ρ ἴθοο, ονϑῶ γ6,--- καὶ 
ὑμεῖς. Τῇ οἸΡΔ8518, Ὠουσ σου, [8119 ὉΡρΟῚ ἢ 6 πλη- 
ρώσατε. ὝὟο, ὙὮΟ σΟΠάΘΙΏΏ ἰδ6 ΤΩ ΓάΘΓΟΓΒ οὗἩἨ (86 
ῬγοΡ μοί, ψ}}} δυεπ 16] {ῃι6 ταθδβυγὸ οὗ ὑποὶν κυ]. 
--Ἴθο ηιϑαδιρ οὗ κα}. ΤΏΘ ΘΧΡυδΑβίου γγ88, ἀοοοτγά- 
ἵπρ ἴο ΥΥ οἰβιοίῃ, ουγτθηὶ διηοηρ [Π6 ΒΔΌΡΙ 8. ὍΤΙ 
ἴῃ 11 τηρᾶβϑυγο οὗ ρσυὶι, Ἰυάρστησηῦ Ὀορσίηβ. ΤῺΘ 
Ῥαϑβαρο, Εἰχοὰ, χχ, ὅ, σϊοῦ ἀ6 οιία αυοῖθϑ, ἀθ- 
ΒοΙθ68 (Π6 ροηθγίο πδίυγο οὗ ρυῦ ἴῃ (6 τοαυοσοὰ 
ΒΡΏΘΓΟ Οὗ ἃ βῃρὶθ που; δῃά ἰδ6 συλ οὗἨ ἃ οοτοζηυ- 
ἘΪΥ, οὗ ἃ οἰναγοι, οὗ δὴ ογάθν, ἰβ ἰοὸ θ6 ἀἰβιϊησυϊβηρα 
88 Δ ΘὨΪΑγροα ταραΒΌΓα οὗὨ (6 τοογὰ Ἰἰπυϊ θὰ δια γ 

ι. 

γεν. 88, Βοσχρϑεαῖβ.-- -Οορ. [Κ ἢ, 7, Πῶς 
φύγητε. Τδδ Οὐη). αἀεἰϊδ. ΒΡ οβοδ ἴῃ ταδίίον ἴὸ 
Ὀ6 ᾿λτγΓα]γ ἀροϊαοα. ΤὨΘ υὐρταθοὶ οὗ ὯΘ6]], ἀπὸ 
τῆς κρίσεως τῆς γεέννη 5). Τῃ6 Βοῃΐθῃοο 
ΜΘ ΘΟΠΘΙΩῺΒ ἰο 8611. Τῇ δχργοββίοῃ, μα οι, 
Θελελπα 88 υϑοὰ ὈΥ ἰ80 ΒΑΡ η5 (ΥΥ οἰδίθι ἢ). 

γεγ. 84. μεχσοίοσο Σ βοῃὰ, οἱο.---- δαί] ἰο16- 
ΦΙΟΡΥ͂ οὗ υάρστηθηῖ, 76 τ οββθηροῦθ οὗ βαϊνδίίοῃ 
ταιϑί παβίοη (Π6 Ὀγοοθββ οὗἩ ἀοοὰ ἴον ἴπ0 μαγαθηοά, 
βίη, πιϊοὴ πι}}] ποὶ Ὀ6 τοιηραϊδά, τηυδὺ Ὀ6 ἀτανγῃ οαϊ 
ἰπίο 1.8 [Ὁ]] τηδῃοβίδιίου, ὑμαῦὺ ἐδ ΤΥ πὰ ἐ{8 ἀοοιῃ 
δὶ ἀοβίγαοίίοη ἴῃ (86 ἰυαἀρτηρηί.---Βομο]ᾷ, Σ δοπὰ 
υπῖο γοι:.---ΤῊ 9. 18 ἄδιδαι., ᾿ηδϑιηυ ἢ 88 «(906808 
ΒΘΘΏ)8 ἰ0 ὑτΐῃρ ἀονγὴ ἰηΐο [6 Ῥγοβοηΐ, ἃ8 ΗΪΐ8 οὐῃ 
δβοῃάϊησ, {Π6 βοῃαϊης οὗἨἉ δ Ῥγορμοὶβ ὙΠῸ δὰ δρ- 
ῬΘδγθα ἴῃ βϑγὶ ον ἔσηθθ. (1) δὴ Ηθῃροὶ: Τὴ αυοίδ- 
τοι οὗ δὴ οἷά ρῥγϑαϊοϊϊΐοη. (2) ΟἸβῃδυβθῃ σϑίοσβ ἴὸ 
1λικὸ χὶ. 49, ὅοϑυδ βροακίησ ἤόγΟ 88 16 βϑϑοῃίαὶ 
ὙΥ βάοα, (8) Πὸ δ οἱ: 9685 υἱύογβ (ἷ8 τ 1 {86 
ἔδει οὗὐἨ Ἠϊΐβ Μοβϑίδηϊο αἰσην ; [1680 Ργορῃοίϑ 
δ ἩΪβ6 ΤΙΏΘ ἃγο Ηἰ8 ΟὟΤῚ ΤΩΘΒΒΟΏΝΌΓΒ, ἴ6 ΑΡοβ- 
68, οἴο. Βυΐ μοτα 10 198 ποῦ ΘΓ Ϊν ἰδ6 Ναὸν Τοβίδ, 
τηθηΐ ΠΣ ΓΤ ΟΙῺΒ ὑπ δγ6 τηθδηΐ : (Π6 ὙΏ0ΟΪ6 ΠἰΒΙΟΥΥ͂ 
οὗὨ [πΠ6 ρδυβθου 0:8 οὗὨ (8 ῬτοΟρμοἱβϑ ἜΡΡΘαΓΒ ἰ6] ΘΟ] ορῖ- 
ΟΔΠΪΥ, ἐ, 6.) 88 ἱυάρτηοηῖ. Ηδηοθ 6808 Βροδ τ ουἱ οὗ 
{πὸ σΟὨἾΣ 8] ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΏΘΒΒ οὗἁ {86 ἰΠΘΟΟΓΒΊΪΟΑΙ πΙΒάοσῃ, 
δά ἴῃ υμΐβοι ἩΪῚ [Π6 ΘΟΠΒΟΪΟυΒη 688 οὗἩ ὑπ6 Ἐδίδμου: 
σΟΏΡ. Μαϊῖ. χὶ, 19. ΑΒ. ἰμ6 ᾿αϑὺ ἯΠο ᾿ὰ8 βοηΐ οὗ 
αοὰ, Ηδ νγᾶϑ {16 τπουΐῃρ, δοϊυδίϊηρ, Ῥυϊηοῖ 6 οὗὨ 4]] 
16 αἰνίῃ6 ΤΩΙΒΒΙΟΏΒ : σοᾶρ, Φομη ;. 26. Βυΐ 88 80 
ΟΙὰ Ταοβίατηθῃϊ {ἰἰθ8 πογθ ποὺ δχοϊυάοά, 80 ἰη6 ΝΟῪ 
Τοβίδιποηῦ {1Π168 γα ἱποϊυἀοα, 7 ΤῊΘ ζυϊυγ68 ἀγὸ ὑτοὸ- 
Ῥμαοίϊο, 88. 18. ἐ:6 τ ΟΪΟ Ῥαβϑαρθ. Ηθδθηρσθ ἴῃ ἰΠ6 σταὺυ- 
ρύόσετε 6808 ᾿πουρῆϊ ἀββυγοα γ οὗ Ηΐτη861, Μογοῦ 
τοΐουϑ ἰὸ ἴῃ6 οτυοίϊδχίοη οὗἉ Βίπηοοη, ὈΪΒΏΟΡ οὗὨ Φογιιβα- 
Ἰοῖὼ δῃηὰ Ῥ6}1ὰ : Ευβοὺ. ᾿ὔιδέ, Επσοὶ, ᾿ϊ, 22.---ΤῊς οχ- 
Ρτγοβϑίοη καὶ ἐξ αὐτῶν ἷἰβ ὙΘΓῪ Βίτοησ. ΤΟΥ Μ|}1} 6 
ὯΟ Ὀούϊον 88 Ὀγδπ8 ἴον ἰῃ6 ὅτο οὗ τοὺγ ΓΔ πα Ἰ οἴϑτη. 

γον, 86. ΤΏδϊ ὍΡΟΣ χοῦ σὰν ΟΟμπ19.--- Τὴ 6 

Φ ΓΡι. χχὶ. οοπίϑἰ ἢ 20 ἴσϑοθ οὗἉ ἸΤΟΏΥ͂, δηᾶ ἔθ τ τησδὲ Ὀ6 
ΒΟΙΠΘ ΟΥΓῸΓ ΠΟΤ ἰπ ἴδ τοίοσϑυοθ οὗ τ, [Ὧη06.-- Ὁ, Β.} 

Τ[Τ}6 ἙάΙηὉ. ἔγβὶ, ᾿'δ8 Π6ΤΟ δζϑίπ }π151 [6 ΣΟΥΟΓΒΘῚ κ [86 
Νον Τοβίδπιθηϊ {{π|68 1σδη6 ποὶ ἰποϊυ 66..." ΙΔησ6 Β6Υ8: 
“80 τοοπὲρ αἷό αἰϊέδοία πιοπίἑολο Ζεῖϊὲ αὐδροϑολέονδδη, ἐφέ, 80 
ἝΈΝΙΟ αὐό πομέοείαγεεηὲολο.".--Ῥ, Β.] ΝΕ 

ΤῊΕ ΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΎΥ͂. 

ΘΟΙΏΤΠΏΟἢ ΟΧΡγοββίου Ὁ ἰπάρστηοης, ΕΡὮ. γ. 6, δϑ ἵν 
εἰπηδίϊησ 118 ἱπου 8 Ὁ] 688, ξαἀάθηποδββ, ρόπεῖ, δά 
ἐτδμάοαν, --- Τὰ9 σχίρμίοου (ἑπιποοθι) Ὠϊοοά, 
3 ὉΣ ; (μαι ἰβ, 186 Ρυμίδιιτηθεξ ον ἱξ, σοί. οἷ, 
χχνϊὶ, 2ὅ, Ὀυΐ δυο ἢ 858 6 νὲρι δου Ὀ]οοὰ [89 απδκεῖ. 
δα. Ἱπποσοηὶ Ὀ]οοα ΒρΡρϑθᾶγβ ἃ8 {Π6 Ἰθδᾶογ οἵ δτουρίην 
ῬΟΤΘΙΒ : ΟΟΏΡ. ὅσῃ. ἵν. 10. Ηρ. χίὶΐ. 94. ΒοΥ, τἱ, 
10. Οδοτγίαϊμ!ν [6 Ὀ]οοά οὗὨἨ ΟἸγίδε θρθδικοῖ ἢ δοίίες 
τδίηρδ ἴμᾶπ ἰ86 Ὀ]οοὰ οὗἩ Αδοϊ; αὶ (Παὲ Ὀ]οοὰ [29 
ΔΪ8Ὸ 18 οοπαδσηηΐηρ οπαγδοῖον, πὰ ἱπάθοὰ ἴῃ ἰδὲ 
Βιηρααϊηρ οὗ ἐμαὶ Ὀ]οοὰ 86 ᾿υάρτηρῃι οὗἉ [ῃ.6 ποιὰ τῶ 
οομῃρίοἰθά. 7.λε γἱρλίέεουϑ δίιοοά ἰβ ἢοτὸ οωρμιδῦο: 
16 οοπδοογαίθδ, βαποι βοὰ Ὀϊοοὰ οὗ 1ὴθ ῥγορβεία. 
ΒοΏρΟ]: “αἷμα, ἐδν ὧἀοο ἀἰεϊξεν ἴπὸ λος υετϑυ τππαρ 
πα υἱ" ᾿Ἐκχννόμενον, ἷῃ (Π6 ῥτγεδοηΐ ἴεηδθ6. ΤῈ 
Β]οοὰ ἰ8 86 οοῃπίζησοιβ βίγοδμ, οὶ 5.11} ὅοτϑ δπὰ 
Μ}}1 ἥονν, θεΐηρ Ῥγαβοηὶ δβρθοὶδ! ἴῃ 118 Βρί συ] ἰῃ» 
βυοηοθ. ον. νἱ. 10. 
Ζδοθαυ Δ, βορ οὗ ΒδσδοβιὶδὮ.-- 5.6 3 (ἤτοι. 

χχὶν. 20, Ζοδασίδῃ, ἐπ δοὺ οὗ ἴπ6 δἰριερποθὶ δα 
Βοίδαα, βίομθα ἱπ 86 οουσχί οὗἨ ἰῃ6 ἴδιωρ]θ ὉΥ͂ οὐπν 
Τ]8Δη6 οὗ 156 Κίηρ. ΤἬοΓΘ ἀγὸ αἰ ΠΟ 165 Ποτγο: 1. 
ΗΘ ν8 ποῖ {86 ἰαϑ8ὺ οὗ {16 τηλγίγτϑ οὗ ἐμιὸ ΟἹὰ Τοδβία- 
τηθηΐ : [86 τυγαεον οὗ ὕτδη, 76Γ. χχνἕ, 38, παβ οἵ ἃ 
ἰαίον ἀαίθβ. Βαϊ Ὀοβίἀθβ ἔμ6 ογάθσ οὗ (86 Ηοῦτεπ 
ΟΔΏΟΠ, ἰδ ογ6 Ἧ88 δβοιῃδί σ᾽ ΡΓΘ- ΟΣ ἐπ ΠΥ πίοκοὰ ἴῃ 
(86 ἀοϑίγιοίίΐοη οὗὨ ἰῃ6 ἔοττωθςυ. Ζδϑοδαγίδῃ νὰ8 ἰδὲ 
ΒΟΩ Οὗ ἃ δ ΡΒ -Ῥσίοδὲ οὐ ἰῃ0 ρτοδιίοδὶ πλοσὶϊ ; [6 τξξ 
τουταογοα Ὀοϊνοοη 186 ἰοτΩρ]α δηα 86 αἸέδν, διὰ ἀϊοὰ 
οΥγίησ, Τὴ9 [μοτὰ δβροϊδ, δπὰ Ὑ11} δυϑῆρο ἰ, Απά, 
ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΟΡ, 8 ἀρϑίγυ οἴ οη ἨΔ8 δἰπαγϑ υἱντ αν ἴῃ ἰδὲ 
ΤΟΙΩΘΙΩΌΓΑΠΟΘ οὗ ἰῃ6 Φονβ. 06 Γἰρμίίοοι οἱ {δ} 
Ῥᾶββαρο, ἀηὰ Ταγγυσὰ ΤΏτοῃ. ἱΐ, 20. 2. Το ἴδιθο 
οὗ ΖΔοδασδῃ τταϑ ΦΘῃοϊδδ, Ποτο Το] θὰ Βαγδολῖ8}. 
ὈΙογοπὶ οχρ δηδίϊοῃβ: (α) Βοζα, ἀτοί 8, ἃ]. ; ἐδ 
ἔδῖθον μαὰ ὑν|Ὸὸ ΠΑΠ68 : (δ) γδῃ ΗΠ φηροὶ, ΕὈγαγὰ : Βδι- 
ΒΟ Ϊα8 γ»7γ88 186 δέον, Φελοϊδδ [Ὡ6 ρταπρβίδιδμοσ; (εἰ 
Κυΐποαὶ ΒΌρΡΡΟΒ6Β ᾽ἰμδι 186 ποῦ, “ 80ὴ οὗ Βαγδοβίδῃ," 
ΔΘ 8. ρίοβϑ; (ὦ) ἀ6 Ὑ εἴϊα, ΒΙεοοκ, Μογοῦ [δὐὰ ΑΒ 
ἴογα 7 ἀθοϊάθ ἰμδὶ δὴ ΟἸΤῸΡ ἴῃ [88 ὩδΙὴθ ἢδ8 σγερὶ ἰδ, 
“ ῬΓΟΌΔΟΪΝ Φοϑὺυ8 Ηϊτη86}} ἀἰὰ ηοὶ τηϑυίοι {πὸ Πλπ)6 
οὗ ἴδ0 ἔδίπον (6 χὶ. ὅ1), δὰ ἱξ ψ88 δι ἀθὰ ἔγοτι 
ΔῺ οτἱρίηδὶ ἰσαϊ ἴοι : [86 αὐτοῦ Ῥοΐηρ [86 τοβυὶὲ οἵὗὅ 
οοπίουπαϊηρ 6 Ῥοσβοι οὗ Ζβομδσίδη πὶ ἰλ6 ὈόιιοΣ 
Ἰζγονγη ΖΘΟ ΓΙ ΔῊ ἐλε »γορλεί, Ἡ ἤΟΒ6 ἔϑί ΠΣ ττδ8 πδτοϑὶ 
Βασδοιιΐδῃ (Ζοοῆ. 1. 15. ΤΆ 8. ἰγδα οι ττδ8 ζ]οποὰ 
ὉΥ Μαιίῆον ; Ὀυΐ ἴὰ 86 αοδροὶ οὗ 6 Ἠοῦγονϑ [88 
ΟἸΤῸΣ Ὅ1Ὃ8 οὶ ἰουπὰ (ἀοοοταϊηρ ἰο Φογοσηρ, ἴ86 πλιθα 
ἰἴοτο νὰΒ Φοηοϊδα δ). Μογοῦ. (6) Ασοογαϊηρ ἴῸ 
Ἠαμποηὰ ἂδπὰ Ηυρ, (86 Ζαομασί δὴ σηθδηὶ τα8 ἰδ6 
Βοῃ οὗ Βαγυςσῆ, ΤῸ να Κὐ]]οὰ πὶ [86 ἰδιρὶο ἃἶεῦ 
106 ἀφαίῃ οἵ ΟΠ γί (Φοβαρῇ. εἰ, μά. ἱν. δ, 4). Πὺν 
«Βΐηκ8 {πᾶὶ Φεβ8 Βρόκα ἰπ [88 δαΐασο, Ὀὰΐ ἐμὲ [88 
Ἐνδηρε δι, δῖον ἴ86 ὀυθὴς δα ἰΔίζθη ρ]δοα, ρυὶ ἰΐ ἴῃ 
{πὸ ρῥγοίοσιίθ. Βυὶ 1818 18 δὴ υπθῃ8}]6 ποιίοῃ, (ἘΠ 
δραγὺ ἔγοη 86 ἀϊδδυοποα Ὀθίνγθοθ Βατυοὶ δηὰ Βατ- 
Δοιδἢῆ. ΑἸμομ, ὙΠΟ 8͵80 σοίοσβ ἰῃ6 ποιρῶὺδ ἴὸ 
6 Ζδομαγα οὗἨ Φοβθρβ, οχρ δἰ ποθ {Π6πὶ 88 ἰμίοτ- 
ρΡοϊαϊίοη. (72) Οιγγβοβίομι ψυοιϊοα δῃ ἀποϊοηὶ οὐἰηίοα, 
ἀοοογαάΐηρ ἴο πῃΐοι 8. γὰβ (πὸ ἰδϑὲ θὰΐ Ὃπο οἵ [86 
Ἰ6ββοῦ ργορμιοίβ, Ζϑοματίδῃ. (σ) Οτίρθ, Βαϑβὶὶ, διὰ 
οἴπορβ, ἰΒουρμὶ ὁ τγὰ8 Ζδομδτίαβ, {86 ζαίδον οἵ δοθα 
186 Βαριἶδι--- ΠΟ] οτρ 8 τηοτο Ἰαρεπὰ : ἴο π ϊοὶ (89 
οὐ͵δθοίοη μο]άβ μοοὰ, ἐμαὶ ἱ ΨΦ6808 μδὰ οοτιο ἀοθῃ 
ἴο βασἢ τοσϑηῖ τηθ8, δ6 του] ἀουθ. 1658 Ὦδτα τροῦ- 
ἐἱοποὰ Φομη ἴδ Βαριϊβὲ Ηἰτηβοι, ΤῊ Ιογα φηογθοτεῦ 
ΒΡΟΔΚΒ ποῖ οὗ {π6 Ὀϊοοά- συ  } ἶ πο58 οὗ ἰῃ 6 ῥγοδοηὶ ξῈἢ- 
ογδίΐοῃ, θαΐ οὔ {86 συΐ! οὗὅὨἨ ἔοστηοῦ ἰἴσησα, τ οἷν σαπι8 
ὍΡΟΣ ἴῃ6 Ῥγϑβθηῦ ῬῬαπογαιϊοη Ὀδθοδυβα {ΠῈν ΒΠ1ο πρ 
186 ἰπἰαυϊιῖεθ οὗ ἐποῖν ἤΔίΠογθ. (Οοταρ. ατί. ἴῃ δὴν 
αἀἰδη πὰ Αγ οη, " ἴον 1841, Ρ. 20, ἀπά ἐλαγνιδῶ 
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«αἷοδα, περὶ Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου. Αἰδομδ, 1888.) 
Ὗο ῥσοῖορ 188 βοϊυίίοῃ διὸ (ὁ). Βαϊ 16 ἴποτὸ 88 δὰ 
ΟΙΤῸΓ Οὗ πδιηδ (8ε6 (4), γγὸ τηΐρηῦ δϑοῦῖθο ἱϊ, ψὶιὰ 
ΑἸτθοῃ δηὰ ΕἸΘΠΠΟτΏ, ὑοὸ 186 ἰχϑηβίαίοσ οὗ δι. Μαῖ- 
μον τϑίμον [ΒΔὴ [η6 ῥτὴπυΐῖνο ΘΥὨρῸ164] ὑγδαϊ τοι, 
88 ἀο οίία δηὰ Μίογου ἀο. 1 8. σὺ αἰ σα] ἴὸ 
ἀοίογτῦπο πμοίμον ΜαιΠονν, ἴῃ ΒΪ8 ἐατα ΠΥ ΕΥ̓ πὴ (ἢ 
106 μαηθα]ορίθ8, μα ἃ πλο018 οογτροῖ δοοουῃὶ (δὴ τῃδὶ 
οὗ τὰς Βοοῖκ οἵ ΟἸγομίοῖοθβ, οὐ οί πον [18 ἘΓΔΏΒ]δἴου 
τ (6 ΠΆΡΕ ,. [10 ΙΒ ἴῃ ἔλνοσ οὗ 6 βοοοῃμὰ βὰΡ- 
ροβίἴοῃ οὗἨ Φεδοίδα Ὀεΐησ [86 σταηα λίθον, (μὲ ἢδ 
ἀἰοθὰ δ (Π6 ἀρὸ οὗ 180, αμὰ ἰμαῖὶ Ζϑομβαγίδῃ, ἯΏΟ 9 
οα]]οα 8 80η, γγἃὰϑ8 ἰαϊὰ μο]ὰ οὐ ἣν 86 Ξξρὶτγῖῦ αἱ ἃ 
ἰδῖδγ ἰἶτησ, δηῃὰ Δρρϑασρα 88 ἃ ρυορδοῖ "ἢ 

γεν. 87.. δοσυβαίθϑση, γον μα στα (κα χιὶ, 84, 
πΏογο ἰὉ 8 οἰδοθαὰ δι] θῦ [ὉΓ ῬΓαστηδί!ο ΓΟΘΒΟΠΒ).--- 

8 Οὗ {116 ΤΏΟΓΘ ταὶ σ Δ Υ Θιηοί! οι. Οὗ ΘΟ ραββίοη 
δίνουν [86 Ββίδσῃ ἰδησυδρο οὗ ᾿υάρτηοηῦ, Βαϊ ψῖῖῃ [86 
σδηρα οὗὨ ἔθ! ρ ἴΠ6Γ6 18. αἶϑὸ ἃ ὀἤδηρα οὗ βυδ7]θοῖ, 
διὰ οὗἩ ἰδ Θχ οἰ ιΐοι οὗ ἰδ6 συ]. [Ιπ 86 ῥἷδοα οὗ 
(0 Ῥατίθοα8 δῃηα βογίθ68, 1 ἰβ Φογυβα]οση ; ἐμαὶ 18, 
ἴ6 ορηίγα οὗ 1:6 ΒΙΟΤΆΓΟΏΥ, Ὀὰὶ 6150 οὗ ἴῃ6 Ῥθορ]θ, 
δὰ 1018 πδῖὴθ ΟΘΟΙΔὈἾΠ68 {86 ΡΟΟΡ τη ΐβὶοα δηὰ {π6 
Ὁ μα τη β᾽ δά γ8,---ἰ 6 ΡὈγοβοηΐ, αἰβο, δῃὰ {μ6 ῥϑβί. 

᾿ ]ῺᾺ {86 ρΐδοο οὗ ἰδ ρυπίβηγαθηΐ οὗἨ δηοίδηὶ Ὀ]οοῦ- 
κυϊηο88 δρόίθῃ οὗ Ὀοίογθ, ογυβα θα ΒΒ οσσῃ ῥοῖ- 
ΒΟΩΔΙῚ κυ] 8 ἀρῃπουποθα ΠΟΥ͂ ἃ8 [8 {γὶησ (818 
οοηάἀοτιηηλίίοη. --- ΤΟΣ ἴδαὶ Εἰ11681. ---- ΤῊὴο οσ- 
Ῥγοβϑίΐοῃβ ἀποκτείγουσα διὰ λιθοβολοῦσα 
ἈΓῸ Ομ ρΒαίίο ἰῃ ὑνὸὺ ὝΟΥΒ : σϑί, ἱβτουρὴ ἰῃ6 Ῥαγίί- 
αἰρίαὶ ἔοιτω, δηᾶ, βοοομάϊυ, ἑβγου σῇ ἰ.6 ῥὈγοβοηὶ ἰ6Ώ86, 
«-ὴρ Βαθὶϊαδὶ τηυγάογοβ8 οὗ [86 ὑτορῃοίϑ, [86 Βίομον 
οὗὨ ἰδ πηρϑϑοηροιβ οὗ ἀοἀὰ.---Ἔἴοτυ οὔἶϑη του ἹΣ 
Βανθ καϊμοσχϑὰᾶ !---Τ 6 Τμογὰ 8}}}} σρθδκ8 ουἱ οὗ 86 
᾿ἰποοογαιο δηά ΡτΟΡμΘ(108] ΘΟΠἸΒοϊοΟΥΒῺ 688 ὙΠ ΙΟΝ Θ- 
Ὅγϑοοβ ἰὴ ὁπ6 ἴἰδ6 ΟΙά δηὰ Νοῖν Τοβίδιηθηίβ : χοῦ 1ῃ6 
“λοιο οὔίεπ " ῬΥΘΒΌΡρΟΒΟβ ἃ ἰγδαιθηῦ ορθγαίίοη οὗ 
ἴμο Τιοτ ΒΒ στασο ἰῇ « Θγυβα]οτη, δηα Υἱ5118 τ ΙΟἢ (86 
Ενδηρε θὲ τγα3 δοαυδίηὐθα πὶ, θὰ προ αἰἃ ποὶ 
ζΔ}] πὶ τ πἰ8 ρίδῃ. Οὐπιρ. Βθγο ἰμ6 ἀοϑρεὶ οὗἉ Φόμη. 

οὨὐὐϊᾶτοιι.---Τ αὶ ἰ8, ΛΔ ἱμΠΔὈϊδηῖθ, Βαϊ, 
ἴῃ ἃ τί ον 8686, 81} 1Βγ86}1168 ΓΟ ΟὨΠ]άγθὴ οὗἩ Φογὰ- 
Βδο).-- ΑΒ ἃ ὮΘ5. --- ΑἸ]αδίοη ἰο ἰῃ6 ἀρβίσγιοιοη 
ψο ἱπηρομοα ονοῦ «96γ βίο, ἰῃ ἃ ἔσυγο ὙΒοἢ 
βἰσηΐβοβ ἰδὲ Η6 που]Ἱὰ μανθ ἰδ κθὰ Φογυβαίοπι ὑπάοῦ 
{16 γγοιϊθοίϊίοι οὗ ΗΪ8 λίοβϑίδηϊο ρίουυ, 1 10 Βαά ᾿υγηοὰ 
το Πα ἰὰ πιο. Το ὅσυγο οὗ ἰμ6 6 τὰ8 οἴθῃ 
υϑοὰ Ὀγ 80 ΒΔΌΡΙΏ8 ΘΟΠΟΕΓΗἷπρ ἴλ6 ΘΟ ἢ, ἃ8 
βαϊμοσίηρ (86 ῥγοβοι γίθβ ὑηᾶος 186 Βα οΥ οὗἩ ὠἰϊβ 
τῖηρ8.---Θῖ γὸ τνου]Ἱᾶ ποῖ.---ΤῊἜΣ ὁη6 συ} οὗ “26- 
Τυδβαϊοια τγὯϑ υὐἱοϊὰοα ἴῃ {86 συ] οὗἨ ΠοΣΡ ἱπαϊνί 8] 
οἸ]άσοη. {6885 Κηον ὑπδὶ τ ἢ (η6 ΟὈαυΓΔΟΥ͂ οὗ ἰῃ6 
δυϊμογί (1.5 ἴῃ6 ΟὈἀΌΓΔΟΥ οὗἩ [86 ΟἿ δηᾶ 115. ἱῃῃδὶ- 
(Δ 18 τῖῶλϑ ἀοοϊἀοα., Ηδηοθ Ηδ υϑρὰ ἰΠ6 ῥγοξοσίϊα, ποὶ 
1.6 ῥγοϑθηὶ ἰθη80. Φ6γ 8610 Π.8 ΟΠ] άτΘη Πα ταδὰθ 
ἐποὶν σοῖο. Τὴ οτυοϊβχίοι οὐ “6808 δπὰ 6 1[8]] 
οὗ 186 οὐἱγ ποῦὸ ἀθοϊ θὰ. [1 15 χυΐϊΐα δῇ ἱπάθροπαδηὶ 
φασϑίΐοῃ, ΒΟΥ ΠΙΔΗΥ͂ οὗἨ [86 ἱπαϊν! ἀλΑ] ἱηῃδϊϊδηΐ8. οὗ 
Φογυβδίοια σογο βαυθα ὈΥ Δροϑίο σαὶ ὑγθδομίηρ. ΗἱΪ8- 

9 ΓΤοτάϑ ποτ ἰπ δὴ οἰδδοτδῖθ ποῖθ δϑϑὶ 8 ἃ σηγϑέία Γθ- 

δὴ ἴον ἴδ 6 86 οΥ̓́ΪΠ6 Ῥαϊτοηγιηία, ΥἱΖ., [δ τγούετθ ἴὸ ΟἸτίδὲ 
ἩΪπΙδοΙΓ δ ἴῃ ἰγτὰο Ζδοδδγίδῃ ΞΞ: ΕΘ ΘΙ ΌΤΒΠΟΘΟΙ οὗ αοὰ 

ἰδοτι “97, τροολἀαΐμδ 7μέΐ, ἀὐὰ ΠΊΛ, «δλοναλ), διὰ 89 
ἔζπο Βοπ οὔ Βαυβδολήδῃ, ἐ. 4., [86 βοη οὗἨ ἴμ9 ΒΙεβϑθὰ (ἤοπὶ 
2, δοποάἐοϊί, ἀπὰ ΓΛ), ψ8ὸ δὰ θδδπ ἰΥρίβοᾶ ὉΥ δ]1} [86 

τρϑεῖστα οἵ ἴδο ΟἹὰ Τεδίατηθης ἤγοπι Αδοὶ ἴο Ζδοδαγίδι, [9 
δοὴ οἵ δεμοϊδάβ. Απὰ [ιοὸ 8668 ἰῃ εὐλογημένον----κυρίου͵ 
γοσ. 89, δὴ δἰ Ππιδίοη ἴο ἢ) 6 ἤδῖηο Βαραχίας ἴῃ γογ. 8ὅ, Βαὶ 
ἢ) οὐδ 186 αἰγουπηϑίλησο ἔδαὶ Ζοοσμασί δι ἐἦ 6 ρχγορλοέ νγ88 
186 δοη οἵ Βαζγαοβίδα, Ζϑοὶ. 1, 1.- Ὁοὦὄ. Β.} 

ἰοτίοα] ποίΐοθϑθ οἢ {86 δΐϑν ἀδρίοσα Ὁ]. οουαϊιίοιμ οἱ ἡ 
Ψο τ βΆ]6π), 866 ἴῃ ΗΟ ΘΓ Β σοι, Ρ. 849." 

γον. 88. ἘΘΒΟΙα, γψοῦτ Βουθβο. -᾿- ΝῸ Ἰοηρσοῦ, 
“ΜῪ Ἐδίμογ᾽8 πουβ6." Ασοογχαϊηρ ἴο αἀτοίϊυβ, ΜΘΥΟΥ, 
οἴο., ἐλό οἷν ; δοοογάϊηρ ἴο ἀο ΥΥ̓ οἰΐα πὰ οἔμοῦθ, ἕεηι 
»ζε απά οἷΐν. Βαὺ (86 ΟὨΪΥ ἔτι ἱπιογρσοίαϊίοη 5 ἰπας 
οὗ Τποορ γίδοι, σα νίη, Εν], ἐλε ἐεπιρίθ. Ἐὸν ἰῃθ 
ὙΟΓα Τρ ΓΚ 5 (86 τηοτηθηΐῦ δὶ Ἡθίος 658 ἰσαυεδ ἐλ 
ἐεηιρῖς, διὰ ᾿οανοβ ἰὺ [ῸΓ 8 βίρτι ἐῃαὶ ἴὺ τγὰ8 αὐαπαοηῃρὰ 
ὈΥ 86 ϑρίτν οἵὗἨ [86 ᾿μοοσγάογ. Ιπάοαϑὰ, [μ6 Ἰοανίηρο,. 
οἵ ἐπ ἴθ ]6 ἱππλαϊοὰ ἰμαὶ ποῖ τλογοὶγ (86 οἰγ, Ρΐ 
80 116 ἰδη, τγὰ8 ἔογσβδϑη οὗ ἴΠ6 ϑρίγὶϊ. ἔοσ 189 
ἰθταρ]6 18 τϑίοττϑα ἰοὸ ἴῃ 118 βυτα 1104] ᾿ηοαπίησ. Ἧ͵76 
γοϊδίη (86 δΔααϊιίου (6 ἀθβοϊαὺθ," ἱ. 6.) ἃ βρίγίἰ.8] συΐῃ. 
10 8 οτηϊϊἰοὰ ἴῃ βοῖῃθ οορίθϑ, ργο ΔΙ θδοδυδβο ἰδ 
νὰ Τπουρδὺ (ἢ δι [86 ποτὰ υγου]ὰ Ορθὴ ὉΡ Βοῖῃθ ὑτζοϑ- 
Ῥϑοὺ οὗἁ ἃ σϑϑιογαίίοῃ οὗ [86 ἰοωρ]8. Βιιΐ ἴῃ6 ῥὑγοβ- 
Ρθοὺ οὗἁ ἰμ6 τοϑίογαίίοη οὗἨ [βϑταδὶ ἱπνοϊγεα ΟὨΪΥ 188 
Βρὶ γἰζι 8] σθ υ]αΐησ οὐ [Βγ86}᾽5 ἰθῖαρ]6 'ὰ (μ6 ϑρὶτὶς οὗ 
Ομ γῖβι, 

γεν. 89. ΕῸΣ 1 Βα ππῖο ψοι,--- οϑί βοϊοσλῃ 
ἀφοϊαγαιίοη.---Ἴ ὁ 8411 ποῖ π69 ἵΝ79 ἸοσιοθξοσιὮ :--- 
ἴῃ ΜΥ Μοββίδηϊο νου ὶς ἀπ ορϑγαϊΐοη. Ετου ἰμδῖ, 
88 Διο! ἰ86 678, Ηὸ ΠΟΥ οιἰγ οὶ τ πάγοσ. 66 
Φοδη χὶϊ. 87 δά. Αἴἴοσ 86 γοβαγγθοιίοῃ, [16 βῃονοᾶ 
Ηϊτα3617 ΟὨΪΥ ἰοὸ Ηἰ8 οὕῃ ΡθΟρ]δ. --- Τ111 γὸ 5841} 
ΒΔΥ.---Ν μον αὖ (Π6 ἀδδίγαοιίοι οὗὨ Φογαδβα]οι (ΥΥ͂ οὐὖ- 
Β[61}}, ΠῸΓ δὲ {86 δαγθηὶ οὗ Ομγῖβι (ΜΟΥ ), Ὀὰὶ ἰὰ (ἢ 9 
ζαΐαγο ΖΘΏΘΓΑΙ] σο:ογϑίοι οΟὗἁἨ [ϑγδοὶ (Ἰξοιῃ. χὶ. ; Ζεοὶι; 
Χὶϊ. 10: 18. ᾿Ιχνὶ, 20, Ἀν ἐπροὐταγσθα, 9 Ηδ ἰδεῖ 
οοσλϑῖῃ, 5. οχυ .---- ϑὸσ ἴ6 ποΐ68 οἢ [8:6 ΘΕΊΓΥ ἰῃΐο 
Φογυβαοη, Μαιί. χχὶ. 9, 10. Φουγυβαιο 186} Βα ἡ 
ποῦ τηοῦ ἴ86 ΒΘΟΘΘΠΔΘΡ πὶ [686 ποτὰβ οὗ στοϑϑίίηρ, 
Ὀαὶ μαά εϑ]ςοα, ἸΚλο ἐδ ἐλὶδ (χχὶ. 10)} ΤΆ ἰδ 18 δὴ 
ἰπεἰτηλδίίοη οὗ ἃ ζαΐαγα οομγογβίοη. Νοῦ ἱγσαρὶο δπὰ 
)ιαϊοῖα!, Δ8 ΜΟΥΟΣ ΘΧρ] ΔΙ ἢ 5 1. 

ΧΧΙΥ. γον. 1. Διηὰᾶ Φοβὺ υυϑηῖ ομϊ.---Ἴἰ 8. οὶ 
ΤΏΘΓΘΙΥ ἃ Ἰοσαὶ δηαὰ ἰθιμροΟΓΆΣΥ ἀδραγίασο ἔγοθχ ἰἢθ 
ἰοΙΏρ16 (αὶ 8 τηϑαηΐξ. [Ι{ ἰ8 ἱσῖιὸ ιμαὶ Ηδ αὶ ογοῖ- 
ΘΟΙη6 8}} η0 45538}18 οἵ ΗΙβ ϑῃθσωΐθϑ ἴῃ {116 ἰθ}ρ]6 : 
ναΐ 53.}}} {π6 0 δὰ ἀθοϊμοὰ ἰο ρῖν Πίια ἰποῖν ἔμ, 
8η( δἰ Ἰϑῃσίι δὰ ἀροϊ:ποα 10 ὉΥ {ποὶν Δ Βο]αΐα βί]θησα. 
Απὰ 68 ἱμῈ [ογὰ οὗ ἴδο ἰθιαρῖίθ, [μ6 ἴθ ρ]8 δὰ χὸ- 
εεἰοὰ Ηἶτι, ἰπὰ 186 Ρότβοι οὗ ἰβοβϑα γῆο μαὰ ]Ἰεσαὶ 
ΔΌΪΒΟΥΥ ἰπ ἱϊ, Τμδὶ να8 ὑπὸ [Δ}} οὗἨὨ [86 ἰδ]; 
δηὰ ἰ{ τὰϑ ἰθοη ἀροϊαρα ὑπαὶ ἰῦ ὰ8 ΠΟ ΤΏΟΓΘ ὨΟΥ͂ 
ὑμδῃ ἃ ἀδῃ οὗὁἨ ΓΟΌΡΟΓΒ, ἴῃ ΜΠ ϊοὮ ἃ]]---μα. Δί οβϑίαῃ, δρὰ 
186 ϑριγιῖ, ὅδ τ Βορθ οὗ (86 Οομ]ε8, αἀπὰ 16 
Ὀ]οβϑίηρ οὗἨ Ιβγ8ο].--ἶσαϑ 8ἃ8 ἴΐ ποῦ τηυγάοτοα, Ηθ 
ἰα,κ68 ἔἌΓΟΤΤΟΙΪ οὐὗὁὨἨ ἴθ ἰθαρ]δ: δηὰ ἰτοτὰ τΠὰὶ (ἰπὴ6 
ἔονγπδγὰ Ὁ Ὀδοδη 8 Ὧ0 Ὀοίϊοῦ (δὴ ἃ [8]} οὗ ἀοβοϊαιίοῃ, 
ἃ ΟΥΘΟΓΥ ἀηα ΤΌΓΒαθη τυΐη, ΔΛοοοταϊΐησ ἰο 8 «6 8} 
Ἰεροῃὰ ἴῃ ΦόΒαρΡἢ. εἶ. ζωά, νἱ. ὅδ, 8, 1΄ΆὯ20 συδιαΐδῃ 
ΔΏΡ]8 οὗ {116 ἰθρ]6 ἀοβογίθα ἰδ δἱ ἃ τη υοὶ ἰδοῦ ρΡ6- 
το. “Αἴ {τ Ῥρηϊοοοβϑὲ, ἤθη μ6 ῥγίθϑίβ ἴον [Π6 
πἰρσαϊ ποηΐ ἰηΐο ἴμ0 ἰδιαρίο ἴο Ῥογίοστω 1116 αἰ ν᾽ η6 861- 
νἷοοθ, ΠΥ ποδρὰ ἃ ργϑαΐ δῃὰ γσυβῃΐηρ βοιηᾶ, δπὰ μὴ 
[06 ΟΥΥ, μεταβαίνωμεν ἐντεῦθεν.---αοἰζυΒ, “7|8,. ν΄. 
18: ᾿αργόδβα γερεπίς αεἰμδγὲ ζογο8 οἱ αὐάδία πνα70 7 
λυπιάπα υοχ. ῥχοθάογε αδοδ; δἱηνΐ ἱπσέπξ πιοΐμα 
ἐχοοαάοπέϊμηι. ΤῸ 186 Τοτγίϊοἰ ἢ γοᾶν Ὀδίογο (ἢ ἀοδβίσυο- 
τίου οὗ Φοτγυδβαϊομι, [Π6 Ἰατὰρ ἰῃ τῇ ᾿6Π10}6 ᾿γὰ8 οχίίη- - 
συϊδῃοα οὗὨ ἰδοῦ δοοογαϊΐϊῃσ ἴο Ψ6ν 5}λ ἀσοουμ8 (866 

ΦΙΤΙΟ ποτάβ: οὐκ ἠθελήσατε, ψὸ «οημ]α πο, τὸ 
Προτγιδηὶ ζοθγ 1.0 ἀοοῖη ηθ οὗὨ ἴῃ Ἰγρεάοιῃ δηῇ γοϑροπϑὶ ὈΠΕΠΥ͂ 
οὗ τῦδη Δ οῖ τηπδὴ οἱ Ὀ6 εδογί οοὰ ἴο, Ὀ0ὺ οσυπιϊητα ν τῆς 
9 μι βείθηα τπουκχὶ ὈΥ ὨΟ Ττηθ8η5 σΟΠΕΓΟΙοἴΟΓΥ ἀυοίτίηο οὗ 
ἴη6 δυβοϊυῖθ βου σοι Υ δηὰ οἴου 8] ἀθογθθα 7 Θοὰ. ΑἹ. 
ῬΟΙΡ ἕπῃ ἰοο. “Ὑ6 [6875 οὗἨ ὁ] οσ οὐ ἴῃ ροΥν υβοῆθεϑ 
οὗ Φοτιδ δὴν ἃΓὸ νη 089608 οὗὈἨ ἴ06 τος) οὗ ᾿ηΔΠ6 ΝῺ ἴῶ 
Τοβίϑὲ [0 χζταοὺ οὗ αυὰ,"--Ρ, Β.] 



416 ΤῊΗΕ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΒΕΝ,. 

Ἰλρδυίοοι, ἴον. Ηοδ. δὰ Μῖαιϊ!. χχνὶ. 8). ὙΤμε βγμδ. [ἢ 
οξιθ ἰ8 δι}}} ἃ ρἷδοο νοϊὰ οὗ αοά, Ὀδόδυβο ζ' ΚΟΤΕ 
ποῖ ΟΠ τβὶ." ΗρυῦμαΣυ. Ιπάροα, (18 ἀσρατίυτο οὗ 
Ομ τίδι τγὰ8 ποῖ δΌβοϊυ οὶ 86 ἰαβὶ . ἔον, δου [116 Τ68- 
πττοοίίοι, Ης6 80] ]οἰϊοὰ Ηΐ5 οῃοσαΐθβ ἔδοτγο, ἱπ [86 ροτ- 
Βοὴ οὗ Ηἰ9 Αροβί]ϊοβ. ΕῸΓ 16 Ἰαϑὲ ἴση Ης Ἰαοῖν ἴὰ 
ὙὮσΩ ΡΔῸ] τ88 οοπαἀοφιηηοὰ ἰῃ ἰΐ (Αςἰδ χχὶ. 88 ; χχὶΐ, 
22), δῃὰ Ψδ4τη68 {86 80} οὗ ΑἹρὮξθυβ ν͵ὰ8 βἰαἰῃ (9 ΒορΡἢ. 
«Δ». χσ. 9, 1} 

ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἙΤΉΪΙΟΑΙ, 

1. 8.6 ἴ6 ργθοοάϊηρ Εἰχεσείοαΐ Νοίξεε. 
2, ΤῊ βουθὴ Ὀοπραϊοιίομβ οὗἨ ἰδ Ξξδοσωος οἡ ἰδ6 

Μουπὶ τοτο βυϊητηθα ὑρ ἴῃ δὴ οἰζῆν: Β]οββοὰ ἃγὸ 
81} τὸ ὃτο ρογβοουϊοα ον τἰρῃϊθουβηοδδ᾽ βαῖο. Απὰ 
15 Ὀαποαϊοι οι [85 Π6γθ ἰΐ8 σουπίογραγί ἴῃ ἃ ΟΟΙΏ- 
Ῥγοδοηβῖνο τόρ, [6 εἰρη, Ὁροὰ 186 τουγάσδγογβ οὗ 
ἴδ ῥσγορμιοίϑ. Βαΐ 186 πἰπιὰ Ὀοπῃραϊοϊίοι, “ ΒΙοββοὰ 
ΔΙΘ Υα, 1 γο "6 Βοοτῃρα δῃὰ ροσβοουϊϑα Ὁ ΜΥ β8ῖο," 
[88 Π0 οουηΐεγραγὶ διηοηρ ἰΠ6 Ο68, Ὀὰϊ {Π6 ΟΥΥ οὗ 
ἀἰδβίγοϑθ οὐῸῦ “Θγυβα!ο. Τα, ὑπαὶ [6 6 νγ8 ἸΒόσὴ- 
δοῖνοβ δοσναγα οτἱοᾶ: “ Η18 ὈΪοοά Ὀ6 ΟΠ 8 δῃὰ ὁ 
ΟἿΣ ΟΕ] το " (οἰ. χχνΐϊ, 26): Ὀὰὶ Φεβὺ8 Ηἰταβοὶῦ 
ΚηΘν ἰμαὶ ΗΪ8 ““Ὀ]οοά πουϊὰ βρϑδῖκ δεϊϊον {πὶ ρ8 
1ῃδη (η6 Ὀ]οοά οὗἨ ΑὉ6]." Ηδποθ ἰμ6 οἴδηρα οὗ (9 
πἰηϊῃ ποῦ ἰηἴο [Π6 Ἰαπηοτΐ ΟΥ̓́ΘΣ 6 ΓΒΔ] ΘΤΩ, 

ὃ. Τὴο συ οὗ ὑμ6 βοσὶ 685 δῃἃὰ Ῥῃδγίβοοβ Ὀθοϑτη 
ΠΟΥ, ἰσ 16 ογ ΒΒ νίαν, [86 κυ} οὗὨἨ Φογυβδίοσω, απὰ 
ἴθ 1806 ρυ} οὗἩ (86 πδίΐοῃ ἰἰβοῖῖ, ἘΕῸΣ Ψογαβαϊοσα 
ῸΔ ἴμ6 τορτγοβοηίδινο οὗ ἴ8Π6 βρίτγῖῦ οὗ [16 ῬΠΑΓΒΘοΒ 
δηὰ οἵ (6 παίϊοῃδὶ σϑηΐυ8. Βαὶ ΦοΓΏΒ4]6Πὶ Γορυθβθηῖδ 
δβο " ἰῃς ᾿ἴδ δῃὰ τῆς ὨΟΠΟΣ, ἰπ6 ἔδίμουβ απὰ (ῃ6 
δἴοσγυ, (μ6 γουϊὰ δηὰ ἰδ Ὠορ6 οὗ 86 πδίΐοῃ. Φεσυ- 
ΒΔΙ]ΟΙλ τοργοϑθηίβ ὑπΠ6 ΟὨ]άτοη οὗἩ [86 πδίοῃ, 80 οἶἾῬἢ 
{πγοδίθηθα ὉΥ ὑοαροβίϑ οὗ τυΐη, δῃ ἃ ΠΟΥ ἰῃγοαϊοηθα 
ὈΥ 186 βαἀάοϑὶ οὗ 4}|}1. ΤΠογοίογα (86 [μοσὰ ΤὩΟΌΓΙΒ 
Δα Ἰατηθηΐβ οὐοῦ ΗΪ8 οσὰ τυϊηραὰ Φογυβαίοα, Α1]] 
[86 τηϊβϑίοηβ δηὰ τροϑβαροβ οὗ σοὰ νδιοῖ μΒαὰ Ὀδοθη 
Βοῃῦ ἰ0 Ψογυ ΒΑ], 8πὰ ἩΠιῖοἢ ἰοττηθα ἰῃ6 στοιπὰ οὗ 
15τ86}᾽}5 ἱαἀσταρηΐ, ἰο Ηἶπὶ Δρροδγθα ΠΟῪ γαῖμοῦ 88 80 
ΤΩΔΗΥ͂ οἰἴογίβ δῃὰ ἱτρυ]868 οὗ ἀοὰ ἰο βαυὰ ἰἤθη. Ηἱἶβ 
ΟἾΤΩ σΟΙ ρα Ββϑοηδλίθ ἀθβῖσ ἴο βανὸ ἴβοῖὼ ἢδὰ ὈθοΏ 80- 
Ὧνο ὑμπτουρῃουῖ 4}} ἰο86 ἀρθβ οἵ ἀΐνίῃθ πιἰββίοῃ ; 
Ὀυΐϊ ΘΒρο οί !ν δα ἰΐ θδοῃ δοῖϊνο ἀυγίηρ ἴ(ῃ6 ἔἶτηθ οὗ 
Ηΐβ ονγὰ ἰαθοσβ δηὰ τηϊηΐϊβίσγ. Ηΐβ 0 ]0 Ρἱρτί πηδρΘ 
ΟἹ ΘΑΥ τὰϑ8 ἰγου Ϊ θὰ ὉΥ αἰΒίγ 88 [ῸΣ Φογυβδίοα, { κὸ 
ἴ86 Βοη ΏΟ 5665 ἴ6 φαρ]6 ἱμγοαϊθηΐηρ ἰπ ἴΠ6 ΒΙΚΥ, 
δὰ δηχί ουΒΙ Υ Β6 6 8 ἴὸ σαί ον ἢν ΟὨϊοΟἸκοἢ8 ἰοροῦ 6 Ὁ 
Ὁπάδν ΒῈΣ πίηρβ. ὙΠ βυσῇ ἀἰβίγοβϑ, 9 6808 ΒΑ Ὺ (6 

 Βοχρδῃ δαρίθβ ΔΡρΓΟΘΟΣ ἔου ἐαρτηθηῦ ὑροη {86 ΟὨ]]- 
ἄγοι οὗ Φογυβδίο, δηὰ βουρὰ πιὰ [86 δἰγοπιροϑὶ βο- 
Ἰιοἰϊδώομβ οὗ ἰονα ἴο βᾶνο ἴοι, Βαὺ ἴῃ ναΐϊα  ΤΠΕΥ 
ὙΟΤΟ [πὸ ἀοδα οὐ] άσοῃ ἴο ἴ86 γοΐδα οὐὗἨ χλδίογηδὶ 
Ἰονϑ! 

4, Βιίον, ᾿1. 627: “ Φοβουδὴ τοργοϑοηϊοα Ἠϊ5 ἀ64]- 
ἱῃρ τὶ Ηἰπ ρϑορὶο, βιϑὶ, 88 ὑμδὶ οὗ δῇ βαρίβ, βονϑὺ- 
ἰῃρ' ΟΥΘΡ Β6Γ γοὰπρ' δηὰ Ὀθδγίηρ ἰμθηὶ Οἢ ἢΟΣ Μ]ΠρΒ 
(θουῖ. χσχίϊ, 11) ; Ὀυΐ αὖ Ἰαϑῖ, 88 1μδἱ οὗ ἃ βθὴ πο ἢ 
Βἰγίνοβ ὑὸ οχίθῃα Ὧ6Γ ὙΪΏΡΒ ΟΥ̓́ΘΥ ΟΡ τα ροΥ ]]οὰ οἰ οἷς- 
68.) ΑΕ Ποδἷ8β Ὀούπνθῃ ἴῃ 6 δά 6} Υ οἵὁἨ τυ πρ' ΡΟΥΤ ΟΣ, 
δηὰ ἴῃς δΒά6| Υ οὗὨ βυβο ΣΊΏρ᾽ ΤΔΘΓΟΥ͂. 

ὅ. Βελοϊά, νοιν ἦοιιδε.----Υ οτὰ8 ποὮ π ΡΟ βοαϊοὰ 
Ουὐύθῃ ΟΥ̓ (πΠ6 γαίῃ δἰϊζοσηρὶ οὗ δ υ] 184} ἴοὸ Ὀυ]ὰ 186 ἰθτὰ- 
ὈΪο δραΐῃ, 88 Ὑ611 δ8 ὉΥ 118 π|)01]0 βυθβοαυοηΐ ἔδίθ. 
Οὐμρ. ΒαΑυβοησνβύβοη (8Β6η.) : ζεδεπ “εξ, ». 821. 

Φ͵ΤΙο Ἑάϊηῦ. οτγβίοπ τοϑὰβ: " δουπβδίθ θπσδδ (9 ϑδοῖδ 
ξεργοδεπίδίϊνο ." τη δια κίπας [6 Οογαδη αὐδέπ (ΞΞ αδον, 
δ 2) υαίοτο (μοὶ αἵτοτ) Ψογιδαίοια (Δ ὐεύπ «ῳρμδαΐδηι γοργά 

6. ΤῈ γε ελαϊϊ βαγ, Βἰδεεεά.---Ἄενν, 77 97 Ολνία, 
1, 81: ΤῊα σον δ ἃ τΌ]ΟΥΒ ἔα 116 α ἴῃ (ἢ 18 ὥρα ἴῃ ἰδς 
ἀδγ οὗ (π6 ῬΑ]πι- ΘΔ ΙΓΥ, δα (ἢ 6 ΡΘορΐο οὐσο ἰὶ ἴο Ο τε 
ἴο (8 αν. Ταΐβ τνογὰ σοπίδίηβ, ΠΟΎΓΟΥΕΣ, δ ἀσβηϊο 
Ῥτοιιΐβα οὗ [6 πδίϊοηλὶ γοβίογα θη οὗἁ 1βϑγαοὶ, δ ἰὲ 
δβοὶ ζογί ἢ 'π Βοιῃ. χὶ., δπαὰ ἴῃ ΤΩ ΔΗΥ͂ 68 οὗ ἰδ 
ῬΓΟΡμοΙδ. β66 ΑἸΡΕΚῸ ΜΕΥΕΒ: Ἃο7 ΠᾺ οτί, 
18δ6: πθογο, Ὠονουοσ, (ΠΟΤ 18 ἴ00 ταῦ ςσἢ ἱἰπ ριταίΐη- 
εἴης οὗ οπίξῃ ΟὨτίβιδῃ ὀχροοίδι οῃβ, 

ἢ. Φεδυδ, αἴνον ἀδραγίίηρ ἴσοσα ἴῃς ἰσηρῖο, 8{]] 
Γοτηδίποα αὐΐοι] ἴὰ 186 οουγὶ οὗ [86 ποπιϑη, δυὰ 
ὈΙοβθοὰ {π6 νι ον ΙΝ : ἸΒΘΓΘΌΥ Ὀ]οΘβίηρ ἱστὰς δυὰ 
δἰ 016 ῥἱοῖγν, ἴῃ Ὧδο ταϊάβι οὐἨ ἀεραβοὰ δπὰ ἀδργαάϑά 
ΘΟγουλο] ϑὴ, Οὐμρ. Ματκ χὶϊ 41 . [ἴὸ χχὶ, 1; 
δηὰ ἰμ6 δυϊμογ᾽β ζεδεπ ὕεδι, ᾿ι. 8, Ρ. 1249. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

1. Τὴ Ῥγοΐαοε (νοτ. 1--8) απὰ ἐδλε Τδοσωγϑε αΣ α 
τολοίο.---- ΤΠ) ῥργοδομῖησ οὗ ἰδ6 χὰ ταυδί, δοοοπίης 
ἴο ἴ.6 τοροαϊοαά δχασωρὶο οὗ ἴῃς 1,ογὰ, ἴαχε ΠῸΠπι ῥτίοθια 
δΔῃὰ ἰοΔο ογΒ ΏΟ ῬΟΓΒΙ βίο ]Υ Βοοσῃ ἰδ, ἰο (6 σοπν 
ΙΩΟΏ ΡΘΟρΪ]6.---1}6 στοαΐῖ σοῃαἀθιη δος ργομπουπορὰ 
ὈΥ ΦΔοβὰβ ἴῃ {86 ὑθιηρ]6 ὑρο ὑμ6 ῬΒαγίβοοβ μὰ [86 
Βοιῖ68.--- ΤῊ [οτὰ νἱηαϊοαὶθβ δηὰ ὑγοίθοϊβ δρροίηιοὰ 
ΟΥ̓ ΏΔΏΟΘΒ, αὐ θῶ ΜἘ116 υϑ τ ΘὨΓΠΥ Θοπαοιρηΐηρ (Π086 
ὙΠΟ δατηϊηϊβίογοα (8 6Π1.---ΠἸΡῊ εβίδοση ἔὺσ 186 οὔ δ 
ΠΕΥ͂ΘΡ Θχοϊυ68 ἔγθα οοῃἀοσηπδίίοη οὗ ἴΠ6 δθυβοθ οὗ 
ἴ8οβο γῶο Βοϊὰ ἰ1.---Ηροογῖῖθ8 δοπάθγῃ τοῖς ονὲ 
ὙΟΣΚΒ ὈΥ ἐποῖν οὐ Γάδ. 

2. Τὴς Οεπεναὶ ἰεδμζε (τνοτϑ. 4--}).---βελὰ δῶ. 
ἰίομα θη: 1. 18 Βαγάμ688. 2. [8 ἢ οοἀ; 8, [8 
8685} 688.---Πεβροίίδτη ἰῃ ΠΟΙΪΥ͂ ΔρΡΡδγοὶ δῃηὰ ἰῃ [δὲ 
ἀοπηαίῃ οΟΥἁὨ ἰδ σοηῃδβοίοποθ: 1. ὨΟΌΙΥ ἔδδγῇι ; 3. 
ἀοΟΝΪΥ τυϊπουϑ ; 8. ἀοΌ]Υ ἱταροίοη!.---ΤῊ Ιμογὰ Βο] δ 
ὉΡ ἰο Ηἰβ8 ἀΐβοῖρ]68 186 ἱπηαρθ οὗἩ βρίγι [04] ἀτι δἰ ἤου 
δῃὰ τγίάθ Ὸγ δὴ δνουϊαδιΐησ' γαγηΐηρ,---ΤῊς ροπετ οἵ 
δ [ἢ ἀΐβροβοϑ οὗὨ {π6 γί 5108 οὗ Ββρὶ γι [8] δι Ὀϊ οὶ : 
ἔα ἴῃ [86 ΟἿἹΥ Τοδοῦον : Κατ ἰπ οὰ 88 ἐμὲ ΟὨΪΥ͂ 
ΕΔΙΒοΡ : ΓΑ} ἴηι ΟἸτίβὲ 88 [86 οὔἱγ [μοσὰ δηὰ Ουἱάθ, 
(ΤΌὰΒ 186 Αροϑιϊο'Β Οτγθοῦ, σσηἶγ ἀπάοτβιοοά, ἰβ 
{πγϑοίο]α Ῥχοϊοϑίδπι.).--θαὶ οὗ (86 Βυμα ΠΥ οἵ δά εἶ 
ΒΡΤΪΏρΡΒ [86 σοιγαρα οὗἉ ἔγΘΘάΟΣ,. 

8. Αρεοϊε οδιζε :Σ ἐδδ εευεδη, τοοε8 (γοτα. 18-3} 
---ῸἼ ἈΠ βονϑῃ ΟΠ] ΟΟὨΑ ἀπ [86 βούθῃ γοε8.--- ΤῈΘ 
οἰσι ποθ 88 ἴ86 βυμτδτΥ οὗ (π6 βϑυοὶ : |ἰκ6 (86 
εἰρη  δοποαϊοῦοι.---ΤῊΘ πἰπιἢ ποθ 18 ἰπίο 
ἃ ἰατηθιϊϑίΐοη ΟΥ̓ΘΣ ΦΘΥΌΒΔΙΘΤΩ.--- ΕἾγϑέ τοοο : δ ρὶ [08] 
δινΆΣΪοα δηἃ στα 688 [ὉΓΣ δότε: Ἰεραςΐα8 ; ρει συ» 
6ΓΒ οὐδησοα ἱπίο Ὁ πο ΤρῈ Ἰοτσ Ὀσαγετβ οἵ (δ6 
Βγροογίίοβ, δῃὰ 86 Ἰοηρ᾽ δοηίθησο οὗ ἡυάρστηρῃι.-:- δ 
οπά τοοὶ : ΤΏΟΒΘ ὙΠῸ βιαῦ ἴπ6 Κίηῃσάαομι οὗ ἤοδύοπ ἰ0 
οἴδοῦβ, δῃὰ οχοϊααα ἱμβούηβοῖσοθ, 72ὲγα κος: Ῥτοβα- 
Ἰγάβτῃ ; βου]- τ] ΠΏ 6.5 δηὰ Βου  τυΐῃ 6 Γ8."--- ουτίλ κοε: 
ΤῊΘ πουῖς οὗ τοὰπ ὑρ, ἴῃς ποῖ οὗ αἀοὰ ἀοπῃ : ἰἱο ἴἢ- 
παρὰ ποιϊδίησ, (ἢ6 ουϊπναρὰ ουουυι ΐηρ,---Τὴο {π|ὲ 
οδίἢ αἰταῦβ Ὁ {π6 ᾿ἰνὶηρ δὰ ἱγὰρ αοἀ.---Τ 6 ὈΠπ6- 
οδὺ ἱρπόσαηοα οοπμποοίθα πὶ ἃ οοποοὶξ οὗ Κοοποδὶ 
ἰπϑῖρῃι ἰπίο ἴδ 6 ἰὰτγβ οἵ ἴ86 Κἰηράοτῃ οὗ Οοὰ.--- 
τοῦ : 1 ΘσΑ ΠΥ ἴῃ Ἰτ16 ἰηΐπρθ ; ἰδ] Ο58Π 658 ἰπ στοαὶ, 
δισαϊηΐπρ ουὐ ρηδῖϑ ; ΒΥ ΔΙΙΟΥΙΏρ ΘΠ} 618.--- Αἰσίλ κοε: 
ΤΏ ουϊδῖάθ δἀῃηὰ ἰδ6 ἰμβίἀβ οὗ 186 οὺρ δπὰ ἰδὲ ρἰδὺ. 
ὕδγ ; οὕ, ὑπὸ ἔραβδὲ οὗ (6 γοϊρίουβ δῃὰ τογαὶ ἢγΡῸ- 
οὔἶδία: 1. Ιῃ ἰδ οαἰπαιὶ ἔοστη, οοῃβοογαῖθα οὐ δύο πῖν 
οὰ.: 2. ἰῃ ἰλ0 ἴππθῦ οδαγβοίδγ, βθοπιΐπδῦ] δηὰ 

δεηίίγ απσλλ, ἀπὰ {118 ἀεε ΌΣΙᾺΘ 18) ὨΘΟΘΘΘΔΙΥ Δ ἐμοὶ 
ἴο ἴὁ ρτοοράϊης δου ἴδῃ 06... 8.} 
" ἍΝ ΟΘγΏΒῈ : τρορδο" υπὰ δεοίφπθογἀογδα᾽,.- 
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ΓΟΡΓΟΌ Δία. --ὐϑευσπέλ, τοο6: ΤῊ πο ΒΕρΡΌΪ]ΟΙΓΕΒ : 1. 
μῖκα ρἰθδαδδηῦ δθοαθϑ οι τταγαὶῃ ; 2. οαΥ68 οὗ ὈΟΏΘΒ, 
αἰδλιιπίησ ἀδαῖῃ, πὶ] Π,---ὐϑρ για] ἀθαίῃ, ἴῃ [86 συΐδθ 
οὗ βρὶγίτυ4] Ὀ]οοΙὰ : 1. Οδριϊναιϊίηρσ ; 2. ἀδϑίσιοιῖνο.--- 
ΤὴςῪ εἰσλίδ τὧοε : ΤΘ ταυγάογουβ οὗ ὍΠ6 ῬγορὨοΙ8.--- 
Ηον 6 ρδγηβαϊηρ [Π6 ΒΘΡΌΪΟὮΓΟΒ οὗ (6 ῥσορμοὶβ 
ΙΔΔΥ Ὀ6 ϑυβρίοϊουβ: 1. ΥΏΘῺ 10 ὈΘΆΓΒ ἩΓΪ[Π688 ἴ0 ἃ α153- 
οδϑοὰ δπαησίηὴσ οὰ ἰο διηϑαυϊίυ [8156 δῃὰ τοῦθ ὶα 
ταθά οΥ81151).---Ρ. 5.7}; 2. πβθα ἰδ τοῦ [6 Ῥτοροὐβ 
οἵ ἴ[Π68 ῥγαβϑηΐ οὗ τμοῖρ σἰ ρα 8.---Ἴὸ ραγβόουΐα Οἢγὶδὶ 
ἷὰ Η]5 βαϊῃϑ 8 ὑο ρογβοσυΐο ΟἾγῖβὶ ΗΪπλβο] .---ΗἌ πῇὸ 
που]ὰ ἔγοα Ὠϊτη 56] ἔγοτα (86 Ὀ]οοά- χα ἴῃ 688 οὗ οἱάθη 
εἰπλοθ, τουβὶ ἴγϑο Ὠἰτηβ6}} ἔροτι (Π6 ῥτἱῃοῖρ] 68 το ἢ 
ογοδίοα ἰξ ἴῃ οη.---Αποίοης μα} Βη 45 118 Βυγ6 σοηϑυτη- 
τοδίϊοῃ ἴῃ ἰουτὶ Ὁ] 6 ἰαἀστησπὶ, πον υ ον Ἰοὴσ ἀοἰαγοα, 
--Τι βιπηθγΒ ἱμηουδα συ δὲ Ὀφοοτα 68 ἢ 18 ΟὟ ΟἾ]Υ 
(Βγουρὰ 8 οὐσ ῬΘΙΒΟΏΔΙ ρυ}]}}.---ὐὐσγεδαίεπι, “εγιδα- 
ἴοι |-- οι ὁ 

4. 7λε εραγίωγε ὕγοηι ἐλα Τοηιρίο.----Τ 6 ὑδηλρ]6 
ἀεβοογαίθα Ὁ οράυγδου : 1. Α Βοιι86 οΟὗἉ ΙΏ6Ώ, [ὈΥΒΑ ΚΘ ἢ 
οὗ ἀοα-. 2. 4 Βουβ6 οὗὨ ἀοβοϊαϊίοῃ, ἔογβαίζοῃ οὗὨ ἐδ 
ϑρὶτῖς ; 8. 4 ΒουΒ6 οὗἁ Τα ΒΟΥΥ δῃὰ ἀθϑίδ, [οσβακοὴ οὗ 
ΟὨγίβι.-- -Ἴὴο ροϊάθῃ βυηϑοὶ δἷϊοσς 16 ονθηΐηρ βίοστα ; 
οΥ, ἰ6 Ῥγοβρθοῖ οὗ [86 τοβίογαίΐου οὗ ἰβγϑεϊ.---Ἴ 6 
ἀορατσίαγο οὗὁὨ ΟὨγῖβὲ ἤσοτα [86 ἴθταρ]θ οὗ [6 76 008 : 1. 
ΤΊΙ6 οἷοβα οὗ ἃ τηουσηδιϊ ραϑὶ : 2. 86 βἴρτι οὗ ἃ τηΐβου- 
ΔῸ16 ῥγϑβθθῃὶ: 8. 186 τοἰκθη οὗ ἃ βδὰ ἔυϊυχιγ.--- ΤῈ 
Ἰαδὶ ογτὰ οὗ ἴιο ἴωογτὰ ἰο Ηἰΐβ ρϑορῖθ, ὑμ6 δῃποῦποο- 
τιθϊ οὗ Ηἰ8 βγβὶ τογαὶ δάνοηϊ ἰο ῥυμῃΐβὶ) ΗΪ5 ὑθορὶθ 
(ἰὰ τπὸ ἀσϑβισυσύοη οὗἨ Φοτγιβ8] 1). 

δίαγζε :-το }} Ὠγροονῖθαθ ΓΘ ΒΟύ γα ἰΟἸΓ ΟἸΒΘΓΒ, 
θα νοτΥ ἱπᾶάυϊσοαῦ ἰονγαραὰ {ΒΟΙΆΒΕΙΥΕΒ.--- ΟἸσηδέδίπι ᾿ 
Α ΚΑΙ ΒΕ] ὑθᾶσθμοσ 868 βου ΣΙ Υ ἰονγασὰ Ὠἰτηβοὶ, αὶ 
δ τ ]65 [Π036 Ὑδὸ ΓΘ Ὁποῦ Ὠἰπὰ τϊῚ ρσΘὨ ]6Ὲ688.---- 
ΒΥ [ὮγΥ πονβ νἱ]ὺ ἴποι Ὀ6 ΘΟΠαοΙη6ά.---Τ ΠΏ 6 Υ που]ὰ 
αἰ ἢᾶνο ταθῃ Ὀ6Ι ον (μδὺ ἰΠ6Γ6 γ͵ἃ8 ἃ ϑρθοΐαὶ βαποιϊ- 
(γ ἰῃ (86 Πδρὶϊ οὗὁἨ ὑμοὶν ογάθγ.--- Οαπδίειπ : ῬἨδγίβαϊο 
(ΟἹγ : οἰοραπὶ ΒΙ165 διλὰ ὈΟΟΪκ8 οὗ ργάγον, δῃὰ 80 ἀ6- 
νοϊΐοῃ ἴῃ [86 Βοατὶ.--Ο͵ὸ 18 ον ΜΝαδβίον, ΟἸτίϑι.---- 

: αοὐδβ ποτὰ δηὰ ἰσυϊῃ 18 δὴ ἱπηογϊδηοα 
ΘΟΙΏΤΊΟΏ ἰοὸ 81 {16 Ὀτοίθγοη. ΗΘ πῆὸ που]ὰ ρἹοῦΥ 
ἰῃ Βοΐηρ [5 Ἰοτά, δηἃ Κθορ ᾿ιΐ8 Ὀγοίγθη ἔγοτῃ ἰ86 80 
ΟΥ̓ ἰϊ, ἰ5. ἃ τοῦδον οὗ [86 ΟἸΟΣΟΒ ΒΒ ἰμῃμο Δ Π06.---ΤῊῺ 6 
Ομυσοῦ οὗὨἨὨ ΘΟ γβὶ 18. ἃ ἔδυ, οὗὁἨ το αοἀ αἴοπθ 8 
186 Εδίδοτ.--τἰ Ομόδποῖ οα. νοῦ. 1 : 1ωμδἱ 18 ΑἸ τ Υ5 ΙΟΟΚ 
τ ῖτἢ τοϑροοῖ οὰ ΟἸτὶβὺ δῃὰ ΗΒ δυιϊ μου Υ, ουθῃ ἰῃ [86 
τηοϑὶ ἱιηροτγέοοὶ οὗἨ Ηἰδ8. τηϊηἰϑίοσθ. Τμ6 ἰγαϊῃ [0868 
ποιῃίησ οὗὨ 118 να]ὰθ ὈΥ 186 Ἀδὰ Ἰΐἴνοϑ οἵ 18 τιἱηἰβίθσβ. 
ΤΏ (δ 8 ποῖ Ὀ0}}0 ὑροῃ ὑ86 1768 οὗἩἨὨ ρῬαϑβϑίοσβ, Ὀυϊ 
ὌΡΟΣ μα νἱϑῖ]6 δυο οτίῦ οὗ 1π6 ΟἸαΤΟᾺ (Ὁ ταίθον 
ὩΡοΠ ΘΟ τῖβὺ δηὰ ΗΪ8 νογὰ).---Ρ, 5.7--αάϊπσεν : 1,οἱ 
ὯΟ Ιῃ8ὴ νϑαπὺ Ὠἰπιβ6}} οὗ μἷ8 ροβίτίου δῃὰ 08466.---ΤῊΘ 
εἰδιϑ ὉΥ ΒΊΟΝ γθ ΓΘ 8660} ὑ0 ΟἾΒΟΓΒ δγὸ ἴγοσα Ὁ γὶβί, 
δηᾷ πο Ὺ δτὸ ἰδ κ᾽ δ8 οὗ ξτδο6.---Εὐτα 1 18 186 ἴττιο 
ὝΑΥ ἴο δοϊαΐηρ ἀϊρηϊίγ.---Ηγροοτίί68 πουὰ οοπνεγί 
οἴδοῦβ, ψ Ὦ116 (ΠΘῪ ἀγὸ {ΠΘΙΏΒΘΙγ 68 ἀποοηγνοτγιθα ; ἤΘΏΘ6 
τ πμοὶν ΘοηνοΥίβ ΘΘΏΘΓΆΪΙΥ σῸ ἔγοτα ὝΟΥΒΕῈ ἰοὺ ΤΟΓΒΘ.--- 
1: ἰ8 ποὶ αοἄ, Ὀυὺ ροϊά, ποῖ [Π6 αἰίδτ, Ὀαὶ υιδὺ ἰ8 οἢ 
ἔς, δῦ [Π6Ὺ ἃτο οοποοσηθὰ πίτῃ.---ϑνσοαγίηρ ὈΥ 086 
πδῖλθ οὗ ἴδμ6 ρτοαὶ Οοά, ͵8, ἰηἀορα, ἃ τηδίίοῦ οὗἁὨ ἔγϑ- 
τοοηάοιυδ πηροτίδμοα.---ϑἴη8 Τοργοο6. ΟὯΘ ΒΠΟΙὮΘΣ ; 
πο οὔθ [885 ναϑίϑὰ γῆδὶ Ὧ6 ᾽δ5 στο δα, 6 ΤΟῸ8 

ἴῃ ἰδαΐὶ Β6 ΤΥ Μαβίο.---Ὡθ ἀποοηγογίθα τηδὴ ἰ8 
Ηἴτ9 ἃ βορύυϊοῆγο, ἱπ ΜΟΙ τῶδα 1168 ἰῃ ἷ8 οοττυρθοπ. 

: Ἄδηυ διὸ ΟὨ ΙΒ ι1Δ08 ἴῃ ὨΔΙλΘ δπα Δρρθδγ- 

ΔΏΘΘ ; [67 ἴῃ δβρὶτί! δὰ ἴῃ ὑγυί.-- Οἀσπδέοδίη : Αἱ Ἰδδὲ 
1Π6 τ ἰ θα τηδβὶς ἀγορΒ οὔ, δῃὰ 186 Ἀγροοτγίίο ἰ8 πακοά 
δια ἀϊβοονογοα.--- Οδτηϑΐηρ [Π6 στάνοϑ οὔ {86 οἷά 
ΤΑΔΓΟΥΤΒ, Δηα τρΔΚἰηρ ΠΟῪ ΙΩΔΙΎΤΒ.--- ΒΘ τωθὴ ἴῃ 
ἀμ ὙΟΙΚΘΏ 688 ΤΟΟΘΟΙ͂ΤΘ ΠῸ ΙΩΟΓΘ δχδογίδιΐου, Ὀπὶ 
ΤΆΔΚΘ 8 ΤΏ00Κ οὗ αοἄ δηὰ ΗΪ8 βοσυδῃίβ, ἢ 6 τῃθαβυσθ 
οὗ νγϑί 18 ὙΘΓΥ πολ Ὀοΐηρ 8104 ὑρ.--- λόγο ογα 7 
δεπα ὠπΐο γου, οτα. ἰὶ. 4: ΤῊ6 σοοάμποαβθ δῃὴα Ἰοηρ 
ἴογθθαγαμοο οὗ ἀοὰ.---αοα ΤΟΙ ΘΙ ὈΘΓΒ 411} [86 Ὀ]οοά- 
Βυϊυμο88 οὗἩἨ [86 Ὠἰβίουυ οὗ τωδηκίπὰ: ποθ ἰὸ ἵδποὰ 
ὙΟ ὈΘΟΟΙΩΘ ρσίδκοσθ οὗ ἴῃ6 συλ 1---- Κγεογίν 1 δαν 
προ νου. ΑΟαἶΒ ἐπγθαϊθηϊηρη ᾶγὸ ποῦ ἴῃ Βροτί.---οό- 
γιδαίσηι, οεγμδαΐετι . ἰἢ6 ΤΑΙΒΟΥ͂Υ Ὠραγὶ οἵ αοὰ ἰ8 
Θαγημθβὺ ἴῃ ΟΠ Πρ ΤΏ ἴἰο 88] ναί! ου.-- - 6 σαυδο οὗἁ 
τυΐῃ 8 186. 61} Μ1}}} οὗἨ τηδη.--- Οδἑαπάδν : Οοπίοπιρι 
οὗ αοὐ᾽β ποιὰ 8 ἔ]ονοὰ ὈΥ ἰῃ6 ἀοππία!! οὗἨ 4]} 
ΤΌ]6, δυϊδοτίγ, δμὰ ρβοοὰ ἱπβεϊϊαϊξοβ, θη. ἰχ. ὁ, 11, 
12.---αΟαπδίεῖτ ; ΤΏΘΙΘ 8. ἃ ὅτι6 οὗ ρτδδα: ἱμοτρ ἴδ 
880 ἃ ἀΔΥ͂ οἵ ᾿υἀρτησῃϊ. 

Οεγνϊαολ :--- ον. 6. Νοιυν βίδηαϊηρ [686 80]- 
ΘΙΏΏ ῬΓΟΒΙ ὈἐΠΟΏ8, ΠΟῪ τοῦ δῇ οὗὁὨ ἰΠ686 888 ἤδνο Ὀθθὴ 
ἴουπαὰ ἰῃ 4}} ΟὔυγΟμ 68 δηα βϑοίβ, ἔγογαμ {π6 ἰζηθϑὲ ἰὸ 
[86 Ἰοδϑὶ ᾿--π  οσ, 16 βαᾳ. ΤΏ6Β6 τ]68 οὗ ἴπ6 ΡΒ ΔΥΒ6 08 
δρουΐ Β ατὶπσ 6γ6 ἀοΙ.]688 ἀσδισηοά, ἤγβι, ἴὸ τὸ- 
αχ ἰῃ6 βίγίοὶ οὈ]σαιΐοη οὐὗἁἨ οογίαϊ οαὶἢβ οὗὨ σοτῃσηθῃ 
16; δῃὰ ἐβθῃ ἰὼ φσίο (8.6 ὑδηλρ]6-σοαβυσθ, ὈΥ αὖ 
ἐὐἰρυθηρ ἃ στοαίον βαη οι Υ δηὰ τοῦ στ χὶὰ οὐ σαϊίοα 
ἴο [86 ρμοϊὰ νι οι γγὰ8 ογάδίηθβα ἴον [86 ὑθιαρ]θ, διὰ 
{86 Βασι βο 68 σι ἢ ἢ γα ογάδιηρϑα ἔοὸν ὑἱπ6 αἰΐαν, δηὰ 
ΒΟ ὙΟΓΘ ΡΔΡΟΥ (Π6 Ῥογαυΐδίίο οὐὗἨ ἁ {86 γί ββίβ. 
Οοτωρ. οἷ, χγ. ὅ; Μαιῖκς υἱὶ, 11.-- Ύ 6γ. 86. ΕΟΙΥ βίῃ: 
ὯῈΣ ΠΟ, ἴῃ Βρὶϊ6 οὗὨ (86 αἰνίῃθ ΔΓΙΏΡΒ, τα} Κα ἴῃ 
[86 οοίδίορβθ οὗ 18 ζδίδμογβ, ἀγνγβ ἀΟἢ ἸΡΟῚ ἷδ 
οὐ μοδὰ {116 ρυῃβητηθηῦ πΐοῆ τγα8 ἴῃ ὑμαὶγ {{πη608 
ΤΩΘΓΟΙ ΠΥ ἀοίοττθα δηὰ δυθροπασα, 

1ἄδοο :-- Ὧς. σοπαοιημηδίοι οὗ 6518 αἴἶδοίβ 61] 
ΠΟ ὅγθ οοῃἰοηϊοα χι ἀρρεαγὶπρ ἰμαὶ πο [ΠΟΥ 
ΒΏΟυ]α δ6.--- Το το ἴβ ἀροι ἱμοὶν ἀοοοϊνίηρ οὗ ΒοΟὺ]8 : 
ἰδοῖν Ὠγροογί σα] οογαοίουβηθ88 : ἱποὶρ ΒΥροοτ 168] 
Ῥγοβοι γιίηρ ; ἐποὶν ὨΥρΡοοΥ 108] ἰγα ΠΟ ηρ᾽ ὙΠ Οδδ8 : 
τθοῖν Ὠγροοσὶ ἶσα] ροαδηΐγυ : ἱποὶν ὨΥΡροοσξοαὶ στρα 
ΘΟΌΒΏΘΒΒ ; {πον ὨΥΡΟΟΣΙ θα] τοβροοὶ ον {86 βδιπὶδ 
οὗ ἀοὰ. 

Ἡδωδηεν :--Τ)ο αἰρσηλιγ οὗἨ 186 το ϊηϊβίσυ 5 ἰο Ὧδ 
ποηογοὰ ἴου 118 οὔσῃ 88[Κ6.--- ΤῊ6 ΟΥΪΠΔΏΘ66Β οὗὨ Ιῃ6π 
ΔΙΤΑΥΒ ἃ Ὀαυγάθῃ; [06 ΘΟΙΤΔΒΘτηθηίβ οὗ ἀοα δῃὰ 
οὗ ΟἸγῖβὲ ἀγθ δ'νσαυβ 6 σελ ΐθ γ0Ἐκ6.---ρ᾽τιζι8] ὑγὰ 6 
δηἀ δι Ὁ ἸΟὉ. ΔΙΎΤΑΥΒ Οη6 οὗ ἐ86 οἰΐοῖ ἰοτηρίδι!οη8 δῃὰ 
ἀδηροῖδ οὗ σωϊῃἰϑίογβ.-- -Ογῖϑὶ ἀο68 ποὶ ἰογὰ 180 
ε1π|6, θὰ ἴὴ6 δια ἰΐοῃ ἴον ἃ, Αρρὶ]οδίίοη ἰο [86 
Ἐομλῖϑἢ ΟἸυτοῖ, δὰ 86 πᾶῖὰθ ῥαρα ὠπἰνεγδαΐδ. 
ῬΡαίογ.--ἸΝ οὐ τυ] ηρ, Ὀυὺ Βογυϊηρ, ΤΑ 68. ρτθδίΠοΒ8.--- 
ατοδὶ ἀἰδογοασα θοῦ 268] 0 ΘΟΠΘ ΒΙΟυ δηἀ ὉΓΩ- 
δἱάοι ῸΓ οΘοπνοσβίοι [οὐ τ ββί ΟΠΤῪ Βρίτὶϊ δὰ θ6] ΠΒῃ 
Ρτοβοϊγιίηρ.---Ρ, 5.].---ΑΑἯροοῦίβυ ἱπ νΟΥ͂Β, γεβεγυαζίο 
πιοπζαζεδ.---- δὶς ΘΙ ΟΣ δηγίθίηρ ἰῶρυγο ΟἸϊΏρΒ ἴο 
ΥΟῸΓΣ δη]ογταθηῦ: [06 ἰθδγβ δῃὰ βίρῇβ οὗἉ ἴῃ ΡΟΟΓ.---- 
10 'ἴΒ 8 486 τϑύθγοηοο 100 ἰμῃ6 ρστοδὶ οὗ οἱάθη {{π|6, 
σ ἢ] ἢ ὙΠ] ποὺ 86 κ ἴὸ ἱταϊαΐθ {λθῃι.--- ΕΥΘΓῪ βΘΠΘΓΆ- 
οῃ βῃουϊὰ 6 ἱσζαρσονθα ὈΥ {86 ὑσγϑοθάϊῃρ ; ἱΐ ποῖ, ἱξ 
8 τηδθ ΤΟΣΒΘ.--- 6 ρτοαὶ ἀοβίστι οὗ 6888 18 ἐο σαζἢ- 
67" ἴῃ ΡΟΟΙ, νγδπάοτίηρ, δὰ βοαϊίοτοα ΟὨΠ]άγθη οὗἩ ΠΩ6 Ὁ 
ἰηΐο ὁ86 ἕδσα!]γ οὗ Θοὰ.--- 2 οοίαία. ἘσΟΓῪ ΟὨ τ δι ΔῈ 
ἰθιαρ 6, ἴα ποι Ομ τίσι 18. ποῖ ργθδομοα, 1β ΘΡ Υ ; 
80 8 ΟΥ̓́ΟΓΥ ᾿θατίὶ ἰῃ πο Ηθ ἀο068 ποὶ ᾿ἶνα. 
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ΡΑΒΤῚ ΕΙΕΤΗ. 

ΕἾΝΑΙ, δηᾶὰ ΕἸ]1οβὺ Μη οϑίδου οὗἁἩ ΟἸἾ τὺ 88 186 Ῥχορδοῖ; οὐ, Ὠ΄᾿βοοῦγβεβ οὗἉ ἐδ 
Τιοτὰ σομοθσγηΐηρς [86 “ 1,δ᾽ ΤὨϊηρ ᾽ (ΕΒοβδίοϊορί οὶ Ὠ:ΒΟΟΌΣΒΩΒ). 

(αἰ. χχῖν. 2:--χχν. 81. Μαῖκ χιϊὶ.; 10Κὸ χχὶ. ὅ- 88. Οὐμρ. [ἢ 9 ΑΡΟΘΑΪΥΡΒο οὗ 5088.) 

᾿Ασοοογάϊΐηρ ἴο [ἢ αοδρεὶ οὗ Ματῖς, οἰ. χίϊὶ, 1 βα., ἰδ ἰ8. ἴο Ὅ6 δδβυπηθὰ ἐμαὶ ψοδαβ, δον ΗἾβ ἀδραγίαγε ἴγοζα 

186 ὕδαρ]ο οἱ ἐΐ6 νομί οὗ ΗΪβ οομίοβιὶ πιὰ [06 ῬΏδτίβθοβ, ἱπαὺ ἷβ, οὰ 186 ονεηΐῃρ οἴ ΤΌΘΒΑΔΥ ἴῃ {89 
Ῥαββίου- θοαὶ, πτοΐ οὐδ ἰὼ Βοίμβαηγ. Εὐγίμον, ὑμδὶ Ηδ ραυβοὰ οὐ 86 ὕτον οὗἨ 86 Μίουπίι οὗἉ ΟἸΐτοδ, 

Ἰοοϊοὰ Ὁδοῖς Ὁροὰ (10 οἱἱῦΥ δῃηὰ [86 ἰδθίωρὶο, δηὰ οχρδίποα ἰο 86 ἴἄγθα οουδάρη αὶ ἀϊβοίρ]οβ, Ῥείεοσ, 

Φαιμλοβ, δὰ “Ζ0}η---Απάγον Ὀοΐηρ Ομ 8.8 οοοδϑίοῃ δὰἀθὰ ἰοὸ ἰδοτ)----ἰλα γι οἰσηίβοαποε 97 δε εοίεια 
ἀεραγίωγε ἕγοτι ἐλδ ἐδηιρίθ; τουθαησ ἴο ἴ6πὶ ἰδ δἰ οὗἨἁ {δ Δρργοδοιίηρ ἀδδιγυσίίΐοη οὗἨ «ΦοτΌΒδΙ τ 

διὰ οὗ (ῃ6 ἐπὰ οὗ ἰὰ6 νου], 88 δἷ8δὸ [86 δἰ ζῃβ οὗ ΒΪ8 οσσῃὶ ρἱογτίουβ οογταΐηρ. [Ιἢ ὈΔΙΤΉΟΩΥ πίϊῃ ΔΡΟΟΔ]γΡ- 
(ἰοα] β'γ]6, Ης Ἂχ ἱἱϊοθα (μα ἱπάρτηρηίβ οἵ ΗΪΐΒ δοτηΐῃρ ἰῃ ἃ βογίϑβδ οὗἨ οἽγοίθϑ, βδοὺ οὗ πιο ἀορίοίδ ἰμ6 

γγ 0016 διξατγίϊγ, θα ἴῃ Βα ἢ ἃ ΤΆδπηον ἰδδὲ τ ΘΥΘΟΓΥ͂ ΠΟΥ͂ Ογοὶθ [ἢ 6 ΒΟΘΏΘ ΒΘΟΙῺΒ ἴ0 ΔρΡρτοχίπηδίβ ἴο, δῃὰ 

ΤΟΤΕ ΟἸΟΒΟΙΥ ΤΟβΘ 16, (Π6 8πᾶ] οδἰδβίσορμθ. ΤὮιδ, ὑμ6 ἤγαὶ ογοῖο ἀρ  ποαῖθβ {πΠ6 ΒΟ] 6 οοῦΓϑα οἵ (δ 
νοῦϊὰ ἄοτσιι ἰ0 ἰῃ6 οῃά, ἱπ 18 ζαπογαὶ οδαγδοιογίβιϊοβ (νοτβ. 4-14). ΤῈ δβοοομὰ ρῖνεβ (6 εἶρτιβ οἵ 

186 Δρργοδοδίηρ ἀοβισυοιϊΐζοη οὗὨ Φογιβδ]οη, δὰ ρδΐμίβ {818 ἀοδίγαοσίοη (561 88 ἃ βἷρτι δπμιἃ ἃ ΘΟΤΩΤΟΘΒΟθ: 

ταρηΐ οὗἉ [86 ἱπαρτηρεὶ οὗὨ 6 πονϊὰ, π αἰ οἢ ἔτοπι ἐμαὶ ἀδΔΥ οππαγὰ ργοοθθὰβ ἰπ δἰ ἰϑηΐ πὰ βιρργοθθϑὰ ἀδγ0 

οὗ Ἰυάρτηρηΐ ἀοτῃ ἴο (89 ἰαδὲ (τεγα. 1ὅ-28).. Το (ἱρὰ ἀδβοῦῖθοβ {86 βυάδάθῃ δπὰ οὗἉἩ ἰδ πογὶά, δηὰ ἰδ 
ἡπάρταθηι πϊς ἢ οαδιι68 (νετα. 29-44). ΤΏΘΩ ΓΌ]]Οπ 8 ἃ βοσῖθβ οὗ ραγϑοϊεβ δηὰ βἰταὶ]αά θα, ἰὰ π οὶ (88 
Τιοτὰ ρμαΐηΐβ {μ6 ἠαὰρτασπὶ ἰἰ86} 7, τ ἰοῖι ππζοϊὰβ ἐϊβοὶ ἰῃ δπ ογρϑηΐο βυροοββίοῃ οὗ βεύθγαὶ δοίβ. ἴπ ἰδὲ 
Ιαβὶ δοῖ ΟἸμγίβὶ ΓοΎθ 818 18 απίγνογβαὶ ἰυαἱοΐαὶ τα αὐοδίγ. ΟἿ. χχὶν. 46ὅ--ὅὃ] Ἵσηθῖ 8 (56 Ἰυάρτηοπὶ ρου [δ0 

Βεσυδηίβ οἵ ΟἸ γὶδί, οὐ (18 οἷὀοσζῦγΥ. (ΟἿ. χχν. 1-18 (186 πὶῖβο απὰ ἐ00] 188} Υἱτρί 8) Ἔχ 18 1.6 ᾿υάρτηεπὶ 
Ὅροι ἴΠ6 ΟΠυτοῖ, οὐ μ6 Ρϑορὶθ. ἸΤμθα {0]]Ονγ8 [6 αάσταοης ἀροῖ ἰπαϊνίἀυδὶ τοθτῦθογθ οὗ ἴμ6 Ομυτοὰ 

(νετα. 14-80). ΕἸΠΑΙΥ, νογαὶ 81-46 ἱπίσοάσοο [6 υπίνογβαὶ ἰυἀστηρηὶ οὗ (86 ποιὶὰ, ΤῈ τοϊδιίοι οἵ αἱ! 

1686 Βοοσίίοηβ [0 δδοὶ οἵδον π|ὶ]] Ὀ6 Βῃοτῃ ἰῃ ἐπ Αἰχεσείοαϊ ΔΝοίεε. ΑἸΊ] [8.686 Θϑοϊιδίοϊ μοὶ ἀϊβοοῦζθοδ 
τηυσδί αν Ὀθ6οΩ δε] ψογθὰ αὖ 411 θβυθῃΐβ 88 ΘΑυΪγ 8Δ8 ΤΌΘΘΟΔΥ ονθηΐησ, ἀηὰ ὑροὴ (86 Μουπὶ οἵἁ ΟἸΪγα,, 

ΟἘι. χχνὶ. 2, "ὙΥἵο Κῦον δαὶ δἴον ἱπὸ ἀδγβ Μὶ}} 6 186 Ῥαββουδι,᾽" τοϊσϊ βϑοῖὰ ὑὸ ἱπρ}Κ ἰμαὶ (μὲ8 ποπὶ 

ΑἾδῸ 8 βροόκοῃ οἡ ἰπ6 ΤαρθάδΥ, δὰ ΘΟΠΒΘΟΌΘΕΏΥ 841} (ῃ6 Ῥδγδθ]εβ δὰ Ἂἀϊβοοῦγβθεβ οὗ οἷ. χχίν. δηὰ 
. ΧΧΥ͂. ; ΔΙ δουρὶ “ δέϊονς ὑπὸ ἀδ γ᾽ τοῖα πᾶνα Ὀδο δβαϊὰ οῃ Ὗ εὐμοβάδυ, βἴησθ (6 ραγὶ οὗ ἴπ6 ουγτεῦὶ 
ΑΔΥ͂ ἯᾺΔ ΘΟΙΩΙΔΟΠΪΥ ἱποϊυάοὰ - δα, ὁ [86 ὙΔΟ]6, ἐδ 18 ΤΩΟΤΘ ῬγΟΌΔ]6 ἰμᾶὺ οα 86 ἀΔΥ αἴἶον ΗΪδ πῆ 

ἄγαπαὶ ἔγοτα ἰδ ἰθαρ]θ δπὰ ἰδ6 ρϑορὶβ, οῃἩ Τ ϑποβάδυ (ϑε6 1πκ6 χχὶ, 81, 88; ΦοΒα χίὶϊ. 81-0), Εθ 

οοταρϊοἰοα [8666 ῬΑγΔ Ὁ] ὁπ ἰδ Δδβὲ ἰπέπιρα, 

ΕἸΉΙ͂Τ ΒΕΟΤΊΙΟΝ. 

ΤῊΒ ΟΕΝΕΒΑΙ, σΟΌΜΕΝΤ; ΟΝ, ΤῊΕ ΕΝῸ ΟΕ “ΕΕΌΒΑΙΕΜ ΑΝῸ ΤῊΒ ΕΝῺῸ ΟΣ 188 
ΟΕ. 

Ομάριξε ΧΧΙ͂Υ, 823-44. 

(Ραίοορεδ: 1. ΟἿ, χσίν. 16--98, οα ἰδε 1ὕἱὰ, ϑωπάαν αἴἴοεν Τγὶπὰν ; 3. ΟἿ. χχίν. 81-δ1, ον ἐδσ 91ὰ βεπάα, 
αἴίοτ. Τυένἑεν.---Ῥαταοῖ8: Μαρῖς χίῃ, 1- 817: 1μκο χχὶ. δ-86.) 

---.-9.---.-.ὄὦ ; 

Οοεαβῖοπ ο7) ἐλ Σίδοουγεεδ. ὙΈΒΒ. 1--ϑ. 

1 ΓΞ σεδβυβ τγοηὶ οαἱ, δηὰ ἀθρατγίοα ἔγοτη {μ6 ἰθγιρὶθ: δπὰ [18 ἀἴβοῖ μ]68 οαπιθ ἰο δὲ 
2 ἴον ἰο Βῃθν Εἶτα (86 Ὀυϊαϊηρβ οἵ {6 “ἴωρὶθ. Απὰ ψϑβὰβ [886 δηβνγθηῃς]}᾽ βαϊὰ απίο 
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[Βθτα, 366 γϑ ποῦ 4}1 {1ι686 {Π]πρ87 ὙΘΙΠΥ 1 54Υ υπΐο γου, ΤΉΘΓΘ 8}8}} ποῦ δ6 Ἰοῖδ ἤθ τ 
ΟὯΘ Βἴοῃβ ὉΡοὴ δηοίδου, {Π|ᾶῇ 8}}8}} ποῖ Ὀ6 ἰσοσσῃ ἄονῃ. Απᾶ 88 ἢδ βδῦ Ὅροη [κῃ] 
{86 ταουηΐ οὗἉ ΟἸγ 68, [π8 ἀἰβοῖ 168 οαπιθ ἀπο μὶπὶ ᾿τϊσδίθὶυ [κατ᾽ ἰδίαν], Βαγ]ηρ, ΤΙ] Ϊ 8, 
ὙΠ Θη 5}8}} (ἢθ86 [μπρ Ὀ6 7 δὰ σψῇῃδί δσλαϊΐ ὃς ἴῃ6 βἰρῃ οὗ (ΠΥ σουλίηρ, δῃᾶ οἵ {μ8 6πὰ 
οὔ (86 ψου]Ἱὰ [{π6 ργθβθπὺ οσγάδϑυ οἵ (μίηρβ, αἰῶνος, ποῦ : κόσμου] ἢ 

ὧϑ 

ϑῖρηδ, απὰ (λ6 λήαπε οίαξοη οΥ ἰλδ πὰ ο7 ἐδε Ἡγογία ἐπ σοπεγαὶ. ὙΈΒΒ. 4--14, 

Απάὰ Ζ2688 δηβύγασθα δηα 8814 ὑπίο ἰθθτα, Τακ ῃθϑᾶ ἐμαὺ πὸ πηϑῇ []168ὺ ΔΗΥ͂ ΟὨΘ, 
μήτις] ἀθοεῖνθ γοῦ. ΕὟΓΣ ΙΏΔΩΥ Β.18}1] ΟΟΙΏῺΘ ἴῃ ἸΩΥ͂ ὨΒΙΏ6, ΒΑΥ πρ, 1 8ηὶ [[}16, ὁ] ΟἸτῖβι ; 
8Π6 8}.8}} ἀθοθῖγβ δηγ, ἀπ γυϑ 8}}8}} ἤβδὺ οὗ ὙΧ818 δῃη ΓὈΙΔΟΌΤΒ ΟὗἨ ὙΓΑΓΒ: 866 [πὲ γ8 
6 ποῦ ἰγου ]6α [θανγαγθ, ΡῈ ποὺ σου ]64] : ὃ ἴοσ 8}14 ἐΐ686 ἐδίπφε τηυβὺ οοσηθ ἰο ραββ8, θΐ 
{886 6ηα 18 ποὺ γϑῖ, ΕἿΣ Ὠδίϊοη 5}}8}} σῖ86 δραϊηϑὺ ηἠδίϊοη, δηα Κίῃρϑοιι δραϊηϑί ἸΏ ράΟΠΙ: 
δα ἰπογα 8}14}} 06 διηϊηθα, δῃὰ ρϑϑ!θησοβ," δὴ δα Παυδῖκο8, ἴὰ ἀἰγοῖβ ρἷδοθθ. ΑἹ] 
[8686 [Βὰὺ 411 ἴπξ8, πάντα δὲ ταῦτα͵] αγὸ (μ6 ὈΘρΊΠπΙπρ' οὗ βούτοννϑ. ΤΉΏΘη 8}}8}} {Π|6γῪ 
ἀδ νοῦ σοὺ ἀρ ἰο μ6 δϑῶ[ιοίοα, δῃηὰ 8}}8]] [κ1}} γοῦ : δηᾶ γα 8}4}} 06 μιαϊβα οὗ βΥ' ὑπό] 41} 

10 Πϑ[10Π8 ἴῸΣ ΠΙΥ͂ ΠΔΠ16᾽8 886. Απα {860 58}8}} Ἰηϑὴν 6 οἸδηαθα, δηα 5}18}} Ὀθίσαυ ομ6 
11 δῃοίβθσ, δμὰ 88}8}} ἢδύθ οῃθ δῃοίμθυ. Ἀπα ᾿ΔΗΥ͂ ἔ8]86 ρσορῃθίβ 8}8}} σ]86, δηα 83}}8}} ἀ6- 
12 οδἶνθ τῶϑηυ. ἀπᾶ Ὀθοάυϑο ᾿π αι! Υ [πυϊοϊκοά 685, [ ]855Π688, ἀνομία] 8.18}} ἀουῃά, {86 
13 Ἰονθ οὗ τυϑηῦ [086 Τη8}Υ, (88 δτθαῦ τη888, τῶν πολλῶν] 5114}} νγὰχσ [Ὀθοοιη6] οοἱά. Βαΐί 

6 ὑμαῖ 88|4}} δπάπσγθ [ϑυααγοίῃ, ὁ δὲ ὑπομείνας] απο {π6 επᾶ, [88 8816 888}} Ὀ6 βανϑᾶ,. 
14 Απά {}18 ρο5ρ6] οὗ {π6 ϊηράομι 5881} Ὧ6 Ῥγθδοηβα ἴῃ 4}1 ὑμ6 [ἰπβδρίιο4] ννου]α [οἰκου- 

μένῃ] ἴον ἃ σι 688 ἀπο 8}1} μδίϊοηϑ; δηὰ ἰμθη 888}} (Π6 δῃᾷ οοπλβ. 

ὥ ὦ «ΖΣ ὥ) ὃν μ᾿. 

ϑέστιδ οΥ ἐδλε Ἐπά ὁ ἰλε Ἡγονϊά ἐπ ραγίϊοιιαγ.---(α) Τὴε 7) εδίτωοσίξοτ οΥ εγωδαΐεπι. ὙΈΒΒ. 1ὅ--22. 

15 Ὑ ΠΘῃ γ6 ὑβμβγθίογθ 8}|8}} 866 {6 δοταϊπαίίομ οἵ ἀθβοϊδίϊοη [τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώ- 
σεως], Βροκδῃ οὗὨ ὈγΥ Ῥδηΐθὶ {116 ρῥτορμδῦ (1χ. 217), βίδπα ΤΠ ΆΣΟΙΠΕ, ἑστός 7 ἴῃ (Π8 ΒΟΪΥ͂ 

16 ρ]δοθ, (σσῆοβο σϑϑάθιμ, ἰοῦ αἰτὰ ἀπαογϑίδηα,) [Ἰοὺ (μ8 τϑδάθγ {πϊηκ οὗἉ 1.115 ΤΆΘα ἰοὶ 
17 μθτὰ πΒΙοΒ Ὀ6 [δ 8.6] ἴῃ Ψυᾶθα Η|[66 ἱπῖο [10] [86 τηουπίαϊηβ [Ρεγϑα] : [,6ὲ ἴτὰ ΜΙΟῊ 
18 [{Π80] 8 ου ὑμ6 Βουβϑίορ πού οοτιθ ἀονγῃ ἰοὸ ἰαῖκθ δΔῃῪ ἰμὶηρ οὐ οὗ 1118 ἢου86:" ΝΟΙΟΠΟΓ 

19 Ἰοὺ πα σ]ΐοῖ [{Π|40}] 18 1ὼ (86 βο]ὰ τϑίαστι Ὀ8ο Κ ἰο ἴα κα })18. οἱοί 68 [ραγιθη] Ὁ Απὰ 
'" αἱ, δέ] νγοθ αμίο ἴθπὶ ὑμαῇ ἃσο τιν ῃ Ομ], ἀπα ἴο ἴθ ἐπαΐ ρὶνθ βδοῖς 'π [Π086 ἀδγ8 

20 Βιυῦ ῥμδὺ Ὑ8 ἰμδὶ γουῦ βϊρηῦ θ6 ποὺ ἴῃ {μ6 σψιηίθγ [ἢ Μ]ηΐου, χειμῶνος], ποθ υ [101] οὨ 
21 {Π|0ὸ Βα θαι} ἀδ [ὁπ ἃ ββυ δίῃ, ἐν σαββάτῳ]: ΕῸΥ ἰπθῃ 8881} 06 ρτβαῦ ὑγὶ θυ ]δί!οη, Βα ἢ 

88 γ788 ποῦ [88 ποῦ Ὀ66}η] βίποβ {π6 Ὀθριπηιηρ οὗ [16 σνοσ]α ἰο {18 {1πι6, πο, ΠΟΥ δυϑσ ᾿ 
22 5884}} Ρ6. Απᾶ δχοβρί [{}]685] ἰμοβθ ἀλν8 βῃουἹὰ 68 [76] Βῃοτγίθπϑα, Π6γ6 βῃοι]Ἱα ἢ0 

Βοϑὴ Ὀ6 [πὸ Η68ῃ} σσου]ὰ Ὀ6] βαγϑᾶ: ὑὰὺ ἴογ [Π6 6] οἴ βαῖκβ ἢ ὑ8μοϑῈ ἀδύβ 58}8}} 06 βῃουί- 
δηθα. 

(δ) Ζηίενυαὶ 97 Ῥαγίϊα! απὰ ϑυρρτοιδοά ωμάσηιονί. Ὑ κεβ. 28--28. 

23 ἐν ἾΥ] [- 4., ἷλ ἴδ {πιο ἰπϊογτνοηίϊης Ὀοίγοθη ἴμ6 ἀοδίπμποίίοη οὗ ΦοΥυβα! οτὰ δηὰ ἢ οηὰ οὗἉ [δθ νοσἹὰ] 

᾿ς ΔΕ ΔᾺΥ Τηδῇ 818}} Β4Υ υπίο γοῦ, [.ο, βθγθ 15 [[886, ὁ] ΟἾτΙβὲ, οὐ [θγθ; Ὀθ6]θυθ ἐξ πού. 
24 ἘῸΓ {ἤθγα 8}8]} δτίβϑ [8156 ΟἸ τι βίβ, δῃὰ [4156 ρτορῃθίβ, δῃᾷὰ 8}}8}} βίθβνν στθδαὶ β'ρῃ8 δῃᾶ 

ὙΟΠάΘΓΒ; ἰηβοηθοῦ μα, 1 ἐξ τὐϑγα ῬΟΒΒ1 016, ἐΠ6Ὺ 588}} [80 88, 1 ροββίθὶς, ἰσ] 5 ἀθοβϑῖνθ 
25 (Π6 ὙΘΙΥ οἰθοῖ [ϑυϑῃ {116 εἷθοί, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς]. Β6Πο]α, 1 αν ἰοἱὰ γοὰ Ὀδίογθ. 
26 Ὑ Βοσϑίογϑ 1 (Π6Υ 8.14}} βδὺ αηΐο γοῦ, ΒΟ], ἢ6 18 ἴῃ {6 ἀθβοτῖ; ρὸ ποὺ ἔσῃ: Ὀ6- 
21 Βοϊά, λε ἐθ ἴῃ [86 βϑοσγαῖ σῃδιηθοτθ; Ὀα ον ἐξ ποῖ. ΕὟΓ 85 ἰδὸ Ἰρμίπίηρ' οοτηοίμ ουὐ οὗ 

{μ6 δαϑὶ [ΠΟγῸᾺ ἔγτοτα [μ8 δαϑί, ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν], ἃπα Βῃϊποῖῃ ΘΟΥΘἢ ἀπίο [86 νγαβίὶ ; 
28 80 588}} αἰβοὸ [80 5}4}} Ὁ6] 6 {μ6 σοτηϊηρ οὗ [Π9 βοη οὗἩ τὴ Ὁ6. ΕΥἰδ ἩΒΘΤΘΒΟΘΥΘΥ 

[ὙΠ τΟν67] [Π6 ΟΑΓΟΔΒ8 18, [6 γΘ Ὑ}}}} {86 68.0168 Ὀ6 ραὐ!ογοα ἰορθί 6 Γ. 

7λε Ααμαὶ Επὰ ὁ ἐλε Ἡγονϊά, Ὑ κπα. 249-81. 

29 [Βαἱ, δέ] Τηηπιοαϊαίε! γ αἴροῦ {86 τ] υ]αὐίοπ οὗ {Π0886 ἀδυ8 [186 }αἀφταθῃίδ οὗ 89 Νονν Τοῦ- 
ἰατηοπὶ ροτὶοὰ οἵ βαἰ γαἰΐου ] 585}.4}} τ086 βδὰμ [016 διιῃ 888}}] Ὀ6 ἀδγκθηθα, δηα ἴῃ6 τηοο 8}8]} 
ποῦ ρῖνα Β6Ὶ Ἰρμῖ, δηα {Π|6 βί818 8}8}] 14}1 ἔγοπι ἤθδνύβῃ, δπα (16 ροῦζϑθσβ οὗ [ἢ ὨθδυΘῺΒ 

30 584}} 06 Βμακθῃ: Αμπά {ῃ8ῃ 8}8}} ἀρρϑδγ [88 βίψῃῃ οὗ [86 ϑΐοῃ οἵ τωδῃ 1 ἤθαυθα ; δηὰ 



420 ΤῊΕΒ ΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΟΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

{μθὴ 8}|8]] 411 ἐ)6 ὑπ 68 οὗἉ 1Π8 φασί τηοῦγῃ [οοἰουταὶθ ἴμ9 στοαὶ ἤμπογαὶ οὔ 186 που], δῃ4 {Π 67 
88.48}} [ηὰ 53}}8}}] 866 [86 ὅοῃ οἵ πηδῃ σοτηΐηρ ἴῃ [οἱ ἐπί] (16 οἱου 8 οὗ Ἰιδαν θη πηὶ 

8] ῬΟΥΤΟΙ 8Πα γτϑαὺ ρίουυγ. Αμα ἢ 8}18}} [ν71}}} βοῃὰ [}18 δι ρ.6 18 στ ἃ στοδῦ βουηὰ " οἵ ἃ 
ἰσυμηροῦ, Δπα {ΠΟΥ 5118}} σαίμϑσ ἰοροίῃοσ μ18 οἰθοῖ ἔγοτῃ {πὸ ἔθου τ] 48, ἔγοτα ὁπ δά οἵ 
θανθ ἴο {Π|6 ΟἾΠΘΓ. 

ϑμαάάοηηδδε ο7 ἐλιά Οαἰαφίγορλε. ὙΈΒΒ. 82. 44, 

82 Νοῦν ᾿Ἰθδγη ἃ ῬΆγϑὉ]6 [(Π6 ΡΑ ΔΉ ]6, τὴν παραβολήν, ἑ. 4., οὔ π6 βυθ ἀξ Δρρδασδηοο οἵ (δὲ ερὴ 
οὔ 186 νου] 4] οὗ [ἔτοτὰ] ἰῃ8 ἢρ' ἔσθ; ΨΥ Βθη 1}18. [118] Ῥγθο 18 γϑὶ [18 ΘΙ ΓβϑαΥ Ὀθοοτηο, 
ἡδη--- γένηται] ἰοηά6Γ, Δ ρυύίοίἢ ἕο Ἰθαν δ, γ6 Καονσ {Ππαῦ ΒΌΤΩΤΩΘΥ 15 ὨΙΡῊ [Π 681, ἐγγύς, 

33. δ ἴῃ τεῦ. 88}: 5 ο 1 ΚαΊσ]58 γ6, ΠΘη γ6 8}}8}} 566. 8ἃ1}} {Π|686 ἰῃηρα, ΚΠΟῪ ἐμὲ 11 18 ΠΘΆΓ, 
84 ευέη δὶ [ῃ68 ἀοοῖβ. ὙΘΙΠΪΥ 1 ΒΆῪ υπΐο γοῦ, 1 ἢ15 ρϑηθγαυ ἢ 5}}8}} ποΐ ρ885 [αιν8γ], 1}}} α} 
35 8686 {μὶπρ8 δ6 [1816 [ἅτϑ ἄοπθ, γένηται]. Ἡθάνθῃ πα δαί 8|}4}} ρα88 ανγᾶν, θαΐ ὩΥ 
36 ψογὰβ β8[18}} ποὺ ρᾶ88 ἄνγαῦ. ΒἘΒυΐ οὗἩ ὑπδῖ ἀδὺ ἀπὰ ᾿ιοὰγ ἱκηουσθῦδι πὸ σπαπ [0}6], δο, ποὶ 
81 η6 δῃρο]β οὔ ἤθᾶνϑη [ποῦ {ῃ6 βρη], Ῥὰΐ τὴν [{}}68] Ὁ ἘΔΙΠΘΓ οὐγ. Βαϊ 8 {Π6 ἄδγϑ οἵ 
38 Νοο [Νοδ}}] 1σεέγέ, 80 8]}8}} α͵8ὸ [80 8}}8}} 06} Ὁ 17Πη6 σοπηῖηρ; οὗ {Π6 ϑοῃ οἵ τῆϑὰ Ὁ6. ΕΓ 

88 ἴῃ ἴΠ6 ἀαγ8 ἰμαὺ σγοσα Ὀθίοσθ {π6 ἤοοα [88 ἴῃ ἰῃ6 ἄδγβ Ὀθίοσο ἴμ6 ἢΠοοὰ] {λον ᾿γοῖο 
Θϑίϊηρ; πα ἀπ ΚΙ Ρ, Τρδυτγϊηρ δηα σιν ]ηρ [ἢ τρϑγγδρ6, 180} ἐπ6 ἀδΥ τῇ Νοβ [Νοδ}] 

39 οπἰοτγρα Ἰηΐο [ῃ8 δΥκ, Απάὰ Κηθν ποῦ πη}}} {Π6 οοα σδηηθ, ἃπα ἰοοὶς ἔπ θ τὰ 411 ἀνγαῦ : βὸ 
40 5}18]} 4130 [8}8}} 6] Ὁ 06 οοτωηρ οὗ {1:0 βοη οὗ πιδὴ Ὀ86. ΤΉΘῃ 8}8}} ὑνγο [π|6Π] δ6 ἴῃ 
41 {μ6 6] ; 1Π6 οπα [οπ6, εἷς] 5841} θ6 ἰάκθη, δηᾶὰ (ῃ86 οἴμοῦ ]οἕ, Ὑπὸ τοοηῖεπ δλαϊὶ δ 
42 ρτἱπάϊηρ δ {116 τα}}}; {π6 ὁη6 [οπ6, μία] 8}8}} Ρ6. ἰακβϑη, ἃπα {}6 οἰδοῖ δ. ὙΝ αἰεὶ 
43 ἰμογοίοσθ; [Ὁ γ86 Κῆον ποῦ νγρθαῦ ποὺγ [ἀδγ]} Ὁ γοῦν Ἰμοσὰ ἀοῦ οὐμθ. Βυῦ Κπον (88, 

(μαὺ 1 (86 ροοάπηδη [πηϑϑίεγ] οἵ μ6 πουβθ [ὁ οἰκοδεσπότης δα Κκποντῃ ἴῃ Ἡ μαὶ πδίοὶι 
{86 {Π|6} σγου]ὰ σοπχθ, 6 ψουἹὰ ᾿ᾶνο σγαϊομοα, δηἂ ψουὰ ποὺ Ὦδνο βυβογθα ἢ}5 Ἰιουβα 

44 ἰο Ὅ6 Ὀτοίζοη ἃρ [{ΠτουρὮ]. 5 ὙἸὙΒοτοΐοτθ ὈῸ γ8 4150 ΤΘΑΥ͂ : [ὉΓ 'ῃ ϑο δ ἂμ ΠΟῸΓ ἃ8 γὸ 
{81} ποῦ {Π6 ϑὅοῃ οὗ τηδὴ οοτηθί}ι, 

1 γεν. 3.--ἰ[ΤῈ6 Ὀεϑὲ διοίοπε δυϊμογ 165, ̓ βεϊμάϊης Οοὰ, ΒιΒαδῖξ., οἵαις ᾿ξησοῦς, Δοὰ τεδά: ὁ δὲ ἀποκριθεὶ: εἶ 
πεν.--Ῥ. 81] ' ὶ 

3 Ψοτ. 3.-- Το Οὔ! ρδίοῃ οὐ οὐ 1η Οοὰὰ, Ὁ... Ε-, δ δὰ οπιεηἀδίίου.. 
οι, 6.-[Ὁρᾶτεῃ μὴ θροεῖσθε, Μεγεῖ: δελοέ ομοῦ τον, ὀγϑολνυεοξοῖ πολέ; Τληρο: βολαυσὲ αὐ ἀοολ ἐγ- 

ϑολινδαξοὲ πέολί, ἐ. 6.. Τοῖς ὑρ, Ὀυ τ 00 ποὶ {τἰκιθηθᾶ: Οομδηῖ: 70ζ9 λεεα, δ6 ποί ἱγουδίεα. Μή ἰα ποὶ ἰο δ δοβηδεϊοὰ 

ψὶτ ὁρᾶτε, δἷποο ἴῃ 815 δδδο [ζ σου ]ὰ σϑαπίτο θροῆσθε ἰποϊεδὰ οὗ θροεῖσθε. Ἰΐδηδ6 ἔμ τὸ τουδὶ 6 8 ουϊησηδ δἵϊον ὁρᾶτε, 
88 ἰῃ [26 Ὀδδὲ ΘΠ Ι0η8. (846 Οὐπηπὶ ἐπ ἴοα. απὰ [πο γ, ἢ δδ, 1δὲ ζυοϊποΐο.--". Β.} 

4 Υοτ, 8.---Ἰ Δοδσηδης, αἴτον Ουὰὰ. Β., Ὁ., [4 οἷο... οὐ 5 πάντα. 
δος, 1.---αὶ λοιμοί ἰ6 οπαμέτοά ἰῃ Οοάά. Β.. 1)... Ε.. ὉΥ 1,Δοδυλδῆπ, ΤΙδο ποτ [4180 Ὁ Ὑτοξυ}]ε5 διὰ ΑἸΐογὰ). Τν 

Οταίβϑί 0 ΤΑΥ͂ ὍΘ οχρ[ αἰ ποὰ ἴγομῃ ἴ86 δία! τὰ 6 οὗ 6 ργοοοάίης λιμοί, νεῖ 186 οοππθοίίοη τοαπίγεϑ λοιμοί. [(οἀ, Εἰραὶι. 
τεδὰδ: σεισμιοι καὶ λιμοι, τογογβίης [6 ογάδσ δῃὰ οπιη της λοιμοί, Ἐδιηῖποδ δηὰ Ῥεδβί ! ἐμ ο65 δσὸ τἰδυδὶ δοπιμαηίοῦα, 
"Ὁ ΤΤῚ ὑεὴ ΠΡΟΥΘΙΟ: μετὰ λιμὸν λοιμός. Το οἰγπιοϊορίοδὶ δἰ κα! βοοϊδου οὔἨ [680 δοβπϑῖθ ἔϑστηδ ἴ5 8 ὕἰδίης οὐ παρ δῇ 
ΔΎΓΩΥ.-- "Ὁ, 8. 

ἶ γεν, ϑ. [μαίδυν διὰ Τιδηρο: Ογμοϊ ὅ6» Ῥεγιεσ δίκης; Ἑπαοϊὰ: σγᾶμνεϊ ὅε6 Ἐγδίαγτεπε; ΜογοΥ : ὅπ δολουμιὶ 
ἀφ» Ῥεγιοίμπρ ; ὙΙα,  αὐονιέπαίίο ΠΟ ὙΠΟΝΙΣ Ἐπ Ποῖρα οὖν ΕὨ ΖΔ Υ᾽ ὁγδίοῃ, οὗ πὶ! οἢ Οοηδηὶ δαν: “ἈῸ βαρδε τυῖο 
ὁ8ὴ Ὅθ αἰνγοη [ῸΓ (ἢ 8 ργοζηδαὶ ἔσγπι οὗ ἐχργοδδίοθ. ΤὴῸ ἨθΌγαδίδπι [8 88 πδίτγαὶ βη ἃ 1π16}}|σ! 016 ἐπ ἘΠρΊ ἢ 65 ἴῃ ἴ8Π6 Οτοεχ; 
δυὰ ΔΩὨΥ͂ δο]υἰίοη οἵ [ξ [8 ΘΟ ΡΥ ΔΕ Υ ΘΙΥ Ῥοαὶς δπὰ ἰΔΠ10 ἰῃ ΘΧΡΤοδδίοῃ." ,366 [δηᾳο 8 Δἰεσείίοαἑ λ᾽οίδα ἐπ ἰο06.---Ῥ, ὃ.) 

γον. 1ὅ.-- [Ἐν] ζεοῦο, Τ,δορτηδηπ, Τβομβοπάογζ δὰ ΤΎΊΟρΟ]]ο τοδὶ: ἔστ ός, Ὑῖτ 8 ΠΌΠΟΙ οὗ ἔπ Ὀδδὶ πεἰ2] Μ58.. 
αξ ΜογοΣ δπὰ ΑἸίογὰ ἀοίοπὰ ἔμ ἐδαξ. γθσ. ἑστώ τ, διὰ τοφαγὰ ἔστός 88 8 ΒΤΔΙΩΤΩΔΌΏΟΑΙ δογγθοϊΐοη ἴῃ ἰρβόγδηςο ἴμὲὶ 

ἑστώς ἰ6 ποπίετ. 8:6 Μαια, "Ὁ. 446, δῃ ὰ ΜοΥοΣ ἐπ ἰ06.---Ῥ, Β.] 
δες. 1ὅ.--[Ὁ ἀναγινώσκων νοείτω, Δ ῬατϑοιΒεῖ]6 τοιροσκ οὗὁἁὨ ἴπ6 Ἐνδηρκο δῖ (μθ ποθ ἀναγινώσκων ἱπδιολὰ οἵ 

ἀκούων), αηὰ ὮΡΥ ΙΔΔηρὸ ῥσίηἰοᾶ ἴῃ 8114}} ἰγρο: 226" 1.684} 6716 ατρΓ; Οουδηῖ: ἐεὲ λίπ ἐλαΐ τοασεϊλ ταν; Οβεορθεὶ " 
φοασον, αἰζεπα.---Ῥ. 81 

9 οι. 11.-- [186 στ ο4] οὐ  Ποπδ, Γαομτοδηη, ΤΊδοοπάονζ Ὑτομο θα, ΑἸζοτὰ, τοοά: τὰ ἐκ τῆς οἰκίας, ἐλ ἴλέπρε ονΐ 
ο7 ἐλ λοιιϑε, ἱποϊοδὰ οὔ τι (απ γίλίπρ). Βπὲ Ιδηρο, ἴῃ Ηἰ8 Ὑοσαίου, ργεΐοσβ ἔμ ἐεαέ. γες, (δέιοα 8), τ ΒἰοΒ 15 δαρροτγίεἁ ὉΥ͂ 
Οοά, Ὁ., Ιγϑῃεθῃδ, δι ἃ ΤΩΔΩΥ δυϊμοσί ἰθ8, δπὰ ῥγοίοσδυθ 8 ἴο δεη96. Οοᾶ. Βίπαί!. τοδὰβ 1 ά.--- Ὁ, Β.} ᾿ 

19 ὙοΣ. 18.-- ΤῈ δἰηβυίοτ: τὸ ἱμάτιον, ἰδ δυρροτίεὰ ὉΥ 1,δοδτηδηη, [ΤΊΘρ6 1166, αὐὰ ΑἸυγὰ, Ὀπὶ ποῖ ὮΥ ΤΊβε δ Ὁ" 

ἃοΥ͂], δοοοτάϊης ο ΤΩΔΗΥ͂ δποίοπὶ δαϊμοσί τε, [α]160 Οοα, Β!πδἰ 1.1, δὰ 786 τῆογΘ δρργορτίδίο ἴπδὴ 86 ΡΙ ΤΑΙ, τ ὰ ἱμάτια. 

Ἠο πο ἰδ δἰτεδὰγν ἀγοδϑοὰ 005 (869 Δ61]ἃ ποϑὰδ ΟὨΪῪ Μηἴ6 οἰοδὶκς [07 [89 ἸΟΠΥΠΟΥ. 
Ὗ γοτ. 41.--ἰ Ζοον ἰδ δῖι δσα ρ δα ζΖί:κ ρους οἵ Κιης δαιπιοθδ τουίβεγα, δηὰ δου 86 οταϊ ἱοὰ δ ἴῃ 8 Αὐἱϊδοήσεὰ 

Ψοτχείου οἵ [6 Ρ8Γ8116] ραβδαζο, Μίατὶς χἹ!, 19, μόσο ἴθ6 Οτοοὶς Τοδίδσηθῃϊ Γοϑὰδ 85 ὨΈΓΕ; οὐ μὴ γένηται.--Ῥ, 8.] 

18 Ὑοσ, 42.--[οτ: 70» ἐλ6 δαὶ (7 ἐλ ολοβϑὴ (διὰ τοὺς ἐκλεκτού:). ΑἹ] 186 Φδηΐοῦ ἘΏμΠΙδμς Ὑ ὀγβίουβ, ἤγοαι Ἧ [0119 

[ο ἐμδὲ οὗ ἔθ Βίδιορδ, Ββανο ολοδϑϑῆ ἴυτ δἰϑσί, αινὰ Οομδηὶ ἀοήεπὰδ 1ξ δα ὑγοίεγδ 6. ΤῈ σϑυΐβοσθ οὐ ΕῚῸΠΡ δωπλεδ δγὸ ἰβοῦῦ- 

εἰδίθηί, τοπάοηίης ἐπ ποτὰ ἐκλεκτοί: ολοϑθβ ἰπ Μδίιί. χχ. 16: χχὶὶ. 14: 1ῆκο χχί!!. 85: Ευπι. χτί. 18: 1 Ῥεῖ. 4,3 

Ἐν. χυί!. 14, Ὀαὶ ἴῃ 41} οἴμαῦ ραϑδαζοδ: δίδοί. [{ἰδοὲ Ὅο τεϊδί υϑὰ, [ξ διου!ὰ ὍὈ6 ομιβδηροὰ: 70. (λ:6 δα δ 0" ἐλ οἰεεί, που 

6 διωοοῖΐδο ἴμδη 0» λό οἶϑοξ8 ϑα 6, Ὀοΐοτο ἐλοϑα.--Ῥ. 8. 

18 Ὑ τυ, 34.--[Ὥστε πλανῆσαι, οἱ δυνατόν. 8εθ Οοπδβαὶϊ ἐπ ἴ060.) ὮΟ αἶδὸ οθδηβοθ ἴ89 δοϊμοτισοὰ τοβάοεβῃ οἵ 

«λανῆσαι, ἐο ἀφοούφο, ἰμῖο : 0 ἰφαὰ αείσαγ, ἴὼ [16 νημοἷο οἰαρῖοι.--Ἐ. 8.} 
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ἴΦ γεν. 91.--[Καί, αἴον ἔσται, ἰδ οπ!ὐδᾶ ἰη [Ὁοὰᾶ. 8[η411.], Β.. Ὁ. αἱ.. Σδομαγδον, Τίδοποπάοτί, [Ττορ61168, ΑἸίοτά]. 
16 Ψογ, 28,-- Οοὐὰ, Β.. Ἀ,. 1. [8ἰ.4.1.1. 1δοδυιδηπ, Τιδοβοηάοτί, [ΔΙΟΓα), ὁπ γ άρ, 70». 

16 σον. 81.--Φ ωνῆ τ ἴ6. τ δηϊίης ἰὼ [... Δ., αἱ. ΟἿδοσ δυϊβου 86 μδνὸ ἰξ Ὀδίυτο σάλπιγγος, ΟΥὨ αἴϊος 1ξ σῖϊὰ καί. 

ἴδΔηκο: πὶ εἰπὸν Ῥοδαώπθ θη ἑα μέσο βολαιϊδ; Ἐπαϊὰ: τί ἑαιίονα Ῥοεαωποηϑελαῖς. 
1 γον. 82.--Ἐκφύῃ. [ἴὋὉ κλάδος [5 ἰδ δα )θοί, δ ἐπ ἴμ9 Ε. 7.1 Ἐτ᾿ σϑομο, 1ϑομταθπη, αἱ., υυσὶο ἐκφυῇ (δὲ 7οϊέα 

οὐξέα “ον πὸ). 
18 ες. 86,--Οοὐά, Β., Ὁ., ΑἹ]. βὰἃ: οὐδὲ ὁ νΐός. ῬτΤΟΌΔΌΪΥ δὴ ἰηδοτιίίοη ἴγοαι Μδυῖ χί! 82, Οοπίγα Οὐ χθῃ, 

Αὐἰδαπαβίυβ, δότοῦιο, [Ὁοὰἂ, Βἰπαίξ, μδ Ἰ"κϑισίβο ἔθ οἀὐἀ!οη οὐδὲ ὁ υἱός ἀἴοσς οὐρανῶν, κρὰ ΙΔομτηδπη δορί ἰξ Ὁ 
(δὸ τοχὲ, 105 οὔδει 9 ΠΛΑΥ͂ ὯΘ ΣΊΟΤῸ 6851} ΦΧ Ια πο ἔγοπι ἀοοίτπϑὶ 
ἰῃ Μαγκ. ὕϑγοιηθ, μούσουοῦ, βαγ ἴΠδῇ ΔΟΠΊ6 1,δῖ] η Μ69, τοδὰ πδριεα 

λου ποῦ λαδεέω αἀὐδογἐρέμτη," ἀπὰ ἀςοοτάϊηρ, ἰοὸ Αἰμδηδοίοβ ἰΐ 88 αἸοσοὰ δὲ 9 Οουπςο!] οὗ Νίοια, Α. Ὁ. ἐφοηιρίανγένιβ 
825. τηδὲ 1.686 "τνογὰ8 γογ9 [ἴῃ Μδυκ 08]γ.---Ῥ. Β.] 

ἡπάϊοθ ἴμδὴ [5 ᾿πϑοσίοη ἔγοπι {π:6 ῬΘΊΘ 116] ράββλρθ 
ἐμ, Ὀπὶ “1 ατροῖβ, οἵ ιαρίνδ ΡΣ βόσεὶ εἰ Ρίονἐξ 

1 γΓ. 836.--[ ΤῊ οὐεῖοαὶ ϑοιτοοϑ οὗ 1ζΔοδτηδηῃ δηὰ ΤΊΘ ο 168 οτος μον δἵον ὁ πατήρ. Τὶ 15 τηϊβοίηρ ἰὰ Οοὰ, Βιπεῖί, 
85 » .}} α8 ἰα (οὰ, γαιίοαπυδ. Βαὶ ΤΊδοποηὰοσί δηὰ ΑἸέυτὰ γοίλη ἰϊ.--ὶ Β.] 

30 ον. 81.--ἰ[οὕτως ἔσται, πἰϊθοαὶ καί, τ! οὰ 15 ἔβγονση οαξ ἐπ 411 οτί εἴἰςδὶ δά οηδ, δὰ ρΓΟ ΔΌ]Υ [πδογιϑὰ ὥοτι 
16 μαγϑ} 61 μϑϑβασο ἴῃ [μὑἶχὸ χυί!. 26.---Ρ, Β.] 

31 γον. 89.--ἰῥἰΟὕτως ἔσται, “81. γοτ. 8, “Ποῦ ἔμο καί οὗὨ [0 ἐεωξ γδο. 366 1.8 ετἰ τἰοαὶ οἀ!ουα. Ὅτ. 1.δηρ6, 
πονονογ, ΤοϊΆ 5 [ζ πὶ ὈΟΪΝ 64868.---Ρ. Β.] 

8: γον. 42.--Οοάά. Β., Ὁ., [81π8|}., οἴα,, 1,Δο;τααπη, Τιεοβοπάοτί, ΒΙοκ, Μέογον, [Ἑτοξ961166, ΑἸίοτὰ], τεδᾶ : ἡμέρᾳ. 
ΤῊο τοςοϊνοά τοδάϊηα: ὥρ ᾷ, [5 ργοῦθον ἰδίκοη ἤγοτῃ γϑτ. 44 δὲ 8 ΊΠΟΣΟ Ἵχδοῖ ἴῃ. 

ἜΣ Ὑγ, 43.--[διορυγῆναι, ᾿ξ : ἀωσ διγοιρῆ; δὴν ὑμαμόυα ὄσδ8 Δρρὶ]ἰεὰ ἰο δὴν τηοᾶθ οὗ ἔοσοίης δῇ ΘΓ ΏῸ9 
ἰοῖο α ἀπο ἐπ ΟΣ ἐζογθῃθι,66 ζογ μ᾽ απ άοτ, " (Οομδηῖ»--Ῥ. Β. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΘΑΙ, 

1ἠϊεναίεγε ὁπ ἰλε Οεπογαὶ Θιδ]οί.---Ὥ ΒΝ ΕΒ: 126 
Ογαΐδδοπς Ολγνὶδίς ᾿δολαίοίοσὶ δέμας αὐ 1844. Ε. 

,α Βονγμανχκ : Το Θεοοηα Οπιΐπρ. ἐλε δίσις ἐλό 
βϑοη οὗἹἩ απ ἐπ ἰλὲ δαυεηδ, ἘΡΕ 18ὅ0. . Βονυ- 
ΜΑΝΝ: : α ΤὴΎε 1 αὶ ἄρ υδν τ, 8ὰ οα,, Βουϊϊπ, 
1856. Ο,( 7. ΜεΥΚΕ: ἐοσίοαξ 1) ϑοοΌϑε5 
ἐπ λίαί!. τχῖυ. απά “αυ., Εταηκῆ, ἃ. ἀ, Ο. 1867. Οκα- 
ΜμΜκε: 716 Τρολαίοί, 22δο. οΥὙ Ολινὶδί, Μαξί, ταῖυ. απᾶ 
ααὺυς, ϑιαϊίρ. 1860. 

16 [85 ᾿ἰγοἀυσοα τηϑην οὗ ἴμο86 βΒυ ]οἰβ αὖ 8 
ΘΑ ον ροἰηϊ, οὗ. χὶΐ, διὰ χυὶὶ, ἘΟΙ]οσίς ἰῃ Γι ΥΒ 
ἰσαοῖκ, ΒΒ] οοστηϑομορ, Ηδβο, αηὰ Νοαμοῦ τηδαθ 
[λι}κ6 8 τὴ. οτἱ σία] δοοουῃῖ; αὶ ἀο Ὑ οἴΐα δῃὰ Μαεγ- 
ΟΓ, δῃηὰ δβρϑοΐίδ!]ν αἰ80 Ὁ. 7. ογοσ ἴπ ὑῃ6 ΤΩΟΠΟΡΤΆΡΕ 
ᾳυοϊοα, αν βυοοοβϑ. ΠΥ οοπίοηἀρὰ ἀραϊηϑὶ ἢ 8 
νον. Μαιϊίμον 8 υπἀουδυραϊγ τὰς ἰοδαΐηρ' δα ΠοΥ 
ἴῃ 4}1 [86 αἰβοοῦγδθοθ πιο Βᾶγο αἰγοοῦ γοίογοησθ ἰὼ 
ΤΠ οοογϑεῖα το δι 008. δηα ΒΗΥ͂ ΟὯΘ τησϑὺ ρογοοῖνο ἰῃ6 
Θχοοραξῃς οαγ6 ψΒίοι ἢθ ἢ88 δρθηΐ ΟἹ 41] ὑπμ6 1ογ δδ 
πογὰβ ὕροὴ {ῃ5 βυ ] οὐ, 
ἴνθῃ δου ἰῃ 86 αἰνβίοη οὗ ὑπ ἰοχὶ, 18 δ ὈΒ 8} 18]- 
Υ ἴ8Π6 βΒ8π|6 88 18 ρίνϑη ἴπ ἰδ 1,αἰΐη ἀϊδβουιδο οὗ 
Εταγὰ οὐ ἴμ6 δϑοβαιοϊορίοαὶ Ῥαββαροβ οὗ {π6 Ν. Τὶ 
(ὲεεεγίαϊο αὐἀυέγειδ ἐγγοόπεαηι ποππιμίογρι ορίπίο- 
πη, Ολγιδία Ολνδσυιθ α ἐξ εχὶεἰτηχαξ8δά 
»Ῥενγλιδεηπίωῦ, 7076 μέ ππέυσγειι για οίμσι ἐρϑογμηι 
αἰαίε διερεγυεηὶγεί. Ετίδησοι, 1842), ἀπά ἴῃ ἢΐ8 
Αγ Εὐυαησοῖ, Οδεολιολέο, Ὁ. 4901. Οχ ἰδ6 ἰὰν 
οὗἩἨ Ἔγο]16 Ὁ] τοργοϑοηϊδιοα, ΘΟ} ΤΥ οῦον οέδιι, ἰὶ, 
8, Ρ. 1δὅ8. Αοοοτγαΐηρ ἰο Ποτηθῦ, γοῦβ. 4--14 ὀχ οἱ. 
6 ἀδονδὶορταθηΐ οὗ [26 ρΌΒρΕΙ]; ΜἘἢ116 τιμδὶ (Ο]]ΟὟΒ, 
ἔτοταηα ψοῦ. 1δ, χα ἱ 18 ἴπ6 ἈἰΒίΟΓΙΟΔΙ ῬΓΟΘΟΒΒ οὗἩ 186 
ΟὨ γι ϑιίδῃ γο  σίοη. ΜΟΥΟΡ τοραγὰβ ἴδ βοοίϊοῃ ἰ0 ΨΘΥ, 
ὅ .Β ἃ ὈΓΟΡΑΓΔΙΟΣΥ ἩΓΑΓΏΪΩρ Ὁ ἔλϊ8θ Μοββίδὴβ : 
16 ἃ σοπίϊπυουϑ δα ϊ δἰ οῃ οὗ [86 διίατο ἄτη το 
186 ἀοπέγυσίοη οὗὨ [86 ἰερῖ6. δ ΥΥ οἰΐα αἷ8ὸ [8 
[ΑἸ]. το ἀἰβοογ [86 ογρδηΐο οοπϑίσαοίοη οὗὨ 186 αἷδ8- 
οουγθο. ον αἰδιϊησυΐϊθϑηθ8 ἃ βαοοῃα οοτηΐης οὗ 
ΟὨγῖϑι, Μαῖι. χχν. 31, ἔγοτι 186 8τβὲ οοσηίηρ, οἢ. χχὶν. 
23, Ὀυὶ νἰϊουῖ δυρρογὺ ἔγοπι {86 γοϑὲ οὐ δουίρίαχα ; 
αἰ που ἢ ἐΐ 8 ΘαΌ Δ} Ὀά8616885 ἴο τοραγὰ {86 οοτηϊην 
οἵ Ομ γῖβι ἰο [6 ἢτγβὺ γοβϑαγγοοιίοῃ 88 δἰ οροίμον ορίγιυ- 
6]. ΟἹ Φ. Μογοῦ υηἀεγβίαη 5 Μαὶϊϊ, χτὶν, ὼ9-81 οὗ 

4ΦΙΝοῖ {η6 Οὐπηπιοηίαϊοῦ ψι ἢ μοσὰ ἴΠ6 ΒΩ. ΓΔ], 
ἐεοτίουη δ ΝΥ ἘᾺΝ ὙΒο60 Ομτίϑιδῃ Ὠστη9 ἰδ Ἡοίδγίοι Αὐζυδὲ | γθη Ταδοί(8 δρϑαῖκϑ οὔ 1:6 οσίγεοσάϊμδσΥ 
ὙΠ 61ηι. 

Τα ογάδνρ ν ϊοἢ πὸ αν 

π6 ἡαάρταοηΐ ἀροὴ Φοτιβαίθτ ; ἃ υἱϑν πο Β88 πῸ 
ἰουηἀδθοι ἴῃ ἰΠ6 ἰοχὶ, δῃὰ πιο ονθγίασιβ (6 ογ- 
ΟἾϊ 81 οὐζαηϊζαίίοη οὗὨἨ ἰῃ9 τΠΟ]6 ὑσορῆδθογ. Ασοοογά- 
ἰηρ ἴο [Ϊ8 νίονν, ἰὑ 18 ἰῃ νϑῦ. 86 ὑπαὶ {π6 δῃὰ οὗ 86 
πο ]Ἱὰ Ὀορίπθ ἴο 6 γοΐοστοὰ ἰο. ; 

ΕἸΒΕῚ ΟΥΟΙ, 

ΟΡΌΤΗ ΒΕΡΟ ΟἹ τε Πα Τλίηρε ἀἄοιοπ ἰο ἰδὲ μά 
97 ἰλε Ἡγονίά. ὙΜ ββ. 1.-14, 

γεν. 1. Τὸ βῆουν ἘΠτὰ 186 Ἠυϊϊΐησχα οὗ ἴ8ο 
ἴσα ]19.---Νοῦ ΤΉΘΓΟΙΥ [86 ἰθῖωρ]6 ῬγΌρϑῦ, ναός, Ὀυϊ 
186 οΟἸ]οσῦνο ἱερόν, ἀΠα ηοΐ ΟὨ]Υ {δ 6 διγιοίαγα, θα 186 
γατῖουϑ βίγαοίαγο8. ΘΟΙπροβίηρ {86 ἴοτρ]8. Τὴ Ηδ- 
τοῦΐαη σοῃδυτητηδίΐοῃ οὗ ὑῃ6 ἰορ]6 οὗἩ Ζουυθθαθοὶ 
(Ψοβϑρῇ. «Ἃπέφ. χν. 11. Μεἰϊ, ψιια, ν. δὴ τγὰβ 
ἰπ 86 οἰχιιιοοηιἢ γοαΐ οὗ ΗδγοάΒ στῦ]ο ὅώρὶ 20 8. 
σ.}. ΤῈ ἴθρ]θ 1156} τᾶβ Βηϊβῃδα (Ὁγ ἐμ ῥγίοβίβ ῃὰ 
1,ον 68) ἰῃ ΟΠ6 γϑᾶν δηὰ ἃ δ]: (06 οαΐοῦ οσουτί! ἴῃ 
εἰμί γϑασβ. ““ Βαϊ [88 Βυσοαββοῖβ οὗ Ηογοὰ πϑης οα, 
ἂὺ ἰηύονναϊα, τὶ ἰῃ6. οὐἱου ]αΐηρβ, ἄοντῃ ἴοὸ (86 Ὀ6- 

Ἰηηΐηρ οὗ πὸ Φ6ν Βῃ ᾺΓ : πὰ ΨΦοΒορἢυΒ 6118. υ8 
ζαπιὶ. Χχ, 9, 7) (παὺ ἰῃ6 ἰδ ρα τγὰβ ποὲ βπίβιι δά 
ὉΠ} (6 ὕπιθ οὗ (8 ἰαβῖ ργοουγαῖον Ὀὰὲ ὁπ, ΑἸ ἰπαΒ : 
ΘΟΙΡ. Φομ ἰϊ. 20.) μοῦ. ΦΨοβορῆυβ ἀδβουϊθοὰ 
ὙΠῸ, δατηϊγα θη 186 ἘΠΕΒΙ ΟΕΠΕΡ οὗ [86 Ὀυϊάϊησα, 
ΜΒεῖϊ. “μά. ν. ὅ, 6 [πὰ Απέφ. χν. 14]."---απὰ νῖὰ 
ὑμῖ8 ποπάογίαὶ ἤουβθ οὗ π6 ἱβθοογβου ΨΦοβὰβ πουἹὰ 
δαγτο μοί μἷηρ ἰο ἄο, Ὀδοδυβα ἴπ6 Ποιιδ6, ἔΌυΒδ θη οὗ 
106 δρίτιι, δὰ Ὀδοοπηδ ἃ βρίὶτϊαδὶ συΐη, ΤῊΘ ΠΟῪ 
ὑθ 1016 Βεοιηθαὰ ἰὼ ῥγοιηἶβα ἃ ΠΘῊ Βρτίῃρ οὗἩ [86 76 ν- 
ἰβῃ ᾿ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ : Φθδβι8 ΒρΟΪΚΘ οὗἩ {πμ6 ὁπὰ οὗ {86 ἰδηρῖο, 
δια οἷν, δηὰ 8}} {ῃ6 οἷα ΘΟΟΠΟΙΩ͂ οὗὨ ἰπίπρβ, ΤΈΘΥ 
Ροϊπιοὰ Ηἷδ δἰξθημιίου ἴο (ἢ}6 τϑιαρ]6, τ ΐοἢ ἸΠΘΥ, 8018 
οὗ (811166, δὰ 8ο οἴῃ οοπίοιρ)]αἰρα τὶς διηδσο- 
Ἰαθηὺ 88 ἰὴ σταμάθθίὶ οὐ {Π|6 ΟὨΪΥῪ βαποίυλεΥ ὉΡΟΣ 
ΘΑΓΝ ; τοίουτίπρ ὈΓΟΌΔΟΙΥ ἰὸ {86 ἀροϊαταίίοῃ οὗ .[6- 
ΒΒ ἰῃ οὗ, χχὶϊ, 88 (ΟἈπγγξοβίοῃι, ΥΥ οἱ, Μϑγοσ ; οοη- 
ἔγα, ἀ6 Ὑ οἰ) τῖῖὰ ἄθορ ομλοίζοη, αἰπαοβὲ ἀουνην, 
οΥ δὲ ᾿ἰϑαϑὲ ἱπίογοθαϊηρ ἔοῦ ἰῃὴ6 ἰδωρῖθ, ἐμαὶ ΟἸγῖδι 
τηὶσηῦ ῥγονϑηῖ ἱξ ἔγοτα [8]ΠἘΠπρ' ἰπΐο τυΐηβ. 

γεν. 2, 599 γ ποῖ 811 ἴο60 ἐπίηρη 2---Οαδδα- 

κ᾿ [186 τηλγῦϊθ, 86 ἐ61}8 18, Ὑγῶϑ 80 τ ΠῚ ἴδαὲ (6 Ὀπ]Πἀΐης 
ἐρρ οτος δὲ ἃ ἀἰδίδησο ᾿{κὸ αὶ τηοππέρλίη οὗ ϑδον,, δηὰ ἣν 

Ἰάϊπξ 88 ἀδ:χί ης δ ἰῃ0 γδγβ οὗ 100 δη, βο)9 οὗ ἴδ 9 
ΒῖΟὨ65 Ὑ6ΓῸ ζυγίγεῖνο οὐ] 8. ἰοηρ, ᾶνο ΙΓ ΡὮ, διὰ δἷχ Ὀγοδώ,. 

ΤΑΔρΙ ἤοθηοθ οὔ᾽ 
1.9 Ἡοτχοάΐδη ἰθη)ρῖ6.---Ρ. Β.] 
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Ὅσοι, δῃὰ ΣΩΔΩΥ ΟἰΟΓΒ, βιαυι]ϑὰ Ὀγ (δΐ5 βδοηΐθηοο, δυο 
Ῥτοροβϑὰ ἴο οἷηἱὺ [ῃ6 οὐ." Ῥαδυὰβ : 220 ποί ἰοοΐ ἴοο 
"πεοὴ, αἱ ίλεδε ἰλίπρε; Ὀαὶ (8 που] τγοααΐγο μή ἴη- 
διοϑδὰ οὗ οὐὁ 6 Υοἴϊα, ΤΟ] ον ΟἸγγβοβίομῃ : Ὸ 
γο ποῖ τηδτγοὶ αὐ αἰΐ ἰλὶδ πιαρηίβοεηοε  Ἡαγοτῖβ ἰῃ- 
τογργοίδιίοη 8 811}} τηοσα υπΐουπαδᾷ δηὰ ἀιθΏ Δ ]6 : 
ο γε ποὲ 8εὲ αἴΐ ἐλὶδ  πιδταΟἾΎ, [Π6 υἱϑίοῃ οὗ Ψε6βυβ 
δοποογηΐης ἴΠ6 ἀοβίσιοίίου οὗ [86 ἰδτηρῖθ, ἃ8. βοιμθ- 
ἰδἰην ῥγοϑοης Ὀοΐοτο ΗΪ8 ογοϑ Βαυὺ (6 Θχργοββίοῃ 
8 τοιοτίολὶ, δηᾶὰ ἱπίγοάυοοβ ταὶ ΤΟ]Π]ΟΝ8: ΠῸ γθ 
οὶ ΓΟΔΠΥ 866 41} ἰῃθθ6 ἐπηρθ γοῖ ἢ ϑβόοη 8881} γ 
806 ἰπότῃ π0 τόσο. Τῇ6 ἱπαρτηθηὶ Μ111 ΘΟΠΙΟ :---ἰῃο 
ἀρφδβιγυσίοη οὗὨ ἴδ οἷτγ ; (Π6 Ὀυγηΐηρ οὗ 186 ἰδιρ]ο ; 
Ηδατγίλη᾽ 8 βίδῖας οὗ Φυρί τοῦ ὉΡΟῚ {{|6 βἰΐα ; Φ0118}} 8 
ψαΐῃ αἰϊοιηρί ἴ0 σου ἃ δῦ ; [86 τηοβαυθ οὗ ΟἸλδν. 

[ΜΟΥ 1 βὰν υπῖο χοῦ, οἱο.---Α τηοβὺ σουλαυῖς- 
8ΔΌ]6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ, υἱϊοτοα πῃ ἃ Ὦπ16 οὗἨὨ ᾶ ῥγοϊουπα ῥΡ6δ6θ6, 
πῇ θη ΠΟΡΟΥ αἀτγοδιηθα οὗ ἴΠ68 ῬΟΒΒΙ ὉΠ ΕΥ̓͂ οὗἨ 6 ἀθ- 
βιγυοιίοη οὗ δυοἢ ἃ πιδρτιίβοοηὶ ποσκ οὗ ἀτὶ δηὰ 88ῃ0- 
ΤΌΔΓΥ οὗὨ το] σίου 48 {Π6 ΘΠ 0}]6 δὺ Φογυβαίοτη; 8 ὑτοὸ- 
ῬΏΘΟΥ ἈΠ ΛΘΥΘΠΥ {1616 ἔΟΓΙΥ γοατβ αἰτοῦ [18 αἱΐογβποο, 
0181}1.ὁ64 ὈΥ ον 8} ἔληδίοϑ πὰ Ἐοτηδῃ Βο] ἀΐοτα ἴῃ 
ΘΧΡΓΟΒΒ νἱοϊδίίοη οὗ 86 ογάϑυβ οἵ Τίυβ, ομα οὗ {6 
τοοβῦ Ὠυχηδηδ οὗἉὨ μ6 ΟΠ Δἢ ΘἸΏΡΟΓΟΥΒ (ΟΔ|16ἀ αεἰξεία 
λωπιαπὶ σεπογὶ8), ὙὨΟῸ πβῃθα ἴ0 βανο ἢ. Αμπὰ 2086- 
ΡΒυΒ, {86 στοιίοϑὲ ον Ἶδ)͵ ΒΟ] οὗὨ Ὠ18 δρϑ, δὰ 1ὸ 
ἔαγη Βὴ ἔγομι ὨΪΒ. ῬΘΓΒΟῚΔ] δχροσίθησα ἐπα Ὀσδὲ σοσὰ- 
ΤΩΘΩΓΑΤΥ ΟἹ ΟἿΓ αν ουτἶΒ ὈΓΟΡΉΘΟΥ, δπὰ 8 ΡΟΎΘΓΡΙΙ 
δτρυτησαὺ ἔον Η]5 ἀϊνίμο ταϊβδίοῃ 1!---Ρὶ 5, 

γεν. ὃ. Ὅροι [89 Ἀουηΐ οὗ ΟἸένοθε.--- Οὐ [86 
Ρτοθροοὶ ἔγοσῃ (6 Μουπῖ οὗ ΟἸἸγ68 οὐδῦ [8:6 Οἰϊγ, δὲέ 
186 ἀοδοτγροη οὗὨ ἰγαυθ]]οτβ. ἢ 

ΤΌο ἀϊποίρ]65 οδσὴθ το Ἐξίτα υχί ναἴοϊν.--- 
᾿Αβκίηρ Ηΐπὶ οοημῇαἀρηςία! γ. Τπ6 κατ᾽ ἰδίαν τοῖοσβ 
(0 πο αἰδιϊποιίίοι θούτοη ἴἰ86 Τποῖνο πα Οἵ Ρ Τ ΘῈ. 
10 ἱπάϊοαϊοϑ ἱπαοβηϊίοὶν ὑπαὶ αἰϑποίίοη. ἀσλοπς ἰδ 
ἀϊϑοὶρ]ο8 ὑπουιβοῖνθϑ, ἡ ον ΜΑΡΚ ποΐ68 τόσο ἀἰβιϊηοὶ- 
Ἰγ ἴῃ οἷ. χὶϊ. 8. ΤῊ οομβάρφηια) αἀἰβοῖρ!θβ, ἰ9Ὸ σβόσω 
Ηας αἰδοϊοβθά {π686 ἰμίρθ, γογο Ῥοίθγ, ὅδιωοβ (86 ΕἸ- 
ἄδτ, δηὰ Φόπη; ἰοὸ πβοπὶ ΑΠΟΓΘῊῪ παϑ δα ἀρ, 80 
δα ἃ δβογὶ οἵ βοηϊοσὶυ δῃχοηρ [86 ἀϊβοίρ 68. 

ὝΤ 6: 5841} [μο50 ἰἰηβΒ ὈΘ67 δηῃὰ τυδαὶ 5881} 
Ὅ6 ἴδ9 κἰχα 2--- ̓ Κπὸ ἀϊδίοις αὐοβίϊομβ. ΤΠ ἤγβὲ 
Τοίουβ (0 ἰἰ6 ἰἴπη6 οὗὨ ἴθ ἀοδίσιοίζοι, οὗἁἨ Φαγυβα]θιη . 
1:6 οἰδογ, ἴο 186 βϑΐρτιβ οἵ (86 δαάγοπηὶ οὗ ΟἸἾγίδιὶ δπὰ 
[ῃ0 οπὰ οὗἩ ἴῃς ποιϊὰ, ΤΏΘΥ ποθ βυγα ἰμαΐ {Π6 
οοιίηρ οὗ ΟὨ γί σουἹὰ Ὀτίηρ ἴῃ ἰπ6 μὰ οὗ 86 που]ὰ : 
Ὀὺΐ ἴλοῪ ἀϊὰ ποῖ δΔρρυθῃοηα {Πδὺ {ῃὴ6 ἀοβισγασίίοι οὗ 
Ψογυβαίθσα που] 1186} 6 ἃ βίρτ οὗ {16 οοταϊηρ οὗ 
Ομ γῖϑι. Τ18 αἰϑιϊποιίϊοι 18 ἱπηροτίδπς [Ὁ (Π6 ἰπίογ- 
Ῥγοίδιοη οὗ [ῃ6 τ 8016 οβαρίοσ, ΤῊ ΒΑ ΙἢΒ Βροκθ 
οὔ (86 ἀοίογεδ Αἤοξδίω, ἀοοογάϊησ ἰο ΗοΒ. χὶϊ!. 18, δπὰ 
οἶμον ρἶδοοβ (Βυχίρτῇ, 76. Ταΐπι. ν. 100) α8 ἴδι6 ρτϑ- 
ΤΑΟΠΙΙΟΓΥ͂ δ᾽ 58 οὗ ἰῃ6 δάνρηϊ οἵ 886 Μί6ββ!δ}}. 

4 [Α εἰγη αν ο890 οὔἨ ἔ:ο ἰηϊοττοχαενο π56 οἵ οὐ 18 Φοδιὴ 
γι τὸ οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην, κ-τ.λ. 

{{1Τὸ ἘΔΙπΌ. ἔγδὶ., ον τ] οοκίης (89 86. (οὐ δέ, ΠΔΙΩ ΡΟ] Υ), 
ἴδ. ποοὶ λαξίοβεν. δηὰ ἰῃ0 σὲδίπιελ; ΟΥ̓ ᾿Π ΟΥ̓ΧΊ ΠΑ], ΤΏ Κ 68 
Ταῆμσὸ Βογο ἀδήεπα ἴΠο ἱπιογυσοϊδι οι οὐἨ ΜΟΥΘΥ, ν ΒΙ6 ἢ ἢ 0Χ- 
ΒΕΘΩΙΤ γο)εοίϑ.---Ὴ, 8.] 

Φ {Τὸ δἰοχο οὐ σοσυβδίοπι Ὀσαη δὲ ἐπ Μοῦπηὶ οὗ ΟΙἶνοῦ 
(ἸΣ : ἐδ ΟΙίνον, τῶν ἐλαιῶν), ἀηὰ δ ἴῃ 9 ὑδββουύδσ, ἴῃ 9 
ΜΝ δη} Μπὶὲ ΟΥ̓͂ (5 ῬΤΟρΡΏΘΟΥ. ΦοϑΟρΡῆ. Βοίέ. ὕωα, ν. 9, 8; 
Υἱ. 9, 3.- 8. 

[πὸ Ἰαῖο σᾶμο “οι, ον κα, οἵ ἘΠ ΑΠΕΙΡΕΙΒ (Νοίφϑ οὐ. 
ρέων, Ὁ. 311, α5 ασποῖϊοα ὈΥ Ὦγ. Να5"}) δὴ Ὧτγ ἯὟ. ΝΆΒΥ 

(ὦρνι. ἐπ ἰο6.}) τοῖον ἴ}}6 ἸΠΘΌ οὗ [0 δρορῖθ8. ἴο 000 δηὲ 
ἴδ βϑῖὴθ ονϑηῖ, ουῃοογηΐίηρ ὙὙ Βοἢ ΒΟΥ νν ἰδ οὰ ἴο ΚΏΟΥ [6 
εἰπ| πὴ 1} δίζη, δα πηδοτδιδπᾶ ἴῃ παρουσία οἵ ἴδμ6 ροῖ- 
ΒΟΏΔΙ οοτηἰπα οὗὐἨ (Βτίδι τ] ἢ που]ὰ Ὀτίπα ρου ἴπ6 οπὰ οἵ 
πο ῥγοδοηΐ του] δηὰ {ῃ6 δβῖθ ὉΠ 9ῃτηθηῖ οὔ ΗΙ8 Κίπράοπι, 
1ὰ ἰδ νἱοὺν οὔ ἔδο αἰδοῖ θ]θβ αὖ ἐμδὶ εἐἰπ|9 ἴη689 π δυϑῃῖθ 
φοϊηοίοα, δηὰ οὔθ οῃηὰ [89 δβϑιίηθ δίῃ [ἰὩΟῪ ἐσηδχίποά ᾿ψουὰ 

ΤΗΕ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΎΥ͂. 

ΤΡ οονξηρ.--Τῆθ παρου σία, 1 ὕοτ, χν. 23 
1 Φοδὰ ἰϊ. 28: Μαιί, χχῖν. 81, 89. 2 ΤΏΡ. ἵὶ. 1, 8, 
οἷο. Βοΐοτο, (μἷβ δὰ Ὅδεῃ οἀ δ5 ἴῃ δηιμοδια 
10 [6 π|6ὸ οὗ ΟἸὰ Τοβίδστηθης ὀχροοίδιοη---ἰη ποῖ 
ὑη6 Βτεὶ δῃὰ βεοοπά οοτζηΐηρ οὗ ΟἸΠγῖβὲ οοϊποϊ δα ; Ὀυϊ 
ΒοΓα ἰδ 18 Βρϑοβολ!ν νἱογοα 858 (16 ροτγοὰ οὗ Η]5 ἰαδὶ 
οομηΐηρ ἴῃ ρἴοτγ. ΤΏ παρουσία ἰδ ἰῃδ ἐπιφάνεια οἵ 
2 ΤΉ οβ8. ἰΪ. 8. 1 Τίῃ). νἱ. 14, εἰς., ἰῇ δι 6515 τὸ [88 
ὕτωοϑ οἵ ἴπ6 ἰάάοη ᾿ηβυθποθ δηὰ ρουθγωσηθης οἵ 
Ομ γϑὶ. ΤΠο παρουσία τοῖογβ ἴο τη ; {86 ἐπιφάνεια 
ἰο Βραοθ. Τῇ αὐυοδέου οὗ ὑῃ6 α15ς 0168 βῆοπϑ (μδὶ 
ΤΏΘΥ ΠΟ ΙΟΏΡΟΡ δῃἰογίδιηρα ἰῃ6 Ὡοίΐοη οὗἩ ἱδα ρμαὶπν 
ΘΏΓΓΥ Ὀαΐπρ ἴπ6 δἀνοηῖ, Αἴενῦ [Π6 στοαὶ ενυθηΐ οὗ (86 
ΤοΒυγγοσίοη, [ΠΩ ἀἰὰ ἱπάροὰ νομίυγο ἴο ΒΟρδ ἰδδὶ 
(δὲ αὐνοηὶ τῊῶϑ δἰγοδὰν θοαὶ ποίησ, Αοἰϑ ἱ, 6 : Ὀυὶΐ δἱ- 
ἰ6Υ ἰῃ6 Δϑοθῃ βίου ἰῃ6 } ὄχροοίθα Ηΐβ5 ὀογαϊηρ [Ὸπι 
Ποάγϑη, δοοογαάϊῃρ ἰὸ 1Π6 ὨΘΔΥΘΏΪΥ ᾿π ἰπηδίΐοι ᾿ῃ Αὐοϑ 
ἱ. 11; 11. 20, 

Απὰ οὗ ἴδ οῃὰ οὗ ἴμ9 τ΄σ]οσ]ά, --- Μοτοῦ: 
“ ΤΉΡΘΓΕ 8 ἴῃ [6 βΡΌΒΡΕΪΒ πὸ ἔγασα γῃδίουοτ οὗ ἃ πιῖ} 
Ἰοπηδυίδη δροοδὶ γρίϊοδὶ νἱον οὗἩ (6 ἴλϑὲ τη ρα." Βαὶ 
Μογοῦ ΟΥ̓ ΓΟ 8 ἐμαὶ (86 συντέλεια 15 [8:6 ποττῃ ᾿ἰϑ6 
ΟΥ 186 οχρεοίδιίοῃ οὗ {86 το] πατίδῃ ἰεϊηράοσῃ Ἡἰο 
αἴϊογσαγαὰ τγ88 {Ὁ}}ν ἀουοϊοροά (ον. χα) τόσ (86 
ἴαοι ἐμαὶ (6 συντέλεια βου] οοἴηο δυσάοη]γ, ἱΐ ἀ06 
ποὺ αἱ οὔοθ 9ΌΪ]ΪΟῪ ἐμαὶ Ὁ βου οοσὰθ δῃηὰ οηὰ δἱ 
ΟἾδ6, [ὑ δι γᾶςα8Β ἃ ρογὶοα, [Π6 βίασοβ οὗ υἱοὶ δῖ 
ΟἰΘΑΥΪΥ ἰηἰἰπηαιοθα, ποὶ ΟἿΪΥ ἱπ 1 Οὐγ. χυ. δπὰ [16 
ΔΡΟΟΘΔΙΥΡΒΟ, Ὀὰὶ αἰβὸ ἱπ Μαίιί. χχν. δηὰ Φόδῃ ν.-- 
Τοῦ αἰῶνος.--- ΤΏ αἰὼν οὗτος, ἩΙΟὮ 6η 65 σ1} 
186 δἀνρῃῖ, ΔΑ8 ἰ86 αἰὼν μέλλων (ῃδῃ Ὀορίηβ. ΤῊΘ 
δαγοπί, τοβυγγοοιίίοη, δηὰ Ἰυἀστηρηῖ, [811 ἀρορ ἰδὲ 
ἐσχάτη ἡμέρα, πἰϊὰ ποἢ 16 καιρὸς ἔσχατος (1 Ρεΐ, 
ἷ. δ), ἰλο ἔσχαται ἡμέραι (ΑςἰΒ ἱϊ. 11; 2 Τίτι. 111.1) 
(μαὶ 8, [86 ΒΊΟΣΤΩΥ δηὰ πὶοκοά οηὰ οὗ 116 αἰὼν οὗτος 
8ε6 6]. ἱ. 4), ἀγθ ποὺ 0 Ὀ6 οοπέουπαρα. Μεγεῖ. 
(ῃ βῃουϊά Ὀ6 Κορὲ ἰπ σαϊπὰ (δαὶ πμθ {16 “ πὰ οἵ 
ἴδ ποιὰ ᾽" 18 ΒΡΟΚϑὴ οἵ πῃ {86 Ν. Τ΄, [016 ἰοττῃ αἰών, 
{86 Ρὑγϑβθηΐ ἀἰβροηβαιζοῃ οσ ογάϑὺ οὗ {μΐηρβ, 18 υκοὰ, 
δῃὰ ποὶ κόσμος, ἴΠ6 ΡΙΔΠΘΊΔΙΥ δυδίοσω, (86 οτεδιοὰ 
υηΐνοιβθ.---Ρ. Β. 

γει. 4. Ταῖχο μοϑὰ ἐμαῖ 0 τϑδη ἀθοοΐνο γοῦ 
--- Το ῥγαοιίοαὶ ἰββυα οὗ 4}} αἰδουββίουι οἵ (86 ἰδδβὶ 

γεν. ὅ. ΕΟΥ ΣΔῺΨ 5821] ΟΟΣΏΘ, εἰο.--- ὁ Ὑ εἴϊο: 
1 σὁδηποῦ 6 Βδονι {παῖ ἰῃογθ ἬΟΓΘ ΔΩΥ͂ [2158 
Ομ τίβίβ Ὀοΐοσο (ἰθ6 ἀεβίγυοιίου οὗ Ζ6γυβα]οπλ. ΒΔ. 
Οοοδα (Ευθ60. ἷν. 6) δρροαγϑὰ οἶεν [μὲ δυθηὶ (ἴδε 
ἀοοοῖνον Φομδίμδῃ ἴῃ ΟΥγγθῃθ, Φοβορὰ. δεῖ, οἷά, τῇ. 
11, ἰΒ ποὺ ἀοδβογί δοὰ 88 ἃ ἔαϊβο Μοββίδῃ). Τ ἀθοεῖν- 
οὐδ οὗ πβοῖὰ ἴμ6 Αοἰβ οὗ ἴμ6 ΑΡροβίϊεβ δῃαὰ Φοβορθυβ 
ΒΡοδΚ (Αοἱβ ν. 86: σοτιρ. Φόβορῃ. αἀπέφ. χσ. ὅ, 1; 
8,9; 31, 88 Δεῖϊ, ὠμά. ὃ. 18, δ), ἀἰὰ ποῖ ὈΪΔΥ 186 
Ρϑτὶ οἵ Ομ τίϑιβ ΟΒαγοὶ ΒἰΒίΟΣΥ βΌΠΟΓΘΙΥ ΚΠΟΥ͂Β οὗ 
ΠΟῸΠ6 Ἧ8Ὸ ρᾶγα Ὠἰταβεϊ οι 88 [Π6 Ομ τγβιίδη Μοβδίδῃ." 
Ηρτο ἃτ δἰπιοδὶ δ8 ΙΏΔΩΥ ΟἸΤΟΣΒ 8ἃ8 πογάβ. 1. ᾽ 6 

Βδγ8 ποὶ ἰο ἀο μοτα ψῖτἢ 186 δρθοϊβο βίρτιβ οὗ ἰδὲ ἀθ- 
βισυοίοι ΟΥ̓ Φοτιβαίοτα, Ὀυϊ πὰ [6 βΈΠΘΙΑΙ εἰ στ 
οὔ ἰπι6 ομὰ οὗ 186 ποτϊὰ. 2. 411 ἔμοβθ γα ββϑο:τ δῦ 
[8186 Μοββίδῃβ Ὑπὸ πσουϊά ἀββύτς 86 ρίδο πίοι 
Ῥοϊοησβ ἰο Ομ τἶβι ἰπ ἰμ6 Κίηρσάοιι οὗ ἀοὰ, [{ ἱποϊυάεθ, 
ἐμογοΐοσγα, (π6 ϑῃςμιιβίαβϑίβ τὰ. Ὀαΐοτα [86 ἀοϑίγυ σα 

οὗ Φοτυβαίοια δρροδγοὰ 88 βοίυοοτβ οἵ ἰμ8 ρεορίε; 

6. 9. Ἰμουάαδβ, θοβίίμουβ, ϑίσομ Μδριϑ, εἰς. 8. 

ἙΣΤΟΓΥ͂ ὁΠ6 Ἧ[0 σᾶγνα Εἰπιβοῖ ουἱ ἃ8 1Π6 λέ ο85ϊ: 4}, βαῦς 
Ἰπηβ 61} οὐδ 8 (μ6 Οτιϑιίδῃ ΔΙ ββίδὰ , ἔος Μ εβδίδῃ 
τρθδῃβ ΟἸτῖϑι. ἸΤμαὺ 20 βου άο-λίοββίαμ οουϊὰ 88» 

ποῦποα ᾿ἱτηΒ6} 7 88 Ζοδὺ8 οἵὗἨ Ναζαγείμ, 18 οὑυνΐίουβ οἵ 

βεῖτο ὥς Ὀοῖ". Οἰδοτγνίεο Νιδδὶ 3116 ἰὼ τΠῈ ᾿δυζο ἸΒΩΨ 

ῥτοϊδιίοι οἵ (μὲ8 τ λοὶθ οπαρῖετ.---. Β.} 
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ἴδ Μογϑονοῦ, ΘΥΟΣΥ͂ 8) Ὑ88 ἃ 8180 ΟἸσῖδὶ πθῸ 
Ῥγεϊδη θὰ ἰοὸ δϑβυπηθ ἴπθ ρἷδοο οἵ ΟἸγῖβι ; 6. σ., Μδ- 
Ὧ08, ΜοΠαμητηθα, ΕῸΡ τη οά ΤΏ [186 Μοββὶ ἢ 5 8110 
ἴ6 76τὸ, δέ ἴμ6 δ τὶ Φίόγο Αια, οὐ Ῥογάξ ὁ 
Ζγιμλ. Βνϑβδίαυ, 18ὅ8--4. 

᾿ὰ ΜΙ Ἰδτηο.---ΤΟΡΟΥΥ, ὁπ λέν παπιθ: ομ [89 
κτουπὰ οὗ ΜΥ Ὠδιη6. 

Ψαεν. 6. ἦἴο β 811 Ἀθᾶσ.--- δ ἰξ σοθρϑοίβ [86 56- 
ἀποῖΐνο δἰ οὗἨ [μ686 8186 ΜοΒβδίδηβ, (ΠΟΥ ΓΘ ἴ0 ὈΘ 
οἱ ἰμοὶν συδτὰ ; Ὀυΐ 88 ἰΐ τοβθρθοίϑ {μἰ8 ἔϑασγία! βἰάθ, 
1ΠῸΥ σοῦ ποῖ ἴ0 Ὀ6 δἴγϑϊα. . 

Οὐ ψασβ, δι: ὰ χύμλοσ οὗ υσαῖη. --- Μογοῦ : 
“ὙΔΙΒ ἴῃ (6 ποὶρΒοσβοοῦ, τ ΏΘΓΘ γὸ ΘΓ ἰῃ6 ὕρ- 
ΤΟΔΡ 8η4 σοηδιβίο ΟΌΓΒΟΙΪΤΟΘ. Πα ΜΆΓΘ ἰπ {μ6 ἀἶ8- 
ἴδῃςο, [86 συσροσβ οὗ πο ΟἾΪῪ τὸ ποασὰ." 5 6 
Ὑεϊο: “ Εὐυχλοῦβ οὗὁἩ ΜΑγβ, ἑ. 6.) 7 μέγ ὙΔῚΒ ἴῃ ὈΓΟΒ- 
Ῥεοῖ.. .. Ενοῃ ἯΔΙΒ δηῃὰ δδ]δι (68 [ΠΟΥ͂ ΟΓΘ ποὶ 
ἴο ἰ6Κ6 83 δβίξιιβ οὗ ΗἰΪβ8 οοχηΐησ. οἱ ἩΔΙΒ 6 ὁδῃ- 
ποῖ πα Ὀδίοτα [86 ἀοδίγτασίοῃ οὗἉ 76 Γ 88] θὰ," Μογ- 
6 ᾿ἰἸκονσῖβα ἀθηΐθθ [86 ΤΘίδγθποθ 0 [δοῖ8 ργθοθάϊηρ 
0 ἀοδιγυσοη. Βαὶ {δὶ8 Βργίπρβ ἔγοτι σηϊβυηάθι- 
δβἰδπαϊΐπα οἵ (μ6 οσοπϑισγυοιίίοι οὗὨ [86 ἀἰδοουῦτβο. Ηρτθ 
8}} ΔΓΘ 8Γ6 τηϑϑηὶ ἀόσῃ ἰοῸ {π6 οῃὰ οὗ ἰδ86 ποι]: 
διηὰ οογίδί Ε]Υ ἰλογθ ΔΓῸ ΘπουρὮ οὗἨ τῃοτὰ ἰο0 Ὀ6 ἑουηά. 
Ὗ οἰδιοίη, ἰακίηρ ἰὸ ἴον χταπίθα (παὶ γὰγβ Ὀθδίογο [86 
ἀΔοδιγυσίζοι οὗἁὨ ΦοΓΌβδ θα τυϑὲ Ὀ6 τηθδηῖ, ΓοίδυΒ ὺ8 ἴο 
μ6 νᾶσθ οὗ ἰ86 Ψ6 8, πον Αβίηδθι8 δὰ ΑἸϊηθυδ, 
πἰϊὰ [6 Ῥαγιίδηϑ ἰπ Μοβοροίδτηϊα (Φοβορὰ. “(πέϊφ. 
ΧΥΪΙ. 9, εν ἰὴ τᾶγϑ οὗ 86 Ῥαχγιἰδηϑ πὶ ἰλ6 Βο- 
ΤΩΔΏΒ, οἷο. 

τα [ΑἸζοτά σοΐοτβ ἴθ ἀκοαί πολέμων ἴο ἴδο ἐλνεθ ἑλιγϑαΐξ 
.«οα» ασαΐπεδέ ἐδ υ͵διοϑ Ὁ Οεϊίχυ!α, ΟἸαπΐ 8, Δηὰ Νοτο, 

ὉΒΟΡὮ. Απέϊᾳ. χίχ. 1, 2. ὁ ἀουνὲ ΥΟΥΥ͂ τυ δ ὙΒΘΙΠΟΙ 
ῬΙΟΡΘΟΥ͂ ἰ8 ΘΟΥ̓ΘΓ 50 δρὸςἰ8ο.--Ρ. 8. 

Ι 4 Ἰύδνο ἴο αιιοῖθ δ Ὁ ἔτοτῃ ΤΩΥ̓͂ ἀἴατν ἀητίηρ 
δε ζιπιοι5 Βουῖθογη ᾿πναβίοη οὗ Ῥοηπδυ νδηϊα ὑπάθῦ 6η- 
ὁταὶ Η. Εἰ. 1,60 ἰπ ὅπη δηὰ ὅν, 1868, τ’ ΒΙ ἢ ΤΩΔΥ͂ ΤΟΝ Β0Π|9 
Ἰ σὰς οὐ τ 18 υδϑδασο, ἰῃ 118 ψ τὰ Σ Δρρ!οδίίοι ἰο ἀϊ ἔοτοπι ρ6- 
τίοάεα οὔ τοροδιρα [18] χοηῖ: 

τ ΜΙ ΚΒΟΚΒΒΒυπα, Ρὰ,, οωηο 18, 1568, Τὺ δϑϑιῇϑ ἴο πιὸ ἴμδὲ 
Ι πον υηδογεῖληι Ὀδίζαν δὴ ΟΥΟΓ ὈΘΙΌΓΟ Β0Π16 Ὀδϑθάσοδ ἰἢ 
[ἴα ῥτορποῖίο ἐἰϊδοουτδοβ οὐἠἨ οὔγ ϑαυϊυῦτ, θβροσία 'γ ἴμο ἀἰΐ- 
ζοτοῦοο δοΐῖννϑοι "1οα δ᾽ δηὰ "γεηιογ 8 ΟΥΓἹ τα δ. πὰ [86 
ἔοτοϑ οἵ ἴη6 οοτηπιδη "ἴο ἥε6 ἴο ἐλὸ τιοιμπζαίηδ' (νον. 16 
φϊοῖ 1 ἢοῶν ἀζϑίῃ δηὰ Ὦ ἴῃ 18.656 ἀΔΥ͂8 ἴγοι [86 τηουϊ 
οὔ 119 ΡΟΟΥ ΠόΚΤΟΟΒ δηὰ οἴποῦ Γυρμὶ τἰνοα. “έμηιονϑ Ὁ 106 7.8, 3 
ἀϊδιῖποῖ ἵγοτα Ἰσαγα, ἄγὸ ἠοῖ, Ω8 Ἀδ.Δ}}Υ πη ἀογεῖοοά, ΓΟ ΟΣ οὗ 
δτϑ ἰἢ ̓ μαήῥεν οὐ αἰϑέανι οΘουπιτγίο8-- Ὁ ἘΠ656 ΠιαΥ ὃ60 τοδά 
οὐ Ὠοαρὴ τὶ ἢ Ροτίρος οοιηρόϑιγο δηὰ ΠθοοΏσρΓη---Ὀυ [ἢ 6 
οοπδίοιϊησ, οοηζιβοα, οσχαρκογηϊοαὰ, δπὰ {{|σ {1 ταπιΟΓδ 
ψ σὰ Ργοσοῖο [Π}6 αἰ νλλφτθα ΟΥ̓͂ γχϑΓ ἴο ΟἿΣ οἵοπ λοπιδθ δηὰ 
“προδέα δα, οι ρ οἰ ΠΥ ἴδ6 αάνδηοο οὗ πῇ ἐπθασέη, ΔΙΤΩΥ͂, δὰ 
Ὧη6. δσοπδοφιοηῖ ρλπίο δηὴ δοπιτηοίίοη οὗ ἴ)6 Ῥϑορὶθ, [89 
δυδροηπίυπ οὗἨ Ὀμπίθοδα, 1.6 συδικίοη οὗὨ ἈΠῈ} 18, 1Π}6 ἘΠΡτν 
Βοηδίοηβ οὗ νουπιθη δὴ ἢ Π ἰγοη, [6 ΓΟρΡΘΓΔΙΟΏ8 ἴυς ΠΙΧΉϊ, 
1}1ὁὸ ἤρα οὗ ρ᾽ απάοτ, σερίητο, δηὰ {πὸ ττογδὶ οπῖγασοϑ ὙΠ ἢ 
ἴδ ποδτία]οα ρββϑίοηβ οὔ Ὀγαῖϊθ βο αἴθ γβ δύο ᾿θοι ΚὮὉ σΔΡ8Ὸ]0 
οἵ σοτητα ΕΠ πὰ ἸΡΟΠ δ ὑπδγπιθὰ σοπιπλι πη. β.6ἢ κι ν Ὁ 
οὕ τοαγα τὸ Βοῖι}} Ὁ οὐδ ὑγοσβο ἔπ ΔΓ ᾿ΕῚΠ ἈΠ ΠΟΏ6Θ 

ΑΥ̓͂ ΔγΟ πιοηςοποὶ δῇου [Π0 1078 ὈΥ ὙΔΑΥ οἵ οἰπιαχ. ΤῈθ 
Ῥτεβοηὶ δἰδίϑ οὗ ΤλΙρ σὲ ἴῃ τ8{59 οοτωσωυ ΗΠ Υ̓ ἰ8 ΘΟ ΓΊΔΙΩΙΥ ταῦ δὲ 
“οτδο ἰδ [86 τοῦο] ταϊὰ οὗἨ θη. διπατεβ συ ἰὴ Οοῖ. 
Ἰαδῖ, τ᾿ θη (ΠΟΥ͂ δι ἀἀΘΠῚΥ͂ ΔρΡρΘαγοά δὲ ΜΓογοοβθατς δὲ Ὠοοῆ- 
ἅδΥ, βοϊζοὰ α ἰἌτῶθ ΠΌΤΩΡΘΓ οὗἨἁ ΠΟΙΘ6Δ, ΒΏΟΘΆ, δῃ ἃ διογεχοοίβ, 
διὴ ἵπόοῖνο ἱπποοοπῖὶ οἰἘ|26 06 88 οδπαϊἀδίθ8 ἴογ ΓΙΟΥ͂ ρτίϑοη, 
δαὶ ἀϊά πο ἐπτίποτ ἤαστα, δηὰ Ἰεοῖν αὔτοσ ἃ [6 ΒΟΌΓΕ Το Γ ΟΠ 8η» 
δοτοῦατζ. Βαϊ ποὺ ἴη6 ΜὯο]6 γοΐθγϑῃ ΔΓΠΑΥ͂ οἱ 1,66. 186 
ταὶ δῦν δίγοησι απ ἤονοῦ οὗἩ 6 δΒουϊΐθογη τοῦθ! ]Ποη, ἰ8 
βαϊὰ ἴο 6 ἐγοάπίης {Π6 Ροΐοϊηδο δηῇ Στ Ὠ] Ὡκ ἰπῖο 1 ΘΠ Ώ8Υ)]- 
γὙΔΏΪΔῚ ὙΓ06 8γὸ οαΐ ΟΠ ἔγοῦϊ δ! ταν"! δοπιιη ἢ! σατο δηὰ ἀ6- 
Ῥοηάοπΐϊ οὐ ἴμο ἅγίης δηὲὶ οοπίτδα!οἴΓΥ Γυμλοτθ οὗ ρϑδβϑῆ- 
ξετα, ὐδα λόλμε Βοϊ ἀἰοτβ, ΤΠ ΔΙΥΔΥ ΠΟΡΤΟΘΆ, δηὦ δρί.8. ΑἹ] 
δι Β6 0015 ἀπ δῖἴοτοδβ δο οἱοδοά ; ρορίδ δῖὸ ὑὕυοΐπρ ΠΙ|ὰ οἵ σό- 
τοονϑὰ ἴο 16 ΘΟΠΉΙΣΥ͂, νυ υΔὉ]68 θυτγίοἀ [ἢ 66}] τὸ δὰ κηῦ- 
ἄν δπὰ οἴμου ρΪδο65 οὗ σοποοδι δῖ: [86 ΡΟΟΓ ὨΘϑΓΟΘΒ-- 
πο ἱπποοδιπὶ δηῦδο οὗἨὨ 1πΠ8 Ὑλῦ-γο ἰσοιη Οϊης Π|ὸ Ἰοαγδ5 
εοὰ νίπε πιὰ τμοῖγ {π|19 Ὀυπάϊοδ "ἴο [86 τωουπίδί δ, 
Φαρϑοί δ ΠΥ ΓΒ ΠΗΓΊΘΓΟΌΒ Γ Π-ΔΥΔΥ͂ δία 68 ἥγοπι Υ ᾿γρί ηἶδ, ἥγοιτ 
ὦδαν οἵ Ὀοίης τε-δρίυτοὰ 8. "ΟΠ ΤΌΔ᾽ πη δοϊὰ ἴἰο {110 
ων Βουῖὰ : μοὶ εἰς41] ρμαβοίουδ τυ ἰχιι; οοηβάορηοο ἰδ ἐδ- 
οἰτογοὰ:; ἱπποσθηῖ ΡΘΓΒΟΏ8 δγὸ δεἰζε 88 δρ[685; (86 ποῖ ΟΓ 
Ἰοοῖκδ Ὡροῦ ἰ2 δείχιιδος ψ{{|1} κυδρίοίοη, διὰ ούθῃ δϑηδὶ Ὁ]9 

ΤΏο οπᾶ ἰ5 ποῖ ψοῖ.---ΤῊο οπὰ οὗ ἰμὸ πουὶά, 
ΔΒ ἴῃ γΟΙΒ. 18 δῃὰ 14.. ὅο Οδμγγβοβίοιι, Εὐγαγὰ, ἀθ 
γγεῖί6. Μογοῦ, οὐ 186 ΘΟὨΙΓΔΓΥ : (86 οπὰ οὗἉΪ86 ἰτὉ- 
ὉΪΔΟΟΤΒ ΠΡΟ Βροῖοη οἵὗὨἁὨ Βιυῖ (Ὠΐ59 [4118 τ ἷ9 ογτο- 
ὩθΟυβ οοῃδίγιοίοι οὗἩ [86 ὙΟΪ]6 ἀἰβοουγθο. 

γεν. Ἴ. ΝΝαοϊ δου β. 81} χὶδβο αὐαίσιαὶ πδῖΐο 
Ἰείϊπσάοτῃ δραΐηδὶ κί πρ ΟΤΩ, -- Μογοῦ : ὙΔΓΒ 
ΤΆΟΘΘΑ, δηἀ γγᾶγβ οὗ Κίηραοτηβ. Βυξ τγὰγβ ΟΓ6 ΒρΟΚΘΏ 
οὗ ἰπ [86 ργϑοθαΐῃς γθγβθὲ. Ηδσο, 86 βυῤ]θοὶ 18 στοδξ 
ΡΟΙὧδ8] τγονυοϊυϊζοηβ ἰῃ 1Π6 που] οὗὨἨ πδιϊοῃϑ : τη 
ομδ οὗ παίϊοῃβ, τἰβίηρβ, ᾿πάρστηοθηίβ, ὈΪοπαΐηρΒ, δπὰ 
ΠΟΥ ζοστηδύϊ 8 οἵ ρϑορίβϑ. ἢ 

ΤΌΣΟ 88.411 09 ἑατηίῃ 68, απἃ ΡΘΕ. ]ΘΏΟΘΚ, απ ὰ 
ϑασι βαῦδῖκοα.--- "6 οιϊία δηὰ Μογονῦ : ΤΏ689 οδῃ» 
ποῖ ὈΘ Ροϊπίοὰ οὐ ἀοδβηίΐίοῖγ, Βαϊ (ΠΟΥ ῥτοοθϑᾶ οὨ 
180 ιπαδτηθηΐδὶ οστοῦ, μας ὑΠ6Υ̓͂ τηυδὺ Ὀ6 μοϊπίθά ους 
Ὀοΐοτο ἐπ ἀοϑιίγυσίοι οὗ Φοτυβαίθῃ. ΙΝ 
ἰο {8 ἕδη 68, ΓΟΙΓΘΏΟΘ Ἦ88 ὈΘΟῺ τηδάδ ἰο {δ ἀρατία 
ὑπᾶον ΟἸδυάὶιβ, Αοἰϑ χὶ. 28. πὶ τοΐογοησο ἰο ἰδ 6 
θα Βαῦαϊκοβ, ἰο ἰδαὶ ἴῃ Αβὶα Μίπον (Τδοὶϊ. ἀππαξ 
χὶν. 26). } Οογίδί Ὡ]Υ ἴΠ 686 τὸ ποὶ δηουρὰ οὗ {μην 
Β6Ι͂ν6Β: δηῃά κατὰ τόπους Ῥοΐηΐθ ἰο αἴγεῦβθ ῥἶδοθῦ 
ττουρδουῖ ἴῃ6 ποτὶ. ΤῈ Θ σου ὈἷΠ68 ἴῃ οτ9 
σίου 6 ὙΠΟ]6 οὗ {86 νδυίουιβ βοοίδὶ, ρῃ γβῖοαὶ, δηὰ οἷ}. 
τηδίϊο οὐβοϑ οὐὗἨ ἀονοϊορηιθηΐ ἰῃ ἰμ6 πθοΪο Νὸν Τοβὶ» 
τηρηὶ αἰδροηβδίοη. ἯΥ οἰϑίοίη δηὰ Βουιβο]ὰϊ ρῆγο βρϑοὶ- 
ΤΑΘῺΒ οὗ Φον δ ἐχροοαίδίίου ἰῃ τορασὰ τὸ ἰδ9 ἀοίογοα 
Δέοξεϊα. 

γεν. 8. ΤΘΕΘ ατϑ ἴδ: Ὀοχίπηΐτα οὗ βοσζουσα. 
---Ἶ ὁ. οχίογηδὶ, ᾿6βΒ6ν, Ῥῃγϑῖ681 ᾿γΟΟΘΒ, 88 [86 Ὀ85Ὶ8 οὗἁ 
180 χτιθδίος τηῦγὰὶ Ο68 10 ζΌ]]ον. ΤῈ6 ὠδῖνες, 
δὲγίλ-Ῥαπσε, Τυ ΘΙ Ἔ53Π|. Βυχίοτή, Ζεχ. Ταΐην, 
100. ΤΏ. πον που]ὰ 15 8 Ὀἰτί ἢ, 88 [86 οπὰ οὗἉ {π6 οἱὰ 
ΜΟΙ] 18 ἃ ἀθδί. 

γον. 9. ΤΏΘΩ 5411 ἴδον ἀοϊΐνοσ τοῦ ἘὉΡ--- 
Μόγγαν: 7ΤὝθηπ, πο πθδὶ 8 ΠΘΓῸ ΒρΡΟΚθη οὗ 8Β}4}} 
Βαᾶγο ἰδίθῃ 0Ϊδύθ. Α σπτοὴρ αἰν βίοῃ. [10 ἀοοβ ποὶ 
ταθδὴ ἔπειτα ἴῃ [6 ΘΧΙΘΓΏΔ] Β6Ώ86 ; ΔΙ ΠοΟυρΡᾺ (δ9 
ἰπέθγῃδὶ ργοοθάιγα ἔγομλ γοῦβῈ ἰ0 ὝΟΓΒΘ 18 ἰῃτἰηχαιοά, 

ἰδ 65 ἢδτο ἰποῖν ἐπηαρί πδιΐοη ὀχοϊ ϑὰ τὶς Ὠἰσίατοδ οὗἩ μο0᾽- 
ΤΟΙ͂Β ΔΓ ὝΟΓΙΒΟ ἰπΔὰ (ἰοδίῃ. ΤῊ 15. δὴ [ηἰΟ]ΘΓΆΡ]6 δίδίο οἵ 
τ] χ5, δηᾶ [ πουϊὰ ὕ6 ἃ ροβίεϊνο σοὶ] οὗ οὐ ἴῃ: πηοϑὲ ραίηὗυϊ 
διιϑροηδὸ {Γ{ἢ 9 του οἷ ΔΙΤΩΥ τουϊὰ τηδτοὺ ἰπίο ἴονγη."" 

ΒΟΣΕΥ δου Π6 δῦοτο νγδϑ τυτὶ ἴθ νδγίουβ ἀθιδο δ θο 
οὔ 1,.ο0 8 ὙΠΗΥ ἴοοκ δπὲ Κορῖὶ νοβϑοβϑδίοῃ οὔ Μοσοοσβουγω Εἰ} 
ἴδο τοττί Ὁ] θαι] 5 οὗἉ Οο νΌυτΙ οἡ 116 τοι ἰἢγοθ ἀδΥ5 οἵ 
Δα}. μὰ δ᾽ που Ρ0 Ὁ]. ἀπ τυ νπῖο Βουδο8 6 ΓΘ Τϑηβδοῖϊκο 
οὦ, ΒοΥδοβ, σοῦγϑ, δῆθοῃ, δῃιὶ ὑγονίβίοη βίοϊθη ΟΑΥ̓ ὈΥ͂ ἀΔΥ 
ΠΏ ΟΣ ΠΊΟΤΟΥ, Ὠόστορδ οδρζιισοὰ οηὰ σαντο Ὀδοῖς ἰπἴο 5[8- 
ΨΟΓΥ͂ (661 διϊοἢ 88 1 κπουγ ἴ0 Ὦδτο Ὀ66ῃ ὈΟτπη πὴ Γϑίβθά θα 
ἤγαο 80|}). δηὴ ἸΑΛῸΥ Οἴμ ΘΓ Οὔ ΓΑΖΘΒ οοτηπι ἰδ ἃ ΌὉΥ ἰἢ9 4 }]6 88 
παθτ "δ Ὀδη 68 οὗἨ ΝοΙ], [πη θυοάφη, ΜΟΔΌΥ, οἷο. γοῖξ ἴΠ6 δοίυδὶ 
Γοίζη οἵ ἴοσσοῦ, Ὀσὰὴ δὲ ἰδ ν᾿ 88, ἀἰὶ ποὶ δἴ 6 Γ 4}} δοῦγϑ ὺὉρ ἴο {06 
Ῥτθον Ιου ΔΡΡ ΓΟ ΒΘΉΛΔΙΟἢ8 ογοβιοαὰ ὉΥ ἴΠπ6 “᾿ ΤΌ ΠΟΤ οὗ τσῶγ, " δηᾶ 
86 σοπη πη  ὈΘοδλ6 ΙΠΟΓὄΘ Οδ᾽ ΠΣ Ἀπὰ δοτηροβϑοί, Ὀγᾶγτο δηᾶ 
πητη! πάζι!] οὗ ἀδῆρου. Αὐτοῦ πὸ δδι1165 οἵ Θ οἰ Ὑδῦυγρ. δοὺξ 
8 ἰῃβουδαηα ννουπαοα δηὰ τὺ {Π᾿πῖοὰ γοῦο] ΟΠΊΘΟΓΒ δὰ βο [τ 
6 Γ6 οδρίατο οἡ {Ποἰγ γοίσοοι ἴο (6 Ῥοίοτηδο, δηὰ Ἰοῖς ἴῃ 
ἴῃ ὙΒοοίοσίολ! βο᾽ΔΙΠΑΤῪ δὶ ΜογοογθτΩ ἴο ὕῸ σαγοά [ῸΓ ὉΥ͂ 
[Π6 ΥΟΡΥ Ῥδορὶθ 0 84 Ὅδοη ργουϊοιδν το δὰ δηὰ ρ]υἢ- 
ἀογοὰ Ὁ’ τἈΒοἱγ σοπηγηίίοδ. Τῆι [6 ροδοοῖαΪ ΒΟ ΘΟ 68 οἴ 
ψἢ}] δηα γοσοηο  Πκοη 90] ον τὴ. ὨΟΓΓΟΓΒ οὗὨ 'γᾶτ, δηᾶ [9 
ὈϊΘτη.88 οὗὨ βί δ ζανὸ ὙΔΥ [0 ἴὴ6 ΚΠ ΑΥΠΉΡΑ 68 διὰ 
φϑηογουϑ δεῖ οὗ υτπηδη πδίυγα ἀπά οὗ ΟἸ τἰδείδη σηδτεέγ. {{η- 
Τοτου παῖδ] ν ἃ γοῶγ διογν σὴ (δ ἷν, 1564), 8 θη οὗ γοῦο}5 [Ὡ- 
νδάδὰ δουῖηογη Ῥϑη παν] νηΐ ἀσαίη, δη6., πὐπη ΠὉ] οἴ ἢ 0866 
δεῖ οἵ ΚΙ οβΆ, ρἰ πη τοῦ ΔΙ γβθιγω, δη Ὀαγηθά [6 ἀ64᾽ 
ἤδη οοϊοδδ δουτγίδηϊ ας ἰοση οὗὐἠἨ (ΒΔ ὈΘΥΒΌΘΣΣ: ἴ0 84|166,--ὉὍἹὸ 
οὔ ἴδ πηοϑὲ ογαοσὶ βοῖβ ἰῃ [λι159 σγι6] οἶν}} νγ8σ.--Ρὶ 8 

ΦΓΑἸΪδὸ ἴο ἴπο ἀϑηξα μα σἐ6) {26 ἴσα οἵ ν ΟῚ παοίοπίαϑ 
(αἸαιμὶ. 18) δροικϑ, απὰ (16 ἄρ σα τ ]ο Ταοίίυ8 (4 πηα!. 
χὶ!. 48) τηϑηςου5 δυῦουϊ ἴπ6 βαᾶπὶ6 {ΐπηὸ6, ΤΊθγΘ τῶ 4180 ἃ 
Ῥόδι  οηθοὸ δὲ Εοπηθ αὐοπὶ δῆ, πὶ οἢ [ἢ ἃ βίην] δι τ 2 Π ΟΔΣ- 
τἱοὰ οὔ 30.000 ρογβοῦϑ. (ϑποίοῃ, δῖεγο 839, Τδοῖ!. 4πηαϊ. χνί. 
18.) 43:6 ατοδν 6] }, δηὰ ΑἸοτὰ.---Ρ, 8.] 

Τ δρφίοαν ἔπ, ἰοσ., δοιὰ Οἱ δγα 80 Ττοΐοσ [86 ὈΓΟΡΏΘΟΥ 
ΟὨ 6.6 0} ἴ0 [Π6 ἀοδίγησίοη οὗἨ ΦοΓΌΒβδ τη, τηϑη το ΠΟΤΘ 
πο στολΐ βασι βαιαῖο [ἢ Οἵοίο δυουϊ 40 «πὰ 47 δηοίδ ον δὲ 
Ἐοτοθ ἴῃ δ]. κα τηἰτὰ δηὰ Τοασί ἴῃ ῬΕγγσὶα [πη δ8 δηὰ 60, ἃ 
ὯΠᾺ [ἢ διηρδηίδ (Ἰβοῖῖ, 4 πηαΐ. χΥ. 22).---Ρ, Β.} 
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ἴω ἰμδὶ εἰπιο οὗ ετί ΓΔ] σομναϊαίομδ, νὶ}} {Π6 στοδῖίοι 
“πίοτηαὶ ποοβ ὈῸ6 οχρογϊθῃοοα. Ηρηοα ποτ ἰ8 Ὡ0 
οοπτϑαϊοιΐοι ἰο [λ||86 χχὶ. 12. 

. Ἀπὰ 884]] Κ|}} γου.---Νοῖ ΠΙΟΓΟΙΥ ρογβοσυίΐα 10 
ἀϑδὶ “ βοϊῃφ᾽ οἵ γοῦ. οοίυ, Ὠἰοοϊοίίδη, (μ6 [πᾳυΐΪ- 
εἰιίοι, τοι σίουβ τατβ οὗ τηοάεττι ἐἰπιοϑ. Οογίδίη]ν ἰΐ 
δ πο ὁσχοϊυβίνο Υ (6 ρογβοουϊίοι ὑπάθρ Νοτο.--- ἘΠ} 
ψου.---ΤῊῃο Αροβίϊδβ ἃγὸ ἤϑγο [6 σοργαεβοηίδινοθ οὗ 
411 Ομ τβιΐδηδβ. 

γεν. 10. Ασιὰ ἴδ 58}Δ}} σζδον Ὀθ6 οἶοιυ θὰ. 
«- [ὨόΣι τοδγὶ 5 δραΐῃ ἰδ 6 Δαἀνδῃοοιηεηὶ οὔ ἴδ βυδοσ- 
ἴηρ.--Οὐᾶ 58.4}} Ὀοίσαν οἱϑ διῃοίδοσ.--- ΜΈ γον : 
“0 δροαίδία β88}8}} ὈδίσαΥ 86 διὰ τη." Βαὶ 
156 ἀοο8 ποΐ Ὀτίησ οὐδ [20 τΠ0]6 Βίγοησί οὗἉὨ 186 
ἀλλήλουτ, ΟΥ 186 Ρτορτοββίοῃ οὗ {πὸ ἱβουρῆι. 
ΤὮΪ8 θοίγα δ ΟὯ6 δηοίμος ἱποϊυάοβ {Π6 ἰάρα οὗ ἀδ- 
᾿ἰνουίηρσ υρΡ ἴο δῇ υὐδυϊποτίζοὰ ἐγ θυ ηδὶ, ἑ. 6., ἰο 186 
Βοδίμοη τλρίδίσαίθ Οὐ ἴ0 106 ΡΟ] ς4] ρονογ, τ οὶ 
1.88 Π0 ΘΟΙΓΡΟΪ ΟΥ̓ΘΡ Θοηβοΐθπος ; απὰ (πὸ πογὰ, ἐποτθ- 
ἔοτα, ἰ8 ἀυρτορτίαῦθ τὸ 4}} ρο] 08] ρογϑθουι 8, το ἢ 
ποῖ ΟἿΪΥ ἀροθίδῖοθθ δυο ἰηθίοιοα Ὁροπ ἰσυδ ΟἸ γι β δ}, 
Ὀὺὶ ΟΠ τιβιίδηβ ὕροῦ ΟἸ τ βιίδη 8, Ασίαπβ Ὡροὴ Οδῖδο- 
1ῖοβ, δῃὰ Οδίδο θα ὑροὴ Ατίδμβ, εἴθ. (θα ὑ8}8 ἴῃ 4}} 
ΟΒυγοῖ ἰδίοΥΥ͂, οϑρϑοί ] } ἴΠ6 ὨἰΒίΟΓΥ οὗ 4]}] Ρτγοίοϑδι- 
δηΐ ἢ Ὑβοουομβ.).--Απὰ 5841} δὶ οἱϑ δῃοῖδοσχ. 
--ἴΤο ρογίθοι ὀρροβίΐθ ἴο ἐΠ|ὸ γοοσδίοη οὗ 4δ]} Ὁ γτὶβ- 
ἤδηβ, ἐο ἰουε ὁπ6 αποίλεν, Φοἢῃ χν. 17. 

γεν. 11. δον ἔα18δ6 Ῥσορβμοῖε.--- οὶ τρογοὶγν 
ἐ Οσίσοεθ ΔΗ ΠΟΙ ἾΔη  ἰοηἀ 6 Πποΐο8᾽ πὰ ἰῃ6 βιποίοῦ 

40Ώ86ό. ΤῊΘ ἔαϊδο ργορμεῦ τραΥ̓ ὈΘ Ἰομα] βίο . "' διὰ 
(μδὺ ἱβ Δποίμοῦ δηὰ πἰσθον ἔογα οἵ Απιϊποιηϊδηΐβηι. 

γον. 20. Βοοδῦδο ἑπίαυίν ΟΣ Ἰαυσ]θ85η 688 
Β.Δ11 Δρουπὰ --ὦ νομί α 18 ῃοὺ Τη6ΓΕΙΥ ἐπιγιογαζεέψ. 
ἈΡΟοδίδδυ ἔγοσῃ {Π6 ἰηΐοσγμδὶ βρὶ τυ] ἰτγ8 οὗ Ο γβιϊδηῃ- 
107, οὐ τηθῃ δ] αν] 685} 688, 5 ἰοϊααὶον 1ἰ861ξ, ΤΏ ἀγίης 
ουΐ οὗ για γοϊϊσίοι τηυδβὲ 6 [ΟἹ] οσοα ὈΥ ἰμ6 ἀγὶην 
ουΐ οὗ ἸΙοΥς διηοης ἴ[ῃ6 την, ---ἰΠπαὶ 13, ἴΠ6 στοδῖ τηδ- 
λογιϊγ οὗ Ομ γιβδηβ. Τιλνιβ ἀγίηρσ ουὖἱ πὶ}} Ὀ6 ἴῃ 18 
ΨΟΙΥ͂ ὨΔΌΙΓΟ στδάυ8}---ἃ στονίην οο]18, Μογοῦ, ἴῃ ορ- 
Ῥοβίἄοῃ ἴο θόγηοῦ, θη άθανοσβ 'ἰὰ γαὶῃ ἴὸ οχρί δίῃ ἰηῚβ 
οὗ [86 Δροβίο]σδὶ ἃγζα. 

γεν. 18. Βυξ Βο ἰδαὶ δὶ ὁμσσο ππῖο τ. 9 
ϑμὰ.---Επάυγο ἰῃ τμαῖ, ὩΘΘ 8. π0 οχρίδηδίίοῃ. [{ ἰδ 
180 Δηδιποϑίὶβ ἴο δροβίδϑυΥ ἔγοτιη ἰῃ6 [110 -- ἔγοση 
τῆ Ἰρὰς οὗὨ ΓΑ δηθὰ [86 ἰὰν οὗ ἔδὶ τ ---ηὰ ἔγοση 
ΟΨΘ. 

Ὁπῖο 189 6πὰ.---[(1) Κτοῦθ, Βοβοοσηῦ ον : Ὁμ8] 
ὅπ ἀοδίγαοίοι οὗ ΨΦογυβαίοῃ (σωθήσεται, δὶραὶ 
ἰο ῬΕ]18, ἰοαρογαὶ ἀοἰΐσογαποθ). (2) ΕἸβῃον, Κυΐποοὶ: 
ὕμῖο ἀοραίῃ. (8) Μογοῦ : Τὸ ἴΠ6 οπά οἵ (86 ἰτίυ}8- 
Ὀο.8.---Ἴὖ 8 ΟὈν]ουθΙΥ ἴ[Π6 ομα εἰτηρὶν, [Π6 Ἰαδὲὶ ἀδῪ 
οὗ 1060 ποι] ; πη οἢ ΘΟΙλθ8 ᾿γορδγαίογ!  ἴ0 ΟΥ̓ΘΓΥ 
ΟὯ6 ἷπ {δ6 ἀδΔΥ οὗ μὶ8 ἀσδίῃ, [86 Ἰαβί ἀδὺ οὗἩ [86 ᾿ηαὶ- 
Υἱάυδὶ ΟΠ τβώδη, ΤῺ6 βαιὶς μοϊὰβ ροοὰ οὗ [86 δἅ- 
γοηί οἵ Ομ γίϑι, Ενθῃ 88 ἱπθγο 8 δὴ ἰμίοσηαὶ δάνοης 
ἰῃ οοππθοίίοι τὴ [ῃ6 Θχίογηδὶ δπα υηΐϊνογβϑαὶ δἀνϑης 
οὗ ΟἸὨγίβι, 80 αἰ8ϑὸ ὑβοσθ ἷβ δὴ ἰηίογῃδὶ οῃα οὗ δ)]} 
ἌΐηρΒ, δαγηοδὲ δὰ σϑῆθαγϑαὶ οὐ (6 ἰπάστηρηΐϊ, --- 
δῇ ἀπε ἰεϑώῃρ δὰ οοπβετηδίίοι οὗ {116 Οἰυἰβι 18:8 
δἰ 1}. 

4 [οριίδίίοΐ, 15 ποῖ: ἰόγσαΐ δηοισλ, 88 1:0 Ἐῤίπδ. ἐΓ8]. 
ὯΔ [8, ΜΥίοι! χῖνθϑ ἢ δ6Π80 ἰῃ [18 φοπῃοοίίυι, Ὀυϊ ἐεσαξέϑ8- 
δία ἴῃ ἃ Ὁ84 6680 848 Ορροϑοὶ ἴο δνυδηχοὶ  ςα] οὐ ἔγιΐν ΟἿ τἱ8- 
42. ΑἸΙογά γοΐοτα ἤδγθ ἴὸ ἐδ8 ΡΙΘηΓ 1] στοῦ οὗ μιοτοίςϑὶ 
1οϑσθο τ Ἡ δίοἢ ΘΡΓΠΠ Ρ ΟΥΟΓΥ͂ ΠΘτΟ πὶ {πὸ δροϑῖο! !ς 
πὶ ἰθο σορά βοο(ὶ οὗ τ᾽ἰ8)6 χιϑροῖ, Αοῖδ χχ. 80; 68]. 1. 1-ῦ; 
Οὐ]. 11. . 1 Τί. ἰ. ὁ, τ, 20: ὁ Τ1αι, 1. 18: ἢ]. 6-8:; 1 Ψοδλὴ ἰ!. : 
4. Ροῖ. 1|.; ΔΦιυάα, οἴο.--Ρὶ Β.] 

{ [ΑἸτογὰ τϑίοτθ ("6 τέλος ἴῃ ἰζ ρῥγίηιαγψ τυϑδηΐπε ἴο 
ὅ:οὁ ἀδεϊγυοίίου οὐἨὨ Φογιδαίοτῃ, Ὀυϊ 1π [8 εὐξογέον" Ἰηϑαπὶῦ κε 
ἴο ἴ)6 ἀδν οὗ ἀόμιἢ οΓ ᾿Ιθατίνγάοηι οΓ ἴπ6 πα  ν! ἀϊ8)], δὰ ἴο 
ἐδο Ἤαηὰ οἵ 41} εἰμι ἴογ ἴ89 Ομ ΟΣ δὲ ἰαγζο.--. 8.} 

ΤῊΕ ΟΟΗΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ἸῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

γον. 14. ΤΏ βοῦροὶ [πκοοᾶ ποισπ)ὴ οὗ ἰδο 
Ἰείη  ἄοσῃ,---ΤῊο ὁπό ψτοαὶ Ἰογἕαὶ εἴρη οἵ (δε 80» 
Ργοδοβίης οῃὰ οὗ (Π6 ποιά, πιο ἢ οοσπίταβὶβ πὶ 
διὰ ουϊγοὶρἢΒ 411 {16 ΓΟ ΪΓΪ ΠΔΥῪ ΘΟΣΤΟ [Ὁ] αἷσι. 

Τὰ Α11 ἴ0 ὙτοχἹὰ.---Ἔ ν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ 
τουδὶ ποὺὶ Ὀ6 ᾿πηϊϊοαὰ το {μ6 Εοταδῃ Εἰηρῖγο, 88 νϑ]ιδὶ 
[Ο]]οσ 8 Ρ] Δ ἢ] ΒΗΟΥΒ. 

ἙἘῸΣ ἃ τυλῖποδδ ὑπο 811 δ ο:8.--- Απεϊοηὶ ἐσ 
Ροπιίοιβ ἰηἰοτργοῖθα (18 οὗ 16 οουνίοοῃ οὗ (δ6 "Δ. 
ἰἰοηβ, δῃὰ δσοπἀογηπδίίοη οὗ ἴμ6 μοδίμοη. Οτοίυβ : ἴὰ 
οὔ γ ἴο κα Κηονα ἴο μοι ἴῃ6 ΒΕ δ οοκοὐποδδ οἵ 
ἴ6 δὸν5 (ρεγεπαεῖα ἤμαάφΘογωηι). ὈοτΏοΥ : 1.α νέ ετν 
εἰπι αὡμδ υἷα αἰ πιοτίϊ8 αἀὐάιςαΐ. ἈἰΕμΟ ἀουῦ!!εδ8. ΤΊ 
ΠΟΒροὶ ἰβ ποί ἸΏΘΓΟΪΥ ἰοὸ 6 ῥγεδοῆθα ἰὸ [ῃ6 Ὠδίϊομλ, 
Ὀὰὶ ἴο θ6 ῥγοδομοὰ εἰς μαρτύριον. ἸΤεβηβεά ἰο 
ἱπϑῦλ ζδἰ ἈΠ ΠΥ, ἐσθ ὑπο ταδγίγγάομι, ἰΐ π|}} 6 8 
ἩΏΠ668 υπίο (πο; δηὰ ἰμοῃ ἰὺ π|ὶὦ}} Ὀ6 ἃ πιϊζγοθι 
οοῃοοχγηΐην ἱΒοτ δηα δροϊηδὶ (ποτὰ. 

Απὰ 88 8}1 ἴ} 9 οσᾶ ΟΟΣη6.---ΤῊς οὩὰ οἵ 
186 πουϊὰ ργοροῦ. Μϑυδὺ ἀραίΐη: “ΤΏ ομὰ οἵ (86 
Εἱρυϊαίομβ ρῥσγοοοάΐης ἰῃ6 Μοββίδι." 

ΒΕΟΟΝ ΟὙΟΙ. 

ΤῊε ϑρεοὶβεο Ἐδολαίοίοσν. Ῥγενιοιίίονν ϑίρνεῈὴ ἰδὲ 
πὰ οὗ ἐλε Ἡγονϊά, (α) Τὴς Μεείγιμοίϊοη οὗ «εγω- 
δαΐεηι ; (δ) ἰδὲ Νίειο Τοείαπιεπξ Ῥετγίοα 977 Κεείγαὶπο 
᾿; ᾿ς ὙΈΒΒ. 1ὅ-29. 283-98. 

“αν. 16. ΜΒ θΩ; ἱδοχϑίοσο γ8 8996.--"ς Ἢ εἰΐ 
διὰ Μογοῦ: Τῆο οὖ ν εἰχη!8695----ἰὴ σοηβοαῦθηοεα οὗ 
186 Θῃίογί:ρ ἰῃ οὗ (18 τέλος. Εγαγὰ : 6δὺ8 τετοσίϑ 
ἴο {86 ἢτβιὶ ᾳαοϑομ, ἴμ6 δῆβισον οὗ (.:6 βϑθοοπὰ 6068. 
οι Ὀοΐῃρ Ῥγοιηϊβοα, ὙΊΌβοῖογ: Βοϑυτηριίου οὗ [Ὁ 
ἰγοδὰ Ὀγοΐζθη οἱ ὉΥ {86 παγιίηρ οὗ νοτβ. 8-14. ον 
ὯΘΡ : ΤτΙδῃβίτοη ἔγοτα ἰἢ6 ὁβομδιοϊορίοαὶ ᾿γὶ μοῖρ 68 οἵ 
νοι. 4-14 ἴο [86 Ὠἰδίοτίοα] δῃὰ ρῥσγορμοίΐοδὶ δρρῆον. 
ἄοῃ. 786 οὖν δοτγίδί ΠΥ βίη ῆθβ ἃ ἰγαπδιτοπ ἴο 186 
δΔηπουποοιηρηΐὶ οὗἩ 86 Δρργοδοβίηῃρ ἀοβιγυοίίου οὗ ὅθ 
ΤΌΒΑ]6Π)---ἰπισοάπσοοθα ΠΟῪ ἴογ ῥγδοῖοδὶ δρρὶϊοδιίου. 
Βαϊΐ ἰΐξ Ἰοοῖκβ Ὀδοῖς ἀραίῃ ἴὸ στϑσβ. 7--9, Ὑβόσο [1.6 αἰδα- 
Ρἰα8 ἃγὸ ἰδίκθῃ ὉΡ ἴηίο ἰἰι6 θσυγα, [δὲ ἃ8 [ΠΟΥ δῇλαι- 
ταγα τοῦτο, δηἃ γγὸ ΠΟΔΓ ΠΟ ΟΕ ὑμεῖς. 

ΤῈ ἀροιπιηῃαϊίου οὗ ἀοβοϊδίίου (β δέλυγμεο 
ἐρημώσεως:.--δῃ. ἰχ, 27, ὈΘΠῸ ὈΠΧΗξ; 
σοΡ. Πδῃ. χὶ. 81 ; χὶϊ. 11. Οπ 186 ἀϊδῆου]ς μ]λοθ 
ἴῃ δηΐοὶ, σοσρδγο ΒοηρΒίοθογς, Ηδνογηίοξ, 
δέον (Δ οοίνδοδ ΟἿ «ἴεδμδ, ον 118 ραββϑαρθ). Ἠεῃσ- 
Βίοηῦοῦς (Ολγιδίοίοσὶδ ες 4. 17."ε, νο]. υϊ. Ρ. 494) 

4 [Ὁ γ. Νβτ, δηὰ οἰποῦδ, τοραγὰ τοῦ. 14 δὸ ἴδ οδϑδτίδᾷ 
Κογ-Ὠοῖθ Θομοῖ πα ̓ πγουσὰ δὰ δου δ}} ἴμο ἀοϊοίωϊ δοασάν 
οὔ Ἰδ15 ργορῆθογ. “ΤΒΟυΡὮ ΘΥΘΓ δῸ ἸΠΔΗΥ͂ ἀΑΣΣ]ρ ῥδουθο- 
Μοβείδμδ δγίδο, του Ὀ]ΟΟΑΥ͂ Ὑ 85 δηὰ Ἡ{|ὰ τυτηπ]ῖ 4}} 1.8 
ποτὶ, ᾿ἰουρσὰ ἴμο οχίδείοςς οτος οὗ [ϊ χθ Ὀ6 οτοτίυγηοσά ὉΣ 
ἴῃ6 δίοττπη οὗ τονοϊοπδ οὐ ὈΥ͂ 1Π)0 τη χταϊίυηδ οὗ ν)}"οὶα Ὧδ’ 
[1οη8, του ἴη6 οαγῖ ὯὈ6 νἱδίιοὰ ὉΥ ἀοναρίδίίηχ ρεδίἰ- 
Ἰδῆδδ, οσ Ὀ0 βθδκϑῃ ἰῇ ἐΐδ ὑτῪ ἰυυπάδιίοῃδ --ποϊπ βοϊδυὰ" 
ἰπς 4}} υμὲδ, 1:6 ΚΌδΠ6ὶ οὗ (8 κὶ οζάοπ), οὗ ἴθ δὲ ΕἸδηοις κ 
ἀοτῃ οὕ Οοά κηά Ηἰ8 Αποίηϊδά, 80} ὕὸ Ρνυθδθοά ἰὸ ἃ 
πδίίομδ, 80 ἴῃδῖ Α]} ΠΑ δν9 δὴ Ορροτί! ιγ ἴ0 δοοθρὶ ἰδ, 

δηὰ {μδὲ 1ἴ ΓΠΔΥ ὃὉ6 8 τΓΠ|π685 δχαίηδι τὸ πὶ ἐγ ΠΟΥ͂ γα εςῖ ἰδ, 

δυάρο ον πδ: “ΤΏΘ υδίνοτγεδι ργουλδιίοη οἵ ἰδ κυερεὶ 13 
ἴῃ ἴσῃ δίχῃ οὗ [86 6ὁπά, ὈοΙὰ ἐπ [86 [ποτ ἀῃὰ Τοοϊτίεἰεὐ) 
δΟΏ8Θ ἴη πο τῆι ἀἰθεῖρ)98 Ραὰϊ [29 ἄλδετθθα δηά ἰπ ἰ8Ὁ 
[νον δὰ ὑῃϊνὸ δ68δ, τ ϊοὰ 1π ἰ89 Βαυίουτ᾽ κα ὐἱδὰ ἵδ 

ΤΟΪΥ ἰπτοϊνοά." ὙὍδο ρῥσγοδβοδίορ οὗ ἰδο βοδΡοὶ τγουρθουῦξ 
(η6 οιπάπ ποτ] ἃ ρῃγοοθάθὰ ἴδθ δῃὰ οὗ ἴθ ψον ἰδ δΕΕῸ, 
186 ρτοϊμκχαιίου οὗ ἰ.9 κοδροὶ ἱμτουσμουῖ 186 κτολοίά πω 

ΜῚ} Ὅ9 116 εἰση οὐ ἴῃ ϑῃὰ οἵ ἴμ6 αἰὼν οὗτος. “Τρθο ξίφδ8» 
τίο τηϊϑδίυ δ ορογαιϊίουδ οὗ ουὖζγ ΦΑΥ͂ΔῚ Βδγ8 Ὁ. Υὐχκ ὑκ 
χάσιυ, " δάνο Ὀγουχῦ 8. ΘΟΠδί ἀΘΓΑΌΪ ΠΘΆΣΟΥ ἴο 186 
πιθηῖ οὗὨ τη ϊ5 τροτά οὔ ουῦ [μογά. Αὐγόοκρ: “ΤῸ σρυϑέοδῃ 
4ίλο Ἰαϊίεν ἀνε, δὰ ἰο ὠπ ἐσόγϑας αἐσρονοίον χ᾽ ποῖ 
ἐγ ἴδ ἵνο στοδῖ δίζι οὗ [80 δηὰ ἀγανίης Ὡφα;."--". 5) 
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[ἈΠ] δίδα, “ δηαὰ οὐοῦ [Π6 ἰορ οὗἨ δογαϊπδίΐοι ΘΟσ 68 
[16 ἀοβίσουον.᾽" ὙὍ186 ἴορ οὗἁ δοιαϊπδίίος 8 μη ἔ6 
βυιτηϊς οὗ ἴδ6 ἰοαρ]6 ἀοϑοογαίθα ὮΥ͂ δοσωϊῃδίίοι : 
απὰ Ὁροὶ (ἢΐἷβ Βυταμλὶὶ ΘΟμλ65 116 ἀοδβοϊδίοσ. Βαί ἰδ6 

, ἀοβοϊαξον που ὑπ6 πῃ ἔοττῃ 8Π πο 6815 τὸ ἴἰῃ6 ΔΌΟΙ- 
ἰηδίίοη. Υ ὁ τθρΐυγο ἴ0 ὕγϑηβὶδία : “ Απά ουϑὴ ἴο ἐΐδ 
φμημπὶ (ἀου Ὁ ]6 Β6Ώ86 : ἐὸ ἐλ μέογγηοξδί, αθὰ ἴο [86 
ἴοΡ οὗ ἰδ6 βδποίυδτῃ, τηϑηϊ!οηθα Ὀθίογο) οοσλθ ἐπα 
ΔΟΙΗΪ ΠΔ ΟΠ, (06 ΤΑνάρογΒ ({Π6 δῃσιίαν ἱπϑίθδα οὗ 
16 ΡΪυγαὶ, σοταρ. Ῥσον χχυ!!. 9), ἀπα ὑπ} ἀσϑίτιο- 
οι, νυ οὶ 18 βσγαν ἀθογοϑοϑα, ἰβ ρουγοα ουὐ ὩρΡΟῚ {Π6 
ΜΑΒΙΟΓΑ." Δδό ΤΩΔΕΥ ΟἾΠΘΡ ἱπιδγρτοίδοῃ ἴῃ ΜΙ Ογοτ Β 
Οοπι. [41 οἀ. Ρ. 448]. ΤΏ δορί. 18. ἴῃ Β6π86 60Γ- 
Τοοῦ: καὶ ἐπὶ τὸ ἱερὸν βδέλυγμα τῶν ἐρημώσεων. 
Οορ. 1 Μδοο. ἱ. ὅδ: 2 Μδοο. νἱ. 2. ΤῊϊ8 αδοριὲ- 
παΐίοπ ὁ ἀδεοίαίϊοπ, ὮΔΒ ὈδοῺ γσί ου] Υ ἰηϊογργοῖθα, 
(1) Τὸ Εδίῃο.Β: ΤΏ δβίδίυθ οὗἨ Τίϊι5β [οὐ Ηδατγίδῃ] 
Βυρροβοᾶὰ ἴο δύο Ὀδοὴ ογθοίθά οἡ ἰδ βἰΐθ οἵ ἐῃ8 
ἀεβοϊαίθα ἰθωρίο,---Ὑ ἢ 18. ααοβίξομδ Ὁ] 6. (2) 79. 
ΤΟΙΩΘ: ΤῊΘ ἱταρογίαὶ βίδίαθ, ΕΟ} ΡΙΪαΘ οαυβοὰ ἴο 
6 8οὺ ὉΡ (Φοβορἢ. Μοἰϊ. Τμα '.. 9, 2). (8) ΕἸδπον, 
Ηυρ: Τ|16 ταρίηρ οὗ ἴ86 Ζρϑ]οίϑ." (4) Μαογογ: 186 
ΥἿ]ο δῃᾷ Ἰοδί;ϑουηθ δοσαϊπαι οη8 ρὑγδοιίβοα ὉΥ͂ {0 
ΘΟὨΘΟυΟΣηρ ΒΟΙ,ΔηΒ ΟἹ ἴδ ᾿Ϊδοθ πθγθ [06 ἰδιὰρ ]6 
βίοοά. (δ) ατοίίυ8, Βοηροὶ, ἀθ ὙΥ οἰΐθ, δμὰ οἰ: 
Τ86 Εοχωδῃ θδρὶθ8, ἮΣ τἠν οηβίρτιϑ, 80 Βαίδξα! ἰὸ 
ἴδ6 Φὁνγγ8. ΤῊ8 ὀχρ δηδίίοη τγὸ δάθογο ἴἰο, 89 τηοϑὲ 
οοηϑίβίθηὺ τὶ βδέλνγμα. Τμ6 Βοϊηδῃ οδρ]θδ, 
ΤΙ βίης ΟΥ̓́Θ ἰδ6 Βἰΐο οὗἨ [ῃ6 δια ]6, ὙΟΓ6 [86 δἰ 
186 ΒΟΙΥ ῥἷδοο δὰ (116 πηᾶον ἰμ6 ἀοταϊηΐοη οὗ ἴδ6 
Ἰάοϊαίογα. (σοι.  αβοῖον ἰῃὰ ϊ6 Οδέξέπσοπ Οταν- 
ὠγὶν ἴον 1846, Ρ. 188 8ᾳ. 

ΒΡΟΚΚΟΣ ΟΥ̓ ΕΥ̓͂ Ῥαλίοι, Ὑσιοαοῖο : « ὙΜΙο ἰ8 
Δὴ Θχργθϑϑίοῃ οὗ [86 ὑγορδμοὶ ἢ δηΐϊεὶ." Α8 δαπίοὶ 
ἀοϑογῖθ65 ἰξ, 

ἴῃ [89 δΟΙ͂Υ ΡΪΔο9.--- Μανὶς χῖ!. 14, ὅπου οὔ δεῖ. 
Μίογον ἰηβίβίβ ἰμδὺ 10 νγγαϑ [86 ὑθια ρα στουμά ; Βοιροὶ, 
ἀς Ὑ͵οιίο, ἀπά Βαυτισαγίδη- Οταβίυ8, Ῥαϊθαίμθ ρθῃ- 
ΟΥΆΠγ, θὰ Θϑρ θοῦ (ἢ6 ἰδττίζοτΥ τουμὰ Φογ ΒΔ σα, 
“ ροδα8β6, δέον. 16. οδρίυσο οὗἩ ὑπ6 ἰϑιαρῖο, ἰῦ πουἹά 

. 86 ἴοο ᾿δΔἰδ ἰο 866.) ΤῊΪ8 οσύθηἀβ ὑμ6 τηϑδηΐηρ ἴοο 
αν, τ 116 Μόγονῦ οορέουπαβ [86 ργοβοηῦ ραββαρο πιὰ 
(86 ἰοχί οὗ Πδηΐοὶ. [Ὁ γ͵ὸ5 0 δ6 ἴο ἰδ ἀϊδοὶρ]68 ἃ 
δἷση, θη ὑμ6 δοταηϊπδίίοη οὗ ἀοϑβοϊδιίίοῃ ἰουςμῃοὰ 
186. ΠΟΙΥ ρῥἶδοθ.: δῃηὰ {πῸὺ ψογὸ ποῖ ἴ0 ψαὶν ὑπ} 10 
ΤΟΔΟΒοα ἰμ6 ἰθριθ. Ταΐθ, ὑμογοίοτο, βίζηϊδοὰ {6 
Ὀοϊοαρυοτίηρ οὗ (6 ΠΟΙΥ͂ οἷἶγ. Φ688 ρίνοβ 186 
Ἰο;σοϑὺ ὑθτὰ ἴὸς ἀεἶαγ. δὰ ἀ068 ποῖ ἴοτοϊὰ δὴ 
ΘΑ] ον ΠΙρὨϊ, 

᾿ δὲ Αἶτα ἰμαὶ χοδᾶοὶ υπὰἀογεῖδὶ ἃ.--- ΤῊ 18. 18 
ποῖ ἃ νοι οἵ “6803, 85 'ΟΠγγβοβίομι δπὰ, δἷνδον Ὠίτω, 
ἸΩΔΩΥ ὮδΥΘ ἀπος : ΒΊΟΣ που]ά ἴῃ ἰμ8ὺ 6856 ροΐηι 
ἴο 1Ά86 τοδαϊηρ οὗ Πδηΐοὶ. } [0 18 ἃ σογὰ οὗ 86 ἔνδῃ- 

1150 (ἀ6 Ὑοίιο, Μαγοῦ), Ὑ ΒΙΘῺ βοοβ ἰοὸ ἰῃιϊσλδίο 
1ῃ6 ὩΘᾺΡ Δρριοδοὰ οὗὨ [8686 Βίρτιβ, ἐ, 6., ἐ6 Ὀορίηηΐην 
οὗ ἰδ6 Φονσίβῃ ταῦτ. ΤῊ ρᾶβϑᾶσα ἴ8 ππροτγίδης ἴῃ 103 

4180 δἷδο ϑείοι, ΑἸίογὰ, Ὑογάλσοτῖι, δὰ Ναδῖ, σἢὸ 
ΤΟΙΣ [89 νεοσήδ ἴο ἰὴ ἰητετηΔ)] ἀοδοογδιίίοῃ οὗ [μ6 ἴότλ}0}]9 ὮΥῪ 
ἴδε ον δ χοδίοίδ Ὡπᾶθῦ ῥγοῖθηοθ οὗ ΠΟ ΡΒΟΙΒς ιι 366 
Φοθορῃ. εζϊ, “μα. ἴν. θ6, 8. Βυὶ Ὑογάενογι ἴῃ ἃ Ἰοῃζ 
Ὡοῖο, τ] οἢ "1η του 668 τ Π6}} τπηγ δε οδὶ διὰ ἱγγοϊονδηξ τηδῦ» 
ἴον," εἶνο 1:6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ οὗ Ὠδηί6)] 8 συ 6 Γ ΔΡΡΙ]οδείοι: (1) 
ἴο ἰδο ἰάοϊ 5Βἰαἴι9 οὗἩ Δαυρί! ον κοὶ υρ ἴῃ ἴ89 ἴοτηρία ὈὉγ Απὶὶ- 
οοδὰθ ΕΡΊΡδη65 (οοΏρ. 1 Μδος, ἱ. δὲ, πότ δας ἰάοἱ [5 6ὁΧΣ- 
ῬΓΟΕΙΥ 64116ὰ: βδέλυγμα ἐρημώσεως ἐπὶ τὸ θυσιαστή- 
βιονὺ)ὴ: (2) ἴο ἐ:ὁ0 ἀοδβθοζαίίοη οὔ 6 σϑαϊοὶϑ ἰῃ [06 νυν 5Ὁ 
ὙΑΓ; (3) ἴο ἴδο δβοϊ(ηρ ρ οὗἩ ἔμο Ὀΐίϑπορ οὗἨ βοτηθ οἡ ἴδ 
δ'ῖδν οὐ Ορά, βηὰ (ῃ9 δδοηνπδίϊοηβ οὔ [8:6 ῬΘΡΔΟΥ͂, " 16 Πηδἢ 
οἵ δίῃ ΤΠ ἢ 16 ζοτηρὶο οὗ Θοα" (3 ΤοθΔ. ἰ1. 4).--Π᾿. 8.} 

Τ [ὃὉῬγοῦδ Υ 1 ΓΟΌΤΉη66 ἴ0 1[Π6 Ἰνογὰβ οὗ ἐδ δηᾷοὶ ἴο 
Ῥαπηίςι (ἰχ. 25): “Κπὸον ἰποτγοΐοσο δοὰ υρἀογβίδη. 80 
Βιίον, Ν,Ιδοί, Ὑ ογάδιγοσίι.---. Β.} 

[μὲ 

θδδγίος ὑροὶ ἴδ6 οτἱσίη οὗ (18 Οοδροὶ απὰ (δ6 ἰἶπιο 
οὗ ἰϊ6 οοτηροβίοη. "ἢ . 

εν, 16. ἘἾΘ6 ἰηἴο [86 τηοπηῖαϊηβ.---ΤῊ}}8Β τ 8 
ΔΙΗΠοὰ ἰπ τμ6 Βιρηϊς οὐὗἨἩ [6 ΟΠ βιϊδῃ8Β ἰοὸ Ῥο]1ὰ : 
ΕὐΒοῸ. 1. ὅ, βονογαὶ ΟὨ γί βιϊδηβ σϑοοϊτοα, Ὀοθίογο 
186 ντᾶγ, δοοογαϊΐηρ ἰο Εὐυβοθΐμ8, ἃ ἀἰνὶπο ἀἰτθοίδοι ἔῸΣ 
[86 οοπρτοραίίοι, ὑπαὶ ᾿ξ βου ἃ ἔογβαϊκο (86 οἱ Υ δὰ 
Ὀοίαϊκο ἰἰ861} ἰο 6118. ἴῃ Ῥδγθθδ. 

γεν, 17. ΤἸιοῖ δὲτη ποῖ οοσῃϑ ἀοτυῃ.---ΤῊΐθ ἀπὰ 
186 ΦΟ]]ονὶπρ ατὸ οοπογοὶθ ἀσϑοσὶ ΡΟ.Β οὗἨ ΤΠ 6 τηοβὲ 
οσίγοηθ ἢαϑίθ ἰῃ Θβοῦρ6, ἰῃ ὙΒῚΟῊ ὉΠΟΥ͂ ταυϑὲ ποὺ ὉΘ 
Εἰμαουθα ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ πιοίϊγοβ οὗὨἨ Β6᾽ ΗΒ 6585 ΟΥ ΟΟΏΥΘ- 
πΐοηοο. Τα δἰ]υβίοι ἰ8 ἰὸ {86 Πίσης οὗὨ [,οἱ ἔτοτὰ 
Βοάοτῃ, δὰ [οὐ πίΐθ, υκκὸ χυϊϊ. 82.---Νοῖ ΟΟΣΘ 
ἄοτσῃ.---ϑουλο ἰδ η}ς {Π|8 τγὰ8 α ἰηΐ ἰμδὶ ΠΟΥ Θμου)ὰ 
β66 οὐδοῦ ἰῃ86 Βαὺ τοοῖβ (πον, σα ν. 2 αοὐ); 80- 
οοὐΐπρ ἰο ΒΘΏρΕΙ, “ πὲ δοαίαϑ ἐπίογίονεδ, δοά 62» 
ἐογίογεδ (68 Ὁ ΤῊ ΤΩΔΉΠΟΡ Οὗ ϑ 6908ρ6, ΠΟΥ͂- 
ΟΥ̓́ΟΓ, ἮΔ8 ποῖ ἀοβοῦθοα Ὀοίοτομαπα, ἤθτο ΟΥ 6Ϊ86- 
ψΠΟγ6. [Ιἰ νγὰ8 βα] ἃ ΟὨΪΥ, ἰμαὐ ΠΟ 0Π6 τηυδὺ ΡῸ ἀον 
ἰηΐο ἰδ0 Ὠουβθ δραΐῃ, 0 ΟΔΙΤῪ ΔΥΤΑΥ ὙΠ Ὠἶτὴ 8]} 
κιηᾶδα οὗὈ ΘΟ ὈΓΒΏΟΘΒ. . 

γεν. 20. ΝΣ οἱ 89 βαρΡαιῃ.---Οἡ ἰῃ6 ΚΔ. 
θαι [86 δον ταὶρῃϊ ρΡῸ ἃ ἀἰϑίδῃσα οὐ ΟὨΪΥ ἔνπτο ἰμου- 
Βδηα 618 οὐ ουνὶῖ5 [ἀθοὰΐ δὴ Επρ] ἰ8ἢ τ116], Αοἰδ 1, 
12; {208., πέρ. χὶϊ!. 8, 4. Τηϊθ6 ογάΐϊπαμοθ ΜΒ 
Ὀαδβοὰ ὕροὴ Εχοά, χνυὶ. 29ὃ. (Πρηοοί οα [λΚὸ χχῖν. 
ὅ0.) Αοοογαΐπρ, ἰο ΝΥ οἰϑιοἴῃ, Βονονον, ἴῃ 6 ΒΔΌΘΙΏΒ 
ΤΩΔΘ ΤΩΔΏΥ ΟΔϑυἑΐβι1 681 Θχοοριίοηθϑ. 6  οἰΐθ 8818 : 
Φ ΉΗΟῊ ἀοοδβ ἐπηβ βου ρυ]ουΒ ΔΗχί οἱ ἀρτθο τ]ὰ [ἢ 0 
αν ουνθ ΕἰΌΘΡαὶ Υἱὸν οα (86 ΒΑΌΡαΙἢ ἢ) ΜΘΥΟΡ 
οχρίδἴῃβ, ὑμδὺ των Βουρυΐϊουβ «96 νν]8}} ΟἸγ ϑι 88 ἢ 
ποῦ] ἃ ΒΑΡΟΪΥ Ὀ6 8016 ἴ0 τίβ6 δῦονο ἴῃ 6 Ἰοραὶ Ῥγοβουῖρ- 
ἴομῃ. οοποογηΐηρσ ἐμ Βα αι ἰοῦσιν. Βυΐ Ὀοίἢ 
{8686 ἔογχοῦ ἐμαὺ (86 δον δ ουδίοπι ὙΠ τοραγὰ τὸ 
ὑγαν ]ϊἶηρς οὐ [6 ΒΑΌΡαιῃ [186 Βῃηυϊάῃρ οὗἩ 186 ραίθϑ 
οὗἩ οἱάθ8, οἴ. του] τραῖζο ἴ[86 ΟὨ τί βιϊαπβ᾽ ᾿ουγηθγ- 
ἴῃ οὐ ἔπᾶὶ ἀαΥ͂ ἰηβηίϊ(οΥ τηοτο αἰ ου]ῦ, ̓ ον θη 8]- 
ἐπουρὰ (ΠΟῪ {ΠΟΙ 86 | 68 τηὶρὐ θ6 Ρουθ ]Υ ἔγοο ἔτοστα 
ΔΗΥ͂ ΒΟΓΌΡΪΟ6. ΤΏΘΥ που]ά, ἴῃ δαάϊτϊοι ἰο ΟΕ Θτὰ- 
ὈΑΥΓΑΒϑΙΘηΐβ, ΘΧΡΟΒ6 ὑπθιηβοῖγο8 10 186 Βουογοϑὶ ρ6- 
ΒΟΟΌ 008 οὗ “6 ν ]8ἢ δ μ δ οΐστη, απ Ὀ6 ἀδηουπορα 88 
δροβίδίθϑ δῃὰ ἱταϊοσβ (0 ἐμ6 τοὶ σίοι οὗ ὑμῖν ἔδθοτθ. 

γεν. 21. ΕΣ ἴδοσι 541] αιϑαὶ ὑυἱρυδ- 
κίοσι.---Α δβἰκοίοιι οὗ 186 Ὠϊδίουγ οὐ ἴΠ6 ἀσβιγασίοι οὔ 
Φογυβαίθη, Οὐταρ. υϊζο χχὶ. 20 βαα., δηὰ Φοβαρῇ. 
Βεϊ. σωμά. Ἡδιδηον: “ Αοοοτγάϊηρ ἴο ΨΦοβορδιβ, ποὺ 
1688 ἐπα οἴενυθηῃ υπάτοα ἰπουβαπὰ 68 ρογϑῃθὰ ἴῃ 
118 ψασ. ΤῈ βίερε ἰοοὶς ρΪδοο δἱ ἰῃ6 ττηθ οὗ [86 
ογονγάοα ζοβναὶ. ἴποθ 106 τοὐοοίίοη οὗὨἨ ΘΟ γίβι, (86 
δον 8} ΡΘΟΡΪΘ 85 Ὀ66Π ἴῃ ἃ βίδίβ οὗ βλνεσῃ, δῃηὰ αΪ9- 
Ῥογβοὰ οὐϑῦ [08 οαγίῃ, [τηπηθαϊδίο!υ αὔνον [ῃ6 ταν, 
πἰημοὶν ἱμουβαηὰ ΤΟΥ͂Θ οαττὶ θα ἀναγ.) Βγ 186 ρστοαῖ- 
Ὧ688 οὗ [Π6 ὕοττον, το 186 μον ΟὨΪΥῪ ἰηΐδ δ΄ οἷν- 
ΝΥ 6. 6 Γ6 10 τηραβυγο (ἢ6 ΒΥ 0658 οὗἁὨ [Ποἷν 
ἱρῃὶ, 

γεν. 22, Απᾶ Ἵὁχοορὲ ἰδοδθ ἄδνε βῃουϊὰ ὍΘ 
Βῃοχίθῃθα, ἐκολοβώθησαν .--- μα ἀλγβὺ διὰ 
ΠΟῪ ϑῃογίθηθα ἢ Δοοοϊαΐηρ ἰο ΟΡ τνἱον (7 δθι 
“ἴεκι, ἴἰ, 8, 1269), ἰ86 ἀοϑίσππιοιοη οὗὨἨ Φογυβα]θηλ βὶρ- 
πἰβοαὰ δῃὰ νὰβ {π6 δοίι] Ὀορίπηΐπρ' οὗὨ ὑπ6 οπὰ οὗ [89 
σπου, ἱπαβδιουοὴ δϑ ἴῦ πῶ ἴδ Ἰυάρστηοηῦ ὑροὰ ἰὰ9 

5 [ΑἸίογὰ τοραγάβ ἴΠ6 τοτβ 89 δὴ Θοο] οβ΄ δϑιο4} ποῖα, Π||Κ9 
[86 ἀοχοίοσν ἴο 1η6 1τὰ δ Ῥχαγοσ, υΥἱ. 18. ἴῸγ ᾿ἰπιιγαίοαὶ Ὁ56. 
[{ πιιῖϑὲ Ὀ6 βαἀτα!ἴοὰ [Πδὲ ἰη ἴῃ ἢγες ἴτοο ὐδροῖθ. [Π 6,0 
ΟὐσαΓΒ ὯΟ δ πα Γ 638ὸ οἴ ἃ δι: }6οἰἶ νο Ἰῃβογίίοι τ} }{πὼ αἰῖθ 
το ἴο δὴν ὀνθηΐ οἵ ἀΐϑοουτθο. Βεξ ΑΙῶγα Β ἢν βοϊποβὶϑ 18 
τῆσονη ουἷ οἵ ἴΠ6 ααθδίίοη ὈΥ 1ἴῃ6 πηδηίπιοηβ τ δ.  ΠἸΟὨΥ͂ ΟΥ̓ 
186 αΥἰ [οἱ Δι ΓΠοτίοο5 ἰη ἕανοῦ οὐ ἰδ 9 ραβϑαχο.---, 5. 

ἘΓΝοῖ : “ει08 απ Ολ»οίέαηα, 88 ἴὰο ΕΔ Ων ὑγω!. 1185 ἐξ, 
866 όγου, Ὁ. 445.--Ρ, Β.] 
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ον 8) ΡΘορὶθ, τ ἱοἢ ἔοστοβ [Π6 οουπίετραγὶ οὗ [ῃ6 
ποῦ] δ ἡπάστηθηῦ ὑροὰ ΟἸγῖϑι, δὰ Ὀθόδυδο ἴδ6 
Βοδίῃοη πουϊὰ νὰ8 ἱηγοϊγοα πὰ ἴμ6 ρα ἀπ ἴῃ 86 
γμυμιβηιηθηΐ οὗ {86 Φον δα ποτὰ. ΤΏθη ἐλοθό ἄανε 
δῖ6 [86 ἀδγβ οὗ ὑμ6 ἀοδβιγυοίίοῃ οὗἁὨ “ΦεΓΏΒΔ]οΙη, 88 ἐπ 
ἀδγ8 οὗ ἱΠ6 στοδὶ Ὀγϑὶ γα ΠΑΡῪ ἡπάρτηθηῖ, ΤΏοϑα ἀδγΒ 

88 ἀαγβ οὗ ἰυάρτηρηί, τοργοϑοηϊθα 88 δλογίσηϑδά. 
Τλρθοοὺ (τι Δ] βίου ἴο τα ἶοα] ποῖΐ088 δὐουὶ 
Βῃογίοηθα ἀδΥϑ, ἰῃ ορροβιί(ἰοῃ ἰο Φοβὶ. χ. 18) διὰ 
ἘτιιΖβοῖθ υπαογθίαπἃ [86 ποτὰ οὗ (16 βιιογτίθηϑα 
ἰσισίὰ οὗ (6 ἀαγβ. Μογϑγ, οὨἢ ἰὴ6 οἶμον μαμὰ ([0]- 
Ἰοπίησ ἀκ Υῇ οἴ(6), τοΐδγβ [ῃ6 Ὄσργοβδβίοῃ ἴο 86 ἀϊπιΐη- 
ἰδ ϊηρ οὗἁἩ 6 περγιδεν οὗὨ [6 ἀΔΥΒ; δῃηὰ ἀδάϊιοοδ ἔτοιη 
ἴδ ΒΑΥΪΠΡ ΠΘΏΘΙΆΙΠΥ (Π6 Θαυ οῦ Οσσυστοποθ οὗ ἰδ6 
Θηα οὗὨ ἰμ6 ποι]ὰ 1:86} (νον. 29). Βαϊ δον βῃουϊὰ 
τῆθῃ Ὀ6 βαγοὰ ἱμγουρῇ ἐμοῖς Ῥδββίῃρ 4}} ἴῃ 6 διυἶοῦ 
ουΐ οὗ 186 Ὀυγηὶπρ' οὗἉ Φογυβα]οπι ἰηῖο ἴμ6 Ὀυττίηρ οὗ 
[86 οηἰἶγτα που] ἰ{86 1 ΤῈ νοῦ κολοβόω τηθ8η8 ἰ0 
χοϊ] αἰ, ἰο οαἱ οὐδ ΤΏῆυβ, ἴθ, ἴ6 ἀδγβ οὗἨ ἰδ6 
Νοῦν Τοβϑίδιηθης αἀἰβροηβαίοη ἃγο, ὑπᾶθρ 86 0164] 
Ροϊηΐ οὗ υἱϑν, οὐ ὙΠ σοΐογοησα ἰὸ (86 Ἰυαρτηοηΐ 88 
ΔΙΓΟΔαΥ Ὀοσυῃ, πού οα ἀδγ8 οὗ ᾿υἀρτηοηῦ---ὃ ὁδάδοη 
Οὗ σγαοε. Το 8 μοϊπὶβ (86 οοποϊυβίοη, “ Ὡ0 τῇδῃ 
νου ἃ Ὀθ βανοὰ," βῃλογίεποά---ἰ μα ἰδ, ἴῃ (86 ἀἸνίηθ 
ΟΟἸμ 86. 

Τδο οἷϑοῖ (θη. χνἱ]. 28) ἃγὸ ποῖ τ ΘΓΟΙΎ (Π 086 
0 αἱ 86 ἰἴηλ6 οὗ (86 ἀοδιτιοίοῃ οὗ ΦοΓυβαϊθαι ΤΌΣΟ 
ΘΙ Β ἰῃ ΟἸγίβί, θαΐ 41} πῇο, δοσοοταϊηρ ἰο [6 
αἰνίμο ἄθογθο, βῃουϊὰ Ὀδοοσηθ ὑο] ἑονοσβ ἀονγῃ ἰο ὑδ6 
δῃὰ οὗ ἰδο ποῦ], ΕὈγαγὰ : ΤΏΘΓο ΓΟ] δ σίαδ 
»αμίο δαϊίεηε ζεϊσῖον, ΜΌΘΟΝ ΜΟΥΟΡ ἀδηΐεθ, τὶ ἢ- 
ουἱ Βυϊηοίοηῦ γτϑᾶβοῦ, Ὀθόδυδ 6 {8} }κ8 ἴῃδιὶ [δ6 
διαβιοηϊησ { οὗ ἰῃ6 οπὰ οὗ 6 ποι] ν}}} Ρ6 [86 
ΤΘΔῺΒ Οἵ Βαϊ γδίίοῃ [ῸΓ Ἰδηγ. Τ18 ἰ8 ἱποοῃβιβίθῃς 
ὙΠ) 2 Ῥοῖ, 11], 9. 

γεν. 28. ΤΟΣ Δ δὴν τῆδῃ 511411 δα ὑπο 
ψου.--- Μόνον : Τότε, ἐλόπ, ποθ 1Π6 ἀοδβο]αϊίοι οὗ 
16 ἰΘΏρ]6 διὰ {86 Βιριιὶ 8}18}} ἰαΚο ρ'ὰοθ. Βαὲὶ {818 
8. ἱποοῃδβίβιοηΐ τὶ τ ῆδὶ 90] ο8. Τὸ τότε ρῥοϊηΐβ 
ἰο {86 Νοὺν Τ᾽ αβδίδιηοηϊ ἱπίοσναὶ Ὀοίποοῃ ἰμ6 ἀρδίγυο- 
Ὅοῃ οὗ ΨΦογυβαί θα δηὰ ἰη6 δμὰ οὗἉ [86 υου]ὰ. 

γον. 34. Ἐ'α159 ΟἸχίκιβ.---Τ πο ψενδόχριστος 
ταυδβὺ Ὠθ6 8 6 8ῃ ἀντί χριστος, Δηἃ ΘΟΏΥΘΙΒΟΙΥ͂ (566 
ΤΑΥ͂ Ῥοσϊέλυς Ποσηιαξ, Ὁ. 12671.}.--ἘΠ4180 Ῥχορμοῖβ 
τηυβὺ Ὀ6 πηἀογϑίοοα ΟὨ]Ὺ οὗἁἨ ζδ͵|86 ΟἸτβ δὴ ἰΘΔ ΟΠ Θ ΓΒ. 
Μογοῦ {ηκ8 οἵ [8180 ὑγορῃθὶβ διοὴρ ἰ6 “688, 
Βοοογϊην ἰο Φοβορῃ. δοίϊ, ψωά. ἰἰ, 18, 4. Κυΐηοοὶ, 
οὗ Βυοἢ 88 Βῃου ἃ ρἶνα ὑποιηβοῖνοθ ουΐ ἴο Ὀ6 ῬΓΟΡὨοίϑ 
Γαὶβοα ὑρ ἔγοτα 86 ἀρδὰ,---Ε]1Δ8, οὐ οὐβοσβ , τοί, 

Φ (ΒΤ ΠΑΡ Οτοδ 6}} δηὰ ΑἸζυτᾶ, Ὑἴο τοΐοσ ἴο ἴδ τα- 
ΣΙοῦΒ σ4 1808 ν᾽ Βίοις, δομ ὈΪποά ἰο διιοτῖοῃ [Π6 δίοχο οὗἨ Φοσυδα- 
Ἰοὰ: (1) Ηογοὺ Αρεῖρρα δὶ Ὀοχζυη ἴο ζΟγΙΠὟ τ. 6 ̓ν8}}8 οἵ 
ΨΦογ δα  οτὴ ΔχαΪηϑὺ ΔῺΥ αἰδοῖ, θυ Μ͵δ8 δορροά ὮΥ ΟΥ̓ΘΥΙΕ 
1τοῦὰ ΟἸαια 5 δῦοιϊ 42 οὐ 48. (23) Τ:δ δον 5 Ὀοίης ἀϊνἀοὰ 
ἐπῖο ἰαοιοπ8, δὰ ἰοία} } πορ!οσιοαά ΔΩΥ͂ Ργορδγαιοπϑ αρκαίηδί 
186 κἰεχα. (3) ΤΠ τρδράζί 08 ΟὗἠἨ ΘΟΥΠ πα ρῥγονίϑοῃ ὝΤΟΓΟ 
ἦπβὲ Ῥυγηοά Ὀοΐοτο ἔδο δγτῖνδὶ οἵ Τίυλ (τλὴν ὀλίγου πάντα 
τὸν σῖτον, 8Άγ8 ϑοβορῇ. Μβεῖ, μα, ν. 1, δ). (4) Τί δτ- 
γἰνοὰ βυὰλάοη]γ, πὰ 1806 ὅϑνγ8 νυ]αη αι Υ ἀοδπάοποῖ ΠΔΥΙΒ 
οὗ ἴῃ Ἰογι σαϊοῦ. (Ὁ) Τίζα8 Ὠϊπι56 17 σοηϊεβδοὶ {π8| 6 
ον οα Β18 ΣΌΟΝ ἴο αΟυὰ, τΕτο ἴοοῖ ἐπ6 1ογιἰ βοδίίοη5 οὗ [10 
δον (ει ἐ, σιά. νἱ. 9,1). “ϑοιπθ δυσὶ γον ἀσηι4] βιοτγῖ- 
Φηΐης οὔ ἴΠὸ κτοδί ἀδγβ οὗ (τὶ υ]εἰίοπ, απ Παβγο πηι οὗἩ Οοὐ δ 
εππε Κίηράοιῃ, ἰδ θγθ ργοιαἱκοὰ ἴογ (0 ἰδίου {{π|66."-- 

Τ|1ὰ αοτδη: δ οϑολίδωπ, ,. δηὰ ποὶ ἀδίαμ δὲ {9 
Ἑὰϊηῦ, ἴτο]. μδ5 1ἴ, 88 ρογ στη ἴλ6 οτἰ κί πα] ἰητο 180 ὙΘΙΥ͂ 
Ορροβίῖο ΜόψοΡ (866 6 (Ὅν. ὁπ λίαΐξξ. ἡ. δ) 8. δὰ οεἀ., ἴο 
νοοῖ ᾿δηρο γοίουα, οὐ ἢ. 446 οὗ ἴδο 41} δ. ὨΪσοἢ 1 τηοϑῦν 
ὍὯΔ0) ΠΟΙ πὸ 1Π0 δέθοξ ἴο ἔα ΟἸτίβιία πη θΟΠ νοῦ δὲ ἴδ 6 ἐἰτὴ6 
οὗ ἴδω ἀοδιγαοίίοη οὗἨἁ Φογιδαίθιν, πὰ ἤδηοθ ΤΏ ηΚ85 τμδὲ [{Ἰ9 
μεοδίςπίης οὗ ἴδ οπὰ νι ἰ}} ἐδο ἰαῖο ἐποὶγ βδ᾽ ναϊίυπ ὉΥ͂ βῃοτῖ- 
οηΐης 1}16 μοτίοά οὗἨὨ ἐτἰαὶ δὰ ρρουδίίοη δηᾷ αἰ πὶ δ  ς 1116 
ἀληζοῦ οὗ ἀροβίδδυ, Βυῖ [Ι͂Δηρὸ αἰ θγο γοῦλ [16 υἱοῦ, πϑ 

Ρέύδιᾳ ἴγοιη ἴΐ6 οδη8 ΟΥ̓ μὴ, πὰ ἴ86 τοίργομοθ ἴο 3 Ροῖ, 
. 9, Ὀοϊὰ οὗ νι λοι ἀγΘ οὐ ἰδ ἢ [80 ΕΔ. ἱγαὶ.---'. Β.] 

οὗ δροβίϊοδ οὗ (06 [2136 Μοββίδηῆβ. Βαϊ οοταραγο, 
ορροδιισοῃ ἰο α}} {μ6586, 2 ΤΏ 688. 1. δἀπὰ ον. χυὶ, 18, 
Α Ομνϊβιύδη ργορμοῖ 18 ἐμ6 Δ Ου ΘΟ οὗ 8 ὯὨονν ἐστε}. 
ορτωθηῦ, οὐ σϑίοσω, οὐ ζοττηδίϊοη ἴῃ [6 ἀοοίδ6 δηὰ 
᾿18 οὗ (86 Οδυγτοῖ. Α ἔα]βο ργορβοὶ 18 8ὴ δοοοδίδϑ. 
(ο4] τονοϊυϊοηϊδί ; πὶ ἢ, ΒΟΎΘΥΟΥ, 6 ΠΙΔΥῪ Ὁ ἴῃ ὃ 
ἀφβροῖϊο οὐ δβϑοϊυϊζίβιϊο 8056, 88 776}} 849 ἴῃ ἃ ἀθῦ)ο. 
ογδιίο οὐ σαᾶϊσαὶ. [π ἴπ6 ἀοπιδίη οὗἨ ἀοειτῖησ, θοιὰ 
ΟὨδΊδοίογβ ΤΩΔΥ ΘΟΣΩὈΪΏΘ πῃ ΟΠ6. 

αχοαὶ εἰσ δᾶ τσομάοχε.---ΤΠ δὶ ἰ8, 506 ἰπ 
ΔΌΡΟΔΓΑΠΟΟ. Δώσουσι ἷ'β Ὠοΐ ΙΏΘΓΟῚΥῪ ῥΓΟμηΐδ6: 
ΠΟΥ ἷ8 ἰὺ ἰῃ ἴῃ ΓΔ] Β6Ώ86 σέσέ, θὰ ΒΟΙΔΟΎ ΔΙ 88 ἴῃ 
8 ΒΟΘΠΪΟ ΤΟρΡΓΟΒα ἰδ 0.,,---Ῥτοζωθθα πὰ 18 οαἰοπίδίοι͵ 
διηα δοσοιρ ϑηθα ἴῃ ΔΡΡΘΑΓΒΏΟΘ. 

γος. 26. 1π πο ἀοβοχὲ: ἰὰ [80 βοοζοὶ οἰδυ»» 
ὍΘΣΕ.---ἰὴ ὈΟΓΠ σα868, δελοία ἢ Νοῖ ΠλΟΓΟῪ “ δρο- 
οαἸγρίο ρῥδίπεἶηρ,᾽" 88 ΜΟΥ Ρ βαγ8. δελοία ἱηἀϊολίδδ 
Βοηβδίοη δηὰ οχοϊϊοηθης, ΤΏ σΘΏΘΓΑΙ 168 ἷκ, (δαὶ 
Ομ γῖβὶ 18 ποὶ ἰἀρηιβοα τῦὴῖϊ 8 αν ου ]ΔΓ ῥΑΓΙΥ οὐ 
Βοο 008] ἰηίογοδί, ὈἩ σὶβίὶ “ ἰπ (Π6 ἀθδβοτὶ,᾽"" δοοογαϊησ 
ἴο [Π6 ΒΔΙΟΡῪ οὗἩ Φοδη {πὸ Βαριἰ8ὲ ἰη 186 τ] ογηοβᾶ, 
δἰ στ βοθ ἰμ6 βυρροβί(οη (δὶ ΟἸ γος που]ὰ "κε ἰουπὰ 
ΘΟ ΔΙΗΪΥ ἴῃ {86 δβοοῖῦῦο δηὰ τηοῃδϑίΐο ἴοόγι οὗἉ 116, 
7 ορροκίομ ἴο ἐδ18 νἷοτν δίδμ 8 (μ6 ἀθο]αγαίίου ἐμὲ 
86 8 ἐν τοῖς ταμείοις. Τῃ6 ταμεῖον ΤΩΘΒἢ5 ΘΒρΘΟΙΔΙ 
[6 ΟΠΔΙΩΡΟΡ οὗ ἰγοδϑῦγο δη Ὀτου βίου δὰ ΟἿ τϑὶ 
ἴῃ ἰὴ6 δοογοῖ ΒΙΌΣ ΟΣΒ ροΐηίβ ἰο 06 ΒΟΟΌΪΑΓ [ΌΓΙΏ9 
οὗ το] παγδηΐβτω, ἰμαὺ Ομ γδὲ 18. ἰὸ Ὀ6 Τοα πα ἴῃ κἢ 
ΟΧ(ΘΓΏΔΙ] ΟὨυτοῖ, τὴ 41} 118 ἐθ ρογα 68 ἀηὰ 6017. 
(Μοιτηομίβσω δηὰ Οοτηχηυηΐβη).). 

γαγ. 21. ἘἙῸΣ δ ἴ8ο Ἰἱρῃιιίης.--ΤΊ ἱρὸν 
Ηἷηρ [88 ἰηάοοθα δ' υἴδοα πΏογα ᾿ὑ ΔΡΡΟΌΣΒ ἔχει ; δυἱ 
10 18. Ὁπίγ ΓΒΑ] ἰη 115 ΒῃΪηπρ,, Υἱβ Ὁ]Ϊ6 ἔγοτῃ (ἢ οαϑβίετῃ 
ἴο 186 ψαβϑίδγῃ πουίζοῃ. ὅο γὴ}}} ΟἸ τδὶ δὶ Η]5 δρρεᾶν 
ἴῃ τηδηϊοβὺ Η τ 586] ΟΥ̓ Δ τυ ἰδ ς680}6 ὈΥΙΡἬ ΠΝΟΒΑ, 
ἰγτδαϊδιίηρ ἴΠ6 τΠ0]6 οασῖῃ. [0 8 ποῖ δογο, (δα, 
1ῃ6 τρϑσο δαάεηπολβ ἰμδὶ 18 τηοᾶῃῖ, θυ ταῖθοῦ (86 
ονππὲργεδεηΐ, ὠπηιδίαζεαίε, δὰ γεαγζωΐ υἱδὶ δὲ ιί. 
ΤΉ τρδ θϑιο δΊΟΤΥ οὗ {πὸ ἸΙρῃιηίηρ, δὰ ἰ15 εἰἶεοὶ 
ἴῃ ρυγί γίης ἴῃ 6 αἷν, ΔΓῈ ΠΟΓΘ 8116 ΘΟΠΘΟΣΩΙΔΗΙΔ, 

γεν. 28. ΏΘσΘ ἰδθ Οδσοδβδ ἰα.---Α υπίνοιβεὶ 
νν οὗ ῃϑδίυγο, Ἡ]Ποἢ τοβθοῖθ ἐῃ6 ΠἰρθΘΥ ἰδ οὗ ἰ88 
ΤΩΟΓΆΪ, δὰ οβρϑοῖδ!]ν οὗ ἴμ6 Ομ τ βίίδη, που], Το 
ΘαρΐοΒ ΠΟΓα ἅγὸ οδυτίοη νυ] υγῈ5 τ ϊοἢ ΘΓ πιπο- 
Ὀοτοὰ ΟΥ̓ ἴΠ6 δῃοϊθηῖϊθϑ ἩΠῺῸ [86 στᾶσα οὗ οδαίεβ, 
Οορ. Φοὺ χχχῖχ. 80: Ηοβ. υἱϊ 1: Ηδ. 1. 8. 
[Ρ]ΐη. Ηἶϊεί. Ναί. ἰχ. 8] Τηο βσυγο ρῖνοϑ ἃ ὑγοίοαπὰ 
μὰ δίσοηρ Θσργοββίου οὗ [86 ΠδοΘβα ΤΥ, ἐπου δ ]θ. 
688, ἃ πα υηΐϊνογβα οὗ ἡυάστηοηῖ, Α.9 [116 ογολ3 
ΘΥΟΓΥΜΏΟΓΟ αἰϊγαοίϑ ἴΠ6 ΟΑΥΤΙ ΟΠ -Οδίοτα, 80 ἀ0 τποσϑὶ 
οογγυρίίου δπὰ τἱροηϑα συ] ουοσυπμογο ἀθσηδηὰ [86 
)υάρτηοηῦ. Τῇδ Ὀοαγὶπρ οὗ 118 Ῥσγονογ δὶ πογὰ ἴῃ 
ἴμ6 ἰοχὶ 18 βοιῃθῃαΐς τοτο αἰ δῆου!., Τὴ ΤΟ] πίη 
ΔΙῸ βΒΟΙ6 ἰηἰογρτγοίδι 008 : (1) ΟΠ γίβὲ 18 (86 1οοὐ {188 
ΘΔΓΟΔΒ88 ἴ), Ὁ] αν ΓΒ [Π6 ΘᾺ 5168: ΤΠ ΘΟΡὮγΪδςι, (ινία, 
Οα]ονίυβ. (Φογοὴθ οὐύϑθῃ ψοηΐ 80 [ὩΓ 88 ἴο πα ἰπ 
[186 πτῶμα 8 τοΐδγοποθ (0 86 ἀραιὰ οὗ ΟὨτγδὶ) ἢ 

4 (80 δἷδο ΟΠ γυδοδίοπι ((π6 ςοπστορηϊθαὰ οαρίοα δύο 18 
ΘΗΒΟΙΏΒΙΥ οὗ δαί πὶ δηἃ ΤΥ) δὰ ἘΠ γ τυ ΖικβθοΏπε, 
Ατμοὴν πιούθγη ἰπίογργοίοσ τσ. Ἡ ογάδνευγὴ δοῦοι! 7 ὧδ. 
16 ηὰ5 ἐμ 18. ὩπίΘ 8016 ρϑιγίβεϊς [ογργοιίδιίοῃ : “Α.8 Κδει 85 Β 
1Π6 8086 οὗ ἴῃ0 οδσ}]ο ἴον ἴ80 πτῶμα, δο 8͵ΔΓγρ-εἰχυϊοὰ ππΠὶ 
ὈῸ ἴτῦο ΟΠ τίδιίδπϑ ἰὸ ἀἴδοοση, δηά δυοϊκ ἴο, [6 μονα οἵ 
ΟὨ το." ὙΠῸ σϑϑδοη, Βὸ τὰ ἐπ κ5 (1 Φογοηδ), ὙΠ (τοὶ 
ς8118 Ηϊπηβεὶ7 μοτο πτῶμα 5, Ὀοοδῃδο δ δαξές υὲ ὑγ Ημ 
αδαέλ. Ἧα, ἴοο, ᾳυοῖοδ "Ά. οἶἷϊ!, ὃ διὰ 168. Χ]. 81 (85 δεσοῦα 
ἀϊὰ Ὀοΐοτο), (0 τος τα βαί πί8 τοῦδ Ὅ6 Θοτημαγοὶ 10 οαρὶϑα 
80 ΓΟΩΘῪ ἴῃοῖγ γουτὴ πὰ Υ ρ ὙΠῸ πΠηρα το μι δά 
Μ{|1 Ὀ6 δσαυκχς ἢΡ ΠῚ 1Πτὰ ἰὰ τΠ6 οἱσιιἄς. 01 ἃ γοίεγομοϑ 

οὗ πτῶμα ἴο ἴπὸ δδλοτοὰ θοιὶν οὗἩὨ ἴμο Εδτίοιυν, τε οὶ ποτοῦ 
ΔῊ ΤογΓΏρίίοη, νἱοϊδίοδ ΘΥΟΓΥ͂ ὑγὶ μοῖρ] οὗ φοοὰ ἰλδῖο κά 
Ρτορσίοῖ.).- -Ρ. 8. 
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(2) Το οδσΟΔ58 ἸΏ 68:8 ἴμ086 ἯῺὮΟ (ἷθ6 ἴ0 ἐξμιθΙΏΒΕΪν 688 ; 
116 οασπῖο8, [6 ἊΝ οὗ ἰμ6 ΒΟΙΥ ϑρίτι : ατγοίϊυ. 
(8) δετυδβαϊοτι δηὰ [86 6 }78 ἀγὸ [ἢ ΟΑΓΟΔΒΒ ; αἰίγδοῖ- 
ἰερ 186 Βοιηδῃ ἰορίουϑ υῖτὰ Ἐμοἷσ δ ρ 168: Πἰρσπιοοί, 

οἵ, ἀ6 γεοιίθ (86 ἰαϑὺ ἀουδι}). (4) Μεγοῦ: 
“ ΤῊῺρ οΑΓΟΔ55 18 ἃ ἤσιιτο ΟὗὨ [μ6 Βρί γἰ ἴ18}}γ ἀοδὰ ; δπὰ 
συναχϑήσονται ([μαν 18, αἱ {μα δάγοη) οἱ ἀετοί ΓΘΌΓΘ- 
ΒΟὨΐ8 ἴΠ6 ΒΔ1η6 88 18 ἀοδοιὶ 64 ἴῃ οὗ, ΧΙ, 41, [Παὺ 18, 
[δ0 δηὴγ6 183 βοΐ ουῦ ΟΥ̓ ΟἸγϑι." ἔου 688 ἰδ9 
ἄσιυτο οὗἨ πὸ οΔρΊθ8 νΥ}}} ΟΧρτθ88 [Π6 ὨΘΟΘΒΒΙΥ͂ δηὰ 
ἱμον} Δ Ό] 6 Π6858 οἵ ἴμ6 δαάνθηῖ, 88 (6 ἔσιγο οὗ {86 
Ἰρυϊηςς ΘΧΡΡ68868 6 ππιϑ ΚΟ ὈΌ]Θ 638 δηὰ δ δι] 
δτομάσιν οὗἁὨ 118 βίσῃβ. Βυὶ ἰῃθὴ ἰἢ8 ΘΑΓΟΔΒΘ πγυϑὶ 
ΓΟΡγοϑοηΐς ἴἰμ6 Τ]ΟΤᾺΪ ΘΟΓΓΌΡ(ΪΟΠ ἃπα ἀδρΟΑΥ͂ οὗ ἰδ6 
που] ὰ [1861 δηὰ 86 6 σ]68 ἴὯ6 ἱπαρτηοῃῖ, ποῦ ΟὨΪΥ͂ 
ἴῃ ἰΐδ Ρογβοηδὶ, Ὀὰὶ 8180 ἴῃ 1ΐ8 ΡῬὨγβίοδὶ, οἰθσαθηῖβ δηὰ 
ἴοσοοϑ." Τὸ ΟἿ αυοϑίίοη ἴβ, τ ῃοῖμοῦ ἴπ6 σπορὰ 
ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ἰἸοοΚ8 Ὀαοὶς ἰὼ τοῦ. 27, ΟΥ̓ 8180 ἴὸ υδσ, 26. 
Καυδον {815 ἰῃ6 ἰλίίον Ἔχο  υβί νου : “ Βοιίονο ᾿Β 01 
ὩὨοὺ ὙΠΟ ΒΑΥ ἰπδὶ Ομ γὶϑ( 18 ΒογΘ οὐ ὑδ6γ ; (ΒΘΥ͂ ΔΓΘ 
»γαάαίογει αὐἱαὶ." ὕπο ἰακὸ ἰ86 βαγίηρ ἴῃ γϑῦ. 28 
88 ἃ σοηοϊαδβὶνθ ρίαηοο Ὀαοὶς ρου ἴἢ6 ὙΠ0]6 βοοίοῃ 
ἤγοιῃ 1ὅ ἀοπηπασά, ἴΠ6 οδοῖοθ οὗ ἰη0 ὅσυγο ἰ8 αἱ 
ΟἿΟΘ δσρίαἰμοὰ, [Ι͂π μ6 ἀοδβίγυοίΐοι. οὗ Φ6γυβ8]6πὶ, 
186 ᾽υάστηοις Ὑ11] θα σίῃ Ὁ. ἴῃ ΔΡΌΘΔΓΔΠΟΘ Οὗ (86 χτοδὶ 
σδστίου οι σ]65 ([Π6 γα 18 ἱποϊυἀ6α ἃ πιδηϊζοβὶ 8]] 8ΐοη 0 
186 Βοιηδῃ 60 1685). Ετοσι ὑπᾶὶ τηθ ᾿ξ π}} τὸ οὰ 
ΚὨγουρὴ ἰῃ6 8016 ΠΟΥ ροτὶοα ; δῃὰ πὰ 118 Θχργβϑῆ- 
Βῖοῃ ἴῃ οοπεπυοιβ Ἰοοῦὶ ᾿υἀρτασδηὶβ ὑθτουρηους {86 
ξταοίουβ ρΡογίοα οὗἨὨἁ [6 Βμοτίοημθὰ ἀδγβ οὗ ᾿υδἀᾳτηθηῖ : 
ἤθηοα ὅπου ἐάν. Αἱ Ἰαϑὶ {6 ἡπάστηοπι Μ|1}} οσϊθπά ἰὸ 
[8ο ὙΠ]6 ἸΠΟΓΔΙΪΥ οογτυρί κε Βρ᾿ Γ  ΓΌΔΙῚῪ ἀοδα τγου]ά, 
γογ. 28 τἴμοη ΘΟΙρΡΓΟ 68 δηα δβυπλβ 0 186 ὝΟΪΘ 
Βοτίθϑβ οὗ αι ἀρτηοηῖθ ἔγοπι γ6}. 1 ὅ--27. 

ΤΗΙΕΡ ΟΥακ. 

7λε ϑρεεῖῆε  εολαίοίοσγ. Το Αρρέαγαπος ὁ} ἐδ 
ΠΕΡ Ἡγονϊα ἐμεεῖγ.--- πα. 29--44. ᾿ 

Ψ ον. 29. Δῖον 189 ττὶρυϊαϊΐοι οὗ ἴβοδο ἄανα. 
--Ιετὸ Ὀορίηβ {π6 τοργοϑθηιδίίοη οὗ ἴῃ6 ἐπα οὗἩ (86 
ποτ], ον γαῖμοῦ ἴμ6 δεσίππίπο οὗ (86 απαᾶ, 116 παρου- 
σία, ἴμ δάνοιῖ οὗ ΟἾγίϑι. ΤῆΘ θλίψις τῶν ἡμερῶν 
ἐκείνων ἰδ ποῖ ἰῃ6 Β4Πη6 48 ἴπΠ6 θλῖψις μεγάλη (τ Γ. 
421), ὙΒΙΟΝ ὈΘΙΟΚΟΠ8. [86 ἀοβίγιοιϊίοπ οὗὨἨ “ΘΓ βδ θτα. 
11 ἰ5 ταῖμοῦ ἃ ΠΟῪ θλῖψις, ἴῃ ὙΒΙΘΩ (06 τοϑιγαϊηθα 
ἄδγβ οἵ ἰυάρτηοης ἀρθὰον ἰη6 ΟἸτβδη ἀἰβρθηβαῦοι 
ἦβδιιθ (νοτ. 22), δῃ ἃ ψὩἱ ἢ ΔΓ Θβρθοὶδ!γ Ἄσπαγδοῖθγ- 
ἱζοὰ ὉΥ 86 Βιγοῦρον ἰοπηρίδιίοη8 οὗ ρβθυαο-τηθββίδηΐο 
Ῥονποσθ. Τῆυ8, ΠΏ [Π]8 θλίψις ΟὗὉἨ ἰθτωρίδι 8 ὯΔ 
τοδομοὰ 18 οἰϊτηαχ (οοταρ. 2 1688. ἱἰϊ. 8 ; Βον. χὶϊ!, ; 
ἢ. σχὶν), ἴθθὴ ἐριηισαϊαίείὶν (εὖθ ἐω 4) (80 ᾳτοδί 
ςαἰδϑίγσορῃθ Ὑ1}} οοσθ. Μουοσ, [0] σίης 46 ὟΥ οἰΐα 
δια οἴδοῦβ [Α. ΟἸαγίο, Βοίηβοι, Οὐτθ], γοίογβ [86 
ὡρεπιδαξαίεῖν ἰο παὶ 8 βα]ὰ οὗἩ [Π6 ἀοβισγποιΐοι οὗ 
“]οτγυβαίοιη, δὰ 68}}8 (6 αἰθβομπεϊπρ ΘΧρ Δ πδίίο ἢ οὗ 
Βουροὶ, Εδτγασὰ, Ὀ βεογαϊθοὶς, οίο., ἀορτηϑῖίθ. Βαὶ 
ἴδογα ἰβ 180 ἃ ἀορτηδιίϑτη οὗἨ [ἢ8 δοδβίγδοϊ τη θυ 
Ἔχοροϑὶβ. ΤῈ στουμα8 οὗὨ ουν αἰβιϊμοὐ ]ΟῺ8 ἴῃ ὑπ680 
οτἶβοβ αῦὸ ρἰδίηῃ δπουρβὰ ἷἱπ [16 τοοοστὰ : (1) ΤῺΘ 
οΥοϊοαὶ παίατο οἵ [86 ταργοϑθηίαίίοῃ, δῦ 186 
δθδίοσν οἵ [86 βροοδϊ υγρίΐο βίγ]8; (2) ἴμ6 αϊβπο- 
ἔοι Ὀοίτοοη ἰῃ6 ἀοβιγυσίίοι οὗἨ Φογυβαίθη δηὰ [μ6 
Νον Τοβίδιηθηὶ ροτίοα οὗἁὨ τηπἰσαϊοθα δηὰ σοβιγαϊηϑα 
ποοϑ. ΤΏα ἰαδγυογὶϊα τηοάθτ ὨΥΡΟΙΝΟΒΙΒ τωοϑὲ ὑἢ- 

5 [5|τὩΠΠΑτ]Ὺ ΑἸοδρ: Τρ πτῶμα [5 {1|8 τ μοῖ9 ψου]ὰ, 

Ἔ)ὸ ἀετοί ἐδ δησοὶβ οὔ νεηρβοθλῆσθ. 4349 Ὥραϊ, χχυἑ!, 49, 
Ἀγ τεῦο Ἂν ον Ἦθτο χοζοττοῦ ἴο; δἷδὸ 11}οδοὰ Υἱ ἱ. 1. "|δὺ. 
1, 8.--Ρ. 

ΤΟΔΘΟΠΔΌΪΥ 0Ϊ]Δ668 811 86 ἰοτιρίαϊουβ ἀσβοτὶ θα ἴῃ 
ψοΓ8. 24--206 ἴῃ ἴ)0 πη6 οὗ (16 ἀοβισισίοι οὗὨ ογυβδ» 
ει. Βυΐ (6 εὐθέω ς ἀαδογί 65 186 παίυτο οὗ [00 
βη8] οαἰδδίτορῃο, ἐμαὶ 10 Μ|.}}} Ὀ6 αὖ οὔρθ βιυϊι, Βὺῖ- 
ῬΥΙΒΙ ΠΡῚΥ βυάάρῃ, δηὰ ἔο] οὶ πρ ὑροὴ ἃ ἀουοϊορτλθὰὶ 
ΒΘΟΘΙΩΙΏΡῚΥ ΒΟ δηὰ σταάσαὶ]. ΤΊ, ἰπτουρπους [86 
016 οουγϑα οὗ μιἰϑίογυ, (6 βισ δ ΘΡΟΟΠΒ [ΟἹ] ἰδ. 6 
ΒΊΟΥ ΡΓΟΟ685 οὗ (6 ροτοάβ. Ἶε ποοὰ ποῖ, ὨΟΎΘΥΘΡ, 
ἰγδηϑίαίθ εὐθέως ὉΥ δι άσπῖν, ἱ. 6., ὠποχρροίοαϊν, 
σὴ Ἠδηγοηὰ δηᾶ δοκοῖς; Ὀυΐ 51}}} 1655 αβϑυτηθ 
μὲ 1Π6 ἀεϑιγυοιίίοι οὗἁἨ ογύβδιοπι ἰδ ΒΘ γα ἀραΐῃ ἰηἐγο- 
ἀυσοὰ (Κυΐποο!)." 

ΤῊΘ δῦ; 5881] Ὀθ6 ἀδιϊχοσιϑά.--- Πότηον, ὥσυγα» 
«νοὶ : “ δυῃ, τλοοπ, δῃὰ βἰδγβ βΙΠ Ὑ ἰμ6 Ναίατο- 
ΜΟΓΒὮΪΡ οὗ 1.0.6 Βοδίμοη ; [6 ΜΏΟΪΘ ραβϑϑασο, [ΠΏ 6Γ6- 
ἔοτγο, τηυϑὲ τηθϑῃ (Π6 [4}1 οὗὁἨἁ Βοδιμοηΐβηι αἴϊον ἴΠ6 [8}} 
οὗ Φυάαίπηλ.᾽" . Βαϊ ἰἴὐ 5 πιδηϊἔοδι ἐμαὶ 186 Ἰορίῃπίης 
οὗὨἨ (1 οοϑτηΐοαὶ μὰ οὗ 8}} 18 {π6 βυ ]θοὶ Πογα ; 88 ἴῃ 
2 Ῥεῖ, ἃ. 12, ον. χσχ. δῃὰ χχὶ, ; δοιὰρ. Φ06] ἰἰΐ, 
8 Βα. ; [58. χχχίν. 4; χχὶν, 21. Πδη, νἱϊ. 18.} 

ΤὨΘ ΒΊΔΙΒ 5841] 411 ἔζγοσῃ Ἀϑαυθϑῃ.--- 88. χχχῖν. 
4, 1, ΤῺῊΘ Ββίδγβ 88}}8}} 1[ο86 ἱμοῖν ἔχῃ : Βοηροὶ, Ραῦ- 
18, ΟἸϑῃδυβϑοη. 2. ΑἸ]ορο ον δ! : ἴμ6 ἀονη8}} οὗ 
186 Φον ἢ σοι γ Δ] ἢ : ΥΥ̓ οἰβίοϊη, οἰα. 8, θοι- 
Ποῦ: “ΤΏ [Ἀ]}} οὗὁἨὨ 1Π6 Βοδίμοη βίδυ- ΤΟ ἢΡ." 4. 
Αὐυχυδέῖπο : ΟὈβουγαίίοῃ οὗὨ [Π6 Οἤυγο.. Σ ὅ. (ΔΙ να : 
ῬΒΟΘΔΟΙΏΘΠΔΙ ΔΡΡΟΑΣΔΙ 68 οὗ ζ]]ηρ 8ί8 8 (δοσιγμηὶ 
λοπιϊπιρη, δοπδωγα). 6. Μοίδουβ δηὰ β]ιοοίϊηρ βίδγϑ, 
ῬΟΡΟΪΑΓΡΙΥ ταΐβίδ Κοα ΤῸ τϑα] βίδγβ : ΕὙ ΊΖϑοῦο, Καϊη- 
οοἱ, ἀᾳ ὲοιϊα [Ονοη]. 7. Μογοῦ ἐμ η Κ8 τπδὺ [86 
ῬΟΓΩΒ 8τὸ (0 Ὀ6 ὑπαοτβίοοα ἐϊογαζίᾳῳ ; (86 δίαγβ ἱπ 
ΒθΏΘΡαὶ Ὀοΐης; ΒΡΟΚΘη οὗἨ δοοογάϊῃρ ἰὸ 6 ποίΐϊοῃ 
ἰδδὶ [ΠΟΥ τοτο ἄχοα ἴῃ ἴπ6 Βοαγθη, (Οὐ ρ. Κπο- 
6] οἱ ἴβ8. Ρ. 246.) Τμὶβ που]ὰ δϑογὶ 8 δὴ δβῖγο- 
ποιηΐοδὶ οὐτοῦ ἰο ΟἸτῖϑί, ΟΓΥ τῇ Κ Ηΐπὶ δοηυΐοβοθ ἢ 
8 ῬΟΡΟΪΔΓ αὐτοῦ. 8. ΤΉΏΘΥ ΤΩΔΥῪ δ ᾿ἰπλϊ δα ἰο [Π6 δία Γϑ 
«οὶ Ὀοϊοης ἴο (Π6 ΡΙΔΗΘΙΑΓΥ ΓΆΤΩΙΥ, οὗἨἁ Ἡμοη 0.18 
ΘΑΣΓῚ ἰ8 ΟΏ6, δηὰ ἰ86 {Δ]Πρ οὗ {16 Βίδυβϑ τυ Δ  ὯΘ ὑἢ»- 
ἀογβιοοὰ οἵ 86 ἀἰδβοϊαϊίζοη οὗὨ ἰΠοῖσ ΡΙΠ ΑΓ ΘΟ Ώ0Ο- 
οι πίίὰ ἔδο δι : ἰδ ἷβ, (το ἰάοδ 18 ἤθγα ροαΙ 8} 

4 [ΑἹέογὰᾷ {λ|πκ8 ἴμδὲ 811 [16 ἀἰ ΔΘ 11|68 οοπποοίοά ν᾿] 18 
εὐθέως Βαγο διΐίδος ἴγοτῃ οοηΐυπηάίης 80 ραχέϊαϊ 0] ΒΙπιοὴξ 
οὔ ἰῃ6 ῬΓΟΡΒΟΟΥ͂ ὙΠῸ 15. εὐξίηιαίδ᾽ ὁπ6. Ὑ ογάϑιγουι ἢ 
φυοῖο5 ἤγοιη ΟἸδβδοίαδ, ῥλέϊοὶ. ϑάσγα, ν. 447, ἰ ΠΣ πς 

τοατκ οὐ εὐθέως: “οπ αὐ ποδίγωηι οὐηιρμξμηι, βοᾷ 
αἱνέπκιρη, ἐπ εἶτα τοῦδ δϑιμιὲ πε αἴ6.." ΓΆ. χα 4: 3 
Ροαῖ, 1. 8. Τζοποο ἐπ ΠοἿΘ ἰπίογναὶ Ὀοινύοη ὑπὸ πγοῖ δπὰ 
ἴπὸ δοοοπὰ σουλίης οὗὨ ΟἸγίϑξ [86 σα Ἱϑὰ ἴ1ὸ ἐωδὲ ἐΐπ δ, οὐ (88 

ἰαεὲ λοι», ἐσχάτη ὥρα, 1 Δολιπ ἰ!. 18: 1 Οὐτ, χ. 11:1 Ρεῖ, 
ἐν, 7: Ηδφδ. ἰ. ἃ οῖο. [ἢ 16 Ανοξίοδ᾽ γϑοί, ἴωω, πο [Π1Π165 

ἀἰαιεὶν οἰὐά ἴο (Π6 Δτγίς]θ ΟὨ ἴπ6 δοοδιιδίοη δπα 11} δ {πὰ δὲ 
1. τίς μαμὰ οὗ Θυᾶ, ἴμ8 σγοτάβ : “ ὕγοπι ἴθ η00 116 δβμαὶὶ 
δυο βααίη ἴὸ υάκο ἴ86 ααἰςκ δπὰ ἴμὸ ἀομ." τ, Ναεῖ, τὸ 
ἐνοΙα πὸ ἀἰδι σα] τ  οἢ θόδβοῖ (8 δηϊθσι }Π]οπατγίμη ᾿πῖο 

Ρτοϊδιείοη οὗ εὐθέως (ϑιίογ, Ἐτγατά, ΑἸότ]οπ, ΑἸίνγα), 88 
Ὑ{611 δα ἰμδῖ ὙΠ Οἢ ΤΟΥΟΓΒ νότϑ. 39 866. ἴο {Π|ὸ ἀδ.: τας οπ οὗ 
Φοτγυδδίοπι (Δ. ΟἸασῖκο, δηὰ οἵμοτθ), ργοροδοα ἃ βσυγαῖίνο [ἢ 5 
τοσρτοϊδιίοη οὐὗἁὨἨ σόσα. 99-86, δῃ ὦ δοθ8 "ΘΓ ἃ ρ]οῖιτο οἴ 8 ΑΙ Ρα 
ἀἰςοΐα] νἱδ  διϊθη οὗἩ ποι! ηαὶ (πτίρἰοπάοιη Ὦν (ἢ γίϑι, [Π οὐ ΟΡ 
ἴο ἀεσβίσου 4}} ποῦν ἰπδεϊ τοῦδ δὰ Ὠγί ποῖ ρ}05 [πὶ ΟἸ πΓΟἃ 
δηά δῖαῖο, οὗὐἨ τΔΙοὰ νυἱϑιϊδιίοη ἴῃ ονοσίοτον υὗὁὨ ἴδ 7 δὴ 
ΡΟΪῈΥ τσὰϑ Βαϊ δ Ἰγρο, αηα Ὑ Ὠ ἢ {1561 ἰδ, τὼ. ἴαση, ἴΠ|6 70} 
ἴγ}96 οὗ πο δηαδὶ Δηὰ τοϊαὶ ΟΥ̓ΘΓΊΠΓΟῪ οὗὨ 6]} μού γα οὐ ἀδγὶκ- 
ΠΟ88 ΟἹ ἴπο κύοας ἀδν οἵ [υὐἀὐστηοπι." Οὐπβραποηο 1110 
Το δ ουπι! πα. δ6 ἀο βου θα ἰπ γοσὰ, 29-86, του ὰ 6 ΠΊΘΤΕΙΥ͂ 
8 »»ουἰαεηέας δοτηίς, τ 8[6]} ργϑοθοθ ἢ 8. ἢπαὶ, ρδγεοπαΐ 
σοι ησ. 4346 Ὀοϊυν.--". Β.] 

«[ὑποη: Α ἰοῖαϊ οοἰρ89 οΥ̓́Ϊ 6 κπ. ἸΥ̓́Πθάοη πη ἦρτ-. 
ἰδ δ Ὠοτο ν᾽ δ υΪ9 Ρῃπυπιοὴδ οὗ ἴΠ6 Ὠοαν 615 δἰ ἴὴ6 νἱ5 Ὁ] 
ΔΡΡδάγαηοο οἵ ΟἸτίδῖ. ,8366 Ναδῖ.---Ρ. 8. 

580 δἰδο ἮΝ υγά σοὶ, ηῸ αἰνοϑ το 86 τοτὰα ἃ ἀου 0]6 
Β6Π86, 8 ἢ γδΙ68] ἀπὰ βρί ταὶ; “ ΤΊ δῖ} 88}} δῸ ἀδγκοποᾶ, 
--ἰς Α. ιἰϊθ βοὰν Πίσῃ οὐὗὍἁ ΟΠ τ᾽ δ ὑγρὰ ἢ 814}} Ὀὸ ἀἰπειη θα, τῃ 6 
Ἰαπατ οτὸ οὗ [6 ΟἸΠΏΤΟΝ 54}} 6 οὐδουγοα ΟΥ̓ ΒΕΓΟΘΥ͂ 8η4 τ. 
ὈοΙΙοῦ, οηὰ βοὴ Ὑ70 ὁΠ00 δῆοπο ὈτΙΧΒΕΙΥ͂ ΔΒ δίδσβ [ἢ 1116 
διιηδηϑθηῖ οὗ 86 ΟἸυΣΟΔ δδα}} [4}} ἤγοτα τ οἰγ γῖδος." διπιὶ 
Ἰασὶγ Αἰΐοσὰ.--.Ρ. 8.) 
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ἀορίοεἰοά, ἱΠαὺ (Π6 Ρ]ΔΠΟΙΔΓΥ 8014 δβυβίθῃῃ ΜΠ] Ὀ6 
ομδηρεοα ἰηΐο ἃ ᾿ιΘΑΥΘΗΪΥ οοπδβίϊυἱΐοη, ἴῃ προ {Π6 
ῬΙδυοῖβ }} θ6 ἱπαδροπμάθμϊ οὐ {πὸ βῦπι, ἀπ ἱβοτ- 
8ΒεῖΙν 68 ὈσΘΟΟΠΊ6 80  -οΠ] σι οη θα βίδγα (σοτηρ. ον. χχί. 
28). [ὑ 8 ἰο Ὀ6 ΟὐὈβογνοὰ ἐπαὶ ἐδλς λεαυεπ (ἀστέρες 
ἀπὸ τοῦ οὐρανο ) ἃπα ἐλε ᾿δαυόπα (αἱ δυνάμεις τῶν 
οὐραν ὦ ν) ἅΓ6 ἀἰδιϊ συ ϑῃοά, 

Απὰ ἴῃ μοτσοχβ οὗ ἴλ9 ποανϑῃδ (Ρ]ατγα]).----]. 
ΤΏ οοτητλοῃ δοοσορίδιίοῃ 8, (η6 Ὠοδὶ οὗ βίδσε. ([88. 
χχχὶν. 4; 8, χχχίϊὶ. 6: 2 Κίησβ χυϊὶἹ. 16.) 2. ΤῊΘ 
Θηρο]-πουὶὰ : ΟἸββαυβοη, δον 6 Εδίδογα. 8. Βονυ- 
οἸυϊίοα ἱπ σοβηχίοαὶ τοι οὴβ δηθὰ ἴατθ. (Πρ 0} 5 
1κδεη “έδι, ἰὶ. 8, Ὁ. ΕΣ 

γεν. 80. Απὰ ἴδοι 5841} δρρϑαδτζ.--- Α οοβχηΐσδὶ 
ιδηϑίογιηδίίου, πηΐϊοῖ 4150 αὔδοῖβ (Π6 δαυῖβ 88 ἴῃ ἃ 
ἰγδηβιοη βίαι (ῬΟ]]Ο Κ᾽ 8 (Ὀπγδ6 οΥἹ ΤΉ 6), ῬΥΟΡδΓοΒ 
[126 ὝΔΥ ἴον ἴῃ βίγιι οὗἨἁ Ομ γϑὲ ; (Πϊ8 δῃπουηοοα Ηΐβ 
ἰσητηραϊαῖο σοτηΐην. 

ΤῺΘ πῖσι οὗ 189 ξου οὗ Μδη.---Ἰ. ΟὮτγβοῦ- 
ἴοτὰ [ΠΠ]Ἰαγγ, Φογόπιο, Ἦ ογάβιγογι], οἷο. : ΤῊ βίρῃ 
οὗ 8 Ἵγοββ ἴῃ 6 ἢδαύθῃ. 2. Οἰβῆδυβοῃ: Τὴ6 δἰδγ 

8. ΕΛ ΊΖΒΟΠΟ, οὗ 1Π6 Μοββίδηῃ (Νυπι. χχὶν. 17 
Ἐπαϊὰ: ΤῊΘ Μοββίδῃ Ηϊτηβοῖῦ, [βο αἷδο Βϑηροὶ: 
ἤρεο εγὶ δἰσπωπι πὶ, Ἰλις, ἰἰ, 12. 4. Βοδοῖῖ : Νὸ 
οἰδοῦ ὑμδὴ τδδὶ 18 ἀδβϑοσρθοα ἴῃ γορ. 29. ὅ. Βυά, 
Ἡοβῆοδηη: “Απ Δρρθᾶγαμοθ γοβοι Ὁ] ηρ ἃ ΤΏΔΏ, 
ἩΒΙΟΝ ΜᾺΒ 86 ἴῃ {πΠ6 Ηοϊοβὲ ἀυγίηρ ἴμ6 αἷδρο 
οὗ Φογυβα τ." Βαϊ (Πΐ8 ἷδ, ΔΑΒ ΜΈγοΣ οὈ͵θοίβ, 8 
ΤΏΘΤΘ Δ0]6 τοϊαίοα Ὀγ Βοὴ ἀοτίου, ὅ. Μεγοῦ: “Α 
Ἰυσηΐποι!δ ΔΡροδᾶγδηοθ, ἴΠ6 ΓΟΓΟΓΌΏΠΟΣ οὗ ἰῃ6 δόξα οὗ 
[6 ΜοΑβἴδῃ ; " ἀρ ΥΥ οἰίθ, “ἃ κἰπὰ οὗ ΞΒθο 8.1 
ἢ. Βαὺ πῺΥ ποῦ [86 ΒΒ ΟΠ} οὐ {86 δόξα οὗ ΟἸτῖδι 
ἰιϑ6 1} [ἰ ἰ5. 1π6 βιϊπίηρ ρίουγ οὗ {ῃ8 τιδηϊοβίδιίοη 
ἴῃ σοθοΓαὶ 88 ἀἸβ ποῦ ἔγοτι [ἴῃ 6 ῬΘΥΒΟΏΔ] τηδη ξοβίδ οι 
ἰ(β6!  ; σοιῃρΡ. οἷ. χὶ!. 88; χνὶ. 1 ; χυὶϊ. 2. 

Απα ἔπθῃ 5.811 811 ἐμο ἰχσῖροϑ οὗ ἴδιο ϑασὶ 
ΤΑΟΤΙΣΏ, οἰο.---Ἰ)Ὡθ ΟΧΡΓοββίομβ κόψονται, ὄψον- 
ται, ὮδαΥΘ ἃ βιυἰ κίηρ ΔΠἰογαϊϊομ, τ ῖο σδηποῖ Ὀ6 
ἱγραϊϊαἰθα ἰῃ ἴΠ6 ἰγδηβδτίοη. :Σ ΤῊ ἔοττηοσ, κόπτεσθαι, 
ἀοοθβ ποῖ τροδῇ ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ Ἰηουγηΐπ ἷἰπ [86 ΘΟΙηοη 
Β6Ώ86 οὗ (86 ποτὰ, Ὀαϊ ἃ ταδὶ), βοϊϑσηη Ἰδτηθηίδίϊοι, 
83 ἴῃ ἰ8ῃ6 Ροηϊϊθηὺὶ Ὀοαϊΐηρ (ῃ6 Ὀγθαϑί, δῃηὰ θβρϑοΐδ!!ῦ 
186 ἀθὸρ τηουγηΐπο ΟΥ̓ΟΡ {16 ἀοβα . δηῃά ὄκτεσθαι 
ΤΆΘΒΏΒ ἃ δἰσιιίβοληὺ δηὰ βρί γι [8}}}7 Ἔχα]ιθᾶ, ἱμβουρὰ 
Το, Ὀομοϊαΐηρσ, ΤΏυΒ τὰ τηυβὺ ἰπίογργοὶ (86 ὑπὸ 
ὙΟΣΩΒ ἤογο. Βυΐ ἴ0 18 ἴο Ὀ6 οβρθοία! ]ῦ ποίοὰ ἰμδὶ 
(πὸ ὑγῖροβ οὗ ἴ86 ϑαγί ἴῃ ὈΟΪὨ ΟΑ868 δΓῸ 50 ΟΥΘῚ- 
Ῥονεγοὰ ἈΥ̓͂ (πα ουὐθῃίβ, ἰμαῦ ΒΥ τα ἱπυοϊαη τ 
οομβίγαϊηθα ἰο ἔοστη, ἴῃ ἴΠ6 υπὶ τ οὗἁἨ ὑμοῖνῦ Ἔχ ροββίοῃβ 
οὗ ΓροἸηρσ, ὁπα οοσυβ. Μογοῦ: “ οιγη: ἴον, τ μαὺ 
ἰοἰα] Ομδηρα ἴῃ {86 δίαἰβ οὔ ἐπἴηρβ, νμαὶ τοπαΐηρσ απὰ 
γον απ ΟὗὨ 811] (Π6 τοϊαϊϊοῃβ οὐ 11ἴ6, πτβαὺ ἀθ- 
οἰβῖίνο οδίδϑίγορ 68 νΥ}}} ἀθοίαρο ὑῃποιηβοῖνοθ ἴὸ δ δὲ 
Βαηὰ ἴῃ (6 ἡαάρτηρηῦ ἀπὰ σμαηρίηρ οὗὨ 186 αἰῶνες [ἢ 
ΤΏΘ Ἰαπηρηίδίίθη οὗἩ ροῃίίθησα (Ποτπθγ) ἰβ ποὺ Θσχοϊυά- 
δὰ, πα: “ ΤΉΘΩ Μ|}} {1186 Ἰαπχρηϊδίίοῃ οὐοῦ ἰῃ6 
ογυοἰχίοη οὐ ΟἸγίϑί δὸ Ἰοπρ ἀοϊαγοὰ Ὀ6 ἰλκϑὴ ὑρ,᾽" 
--ταίδον, οοπβυτητηδίθα ; ἴον Ομ γἰβίθηάοσα ἃ 8 σου- 

“ΓΑἸοσγὰ : “δυν. τ. οὐρανῶν, ποὲ 6 δίαγϑ ᾿αδὲ 
τροπίοποᾶ; ποῦ ἴΠ6 ἀπρεῖδ, Βροκοϑη οὗ σοῦ 81: Ὀυϊ χηοπὶ 
ὈΓΟΌΔΟΌΙΪΥ [10 ργοδῖοῦ Βοαν Ων Ὀοάίεβ, ἀϊδιλησυ δι 6 ἴγομα [119 

ἀστέρες (ἄδεη. ἰ, 1δ), τγρίο!Υγ: ἔθθ ἰηδπθηοοθ ἩΓΒΙΘΒ σὰ] 
ΒΌΠΊΣ δοοίοί ν᾽ δὰ πλᾶῖθ [86 Ρο] εἰςαὶ νγοδῖθοσ δὲν οὐ 9100]. 

{ {5 ΠΠσῖγ ΑἸύυτά, το τοίογα ἴο [86 δβίδσ οὔ ἰῃ9 Ὑ7156 
Μδεη ἴον ΠΙυκίταῖίου, Ὁ δὴ [809 βδιηθ {{π|8 ᾿ποϊίποα ἴο ἰἶο 
ρΡαίγίδιΐο νἱοὸν ἐδαῖ ἐδι15 δὶ Ὁν ὙΓΒ16ὶὶ 81} 88}} ΚΩΟῪ ἔπ 6 δΡ- 
Ῥτοδοῖ οὗ Ομ γίδα, 411 Ρτοῦ Κ᾽ Ὁ 8 6τοαδ.---Ρ. 8.) 

ΦΓδημὸ ὁπάςδνογβ ἴω σϑηθοῦ ἢ ἰὼ ἢ 18 οτδῃ Ὑ᾽ ὁσαίοῃ 
Ὁγ : σίδλο)υ «ρεΐπ ει (ἐπι ΤΡαΏεΡ ον ον) υπὰ δόλον οὐ δολοίπιθη, 
(ἐνι ϑολαμορ λον. -τταῖθοῦ ἀγι δοίδι, Τιθ Ἑαϊαὺ. ἐγ8]. οἵη 
[δὸ δ᾽ υδίοη ΔΙ υχοῖθ 6 Υ.---Ρ., 5.1] 

4 [[ὰ ἀογωμδη: 2ὲ6 Ολγἐθίοπλεέξ, ἐ, 6. [16 τ ]ιο]9 Ὀοὰγ οὗ 

ΤΕ ΘΟΗΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΉΕΥ. 

πυρὰ ὑπαὶ Ἰατηρπιαϊίου ἔγοσα ἴπ6 Ὀορίηηΐηρ.--ΑἹ 
ῖδο ὑσίροβ οὗ [9 ϑασίῃ.-- -ΤῊ6 γβοθβ δπὰ ρεορὶθδ: 
ἰπεμηδίίης (Ππαὺ Βοςοία] ἀπα ΡΟ 1168] το Δ Ο ἢ ἀγὰ ΠΟῪ 
αἰβδοϊνθὰ, απὰ ἐμαὶ {πὸ οὐ ρῖμδὶ ΠδΙΟΏΔ] ἴγρεδ οὗ 
ὨΔίυΓΟ ΔΙῸ ΠΟῪ ἰδ. ΠΟΙΥ ῥτοσαϊηθηΐ. 

ΟὟ ΕΣ. 81. Αμὰ Ε|9 58}8]] δοσιᾶ ἘΠῚ5 δηκ91:.-- 
Μογον : “Ουὐἱ οὗ ἴπππ οἰουάβ οὗἩἨ Βοανθῃ, 1 ΤΏοδα, ἰν. 
16, 17; σοτῦ. Ὡδοσ ΑΓ σου. 88. (Ὁ Βαὶ {δὲ 088. 
ΒᾶρῈ 1 ΤΏΉΘΕΒ, ἰν. 16 βῆονβ ΟὨΪΥ (μαι (86 δι τΠ δι, 
ΜΠ0 δἱ 1{π6 οπὰ οὗ {μὲ που]ὰ μι] } θὲ σμδηρθά, οἵ 
δαγνο ρατί ἴῃ ἰη6 γεὺ γοδυγγοοίίοῃ, μὶ}} ἸΟΥ ΠὙ ρὸ ἰὼ 
τηθοὺ {η0 Ποτὰ αἱ Ηἰΐβ οοτηΐηρ ἰπ [86 ἔοττῃ οὗ βριτῖι- 
116. Βυΐ ἐδπαὶ ἴἢ6 οπὰ οὗ {π6 πουϊ]ὰ ἀ0658 πο οἴοβο ἴῃ 
086 τηοτηρῃΐ, 18 ἰδυρσης Ὀγ δὰ] αἷδο 'ἰῃ 1 Οὐονυ. χνυ. 
24: “ΟΠ γίβι 19 (6 ἢγβί- 8, ΑΠογασγὰ πον (δαὶ 
ΔΙῸ Ομ τβ 8, θη Ηοσ 5Β}8}}] οοῆθ. Αϑοσγπσαγὰ (ἢ 
απά,᾽ Βεοίνοοι {Π6 ὅτβί δηὰ ἰὴ Βϑοοηα οτἱβὶβ ἴ861θ 
ἱπίογυ 08 ἃ ογίο( ; 80 4180 ὈΓΟΡΔΌΪΥ Ὀοίτγοοῃ ἰδθ 
ΒΟΟΟΠα δηὰ ἰμ6 τά. ΤὨΐβ ρουϊοα 18 ἱπεμιαιοὰ ἴῃ 
Φομη ν. 2δὅ: σορ. Υ. 28. Βαυῦ ἴῃ (818 ργοδεῆὶ 
ΒΕΟΙΪΟα ἃ δβογίοβ οὗ πα ϊ]οἷα] ἐοὶβ τὸ οἰ θα ν ἀϊκιζη- 
δυϊδῃοά. ἘΕἸἾγβῖ, {πὸ ἱπάστηθηῦ ὑροὰ ἰδ6 οἱοτιοδὶ 
οἴδος, νοῦ. 46 - ἰ86ὴ ὉΡΟη ἴδ6 οοἰϊοοιΐνα ΟΒατγοὶ, οὗ, 
χχν. 1: {Ππ6η ὉΡΟῚ ἰΐ8 ἱπαϊνί 8} ΤΟΙ ΌΘΓΑ, νοσ. 14; 
ΒΏΔΙΪΥ, ὉΡΟῚ 411 παίΐομβ, νοῦ. 81. ΤῊΉΪ8 βογίθβ οἵ 
ἡαάρτηθμίβ Ρμοΐπὶβ ἴὸ ἃ Ῥογτοα οὗ (86 τογδὶ δάῃπη- 
᾿Βίγαιϊίου οὗὨἨ ΟἸἾγῖβὶ ἀροῃ φαγί, πο ἴῃ (6 ΔἼΠῸΡ 
Θβομδίοϊορίοαὶ ἀονοϊοριηοπὶ οὗ δν. χχ. 18 ΓΈρτο- 
βοηϊρα ἴῃ {86 Βγταθ 1108] ἔοττῃ οὗ ἃ ἰδουβδηα τοδιθ᾽ 
Ἰήπράοτα, Τδβ, 88 ἐμ ρτοαὺ οὐ βἰβ οὐ 18:6 ἀοβίτυο- 
ἰΐοῃ οὗἨ Φογυβαΐθπι ὑπο} 48 [8617 ᾿πΐο 8 ρμοσίοα σοὶ 
οἷοδοθ ΟἿΪΥ τὶ (Π6 Δρροάγδαποο οὗἨ ΘΟ γτῖβί, ΒῸὸ ἀρείῃ 
186 οΥἰβὶβ οὗ [86 Δρρϑάγαπορ οὗ Ο γὶδὲ 'β ἰῃς σόττη οὗ 
ἃ Ρογοά τ Ώ]ΟᾺ 15 οοπδιυπιπιαιοα ἰῃ {Π|6 βΌΠΟΓΕΙ Πιάρ- 
τηθηὐ απα {δ6 θη οὗ ἴμ6 πουϊὰ. Βαϊ 106 τα]]]οπηίδὶ 
Κίπράοτα ͵β8, ἱπ ἰΐ8 ἰοτα!ν, τῆ 6 στοαὶ ͵δϑὶ ἀδὺ οἵ 
βοραγαίίοῃ δηὰ δοβτηΐοϑὶ σου ουοῃ, ουὐ οὗ ν ΒΊΟΝ 186 
Ῥγοβουῦ που Ν1}} ἰϑδὰθ ἴῃ ΠΟΔΥΘΗΪΥ ρον βοδίίο.--- 
ΤΏο βεπαϊηρ οὐὗὁἨὨἁ ΟὨγῖδὶ ἴπ018 ΘΟ] οῖΒ ἰοσοῖθον 186 
αι... ἀγουπὰ {π6 Ποτὰ Ὁροη οαγὶ ; δἰ ἐμουρὰ (86 
ατοριϊηρ δὰ γοοορτοι ἰβ ἴο Ὀ6 τεραταθα 85 οοπάποιοὰ 
ἴῃ 186 οἰουάϑ, {μαι 18, δὺ ἴπ6 ρΡοϊῃΐ οὗἨ ἰγδηβιιοη ὑθ- 
ὕπσϑοῃ {Π6 οἷά δπᾶ {6 μὸν βρί ταὶ Εἰησάοχι. 
ὝῸ ἃ στοαὶ βουπὰ οὗ ἃ ἰχυχαρεῖ.--"Ὀς εἰ. 

ἰδ: ΚἸΟ ἴθ ἴο Ὀ6 οοπδβίγυοα, εἰἴμοῦ: το α ἐγσιιπιρεί 
7 ἰομά δουπά, ον, Ὀοιΐον : το, α στοαί δουπά οὗ α 
ἱτιστρεί." Οομιρατο ΓῚΠ πΣῚ9 ΟΡ, Ἐχ. χίχ, 16. 
Ττυχηροίβ ὀσοὺγ ἰπ ἰμ6 ΟἸά Τοβίασηοας ἴῃ οοπποούου 
πιὰ 186 ΓΠΘΟΡΒΔΗΥ͂, δὰ ἰῃ 6 Νονν Τοϑιδσηθηΐ ἴῃ 
οοπηροίίζοη τὐϊὰ (Π6 ΟΠ Βιορ δὴν (1 ΤΏ688. ἵν. 16 
1 Οον. χν. ὅ2: διὰ ἴῃ Εδν.); ῬγοῦδΟΪυ, ὕϑοδαβο (δον 
μαᾶὰ 4 ϑβαογεὰ 80 δπιοῦρ ἴῃς βγδα 68 (Νυμπι. Χ. 
1-10). ΟἸβΗδυβοα που]ὰ ἔαΐῃ ὑπάογβιαμαὰ {λς ἀηρεὶ 
διὰ ὑμ6 ἰγυγηροῖ Δ᾽] ορουίο δ! οὗ (ἢ 6 Ῥγοοϊαγμδίῖοα 
οὗ 186 ρόθροὶ ὉΥ 186 Αροβίϊθαβ. 7 ὁ ὑγείογ ἰὸ ρίδοβ 
[η9 ΘἸΏΡΙδδὶβ ἤθγθ ὑροὰ ἴδ6 ἰσρεί. ΤῈΘ Αροῦ» 
ἴγρβθ αἀϊβιάηρστίβηθβ ναγίουβ ἱστιιροῖβ, προ ΓΟΙῸΝ 
ΘΔ 6 ἢ οἴδον, Ὀθοοιηΐῃρ ποτα δη τποσὸ ἱπιρογίδηϊ, διὰ 
1Βογοῖοτο αἰνίπρ ἃ βίγοημες βουῃὰ 88 {πεῪ Ῥγοοθοὶ. 
10 Βρεβκβ οἵ βϑύθῃ {γιυμπροὶβ (οἰ. νὴ. 6 : χὶ. 16) 
Απὰ ἤτοτῃη (8 βοοϊοῃ ἰδ ἀρρθᾶγβ ἱπδὺ ὈΥ ([088 
ορομδίοϊορίοαὶ ἱγατιροῖβ ἄτα τηϑϑηΐ οοδηιίοαὶ τενοΐα- 
(ἰοῃβ, δβ ἐμ 1μροογαιϊοα! ἰσυταροϑίβ δἰρηϊβοά βοοίαὶ 

Οπ τ ϑιίαπα, Ὀπὲ ποῖ : Ολνίἑαπέΐν (ΘΟ ότηῖδη: ΟὨγίδίεπίλι) 
88 ἴ!6 Ἐάϊην. οὐ! ίοη ΤΙ κοὶν ἰγαπαϊδίοβ μοῖο διὰ εἶκε ΒεῖὉ 
(ΘοΏ!Ρ. Ρ. 394. ποῖο). 80 ἰπ πο ῥτοοοάϊηρ ϑαπῖόπορ, (δὲ5 ἱππὶ, 
Ἠπ8 γδρδαίδα ἴον ἔαξδιι {, τοϊοιδκίης [86 Οοτίηδ πα» 
λοῖτη (το ἤοῖς ἢ ὑΓ, ἴο τα Ρ ἴοσ μδδὶ περὶες) ἰογ τοί δ δγο 
ποίεη, ἴῃ τδὸ ζο!]ονίης βοηϊοθοο τὸ τγεδὰ ἔλθ " ογί κί παὶ 
παίιιαξ ΤΥρΡ6Β οὗ παῖατο," 10. παζξίοπαξ ἴγρεδ (ποίτοναν 
λαξωνίν»Φ:),--ο ἀουδὶ 8 τηοτθ ῥσίπἰίηξ ογτοσ.---ἴ. Β.] 
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του αἰΐο 89 ΔΙΙΟΣΡ δι 0Ώ8, δ ἰγρίσαὶ νυἱοϊοσί 8 οὗ 
Θοὐβ ρεορὶβ οὐοῦ 6 δδϑδίμθη, ΜΙΘΥΘΡ ΟΟΥΤΘΟΙΥ 
ΟὈβοῖτοθ ὑπαὺ ἱπ6 ἱπαϊγιάυδὶ δηροὶθ το ποὺ Β6τΘ 
τοργοϑοηϊθα 88 Ὀ] οὶ πα ἰσυταροίβ, Ὀαϊ ὑπαὶ [86 ἰγυην- 
Ροὶ ῥσϑοθάθβ [86 γοΐοα οὗ [ἢ 6 Δησ6], 88 1.18 ῬΓΘΡΑΓΔΙΟΤΥ 
ΟΥΥ͂, 1 ΤΏ688. ἱν. 16 ; ἰδαῦ 18, ὑ.6 ΘΟΒμλΟΔΙ βῖστιβ ὈΓΘ- 
οοάα [ἢ Βρ᾽ τ [04] τλδη 65 Δ 01 08. 

γεν. 81. Απὰ [67 5.811 χαῖδμοχ ἰοζοῖϊμον Εἰς 
ο16θοἱ.---Ηογα ἰμ6 “τοβυγσοοίίοι οὗ ἴδ οἰϑθοὺ (0 Βγβὶ 
τοθυτγοοίοι, Ὀτμλδ ΠΥ} 18 ἀθοϊαγθᾶ. Ῥγορθιῖυ, σαίμοῦ 
ἰοχοῖδμος ἰπὺο Ο.9 ρΪΔ66, ἐπισυνάξουσι. ἤργοτ : “ ΤΙ|δὶ 
6, ἰο Ηἰτὰ Βοτο Ηο 15 υϑὲ δοουῦ ἰο τδκα Ηΐβ ἂρ- 
Ῥδδγδῆοθ οἡ οϑτὶ.᾽"---Ἐξὶ5 οἱ θοὶ.--- Ταῦ 18, ψ ἢ [89 
ΔΡΡΟΌΆΣΑΙΟΘ οὗ ἐμ0 Τωογὰ, Ηἰβ8 ΟἸμυτΟΙ 4180, δἰ ὑΠογίο 
βοδιϊογοα δηὰ οοῃοοδὶθα διηοηρ ἴδ6 Ὠδίίοηβ, γ71}} 6 
ΤΩ απλίοα δηα Ἀρρθαν ἴῃ {688 Ὁ]6 Δῦγὰυ. ΤῊΘ Ὀτίὰθ 
οὗ ον. χχὶ. 9. Μίουον στοίαϊοϑ ΤΩΔΏΥ ΒρΙΓὶ 8} χὶπρ 
δηὰ δ Ὀ] ης ἱη οτρνγοίδι οη8 ; Βυ οἢ ἃ58 “(86 ῥτγθδοὶ- 
ἧπσ οὗ {16 ρο8Ρ61᾽ (ἐρῃιοοἱ),---ἰ  [λ6 Ῥγοϑογνδοῃ οὗ 
ΟἸ τ βιϊδη9 αἱ 86 ἀοϑιτυσίοη οἵ Φοτγυβα! τ" (Καυϊῃοθ}). 

γον. 82. Νου ἔσοτα ἴδο δχ.ἴσοθ θέση [9 
Ῥαχδθϊθο, ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν 
παραβολήν.--- ΤΉΟΥ πογα ἰ0 ἴϑ8Κ6 ἴγοτι [86 ἢρ- 
ἴτ66 ἃ ῬαΓΆΌ]6 (μοὐ ΤΔΘΡΟΙΥ͂ ἃ 51.λ}}1016}, πδυγοῖγ, {86 
Ῥδνγιέϊουϊαν ρασγϑῦϊα ὙΒϊοὰ ᾿]]αϑίγαθϑθ [86 βυδάθῃ ΔΡ- 

66 οὗ ἰδ6 οπά οὔτμα που], ΤΈΘ Ρϑου ΑΡΙΥ οὗ 
, 86 Κσ-ῖγοϑο ἰ8 (ἷ8, (αὶ {μι Ὀ]Ο5ϑοτα Θομη68 Ὀσΐοτα ὑπ 
Ἰοδ---ἰ6 ἔγιυϊ Ἰο8.48 οπ ἐμ 6 Ἰοανοθ. ΤΏ υ8, τθη ἰὴ 6 
Ἰθᾶνθβ γα ὑπ ο]α θα, (86 Βυχησηοῦ ΟΥ ἐπ ματγοβὶ (θέρος) 
δ πἰρ, ΤῊ Ἰθασοβ ΠΘΓΘ 8Γ6 [06 Θοβσηΐοαὶ γον αἱ] 8 
ΔΙτοδαΥ τησῃιοηθα ; Ὀυῦ {1160 Βυχητηον Βαγυοϑὶ 18. 1Π6 
δάγομπὶ οὗἩ Ομ τίϑι ἐϊβο. Ὑ θη ἴδ 6 στοδλὺ 5᾽ 8 ΔΡΡΘΆΓ, 
186 Τιοτὰ Μ}}} βοοῃ ΘΟΙΏ6. 

γον. 838. 850 1ἰἸσουσὶβθ γ :---σο Βῃου ἃ τᾶ κα ἃ 
δρϑοΐδὶ δρρ! σαίίοι οὗ ἡ αὶ ᾽8 ἃ παΐατγαὶ οὐβογνδίίοη οὗ 
8], ὝἜῈθΩ ψγὸ 588]} 560 811 [1.656 ἐέῊ Μ8 :---ποὶ 
ἐῃ9 β'σῃβ ἔγοτω στοῦ, 1δὅ ἰοὸ τεῦ. 29 (6 γθῦ), θὰϊ [86 
Θοϑταἶο 8] βἰηϑ οὗὁ τὺ. 80, ἴον τος τὴθ ΟΥΠΟΥΒ 8Γθ 

ἈΓΔΙΟΡΥ. 
 πρμαὶ ἐξ ἐβ Ὥϑᾶσ, οσσϑα αἱ [89 ἀοοχα.---(1) ΟἸϑιαυ- 
86: Τὴ6 κίησάοπι οὗ αοά, (2) Εὐταγὰ : ΤῊ Ἰυὰρ- 
τοθηῖ, (8) ατοϊία8, ἀθ ΥΥ οἰΐο, Μογοῦ: ΤῊΘ Μοββίλῃ. 
ῳ) Τῆε ἐπά, ἡ παρουσία καὶ ἣ συντέλεια τοῦ αἰῶνος. 
ὉΡ ἰδ γ8 Ὑπαὺ (6 ἀϊδοῖρ!] 68 ατο δϑιησ δρουϊ, 

γ8γ. 8: ΘΟΙΏΡ. το Γ, 14. ἘΞρΘοἶΔ ΠΥ ἴΠ6 ΤΌΣΤΔΘΓ, 
γον. 84. ΤΟΥ Ι παν υπὶο γου, ΤῊΪβ αϑηθγα- 

εἶοσι α611] ποῖ 855 αὖσὰν ---Ἰ. Φεγοσηθ: ΤΏ6 δὰ- 
ΤΏΔῸ ΤᾺΟ6.5 2, (ὐδ]ονίυβ: ΤῈ ον 188} πδιίοη ἢ 8. 
Μαοϊάοπεαῖυβ: ΤῊ ογοαϊΐοῃ. 4. 6 οϊίο, Μογοῦ: 
Τμδὶ ργοϑοοὶ ροηογαιίίοη. [ΓΒ 6Γ:; “ ΑἹΊ ψ1}}} δερίη 
10 ἴδ!κο ρἴδοθ ΠΥ ἴῃ [ἢ 5 ἐἶϊπ|6, ὙΓ116 γὲ ἴνο :᾽ 188] 18, 

6 ὙΠ βυγνίγο ἐλ δεσίππίπρ οὗ ἴπ686 δυοηΐθ. ὅ0 
ἕαγκο, [,13560, Οοναοῦ, Βαΐ ΟἸτῖϑι ΘΓ Βρθδὶβ οὗ 

46 ομὰ οΥἉὨ ἴπ6 που]. - ὅ. 16 ὈοὰΥῪ οὗ ΜΥ αἰδβοίρ]οβ, 
[0.9 σοποτγαίίου οὗ ὈΘ᾽ ον οσβ. ὅδ Ογίχοθῃ, ΟἈσυβοϑβίομω, 
διὰ ΟΥΟΓΒ, αἷ8δὸ Ῥϑιυϊυϑ. ΜΘΥΟΡ Γγαῖβοθ ἤθῦθ 8 
5081 Ῥτγοίοϑθὶ αραϊηϑὺ ἀοοίσμα] ῥγοϊαάίοα ἱμνοϊγϑα ; 
δαὶ πμδὶ ἀοοίτίηδὶ ἱπίογοϑὺ οουϊὰ Ῥϑαϊυ8, (Π6 ται }8]- 
δι, Βασὸ ἴῃ ἐδῖ8. ἰπιογργοίδι οι ἢ ζ7λὶ8 σεριεγαξίοη 
Τῆ68}5 ἴπ6 ροπογδίίοῃ οὗ [086 Ὑπὸ Κῆῦον ἀπ αἰΒΟΟΓΏ 
[686 Βῖστιθ. ϑίποσο [86 τγογὰ8 οὗὨ γνβγ. 88, “" ϑὸ ἐξζο- 
«οἶδ ψε,,) οἴο., οοὐἹὰ ποὶ πανθ ἐδβεῖν ᾿ἰΐογαὶ ΚΒ] τηοης 
ἴῃ [6 ἀϊδοΐρ!ο8 ἱποιηβοῖνοα, [86 οτὰ οχίθμβ ἰῃ6 
ὑμεῖς οὗ τον. 38 ὉΥ ἴδ6 ἡ γενεὰ αὕτη, γον. 84. Βαὶ 
τδδὶ Ηδ πουϊὰ πᾶν ἴ86 πονὰ 80 υπάοιβίθοὰα, 8 

ῳ ]οτοτηο 15 υπηἠοοϊἀοᾶ: “Ἅ4“μ͵Ἢὖ οτπὸ σόπὰδ λουεένμηι 
ἐποαέ, ατΐ ἑέον ὐυσιαονινη.---. 8. 

180 Ῥογηος, ϑιίον, Ναδοῖ, Αμογά, δηὰ  ογάδυγοτῖ8. ΤῈΘ 

ἰοϊῖος, Βούγουθσ, δϑείζηθ ἰο γενεά α ἀοθθ]θ 86:80, δΡρἰ σία 
ἰς Διδὲ ἰο ὅδ ἸἸΈΟΣΑΙ [δύϑοὶ, δηὰ [θη ἴο [ἢ 9 δρὶ τ 08] κλπ 
4δυδ σοτα δ τς ἰαἰοτρτοίδιίος 3. τ ϊ ἐμδὲ ὅ.--". 8.] 

Ρτονθὰ ὈΥ͂ [86 ἀροϊαγδοηῃ οὗ τον. 8ὅ, ΕΜ Ὺ ττοχὰρ 
Ὡοὶ ῬᾶδΒ8 αν. ΤῊ στόσὰβ τοϊζοστοὰ ἴὸ 

ΔΙῸ ΒΘΓΘ ἰδ ᾿ἰνίηρ' Τογὰ8 ΘΟ οΓαΐπρ᾽ {8686 Ιλδῦ ΓΠΪΠΡΒ : 
δηὰ ΤΠ6Υ ἀο ποὶ Ρ8838 ΔΙΤΔΥ, ΟὨΪΥ ΤΌΘ ἀπ Ὀθοδυ8θ 
1860 πὰ ἴῃ ΘΥΟΙῪ γενεά οὗ Ὀο ἑανοῦβ [Πῃ0886 ὙΠῸ Ο0ῃ- 
ἘΠΟΟΌΒΙΥ ΟΑΥΤΎ ΟἹ ἴΠΠ086 ψΟΓΡΑ8.---ἸΝοῖ ατσᾶν. 
-- 8 σαπηοῦ τηθδη, “ ποῖ τοτηδίη ὑπ[}]]6 ἃ ̓) (ἀθ 
ὙΠ οἰνο). Ταΐ 8 βοιυπάογβίοοα, δϑρθοΐδ!ν 85 “ Ὺἀδα- 
υόπ απ φαγῇ, " Δα [υδϑὲ ὈΘ6Ὼ βροόοίϑη οἵὗἍ, Τὴο Τιογὰ 
ὮΘΓΟ ΘΧΡΓΟΒ868 ΗΪΒ ἈΒΒΌΓΑΠΟΘ ὑπαὶ Ηΐ8 πογὰβ Ἡ1]] τὸ- 
τοίη ΘἰΘΓΏ8] ΟΓΒ ἷπ 6 Ῥογροίυδὶ ΟΒυτοὶ---ἰὰ ἃ 
ΟΠυτοῦ, 8130, ἀἰβροβοὰ ἴο Ἰοοὶς ἴον δηα μαϑίϑῃ υηΐὸ 
186 ΠΩ ΒΙπλοπὶ οὗ 118 πογὰβ οοῃοθγηΐησ [86 “Ἰαϑὲ 

ἢ δαὶ (μ6 ποῖο οὗ ΑἸξοσὰ : “"Α8 ἰ}ΐ8 18 ὁη6 οὗἉἨ [88 
Ροϊηϊθ οἢ ὙΠσἢ ἴῃ6 ται δ] ἰζίηρ ἱπιογργοίοσθ (ἀ8 
ΥΥ οἴϊο, οἰ6.) ΙΔῪ τηοδὶ βίγ685 [0 ΒΒ ταῦ 9 Ρτορἢ6- 
ΑΥ̓͂ Π45 [116 ι}, ἢν ΓΔΔΥ͂ 6 γγ60}} ἴοὸ ΒΏΘΥΥ {πδ0 γεν εά ἢδ8 
'π Ηβ]]εηἰϑιῖο ἀγοοὶς (86 ταορδηΐϊησ οἵ α γασα οΥ ζαπιυῖϊῃ 
Οὗ »οορίδ. 6 Φογ. υἱϊ. ὃ πὰ ΧΧ,  σοτηρατα οἷ. 
ΧΧΙΙ, 86 ψ ἢ νον, 8ὅ, ἐφονεύσατε.. . . Ὀαυὺ ἐλὶδ σδη- 
ογαΐοηι αἰὰ ποὶ ΒΑ Ζϑομαγίαβ-τσθο ἰμαὺ ὑ86 τολοίά 
»εορία ἃτ6 δἀάγϑββϑα : δ66 8180 οἷι. χὶϊ. 4δ, ἴῃ τσ μ οὶ [86 
Τλθδηϊηρ ΔΌ50] αἴθ} Υ ΓΑ ἑΓΟΒ [818 8686 (866 ποΐδ {86760) 
866 8130 κὸ χν]ϊ, 2ὅ. Μαϊξ, χυΐϊ, 17; υ0Κο χνὶ. 8, 
ΜΓ ΏΘΥΘ γενεά 15 ργϑαϊοδίοα Ὀοίὴ οἵ (86 υἱοὶ τοῦ αἰῶνος 
τούτου, ἀηὰ [868 υἱοὶ τοῦ φωτός, ΑΟοἰβ ἰΐ, 40: ΡΒ], ἰὶ, 
1ὅ. ἴῃ 4]}] ἰῃ686 Ρ]ΔοοΑ, γενεά 18 - γένος, ΟΥ̓ ΠΟΑΙΥ͂ 
80: Βαυίηρ ἰὉ 15. ἰγθ ἃ ΤΩΟΤΘ ὈΓΟρΡΙΔηΐ τηθδηΐηρ,, ἱτω- 
Ὀἰγίης ἰθὺ [886 οδδγδοίθσ οὐἨ ὁπμὸ μϑῃογϑιίοιι δία)}}8 
ἐεο μροηὶ ἰλ6 γασε, ἃ8 ἈΘΓ6 ἴῃ {818 νουβα 8130.---Τ Ὠ}8 
ταθδῃΐηρ οὗ γενεά 18 Ὁ}}}7 δΘοῃμοοραρα ὮὉΥ ΠΟΓΏΟΘΓ ; “ Οτὰ- 
ὯΘΘ ΓΤΌΟΓ ΘΟΠΟΘΒΒΌΓΟΘΒ, ΨΟΟΘΙ. γ. Βὶ οᾶτη συογίλϑ ὑὔζαδ, 
τοῦ 8 Θ4864116 ᾿Ϊ8Π6 ΒΟ ΡΘΟΓΔΌΪ]68 οἷογα αἰ Ιου Δ 68, 
σομἰοχίυτῃ ὙΟΤῸ οὖ ΟΥ̓ ΙΟΠΙΒ ργορτοββιτα Ββαρίϊαγο βὶζ- 
πἰδοδάομοι σορέξδ, ἩΘΙΩρ9 Τυἀτοοσυμ.᾽ (Βίίον, ἰϊ. 502.) 
ΤῊο οοπίϊηυοα υ86 οὗ παρέρχομαι, ἰῃ γοΓΒ08 84, 8ὅ, 
Βῃουϊα ἢδνα βανσοὰ 6 σοτϊωσαθηϊδίοσβ ἔγοια ὑπ6 Ὀ]πῃ- 
ἀον οὗ ἱπιδρίηἰηρ [μδὲ ἐ6 16 ᾿ἰνίπσ ρα που 0ῃ. ΜΓᾺΒ 
τροδῃϊ, βθοίησ ἐμαὶ [Π 6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ 8 ὈΥ͂ Π8 ποχὺ 6180 
δαγτῖοα οἡ ἴο [86 οῃα οὗ 8}} (Ὠἷπρϑ; δῃὰ ἱπαῖ, 88 τηδῖ- 
(6 οὗ ἔδοί, (Ὡ6 ΔΡοΒίΪ68 δῃηὰ δηοϊθαὶ Ομ γϊβιϊδηβ αώ 
οοπζέπιθ 0 Ἔαρεοί ἐδλε Ζογα 8 οοριὶπσ, αὔίεν ἰλαΐ σόπογα- 
ἔἕοη λαά »αδδοά αἰοαψ. Βαὶ, αὐ πμες 6 Ὶ} ΤΟΙΏΔΙΚΒ, 
“ἼΠΘΓ6 8ΓΘ ΤΘἢ 00] 8}: ΘΠΟΌΡὮ ΠΟῪ ἰο 880, δαάνθη δηά 
οατὶ ἢ Ὑ111 ΠΘΥ͂ΘΓ Ρ888 ΔΎΔΥ, Ὀὰὺ [86 πογὰβ οὗ Οδμνϊδὶ 
ῬΘΒΑ͂ ΔΎΒΥ ἴῃ ΘΟΌΓΒΘ ΟὗὉὨ ἐἶπη6 ;---οἴ {ι8, ΒΟΎΟΥΟΥ, ΜΘ 
ναὶ (Π6 ργοοῖ" ἰϊ. δ0ὅ."--Ρ, Β.] 

γογΒ. 84 δηὰ 8ὅ. 111 411 [989 ἱδίηρη Ῥο ζ.]- 
δ116α.---Βομιοῖῖ, ΟΓΓΟΏΘΟΥΒΙΥ : “Ἴὴ6 ἀοϑιγιοίίοη οὗὨ 
Φοτυβα] )." ΕὙΖΒΟΠ 6: “ ΤῊ βίσιιϑ οὗ [Π6 οοταϊη ν᾽)" 
Βοῖίον : Βοι [88 βἰρῃβ δηὰ μα δομλίηρ; ἰἰ861. Ὑ8Ὸ 
Βοτίρίαυτα Κηονβ ποιίῃΐηρ, ΠΟΎΘΥΟΓ, οὗ δὴ δοίαδὶ ρᾶ88- 
πᾳ ΔΥΔΥ οὗ Παάνθῃ πα θασίῃ ; ΟὨΪΥ οἵ ἃ ἀἰββο]υϊίοι 
οὔ 186 οἹά οοπάϊοη οὗ ἐδίηρβ ἰῃ ἴλ6 ἐγαμβηγαϊδιοα 
οὗ πϑαύϑῃ δηὰ θδγίμ, 2 Ῥοί, 1]. 7, 8. 

Ψον. 86. Βαϊ οὗ ἐμαὶ ἅἃδν.---βγ0}} ὥχογο ἰ8. ὯὨΟ 
οοηἰτϑαϊοίίΐοη ἤδγο ἰὼ τυϑῦ. 84, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ͂ ἴο Μογοτ 
δὰ ἀθ Ὑ οἰϊθ᾽ 8 οχοροβϑὶβ οὗ τοὺ. 84, ἴῃ πο [80 
ἘνδΏρο 18. ἰ8 ἀβϑογίθα 0 δνθ ΘἸΤΟΠΘΟΟΒΙΥ ργοαϊοιθα 
[8δὺ [86 ἰῃθη ῥγοβοηΐ ζοηθγαίΐοη που]ά βυγνίνο ἰ89 
απὰ οἵ ἰδ6 νοτϊά, Μόγγαν, ἱπάοοαᾶ, τη κ8 [818 189 
τοοδηΐηρ, ἰπδι, πὴ 116 411 ττοῦ]ὰ ἰαῖζο ρἷδοθ ἀυγίηρ [890 
ἔτη οὗ (μλδὺ σοπογαίίζοῃ, [86 τλογο οχδοὺ βίδίοιηθηὶ 
οὗ [86 ἀΔΥ δῃὰ Βοὺσ τγὰϑ ποὺ 0 Ὁθ σίνγοῃ. Βαυὶΐ νὸ 
δδντο Βογὸ σϑίμον ἰμαὺ ἀἰδποιίΐοῃ Ὀοίθοα {80 τοὶ ρίουβ 
ΤΩΘΑΒΌΓΟ ΟΥ̓ ἰπ|6 δηὰ [Π6 ΘὨΤΟΠΟΪορὶσΑ] τηθαϑιγὸ οὗ 
ἔαο, τ ΒἰοὮ τὰπ5 ἰμτουσὰ [86 ὙΠοΪΘ9 ΟΥ̓ [Π6 ΔρΟΟΔΙγρ- 
το ραγὲ οὗ ἰδ Νοῦν Τϑβιατηοηὶ (1 ΤΏο88, ; 2 ΤΏΘΒΒ. ; 32 
Ῥοὶ, 1, . ΑΡο06.) Το ΚῸΥ 8 ἰο Ὀ0 ἔουμά ἰῃ 2 Ῥοΐ, 
:, 8. 
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Ἑζαουσοὶδ 8ο οἱο, πὶ ἴδο ἘΠΑΙΒΟΣ ΟἿΪΥ .--- 
Μογοῦ: “ ΤῊΪ8 οσχοϊυοθ ἰπ6 ὅοη, 4180." Μανὶς χιΐ. 
82; πζοθ6 ποὶ Κποπῖηρ υΔΩρῈ ἩΙΟΏΡῚ 
ἰμῖο ἃ ὨΟΙΥ ὉΠ Πρ 689 ἰο ΚΏΟΥ͂Ν, ΟΥ ἃ 86 {Ἰϊπ  δίϊοι 
οἵ Κηοπὶοαρο.᾽ Ν Βαὶ βαγίογίυβ ἢΔ48 τ εἶν ππάογ- 
βίοοά δπὰ δαορίθα τ} ἰηϊετργοίδιίίοηθ. Τῇ ὅθι 
ποῦ ποῖ ῥταιοδίγοὶυ γοῆδοὶ προ ἱμαὶ ροϊπΐ 88 ἃ 
οἰ γοθοϊ οσῖσδὶ ροΐπὶ οὗὨ ἔἶπιο, δἀθὰ (86 Ομυτοῖὶ ἴῃ ἐμαὶ 
Βθου]ὰ ἰταϊταῖθ Ηΐπι.ᾧ 

γεν. 88. ἘῸΣ 85. . . ἴδον "γοτϑ.-- ΕΣ, οχ- 
Ἀ]απαίοσυ. Τῃὰ ελγοποίοσίοαί οὐὰ οὗ [Π6 πον] ἰδ 
ΘοΟμοΘϑ]οα ὉΥ ἰΐα βοοσαϊηρ' Ὀγοδροῦν ἴῃ (86 481 ἄδγβ, 
88 ἰῃ {86 ἀδγΥβ οὗ {86 Βοοα. ἸΤΏΟΥ δῖθ, εἴα., οι ρῃδὺ- 
ἰς6}}γ : ἴῃ [Π6 οΥρῖη Δ) 8}} ἃ ρδγι οἷ ρ]θ8, τ ρώ γον- 
τες, θἰ6. [τ ϊοἢ σδὴ 6 Ὀδιοῦ τοηἀογοα ἰηῃ ΕὨΡ ΒΗ : 
ἐλεν τοογὸ εαἰπῷ απᾶά ἀγὶπζέπρο, εἴο., ΔὈΔη ἴῃ 1πΠ6 αοτ- 
ΤηΔΏ.---Ρ, 5.1. ΤΏΟΥ Ἰἰνοὰ 88 [8086 ἘΠῸ ποῦθ ΟἿ] 
οδύην, οἱο. 

γον. 89. Απὰ ἴκηϑῖσ τοὶ π:8}Π[Π}ᾳ.ἔ ---- ΤΏΟΥ ΚΠΟΝ 
ποίμίηρ οὗ ποδὶ παϑ οοτϊηΐηρ ; ποίδίηρ ουθὴ ἰἤθηῃ 
ψὨοη ΝΟΔἢ ποις ἰηΐο ἴΠ6 εὶς θοίογο 1} οἷν ΘΥΘΆ. 

γεν. 40. Τ:Θ οἱ 5881} Ὅθ Δ Ἰκθ:.--- Αοοογηρς, 
ἴο τοῦ. 81, ἰο Ὀ6 Ἔσρ]αἰποα οὗ [ῃ6 Ὀοΐηρ μη δα βίαν ἴο- 
Εεοὶμος ὈΥ 1806 δῃῆρεῖὶβ.. Τη6 νἱον οἵὨ ΥἾ οἰδβίοϊῃ δπὰ 
οἴδογα, ἰδὲ [16 ΟὯΘ6 18 ἱδκϑῃ οδρίνο δῃά {Π6 οἶμον 
ΔΙΙοπσθὰ ἰο 866, 18 ΘΟ ΓΆΓΥ ἴ0 ἰπ6 οοπηθσοίίοη, δηὰ 
ἮΔ8 ἃ ἴαϊβα σοΐϑγοῃοθ ἰο ἴδ ἀσδίσυοίίοη οὗ ΦΔογιδα- 
ἰοῦ). 

γες. 41. το ὑτοσλθ 5841} ὍὈ6 δυΐπαξηρ, 
ἀλήθουσαι .---ΤὩο οἸΡΙογτηθηὶ οὗ ἔΌΓ.4]6 βίανϑβ, 
Εἰχοὶ, χὶ, ὅ: 188. χὶνὶ. 2, οἷα. “.Δ5 ΠΟῪ ἴῃ {86 Εἰδδβί, 

ΦΓΒΟΙ ἰγδπδϊαὺο 189 αοστηδλη: εἰπ λδέϊέρεε Νιολεέιοέδοοη.- 
«εοἴζϊοπι, Ἰπδίορα οὗ 6 Ἐη1η10}}} 5 10]0 ἘΔΙ πΌ. {Γ8].: α ϑαςγ δα 
«οἰδέέπο ποὲ ἰο ἔποιο. ΜΟΥΟΥ ἡ γέῳ ἴο 1Αηρθ᾽5 ἰητοτργοῖδ- 
τίου δς ὑγου ουδὶν σίνος ἰῃ δία 0 97 ὅόδια, τ Ὠϊοἷ Ἀ6 6 Τὸ 
Τολβϑοτίδ.-- Ὁ, 8. 

{ [(βοπιὸ Δ ΒΟΥ ἰὼ 186 Ατίδῃ σοπίΤΟΥ ΟΥΕΥ, δηά δὴ ἮΝ ογᾶδβ- 
πο διηοης τοσοηΐς συσηπιθηίδίοτβ, χρίαἷη ἐμαὶ ΟὨτίδὶ 
ΚΙΗΘῪ ῬΟΙΒΟΠΔΙΥ, Ὀθπῖ ἀ!ὰ ποὺ ΚΠΟΝ γαίων, ἐ, 6.. ἀἰὰ ποὶ 
ὭΔΚΟ Κηόνῃ, ἕδο Ὠοῦτ οὗ ῥυάριηποπῖ;--Ὀπ. 816 [6 ὁχοϊυὰδά 

ὈΥ 86 ῥἱαίη τηθαηίηρ οἵ οἶδεν, 85 ντ|Ἃῦ}} δ ὉΥ οὐδείς ἀηὰ οἱ 
ἄγγελοι, τΕΣΘ δυο ἃ ἀἰδιϊ ποίου Ὀος ΘΟ Ὀογϑοῦδὶ δὰ 
οὔϊοϊαὶ Κπον]οάχο ἰ8 ἰηδάιη 55} 0]0θ. ΤῸ οἱάοσ οτίποῦοχ 
σοϊητησηΐϊδίονῦα β ΠΟΓΆΠ}ν ἰοοῖκ ἴ06 χτουηὰ τπδὲ ΟὨτίδί ΚΏΘῪ 
189 ΒΟΌΓ 85 αοἄ, Ὀυῖ ἀἰά ποῖ Κπον ἰξ δοπάπ; Ὀπὲ {ῃ{8 χαδία 
οἱ 8 δυϑίσδοϊ βηὰ αἰπιοιῖ ἀ0} 8110 86 (ἰοὰ Ὀοῖτοθη ἰδ ὁ 
ἀϊν πὸ δηὰ μυπηδ πδῖατγο [ἢ ΟἿ τίδί. Αἰδοτὰ ὨΟΠΘΒΕΥ αὐαιὲῖδ 
406 ἀἰ δου  γ, δ ἃ Δ5ΔΌΙΠΟΒ Γοδὶ ἰσποόγαποθ Τ[ὉΓ ἴθ {{πὴ6 οΥ̓ 
ΟἸιτίδι 5 Βαϊ]! ἰαιίοη. “ΤῺΘ ὙΟΥΥ ἰπρογίδης δα ἰοη,,)" Ὧθ9 
ΒΑΥ8, “ἴο 18 ν6γ80 ἴῃ Μαῖκ: οὐδὲ ὁ νΐίός, ἰδ ἰῃάοοά [π- 
οἰυδοὰ ἰη εἰ μὴ ὁ πατὴρ μόνος, Ὀαπὶ οοτ]ὰ πατὰϊγ μαγο ὈΘ6ὴ 
ἐῃίοτγοα ἤοιῃ ἰδ, δὰ ἰζ ποὶ ὈΘΟῺ ΘΧΡΓΟΔΘΙΥ δίδιίοα, 866 6... Χχ. 
48, ΑἹ] οἰἰοτηρ 5 ἴο δοΐϊϑη ὉΓ ὀχρί δἰῃ διδὺ {818 νγοῖμὶν γαῖ 
συῦσὶ Ὀδ τοδὶ εῖοθα : 1ζ ΜΠ} ποῖ ἀυ ἴο 86. ὙΠ δΟΙΠ 6 ΘΟ ΠῚ6Π- 
δίοτα, "πέδοίξ 65, ἙΟΒΙΒ,᾽ πηἰοἢ 15 8 ἸΏ61Ὸ δτδϑίοη :--ςἰ πὶ ἐΠ9 
Θοῦγ56 οὗ ΠΌΤ δι οη πη ἀογίβκοη ὈΥ̓͂ ἴ86 ὅπ ἔῃ ψὨ δὴ Ἐ16 
ἱπογοαβοά ἔπ υἰϑάσοαι (016 11. 9), Ἰδδγοὰ οὐθάϊοποο (ΗΘ. 
Υ. 8), υἱἱογοὰ ἀφδίτου ἴῃ ῬΓΑΥ͂ΟΣ τυκΚο νὶ. 12, οἴο.),--ἰλ παξ- 
ἐ67)" το λέα ἀδπὶ ὕγονι Πέπι: δπὰ τιἰ5 [8 ΟΔΓΟΙΌΙΥ͂ ἴο Ὁ9 ὈΟΥΠΘ 
ἴῃ ταϊηὰ ἴῃ δχρ]αἰπίοσ [Π9 ῬΓΟΡΏΘΟΥ Ὀδίοτο π8,.᾿ Βαϊ [Π]6 ἰ5 
τοὶ βοιἰδίβοίοτγ. [11 δοοῖὼβ ἴο πιὸ, ὅ1ὸὁ ᾿ἸπΠυδῇ Ω4ΘΌΙηΘ Π6Θ 8 
φοϊωπίαν δ617.ἰἰπιξαϊέοπ οὗ Κα Ν]εάσο, τ᾽ ἰ σἢ [8 8 μαγί οὗὨ 
189 κένωσις, δηὰ τ Β!ς}} τηᾶν Ὅ6 {ΠΠδϊγαϊοὰ ὈΥ [06 Ῥδδβασο, 
1 σον. 1, 2, υἴκ. ἴπ6 ἀοτατηη!ηδιίοπ οὗ Βξ. πὶ ποῖ ἴο Κπον 

ΔΩΥ ἰῷ ἀπιοῦρ ἴμ6 Οοτί πιίδηδ (οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ εἰδέ. 
γαι τι ἐν ὑμῖν), ἐχοορὶ Ψεδῦβ Οἰιγίδι δπά Ηἰΐπὶ οτγποί βοᾷ, 
ΟἸγτίδὲ σου]ὰ, οὗ οόοῦτδο, ποῖ [Ὁ δαίάα, ἰῃ 1.19 ἱποδγηδίοη, τ. 6 
τοθί δρΥΒΙο 8] αἰἐγὶ θα ἴο8 οὔ Η 5. Ὠινίηθ παίατο, βασι 88 δἰ θσζη - 
γι ὕυὰν δ οου]ὰ, ὈΥ δὴ κοὶ οὗ Ηἰδ8 ||], {ππ|} Ἠ8 διισί θα ϊθ8 
οὗ ρόοτοῦ δὰ ΗἨΐ Κπον]οάσο ἀπὰ τούήγα ἢ ἤγοτῃ ἐμοῦ 86 δϑ 
ας δ ἰῖ γγ88 ΠΟΟΘΑΒΑΡΥ 10. Ηἰβ8 Ὠπτηἰ διίοη. Η5 νο] αΠΕΔΗΥ͂ 
ποῖ Κυονίηᾳ ΟΥ " δλογοὰ τ νὴ" πζη 685 ἰο Καονν,," (16 ἀν οὗ 
Ἰαάστιηοηΐ ἀυτίης ἴΠ6 ἀαγπ οἵ 18 8.68}, [8 8 γαγπίηρ ἀρδίηδὶ 
δΒτγοποϊοκίοδὶ σΌ ΓΙΟδΙΕΥ δινὰ τηδι βου δ 61) σΑἸσαἸα θη πη ἴ86 
Φχροβίτ οι οὔὨ Βοτίριατο ργορῆθογ. [τ15 ποῖ ΚΟΥ (Ὠαΐ ΔΗΥ 
τιοοϊορίαπ, Πονίονοσ Ἰοδγηθ. δου ϊὰ πον ΠΊΟΣΟ, ΟΓ οὐρὴὶ ἴο 
Κῆον τποσὸ, οἡ (Ὠΐδ ροΐϊηξ Ὀεΐοτο ἴη6 δηὰ [δὴ ΟὨ τγίδὲ ΗΠ Ππιδοὶ ἢ, 
ὙΠῸ 51} ᾿υάσο 1Π1ὸ αυἱοκ δηὰ [56 ἀοδὰ, οἴοϑο ἴο ΚΟΥ 10 
1)1ὸ δἰδίο οὔ Ηἰ5 μβυι]δου.--. 8.} 

ΤῊΕ ΘΟΘΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΤΝ. 

"ΟΤΉΘΏ, ΟὯΘ ΟΥ ἔν 0Ὸ μὰ χα δεν γὼ ἴπ6 ιδηά τη) ᾽ 
Βοθθασαῦ]ον : Δέον » Βοδίπθου : Ῥαϊεείἐπε). 

656 ΒΙΔΥΟ6Β βἷξ οὐ ἵχπϑοὶ, Βδυΐης ὑπ6 Ὄρος πιΠδβίομο 
ἷπ ἐἰνοῖς δ) ἱαττίΐπρ ἰὲ τοῦ οα ἴδ6 ποίδες 
οΏ6, πίοι 8 ἔχοα. : 

γον, 48. Βυὶ 'τποῦν [8{5.--- ον τηοτηθηίουβ (80 
ποῖ Κηοπίησ ἰῃ6 ὨΟῸΓΡ 8, ἴ86 ἱπείδῃσο οὗ ἴδ δοῦδθ 
ο]ον βῆονγθ. ΑΒ 86 ἀ068 ποὶ ποῦν (86 ΒουΓ οἵ [86 
Ὀγϑακίηρ ἴῃ, ἢ6 τηυδὶ δἰτσαγβ ῥγουϊάδ Ὁ} ἰδ βδ[ειγ 
οὗ Ηἷ8. Ὠουβοῃο] ἃ, Βιὶ 1 6 ἱκπονν ἰῆ9 {ἦτο δπὰ (Ὁ 
Βοῦγ, (86 ΠΘΟΟΒΘΙ͂ οὗ οοηῃδίβηϊς τδοΒ ] 6 88 που]ὰ 
ποὶ οχὶβὲ. Τῇ Βα] ἀ6 οὗἨ 86 (Ὠ]οΥ 18 ζγί ΒΟΥ οΣ- 
ἰοηαρά, 1 ΤΊ 688. ν. 3, 4: 2 Ῥεῖ, “1, 10. Βον. ἴῃ, 8: 
χυϊ. 1ὅ. Τα ἐογέϊηι οοπιραγαξιοτεῖδ 15. ἴΠ6 ρμοσίεεϊ 
ΒυΓΡΥΪΒ6 ; δηᾶ {16 ἄσυτο ἢ85 [18 Δρρ]]οδίίση, Ὡοὶ ο0]7 
(0 ἰ86 οπά οὗ ἴπ6 που]ᾶά, Ὀπΐ αἰ8δὸ ἰο ἰδ Βοῦσ οἵ 
ἀραίῃ, δῃᾷ ἴο ἰ8οβο ἐγΆρ1.81] οδίδβί ΌΡἢΗ 65 ἩΠΙΟἢ ΟΟΟΌΓ 
ἴῃ 16 ὨϊΒίΟΤΥ οὗἨ παιίοῃϑ 88 61} 85 ἴῃ {86 [1τ68 οὗἉ ἴῃ» 
ἀϊνίπ186. ΑἸ} (πθβα οὐ ἶσα] ρου οαβ γα σοπποοίοα 
πὶ ἰῃ6 88] ἱυαρστοσπὶ, αηὰ ἔοττα πὶ ἷ{ οὔὲ 
πῇ ο16, 

γεν. 44. ΤΒοσοίοσο Ὀθ8 γὸδ εαἷδο σχοδᾶν.--Βο. 
οϑῦδα ἰξ ἰ8 ἴ186 ΤΠ ΔΙΊΘΏΪΑΙ] ᾿αἮῪ οὗἁ ται Ὁ] 655 ἰὸ Ὀ6 
αἴωανγε πϑιοίηρσ; δηὰ Ὀθοδυδθ {86 ὅοῃ οὗὁἨ Μδὴ συ] 
Ὀ6 βΘΠΟΓΑΙΥ υποχροοϊοὰ τ Βοη Ηδ ΟΟΙΏΕΒ,---ἐλεγεῖῃ 
{κα ἃ ἰηϊοΐ ἴπ {86 πἰρὶι, {μι ἰβ, αἱ ἃ ἶσα πῆθῃ ἰδὲ 
ποῦ γι1}} Ὀ6 Ὀυγίοα ἴῃ ῥγοΐουπα 5ῖθορ. ὙΥ̓́ΠοΩ ἰδ6γ7 
δτγϑὶ ὀρθὰ {Ποῖγ ΟΥ̓ 68, ἰΠ6 γτοαῦ ΓΟΌΌΘΓΥ Ὑ}}} ἤδυο ΘΕΟΣ 
οβδοιοα ; 411 πεῖν οἱἁ διὰ νυ] αν δἰδῖθ, πὰ τσ δἱοὰ 
ΠΟΥ͂ Πδα ἔουμαὰ ἃ ἔλϊδα ἴδ, ν}} πᾶνὰ Ὀθοθι πτοδίδά 
ἔγσομλ {Βοτὰ [ΌΓΕΥ͂ΘΓ. 

ῬΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΘΑΙ, 

1. δὲ (:86 ὑγοοθάϊηρ σϑηδσκβ. ΟἹ ἰδ ῥϑου δῦ 
αἰ ου 1168 ΠΟΙ ἀχοροβὶβ ἤμιὰβ ἴῃ 0818 Ἔβομδίοϊορίοαὶ 
ἀΐβοουγβο, οοραγο ἃς Ἦ οἴΐαε δῃὰ Μουογσ. [ἢ ναπου 
γγᾺΥ6 ᾽ξ Ὧ65 ὈΘΘῺ δἰξοταριθα ἴο βοίι]6 (86 τπδδηίηρ οἵ 
186 ἰοχί, ΌΥ͂ ἃ Βρ᾽ γἴζα8] Ἰηἰογργοίδι οι οὗἁὨ Ἰιϑὴγ ἱπά- 
γί άυα] ἰγαῖῖ (Πογη6Γγ), οὐ ὉΥ τοίοστίπρ (86 πθοῖδ ἰὸ 
186 ἀεδβισγποίίου οὗἉ δοτγυδαίοπι (Μ|ς 6 6115). Αοοογάϊς 
ἴο στεάμοσγ, τὸ που ὰ μᾶγο ΠΟΙ ὑγορἢθοΐθβ 62 ἐθεπέν ; 
ψ 116 ΜΌΥΟΓ ταδὶ ἰδῖη5 (Πδὲ Π6Υ σ6γα ποῖ ζ0}8]1οἡ δὲ 
ΑΙ] ἴῃ [6 τιδπηοῦ μοῦα ῥτγοαϊοιθα, Ὀδοαυβα ἰῃ6 ἀἰϊθεὶ- 
ΡΪο8 οοῃέουπἀοα δὶ ΟἸγἰϑὶ βαϊὰ οἵ ΗΪ8 ἰάθαὶ οοπιτς 
πὶ τμδὶ Ηθ βαϊα οἵ Ηἰΐβ τοαὰὶ οὐ δοίυν] ἴηρ, ἢ 
ΤῊδ βοῇοοὶ οὗ Βαιγ τοῖον (6 δβίστιθ ῥὑγοοδάϊησ 
οοπγΐηρ, δὰ ἰμ6 οοτμηροβίοι οὗὨἨ δι, Μαιμον 8 ὅοε- 
Ροὶ, ἰο ἰ86 ἴ6 οὗ Ἠδάτίδη,-- τα διυρροβιἄου π μοὶ 
88 τωϑδῃΐ ἰ0 βοῖυο ἴπ6 5 6}1-Κηοτῃ ΕΙΣ 6 Πγροῖνθ- 
βἷ5 [ἐ. 6.) ἐμοῦ (86 ΟἸγβύδη Υ οὗ ἰῃᾳ6 οτἴξῖμδὶ Αροδ- 
(165, 889 ἀἰϑιϊποῖ ἔγοα ἱπαὶ οὗ Ῥαϑαὶ, τγὰ8 δδβϑεῃ δ! ν 
Φυδαίϊχίιρ, δια αἀἰὰ ποῖ τῖβθ ἔδγ δου 86 ἰδῖδὺ ΠΟΡΕΒΣ 
οἵ Εἰ 8Π1.---Ρὶ 5.1. Βυῖΐ, 88 ἰδ τοραγαὰβ {86 ὕποεῖ- 
ἰαἰηὶγ οὗἩὨ Ἔσροβι τοι ἴῃ (18 ῥῬαββαρο, ᾿ἴ σδὴ 6 οὐγϊδί- 
δὰ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ΒΑ Κίτρ᾽ ΟΌΤΕΟΙν 68 ἔατα  ν σ ἢ {πὸ σγοΐαιὶ 
τηοί Ποὰ οὗ Δροοσδ]υρίϊολὶ γοργοϑοπίδίίΐοῃ ΤὨ8 18 ποὶ 
ἰο Ὀ6 αοπέουμαρα νὴ τιμαὶ Βρηροὶ σα]οὰ {86 ρΡεῖ- 
Βροοίνα Υἱϑῦ οὗ [86 ῬτορΒϑίβ, δ ουρ ἰΐ [85 βοῦῦδ 
ΔΒ τὶν 0 (σοταρ. ΠΥ εδεπ (εδι, ᾿ϊ. Ρ. 1359). 
Αοοονάΐϊηρ ἰο {86 »εγδροοίϊυδ Υἱαν οὗ ἰμ6 διίατε, (80 
διυοοοϑεῖνο οὐ ἶσα! ουθηΐβ ἕμθδὶ 16 ὈσΠ πὰ οδοὶι οἵμες, 
8.6 Ὀγαυσῦ πρϑᾶγ, 80 ἐμαὶ [μ6 στοδί τἶϑα ἰπίο 
Ἰίσμι Κ6 τμ6 ἴορβ οὗ πιουπίαϊηβ, Μ᾿ Β116 (εἶν ἰἴσηε8 οὗ 
υπδοϊάΐηρ, ἰδ ρεγίοάς, ἂτὸ οοηῃοοδὶοὰ ὈΘΒἰπα ἰμοτα, οἵ 

[ΤῊ ἘΠΙΏΡ. ἘΓ8], τη ϑπηἀογδίαπὰ {Π|8 τ 016 ᾿ϑεδδρο, 

δηὰ οουΐι πὰ ἴπΠ6 νἱο 8 οὗἤὨ Ὀτούποῦ κηΐ Μοσοῦ: " Αοεοτά» 
Ιὴρ' ἴο Οτοᾶποσς σπάὶ Αἴονερ." 11 αἷδὸ οὐἝ δ φού γα] πη ροδν 
ἰδοὶ παδβαζοῦ ἰῃ 88 ᾿ΠΠ0]9 δοοΐξοῦ.--Ἐ. 8.} 
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ΔΙῸ ΠηΔΗΪοΘὲ ΟἹΪΥ͂ ἰῃ 1688 Ὀτοσοϊποηὶ δίζηβ. ΤΏ οὐ- 
οἰϊοαϊ οουτοταρ δίίοη ὑσοσθθὰβ δοοογαϊηρσ ἴοὸ ἴἢ6 ῥτὸ- 
656 οὗ ἴπ086 ΘΡΟΟΘΔΒ.: Ὀσϊ ἴῃ βυοῇ ἃ ΤΑΥ͂ ἰμδὶ 6 
010 18 ἰῃ ὁδοῦ 6486 δα ὑπὰον ἐΐξ Θπδυδοίοτβεο 
αϑροοῖ, δῃ ἃ οδοῦ ΠΟῪ βιδυιηρ- οἰπὸ 8 ἰγοα θα 88 δῇ 
οὐ͵οοὶ Ὀτουσπὶ ἔοστγαγὰ ἰηῖο {Π0 ρῥγοβουί. 786 βιασὺ- 
ἰηρσ-Ροϊηὶ οὗ (06 Βτβὶ Θροόοὰ ἴῃ {18 οδμδρίον ἱβ ἐμαὶ 
Ῥεοιμάο- Ἀἤεδειαπίδηι πο Ὀορδπ ὄν ἴῃ {πΠ6 δροβίοὶ- 
ἷο 856 (ϑίπιου Μαρι8). Τη6 ϑεοομὰ 8 1Π6 οὔεισίδλ τοαν. 
ΤῈο ἰδιγὰ ἰβ (6 ταὶ οοτητηθποοηθηὶ οὗὁἨ [86 οορηλέοαϊ 

απᾶ εἐδλαησεθ. ΤῸ νἱον [ΠοΓΟΌσο ζῸΘΒ 
ὁα ἴγοτα [}6 ἷπ ὑμ6 Θοοϊοβίαβιϊοδὶ πόου]ὰ ἰοὸ ὑπ 
εἷστιβ ἰπ [6 Ρο εἶσι] που, δηὰ ἴμθὴ οα ἴο ἴδ)0 608- 
ΣΩΪ08] αἰσηβ. ΤΟΥ͂ ΔΓΘ 06 ΒΒ1Ω6 δίαροθ ὈΥ̓ ΤΟΣ 
ΑἸ γβώδοϊ ρίογβοθ (Π6 που], 

2. ΤἸΕΕΒΒΘΙΕΙΙ ΒΕ ΕΤΡΡ 106 ἰδίοτῖο8) δῃὰ {Π6 
δρὶ γἰϊπαὶ οοταϊησ οὗ (γῖϑί, τὸ δηὰ ἰδ ῥγϊμοῖρὶο οὗ 8 
ἐποίοϊ ἃ δβομαίοϊοσίοαὶ παρουσία ἷῃ ἰῃ6 ον ἴσα] 
Ὠΐαύοτγ. ΟΙΥ Υἱοίοσγ οὗἨ ΟἸτίδῦ ἰῃ 86 που]ὰ ἷβ. ἃ 
εἷση οὗ Ηἰδ δοίυ) οοτοΐηρ, δῃὰ ἃ βυτηρίοτῃ οὗ ΗΪβ [Ὁ- 
ἴυγο δάνοηῖ. Τὴ6 ΡΟΓΒΟΙΔΙ σοβυγτγοοίίοη οὐὗὨ Ζ6δὺ8 τὸ- 
ουτϑ, δπὰ 15 ππίο] δα ἴῃ [08 ὅγβὶ δῃὰ βοοοῃὰ γοβυγτγοο- 
ἰἰἴομθ. ΤῈ6 ουἱρουτγίης οὗ ἰμ6 ΗοΙγ Κ'ρἰγὶὶ γτϑσῦγβ, δπὰ 
ἰ5 υπίο] θα ἴπ 86 ἱπάστηοπι δηὰ ἴῃς ρἱοτ βοαοη οὗ 
(026 πουῦ]ὰ. Βαυΐ 686 οοἰποῖάδ ἴῃ ὑμποὶν Ηἰβιοτὶ αὶ ἰῃ- 
ἤσποηοο; ἴπ6 τηδηϊοϑίδιοι οὗ ΟἸγίβε ἴῃ 118 βργοδὰ 
Κο68 σῃ ἔγοτλ πὸ ἱπάϊν!α] ὑο 186 ΡΘΟρΪΘ, ἔγοπι 1816 

ἴ6 ἴο τρδηκίηά, ἔτοτι ἰῃ6 Οδμυσο το ἰμ6 ϑἰαία, 
86 Βιίδίθ 0 186 ἀπίνϑγβο, δῃὰ 50 ἔγοχῃ ἀθδί ἰὸ 

{ΠῸ ἱπίοστοθαϊδῦθ βἰδίθ, ἔγοσα 118 ἰὸ {6 τοξαττϑοίίοῃ, 
Βαυὶ [86 σομιϑυτηπηδίθ ΔΡ ο6 οὗ ΟὨεῖβὶ 18, ἴῃ ορ- 
Ῥοκϊδοι ἴο [80 Βτβὲ οοταϊηρ, (89 ἰπάρτηθηΐ ; [ῸΓ, 88 
(16 ἀονοϊοριηθηξ οὗ ἰμ6 δβοοιὶ 8 116 Ὠαγυοϑί, 80 ἰδ 
ἀονοϊοριηθηῦ δηὰ οοπβυτηπηδίδου οὗ γοἀοιηρίίοη ἰ8 
δοραζαιϊΐοῃ δῃα ἀοοτῃ. 

8. δέον (Κοάθη σαδι, ἴϊ. 639) τηδῖκο8 [μ6 ἱηροηίουβ 
ταιατκ, ἰμαὶ βὺ, ΦοΒη γὰ8 ἀϊγοοὶδα ἴο τοοογὰ, ἱῃ ἢδγ- 
ἸΔΟΥ͂ ὙΠΟ ἷ8 οϑοίοσὶο ἀδβῖρη, [Π6 Ἰαβὺ σταοίουβ ῥτο- 
Τηΐβ68 οὗἨ οὖν [οτὰ Β σομλΐηρ ἀραΐη ἰ0 οοταΐοτὶ ; ψἘ110 
ἴ6 βγπορεἶδίϑ τοοογαθὰ Ηΐ8 ργιοριθοῖθθ οοῃοογηίηρ 
Π6 τοϊασῃ ἴον ἰπἀρταθηί. ὁ πᾶνϑ ΟἹ]γ ἴὸ δάὰ, ἱμαῖ. 
8ι, Φο ἢ Π᾽ 8 ὁδομδιοϊ ον ᾿νγὰ8 ἴὸ Ὀ6 ἀπο] ἀοὰ ἰπίο ἃ ἀΪ8- 
ἰμοϊνο ΔΡΟΟΔΙΥρΒ6. 

4. 7ΤῪλὸ Ῥγοσῦοδε οΥ ἐδ 7,αδὲ Τυοηιί8.---- ΤῊ 6 τ Ποἷ6 
ῬΟρτοβοι (Δ }} 00. ΘΟΙΩΡΪΠ68 ἰῃ Οη6 γί {Π6 Ὠἰδίοτγ οὗἉ ἰδ 6 
Ὠδίϊοη5 δηα {86 πἰϑίοτγ οὗ ἴπ6 ΟΠυτοὶ οὗἉ ΟἾγίβι : ἴῃ 6 
ΒίϑίοΥΥ οὗ [86 φαγί πιῖῖὰ 86 ἰδίου οὗἉὨ τηδηκίπα, 
τοῖα ἰδ9 ΡΟΓΒΟΏΔΙ Ὠἰδίογυ δηά μἰοσ βοδοη οὐ ΟἩ τὶβὲ 
186 ποτὰ τρουοϑ οὐ ἴῃ ἐΐϊβ ἀονθϊορταθης ἰοταγὰ ἰδ6 
οὐὰ οὗ [6 νον], πιΐοὰὶ Μ111 θ6 δὲ ἐΠ:6 βδᾶσηθ ἔσηθ [ῃ 6 
ἰγαπδίοιτοδιϊοι οὗ {πὸ που]. ἘδΟΣ σγοῖο οὗὨ ἰδ Δ γ8 
δ 6886 ὉΡΟΏ ΟΠ6 Ρδγίϊουϊαν βίασο οὗ ἴ86 ἀδνθιορσηθηί. 
ἙΔΟΣ δἰαρο [88 ἃ Ὁ τϑίίαη ἀπὰ ἃ βοοῦϊαν εἰάθ. ΤῈ6 
ἄγοι Ῥτοϑοηΐβ ἃ ῥἱοίῃσο οὗ {86 Ὑ8016 ἀονϑῖορ- 
τιρηὶ οὗ ὑλ0 ποτὰ ὑυπᾶοϑῦ ἐμ6 ΟἸ γι βιοϊορὶςαὶ ροΐηὶ οὗ 
τίονν, δηὰ ἴῃ {16 [η6 τηονοιηθης 18 τόσα χϑηϊΐθ. Βαϊ 
τοοτο υϑδοτηθηςξ ἴβ ἰ(8 ῬγΌστο88 ἔσομὶ ἴπ6 Ὀορὶπηΐηρ οὗἁ 
6 ἡααρτηοπῖ, ἴπΠ6 ἀοβίτυσίίζοι, οὗἁὨ Φογυβαίθηι, ἴῃ ἰῃ9 
δΒεοοηὰ 8 ΕἾΠΑΙΥ, ἴῃ (86 τὰ δβίαρο, ἐκ βνν 
Ὧ688 ἰ8 {Π|τὸ {π6 Ἰἰσυὐυΐηρ; ἔγοτλ Ὠθάνθῃ. 

ὅ, 77. 1) εεἰγυοίϊοη, Οὗ οογιιδαΐοηι.---ΟΟΥἸΔοὶ : “ ΤῊΉΪΘ 
ροτοά τᾶῶϑ σοηἀογοὰ τηογο ἰουτῖῦθ]ο ἰοὸ ἴδ Φ6νγὲ τΏδη 
νῷ 6δῃ ἰτηδρσῖπο, ὈΥ͂ ἴΠ6 ἔδλοὶ αὶ πὶ Φοτγαβαοπὶ δπὰ 
[δ6 ἰσταρ]θ ἰδα στουπὰ οὗ 8}1 ἐμοὶν ρογνογίϑα 91}Δ10} δηὰ 
ἮΟΡ6 ͵ναὰ8 ἰδίζοῃ δια. ΤΏΘ ργοδίου δπὰ ἴθ ΒΟ]ΪΟΡ 
[8ο ὑσυΐὰ 4 ἴοὸ ἩΒΙΟΔ ΟἴΤΟΡ [α8 δἰϊδομϑὰ 1861, (89 
ΤΏΟΙΟ Πολγγοηἀΐηρ 18 [0.6 ΒΟΙΤΟῪ ΘΠ: ἰδ 086 ὙὮΟ γα 
ἴωνοϊνοὰ ἴῃ ἐμαὶ ΟἸΤῸΣ δὺ ἰδϑί ὀρθὴ {ποὶν 6γ68.᾽" 

6. Τῆε δοοίγιηε οὗ ἀπ ελγιμεαπέν αϑ ἐδα ϑλαάοιο 
97 Ολγιοἰϊανιέίν.---(1) ΤῊ κἰπράοπι οὗὨ 6Υ]} ἀἴποῖρ τω θῃ 
ἔοοβ ου δἱὰθ Ὦγ βἰάθ πὶξι ἐδ κίηρσοημ οὗ Θυὰ, διὰ 

ἰδ Κοδ {86 ἤοττῃ οὗ δὴ διηϊοίραϊίου δῃὰ αἰδιοσέϊοῃ οὗ 
{86 διπαδηηθηΐαὶ ῥυϊποΐρ]68 οὗὨ ἱμαὺ ἰπἰηρσάοτη. (2) Α8 
ἃ 0186 δῃὰ σᾶστιὶ δηιοραοη ἰὺ ἰΒ ἃ] ν78 ὁπ6 βίθρ 
δοδα, 88 ἰῃ:6 ΤΩ ΟΏΚΘΥ͂ ργθοθὰθδ αἰήο, (8) ΤῊ Κἴηρ- 
ἄοτα οὗ αοἀ ἀθνεῖορβ 861 ἴῃ ορροβί ἴοι ἴο 186 Κίηρ- 
ἄοια οὗ ἀδιϊκηοβα, ἀπὰ υἱοό σογεά, ἀπιὰ {μΠ6 ΟΠ6 ὈΘΟΟΙΊ65 
Ττηδίατθ ἰῃ οομῆϊοί τὶ [86 οὐδιοΣ, (4) Ῥβοιάο- ἢν Ἷ5- 
εἰδηΐγ ἀρὰ ΑὩ ἢ τ ΒΔ} }Υὦ ΓΘ ομ6 ἴῃ ὑποῖν ὈτΠοΐΡ]6 
δηὰ αἰῶ. (δ) ΤΏΘ ᾿αδὲ δρραγοῶϊ ἰτυσωρῇ οὐ Απίΐ- 
ΟὨτ δ ἰδηϊον ὈτίηρΒ οἢ ὑπ6 ᾿αδὲ δπὰ 411}} τηδηϊ ϑίδιΐοη 
οὗ 106 νἱοίονῦ οὗ Ομ τῖϑι, ονθὴ Ηΐβ ραγυβίδ, 

7, ΤΏΘ αϑβουϊΐου ἰπδὶ ὑμ6 ΑΡοβίϊθβ οττοὰ ἴῃ [ῃ6 
δχροοσϊδέζου οὗ {μ6 πδαν δάνρηΐ οἵ Οηγίβι, τοϑίϑ οὴ ἃ 
οοηδαβίοη οὗ ἐπ6 τοϊϊσίουβ ὮῸρῸ ὙΐΠῸῚΠ δὴ οσαϊ Δ ΕῪ 
ΤΩΔ ΠΟΙ, 8108] ΘΔ ουαἴοι, δηὰ οὗὨ {86 πιαϊοδίΐο δου 
οὗ Ομ γιὲ μοι 18 σοίηρ ΟἹ. ΘΟΠΒΙΔΏΘΥ ἰπ ([Π6 Ῥγοοοδδ 
οὗ δἰβίογυ, τὰϊἢ 186 Ἰαδὺ ἰηάϊν᾽άυ8] ΔΡΡΘΆΓΣΑΠΟΟ. 

8. Ομγβιίδηϑ, ταϊιτιρ ἴῃ 4 ὨΘΔΥΘΉΪΥ ται οὗ 
ταΐπά ἴον ὑἱμοῖν [ωοτὰ, ν}}} διὰ ἐμαὶ Ηδ ἰβ {μεῖς Εσϊαμά, 
ἐμοὶν Ἰοριἰτηαίο Τωοτά, (μοῖρ Εογαὶ Βυϊάορτοοια, [1 
860 Ὁ81κ οὗἩ ΗΪ8 οοτοΐπρ νὶτὶ ΔῈ ΘΑΡΊΔΙΥ ταϊηα, ΗΘ 
ΡΡΟΔΙΒ ἰἴ0 ὑποπὶ 88 ἃ (μοῦ, ὙΠΟ Ὑ111 δβίγδηροὶν ἀπά 
τ ἰθουθῖγ Ὀτοδὶς ἴπ Ὁρο ὑδμοῖγ ΘΑΡΙΏΪΥ τοὶ δι οηβ 
διὰ ροπθδϑβίουβ. 

ἨΟΜΙΠΖΕΤΙΟΑῚ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΙΟΑΙ͂, 

ΟἸγδὺ (86 στοαὶ Ῥτορδοὶ, 88 86 Ῥγορῃοβίορ οὗ 
Ηΐβ8 δάγοηὶ δηά οὗ 9 οπὰ οὗ {πὸ πουγὶὰ: 1. Τ}6 
Ετοδῦ Ὀγϑαϊοίίοη δοογθα 8 ἰμ6 στοαὶ Ῥχορμοί ; 2. [ἢ9 
στεαὶ Ῥυορῃ δ δοοτθαῖ8 ἰμ6 ρτοδὶ ργϑαϊοιίοῃ.----ΤῊΘ 
{0181104 ργοαϊοιίοῃβ οὗ ΟὨτῖβὲὶ ἃγ ἃ ρἰθᾶρε οὗ ἴδ 
δΙμιθης οὗ πα τουηδίπάογ,--- [6 Βο]ολη ὑπουρῖῖ, ΠΟῪ 
νὰ 86 τυϑιΐηρ οἢ ἰοναγὰ [ἢ}6 ΗΠ8] ΘΟΠΒΌΤΩΙΠΔΙΊΟΏ.--- 
ΤῊΟ ρδύδθηοο δηὰ {86 τταῖ οὗ αὐ, 88 Βθϑὴ ἴῃ ΟἸ τδὶ Β 
ἀοϊϊποαϊΐοι οὗἉ (16 ἰδὲ {ἰπὴ68: ΕἾΣΒί, ὁπ6 ἀδγ οὗἨ {π26 
ΔΡΡΘΑΙΒ ἰο δβἰγοιοἢ ἴὸ ἃ ἐβουδαπὰ γξδγβ (016 Β]ΟΥ Ρ6- 
τἱοὰ) ; ἴ6ῃ ἃ ἰβουβαρα ὙΘΑΓΒ ΔΘ 88 016 ΟΔΥ (80 
βν ὁροσῖ, 2 Ροί. 1ἰϊ,. 4 . Θορ. ῬΒ. χο. 4).--Ἴ8ὸ ἰπ- 
ἰογοθϑβίοῃ οὗ [86 ἀἸ8ο: 0168 ἴῸγ 1116 ΘΑΥΙΒΙΥ ὑδαρὶο, δὰ 
[π6 [μοτα δ ἀδοϊαγαοη.--- ἘΠ ὀρροβὶΐθ ροϊηϑ οὗ Υἱο 
ἔγοπι πβἱοἢ [86 Ἰμογὰ δηὰ {Π6 αἰδοῖ] 68 τοχαγάθαὰ ἰῃ6 
Ὀυϊ]ϊηρ οὗ Βογοά δ ἰθρῖο: 1. Τὸ ἰἤθι ᾿ξ ἀρροδσγοὰ 
780 τίβϑηῃ ἊΡ ἰῃ τεημοποα τρλρηϊβηθηοο ; 2. ἰ0 Βΐτὰ ἱξ 
ΔΙΡΟΔΟΥ δρ Δ] θη ἃ ϑρίγι 8] τυΐῃ ἰηΐο 186 
βατηοΒ.---)6 ΠιοτἦΒ Ἰοοῖς Ὀδοκ ἔγτοτα [86 Μουπὶ οὗ 
ΟἸΐνοβ ὑροὸῖ ἴδ 6 οὐ δη ἐμ6 βαποίθασυ οὗ ΗΪ8 ρθορὶο: 
οὕ, ἰμ6 Βδοτοὰ πἰσηυἰθοουγβο ἰο ἴ[π6 αἰδβοῖρ]68 δοῦ- 
οογΐηρσ ἴπ6 οηά οὗἉ 86 ποτὶὰ.---ΤῊ Ιμοτὰ οογγθοβ [ῃ0 
αυσϑίίου οὗ Ηΐ8 ἀἰϑοΐρ]ο5 αουΐ ἰμ6 ἰαδὺ ὑϊηρ8: ΤΏΘΥ 
δὲς ὅγϑὶ δουϊ ἴμο τοσπ, Ηδ ΔΏΒΟΙΒ τὶ ἰμ6 λοι ; 
ΠΟΥ δϑὲκ δρουΐ [86 ἰαδὶ βίχηβ, Ηθ ροϊηἰβ ἰἤοτα [0 ἰδ9 
οοἸ]οοῦνο Ὀγοραγδίουυ εἰἶστιβ. [ΠΟΥ͂ αϑὶὶς ψθδὶ {}}} 
σοπι6 Ὀσΐογο ἰμ6 οπὰ οὗἉ ἴα νου]ᾶ, Ηθ βονγβ ἴπ 6. 
Μηδὲ ἱτητηοϊδίοὶ Υ ρθη θ᾽ ΟΥ̓ΘΡ {πο Πη56}ν68.---ΤῊΘ 
πϊβάοτα οὗὨἩ ΡΙΌΡΒΘΟΥ ἃ οοποραϊταθηὺ δηα ἀἰβοϊοβυγο οὗ 
ἐπ δαίΐυγο.---Ὗ 6. ταυβί, Εἶτ [6 ἀ1861 0165, Ὀ6 δϑϑαγοὰ 
τιδὲ 86 1,οτὰ σοπηοῖῃ ἴον τοϑηϊ δαί δ οι πὰ ἀθοϊβίοῃ : 
1, Τα Ηδ οοτῃοίῃ ; 2. ἰδαὶ Ὀοΐογο Ηἰΐπὶ ΗΪ8 εἰψῃ 
οοταϑίὰ : 8. ἰδαὶ πὶ Ηἰΐπὶ δπὰ δος Ηἰπὶ (86 οπὰ 
σοσαϑίῃ.---ΟἸτἶβι᾽ 8 ἴῃγοο στοαὶ ῥἰοίλιγοβ οὗ 186 οῃὰ οὗ 
[06 ποιϊά : 1. Τοῖγ εἰσ αν Υ ; 2. ἰποῖν ΑἸ ΈΓΘΏΟΘ. 

ΕἸΚΒΈ ΟὟΟΙΒ (γοτβ. 8--]4).--ἾΠ6 ΤΟΣ Β ἢτγθι πογὰ 
οοποογηΐηρ [86 οπὰ :; Τά Κο πορὰ ἐπαὺ ΠΟ τηδῃ ἀθοοὲγθ 
γου.--Ηἷἶδ ἴὮτοο πορβ σομοογηίΐηρ [86 τίσῃξ Ῥσθρδγα 
οι ἔον ἐδο οπά: 1. Τακο δορὰ (νον. 4); 2. βο6 ἐπδὲ 
Υγ9 (οουταροουδ δ πα κοίι}}) θ6 ποῖ ἰγου ]οὰ (νον. 6); 
8. οὁμᾶάστο υπΐοὸ [86 οηὰ (πῃ Ιονα, νϑυβ. 12, 18).--- ἘΠ 
β'ζηβ οὗἨ ἐπ6 οοπιϊηρ οὗἨ Ομ τίβὲ δηὰ ἴμ6 τοβυὶὺ: 1. Εο- 
οἰοβίαδίϊοδὶ νγοϑβ (ἔμ189 ΟἸγἰδβίῖβ, ταὐ θη παυΐδη, ἀθοοίγο 8 
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. οἐ 41] ἰκἰπα9); 3. Ρο ἶσα] ποθῶ (πᾶσ δηὰ ἀϊδίδηιϊ 
ἯΔΙΓΒ) ; 8. ΠΑ ΙΟΏΔΙ ποο8 (ἀονλ}} απὰ ἀεδίτυοσίου οὗ 
ῬΘΟΡΙῸΒ δηὰ οιρίγε8); 4. ποὺϑ οὗ ῃδίυγα (ογίϑοα ἰῃ 
(δ δἷν δῃὰ οὐ ἰδ6 ἰαπὰ ; ἔδσηΐῃθ8; ροδιλίθηοοθ : ἀΪδ- 
ἴγο88 οἵ δυϊηδη ᾿ἰ6 ; Θασ πα δ 68) ; ὅ. ποοβ οὗ [δ6 
ΔὺΌὺγδ88 (ρογβαοιίοη δϑλὰ δροδίββυ) ; 6. 4}} [686 ῸΘΒ 
Ῥδηβ οὗἨ ὈἱγΓἢ (411 τηυδὲ δυῦϑογσο [06 ῥγοδομίηρ οὗ 
186 ροδρεῖ, δηῃὰ 186 Βργοδὰ οὗ [86 ἰκίησάαοτα οἵ αοὰ 
ΔΙΩΟΩΡ τὴ0 Ὠδιϊο8. ΑΡροο. τνἱ. : ΤῊ6 ὈΪδΔοκ ὨΟΥΒ6Β 
θοὨΐηα 86 τὰ6 Σ᾽ ἸρΟΣ [06 Ὑδὶϊθ Ἰογδα, ἢἷ5. ϑηυΐ 
δΔη διἰοπαληίβ).--- 6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗὨ (6 [8156 Μοραίαβα 
ἷῃ 118 σοι ργθθηβίνο δηὰ βοϊθηλῃ σπθδηίηρ : 1. 10 τὸ- 
ἔογβ ποὺ ΟὨἹῪ ἰὸ ἰμοϑθ πῆο ῥγοβοηΐ {βϑιηβοῖγοβ τ ἢ 
1Π6 {{π|0 οἵ ΟἸιγίϑι (Φ ον δ δἀνοηϊυγοσ, Βδγοοσῦθ, 
οἰ6.), Ὀαΐϊ Αἰβὸ ἰοὸ 81} ψῆο δϑβιιυγ)ὸ ΗΪ8 ρἷδος ἰπ σοϊδίϊοῃ 
ἴο. 8ου}β8 (80 ξοοηβϊυ θα τοργοϑουϊδγοθ οὐ ΟἾγίβε, 
ἰοτὰβ οὐδὸν δοπβοίθποθ, ἰθδάθγβ οὗ βϑοίβ, θῖδ.); 2. ἐξ ἢδ8 
θδοι ]ΗΠ1οὰ ἴῃ 186 ᾿ϊἴοΓα] δηα βρί για] τηθδπίηρ,, διὰ 
ἷπ 8 ἔοδγίαϊ δμποσ, ἴῸΣ ον παγηΐηρ.---ϑοο ἐπδὶ γὸ Ὀθ 
ποὺ ἐγου )]6ὰ ; οὐ, ἣὸ γὴὸ ἰκῆονγβ ον ἴἰοὸ τοδὰ ἰῃθ 
Βθ1]6 αυρῃϊ, νὴ}} τί! τοαὰ [89 ΠΟΥ ΘΡΟΡΟΓΒ 88 ἃ 
Ομγϊϑύδη.---ΤῊθ συ δηὰ Ὁ γβιίδη οὐδογσυδίίομ οὗ 
(9 βίρτιβ οἵ ἰῃ6 ἐΐπγ68.----Α}} σοι νυ βοὴ. οὗ ἴΠ6 οδιὰ 
τηυδὺ ρ]ΟΥ ΓΥ (μ6 Θνογδϑίϊησ πογὰ οὗ Ἀθανϑὰ ἴῃ [18 ου- 
οὐ]αδιϊηρ οϑίδ Ὁ ϑηῃτηθηΐ (τοῦ, 7): 1. ΤΏΟΥ τηῦυβὲ σοη- 
ἅστα 118 ργορμοίο ἰγυΐῃ : 2. (ΠΟΥ͂ τηυϑὲ Βυῦβογνο ἰἰ8 
ΨΙΟΙΟΥΥ ; 8. [Π6Ὺ τηυϑὲ ΔΩΠΟΌΠΟΘ δηὰ Ὀτίησ ἀρουΐ [86 
οοσηίηρ οὗἩ Ομ γβι.---Ἴ ἢθ παῦιγαὶ βίρζηβ οὐὗἨ [86 οοζηΐηρ, 
οὗ ἰδ [ογὰ; οἵ, ΒΟ το πιυδὶ αἰδιϊησυΐθῃ Ὀοίπθθῃ 
1116 Βίρῃ8 οὗ δυραγβιϊ οι (οοσμοίβ, τιϑίθοτϑ, οἵα.) διὰ 
186 Βἰστιβ οἵ ζ811}} ({Ἀπιΐπεβ, οίρ.) : 1. ΤῊ ἔοσταθν εἰρτιβ 
86, Τἱρθ γ υηὰογβίοοα, ΟὨΪΥ βἰχτιβ οὐ [86 ογὰος οὗ 
ἀδϊησθ ; 2. {π6 Ἰαξύδσ, οὐ ἰ8}8 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ΔΓῸ δίσηδ οὗ 
ἐῃ0 τονοϊυϊΐοη ἀπὰ ἀογδηροτηοηΐ οὗ ᾿ππρα, ΤΏΘΥ δΓῸ 
ἸὨΙΘΓΏΔΙΙΥ οοηπροίθα, δ8 (6 ὈἰΣΙΒῬΔΗΡῈ ΟΥ̓ πδίυτο 
(Βοιι. νἱ, 19), τὰ [86 Οἱ Ραπρβ οὐ ἴὰ9 ΟΒΌΓΟΣ. 
---οΥον. 9: ΤῺ δπὰ οὗ ἰμο ο]ὰ ποιὰ ἰ8, [δαὶ [867 Βδίθ 
026 ΔΠΟΙΠΟΡ ; ἰμδὶ 15, (δαὶ (Π6Υ ἃγΘ ἐπ ἀοβραὶν δ ἴὸ 
8}1 Ῥοτβοηδὶ 118.---Ηδίγοα ἰῃ ΟΠ τϊϑίσπάοτχω, (λ6 δίχα 
οὗ ἃ νου] ἰῃ ΟἸγίβιομάοτη ἔδ.1]6η ἀπάθν Θοηάοιηηδ- 
οι: 1. Ηαἰτγοὰ οὗὨ ΟὨ τ ϑ ἰδ η ; 3, Ὠδλίτοά οὗ οοπέρϑ- 
ΒΙΟΏΒ ; 8, ῬΑΓΥ Βαϊγοὰ , 4. Βαϊγοὰ 'ἰπ ΟΡἰπίοη. -- ΤῸ 
16 πναδίοα οοηάϊίοη οὗἨ ἰμ86 Ομυγοῖ 18 ορροϑοὰ ἰἢ6 
ΡΓΟΒΡΟΓΟυ 8 ΘΙΤῸΓΡ οὗ ἴπ6 ποτὶ, υπάον {86 ργυΐβα οὗ γο- 
ἴοστη,---ἰ αὐ 18, 1. οΥτῖρ ΔΩΠΟΌΠΟΘΓΒ οὗ ἰῃ6 ΠΟῪ ; 3. 
ΠΟῪ ΔΏΠΟΟΠΟΘΙΒ ΟὗὨ ΘΓΙῸΣ,--- 0 ἐλῃδιϊοίθτη οὗἨ 3150 
Θοοϊοβίβδιθα] βυϑέθιϑ ΘΟΠΪ ΌΓῸΒ (μΠ6 Ρῃμδηίοτα οὗ Απι- 
οἰγ δ δῖ ἰηῖο ἴπ6 Ὀτοδὰ Ἰ᾿ἰρῃὶ οὗ ἀδγ.--- Δ] ΒΠ 688 
18 οί ἰὴ τηοϑὲ οἰοναιοα 1116, Ὀυὶ 18. (ὴ6 Θομβυϊητηδῦθ 
ἀδδαῖῃ οὗὨ Ἰογυθ.---Εδ]8δὸ Ῥτορμοίβ ῥγοοϊαίμη ἴονθ, δηὰ 
τα ὈΠΌτγΙ αἰοα σαρτίοα, (86 ἀρδίὰ οὗ ἰονθ.-- -Τ 9 σοοη- 
δοϊδίίοη οὗ ΟἸτβί, δὰ ἰπ6 κἰπάπθαθ πὶ ποῖ Ηδ 
ἰηἰογργοίβ ἰο Ηἰΐ8 ἀἰϑοῖρ]68 δια 68 δα ῬΘΒΈ]ΘΠ6ΘΈ.---- 
ΤΏ ΘΟ, νυ 510}8 οὗ {Π6 ΘαγΊἢ β΄ ζΧῃ}8 οὗὨ ἰΐϊβ ῥσορδγδίζοῃ 
ἴον [86 ἰαϑὲὶ δνοηίβ.-- -ΕΔΓΊὮΏΪΥ ἰγου Ὁ]68 60] ]θον οΙ Υ 
ΟἿΪΥ (86 Ὀοχίπηΐησ οὗ τοδὶ τ ϑβ.---Ἡἰ οὐϑ οὗἨ τρδσίγυ- 
ἄοπι, το ἰσίουϑ ΤΑΓᾺ, δ ἃ δροδβίδϑυ, ὑμ6 ποαυΐοϑὺ ᾿γοϑβ, 
--Ἴ τὸ το χίουβ γγαγθ οὗ Ἰαΐοῦ ἰζπλοθ ἰὼ {80 ἼγὨι οὗ 
Οτὴβι Β ργοαϊοίίομι, --- ΕΥ̓́ΟΤΥ ῬΌΓΟΣ ἀσνοϊορηλοπὶ οὗ 
ΟὨγϑ δηΐϊν τουδὶ οχοὶΐο {8:6 βατὴθ μαἰγϑα ἰῃ τΠ6 ποι]ὰ 
τὶ ΟἩ τ ϑίθηάοτῃ, πιο ΟὨ γἰβ δε αἱ ἢγϑὶ ὀσχοὶν 
δὰ ἰῃ ἴ}0 που] ὰ δἱ ἰαγζο.--- 8 Ῥγοδοιίηρ οὐἨὨ [86 κ08- 
ΡΘ], ΟΥ̓ τα ἰ ΒΒ: ΟΠΔΤΥ οὔσίβ, [86 τηοϑὲ δοτηϊογιἑηρ᾽ δὶ 118 
οὗ [δε οοπίηρ οὗ Οεἶδί.--- 6 ργθδοίησ οὗ ἴΠ6 χοβροὶ, 
πῃ ἰ(59 σταάυδὶ Ἔοχιθηβίοη οὐοῦ ἴῃ δασγσίῃι, ἃ οοπῆσττηδιοη 
οὗ [80 ρΌΒρΕΙ] 1[56],---Ἴ 86 βΌΒΡΟΙ αἰτῶ γ8 οροιίπο ὉΡ 
ΠΟῪ ὙΟΣΪΔΒ (ῸΓ ἐΐϊ8 ψΟΥΚ οὗ βαϊνδιίοι : 1. Ὑπὸ ἀτεθοο- 
Βοιηδῃ (δποίοηὶ ΟΠ γ ἢ); [06 ἀἰοττηδῃ δηὰ βοϊδνυοηΐο 
(Μἱαα1]ο Ακ68); [9 πον που ἃ δῃά 4]] ἰδιιὰβ (ουδῃ- 
κα ϊοδὶ ροτιυὰ).---Ἴ Βὸ ργοδομίηρ οὗ 1π6 ζο08ρ6] [ῃγουρῆ- 
ουἱ ἴο ποσϊὰ ἔρον ἃ οοῃδοϊδίοσγ ᾿ἰσῶϊ ὁ ἴδ6 δυΐ- 

οτίηκϑ οὗ ἐδθ νον]ὰ.--- [6 απὰ οὗ [π6 ποιὰ π|}} ὃν 
Αἰ380 ἴμ0 ομπὰ οἵ 611 οῃάβ.-- - 5 ρστοδὶ ἀδδίὶ οἵ ἰδ9 
που ]Ἱὰ, ἰῃ Ὑὶοῖ Δ}} (06 ἀθαι 5 οὗἁ τηογίδὶ Βυχηδηὶ 
μδνο (Ὠοἱγ' Θομδυτητηδίίοη δηὰ οηὰ.-- πὸ ποτὰ 
ἴῃ 1.5 ὁ] 665 }γ το δἰχηίβολποο : 1. ον ἰπϑίγυςῖτε; 
2. ὨΟῪ ἔρασγίι ; 8. ΒΟῪ δῃοουγαρίπρ; 4. δον ἢ] οἵ 
ῬτΟΙηἶδ86. 

ΠΚΟΟΝῸ ΟὝΣ (γοτβ. 1ὅ--28).---ΤῊο ὐοταίπδιϊου 
οὗ ἀεϑοϊδιίομ, (86 δβίψτιαὶ ον ΟΠ σίβιίδιηιβ ἰὸ Ηγ ἰο ἰδ 
τηουπίδίηδ: 1. Αἱ τὸ ἀρδισυούοι οὗ «Φογιβδίοσ : 3. 
ἴῃ [86 τιϊάϑὲ οὗἨ ΟΠμΌΓοΝ ἰϑίουυ ; 8. αἱ (86 οῃά οἵ 89 
τ ΟΥ] .---Ττῖιο βοραγδου ἔγοπι ἃ βίδιβ οὗ [πϊηρβ π ϊοὶ 
ἷ6 ὀΘχροδϑὰ ἰο ἰυάρτηθηῖϊ: 1, Νοῖ Ῥγοσοδίαγο, αὶ ἰῃ 
ιαϑὲθ : 2. ποῖ ρδγιίδὶ, Ὀυ: οομμρ]οὶθ; 8, ποὶ βίοι, 
Ὀυϊ ραηίϊο ; 4. ποὶ πίϊὰ ροϊξοοπβάοποο, Ὀυϊ τι 
Ῥγαγοι.--- Τὸ Βγδὶ οοηρτοραίοη οὗ ΟἸσίδϑι τοοῖς οουη- 
86] δῃαὰ ναι Ὁ ΟἾ 8.8 τόγὰ, πὰ πόσα βατοῦ, 
ἴον ἃ ὑγρο ἰο Δ.---Το ἀεοδισπιοίου οὗἁ ΨΘγβδίοση ἴῃ ἰἰ8 
ΟΥ̓οσ δίῃ αἰρηίϊβοθποθ: 1. Α ἰοβουΩΥ ἰο ἴμ6 πιὰ 
αἵ Οἰγῖϑε ; 2. ἃ ῥροοῖ οὗ Ηἰβ βυιωραίῃγ (νεγβ. 19--9}: 
οοηρ. [πὸ χίχ. 41 : σχχὶϊὶ, 28): 8. ἃ ἀοτηοπδίτχαιϊοη 
οὗ 186 θενεγίυ οὗ ἀοὰ ἰοπνδσὰ ΗΪ8 οονυθηδηϊρεορῖο, 
Ὁπὰον (6 Νοὺ Οονοηδηϊ 88 τ} 85 υὑπᾶον ἴπε Ο]ὰ --- 
ΤΏ στοαὶ ἐγ υϊαίΐοι, δυο 88. ἤθνοῦ δὰ Ὀθοῃ, δινὲ 
ὭΘγΘΡ Ὑ11 06 δραΐῃ: 1. ΤΏ σεὨίγο οὗ 811] Ἰυσρτπουῖδ 
Ὅροι {Π6 οἱὰ πογ]ὰ ; 2. ἰὴ Ὀορίηπὶηρ δηὰ ἴῃς εἶξο 
οὗ 4}} ὅπ] ἰυάστοηοηία.---ἰῃ πθδὶ βοῦδο πὸ ἰυάρτηροὶ 
ὌΡΟΣ ΦοΓΌΒΑΙΘτλ γ88 106 οῃα οὗ (086 ποι]ὰ : 1. 1ἰ τῶϑ 
186 οηὰ οὗὨ ἰδ6 τηδηϊοδίαἰίοη οὗ ἰδο Κἰηρσόύοτα οὗ Θοά 
ἴῃ (5 διαί ; 2. [06 ἀφαι Β-ϑίγυρρὶο θεϊποδι ἰπ6 δον- 
18} δπὰ ὑμ6 Οοπιῖ]9 ποι] : 8. 16 εἶχῃ οἵ τιδὲ μοϊεὶ 
οὗ ὑγαπβίτἰοα δὶ σοι (86 Ἰυθφσιαοηίὶ οὗ ἰΠ6 ποιὰ 
ρου ΟἸτδὺ νγὰ8 ομβδηροα ᾿πῖο ἃ ἰπἀρτηοηὶ οἵ Ομ τσὶ 
[16 Κίηρ ὕρου ἴδ6 ποτὶ ὰ.---ΤῊ0 ΝΟῊῪ Τοδιδιηθηΐ ἀδὺ 
οὗ στβοθ ἴῃ 86 Ἰίρῃῦ οὗ Ὀυττΐηρ ΨΦογύδβαϊοσῃ : 1. Α 868» 
805} οὗ ἰυάρτηοηΐ οὐδ Βῃοτί ; 2. ἃ ἔγυϊ αὶ {ἀπι6 οἵ 
ὅτδοο (Ἰὼ ποῦ ἰμ6 νἷἱδὸ βουγϑμ)θ8 Ὀδϑἀθ (ῃ6 δβίγοασι 
οὗ ἰανσα οὐϑσ 86 ΤοΪο8}0) ; 8. ἃ ἰπη6 οὗ ὑρτηρίδίου ἰο 
ΒΡΟΒίαϑυ ἔγοσα ΟὨγίβι ἰῸ 8156 ργορῃοίδ; 4. ἃ ὕπιε οἵ 
(86 τηοϑὲ ξογοδυίηρ ραϊΐθποο δὰ νγαϊπρ' ἴον 1.6 δηδὶ 
τηβηϊ οϑίδιίοη.--- Τὴ ΑἸ ἰοἢ τ β Εἰ ΔΏΪΕΥ οΥἉ 1ῃ6 Ἰαδὲ ἀδγα, 
2 ΤΏΟΒ8. ἰϊ.---ἰὐγίηςς ΟὨ ΙΒ ΠΥ δηὰ Αἰ Ὠ τ ΔΠΠΥ 
ΟὯΘ δῃηὰ ἰῃ6 βαῃθ ὑπάον αἰ ογοπὶ δϑροοίβ: 1. υὐὴς 
Ομ ϑδοῖι ἰᾷ απ ἰο τί βιΐδη ἰπ ἀββυσλίηρ ΟἸτϑι᾿ Β μΪδοο; 
2. Απ Εἰς τι βιϊδηΐ Ὑ ὀχοσίβ [19 ἐπθυοποι ἱβγουφὰ Οδηδ- 
ἴδῃ τ 688, Ὑγμίΐο ἐΐ Ῥοσυοσίβ.-- -΄ὐ Ὠοϊ ἰΟτιὰ ἴο ΟΣ- 
Ρϑοὶ [86 δρροδγίηρ οὗ Ομγίβὶ, θὰ: αἰ ναυβ γϑί 6 τθ- 
γο υἱ τ ΐη : 1. Νοῖ οὔ ἰπῖο ἴδ6 ψγαδία πὶ} ἀογπ6 58. 3. 
Ἡὶΐη, ἰμίο. γουγδοῖνοθ, οοτατηυῃΐος σῖτῃ ΟἸτὶδὶ.---Β9 
ποῖ τηονοὰ, μοὶ ἴο 84Υ Βοἀυοορά, ὈΥ͂ ἔ8]86 ργορδοῖβ δοὰ 
τοῖν ᾿γίῃς πομάογβ.---ΝῸ Ὠυσάδη ῬΟΙΩΡ 88}}4}} Ὠεγδὶὰ 
ΟἸσίδι, Ὀυὶ ἰμ6 ἰσπυνηρ οἵ αοά, προ διυϊποιδ ἔγοσα 
(86 τίδίηρ οὗἨἉ ἰμὸ βυὰ ἰὸ [86 σοΐπρ ἀοτὰ ἰδογεοί.-- 
ὝΒοτο [0.6 ΘσΑΓΟΔΒ8 ἰ8, (ἢ ΘΑ 5168 ΔῈ μαι ῃεγοὰ: ἃ ἰδν 
οὔ 11ἴ8,---1. ῥγοιγρὶδοὰ ἴῃ παίαγο ; 2. [Ὁ18]16ἀ, απὰ ὑὉ6- 
ἰησ 018]16ἀ, ἰπ [06 οουγδο οὗ μιἰβίογυ ; 8. ναϊπρ ἴος 
ϊ8 ἰαδὶ τϑα]χζαϊΐοη δ 86 οηάδ οὗ ἰδ ποσ]ὰ.-- - 9 
ἰαϑὺ βαγίπρ' μοὶ ἀβ ξοοὰ οὗἉὨ ἱπάϊνἑάι}8, Δ8 νῖι]} 88 οὗ 
ὙΠΟΪΘ6 παιϊοηβ δηα οοπαϊ 008. 

ΤῊΙΒΡ ΟὙσικ (νεῖβ. 39--44).---ΤῊ. οὐὰ οἵ ἴδ 
ποῦά: 1. Ιῃ 18 πδίυγο δῃὰ δρρϑαγαηοο (τ σα. 29-- 
81); 3. ἴῃ ἰΐ8 ἔζη (γογβ. 82-86); 8. ἐπ ἰ(8 τε ϊδίουδ 
ἴο {86 ποι]ὰ (νογβ. δ87--80); 4. ἴῃ ἰ15 ᾿πάϊοιδὶ οδοςὶ 
μων 40, 41); ὅ. Δ8 ἃ ἊΨ οσχμογίδιΐου (νεγα. 432-44). 

, ἔλα ἐπα οΥ ἐλε τοονϊά ἰλ6 οοπφυωπιριαίίοη,--Ἰ. οἵ 41] 
ἐδ εἰχηδ οὗ βοδυθὴῃ; 3. οἵ δ8]1 {89 Ἰαστηθοϊ8. 
θη : 8. οὗὨ Δ1}} ρτορῃϑοσβϑὶ νυἱβίοῃβ : 4. οὗ 8}} ἔδιὸ τοῦθ" 
Ιαϊίοηβ διὰ ρἱοτ βοδιίομα οἵ ΟἸσίϑι ; ὅ. οἵ 1} (μ6 μἱοά 
Δηπουποοιηθηὶ οὗ [16 ροθροὶ δῃ ἃ δϑβο 1166 οὗ 1.9 

Φ[[ὦ ἀοζεθδδ: πέολέ φογοίδέρ, αδον οἶδέρ.--Ῥ. Β.} 
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Βαϊῃῖβ.. 6. οὗὨ 81] {π6 δυγρτῖθοθ Οὐὗὁἁ [Π6 ποία δἱ 6886: 
ἢ, οὗ 4}} ἱπαρστηοηΐθ δηὰ Ὄχποσία οῃδ ἰοὸ νϑι οι] η 668. 
ον, 1. Α5 ἴδ ὁπὰ δηὰ Ἵοομβυσητηδίζοῃ οὗἩἨ [Π6 δῃσίθεὶ 
ἡπάστηοηϊδ; 2. 88 80 Ὀδρϊηηΐηρ δηὰ {86 ζθίτο οὗ 8 
ὩΘῪ τογοϊδίίοη. Οἵ, 1. γἱ οποὰ σου ρυθϑμαί οἷ Υ ἴῃ 
[9 σδυ86, ἴἰῃ6 Δρρϑᾶγδασιοθ οὗ ἴῃ6 ρϑῦβοῃ οὗ ΟἸστίδι : 
2. οχσιομαϑὰ ἰπ 118 ἰηβυθηοθ ΟΥ̓ΟΡ Βοδύϑῃ δηὰ θδγιἢ.-- 
ὙΙ ἰδ6 τοδιυγιῦ οὗ ἴἰῃ6 Ομυτοῦ 411 ἷβ πιδίῃσο: 
Ἰ. ΗΠυπιδοίῦ : 2. 106 ϑαγὶ: 8. [86 ποιϊ]ὰ οὗὁὨ δἰδγβ: 
4. ιμ6 οοῃδιἑαιοη οὗ μράνθῃ.--- Το πτοδὺ ΘΒ ΩΟΩΥ 
(0 τ86 ἴον οὗ (86 ἔοι οὗ απ δὲ ἰδ οπὰ οὗὨ 16 
ποῦ : 1. Τ|6 Βίδσβ οὐ ἤδθάγϑη ; 2. δα ἔδυ 8 οὗ 
οαγἢ : 8. [0 δηρο}8 οὗ αοα; 4. [Π6 οἰοοὶ οὗ ΟἾ σίβι.-- 
Τ}6 βίχη οὗ [86 δοῃ οὗ Μδῃ ; οἵ, [π6 τηδηϊίοδβίδοι οὗἉ 
ΟἸὨγίδι ἰπ ἰμ6 φρο οὗ αἀοα (186 βμθοιίημδα, ΤΊζι 1. 
13).---ΤΤΠἧὀἧ γτοδὶ [ὈΠΟΓΔ] Ἰατοθηϊδίϊομ οἵἉ [86 ᾿ΘΟΡΙΘ8 δἱ 
16 ἀσβί οὗ [μα οἷά που]ά.---Τ 6 Ὀορίπηίηρ οὗ δίρῃι, 
Ὀγουρδὶ ἰῃ ὉΥ ἴ86 δρροᾶγδαῃοο οἵ Ομγίβι: 1.  Βϑη 6]} 
ΤΘη ὙΠ ὈΘΟΌΙΩΘ ΒΘΟΙΒ: 2. διὰ 8]] υἱβίοπϑ Μ}}} ἂρ- 
ῬγοΥθ {ποτηβοῖνοθ ἰοὸ ὯΘ ἐγοτλθημάουβ Γ08}11168.--- ΤῈ 6 
τηθαηΐηρ οὗ (Π6 ἰχυπιροὶ ἴῃ [86 ἰδίου οὗ ἴδ 6 ἰκεϊηα- 
ἄοτῃ οἵ ὁοά, ον. τί ϊϊ. ; 1Χ.-ττ ΑΚ. }8 τα  ηἰοΐοσβ οἵ ΟἸσδὶ 
ῃ ἡααστηραϊ 8 γ76}} 83 ἰπῃ βαϊναίίοῃ.-- -Ἴμὸ πὰ οὗὨ 1Π6 
σου] τΠ6 στοαὶ δηα 88] τοἀθπιρίοη (μ0ΚῸ χχὶ. 28). 
---ΟππἸλστηοηὶ ἃ γεβαὶ οὗ γϑἀοιηρίίοῃ ; βορδγαίίοι οὗ 
861] διλὰ Κοτηοὶ, οογ δηὰ ομδδ, ροοᾶ δηὰ οΥ]}.-- -ΤῊο 
Ἰοαῇ οΥἩἨ [λ6 βι,-ἰτοα ἃ βίη οὗ 4]} ὑυγοϊηρ-Ροἰηὶ8 (ςαὶδ8- 
ἸΓΟΡἮ68) ἱπ [89 ἰϑίοσυ οὗ {μ6 πουὶὰ.-- -ονν ογοῖ- 
ἩΠοΙσΐτρ ἴῃ 1Ποἷρ Βυγργίβα ἰμ 6 στοαὶ (ἰτη68 οὗ ἀδοϊδίοι 
ὅτα ἴ--- 6 ροπογαιίοι οὗὁἨ Ογβίϊδηϑ, 88 ἃ ζοῃμογαι οι 
οὗ [8086 ψῇο παὶϊῦ ἕον Ομ γῖϑί, ΠΟΥ͂ΟΓ ῬΡ858868 ΔΨΔΥ.---ΤῊΘ 
ΡΘΟΡΪΘ οὗ [86 1,ογὰ οἴθσμδὶ) ᾿ἰἰτο ΗΪ8 πσογὰ: 1. ΤἈσγουρὰ 
ἮἨΐ8 ποτὰ : 2, ἴον. Ηἰβ ποτῇ.---ΗΟὟ ΒΟΪΘΙΏΠΪΥ ἢ88 ἰδ6 
Ποτὰ βοαϊοὰ τἶ6 ΒΘΟΙΘΟΥ οὗἨ {6 α8ὺ ἀδΔγ !---ΗΟὟ 4} 
ἀδγϑ οὗἉ Ἰαἀσταοῃῦ, ἔτοτα ἐδπ6 {ἰπια οὗὁἨ Νοιῖ, μα 6 Ὀ66 ἢ 
Ῥσγϑοράρα ὉΥ ἴμ6 ἔδαδυι αγϑ οὗὨἨ ΘατΏΔ] Βοοιτίγ.---Ἴ ΤῸ 
ἰπ ἴ86 Βοϊὰ: τἢ6 οἸ]ονβἷρ οὗ {6 πον που]ὰ δὉο]- 
ἰϑῆὴ68 411 ἰπ6 (61 ΐρε οὗ {πὸ οἹά.---Τὴο βυάάδῃ 
οὔθοι οὗἁὨἉ ἱπαστηοπί : 1. Τπβη 61γ διμαζίηρ δια βυδάθῃ 
(ἰὰ 16 βε]ἀ, διὰ δἱ {πὸ τι1}}}: 2. τἱογοῦϑ ἴῃ 18 Β6ρ8- 
γλϊου (41}} Κκίπὰβ οὗὐἨ δοωρδῃΐομβ δηὰ οοσηγβ 68) ; 
8. αὐλ γδοίησ 41} (πλθῃ, ὙΤΟΙΏΘΏ, ΟΥ̓ΤΏΘΓΒ, τάν: 
4. βἰδίθ!γ αδπὰ ἰγϑπαῦ (ποὺ ἰο Ὀ6 τϑοοϊνοὰ ἰο [86 
[δαβῖ, τή ἰ0 ὮὯΘ ταὐθοίοα).----Ἰ δἰοὴ, (π6 ἰαδὲ πογὰ 
οΟὨσΟΓΏΐηρ ἰμ6 οπὰ οὗ ἴμο ποι]ὰ, Το ἔγεί 8 δῇ 
δσδογίαϊζοη ἰὸ ργυαάθμοθ, ἰδ 6 1αϑὲ δῷ δχῃογίαιίοι ἰὸ 
ψπαιοπίυϊπο55 δηα το ϊῃ633.-- -Τ 6 ἄσυτο οὗἩ 86 (μϊοῦ 
ἴῃ [86 εἰσὶ ; ογ, ἴδ ζοδγῆι! βο] Δ} ΠΥ οὗ (86 ἰδουφῆϊ, 
ἐμαὶ ἐν γιὰ νος οὗ [6 ποῦ] τηδὺ σοῦλθ δὲ ΔΗΥ τποτθαϊ; 
1. Αἱ δὴ τηοπιθηὺ Ὁ [6 που], βοοίῃρ Ηρ ἷ8 δἰ γοδαγ 
ΟἹ 1.9 ὙΩΥ : 2. δἰ δΔΩΥ͂ τηοτηθῃὺ ζ0Γ {Π66, 88 ἴπου Κπον- 
οδὶ Ἰοδϑὶ ἐΐν ἰαϑὺ μουτσ.---οδαϊμοββ ἴον ΟΠ γι Β δάνϑαὶ 
ἀἰθμδοα δοιθηαὶ οὗ ὑπὸ Ὀγίμμίηοβθ οὗ ΗΪ8 ἔυΐατο 
εἰοτεϊβοαίίου οτος 11ἴ6.---ΤῊο, δηχίουβ δηϊοἰραίΐοη οὗὅὨ 
ἴπ0 ψτοδῖ ἔθαδὲ οὗ δρίρΡῃΔΗΥ: 1. Α ᾽οΥ πίῃ ἔραν δηά 
τροτ Ὀ]ωρ ; 2. ΔΩΣΙΟΙΥ͂ Δα ἰγοι Πρ ἴῃ (0 Ὀ]οββϑὰ 
}0Υ διὰ Πορϑ. 

ΟἾ γε. 81--51 (βοτίρίατο [}μα880ὴ ἔον ἰδ6 28} 
ΒΠΔΥ δίνουν Τυηγ).---ῸὟ Διο  ] 688 18 ΔΌΟΥΘ 81} ἴῃ 
ἀυὶγ οὗἩὨ οθοὸ 180 ὉΘΔΓ [Π6 οἸο6 οὗἩ πδιίομπιθῃ.---ΤῊ6 
διοδίδσ ἐπ ἰμβθουγ δὰ ἀδηρον, [8.6 τοῦθ πϑϑδι] 
το τοι] Π688.--οὟΥ ἰο Ὁ] 688 [86 αἰβίϊη συ δὶ 
οδιαγασίοσιβιίο οὗ (6 ἴγὰ βεγνδηίβ οὗ ΟὨτίδι: 1. 1 ἰδ 
ἃ ἰσϊΐδυϊα ἴο [Π0 ἰγοαδαγα, ὙΠΟ ἰ8 ἰο Ὀ6 χυδγάοὰ; 
2. τ ρνοϊῃὶδβ ἴο οοπβϊοὶ τὶ δα ΘΠΘΣΙΥ ; 8. 10 [Π6 ἀΔη- 
ἕος οἵ ἴμ6 ἰἴπιθ οὗ πἰρδῦ; 4, ἴο βάοΙ ΠΥ ἰπ αἰ πα ἴον 
186 1,οτὰ.--- Τὸ βοσυσν οὗὨἩ [806 ποῖά βδῃου) δτοῦδο 
δορὰ ἱκβορ οἰδοιυδιγ δδκο 106 Βοσυδηὶδ οὗ ΟΒεῖβι. 
(82:6 ἔοτ ταοσγο, Ὀ6]ΟΥ. 

ΓΝτπουῦσοστιον.-- δἴαγζο :.-- Ομορηεῖ : ΜΒΌΥ ΔΣΘ ΤΟΥ 
ουγίουβ ἰο Κηον ἰμ6 ἰἰτμ6 οὗ (86 οηὰ οὗὨ [6 ποιὰ; 
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Ὀαὶ ἴον δσὸ ὈΌΘΥ ἰΏ ργοραγίπρ ἐδοσζαθοῖνϑθα ἔοσς ἰδθ δὰ 
οὗ ποῖν ᾿1ἴδ, 

Ἡδιδηον :--- οδοϊαίθ, πὶ ιους {μ6 Ὀἰνί εἰ γ, ̓Πἴ6] 6 δα 
δηἃ ὉρὈ]οαβϑα, ἱ8 {16 ἰθσωρὶθ πιίΐοι ΟἸτγίος πδ6 ἴον. 
ΒΒ Κθη.--- δὶ ναΐυθ μδ8 86 Ὀυϊαϊπρ οἵ βίομο, ἱ το 
ϑρί τι οὗ αοα Ὀυϊὰδ ὉΡ ΠΟ βρίγίϊυδὶ οαΐβοο ῦ--- 9 ἀχ- 
ἰ6ΣΏΔ] οτ 61} 9 ῃποηΐβ οὗἨ [πὸ Ο]ἀά Τεδίδιβοπὶ Οδυγοὶ 
ῬΔ88 ΒΔΎΘΥ ; [6 ἰασΆρ]ὸ Μ᾿ ἱοἢ {86 βρίτὶς Ὀα1ὰ 68, δ άο8. 
-ΟἿΙΥ ἴμ6 πτϑδκ δῖθ Ὀἰϊπαθὰ ὮΥ γαίῃ, οχίθσιδὶ στα:ά- 
θυ .---Τίπιοοδ οὗὅὨ ῥγοβτδηὶ ἔδίθ οχοῖὶθ 4}} υυϊμβ, δπὰ 
ἸΏΔΚΘ (δθπὶ ἰηίθηῦ ὌΡΟῚ ΟΣ ΓδΟΡ ΠΑΤῪ Β6]ρΡ (οΥΘῺ 
Βα ΟΏΔΡῸΪ δὴ ΘΧΘΙΏ 016). Τμ6 ἀοϑβοϊαιίοη οὐἨ ΒΟΙΥ 
Ρΐδοϑβ, ομυγοθθδ ἰῃ ταῦ, διὸ βοίθυνη δηὰ Βυ Ὀ]ϊηρ τθ- 
ΤΩΘΙΌΓΔΏΘΘΒ οὗ Οοα͵,---ἰυἀρστοσθηῖβ ὉΡρῸὰ ἐμοθθ πο 
δανθ ποῦ γα]υθα ΠΟΙΥ τὨΐημθ, 

ΕἼΒΒῚ ΟὝοι,".---Αἴανζο ;---- Οὐοοηοὶ : ΤῺΘ ποτγὶὰ ἰς 
[0}} οἵ ϑοάυοοῦθ : ΘΥ̓ΘΡΥ͂ 086 ποϑὰ Ὀ6 οἱ Ηἷϑ συδτὰ ἐμαὶ 
86 Ὀ6 ποῖ βοάυοοα, 2 ΨΦοδῃ 7.--- Οεἱαπάδν: Ὀτοδαάδι] 
ἡαάκτηθραϊ, ἰο Ὀ6 δἀϊογοηΐθ οὗ ἃ [8180 ΟἸ γίϑι, οὐ ἔμ 1860 
ῬΓΟΡΒΘΙίδ ; δηὰ ἴπὺ8 ἴο ἀδρομὰ Ὅροι (ποιὰ ἴῸΓ βαῖνδ- 
οπ, 2 ΤΊΒοβ8. ἰϊ. 11.--- Οὐσεποῖ: Βδὰ βἷσῃ ἰΐ ἰδ, πού ἰοὸ 
ΚΙΩΟῊ 8 μοοὰ ανή μεθ Πδέῳι ὐκαι ἴδ 68 δῖ δ 
ΟΠ0 ΔΎΔΥ ἴῃ τἰκὐϑουδ ἰυἀρστορηΐξ, δυδεγίηρ ἃ εἰτο πα 
[0 Θοζαθ ἴῃ μἷβ ἐπα μι τ δαάρστησπίθ οὗ ἀοά Ῥορίη 
αἱ Ηΐδ οὔσῃ ᾿ιουδο, Αοἱβ ἰχ, 16: 1 Ῥοῖ, ἰν. 14.--- Οεἷαη.» 
ον Τὸ βυδον ἴ0. [886 8δκθ οὗ ἴθ ἐγ ἰ8 ἃ Ὀθηθῆ!, 
1 Ῥεῖ. 1. 19, 20.--- γαριον : ἰῃ6 ΟΒυγοὶ οὗὨἨ ΟἾγίβὲ 
σδηποὺ οχὶϑί πλϊπουὶ οὔἶδηοα, 1 σον. χὶ..19.---- Ομοοηοΐ : 
ΤΏῊΘ ταἰηρὶ ηρς οὗ κοοὰ δὰ Ὀδὰ ἀδηρογοῦβ, Ὀὰδ μθοθδ- 
ΒΑΙΥ.---Ζεἰδῖμδ; ΜΔΩΥ͂ ΤΟ ἴῃ ῬΓΟΘΡΟΙΓΟυΒ {ἰτηθ8 ΔΘ 
.ι6]ὰ σοοὰ ΟἸ γί μη8, 1411 ἀυσαῪ ἴῃ ἰλ6 τηθ οὗἨ ροῦϑθ- 
ουϊΐου, 1 Υἱῖϊ, 18.----Νοιίηρ οδῃ δίαυ ἴ86 βργοδὰ 
οὗ [86 φψοβρεὶ. :Φ 
Ζήδοο :--- Το ρτϑδὺ ὈΓΟΒΡΟΣΙΟΥ οὐὗὅἨ ἰδ Τα βΒί ΟΠΔΓῪ 

68.806 'π ΟἿ ἀΔΥΒ ἃ Βίρῃ οὗἉ [ῃ6 {{π|68 (νον. 14),---- Οὐν- 
ἰαοὶ : Ἰηδβιοαὰ οὗἉ στα γίηρ ουτίοδὶίγ, Οἠτῖθε παγηδ 
Δηἃ Θχδοσίϑ.--- ΑἹ} (86 ῥγραϊοϊοηβ οὗἨ δογίρίυγθ ἅτ 
ἩΔΙΓΏΪΩΡΕ Θη ΘΠΟΟΌΓΑρΟτ ηΐ8, Θσμογίδίϊ 8, ργοοοϑα- 
ἰησ ἔγοϊῃ ὁη6 ζτοδί δϑῃίγαὶ ἰσυς, θὰ  ΠΟΥΘΥ ΤΔΘΓῸ ἔοτο- 
δΔηπουποοσοθηίβ οὗ δαϊυγο ουοηίβ.--- Α}} τὴ ΞΗ ὑπὸὰ 189 
Ῥορίπηΐηρβ οὗἨ πόθ8.---Τ}ὴ τορεπογαίίοη οὗ ἱμ6 πουϊὰ 
΄οδι 1 ΚΘῺ8 ἴο πδίυγαὶ Ὀἱγὶ}.---ὔδιιδηδν : ΟΑἸ ποθ. 
οὗ ΘΒ γβιΐίδηβ διινϊἀβὲ [86 σοργυ βίοηβ οὗὨ {π6 που]α.---- 
Εχύθγηδὶ τουοϊυ ὔοη8 Ρᾶτο ἰη6 οτ ΒΒ ὙΔΑΥ : ἴ)6 Βαηᾶ 
οἵ ἴ86 Ἐρογὰ ἰδ ἴῃ ἰποτὰ 4]}.--- Το ὕτηο οὗὨἨ ρογβοουϊΐου 
8. ἃ ἴἶπηθ οἵ ἐοδὺ δηὰ εἰ ίηρ.---ΝῸ ΟΥΟΒ8, ΠΟ. ΟΥΟΥΤΩ. 

ΒΕΟΟΝῸ ΟὝΟΙΕ (γι. 1ὅ--28, [86 ἀοβροὶ ἴον (86 
δ᾽} βυπάδυ αἷς Τυίηϊγλ.---ϑίαγζο.:---Ηδάϊπσον ἃ 
ὝΒοὴ Οοα δ ΔΏΡΤΥ υάᾳτηεηῖδ ἃγὸ Ὀομυῃ, ἔπογθ 18 ὯὨῸ 
ΤΩΟΓΘ ΓΌΟΙῚ [ὉΓ πδίοΠΙΌΪΠ6588 ΟΣ ὮΟΡοΟ.-- ΕΟ] αδδηὶ 
Ρΐδοοδ, δῃὰ βίσοῃρ ἀδέθῃοοβ, ἃγὸ οὗ Ὡ0 186 πθῃ Θοἀ᾽ 8 
ΤΟΌΟΪΚΟΒ ΔΓ δβοῃϊ : ΠΟΥ͂ τηῦδὺ 6 ΌΓΒΔΙΚΘΩ.----Ζοἰδίμδ : 
ΤῺΘ ΔΙΗΣΤΥ ἱπἀρτηοηίδ οὗ Ποδυθῦ, οὔοθ Ὀοραπ, οδηποὶ 
06 πἰηδογοά Ὀυϊ δρδὶοα.---Ουἱ οὗ εἷχ ἰτου 0165 ΒΗ πὶ] 
ΒΆ016 ἴδ866, Φ0Ὁ γ. 19.---Ξ':.4}} ποὶ αοἂ ἀοἰΐνον ΗΪ8 ον 
οἰοοὶ ἢ [μκΚ6 χυϑὶ, Ἴ, 8.-- Ογαπιον : ΟἸτὶβὺ 18 ΠΟΥΤὮΘΓΘ 
το Ὀ6 ἔουπὰ μυϊ ἰῃ ἰμ0 γονὰ δῃηὰ βδοσδι}δηϊ.---- ο πῦο 
δἰηαβ ΟἸενδὲ απὰ Ηἱβδ κίηράοπι (0 οθγίδϊ ἃ ῬοΓΒΟΏΒ, 
Ὀἶδοοβ, τἴἰτηθθ, απ Ποῦσβ, 18 οογίδί ΪῪ Ὀγ ἰδαὶ ἰοίοηῃ 
οὗ (86 γσυλ]ά οὗὨ (ἱ6 ἴδ]δο ὑγορδοίδ.--- Ζοιδίμδ : ΑΒ 8 
ΡὨγεξοδὶ δοσηϊμαιΐοῃ γ͵δ8 ἃ οογίαίη βίῃ οὐ 186 ἀθ8ο- 
Ἰδίοῃ οὗὨ [βγδοὶ, βο 86 βρὶ γί ἴ8] δοοιαϊπδιίίοη οὗ Απὶΐ- 
οἰ γῖθο ὐΐη [06 ΟΠΌΓΟΙ π|}} Ὀ6 ἃ δοσίδίῃ δἰχη οὗ [89 
δάνοηι οὗ Ομ γῖδι, δηὰ οὗ ἐδ οπὰ οὗ ἰμ8 που]ὰ, 2 ΤΏοδβα, 
Ἰϊ, 8.--- Οαπδίδὶπ : ΤὮΘ ἀΟΥ]] δρεδ οὖν οτὰ ΟἸσίβίι.--- 
Οεἰαπαδν : ἀοἀ 0608 8 βίγίοϊ δῃὰ σδγοίι ογὰ ου Ηἰβ 
εἰοοῦ.---Ἰὶ 18 ἀδηρ ΓΟῸΒ ἐ0 ἐγταδὲ ΙΩΘ ἐπ (ΐηρε ποῖ 
Ῥεγίδὶ ἢ ἴο βαϊγαϊϊοῃ. 

Οεγϊαολ :--- [9 Ρυ γίηρ οογρδο οὗ ἴδ6 πον] 
δῃᾷ οὗ ἴδ6 ΟΠυΓο᾽ 5 ογχδηϊζοιίου, δηὰ ἤμΔ}}γ οὗὨ 8]} 
Βυτϊηδηΐν {1} ΡΟΣ ϑαγίὶ,---ἰσμόπον ΤῺ ἰοημον διὰ 



φ484 ΤῊΞΒ ΟΟΗΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ἸῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ριμρδβείομδίο Βοατὶ οὗ Φοδὺ8 ἰδ ΐηϊκα οὗ 41} 11:0 δΟδ 08 
οὗ ἰτϊθυϊδιίοιι δἱ ἰ9 ἀεαειτυςίου οὗ «οτιδβδίοσι ; 66 ρ6- 
αὐδ!γ οἵ ἴπὸ ρων οὗ ταδίογη!γ, οὐὗἨ [86 δηροϊδη δὰ 
μοὶ 680 οὗ ἰπο869 τὶ οἰ], διὰ ἰδοδο ἰδὲ ρἷνο 
ον : ΘΟΡ. ΦοΒη χΥὶ. 21. Ταὶδ δβδῃου]ὰ ἄγαν ἰο 
Ομγδὲ 84}} ποδτίβ οὗ τπλοΐβοτα. ---ΟὨ γί δι᾿ 5 ἀἰγϑοίίοσδ, δὰ 
Ἀγδιίδιρ᾽ ἀυΐν, ἰῃ 4}} (ἰπηθα οὗ ζοποσαὶ ἀἰβίτοβα. 

Ἡερίσνηγοίον :--- ΠΟῪ τὸ τουδὶ Ὀγθρασο ΟΌΓΒΟΙΤΟΘ 
δαίονφιδπὰ ἴον (06 ἀΔγ οὗ ἡυάᾳτηρηι.---δγάφεζο.: ΤΏΘ 
ἄδγο νεῖ} Ὀ6 δῃοτίοδηοθά πο 18Π6 οἰοοί.---ἰαπιδαοὶ : ΤῊΝ 

688 οἱ Ορὰ ἴῃ ἰδ6 πιϊάδί οὗ Ηἰδ ᾿υάρτησῃία--- 
: : καὶ ΟἸ τἰβείδηβ τουδὶ Ὀ6 οοπδάσηϊ ποη 

ὯΟ ἴδατία! νεεα ονονγιΐηρ, ἀσροηάδ ἀροι ἔπ οπι. 
- ὁ ΤῊο ἀρρργίμῃρηῖ οὗ ἔγὰθ Ομ τδδηβ ἴῃ 
[86 δἀγαποίηρ οοττυρίίου οὗὨ [6 ἐἶπλθ8. 

ΤΉΙΕΡ ΟὙὟΟΤΕ (ν6 8, 31--ὅ], (ἢρ ΘΟΒροΪ ἴον ἴμ6 28} 
Βυπάδγ δον Ττίη:}),--- ὅΐανζε :-απδίεῖα : ΑΒ οἶδ 
ΔΆ ΜΘ ἰοοῖ ὕρ ἰο ἴδ86 οἰουάβ, τὸ δου! τοιροσοῦογ ἴἢῸ 
[μοτὰ δηὰ Ηἰβ οοσίῃρ ; δῃὰ ἰδ κρορ ἢ α ἔδα Ὀθίοτθ 
ΟἿΤ 6Υ68.----Οεἰαπάεν : ΤῊσ ρίουβ, ἀτίναι δρομὶ ἰῃ {18 
που], νἱὶ}} 41} θ6 μαι ῃεγοὰ δγ ἰῃ 1890 ΟἵὮ 
οὗ Ὠρανθϑῃ : ηοῦ 056 οὗὨ (ποῖα Ὀ6 ἰεδ οἰ πὰ,--ΤῊ6 
ἄἀδγ οὗ ἀρδίῃ δηὰ οὗ ἱπαρτοσιὶ ΘΟΠο68164,--- 9 ΤῊΟΤΘ 
θοσΌνα, 86 ποδροὸν ἐδθ ἁυάρο.---γάριεν; ΤΠ6 ΤορῦΘ 

[80 ὈΪΔΑΡΒΘΙΙΘΓΒ δτῸ ἰῃ ἰποὲν τοὶ δὰ ἀθοδυρὰν 
6ΓΥ, ἰδ ΠρΔΙῸΡ [9 Τ᾿ογὰ.--ἡὰ νώυ ΒΟΌΒΘΒΟΙ δ Υ το κ8 9 

᾿ὲϑ ὨΠΟΌ56 ΘΙΓΟ ἜΥ̓ΟΥΥ ηἰρὶὶ.--- 6 πποοχίδηι ἀδγ οἵ [ἡ 
ἀφδιὴ ἰδ ἴο δΥΟΙῪ οὐδ ἰδ ἰαδὶ ἀΔγ.---ΕἸΔΘΙΠΥ ἰδ τ. 
τοδὶ ὈΘΔΌ 1] ἰγαὶϊὶ οὗ {86 Βοσνδβηίδ οὗ Θοὰ.--- ΕἸΔΘΕΙ 
δῃὰ ῥτυάθῃοο ρῸ ἰορεοίδο.---Βοοδῦβα Ὠυροοσίίρ8 8 
οὗ ἀουῦὺ!α μοασῖ, ἴ6 ἄϑοσϑα ἴῃ {πογ Ῥαηϊδῃπιοηῖ ἡ 
10δὲ [Π67 5.16}} θ6 ουἱΐ δδυῃάοῦ. 

.145.0 :--- ἝὨ)6 οομίηρ οὗ ἱμ6 ὅοῃι οὗ δη ΠῚ Ὀθ ὦ 
βυδάδῃ πὰ υποχροεὶρα 858 ἰμ6 ἤοοὰ ψὰβ. (Βοίὶ ρὑτὸ 
αἀἰοϊοὰ ; Ὀοΐὰ Βπαϊΐηρ δὴ ὑπθοϊϊονίηρ, σατεΐθθα βεμοτν 
ἴοῃ, δυπὶς ἰπ. ΟΑΓΠΔ] δοουτὶ γ.)--- ΒΙοδβοὰ σθβ0}8 οἵ 
πιδιο {Ὁ]Π688.---ΤῊ 6. ὨΘΟΟΒΒΙΓΥ οὗ ρογροῖθδὶ τοδαΐποβε, 
Ἔχ ἰ Ὀἱϊοὰ ᾿ῃ 186 δία οὗ (6 υπέλ τ μέ] βίοπαγα. 

Ἡδευδηεν .--- 6 ΘΑ ἢ]γ-τοϊηδοα ἔδδυ ὑδὸ ἰδδὶ ἀδὺ 
θὰ ὑπ [ογὰ Β σομλΐηρ,, 8ἃ8 ἴΠ8 ΤηΐθῸ Ὁ ἔθασβ ἴΠ6 (μοί; 
ἰο πη πα 1 οτὰ ἐδ ΟὨΪΥ ἃ (δἱοῖ, το ΐπρ τὰ οἵ εἷ 
18αΐ 6 ἢ48.---ΤΊο ἀπ !65 δηὰ ἰ86 Γοοοϊροῦδο οὗ ἰἰ6 
(αἰ πὰ] βογνδηὶ.-- -ΤῊο ρῸ δηὰ ἰδς ρυλίφμκοοηί οἵ 
186 πη! [Ὁ] βογυδηῖ. 

Ηοεεδαεὴ :--- Το γὰο παι δ] π0 88 δπὰ ὈΡΩ͂Ν 
οι οὗ ΟἸιτἠβιίδηβ ἴοὸσ {86 οομχίηρσ οὗ [88 Ἰωοτά.-- 
Καπιδαεῖ : Οἱ ἰδ οὐ ρεοιξοιῃ!: ἴο Ῥσγϑόραγα ἴος ἀδδίὶ 
αηα ἰυὐκτηοηί. --- ΗΠ οβνηνιαπη (Μαγαπαίλα, 185): 
ΤΏ εἰρη οὗ ἰμ6 σομλΐπσ οὗ ΟἸτδιὶ: 1. Το ποασ οἵ 
ἰοτηρίδιίοι ; 3. {86 βαυδεεληρ οὗ ἴῃ6 ΟΠπυτγοὶ οὗ ΟἸμτδι; 
8, ἰδῇς ροποῦ οὗἁ ἰδ6 16; 4. ΘΆΣΩΔΙ ΘΟΟΌΣΙ ; ὅ. τοὶ- 
γ6Γ881 ργοθομίηρ οὗ (6 κοαρεὶ. 

ΒΈΕΈΟΟΝΙ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

συ ΟΜΕΝΤ ΟΝ ΤῊΕ ΕΠ ΓΕΒΒ ΟΕ ΤῊΒ ΟΗΌΒΟΗ. 

Ομάρτξκε ΧΧΙΥ. 4δὅ-δ]1, 

(κικο χί!, 3ὅ-46.-- ΤᾺο Οοερεὶ γον ἰλὲ 21ιὰλ ϑυκάαν αν 7γ πεν, ὑενε, 81-ὅ1.) 

4 Ὑοί(δεη 'β ἃ [16,6] (ΑἸ 18] δη ἃ τῦῖβα βουνδηΐ, βοτὰ Ἀἰ8᾽ Ἰογὰ Βδίμ ταδᾶδ πιο 

{86 Ἰοτὰ βοί, κατέστησεν" οΥ̓́ΩΣ ΗΪ8 Βουβθἢῃο]α,} ἰο ρῖγο ἔπθπι ταθαὶ [[οοἂ, τὴν τροφήν] ἱῃ 

46 ἄυδ βοαβοηῦ Β]ββεβοὰ ἐς ἐμαὶ βουνδῃΐ, ποσὶ ἢἷ8 Ἰοτά τνβθη ἢ6 σοσηθίῃ 888}} βηά 80 

41 δοὶιρ. ΨΟΠΪ 1 
48 ροοάϑ, 
49 Ἰαγοίδι 18 οοτηρ' ; 
50 ἅτίηκ [πὰ 5888}} θαὺ δῃα ἀπηἸς 

δοῖὴθ ἴῃ ἃ ἄδυ μη 6 Ἰοοϊκοι ποὺ ἔοσ ἀξ 
δ] ὑμαυα 86 ἐθ ποῖ ἅνγαγα, ἡ οὐ γιψώσκει], ΔΑ; 

Βαΐ ἀπᾶ [Ὁ [Βι 1[ ἐὰν δέ] {παὺ 6ν1} βογνϑδῃΐ 8}}8}} βαὺ Ἷπ 
πᾶ 5Β84}} Βορῖῃ ἴὸ βπιλύθ [θ6 41] δύ ἔβ]]οῦν βουνδηΐβ, δπᾶ ἰοὸ δὶ δηὰ 

4 “ΠῊ {86 ἀτυηκοη, ΤῊ Ἰοτὰ οὗἉ ὑπδῦ βοσνδῃῖ 888} ἕν 
μὰ δηα 1 8η ΒΟῸΣ ἱμπαὺ ὯΘ 18 ποὺ Δ ΑΓ Ὁ 

18 θασί, ΜΥ Ἰοτὰ ἀθ- 
Ἰ αδίο γου, ΤὨδι 116 888}} τηδῖκθ πα συΐθγ [βοΐ Ἀγ] ονὲτ δ] ἢ 8 

5}.8}} [11}}}] συν τα δβαπάογ, δηᾶ δρροϊηϊ 

.ἷβ ροτέδοῃ νεῖ! (λ6 ΠΥΡΟΟΥΙΔΩ8 : {Πι6 ΓΘ 8]}8}} 06 ψθθριηρ' ἀπά σμδϑηρ οὗ ἰδοίϊι. 

ὁ Φον, 4δ.--αΑὗτοῦ [6 πυϊκδίηρ [πη Β.. Ὁ. Ω, αἷ., [Ὁοάὰ. ΒΙμ4:..], διὰ “πτοόνῃ οἱ ὈΥ 1,Δοῦσπδηη δηὰ ΤΊβοβοηἀοσί, 

δΎαι, 4ὅ.--[Ὁοὰ, ΒΙπαί!, τοδάδ βοτο: καταστήσει, δλαϊξ δεί, ἴον κατέστησεν. Αποϊραϊεὰ ἥγοτι νον. 4ἴ.--. 8. 

8. ψα;. 4δ.--1 οϊπιδαη δοὰ Τἰδομοπάοτῖ: οἰκετεία, ἐοΠονίως Β.. 1. Α]. 1 ΚΟ τί ΔΘ πη 6808 λουδελοῖα͵ ἰλο δοᾶν ῳ' 

Φογοαι Δ. αὶ ἴον ἱπίοτπαί τϑβδοηδ ἴμ0 ἐφαί. γθδ. θὲερ απεία, πἸοὰ 8.845 κυ διοίεης ΠΏ 68568, ἰδ ὈΓΟΙΌΓΔΌ]Θ. [Οὐὰ 

ΒΑρα!!. τοδὰβ : οἰκιας..-", Β.] 

4 γον. 49.--Οοδά, Β., α, Ὁ., [πὰ δο οτΠολὶ φἀϊε!ο:8), νοαὰ: ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ [[πεϊεδὰ οὗ ἔδ6 ἰοβηιθτο 

ἐσθίειν καὶ πίνειν, ἀοροῦἀίδα οὐ ἄρξηται.--. Β.} 

ἘΧΡΟΈΤΙΟΑΣ, ἈΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ψο;. 456. )ο ἴδθα {5 2---ΤΠδὶ ἱπβ, ἱπ ΘΟΠ στη Υ εὐ οὗ εἴ τις. 

Ῥτγουίουβ ἱπειτυοιίοηβ. ΤῈῸ ἰμοτὰ ΒῃονΒ π᾿ ἰΐ δῃοουταρίηρ: 

ἃ ῬδιδΌ]9 ἰδδὺ (μ6 ἑυάρτησπὶ Μ|}1 Ὀορίπ ἀροι ἴΒ086 ] Αοοογάϊῃρ ἴο Μογχεῦ, ἴδογα 18 ἃ οὔδηρο οὗἨ ΟΟὨΩΒΗΌΟ ψίιι 106 

ἴὴ οἵδε ἴῃ (πΠ6 Ομυτοῦ. Ηθ Ββονβ {86 οοπίταδί Ὧδ' 

ὑποθα {π6 ζα Πὰ] ἀπά ἐμ6 πῃίλ .} βοτνδηὶ, ὑπὶ 
ἀν οἤϊησ ΒΠΆ ΠΥ ἀροι {86 Ἰαίίοετ. ΤΏ τίς ἰ8 ποὶ ἱῃ» 

᾿Ασςοογάϊηρ ἰο Βεηροὶ δηὰ ἀθ Ἦ σα, 
ΜΑΥ͂ ΟΥ̓ΘΓΥ ΟὯ6 ὮΘ᾽ δυσὶ ἃ βεστδῃΐ 

Φ 
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εἶἰοπ : ἐδ οδιαγδοίογίβιϊοϑ οὗ ἰδ βοσυδῃὺ οὐρὰν ἰ0 ἴ0]- ἰ Αγ οὗἩ ΟἸ γί κι᾿ 8 σοτηΐηρ. “Ετνδα ἴπ86 ΒΑ ΐπα βοηᾶ 
]ον ; Ὀαΐ ἴῃ ἰ86 τνἱνδοῖυ οὗ (6 ἀἰβοουσβ ἴπ6 οοτὰ- ᾿1δὸ Ὠγροογίϊαβ ἰο Οομθαπα." ΤῈ6 πίοϊκοὰ βογνδῃὶ 18 

τοσπάδίίοη δηά πὸ οἰατγδοίου βιϊοβ ρὸ ἱοροίμευ, Βυϊ 
86 ἀοδετριϊοι οὗ [16 βοσυαμῦ ν ΐοἢ 88 ρΌωΠ6 Ὀδίοτθ 
- ΑΙ Π] δηὰ τῖβο---ἰβ ἰὰ ἴνον οὗ ἀθ ὟΥ οἰΐρ. 

δοῦλος ἐκεῖνος ἷὰ 6. οὐχμἱτο, δηὰ ἰμ6 σύνδουλοι ΓΘ 
τηδάο ῥγοιηϊηθηϊ.-- -Ονοσ δἰ5 ΒΟυ3ΘΒΟ]α.---Ὗ 6 τοδὰ 
θεραπεία, πη ιϊοἷι τ, Δ}κ68 1ΐ τλοτο ἀσβηϊϊο ἱμαὶ (86 οβῆοθ 
οὗἉἨ τυ οσϑῖρ μ45 ον 1.8 ϑμα ΟΠΪΥ ἰο Ῥγονίἀθ πουτγίβ}.- 
ταθηΐ ἴον ἴα ουβθο. Το οΟἸΒῆσο 18 ὑπὸ οἸοα οὗἁ τῦ]οΣ, 
ΟἿΪΥ 50 ΤᾺΓ 88 ἴδ δοίπδ!ν ἱτιραγὶβ ϑρίὶ τ τι8] ἔοοά ἰπ ἰῃ6 
οΠῆοΘ οὗ δασμοῦ. Ὑ διομίηρ 8 θγα ἱπάϊσαίθα ἰπ ἰἰ8 
δομογοῖίο ἔοσιῃ, 89 Πα εν ὑο ὑπ6 οαἸησ, [{ 8 οοη- 
ποοιοὰ πϊὰ δι ιῃ, 89 ποὺ παϊομίηρ 18 οοπηοοίοα πὴ ῖὰ 
τ ρο]1 6 

Υοει. 41. ΨΟΥΙΝ 1 κὰν πηΐϊο χοῦ, ... ΧΌΪΟΣ 
ονοσ ἃ1]1.--- Το ἀοϑοτγί ρου οὗὨ π6 ρογίδοϊ κληρονομία. 
ΟομρΡ. Βοχα. υἱϊῖ. 17. 

γεν. 48. Βαυϊ απὰ ἱξ ἰμδὶ ον κοσψδηὶ 58}} 
Βαν.- -ΤῊο ἐκεῖνος 8 ποὶ ΟὨΪΥ δεικτικῶς, Ὀπξ αἰ8Ὸ 
ΡΓΟΡΒΘΕΟΔΙΥ εἰρτιβοαηὶ. Τμ6 ἐλιὰ] βοτυαπὶ 'Μ᾽88 
Βυροι μος! γ τπαοπεοποὰ ἰῃ {86 ἔογπι οὗ ὀχῃογίδιίοῃ ; 
108 πὶςοκοα βοσυδμί ἰβ Ἄχ ἰἱτθὰ 85 ἃ υθγῪ ἀθβηϊὶθ ἔοτπι 
ἰῃ ἴδο ἔσδιτο, πὰ Ὀγουρηῦ θα ἴ0 ργεβοπὶ νον. ΤῊΘ 
οὐἱὶ οοπάποὶ οὗὨἨὨ 86 πιίοκθα βουναπὶ βρυίηρα ἔγοτα υῃ- 
Ὀοϊϊοῦ, πιϊοῖ, πόνγονογ, ἰὰ εἷβ οἴ οἶδὶ ροδἰλίομ, μὸ οδἢ 
αὐξον ΟὨΪΥ ἴῃ εἶθ μοατὶ, Βαϊ [εἰ ἀπο] οἴ 18 Βρϑοὶβο- 
411γ ὑπ θ 6 166 ἴῃ τεχατὰ ἰο 1μ6 οοτηΐηρ οὗ [86 Τιογὰ δηάᾶ 
Ἠΐβ ανασὰ.---Μῖν Ἰοχὰ ἀοϊανοίῃ.---ΤῊς οσχρνοβδίου 
ΤΆΤ 5. 8} ἰμίογηδὶ τηοοκίηρσ ἔτνο γ. Βαὶ ἷα Ὀδὰ 
σοπάυοι ἰβ ον ἀμ γ Ἔχ ἰ Ὀἰϊοὰ ἴῃ ἔσο δϑρϑοίβ: ἔγβί, 
88 ἃ ἀοβροίίο πὰ ριΌυά Ὀεατίηρ ἰ0 μἰ8 ἔΈ ον -Βογυδηίβ, 
ἡ Ὠοΐὰ Ὧ6 ἀΌυ568 ἰηδίοδα οὗἉ αἰνὶηρ ἴοτὰ που Βα οὨϊ ; 
διὰ Βοοοηαϊγ, 88 ἰαχίέν οὗ δοπάυοῦ ἰοπαγὰ ἴμ6 υἱοϊκοα 
ΤΩΘΠΉΌ6ΓΒ Οὗ ἴμ6 Βουβοδοϊα δηα {μ6 υπίην θα ριιοείβ, 
ψὶτ ποσὰ ἢ6 οομτοἱβ 4]1 Ἰεϊη8 οὗἉ τοὶ δηὰ ἀθδθοη- 
ΕΣ. Μεγον: Εἰγβῦ, γὸ βανο ἷβ οοπάυοί ἰοπαγαὰ ἢΪ8 
(6]]ον-βοσναηίθ, δηθὰ ἰμοη ἷβ οοπάποι ουἱαϊάα " (89 
οἱκετεία : ἀπὰ, υπάον (86 ττ]θ οὗ βυοὶ ἃ βίοπναγα, [86 
Βουδβοθ οἱ ΚΙ ΘΏΘΣΑΙΙΥ 8 ἴ0 Βοτιθ οχίδηῦ σίνθῃ ΟΥΟΡ [0 
νἱοϊζοάμοβα, δυσὶ ἃ αἰβϑοϊυϊα Βοβρί δ! γ, 6180, ἰδ 
εἰσι βοα, 49 τρϑῖκοβ 41} ἀσυμκαγὰβ ἔγοτα πὶϊμουΐ ν εἰ- 
οοθθ. Τδο ζ01]ονγεδοσυδοῖβ μογὸ τηυδὺ Ὀ6 ὑπᾶθγ- 
εἰοοὰ οἵ δυοῖ 48 ἃγϑ (δἰ 0 ] βοσνδηίβ οὗ (μοῖγ δοβαπί 
το βίου. ---ΤἼῆὸ ρστοδὶ ᾿ἰδύοστῖοϑὶ σοηίγαϑὺ Ὀθύποθῃ {116 
Τηαυϊβί οι δηὰ Ιπἀυϊζοηθοθ Μ1}1 ΘαβΥ οοσαγ ἰο ἰμ6 

6Γ, 
ψον. δ᾽. Απὰ οαὲ δὲπι διευυᾶοχ: διχοτομή- 

σει.---Τ6 οχρταβαίοι ἰβ 80 εἰριίϊίβοδης ἐμαὺ ΜΟΥΟΣ 
ΡΓΟΡΟΥΪΥ Βο] 8 ἔαβί (86 1ἰΐογα] τοπάογίηρ, “το σαΐ ἰπίο 
ἔπο ῥϑυίβ," δῃὰ γεὐθοῖβ 8}1} ρϑμοσα ἰζίηρ ἱπίοτρ οι 8, 
δΌΟΝ 68 βοουγχίηρς (Ρδυϊαβ, ἀθ ΥΥ̓ οἰῦα, οο.), σωυὔϊδ- 
οπ (ΜίοΒ46118), Ἔχοϊαβίοη ἔγοτι βοσνΐοθ (Β62Ζ8), ἀπά 
οσίγοιμθ ρυηβητηοπὶ (ΟὨτγβοβίοσα). 1ὺ 18 ϑιαρδμδιίο- 
411γ [16 Ῥαηπίβηχιοπὶ οὗ ἴπ6 ἱμΘΟΟΓΔΟΥ͂, συϊπρ' ἴῃ ἔν, 
Βα ΪΩρ δϑυπαον,---1 ὅδιη. χν. 88; 2 βδιω. χίϊ. 8] 
(Βε". χί. 37),.--πτΐο μοτο βραγα νον ΘΧΡΓΌΒ868 ἃ 
δυάάσδῃ δηὰ δπηΐἰἸδτηρ ἀοϑιγαοιίοι, δηα Ῥοββίθ]ν ποῖ 
πἰτμουὶ τοΐθγομσθ ἴοὸ ἴῃ6 ἀουβ᾽ τα πάθη 688 οὗ ἰδ6 
οομάοιημοα, οΥ Θύϑῃ ἰο [86 αυρ! οἷν οὐὗἩἨ 186 Απί- 
ΟἸ τι βιίαπιγ τ μοὶ τὶ} Β1 411} Ὀτίπσ βρί τ πιὰ] ἀοβρού- 
ἦδτα ἴο 119 ἀοοτῃ (866 Ηον. χὶϊ!, 1 διὰ 11). 

ὙΨι} 180 Ὀγροοσχέὲϊοβ.--Τῆο ἔυσῖμον ἀόοτὰ οὗ 
486 πίιοϊκοά βογσναηὶ δον ἰμ6 ἱπάρτιηοηὶ οὗ [86 στοαὶ 

Ἐ[Τμο ἘΔ ηὉ. ἔ13]. [88 108ὲ [06 ΤΟΎΘΙΒΘ; εοἰδλέπ, ὙΤῈΘ 
ϑοτυδηΐ δοπδεϊταϊο πο Βουδθιιοϊ ἃ, 116 ζαθδὶδ ἃοὸ ἰδ ουϊ- 

εἰμλοιβ.---. 8.) 

8 Ὠγροογίία, ποῖ ΟἾΪΥ͂ ὈΘΟΔΌΒ6 6 ἐπίῃ ἰοὸ ῥγοδθηξ 
Βιτη 56} δὺ Ἰαϑὺ ὑπάον {μ6 ρυΐβο οἵ βά 6] ΠΥ, Δηα πιυδὶ 

Ι αῦο βῃονθὰ ἔμ ͵ 86 οο]οτβ ἔγουα [86 Ὀοχίπηΐηρ (ΜΘ γον), 
ὝΒοΣι ἴδ Ἰοχὰ Βαῖῃ τδᾶθ χΊ]οσ.---ΤῊ8 Ὀοΐηρς 

ΔΡΡοϊπιϑὰ οὗἩ ἰΐο ογὰ μδ8 βίγεβϑ ἰαϊὰ ὉΡῸὰ ἴὑ ἱπ (Π6 
6886 οὗ ἰμ6 ζαὶ Ὁ] βοσυδηῖ. [πὰ 180 6886 οὗ κακὸς, 

Ὀὰὺ οθρθοΐδ!ν Ὀοοδαβο, ἰπ 8 1}}-ἰσοδυυπμοπὶ οὗ ἐδθ 
ἐπιμυύσοι, Ὧ6 ΒΒΌΣΩΘΒ [6 ΒΟΙΩΌΪΔΠΟΟ οὗ οἤϊοΐδὶ 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

Ἴ. ΤῊΘ ράγ0]6 οὗ {δ ροοὰ δῃηὰ νἱοϊκοα βοσναμίϑ 
ΔΌΡΪ 65 ΒρΘοΐα ΠΥ ἰοὸ ἴἰ6 ἀἰβοίρ]68, δπὰ πὶῖ ποῦ ἴο 
δρὶϊπ4] οὐὔοοτβ ἴῃ ἴμ6 ΟἸυτοῖι, ΔΙ Βουρἢ ποὺ πὶ» 
οἱν δρρ]σαοπ ἰοὸ ΟΠ νβιΐδη8 ζΘΏΘΓΑΙΙγ. [Ιὲ 18 ἴο ὕθ 
οὐϑοννϑά, ἴΠπαὶ, δοοογάΐϊης ἴο [υκο, Ῥοίθν ρᾶγθ (89 
Ἰμογὰ οσοδβίοῃ ἰὸ υἱοῦ ἱ, Ὑοῖ (86 Ὑ016 οοπίοχὶ 
ΒΠΟῊΒ ὑπαὶ ἰξ ὈΘΙοΩρΒ ἴὸ ὑῃ6 ρΌΏΘΓΘΙ Θβομδίοϊομχίοαὶ 
ἰηϑιγυαοίίοη πο τὸ Βηὰ ἴῃ Μαιίμον ; ἰμδι 8, 1ΐ παί- 
ὉΓΔ]Ὺ σομπηροίβ ἰἰβοὶ ἢ τὶθι [86 ἀἰϊβοοῦγθθ ΘΟΠοΟΤΏΐ ν᾽ 
ἐμ6 ἰδὲ ἰδίηρδ, δηὰ ΟΡΘῺΒ [6 δουΐῖθβ οὗἨ ρϑγβ]68 δῃὰ 
ἀφοϊαγαιϊοηβ ψἰοὰ ἰπἰσοάσοθ μα ἱπάρτηρῃί οὗ ὑπ0 ὁπὰ 
οὗ (86 ποιϊὰ, (0 ἀΔΥ͂ ἰμδὺ πὶπαβ ὉΡ [6 ῥγοϑοπὶ 866. 
ΤῊΪ8 δοπηθοϊίοη τηαῖζοβ [86 δοηῃίγαβὶ Ὀοΐνγθοα {86 βορὰ 
διὰ πίοϊκοὰ βοσναπὶ ζοτγο ἰμδη ἃ τω γ οσπογίδίοη ; ἰἐ 
ἈΒΒΌΙΩΘΒ ἃ ρΓορμοἰΐσ δϑροοῖ, δ ἱηάἀδοὰ ἰβ 8δ66} ἰπ [86 
ἀοῆηΐίο οχργοββίουβ πος ροσυδὰθ ἰΐ. 

ὦ, Τὴ τοραγὰ ἴὸ 186 του ἷρ οὗὨ [86 ἔνο βογνδηίδ, 
1 ἰβΒ οῦβοσνδῦϊο ἰδὲ ἢ6 τὸ ὨΌΤΩΌΪΥ ΒΟΙΥ6Β ἢ 5 ἔθ] ]ον- 
βογυδηίβ, {1 { }}γ σίνος ἔποτὰ ἐμοῖν τοοὰ (186 ποτὰ 
διὰ βρί γι ἴὰ81 πουτὶβητησηξς σΘΏΘΓΑΙ]Υ), 18 τοργροβοηϊοα 
88 Ὀοΐηρ βοὺ οὐδοῦ ἰῃ6 ᾿ουβϑιοἱὰ ὈΥ ἷβ Ιοτὰ, δπὰ τμδὲ 
ἰν ἰ6. ργοκηϊβοα [δὲ ἢθ βμοιϊὰ Ὀ6 βοὲ ουϑῦ 8]] [ιἷ8 Ἰογαὰ ὃ 
βοοάβ, Βαυὺΐ (86 τἱοϊκοα βθγνδηὶ, 0 ἀοβροιο8}}} 86ὲ 
ταδὶ νοῦ 186 Βουβθῃο] ἃ δηὰ ἤοῦβο, ἰβ ποῖ ΓΟΡΓΘ- 
βοηϊοαἃ 88 μανίηρ Ὀδθὴ δρροίηϊοα : ἴῃ πὶ8 βυρροδοά 
οἶδ εἶα] οογγοοιϊίοῃ οὗ ἢἰ8 βιιδονγάϊηδύοθβ, ἢ6 ΔΡΌΘΔΙΒ ἰὸ 
Ὀθ ἃ ΤΟ 1688 ἰηατοῦ οὗ ἷο Θαυ δ] 6] ον -Θογυδηΐδ. 

ἨΟΜΙΓΚΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΏΟ (αἱ ] Βοσνδηί δηὰ (Π6 πὶ]οϊκοα βοσυδῃὶ ἰ ἴδ 9 
ΟΒυγοῖῦ : 1. Τ οἷν ορροβῖϊο βρίγῖδ : [Π6 ὁὴ6 νγδαῖΐϑ ἔον 
ἰδ οοταίησ οὗἨ ἰμ6 [μογὰ, [86 ΟΥΒΟΓ Ῥυΐβ πὸ ζὉ 1} ἴῃ 
ἰδὲ οοτηΐησ. 2. Τμοῖν δοίβ: [16 ὁὴθ ἰδῖκο8 οδγὸ οὗ 
ἴ86. Πουβοθο  ἀ᾽ 8 πουνβῃτλθηξ, [86 ΟΥΟΥΡ τᾶ Κ68 Ὠἰτη- 
Βοὶ ἢ 4 ἀοβροίίς Ἰοσᾶ, γο δΌυβ68 {πὸ ζΑἸ], δὰ 
ΜαβίοΘ (86 ροοάβ οὗ ἴῃ Βουβθ ἰῃ τἱοίουβϑ ἰ᾿ἰνίην, 
8. Τμοΐγ ΓΘΟΟΏΡΟΙΒΟ :; ὈΪοαθοα ἃ πὰ ΤΩ ΒΟΓΘΌΪΘ ΒΌΓΡΓΙΘΘ 
δὶ [86 δάνοῃης οὗἩἉ [86 Γοσὰ. Τηο οὔθ ἷ8 οἰοναϊθα ἴοὸ 
ἰὴ ἰρμοβὺ αἰ χοΐον, ἰλ6 οἴδον ἰβ οοῃμάοειληθα δῃὰ ἀ6- 
βίγογϑά ὁ [88 βροὶ.---Τ ἔα! (Σ] βογνδηΐ ναὶ ζ0Ὁ 
ἷ8 Τοσὰ, Ὑ 116 δ6 νγαὶἱ8 ἀροὰ ἰῃ6 ΟΒυτοῖὶ πὶ (9 
Τμοτα ΒΒ ποτὰ.--- Πὸ οοπιγααϊοϊίοι ἴῃ (86 118 οὗἨ [88 
πὶοκοα βοτναπῖ: 1. [πὶ ͵9 βρί γι : τιοοκίησ ὉΠ Ρ 6] ο 
οὗ ἐδ Βο᾽ ἀδοορίΐοι, ποῖ ΒΡ ΡΟΘ68 ἐμαὶ ἴῃ Ηἷδ 1οτ 5 
Ἰοπρ ΔΌΒΘμοο ὯΘ πχυδὲ (Δ Κ6 [86 γῆ 016 ζουθγῃσηθηΐ, ἴῃ" 
βἰοδα οὗ {08 τηθγο ργονϊβίοῃ οἵ ἔοοά. 2. [πῃ 8. ἀθ- 
Ρογίμαθηϊ : ἔδαγ] δευογὶν ἀραϊηδί ἰὴ6 Ὀοίϊον οὗὨ ἰ86 
ΒουΒΘΠοΪὰ : ρογίοοὶ ἰαχών ἰοπαγὰ ὑπο πίοϊκοα, δπὰ 
[Ὁ] ον βὶρ τῖτὰ ἐμοῖς τί οἰκο 688.---«ΤΉδὶ βοσνδηῖ 0 
ΔΒΒΌΓΤΩΘΒ {86 πίρηοϑι οἷδοθ ἑη ΠΥΡΟΟΓΒΥ Μ11] ΘῃμσΟυὐΟΡ 
ἴΠ6 Βῃδγροδὺὶ ἀοοιλ.---ΤῊο αἰνιοαὰ μοαγὶ ὙΠ θῸ ῥῃῃ- 
ἰδ ὈΥ ἃ ροτξοοὺ αἰν!ΐπρ ἀϑυμάον οὗ [89 1188.--ΤῊΘ 
ξτοαὶ Βομιίστα οὗὨἩ [86 Οτοοῖς δπὰ ζδιΐη ΟΒΌΡΟΏ, δῇ. ΘΒΙῚ 
οϑὲ βίρῃ οἵ Ἰυἀατηοῃὶ.---ΤῊ6 στοαὶ ΒΟ ἴβτηβ ἴῃ [80 Οοοὶ 
Ἰκαιεὶ, δὰ ἴῃ (6 Ῥτγοϊοβίδηϊ ΟἸυτοῦ, δηὰ ἐδοῖν Ὀθδι- 
ἴησ ρου ἴμ6 ομπὰ οὗ θοοϊοδβίδϑίζοίβπι οἢ. Θασί.-- - 89 



486 ΤῊΕΒ ΘΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

᾿ποίοϊὰ ἱπιάστηστιςΣ οτος ρογίδοϊοα Ὁ 1] 0688 : 1. 4 [ Ῥυπίβῃτησπὶ οὗ ἁλὶ μι η668 ἰῃ οὔἶοο 186 ῥῬυπίληπιοη 
δικλάθα δυγρσὶβα; 2. δὴ δ 1085 ῥυπίβητηοηὶ.---ΤΊο | οὗὨ ἰ8 6 ΒΥΡΟΟΣΙ6, 

Ἀ 

ΤΗΙΒῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΕ σΟΌΟΜΕΝῚΤ ΡΟΝ ΤῊΝ ΟΗΌΒΟΗ ΓἹΤΒΕΙΕ. ΒΕΟΟΝῸ ΡΙΟΤΌΒΕΕ ΟΕ συ ΌΜΈῈΝΤ. 

Οπάριξε ΧΧΥ͂. 1--18. 

(ΤΆ Θοερεῖ 70» ὅδε ο᾽ὰλ ϑυπάαῃ αὔῖεν Τρίπῖιν.) 

ΤΉ ἢ 8}}8}} (89 Ἰπηρσᾷοπι οὗ ἤθασθὴ Ὀ6 ἸΪΚθηθᾶ υπίο θη νἱγρίηϑ, ὑγμῖ ἢ [π|80} ἰοοῖς 
(μοὶν [οτ]  Ιᾶτὰρ8, ἃπὰ τνθαῦ [οσὶῃ ἴο τηθοῦ {6 Ὀγιορτοοιῃ., Απᾶ ἔνθ οὗ (δοῖὰ πεῖ 
ὙΥ 186 ΣΥΝ δηὰ ἤνθ ὡόγὸ [00]18}} [τν188].} ΤΆΘΥ (μι τσόγὸ ΤΌΟ]]5} 4 ἴοοῖκ ἐμ 6ῖσ Ἰ8π|08, 
δα ἰοοὶς π0 ΟἹ] τι ἔμπα: Βα {Π|6 νγ188. ἕοοκ ἢ] 1ὰ {ποὺγ [116] σ685618 συ }}}} {πο} 
ἰαπρ8Β. ὍΘ τἴ86 Ὀτἀδρτοοιῃ ἰδιτθά, ὑΠ6ὺ 4}}] 8] υωρογοᾶ [κοθοὰ ἐνύσταξαν] πὰ 
βίορι [[8]] 48166}, ἐκάθευδον], Απὰ αὖ πιάση {Π6γ6 νγα8 ἃ ΟΥΥ [- ΟΥ̓ 1785} τηδᾶς, Β6- 
Βοϊά, 86 Ὀτιἀθρτοοῖω σομηθῦῃ ; δ ρὸ γὸ οὔ ἰο ταθοὺ Ἀπ. ΤΉΘα 81} ἐῃο86 ὙἹΓρΊΠ8. δόξα, 
84 {Ππητηθα [δαἀοτγηθά, ΓΕΡᾺ ΒΟ {πον [ονη, ἑαυτῶν] ἰδηρ8. Απά [86 [Ὁ] 18} βαὶά 
πηΐο (86 γγ1186, αν υ8 οὗἨ γουγ 01}; [ὉΓ ΟἿΓ ᾿δῖηρ5 δῦ ρβΌῃβ ουῤ [βοϊπρ' ουΐ, σβέννυνται]ἦ 
Βαυῦ [886 ψ|180 δηϑυγογθα, Βα ηρ, Νού δο [Νοί 80, μήποτε" 7}; " 1681 ἴπθγθ Ὀ6 ποῖ [πότ πὶ}} 
ποὺ Ὀ6, οὐ μή] Θηουρἢ [οΓ τ δα γοῦ : δα ρῸ γα ταί 6. ἰο ἐπαπὶ {Π|πὲ 56}}, δ ὈᾺΥ [ῸΓ 
γουγβαὶσεβ. μα ψ}}}}16 [6 Υ νηΐ ἰο ὈαΥ, {11 ὈσΙἀΘρτοοῦλ οἄπλο; δηᾶ {Π6Ὺ (Πδὺ ΓΘΓΘ ΓΟΔΑΥ͂ 
σοηῦ ἴῃ ὙΠ Πὶπαι ἰο {116 τηδυγαρο: δηὰ [ἢ ἀΟΟΓ τνᾶ8 βδῃυ:. Αἰοσναγὰ οϑῖμθ 880 (86 
Οἰμου σι γρῖηβ [(Π9 τοϑὺ οἵ ἰῃ8 νἹγρίῃ8, αἱ λοιπαὶ παρθένοι], βαγληρ, [μοτὰ, Ἰυογα, ΟΡθῃ ἰο υ8. 
18 Βυΐ Πδ δηϑυγοιθᾶ δηα βδ)α, ὙΘΓΠΥ͂ 1 Β8Υ ἀπίο γου, ἱ Κποῖν γοῦ ποῖ. ᾿ ΑΥ̓δίαδι {Π6Γὸ- 
ἴοτθ; ἴὉΓ γ8 ΚποΥ ποιΐμοσ [ποΐ, οὐκ] {π6 ἀδΔΥ ποτ {6 μοὺγ Ὠθγοη (ὴ6 βομ οἵ πιδὴ 
οοχμθί ἢ... 

1 τ. 1.--ἰ[ὙἼῈο Ὀδδὲ δησίοπὲ δυϊ)ποτ ἶο8 δηᾶὰ ἐμ στ εἶ σ1] θά οὩ8 το: ἕαντ ὦ ν, ἴον ἴηο ζασέ. "δα αὖτ ὧν, ἴῃ τότ 
1Ἰηαπὰ 1. Ὧτ. 9 8120 δάορίδ ζ ἐπ ἰ8 (ϑστηδη Υ' ογδίυη : ν}]}] 9 τ. Ουηδηΐϊ οτοτίοολα ἐμ ἀ δότθηθο οὗ τοδάϊης.-- Ὁ. 1] 

8 ον. 1.-τ-Ἴ.ο κἀάϊιίοπ: καὶ τῆ: νύμφης: (ἐξ δροηδΩ), ἰ8 ῬΟΟΥΙΥ αἰδοίθα δηὰ ἀϊδεοσοθ [80 86 .86. π, 
Νοΐοδ οἡ ἐλ Ῥαγαδίδδ, Ὁ. 2381, ἰὈΪη ΚΑ Οὐ τύσίδο, δ ἃ ΔΡΌΤΟΥἝΒ, 88 [0 8686, 1.86 ζορ ἰπκ: αηπα τοοπέ Τυνίλ ἴἰο ταεεΐ ἰλὲ ὃν δ. 
σγουτι ΑἈῸ ὙΠῈ ΒΒΙΡΕ. Μανδυπδίυϑ ΠΚοννίβο ἔκυοσι ᾿ἱ Ῥγορίον τείογεδ ἐπέογρνοέδδ, [ἴἴ ννδ8 ἴ00 δυδίοϊῃ διηοης ἴδ6 εν 
δοὰ Οτθοκϑ (δδὲ [86 Ὀτί ἀοατοοῦ,, δοοοῖ δηθὰ ὈΥ̓͂ δ5 ὕτοηδπ, σϑὴηϊ 0 τὴ 9 Βοῦδ9 υἵ Π6 Ὀτίἀὁ, ἴο Ἰοαὰ ιογ ἴο [8 οὐ Βοπιὸ, 
δὰ τδϑ ἰοἱ πϑὰ ὉΥ ἴδ νἱγχίηδβ, (86 ἤπθηάδ οὗ 1) Ὀτίἀθ, ποῖ οἱ δ 5 χοίπα ἴο Το ἢ ἴ86 Ὀγῖάο. δα οὐ 818 τοί γηΐην, πὶ} Βοτ, 
ἴο ἰ8 ον ἢοσδθ, Α δἰ !}δὺ ουσίοτμα βϑοῖηδ ἰ0 Ῥσγουδί! π Βἰοἰγ ὀνθῃ ἴἰὸ [οἷν ἀδγ. (οἴ. Η υαπεα, 7γατοίυ ἐπ δὶ 

»: ὦ φῴ ΟὟ “1 ὺ ὧι ,»δ. ὦ Ὁ μ"ὸ μ- μυό 

μυπιώ Βι 

εἰν, τὰ, 
.μ Ρ. 230 (φῃοϊοὰ Ὁ’ ΤτΟΠοὨ): κ᾿ ἼΠΡ. ϑοϊ ἴο Υἱονν 6 ποσί 8] ὈΓγοοοδαίοη Ὑ ἰδ ἢ δ᾽ ΔΥ5 δοοοιημδοΐοδ ἴμ6 ὑτιἀ τ ἴῃ 
οϑοοσίίης ἰδ Ὀοϊτοι θα δροι86 ὕγοῖ (89 Ῥαΐογ!Δ) τοοῦ ἴο [δπδῖ οὔ μοῦ ἕαΐπσο μυδυδηᾶ, Τῆς οοπϑοιοα οΥὗἨΠΟΔΙΙΥ ὁπ υπήτο 
οὔ ἴδὸ ἢγδῖ ρογβοῦϑ ἴῃ Φοκπηΐηδ, υγ ἢ ἃ στοδέ Ἵσονα οὗ ΓΟΤΟἢ-θΟΔΓΟΤΑ, πὶ δ Ὀδηὰ οἴτπιβίο, 453» λαυίπρ τοραϊεοα ἐδ σὰν 
[ΠΟΥ τοϊαγηοᾶ, θὰ ψόγ0 Ἰοἰποῦ ὈΥ͂ δὴ δαυδὶ ΠΌΤΟΥ οὗὨ Ἰνἶ68, γμὸ μαϊὰ τοΐδ οὐτρ!  πλοῶς ἴο 89 Ὀτ6." ἸΤδοδὸ ἰδάλεν, 
ΤτδΩ ἢ εἰ η κα, ἐρμῤ του ὑξνον ῖο ἴ!9 νἱγχῖπβ Βθγο, δὰ ὑοΐ ἴδιο Ῥτοοοδδίοἱ οὔ ἴδιο γείμρν οὔ ἴδο ὈτιΔοχτοοῦι, πε 1110 Ὀτίάα, ἴο 
μὲ ον δηὰ μὸῖ Π6Ὶ μβοῦιθ. Οἶδμοτ σΟπιτηθη  λίοτβ, ὨΟΎΘΥ ΘΙ, δηροπρ [6 Ὧι 1Δηρ6. ἀλδιτοθ ἤυγὸ ἃ πιο! ποτοῦ οΥ̓ ἴδ υϑ0δὶ 
ὡς Ὑγν δηὰ ἃ ὑτγοοοδδίοη οὗ ἴο νἱγρίηϑ ἴο τηθϑὶ ἴ89 Ὀγίἀθρτοοτη οἱ ἢ 8 ὙὙΔΥ ἴυ ἢ ποῦδβα οὗ [6 ὑγίἀθ. Αἰδα ἴ89 σεῦ. λιοίδα, 

ὃ γεσ. 3.--Ὑοἀά. Β., Ο., Ὁ., 1., Ζ,, ᾿δοδτοδηη, Τἰδομβοάοτί, ρα μωραί ϑγοεῖ, [80 ἄοοθ Οοά. δ8ίπαίξ,, δοὰ αἰῴωζὰ 

Οοὔδης ᾿φπογεδ (8185 ἀ!δότοποο [ἢ [86 Ροδί ἰο οὐ μωραΐί διοὰ φρόνιμοι.--Ῥ, Β.] 
4 γον. 8.--Τὴο τεδάϊηκβ: αἱ γάρ [ἐδεΐ, να. αἴτινες:],---αἰ δέ, αἱ οὖν ΔΡΡΦΑΙ ἰὼ Ὀδ ἐπ οΥΡτο Δομδ, [Τιϑοβόπάοσξ, ἀα 

Ὑοίϊο, δοὰ Μογοῦ σοροσὰ αἱ γάρ δ5 δὴ οταθηάδέϊουῃ οἵ αἵτινεΞ. Βυὲ Οοάά. Β., Ο., 1..,ὄ δὰ Βίμαϊξ. ουδίδηη αἱ γάρ, αιὰ ἰϊ '» 
ΤΆΟΤΟ Ὠδέαγαὶ ἴ0 δύρρορα, ψὶὶὰ ΑἸδογὰ, ἔμαὶ δέ, οὖν, καί, αἵτινες “οτο δυο ξαϊοὰ Ὀοοδῦδε γάρ τγῶϑ ποῖ ἀνθογοϊοοί.-- 
Ρ, Β] 

δ Ύον. 4.--ἰΓΒ9 ἐφαΐ. γα. Ἰηϑοτῖδ αὑτῶν, οὐ αὑτῶν, οἴτεν ἀγγείοις, ναὶ 18 ἰδ παρίίης 'ὰ Οοάὰ, Βίπαϊς., ΒΒ. Ὁ. 10. δηά 
οὔ ἰοᾶ ὉΥ 1,δοριαδπῃ δηὰ ΑἸξυγά, τ 116 Το βοάοτί τοδὰρ αὐτῶν. 1δηρο τοδὶ μα [ἴ, θαϊ ἴῃ ρασευῖδοϑίβ δηὰ ἴῃ βιηδὶὶ ἰσ ρὲ. 
-ΡὉ.8.] ; 

θ γον. 8. ὙΠΟ ποτὰ: ἔρχεται (εοπιείλλ), ἰδ οτη δὰ ὃν Ι,δοβτοδοη δηὰ Τιβομοποτῶ δοοοτγάϊΐπς ἴἰο ἀδοΐκῖνο δβαῖδμοτῖ- 
ἐἰο6. [846 4150 ΤΊΟΡ61108 Δ ΑἸήοσὰ, Οὐπηπί, εἰστηθγ : δελοῖϊα, ἐλ δηίεσγοοπι [--Ῥ, 8. 

ἸΨ εν, 1.---ΑἸοτὰ θη ρμδϑίσθδ [9 ὑῬτοδοηῖ ἴθηβθ, δηὰ ἤηάδβ ἴῃ [1 180 πωρογίδηϊ στιν, [πὶ πο Ἰδιῦρα οὗ ἴμοὁ 100] 8} τἱγ- 
εἰπα ποτο ποὲ δαξέπριυδλφα αἰξοροξλμ0᾽.---Ῥ. Β.] 

δΎοει. 9.--[ού δὸ ἰ5 [ἰΔ]!Ποἰδεὰ ἰῃ ἴμο ἘΠΘ ἰδ Ὑγβίοι δδ δὴ ἰπίοτγοϊαίου, Ὀοοδῦδο ἐξ ἰοἰϊονεα 186 ἐδαξ. γα... μήποτε 

οὐκ ἀρκέσῃ, διὰ ταλκοο ἀρκέσῃ ἀοροπὰ προη μήποτε. Βαυΐ ἴδμ6 οοττοοῖ τοδάϊπρ, δοοοσάϊως ἴο {86 δοδὶ ογί καὶ δα- 
Ἰδοτί θα, 6: μήποτε" οὐ μὴ ἀρκέσῃ, κηὰ μήποτε ἰδ ἴο ὈὉ6 ἐΔκθη 86 δῇ ἱπάθρμοβάοης ὀχοϊαπιδιίοι : Ἐκ πὸ κιϑῶπε] 
͵Νυοέ φοἱ Τλονὸ εοἱἱΐ ποὲ ὃ6 ἐποιμσῆ, οἷς, ἐγοτὶ ΑΝ ἰππορ δῦ; 68 ισέγα ρσειοίδοέέολ πἰολὲ ἀἰηνοίολεη 7 Ἰαδρο: Μὰ 
φέολέοη 7 Κ8 ιοῦγαο οἰολον ηἰολὲ ατιδιοίολοη.--. 8.,] 

9 εν. 9.--Εορὰ οὐ μή [(οτ οὐκ πίτβοῦ!ς μή] δοοοτάϊηρ ἰο Β...ὉΟ.. Ὁ., Γδοδιοδοη, ΤΊ ϑομβομάοτί, [ΤΥο 6 1166, ΑἸοσὰ} 
19 Ψον, 13.--- Τὴ)ο πογάδ : εὐλόγδέπ ἐλ ϑοη οὗ απ οοηιδίλ, ὅἋτὸ ποῖίης ἴῃ σοήᾷ, Α.. Β.. Ος, Τ.. [Οιγὰ. Β[2411.}. (ὦ 

ΤΏ δηὰ ΤΊ δοΒοπάογί; ἴαινο ἰπ τ8ο ἰοχὲ οἵἩ ὙτΤΕρ61168 πὰ ΑἸοσχὰ, δηὰ ἴο γουϊδοὰ ἱσαπδιδίίου οἵ δδεῖμον ὃ) ῖ συά 
ἴδιο Ν. Τ. οὐδ Αἴὰ. ΒΙ019 ὕἰοη.--Ρ, Β.] 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥ͂. 1-18. 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

γω. 1. ΤΏδη 5841} 6 ᾿κοποᾶ.--- ΕΥ ΣΒΟΒΘ 
εἰν ποίθβ ἃ πὶ οὗ θοαπθῦοθ ἴῃ ἰπ6 τότε. ΑΝἶΣ 
(06 ἱπἀσπιοηξ ὑροη (86 βοτνδοΐβ δηὰ ἰδο οβῆςα, ἔο]- 
Ἰοτβ ἐμ6 ᾿υάρτησπὶ ὑροπ ἴπ6 ροορὶθ βθίθγαγ." ΤῊΘ 
βσυτο ἰαἰτοάμσοοδ ἔδπιδ! 68, ἱἢ ΘΟΒ ΟΥΤΩΪΥ τὶ ἢ 186 ἰά68 
οὗ (86 ΟΒυΓΟἢ, 

Τὰ νἱτ 7Τέη, (89 παπποῦ οὗ ἀογοϊοροὰ 
ΒοοῦΪΑΡ ᾿ἰἴο : δῃὰ ὑπ 6 ΒυΌΟΣ οὗὨ πο δοτηρϊοἰοα 
δϑουϊαν ἀονοϊορπηθηὺ οὗ (86 Ομαγο. [ὑ νγὰ8 ἰδττηϑὰ 
ὈΥ ὑμ6 Βαθδίῃβ (9 “Δ᾽ ΘΟ ργοΒοπαΐηρς πυτηδ ον." 
Ὑὰϊ ροο8 θαγοηὰ ἐδ γοίθστβ [0 ὉΠἰ18 Ηδμποθ 
ἐπα ἰδ σοτδιδαπαἀτηρῃϊα, (6 ἤΔτΡ πὶ ἐ(9 ἴθι αἰσίηρα, ἢ 
(6 ἰοῃ δρμίγοι οὗἩ ἴ86 ΟΔΟθ ΑΙ 8, οἱ6.2 (Οοιαρ. 
Νοβκ: Εἴ ἑδολ 8 ἐδολονα ἐδοἦιε8β ᾿ἰδαΐ- 
ωδγίεγδιιοῖ, δὰ Ζελπ.) 32 υο, [86 ἢυταρος οὗ ἔτγδο- 
ἄομι 88 Πα] οοπϑυτϊητηγδίλοη, δηὰ οὗ 86 οουγθα οὗ ἰῃ6 
ποῖ] ἴῃ πιοίΐοη : 6 Π60 (16 πυ 6 Γ᾽ οὗ Ὀθπἰβἢ- 
τηθηϊ ΟΥ σοτηροηδδίίου, Εχοά. χσὶϊ, 1 (ᾶνο βοπβοβ, νο 
ΘησοΥΒ, οἱθ.); οοαρᾶτο [υκὸ χῖχ. 19. Το σίγσὶπδ 
ΔΙῸ Ποῖ ΤΔΟΓΟΙΥ͂ ΘΟΙΡΑΙΪΟΏΒ οὗὁὨ 86 Ὀτγίάα, θὰ  γορτο- 
δοπίδνεϑ οὗἩ ἱπ6 Ὀτγίὰάθ, ἰᾷῈ Ομ το. 8 836 86 ῥτο- 
ῬΒΘΩ͂σΑΙ ὑγγρα ἱπ 2 Οογ. χί. 2: Κου. χὶν. 4. Ὑ᾽ υρΣἰΥ 
εἷστιδοβ Ομ τβ ἰδ ηΥ 8 βορδγαϊου ἔγοιῃ ἴμ6 πουὶὰ, 88 
τοϑίγαϊη ἔγοτῃ 4}} που αν οοπίδηνπδϊίοη. 8366 Εἰ Ζοῖς. 
Χχὶϊὶ ; ΗΟο3. ἱ.; Βον. χυἱὶ. ; οοσαρ. οἷ, χὶν. 4.[ Οοη- 

ΦΙΜΙΠΠΘππδγῖδο ᾿ξ γργοίδτβ ΓΟΈΓ ἴῃς ἐλόπ, δηὰ ἔδο το 
δοοϊίου ἴγοιη οἷ. χχὶν. ἴο χχν. 80 ἴο (τ 8. 8 ουπιΐηκ ὈοΌΓΟ 
[δο τη ]οπηΐπηι, οΥ ἴ.9 ἐπάκτηοηϊ πο ἢ τος ἰδ Ῥ6Σ- 
ϑ5605ι τοίη οἱ δύ, 86 ἀἰδίίηος ολ Ηἰἶβ 84] δοτα!ηζ.--- 

{ΤῈ Ἑώ Ὁ. ἔγεὶ, ποὶ ηοπίης ("6 ἀἰ δότοπσο Ὀοίποθῃ 
δαίέδη, (δἰγέασ) δά βοέίοη, (ϑέάδ, 9ᾳ96), τοπάϑτβ 1δηρο δ 
Ὡ Ῥραϊίον" [ἐ3 ὁ... ψαλτήριον, ἴμο εἰ προὰ ἰηοίσαπηεπέ, ος 
ψαλτήρ, “Ὡϊοδ αἶθο τρϑλῃϑ δοπιοίίτηοδ (Π6 ἰποιγαπηοηί, 
ἔδοι Ἰδοτο Τγεαθη  γ 186 ροτίοττηεγ, ἈΠῸ [] πὸ 10 
ἴδ." 5 ἐλο Ῥεαΐζον" ιοϊἐὰ εἴ ἐθπ ἰδαῦε8 1" Αοουγάϊηᾳ ἴο 
Ψοβορῆ. ἀμ έᾳ. υἱϊ. 12. 8. 180 Φον δ ΒδΓρ, ἘΣΓΕῚ ἘΚ6 1}9 

Οτοοκ κινύρα, τλοὸ 1,Δτιἴη ολανρα (Ὀθροο σωίέέξαγλ, μαὰ ἴδ8 
οἰσίησαο. ΤῸ π|8 10,6 οτἰ κί δὶ πὸ ἀου δὲ γοίοσα.---Ῥ, 8. 

5 [Τὴ ὥγτιηοὰ ἃ ΘΟΤΟΡΘΗΥ͂ τ [8Ὸὸ ὄφννδ, δ'δοὸ ἃ ἵδπ}}} 7 ἴὸ 
οδί 109 ραδδονοῦ; ἰδ {6 ν}8 ἡἡνίης ἰπ οὔό ρ]δοο ἰοσηιθὰ ἃ Θοἢ- 
φιοσαϊίΐοη δοὰ δῃουϊὰ ὯὍο ῃὉῃτγονϊἀϑὰ πίῖδ ἃ ρα ἡμὰς ἴδῃ 
Ἰλπρ8 οὐ ἴοτγοῦ 95 ΤΟΥ ἴΠ6 δαὶ ὨΏΠΌΦΡ ἢ ταυτί ζο ἢτο- 
δοδβείοηβ. 3.6 Ν ΕΥΒΤΕΙΝ ἐπ ἰοο.. ιτεῖνοαι : 66 ϑνπαάσορσα, 
Ρ. 233 ε. απὰ ου ἴδο ὈΓΌΠ0Α] δυτ θη] πὶ οὗ Πα ΠῚ ΌΘΙΒ [ἢ ΤΘ- 
Τολγκα 1 [Ἀ[9 γοϊαϊησ, ἢ. 153 8ᾳ.-- - Τοσῖ] λη (2326 ἀπέπια, α. 
18) αϑογί θυ ἴο βοπιῖὸ οὗἩ ἴῃ6 Ἑυϑί[ο8 ἃ σιτίου τοδί ἰπίοτ- 
φγοϊδιίοη οὐ [8.0 ἴδῃ νἱγβίῃβ: [260 ἥνο 100]16} γί γα δ δἰ χηὶ 
6 ἥνο 96}.66 ἹἩΦΏΪΟΝ δΓῸ 6 Δ9}γ ἀοοοίνϑα δπὰ οἵϊοπ τ ἰδὶ 
ἴ)ο ἅτε 'νῖίδο νυἱγχί8 δῖο 9 Τεβδδοηδὺϊθ ΡΟΣ ὙΔἰσἢ 8Γ0 
ΔΌΪΟ ἴο οομρτομοηᾶ [ἀ685. Φότζοῖηο, Αὐρυδέίηο, ΟὙΤΟρΡΌΤΥ, 
δαδά Βοάκ. ου ἴθ) ἙΘΩΊΓΆΓΥ, ΓΟΐοΓ [0.9 Παπιῦσθτ ἴδῃ ἰο ἴῃ9 ἔνο 
δ0η8365 ππᾶςσ ἵν δεροοίβ, Υἱζ. : ἴὰ [εἰν τἰχὺϊ τ86 δηὰ [ἢ 
(μοὶν δΌυ56. ὧ(κ [815 Μαοϊδορδίῃβ σα ῖκοϑ τὴθ τομαὶ: "2,0 γὸ- 
δανάτα τς φιπξ [ἢ]: δε ροίξιε8 6660, ργορίογοα ἀδπαγίο 
προ γὸ ραν αδοίαηι, Κμέ826 ᾿γορορίαπι, μὲ οπιπέίιηι λοπιῖ- 
πηι τεμίζἰἐμαο αἰσθ πησονοίίαα δἰσπύβοοίων, σι »}6)" 
Ἀμπὸ πιπόγμηιν ἀἐοίαγανὶ δφοϊσί."--Ὁ. 8. 

8 [Δοοσοτάϊησ ἴο [86 ταΠ]Πθϑηηδγίδη ἔπ ΘΟΥΥ (116 ὑτίἀΦ [6 19 
τοβδίογο Δεν δὴ ΟΒΌΓΟΝ δηὰ ἴδ ἴδῃ νἱγχίπο τϑρτγόδϑηὶ τὴ 6 
(δοι6 σοο στο [008 ΒΟΡΟΒΡΑΆΥΤΗΕ δοσ. ΑἸογὰ ἰ5 [ης]] θὰ 
ἴο 1Δκο 4 δἰ πη τ νον: “1 θοΐλ ἴῃ9 ποδάϊης ΡΘΓΑΌΪ68Β (866 
οἰ. χχίΐἱ.) ἴ09 ὑγέδ ἄοθδ ποὶ Ερρεατ. ἴον βδ8ο, Ὀοίπρ ἴδ9 
δ υτοῆ, (5 ἴῃ ἡλεῖ ἴδ αζαγοζαΐθ οὗ ἴδ καρϑῖδ ἴῃ 186 019 6486, 
δηά οὗ 6 σοϊηρβηίοηβϑ [ἃ ἴδ ΟἵδοΥ μο Τδῦμο, 866 ἃδογο), 
ἯΥ ὁ ΤΟΑΥ͂ ΡΟΥΒΔΡΕ δαγ. (δὲ 58 15 λοτϑὶ ἴῃ Ἐμ:6 αἴτίοἱ [πέογργθ- 
(αϊΐοη, ἴδ ο᾽ειοίαλη, Ολωγολ δπὰ ἴμεδθ ἴϑῃ σἱγζίη σ᾽ πζίϊο 
δοηστοσείίοη8 ΒΟΟΟΠΙΡΑΡΥ ΠΕ 80᾽."--Ρ, Β.] 

1 ΓΟ τσ δοείοτι, ΤἼ ΟΡ γίαοϊ, ΕυΓγτοΐα Ζίᾳ., δηὰ ατορο- 
ΤΥ, αἷἶδο Αὐυστιδίίπο ἴῃ οπο οἶδοο (Ὀυἱ αἰ τΟΏΤΙΥ 1 δηοῖδϑτ), 
δἴο ΤΟΥ ΘΕ ττοῦς ἴῃ ἰδχίης τέγσέηδ ἴῃ ἴ8.6 ὨΠΟΥΔῚ δόπαθ, 
διὰ ουὐοῦν οΟἴδον ἰγὶς οὐὗἩ [6 Ὀδγδῦϊΐο ἴῃ 8 φυγαί γ6 βθῆβο, 
ΤῊ οοπηέταοσϊοα νον (45 ὀύϑῆ ἀοηδῖυϑ δα υ 8 ἐξ ἴο Ὅ6) ἰ8 
οἴομοὶν οοπηοοϊοα {ἢ (6 καϑορὶΐο ονοσοϑιϊηγαῖο οὐ 66} 086. 
ἩΠΔΥΥ, οὐ [6 ΟΥδεῦ δηᾶ, ἐσρδη δ [86 πιοβηίΐηρ οὗ οἱνσίηδ 
80 85 ἴο σοιϊηρτο;οηῃὰ οη1568 λοηγμίπεδ, ἐηδγοο (1 ἐὐάρίοα 

π, δογοῦηο, δηὰ Μεϊἀοηδίυδ 2060} πι||ξ τ06. Ε[16 ἴο 4}} 
Ἄγ χ.--. Β.} 
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οογηΐηρ 86 τοϊδίϊοι οὗ (86 νυἱγρίῃᾳ ἴο [6 Ὀτίάα, τ 
τηθδί ὈΘΔΥ ἰῃ ΤΪ 6 [Π6 ΔΏΔΙΟΡΎ οὗὨ [Π}6 τηδιτίαρο ΒΌΡΡΘΣ 
οἵ 186 Κιπρ᾽Β βοὴ δηὰ ᾿ἷβ χιιοϑίβ. ΤΊο ΟἸΌΤΟΣ, ἰῇ Πα 
ἀρΕτοΒαὸ δηὰ ἰά68] τ γ, ἰ8 (86 Ὀτῖάα , 186 Τη ΤΩ ΓΒ 
οὗ (86 ΟΠυΓτοΝ, 88 ἱπαϊνιυ}}} 7 ο8116, ΔΡὸ ρτιοδὶβ; ἴῃ 
18Ποῖν βοραγδίοη ἔγοιῃι ἴῃ 6 ποτὶ ἃ, δῃὰ Ὄχροοϊδιίοη οὗ 
[86 [ογ δ δσοταΐης, ΒΟΥ ἃτὸ ΗΪ8 νἱ γινεῖν, 
ναὶ ἴον [86 [οι δηὰ ἔδβίϑὶ ἰου, (Β6Υ Βῆδγο τὴ ἢ 
(86 Ὀγ]46. Βοηρεῖ, ἴῃ Ὠἷ8 Φεέθοοιγδεδ οἡ ἕλε Πουεῖα- 
ἔοπ (ρ. 1089), ἀἰβιϊησυίθηθ8 Ὀθύνθοη δυο ΟἾσΙβ 8:8 
88 Ὀοϊουρ ἴο ἴ8ὸ Ὀγίάα δηὰ βιο ἢ. 85 Ὀθουρ ΟὨΪΥ το (89 
ΠΌΤΩΌΟΓ οὗ χυοθϑίβ. ΤῊ ΐβ ἰβ8 80 [ἌΓ ἰσχι6, 85 ἴ86 ρογίδαος 
δχρογίθηοοα οὗ ΟἩ τ βδη αν Ππ48 1ΐ8 ὈΓΟΡΟΙ ΘΘΏΓΘ ΟἿΪΥ 
ἷῃ 100 εἰοοῖ, Βιυῖ γῈὸ ἃζὸ ποῖ δυϊμουϊζοὰ ἴὸ τῇδ ῖκθ 
8 [Ὁ}} ΒΕΡΔΓΔΌΟΩ Ὀοίνψθοι ἰδ6 ἵπο, Ὀπὶ τηυϑὺ δββυτηθ 
8 08] τἰβίην, 

τοῖν οὐ ἸδταρΒ.--Α ἰδαΐασχο οὗ (δ σαβίοχω 
ΜὮΪΟΩ ἰδ δἰ χιϊβοδαι. Ῥχγορτίοιυ, ἱπαϊν  ἀυ δ] ἐγ, Ῥσορα- 
ταϊζου, ἱπάοροηάθησο οὗ οἴμοσα. γοοσδίίου ἴὸ ἃ ρϑου- 
18 δῃᾷ ρογβοῃδὶ ϑρὶ ταδὶ 16. ἸΤΠΟΓΘ Μ͵ὰ8 ἃ κἰπὰ οὗ 
ἰογοῖ διροηρδὶ [8 ἀποϊοηϊβ, πιϊοῃ οοπδί βιὰ οὗ δ ἰοπρ, 
τη ϊοῖς ποοάσῃ βιδῆζ ἴῃ [06 Ὁρρδὸῦ ϑῃά οὗ πῇῆηϊοῆ ἃ νϑᾶ- 
86] πὰϑ ἰπβογίϑα, μανίην α πίοὶς βυβίδι ποὰ Ὦγ οἱ] : ἰδ 
ΠΟΥ ποῦ δὺ Ὅὔδα ἰαπὴρ8 δῃὰ ἰογοῦοθ. [ΑἸξογὰ οὐ 
(Π6 οοπίχασΥ: ΤΏ686 τογδ ποῖ όσοι 68 ΟΥ τὶ οἶκβ [Ἀ8- 
ἰοῃθα ΟἹ 5βίδυϑϑ, θα ῬΓΟΡΟΙΥ ἴαπερδ, διιὰ (Π6 οἱ] ν68- 
56 }8 (τ ἰοῃ 18 τηοϑὲ ἱτηρογίδης ἴοὸ [ἢ 6 ῬΑΓΔΌΪ6) ττοΓῸ 
δεραγαίδ ἴτοτα ἴ8}6 ΔΙ 8; {Ππ6 ἰδτπὶρ8 Ὀοίησ {π6 Ὠοατίς 
110 τ 186 Β6πι6 οὗὨ ὨΘΔΥΘΏΪΥ ον δπὰ ρϑίδοποο, βὰΡ- 
ῥ οὰ πίζὰ ἴ.6 οἱ] οὗ {86 βρ᾽τίι.---Ρ, 5.1 

Απὰ τυϑιῖ ἕοσιἢ.--- στο [06 ουδίοτηβ οὗὨ 8 βοΪἷ- 
δῖ Ὀγί4] ργοοθϑβίοῃ ἰῃ 86 πὶρμϊ ΔΘ Ῥγοθυρροδοα. 
1 Μαοο. ἰχ. 81 χῖνοβ 18 δὴ θχϑιῃρὶθ οὗὨ Βυ 6. ἃ ργοσθϑθ. 
δῖοι ἰπ ἀαγ] ρην. Ατοοηρ 186 ΟτΥοΘ ΚΒ δῃηὰ Βογηδῃβ, 
186 Ὀτὰθ νγὰϑ Ὀσουσῃῦ Βοπῖθ ΟΥ̓ εἰχηϊ: ἤδμσθ [86 
ἰογοῦ 68 οὗ πῇἢΐοἢ 80 τοσοῦ 8 βαϊά. Οοιρ. ΒΕ. 841ο- 
το, αα Ολεϊδηι, ἴ.. 8 (δε6 ὟΥ εἰδιοῖὶῃ δπὰ "τα λούει 

ἱ ὙΠ ΓΠ6Β8668 (16 ΒΔΙῺ6 Ὀγδοίΐοθ ἰἱῃ ῬΔ]6ϑ1η6. Ὡδτῖϊν, 
(86 Ὀτγίά6 ταῦ ζείομθα ὉΥ {89 Ὀτὰ ἴω δηὰ ἢἶΐᾷ 
ἐγτϊοηὰβ (ἀοηιει ἀμσδνε). Ὀὰΐ Ὠθγο ἰδ 18 6 οβῆοθ οὗ 
{86 νἱγχίηβ (οοταρ. ΡΒ. χὶν. 1δὅ, ἀτγοι 8) ἴο ἔσίο ἰδ 
Ὀτίἀοστοοπι, δηὰ (δ 6 υῤωναςυ ΒΘΟΙΩΒ ἴ0 [ΔΚ ὈΪδοθ ἴῃ 
186 Βουβ6 οὗ [πα Ὀτά6, 85 ἰῃ Φπάς. χίν. 10.᾽) 6 ὟΥ οἰία. 
Βἰ σα αν Μόγοσ. ΤΏ βρσιτθ ζΘΏΘΓΑΙΪΥ ἷ8 τηοά! δορὰ ὈΥ͂ 
16 αἰγουτηδίδησοα, (δδὲ ἴὴ0 Ὀτίἀορτοομι δοΙλ68 ἔγοσα 
δἴδν, 88 ἴῃ Φυάρ, χῖγ. ΤΉΪ6 τίη ἴῃ 180 δβίδὶ ροΐηρ 
οντιἢ ἴο ταϑοὶ ἢϊπι, ἰῃ πο ἢ (16 νἱνρὶη8 τοργοθοηὶ (80 
Ὀτίάα, ἴὑ α]80 ἱπαϊοαῖθβ 186 Ἰοτρ ἱδστγίης οὗ [86 Ὀτγΐά6- 
ϑτοοῦα; δηὰ δΏΔΙΪΥ, ἐβουρῆ 1688 τρδγκοάϊυ, (δαὶ 1890 

ἘΆΪΚΟΘ. υἷλοα ἰῃ ἴ.6 Ὠουδ6 οὗὨ ἴμδ6 Ὀτὶ6. Οοτὰ- 
Ρδσο ἰδ6 τί, οολζεὶξ ἴῃ ΥΥΊΝΕΒἾΒ Δι δὶ, ᾿ἰδαϊιοδγέεγ- 
δυοῖ, [αηὰ [86 «τὶ. λδαγγίασα ἴῃ ΒΜΙΤΗΒ δ ίοέϊοπανῃ 
ο7 ἐδ ΜΒιδίε, νοὶ. ἰὶ. ». 240 84ᾳ4.] 

γεν. 8. Το ἰδαὶ τόσο ἐοολίβη ἴοοὶς ἐμοῖς 
ἸασαρΒ.---Ἶν ὸ τηυδὺ ΘΑΡΟΡΪΪΥ ποθ [86 οοπίγαβὶ : [ἢ 
186 6496 οὗ (Π6 [Ὁ0]18}} νἱνρί 8, ἴἰ86 ἰαϊκίηρ οὗἉ [86 Ἰδτὰρ8 
8 ονοιγίμϊηρ (λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἕαυ- 
τῶν); Ὀυΐ ἱπ (86 6186 οὗὨ [16 τῖδο, ἰὺ 8 μ6 ἰδϊκίηρ οὗ 
οἷ ἰπ {μοὶν γοβϑϑο 8. Το [ΓΟ] 5} δγὸ 188 τοργοϑοηϊδὰ 
858 Ὀοΐηρ ναΐϊῃ δηὰ ἱπουρὨ 1688, ΚΒ ΟὨΪΥ͂ δὲ δρ- 
Ῥθδγδμορα, δῃὰ ΟὨ]Ὺ ἰῃ μαβίθ ζοίηρ ἰογῶι ἱπγουρὶϊ 6Χ- 
εἰιοα ἔδεϊϊηρ. 

γον. ὅ. ὍΨΏ1Ὸ ἴδ9 Ὀχέδορτοοσα ἴατείϑά.--- 
ΜΟΥΟΓ ΒΌΡΡΟΒ68 ἐμαὶ ἴδ νἱγρίηβ δὰ βοὶ ἔογίῃ ἔγοτα 
186 δοῦβο οὗ (86 Ὀγὶάθ, δοᾶ μβοὰ ζοῃθ ἰπο δηοίμος 
Βοῦβ ὮΥ͂ [186 τᾶγ. ΤΏ8 δίγϑηρο ποίίοη ἰ8 ὨΘοά 688, 
πίθ ἰὑ 15 σοῃϑἰ οτοὰ ἰδὲ [86 Υἱγρῖ 8 ΒοΘου  γ ὑγονὰο 
ἰδεῖν οσσῃ Ἰαταρβ, δηὰ ἴποη Ὀοίαϊκο ὑπομλβοῖνοθ ἴὸ ἐμ 
Ὀτί 68 ουβθβ. Τμα ἐξῆλθον οὗ γογ. 1 ἀο68 ποὶ τϑδῃ 
1δαΐ {Π6γ μαὰ δγοδαῦ ροπϑ ἔογί δ δβοῖμθ αἰϊβίδῃοθ ΟὮ 
186 ΜᾺΥ : ἰδ [6 ἃ ὑγοϊ πλ ΠΑΥΥ ἀοδοτ ρος οὗ [06 στοαὶ 
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«νοηὶ οὗ (86 ραγ8 0 ]16.-- [00 411 ποἀᾶοἃ δρᾶ {611 
8ε196}.---Αἡ ἱπιμηαἰίοη οὗἨὁ πϑαίκηοϑθ ἱπάοοά, γοὶ 6χ- 
Ῥγοδδίης ἰῃ6 ρτγοαὺ ἀοἷδυ οὗ ἰδ Ὀτίἀορτοοτῃ σϑίμοῦ 
1 Παἢ ΘΟΏΒΌΓΕ. οτίαίπὶ Υ ἰδ6 δἰ υτη θοτίης, πτὰ8 ρου]]- 
ΟὨΒ, βἷποα ἰΐ ἰοοὶς ΔΥΑΥ [ἢ ΡοΒβδὶ Ὁ] ῊΥ οἵ τοραϊσίησ, 
ἴῃ, Ὠδδβίο, ἴπ6 Ἰδδὶς οὗ οἱ. [Νβτ: Τῇθ δχργοβδίου ἀθ- 
ποίεβ (Π6 στιν} Δρργοδοὶ οὗ δ'θθρ ἴ0 βυοἢ ἃ8 ΟΟΟΟΡΥ͂ 
ἃ εἰϊπρ ροβίυγο, δπὰ διγῖνο αἱ δγβί ἰο πὶ μδιδηὰ 
ἀϊδθροδίιοη ἴο βἰυμαθον. ΤἬΊ686 νἱγρὶηβ τοδάς οβογίϑ ἴὸ 
ΚΘΟΡ δνσδῖο, Ὀυὺ βηΔΠΥ γἱοϊάθὰ ἰὸ (86 ἱμβυοποθ οὗ 
δ᾽660.. ΑἸΤΟΒΟῸ: Βοΐηγς πνοαῖς ὈΥ̓ Ὠδίυγο, ὑμοῦ ρᾶγθ 
ἭΑΥ ἰο ἀτονβίμοβϑ . 858 ἰηἀοοὰ ἴδ πα οί 688 οὗ 16 
μοϊοβὶ ΟὨγϑιίδη, οοιηραγοὰ πὶῖὰ παι ἰΐ δῃουϊὰ Ὀσ, 
ἷθ. ἃ δβοτί οὗ βἰυμηεγ. Ὦ. ΒΕΟῪΝ: ΤὙπο δβίδζοϑθ οὗ 
βρί τὶ ἴ..4] ἀδοϊηβί ο---ῆγϑι, ἰΒδὶ ΠΑ  ἰγο]υπίδσυ 16 ἢ- 

ΟΥ ἀγουϑί 688 τ ἰΟὮ 15 δρὶ ἴο Βύθα] οὐδ ὁῃθ ὙΏΟ 
ἰηΐο ᾿ΠΔΟΟΥ Υ͂ . δηὰ ἴῃθη ἃ οοῃβοίουϑ γἱοϊάϊῃρ ἴο 

ἷξ αἴἴογ ἃ 1116 ναίη ταβἰβίδῃηοο.---Ρ, 5. 
γεν. 6. Αἱ χυἰδηίΐὨϊ.---ΟἸρηίδοληι, Τα τηοβὶ 

υδὲ ἰἰπλο (0 οὈϊαὶη νΒδὶ ἰΠ6Υ δὰ οταἰ ἰ64.---Α ΟΥΥ 
ὍΔΣ ταδᾶϑθ.--ΤῊς ρτοδίοῦ ἴΠ6 Δρραγθηὶ ἀοἷδυ, (10 
ΤΩΟΡΘ ἰηίθηβα [0.6 Βυγρτῖϑο δὲ 106 ΟΓΥΥ οὗ [806 Βογα δ 
βοηὶ ἔογπαγά. 

γον. 1. Αἀοχιοὰ ἰδοῖὶσ οὐσῃ Ϊ1δτηρΒ.--ΤῊο 
Εἰτημλϊηρ ἢ Βαα ὈΥΟΡΔΌΪ ἐδίκοη ρἶδοα Ὀεΐοσο. ΤἢΠ6 
δαοτημοηὶ οὗ ἴΠ6 ἸΔρ γγὰϑ ἴῃς ἰεϊμα]οα ζο8ι4] βαγμο, 
ἰῃ ἴ80 ᾿ίσῃὶ οὗἨἁ πηΐοῖι ἰἃ βῆομῃθ. ἢρῃος, δδοσναγά, 
οχίϊποιΐοῃ ἰ8 βροΐκθῃ οὗ δὶ οὔοο, σβέννννται: ἰδ6γ7 
θυπὶ αἰ} γ, πὰ Μ1}} ρὸ ουἱ ἢ 

ψεγ. 9. Νοῖ 5ο!---δἷηοθο οὐ μή ἰδ [6 οοττεοὶ 
,ρεοῦϊηρ ἴῃ [16 [οΟἸ]οπίησ οἰαυβο, μήποτε ἷβ ποί ἀ6- 
Ρομάρηϊ οὨ ἀρκέσῃ, Ὀπὺ 8 [86 ἔοτοο οὗ ἃ ΒΙΓΟΏΡΙΥ 
ΡΟρΟΙΠπρ μοσαίϊνε: ΜΒ» πὸ πιδαηδ, 

γον, 10. Τὴ ον ἰδαῖ τῦϑσῖθ τϑαᾶν τυϑοῖ 
τοὶϊὰ Εἷηι.---Ἰῦ 18. ργοθυρροβοὰ ἰδὲ ἰῃθὺ ἔγβι νϑηὶ 
ουῦ ἴο τηροὶ ἷπη νὶϊὰ (ποῖ ἔρβίὶ Ἰαταρβ. [Ιΐ 18 ποὶ 
ποραξ] ἰο ὀσχρ δίῃ, τὶ Βουμθγαδηη, “ ἰηΐο (6 Ὠοι56 
οὗ ἐδ6 Ὀτγίάοχγοοτσα ..) ον, πὶ ΜογοΡ, ἰὸ ΒΌΡΡΟΒΘ 
[δὺ (ΒΥ αὰ ροῆδ Ὀδοὶς ἔσουλ [80 ἐπι σἼ ΑΤῪ ΤΑΙ Δ ΤᾺΥ 
Βουβα ἴο ἱβαὶ οὗἉ ἴδ6 Ὀτίά6. 

γον. 12.ϑΟ Σ Ἰκχοοῦσ σοῦ ποῖ.--- 5.6 οἷ). υἱΐ. 28, 
Ρ. 146. [Πδγὰ --- λοπ ἀσποεοο, 7 ἀο ποί αοἰποιοϊδα σα 
ψοι αα τεῖτιε, ΤῊΪ8 88 Μ611] ἃ8 16 ἐκλείσθη ἡ θύρα, 
ὈΘΑΙΒ ΓΟ Υ δΙΓΟΏΡῚΥ ἀραίηβὲ (6 γον οὗ Ομ δύβοῃ, 
ΑἸξοσὰ, δὰ οἴμοῦθ, γῆὩοὸ ΒΌρροΒδο ἰδιδὶ [6 [00]15}} νἱτ- 
Εἶμ8 ΓΘ ΟὨΪΥ δχοϊυάοα ἔγοσω [86 ταὶ ]θηπίυτα, θαὶ ποῖ 
ἴτοσῃ ἴδε υἱεἱπηαὶο ἰησάοπι οὗ σΊΟΤΥ ἴῃ μοανοη. (366 
Ὀαϊον,, 2οεἰγμαὶ Τλοισλία, Νο. ὅδ.) ΑἸ οτὰ ἰδ 8 ἴὸ 
ουβάθ ὑπ6 αἰ ΠΟΥ ὈΥ τα κίηρ δὴ Θβϑθη 181 αἰβιίϊηο- 
ὕοη, νοῦ 8 ΒΔΡΑΪΥ ἰυδιβοά, Ὀούνεοη οὐκ οἶδα 
ὑμᾶς ἴῃ (δ18 Ρδββαξο, ἀρὰ οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς 
ἴῃ οἱ, νἱΐ, 28.--, 5.] 

9 Πιδῆρο: Απαοιωπρ 66» δολιοαολλοίέ Γρεϊ ον, ϑοη δὲ 
δον» ἠισὴ» αἱδ σγοιλα Ῥογδρἄίἑωπσ ἀφ Βν"ἀμϊέσατια αἷϑ 
φἐπεη δοοίέτνπέσγοη, Τασεῖ αὐϑεργδολεπά. Τί ἙάΙηὉ. οὐϊ- 
«ἴοη τοϊδυηοτείδη δ τ{Π|8 Πόδᾶχο ΟΠ ΙΓΟΙΥ ἴῃ ἰγαπϑίδιίης : 
“ὑε αἰδο σεοϊαγίηρ ἰλεί» τον Ρ» δὴ» },ἱἰξ ἰο Λαῦδ δόόπ 
ἐλ ν»εἰαγαΐδηρ ο ἐλ ὑγίασνοοπι."--Ὁ. 8. 

ΦΙΝοῖ: “ἐλδ Ῥεγδονειδ “εδίαξ ἀγταν." α5 1ἰὃλ9 ἙΔΙπΌ. ἐτεὶ. 
Τοπάοτε : 28 Αὐρυίξοη. 1)τ. ᾿δηῆμα πὸ ἀοιι δῖ τοίου ἴο {16 
ΓοΡδγδίίοη οἵ ἰδ Ἰλτρϑ ὮὉΥ Ροστίης ΟἿ ἴγοδι οἱ], δὰ γοτηου- 
Ὡς ἰδο ἤπηκί δῦους {6 τείοῖς, συ οἱ 88 ἀοῶθ ΟΥ̓ 8 ΒΙΔΤΌ- 
ππηίδα ψ το διἱδοιϑὰ ἴο ἴ0)6 ἸΔῺΡ (835 81}}} δαθὺ ἢ δηῃοίδης 
ὉΓΟΏΣΘ ἰλιρδ ἐπ δορτ οὮγ68.). ΗΘ ἰγβηδίδίοο ἐκόσμησαν 
(νμίο 1.6 ΕΠ 5.1] ὙΣΒίοΩ τοπάογθ ἐγέρληιθα) ἸἰΛΘΓΔΙΥ : 

᾿Ν τ ραν ον ΤῊ ὁ ἴδηδο: ἐλ οἱ γα ΘΠ λδίζοθ [Π 6 Ῥγεδοηξ [6086 : αν σοΐπο 
ἜΣ μ [9 Οτ, Νοῖθ δῦονθο. Τἢυ ἘΠΕΙΚΕ ὑ οτοίος θ᾽" 
δ ΠΥ ΘΟΌΥΘΣΒ 8 ἔλ]50 δ0ὴ8δ0, Δηὰ ἰΐ 18 δαγργίοίη ἰδ δί δυ6} 8 
δοῃοΐδν δ Ὦγ. Ἦ οσγάδνγονγι δῃου] ἃ Ὁ8850 δὴ ᾿πἱογρτοϊδιίοη ΟΣ 
ἃ ἴΔ160 ἱταποϊαιίου, θη Ὧ6 ΤοδΙκ9 ἴο σβέννυνται: 
“ὦ 6..,. ἴον δὰ ἀΐοὰ ἔῃ ἃ δαγϑὶ δδ πηργοβιδ Ὁ]. δοπήϊξίοπ, πὰ 
ἔδεοδο Ἰδιῶρϑ Ἰγότο ρ0ο 6 οὗ δῃᾷ ἢοῦν ἱξ τνῶϑ ἴοο ἰαϊθ [0 δεῖ 
ἴος οἱ!" -Ἴὸ ἰοοἸ δ ὙἹΡ 3 δι}}} δὰ 1:6 οαϊνδιὰ δρροαῦ- 

ΤῊΕΒ ΟΟΗΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΟΙΝῈ ΤῸ ΜΑΥΤΗΚῊ 

γ ΓΑ, 1-12. ΤῊΣ ΜΕΛΝΙΝῈ ΟΥ ΤῊΞ ῬΑΒΑΒΙΑ-- 
Το Ἰοδαϊηρ 68 ἰδ ὑ86 τοδάΐηοδα οὐ 186 ΟΒυγοῦ ἴον 
186 σοτίηρ οὗ (86 [ογὰ : Ὀὰϊ ἰῃδὲὶ ταί μοῦ τἱοπνοὰ ἰῃ- 
ΚΟΓΏΔΙΪΥ {πᾶῃ ΟΧΙΘΓΏΔΙΙΥ ; ποὶ ἰπ 1.8 ἐχέσπδίοπ, θαὶ ἰῃ 
ἰὼ ἐπέεπειίν." ΤὨο Γογὰ μδὰ τηδάρ ἰΐ γ ΣῪ οἷοδν ἰδδὶ 
16 αποϑίϊοῃ ττῶϑ ποῖ οὗ ἃ στρ θοβδῃ!ο8) τα ΠἸοπηλτδ8 
Ῥτοραγδαιίίοῃ  ἴος Ηρ σοργοβϑεηϊθα 411} ἴλ:6 Υἱγζίῃδ δὲ 
ΔΒ]ΘΟΡ, δ) νὙ͵1836 ἰῃ δοϊοσηοῦ ὙΠ (86 ἐοο] δ. [ηἰοῖ- 
ὯΔ] ργορδαγδίίοη ἷἱβ Ὀθίογο 811 ἰΐηρβ ἀοροπάρῃϊ οἢ ἰδ 
Ῥοβϑοδβίοῃ οὗ ἴδ οἱἹ. ΤΕ οὐ βἰσιιθοβ [Π6 δηοϊηιησ 
οὗ 186 Ηοὶγ ϑρίσιι, πιο ἀο ΤΥ οἴΐθ ἀοηΐαβ ἔῃ υδίῃ, 
ΤῊΙθ ὀχρδηδύοῃ 18 ἰουπαάοὰ Ὁροπ ἐδ οομδίδηϊ ἰγρὲ 
οἈΪ τηθδηϊης οὗ ἰ86 οἷ] ἰη [89 Ο]ὰ δἀπὰ Νοὸν Τεδίδεροηία. 
3:6 ἨοὉ. ἰ. 9: σον. Ρδ. χὶνυ. Ἴ, 8: ᾿Αοἱβ χ. 88. ΤῊ 
ὭΔΙΩΘ οὗ (ἢ9 Μοββίδῃ ΒΏοβ ἰδὶ (86 οἱ] οὗ υποΐσῃ 
ΑΒ ἃ ΒΥΠΌΟΙ] οὗ ἰμ6 δηοϊητἷπρ οὗ 86 Ηοὶγ ϑρίηι. 
Βαὶ 186 οἱἱ πίοι ἴοὰ [86 Ἰᾶτὴρβ οου]ὰ δύο 0 οἵδεῦ 
χροδηΐπρ ; ἴον ούϑὴ {πὸ ΟἸϊνο.ΊΓοΘ ρδγίοοκ οὗ [86 38Π)6 
βἰσυιϊδοδποο. 366 Ζϑολ. ἱν. 2, 8: ον, χὶ. 4. Νον, 
1 τιο ο1]} πεν 1θε8 [6 ἔτὰο ἱππασὰ 116 οὗἁἨ ἔδίίἢ, (06 
βρ γι. 4] 116, [6 ἰπίογργοίδοῃ οὗ (86 ἑακορε ἰδ ποὶ 
ἴα ΟἹ: (ὨΔΥ ἀοποῖο ἴμ6 ζογηι οὗ ἔδιι Β. 1 Βομοο ἰἰ ἰδ 
δἰ χηϊβοδηῖ ἰμαὺ (86 ΤΟΟΙΒἢ Υἱγῖηβ ΓΟ ὙΘΓΥ ολγοίυὶ 
Ο δβϑουγα τ οἷν ἰδρβ, θὰ πορ]οοϊοα (μ6 οἱ] ; πιὸ 
186 πὴῖδο υἱγχζίηβ ἱοοὶς οἱἱ ἰῃ ἰμοὶγ τθβϑϑοὶβ ὑἱτ}} ἐμεῖς 
ἰάτρβ8. ΤΟΥ αἷὰ ποὺ πορίοοίς 186 ἰδρβ, Ὀαὶ ἰδεὶγ 
οὨἱοΥ ΘΟΏΘΟΓΏ Μγ88 δουΐ ἰῃ9 οἱ]. ΟἸΒΏΔυΘ6Ώ ρῖτεβ [86 
τῖσαι ἰπἰογργοίδοη οὗ (μ6 οἷ; αὶ μὸ ᾿πηρτορο 
ΤΑΔ]Κ68 186 ἰδτὴρ τθῶῃ ἰμ6 μοατγὶ  ᾧ οὐϑοσυίῃσ {δὶ ἴῃ 
186 1ΟΟ] 88} νἱγρῖη8 ζδ᾽ ἢ μδὰ 118 τοοῦ ΟὨ]Υ͂ ἴῃ (86 ἴδε- 
ἴησ. ΟὨγγβοβίοτῃη γσῖνοθ δὴ διὈΪ ΓΆΓΥ οχρίδηδῦου: 
τ 1} εἶτα {Π6 οἷ] 18 ἰτὴ8β.; δηὰ δὸ οὐ πῖϊ ἴῃ 6 τοδί αἵ 

ἐπ)αϊσαδί 
ΠΟΙΠΒΙΔΏΟΥ͂, ΘΣΧΙΘΓΏΔΙΪΥ τοσαγα σα, ἰΠ6 Γ0Ο] ΒΕ ὙἱΓΡΊΏΒ ΔΓ 
ποῖ ὈΥ͂ ΔΩΥ͂ ΙΩΘΔΠᾺ Ἡδηϊπσ, ΤΉΘΥ ὈΓΔΥ͂, ΠΟΥ͂ οτο 

ΔΏΘΟ δηᾶ Ῥγοίδβδσοείοη οὐ ΟὨΥ δ Ὑ, ΡῸΣ ἴῃ 8 ἰδδὶ δἰδξο οἵ 
δορδαρίίοη.--. Β. 

α [(αἰνίη ἀπά ΑἸογὰ ρΡπὶ ἴδ6 ἰοϑϑυπ οὗ [86 ἴη ἐλ 
δἰοδοοα πέδ ο7 ὁπ ἀγα 66 πἴο {λὲ σπά. Βαϊ ἰδ τίσδς, 
85 ΔΡΡΘΔΓΒ ἤγοπὶ ΥὙ6Γ. 18 το ἢ σοηΑ 1 8 [ἢ 6 6550} οἵ ἴδιο μαῖ- 
8016, 88 Μαϊἀοπδίιδ ΘΟΓΓΘΟΠῪΥ οὔπεγνρη.- Ρ 8. 

Ὑ [Ηδστο 1165 (86 Ργποῖρδὶ ἀἔδγοηοα Ὀοίνεθῃ ἴδ ἘοπιΔΆ 
Οβε 116 απά τ86 Τσοϊοϑῖδηϊ ἘΝΆΠΧΘΙΪΘΆΙ ΠΟΓΡΓΟΙΔΕΟΒ οἵ 189 
ΡΔΙΔΌΪΟ οὗ ἴα Το ΥἰγμίηΒ,-- αἰ θγοποο τ ἰ σἢ 6 δἰ αι ὲ]δγ τ 
τιδῖ σοηδοτηίης ἴδ οΔιης Αγ δηῖ, οἢ. χσχὶ, 11. Οτίεδ, 
ΠῚ ΑΓΥ, δοτοιῖηθ, Μαϊοπδίυδ, δηἃ ἸΩΔΗΥ Οδῖδμος ἰπδίαγρῦνο 
το (ποϊαάδίηις Θυδδηο), (η9 Φδηλθηΐδι), τπιδκο ἴῃς οὐέ ἴδ 
δΥ Οἱ οὗ κου ΜΟΙᾺΚ5 ΟΥ ΟΠματ αν, ψ ἰοὺ τ} ἢ 0} ἀεδὰ 
Δοὰ οῦσθ οᾶπηοῖ ὈΌΓΠ (ὅδδπιοι ἢ|. 926), δηὰ ἴδο ἔωηερθ 109 
ΒΥ πιῦοΪ οὗ (αἰ 1, τυ οἢ ττδϑ σοι πο ἴο 8}} νυἱγκῖπα. 11 
ΟἿ 8 τηοβί δοαιϊίοη οὗ 818 ὀχ ροϑ  ο 17 (Ἰ. δοδίοτα, Ατὸ- 
Ὁτοϑο, διὰ ΟἿΟΣ ἔπλίμογ τοίου ἴμ6 οἱἱ ΤΏΟΓΟ Ὀβτι συΣΕΙΣ ἴὸ 
εἰοοτιοανπα δὲ τοί δογίοογαία, ΤῊ τοίοσπιοσα δηὰ πιϑεῖ οἵ 
ἔο Ῥτγοϊοδίδηϊ σοι] θῃίδίοσβ, οη [86 ΟΟῺ ΓΥΆΓΤΥ, ΤΟΤΟ ΠΑΙΏ ΓΑΙ" 
ἸῪ πηδοτοϊδηᾷ ἴδ οὐξ ἴο εἰχη!γ ἴδ γτίηςίρὶο οὗ ἃ ᾿ἰνίης ἐδὶ 1, 
οὗ ἴ)8ὲ υποῖΐοη οΥ̓͂ {|6 ΠΟΙ δρίγιτ, ΟΥ ΤΏΟΥΘ “ΌΒΟΙΔΆΙΠΥ : [8 
ν7γαρὰ δρ τ τ 8] 16. ΠῸ ατῆσο οΥἩ Οοὲ ἴα ἴδὸ δοαχί, δηᾷ [89 
ζαταρϑ, ἴ86. οὐιναγὰ ΟΠ τ στ ΔΡΡΘΆΓΔΏΟΟ δηά ὑγοίναουδ 
(μυΐϊδοτ. 1655 ΔΡΕ: ξυοὰ ποτ) Ὑπὸ 1Αῖμοότε, ΒΟ ΕΓ, 
Ἔλη ὨΔΡΟΪΥ Ὀ6 αὐυϊοά 888 ἬΠΟ]6 ἴῃ ἔην ΟΥ οὗ ἴδ Ποιπδὴ 12- 
ἰοτρτοϊδιίοη, δίθσο ἘΠῸΥ αἱ ῈΤ ὙΟΥῪ ἸΔΟῪ [ἡ ἐδεῖγ ὀχροδί 08 
κοΐ οχρὶἰοδίίου. Τῆπδ ἴδ λαῃρθ τηϑδῃ, δοοογήϊης ἰο ΗΔ. 
ΤΥ, ἴδο Βαιηδὴ ὑυοάΐοϑ, ἰὼ τοῖν 186 ἀϊνίηθ Ἰἰσμί ὈΏΓΠδὲ βν 
ουτάϊης ἴο ΔΦοτοῦηθ, [8 86 η5686 οὗ τὴο Ὀράγ. Αὐκυπιίηο, πὺο 
ψδγίοϑ ἴὰ Ηἷδ ἱπιουργο ΔΈ]. 5 οὗὨ 118 ῬΑΣΘΌ]6, ἐπ οἱ ρἶδδδ δῇ" 
Ῥτοδοῖοβ ἰὴ Ῥγοίοδίδης υἱόν, ὙΒΘῚ 86 τολίοσ ἴδ6 οἱ ἴο 
τοδὴ δοηατη ἐπξον ἑονπ ότι πιερ ἐξ, διὰ ἴ06 Ἰδπρε δον ΟΡΦΡΩ 
(Κρ. οχὶ. 88: ϑεῦτη. ΟΧΊχ. 11. ΤΥ τὸ δγὸ δυϊδοσίζεά ἰ0 ργὸῖ 
ΦΥΘΓΙΥ͂ ἰδδίογο ἴῃ {818 κω θα ἴ0 ΤΩ ἘΚ 6 1, ἃς ἰζ ἸΌΡΟ, -: 
φορλέα Οδνδο )ὴ) ἴὸ ψΑΙκΚ οὔ 4}} Ἰοῦγτα, ἢ 6 ὁ κοῦ οἵ ὃ. 
1μδηρο ἰδ ἴῃ τηοϑῖ Ἰπχοπίουκ δηὰ ῬἰδυϑΌ]8.--- "ἢ, Β.] 

ζ [80 αἷδο Ουεδβηοί δὰ ΑἸὭογὰ.--Ρ. 8. 
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ΖΒ ἰῃ (86 ΥΟΥῪ τοϊπΐκξ ὑο ἐΠ6 586116τ8. 11 τουἹὰ Ὀ6 
οαἱ οὐ ἴΠ6 ᾳυοδίύουι ἴο ΒΌΡΡοΟΒΘ ἰδαΐ ούϑῃ, δίϊοσ 8}}, 
(δον οὐἰαϊποα ἃ ΒΌΡΡΙΥ, δηὰ ολτὴθ τὶῖ {Ποἱγ Οἱ] δἴϊοῦ 
[86 τοβὶ, Τ8 ἰ8 ποΐ ἴῃ 16 ῬΑΓΔΌΪ]Θ: δηὰ ὑπ6 εἰ τ ρ]ςῈ 
Ῥοϊηὺ τϑηιδὶπα, ἐπαὶ [ΠΟΥ του Ὁ] ἱποταβοῖνοθ δρουῦῖ 
[86 οἱ] ἴοο ἸαῖϊΘ. 186 αἰν πίοι οὗὨ [86 ΥἱγρῖηΒ ἰπίο ὑπὸ 
οἶδδβο8 τηυβὺ Ἰμογοίοσο ἤδυο [818 ταθδηΐϊηρ, μδ΄ 6 
ναὶ οὗ πὸ ὍΒΟΣΟΣ ἰδ Ἰένΐησ, τ 16 (06 οἴδον ᾿ἴγοδ 
ΟἿΪΥ ἐνὲ Δρρθᾶσγαῃμοα, Ὀθοδυβο ἰΐ ̓ ἴγοβ ΟὨΪΥ͂ ἐο ΔΡΡΘδΣ- 
8η0.6. θποο ἰδ αἰβιγ υϊίοη ἰηΐο ΕΠῸῸ ΠΑΙ͂ΥΘΒ ταδὶ 
ποῖ θ6 ᾿ ΟΥΑΙ ργοββοῦ. ἀπ άμιρὴξ ἰΒ α ἰαὶθΘ δῃὰ ἀδικ 
ΒΟΛΒΟΏ, ἃ Β6ΒΔΘΟ. Οὗ Β66Ρ δηὰ [6 ἀροῦν οὗ ΒΌΓΣΡΣΙΒΟ. 
“ ΤῊ 5 δησίοηΐ Οπυσγοῖ ἰοοὸῖκ ἴπ6 πογὰ ᾿1 ΘΓΑΙΥ ; δηὰ 
βαῦσο (86 οτἱρίπ οὗ ἰῃς υἱέϊ." Ἠδυῦηοτ. Το ογν 
δὺ τολαπίσηὶ οδηποῦ Γγοΐοσ ἰὸ ἐμ 6 600] οἰ ϑίῖοδὶ τδίο- 
διβ Θσουδίγοὶγ: Ὀσῖ, ἰῃ οομπθοοίΐου τὶϊ ἴἤθτω, ἴ0 
[δ οοβτηΐοδ) βἰρτιβ οὗ [6 »αγοιδὲα πΏΪΟὮ ΠαΥΘ ὈΘΟῺ 
ΔΙΡΟΔΟΥ τηοπιϊομοα, Το 6οἰΐθγ8 Ἦδγο Ὀ66η ἰπἰοτργοιοα 
οὗ (86 ΗΟΙΪΥ δοτίρίατο δηὰ ἰἰβ τὶ ίουβ" ΤῺ ΤΏΘΔῺΒ 
οὗἨ ρδ6θ ΡΟΘΏΘΡΑΙΥ, ΟΥ ὈΓΑΥ͂ΘΙ, ὙΠῚ ΟὈΥΙΟΙΒΙΥ͂ Ὀ6 
ἐδουρλὶ οὖ; Ὀαὲ (ΐ5 18 ἃ ταὶ ἰπ [8:6 ῬΔΓΔΌΪ6 τ ΒΙΘἢ 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ Θπάυγοβ ἱδιογργοιδιίοη. ΤῈ εἰοορίπρ οὗ (ἢ 6 
Υἱγζί πα ΔΒ ΥΟΤῪ ἱπΑΡΡΡΟρτί δου τοΐοττοα ὈΥ ΟἜΓΥΒο8- 
του ἰο ἐμποὲν ὈΟΟΙΙΥ ἀραὶ : ᾧ δηὰ ὈΥ Οαὶνὶπ ἴο “ οὐσι- 
ῬΈΡΣ λῳδ πιμπάϊ αἰδίγαοίο." Βαϊ ᾿ζ Βϑοιιδ 

ὁ ἴὸ υμάογβίαῃα ἰξ οΟὗὨἨ δ ᾿ὩνοΪυἸΔΥῪ δα Δηρ]οιοηὶ 
ἴῃ [6 τουὰ δηὰ ἐδ βρίγὶῖ οὗἨ ὀάγπαὶ βϑουτγ,} [0 
ὙΠ ΟΣ ουθῖ Ὀο]ονίησ ΟἿ γἰβι 8} ΔΓῸ 114 0]10θ.{0Ό Ἡδυῦμοῦ: 
“ΠῊ 9 πἰϑορίῃμϑϑβ 18 ποὺ (6 τεϊαχαίίοῃ οὐ ἀθοϊΐηθ οὗ 
ΘΟ τβδησιν, ἃ θαὺ [ῃ6 τοχηϊββίοῃ οὗ ἃ ἀδβηΐΐθ Ἔχρϑοίδ- 
οι οὗ 6 ΠΟΔΡ ΔΡΡγοδοὶ οὗ ΟἿ γβὶΒ οοτηΐησ. Υ͵6 
Ολἢ ΘΑΒΙῪ υπάογβίδπα ΠΟΥ͂ (18 ὀχρθοίδι 0 88 ἀθ- 
ογοαδρὰ πὶ ἱπογοδαῖηρ ἀροθ., ἰδ ἰ8 ποῖ ουπαὰ ΠΟ 
διηοης 8}1 {611}}{ι1 ΟΠ γἰβιΐδη8, οὗἨ ὑπο πι ὙΘΓΥ͂ ΤῸ ΔῈ 
Ὀγίηρ᾽ ἐμπΟΣΏ ΒΟΥ 68 0 ᾿πΐηῖς [Πδὶ 106 ΤΩΔῪ ἴν6 [0 866 [ῃ68 
λδί ἄγ. Βυΐ {ἰ|8. Εἰδαρί ποθ ἀοθβ ποὺ δχοϊυὰθ 186 
δοηογαὶ Ῥγοραγδοη οἵ ΟἸ γιβιϊαηῷ ἰῃ οἰμοῦ γοϑρθοίβ, 
ἐπαὶ ἱβ, (Βοἷν ἔα ἢ ἀπὰ Ἰον6.᾽" 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΙΟΑΙ, 

1, Τλ6 ὕμάρηνοπέ οπ λό Οἠλιροῖ.---Τ 16. ἴσῃ τὴν- 
ἦτ αἰ σον ποῖ ΠΠΘΓΟΙΥ 6 ραγὺ οὗ [86 ΟΒΌΡΟΝ, 88 
Ἰϑδυβοη σομίθηδ [ῸΓ, Ὀαὶ ἰμ6 τ8ο016 οὗ ἱ, ΤῊ ΪΒ 8 

ονἱάοηὶ, θτϑὶ, ἔγοπι 1.6 πυροῦ ἰθη, το Ροϊηΐβ ἴο 
186 ροτγίδοϊ βοοῦϊαῦ ἀουθορειθηΐ οὗἉἩ [16 Οἔυσοῦ, Επαν- 
ταν, {π6 αἰγουτηβίαηοο ἰμαΐ ἱπαϊν᾽ ἄν] ἐγαὶ8 ἀτὸ ποὶ 
δὶ 8}} οχηἰιιοὰ 186 ὅνο υἱγρίῃβ οὰ 1.6 0Π6 βἰάθ, δπὰ 

4 [80 ΟἸδιιδυϑοπ, βοπιονμδὶ ἀἰ ἤδγο Εν ΑἸίυγὰ ; οἱ πω- 
, Ἀοῦντες δ΄ῖὸ ἴῃ ΟΥ̓ ΏΔΙΥ ἀἰβρθηβογ8 οὗ ἴδ πιθ8Π8 Οἵ 51866 
(δ ο δ πὸ Δ |ΠΚ5 ΒΡ} 68. ΠΟ πηθὴπ ἈΓΖΠΠΙΘΗϊ [0Γ ἃ δεζ δηΐ 
σφροὐπέρα, αὐὰ Ὀλογουῦον ἃ ραία το 5 Ὲ Ὁ ; (0Γ {{ [ΠῸΥ δος, 

ΟΥ γεοοίτα ἴον ἴδ6 (μίπα 8014). Βοίίοσ 8 Ιληρθ: τὴ 9 
ΤΑΘΆΠΒ οὕ ατδὸο ἐμ οιηβοῖνοβ ([Π 0] ἀρ ἴΠ 6 ὈΕΠΡΙΩΡΕΕ δηὰ [80 
τη πἰδῖγγ). Τ 8 ἰδ ΘΟΥΙΔΙ ΠΥ 8 ΤᾺΓ ἴΏΟΓΘ δοηδ 16 ἰπιοτργοῖδ- 
εἴοη (μ4η πὲ οἵ Οἰϊγνδοδίοιη, ΗΠ ΑΤΥ, δηὰ οἵμοσ ζΊΠοτα, τ ἢ 0 
ἄδικο ἴ06 86.168 οἵ οἱἱ ἴο δἰ χη ν ἴδιο ᾿ς ἍῸΟ τοορῖνθ (86 
αἰπι (6 οἱἱ) οὗ ἴδ. [δἰ {έμ}], δηἃ 661} 106 οἱϊ ἰὴ τοϊΓη [ὉΣ 
[80 χε] οἴ αὐοτγ θὰ ἴο ᾿ποὶν τνδπί51--Ρ. 5. 

{ [5 δἰ50 Βδδὶ!, ἩΠατγ. δηὰ Αὐκχυδίΐηθ, 88 τ0}] δου Ἧ οτάδ- 
Ὑογίἢ ππὰ οἵδανρ πιράοσπ σοπιηθηίδίογβ. Τὰ 8 ΘΧρΟϑ ΠΟ ἢ 
σου Ἱα πρὶ τλαἱ δὲ [86 (τ) οὗ (ὸ 1οτὰ Β ΘΟΙΩΔΙ ΠΩ ΠΟΘ οὗ 
10 ΔΓ Χ1 στοὰ Ὅο  νπρς ἢ οασῖΒ. ΤΙΟποδ, οἡ ἢ ΟἿὮΟΓ 
Βαπά, τορεγδ [16 Λεέπο απἰδρὴ ΠΛΘΤΟΙΥ͂ 88 ἃ αἰτοΌτα [Δ 69 
τοαυϊτοῦ ὉΥ ἴΠ σον ηΐθ 66 οὗὨ 9 μαγδῦοϊο πδιτγαίίοη, δηὰ 
Ναδὲ ἰ5 ἱπο θὰ ἴο [ἰῸ δαπηὸ νὸν. Βυῖ (9 ΘΧΡοβὶ ΟῺ οὐ 
Τζλησο (866 αὕονο, ΘΟΊΏΡ. 8180 διίου δηά Ηθα 67) 18 [0 πιοδῖί 
ΡΙαυ! ὁ ---Ρ. δ.] 

[ἡ ἀδτγηδῶ: ϑιολογλείξ, δβεουν έν, ποῖ δουαγεξν, δ (ἢ 9 
Ἑαΐι . ἔτϑποὶ. συβά8. 

4 [10 Θεοτηδη: ϑελίᾶ γα δη, ἐδὲ ηἰολέ ΚΥΟλΩΣ 
ὅη, (τοϊαχδιίοη, δοδίθιηθπῦ) 645 ΟΥινἐδίσηίλωπ; ἴῃ ἰδ6 

ἐπὉ. γ8].: ἐλθ ργοΐοιηπα αἰδὸρ οΥἹ Ολν ϑέδπ τα, (Ὑ ἘσἋ 
Ὑγουϊὰ ὙΝ ἴ5. Οοσιηδη: ΟἷδΡ ΤῊ ϑδϑομα π» 

.}8 --, 

186 ἣνο υἱγρίηϑ οἡ ἴπ6 οἰμον, θοΐηρ δἰ τοχϑῖθ ον δ᾽ ἶτθ 
γεβρϑοιίγοῖγ. Απα, Ἰδβίϊγ, {86 ροβίζἰοη οἵ [8158 Ῥᾶγϑ- 
ὉΪ6 Ὀούτοοι ἰμαὶ οὗὨἨ ὑῃ6 ἴνψο Βοσυδηΐίβ δῃὰ (δὶ σοὶ 
ἕο ]οτβ οοποογηίηρ (86 οπἰγυδβιθα ἰδ] δη(8 μὲ ἰ8, Ὀθ- 
ἔπϑθῖ ἴπ6 ἰαἀρταοηῦ Ὁροὴ [Δ 6 τηϊπίβιογίαὶ οϑῖοα, δα 
1:6 ἰαν πηρὸν ρου ἱπαϊνί 8] ΟΠ τ ϑ δΒ. 

2. 7.λὲ ϑίσηϊβοαποο ο ἐλ6 Πιηϊνίάμαὶ Τταΐ ὁ ἰδλό 
Ῥαγαδῖίδ6.---- δ ἴἤγοα τηοϑὺ βββοῃΐὶ ροϊηΐβ δρο: 1. Το 
ἴσῃ Υἱγωῖῃβ: 2. [86 ἀοἰαΥ οὗἨ 86 Ὀτίἀορτόοτω, δὰ ἰ(δθ 
τοϊἀπίρὶ; 8. [86 οἱἱ ἰῃ [ῃ:6 γ688618 ἴῃ ταοϊδίίοῃ ἰὸ 86 
ἰδῖορβ. Οὗ (86 ἢγβί τὸ βανὸ βρόκϑῃ δἰγοδγ. Αβ ὶΐ 
τοραιτβ (6 Βοοομπά, ἴ86 ὑπὸ ρτοδὶ ἰίηρη---ἰἢθ ἀΟΙΑΥ͂ 
οὗ 806 Ὀτίορστοοσο, δηὰ τοϊἀηϊ σ᾿ ύ--- ΘΟ. ]6806 ἰῃ ΟὨΘ, 
[Π6 δοοοηᾶ Ὀοΐπρ' [6 σοΟ,ΒΟαΌΘΩ66 οὗ 86 ἔτ, ΤῈΘ 
τα ἀμ σιμὶβ ἰὰ {μα ὨἰΒίονΥ οὗἨ ἰδ6 κίηράομι οὗ (οὐ, ἃΣ.Θ 
Θδοῖδ {μ6 ᾿αδὺ Ἰαΐϊθ βθδϑοὴ οὗ ἃ 8] οΝ]γ-οχρίτίης δμα. 
Ηρηοθο, ἰδ ἐἶπλα οὗ ἴδ ἰαδὲὶ κίηρβ οὗἉ [βγϑε], Ὀοΐοτθ ἰῃ9 
[μον 8 οοτοίης ἰπ 86 Βα υ]οηΐδῃ οΑρ λυ γ, οὐ ἰῃ ἐδ 
Μοεδββίδηϊο ὑγορθοἱθ8 : 8.}}} τηογο, {16 {πιο οὗ (86 οττ- 
᾿οἰβχίου οὗ ΟἸγίϑι ; (6 ομὰ οὗἩ ἴ80 ΜΙά 16 Αμδ8: δυὰᾶ 
οβρθοΐδιυ ἴῃ6 θη] ρογτίοα βοΐοσθ (86 ϑηὰ οὗἉ {Π|᾿᾿ νου]ά, 
0 '8 τοϊἀηῖραῦ ἕο ἴ86 ΟὈυτοῖ οὗὨ ΘΟ τῖθί, τ ῇθη [86 
ἙΟΥΙἿΥ δρὲγῖϊ ἰ8 80 ΖΔΓ ἰπ [8:0 ΔΘΟΘΠΘΠΟΥ͂ 88 10 ΤηΔ ΚΘ 
ἦς Θθθπὶ παῖ ἐμ86 ἰβίοτυ οὗ ἴ6 ΟΠυγοὮ π|}1 ζ8}} ἰηἴο 
ἐῃ)8 σΟΙΠΏΟΙΠ ΘΟΌΓΒΘ οὗ ἴ86 ποι] δηὰ οὗ πδίυσγο, ἰμδὲ 
186 Κίηχάοχα οὗ Βααύθῃ ͵β ποὺ (0 Ὀ6 οοῃϑυιητηδαίοα ἰῃ 
(06 ἠυάριηοπῦ δα ΤΟΏΘΝ Δ] οὗ (06 ποι], δηὰ ἰδμδὶ 
ΘΟ τῖβι ἰ8 ποῖ ἴο σοῖὴθ οὗ ἰὸ τοίη. [Ὁ Βα ἢ Β ΒΟΔΒΟΏ 
ἴδιο αὶ 7] ἀγα τότ (δ νοῦ ἰοιηρίοα ἰ0 κἷγθ Ὁρ 
ἴδιο Ζϑοϊησ, (μαὶ (ΠΥ ᾿ἦνο ἴῃ [86 τηϊάβὲ οὗ [86 στοαὶ 
ῬγΓδρασγδέοι ἔος (86 τηαιτίαμο ΒΌρΡΡΟΣ, δηά (δ ΟἿ γτὶ8- 
ἴδῃ μἰογβοδίΐου οὗ {π6 που]ὰ ; δῃὰ ρτϑάυδι!ῦ ἰο δὺῖ- 
ΤΟΠΟΟΡ ἰποὶρ ἅττα ΒΟ] ἃ οὐ ἰμοὶνγ γοσδίϊομ, τ] ἢ ἷβ ἴο 
ΤΟΡγαϑοῆς (6 δοϊδιηῃ ἔοβίϊνο ομβδγαοίορ " οὗἉἩ [6 ποὺκ 
οὗ Ομγῖδὶ, Βυὺ τότ ἰδ Ομ06 Ὧδ8 διίβθῃ, ἰῃ 180 
τοὶ πἰρμὶβ οἵ ΟἸγίβιίδη ἰβίογγ, [86 ΟΥΥ, ἐλ6 Βράρ: 

οοπλοίλ) ὙΤΠ6 ΟΥὟΥ τϊτμουῦ ἀουδῖὶ τηυδὺ δἰ ρο γ, 
τ ΒΌΟΘΝ οα868, [80 ργορβοίΐο υδγηΐηρβ οὗ ζα  {Π] πδιοὶ- 
τη 6, ἴῃ σοπποοίίοι τὶ ἢ [86 ΒΟΪΘΙΩῺ δἷμηϑ οὗ ἴδ {ΠΏ 68, 
ποἢ ΠΠκοντῖδο ργθδοῦ. ΗθανΥ ᾿παρτηοπίβ δηὰ στοαὶ 
ΔΓ ΚΟΠΐ ΡῈ (ΘΒ. [ἢ 6 ΠΘΑΓΏ685 οὗὨ ἴῃ6 [ογὰ, υη}} ΗΘ 
ΤΟΑΙΪΥ οοτθθ. [πὶ Βυ0ἢ {ἰπη68 ἴπ9 ΟΠΌΓΡΟΣ ἰ8 βἰδιοά, 

8. Απά ἴδο ἀφοδῖγα ἰοϑὲ 18 ποὺ {86 ἰαὰρ, Ὀπὶ [9 
οἱμενϑββοὶ,---ἰθο Βρίγὶς, (η6 δρὶ ταδὶ 116. 

4. Βυὶ, 28 [86 πὶοκοὰ δῃὰ {πὸ ἔδβιμἢ}} βοσυδηῦβ 
ΔῈ Βυηῃάοτγοα, δὰ (μ6 πίοῖκοα ἃγὸ ουϊ ἰπ ἵπο, βο νὴ} 
ἴδ6 ΟΠυτΟΣ ἰπτουρὰ ἰδὲ Βἰἰηρ 6 ἀϊν! ἀοα ληΐο ἃ ἀγ- 
ἵπρ' δὰ α ᾿ἰνίηρ ρογίίοη. ““ΤὨϊβ αἰβποίϊοῃ 18 ΑΙ τ ΥΒ 
Ῥγοδοιὶ, Βιυΐ 88 {ἴπ|6 ΓΆΠΒ ΟἹ ἐξ ὈΘΟΟΙΏΘΒ ΤΊΟΓΘ τηδηΐ- 
ἴοϑ : δπὰ δ ἴδ δηὰ ἰξ νὶ}} θ6 Βθθῃ ἴῃ 4}} 1.8 ἔβα γ}}- 
ΠΟΒ8, 88 {86 στουπᾶ οὗ ἐπε ἑπαάρτηοηΐ τ ποῖ 80 Οπυτοῖ 
τοῦδὲ ὑπάογρο. ΤΈΘΥ 8}} ἤἴδνθ (86 ΙΔΙῺΡΒ : [86 ἔοστηϑ 
οὗἩ ἔαϊἢ, οοοϊοαἰδϑιΐοαὶ οομίδβδίου δῃὰ ροβίοη. Βαὶ 
(868 [86 ᾳυορϑίϊοη ΘΟΙΩ68 88 ἰὸ ποίπος [86 ἔοστω ἷθ 
8116 νὸς 16 οίογηδὶ Βα βίδηοϑ οὗ {πὸ βρίσι οὗ ΟἸγίβὲ, 
Το ἔσο 88} υἱγχίῃβ ἰδοῖς [6 Βρί τὶν οὗ Ομ γίδὲ ; (Β6Υ μᾶνθ ' 
πο ᾿ἰχἢῖα, ὯῸ οὐ άθῃοθϑ οὗ ἸΟΥΘ, ΠΟ ΠΥΤΏΤΒ, Οὗ ρΓγαΐβθ ἴο 
ποϊοοσ!θ ἰδ Γοτὰ ἰῃ Ηἰΐβ8Β οομίηρ." (Ετοια (ἰὨθ 
Δ ΠΟΥ Β Ζοδοη, (έδι.) 

ὅ. Αοοοτγαϊηρ ἰο ΟἸΒΒδυδοη, 1818 ἡυὰρτησηὶ 8 ΟὨΪΥ͂ 
ῬΓΟΡΑΓδίοΓΥ, ΟὨἸΥ͂ 8η Θχοϊυβίοῃ ἔγοπι [888 τηδυτίαρο οὗ 
[86 Γαχαὺ (Βον. χὶχ. 7). Βυΐ πδί 689 18 [86 τηϑιν 

4 [1ὰ Θοσηδῃ: αὐό Κρ ἐολλείξ (α ἴδτοτι θ ἴοτιι ὑ] Ὁ 
Ὅντ. 1δηαο}, αἰ ο [86 ἙάΙπΌ. ταὶ, ταί βιοοῖς (0 ᾽ υξρκοίς 
δηὰ τοπάογϑα: δία δέῤῥέν 7- , 8. 

{ [5{π|||αΥ]ῦ] ΑΙΡΟΒΡ: “ Ἧ79 δ΄ἵὸ ποῖ ἰο]ᾶ ἐμαὶ {Π6} οου]ᾷ 
ποῖ Ὀπγ--ἰμδὶ 1060 δῆου δ 6͵Ὸ δδαί--ὐοῖ ΕἸΙΡΙΥ 1δῖὴ 10 ττῶϑ 
ἴοο ἰδί6---:0» ἰλαὶ ἐπι... ἘὼΥ ἰὶ ἰ8 ποῖ [86 ὅπα] δοπιίης οὗ [86 
Τωυτὰ ἴο ᾿υἀκχιηθηξ, θη πὸ ΟΔΥ οὗ ζτ866 ν}}} Ὀ6 ρδϑί, (δὲ 
ἰ8 δροίθη οὗ --οχοδρῖ [ἢ 80 ἴὩγ 88 ἰξ 15. Ὠϊηἰοα δ ἰη ἴῃ 9 - 

οὐ ηά,.""--Ροίνος (85 αὐοίϊο ΒΥ Ττοποῆ, Ὁ. 287), ΕἾ. γοϑ 
ΘΥ ΘΓ, 8 τ ]θοδυίδη οοιητὨ ΔΊΟΣΒ, [Δ Κ6 [0 88Πλ0 Υ ον, 



440 ΤῊΕ ΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

τίαρο οὗἨ [6 [Δπὰρ, Ὀυΐ 1η0 ἔδδιϊνδὶ, οὐ δὶ ἰοαϑὶ 1Π6 
ἔοτο [οαδιἶναὶ, οὐἨ Ἁ δἴδρηδὶ Ὀϊοδθοποθθ Ὁ ΟἸδδύβοη 
τηΐη Κα τἰῃδὲ {[Π6 ΤὉΟἸΒᾺ ΤΙΠΡῊΕ Παὰ ἔδ:1}} (κύριε, κύριε, 
γεν. 11), δηὰ {παῖ ἸΠοῪ ἰδοκοα ΟὨΪΥ κδης  βοδι]οῦ. 
Βυϊ ΠΟΥ δῖὸ πίτπουΐ 86 ρίγιῖ, δὰ ἰπογοίοσο πίῖτἢ- 
ουἱ [06 τΟΔΙΥ οἵἉ δ. ΤῈ βαγίηρ: “[ογὰ, [ογὰ,᾽" 
ΒΑΥ͂ΘΘ ποὺ ἴῃ 1Π6 ἈΠΕΒΘΙ ΟΠΙΥ {Πΐ5 τηυςοῖ τλδὺ Ὀδ 
δατηϊ ρα, (μαὶ (Πΐ8 ΡΑΓΔΌΪΘΟ, Πἶκο [ῃ6 Ῥγθοθαϊηρ δηὰ 
πὸ ΤΟ] ον ἢρ,, ΓΔ ἀπ οαῖο 8. ἃ ἢἰβιίοτγί 8) Ἰπαρ- 
τοοηῦ ἩΠοὮ ἱπιγοάμποοβ [06 πα] οπθ, Ὀυΐ ἰ8 ποῖ {π6 
βη4] δπὰ οοῃοϊυδῖνο ὁπ6 86}. ΤΉθδ6 ἴὭγοο ῥγοϊϊπὶ- 
ὩΔΙῪ Ἰυἀρτηοπί8, ΠΟΎΘΥΟΓ, ΔΓ ἰηἰ ΓΟ  ΟἸΟΥΥ ἴο ἴπΠ6 θ4] 
αάστηρηῖ ; δηὰ (ΠΟΥ δγὸ ὑποιηβοῖνοα βῸ δι ὅπ] δηὰ 
ἀδοϊδῖνο, 835 [6 πδπὶ οἵ ἱμῈ ϑρί γὶὶ (οἱ), σομβυσημηδιοα 
ὈΠΙΔΙ Ὁ] Π 688 ἰη ΟΠ οΘ, ἀπὰ 1Π6 βαυδηάοτίης οὗἨ ἰΠ6 
εἶδ οὗ ρταοο, δὶ [86 800] ἔογ δοπαοπιμδίίοη, ΟἿ]Υ 
ἢ τοΐδγοποθ ἴὸ 1.6 ροβϑ ὉΠ Υ οἵ ἱπάϊνίἀυδ] οοηγοῖ- 
δ['0η5 τηυϑί ἃ ἀἰβι ποι οη Ὀ6 δον Ὀοίτγοθι {Π|6 Ὀτο- 
ἩἰγΑΪΠΔΡῪ αὐ στηθηΐβ δηὰ ἰδ9 δῖ οῃὰ. 

ἨΟΜΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΊ Ἰαδρτησηὶ οὗ ἰ86 ΟΒυτγοῖ!.---1Ἰ. ΤῆΘ ᾿τροπάϊηρ 
δοτηΐηυ οὗ ἴΠ6 Βηδορτοοσα ἴο 186 τραιτίαρο ; 3. [80 
ϑνε ΤΌΘ Δἢ δηὰ 186 ὅναε πίῖβο υἱγχζίῃβ : 8. (ῃ6 ἀοίαν οὗἁ 
ἴδ. Βιυἀορτοοτι, δοὰ ἴῃ τηϊἀηίραῦ; 4. [6 ΟΥΥ͂ δἰ ταἱά- 
πἰρδὶ; δ. (86 τδηΐ οὐ οἱϊ, απὰ ἴῃ ᾿απὴρ6 ροΐης ουἱ; 
6. ἰδ ἴραϑι οὗ {π6Ὸ πῖβο, δῃὰ ἴῃ οχοϊυδίοῃ οὔ (πὸ ἔοοϊ- 
ἰδ} υἱγρίῃ8.--- αἱ ἰδ 1026 στοαὶ δβδϑη δὶ [ὉΓ (δ6 
᾿ΟΒύτοῦ, πὶ ἴον ἰδ6 ΠΤ οτὰ ἢ 1. ΤΉ σϑϑβοὶ] οἵ οἱ] 
«οἰἱδ' 1ῃ 6 ἸΔΙὴρ8: ἴδ6 ερίὶγταδὶ 6 δὰ (Π6 ἔοττα οἵ 
ἐαϊ ἢ, 2. ΤΊ οἷ] δεγζονγθ ἴ.6 Δ Πη08 : [86 δρί γί] 116 
δῦονο {86 ἔοττῃ οὗ δ. 38. ΤῊΘ οὐ ἰῃ 1Π6 γϑββεὶ: 
1Π6 δηοϊπηρ οὗ [86 ΗοἸγ βρί τὶς ἰη (ἢ 6 οοπίοββίοῃ.--- 
ΤΏο ΟΒυτοῖ δἰ ταγα αἰνί ἀοα ᾿πίο 0] 8ἢ δηὰ τΐδα τηοτη- 
ὈΟΓΒ.---ΤῊῆο οΠαγδοίογβιϊοβ οὐὗὁἨ τ ἔοο δὰ Ὑἱγρίη : 
1. Ἠδδὶγ δχίογδὶ οαυϊριηοηὶλ [ῸΡ 1Π6 ἔραβί, πηΐϊοὰ 
{Δ κ68 σδγὸ οὗἩ [06 δρρϑδγβδῆςο (89 δῖ 08), Ὀυΐ ἔογζοὶδ 
ἴδιο 6886ηοο (86 οἱ). 2. ἘΒοϊαχαίΐου δὰ ἀγονβίηοϑβ 
αἴτεον [86 Βγϑὶ ὀχοϊίοιηθηί, εἴδοιϊηρ οσοη ἰδ 6 τ͵β6 8180. 
8. ΕΔ]86 δῃὰ δηχίουβ δ γίβ αὐ δαί, [0 τορδὶν {π6 ἱγτο- 
ῬΔΙΔΌ]Ο 1088 οὗ πρὶ τυ] }}6.--- Το Ἑδαγβοίου δι οβ οὗ 
[86 τῦῖβο Υἱγμίηβ.: 1. Ὠἰ νίπο ργοραγαίίοῃ ἴον οἰδγηΐιν: 
[16 οἱ] διὰ {π6 ἰαζῶρβ. 2. Ηυτηδῃ ἱπδητηΐ ἰπ ἰπα 
οουγϑο οὗ [16 (Β] υτπθοτησ). 8. ΟἸ γβδη οοπαασὶ ἴῃ 
ΟΥ̓ΟΣῪ ὨοὺΓ οὗ ἀφοϊδίου : Ὀατγηΐηρ ΙΔΙΔΡΒΘ: τοῦδ] οὗ 
ρυϊηουδβ [ΟΕ] πὶ Ὁ} [86 ἀπρτονἱαϑὰ.---ΟΟταρασγίδου 
οὗ {π6 τῖϑο δῃὰ 200]]80 υἱγχῖπϑ: 1. ΤῊΘ ῥγθναὶπρ 
δἰσα ΠΥ ΟΥ Ἧὶ ΘΧΓΘΤΏΔΙΒ: 2. [80 ὑπδρρασγθηΐ δηὰ γοὶ 
ἀεοίεῖνα ἀϊδθγοηςο ἴῃ βεοτεί.--- Τὸ Ἰυάρτηοηίδ οὗ ἐδ6 
Ἰμογὰ, δβρϑοΐδιν ἰῃ6 1480, Τη8 6 ἃ βΒούθγβ 06 ὈΘΟΤΘΘΏ 
186 ἀραὰ δηὰ ἴπ6 ᾿ἰνίπς τοι γ᾽ οὗ 86 ΟὨυΓΟΣ.--- 
ΤΏ βουοσο ἰθϑὶ προ (26 ΟΠυΓΟῖ δυδιδίπα, ἱβγουρὴ 
ἴδια ἱπογϑαβα οὗ που] ἀ] 688 δηὰ {π6 Δρραγοηὶ ἀοἶδγ οὗ 
[86 1,οτγά.--Ἴ Βὲ τυϊἀπίρὨὶ ἴῃ 186 ὨἰδίοτνΥ οὗ ἰ86 ΟΒυτοῖ. 
---Ἴ͵ο ΟΥΥ δὖ τηϊάπίρῃι: Το Βυϊὰ τ ΟΟΙΒΟΙἢ |--- 
Φογί} οχροοίδιίοη οὗἩ 86 δανουῦ, ἰῃ6 Ὀυγηΐηρ ἔδδιαὶ 
ἰδὴρ ὙΠῊ προ ἴΠ6 ΟἩχβείδη ζ068 ἴο τηθοὶ ἴΠ 6 [οτγὰ. 
---τῇο τρδι ργορδγαιίοη ἴορ ΗΪ8 οοτϊηΐῃρ.---Τ 6 ΠΟῸΓ 
οἵ ἱπάρστηρηὐ τᾶῖοθ [ἢ 6 ἱπίοσμαὶ αἰβδγσθηοθ Ὀούθθῃ 

Ββῃἃ ζΟΏΘΓΑΙΥ δϑεῦπιο [πὶ πο ἥτνο 100]5}} τ᾽ γαῖηθ Μ| }}} Ὅ6 6Χ- 
εἰυάοά ΟὨΪΥ͂ ἴγτομι ἴ8:6 ὈΪ]οδδοάῃθδϑ οὐ ἴ||ὸ ταὶ σϑϑυγτγθοίοἢ 
διὰ 86 ἰπουδαπὰ γροαγδ' τείχη οὐὁἨ ΟἘἸγίδὶ ὁπ ὀδγῖ, Ὀσ1 ποῖ 
ἔτοπι ἤπδὶ βαϊ νδτίοῃ δηὰ 6 ρίογυ οὔ ἤοδνθη. 1 ΤΊΔΥῪ Ὀ6 
τοὶ ἰπ ἤλνοτν οὗ 1η15 νου ἰμδὶ ἴ06 Υἱτγαί 8 δ. ποῖ ἀϊ νὰ 
υῖο σοοα ἀπά δαα, Ὀυὲ ἰηἴο εσέηό δηὰ 70οἷέλλ, νἱγσίηδ, δηὰ 
δὶ [56 Ἰαϊίογῦ τὸ οἵ ΓΤορτοβοπίθα 88 ΠπΌΘ] ονόσα, ΒΒ Θομ- 
Ῥδῖὸ ηχαϊποι 118 ᾿πίογργοϊδιίοη ἴΠ 6 ΓΟΠΊΔΓΚΒ οὗἨ [)γ. ζδηροὸ 
δΔΌονοα, δηὰ δ'δο ὮΥ. Ναδί ὁπ υοσ. 123, δηὰ (Π|6 Ῥαδδαᾶζο ἤγζοσῃ 
Βδῦκοὶ ᾳυοῖοά [8 610.--", Β.] 

νΐωρ ΟἸτβῦδηδ δὰ Ὠυροογιίοβ δρρασϑῆς, 1. Το 
ἕοττοον Βηά ἰῃποιηδοῖνοθ ργοραγοὰ πίϊὰ 186 στοδί ὀβϑεη- 
4), το ἢ [Π6 ΟἰἤοΓΒ ᾿δοῖκ,---ἰθὸ ϑρίγὶι, δηὰ ερὶ μοὶ 
[ο]οτβιῖρ τῖῖ ἰῃς 1,ογὰ. 23. Τα ἔοετοοῦ ἢ Ὡρ ὑμεῖς 
᾿ιοδάβ, Ὀδοδβο {μοῦ τοἀοτιρουῃ ἀγα πἰρὴ: ἴδ 
ΟἸΠΟΥΙΒ ΔΙῸ ΟΥ̓ΟΓ ΒΟ ηρὰᾶ δα δραπάομοὰ. 3. ΤΉ ίοα. 
ΤΩΘΡ δάνδῃοο ἰονγαγὰ ἰμοῖγ [ογὰ πῖῖ ἢ (16 ἔδραίδὶ ᾿ἰσδὶ 
οὗ ἸΟΥ͂ απὰ ῥγαίβε; 186 οἰπδγβ βοαῖς (δὲν Π6ΙΡ δρεῦ 
ἔτοπῃ ΗΪπ|.--- 6 δοοτηϊρσὶν θαυόσο πογὰ οὗ ἴδ τἱδὸ 
τὶ γσῖπα, ἃ πογὰ οὗ ἔσῃ ἢ δηθὰ ροπίθηοθαε. ἔοσ, 1. ΤΊ 
δρί γἰ [4] Ἰ1ἴ6, πο πηδοδ ΟΠ τ βδηβ πὶ [Π67 ἃσε, 
σδῃποί 6 ΘΧΙΘΓΏΑ]ΠΥ ἰταπηϊι θα, Ὀυϊ τηυκὶ δ ἰηΐεῦ- 
ΠΔ4}]γΥ Ἔχρογίθῃςρ]; 2. ἰδ σδπποὶ 06 ἀϊνϊἀϑὰ απὰ ἀϊπιϊτ. 
ἰδῃοὰ πίίπουϊ ρον δΐηρ ; 8. ΟΥ̓ΟΥῪ δι(ετωρὶ οὗ ἴῃς πίδε 
ἴο. δα 6] ον βμΐρ πὶ (Π6 ἰΟΟΙ Δ ἴῃ (86 ὮσαΣ οἵ 
ἡυάᾳτησηῦ, πιυβὲ Ὀ6 ἀεδίγυςγνα ἴο ὈΟΪῈ Ῥδγίδοθ δῖκο: 
4. 1 βαϊγδίΐοῃ τοῦ γοῖ ροβεὶ]ο, ἰὲ πουϊὰ Βα ΟἿΪΥ ἴῃ 
[1ῃ6 ΟΓΑΪΠΑΓΥ͂ ὙΔΥ ΟὗἁἨ τορϑηίδποα δη σον γβίο.--- 
Βυΐπουβ ἀο6᾽Υ ἴον ἴπΠ6 [ον Β ἔραει.---ΤΠΠδὶ δου δ 
186 οἴἥξοὶ οὗ [09 [μοτὰ δ βδοσθὰ ἀδ αν : ποῖ δ δυτγί[αὶ 
ἀοΙΔΥ πὰ οατίηρ ἴον Ἡμδὶ 8 πϑοάδι, θυὶ ἃ βατίηρ Οἱ 
ἔοῃο6.---ΤῊς δἰ οδβὶ ἰηίογηδὶ 118 18. (6 τοδὶ οσίσγοσς 
μι πη 668. ᾿ 

ἌΚϑ'ἴαγζε :---Ζείδ : ΤῊ Υἱδῖῦ ]. Οδαυτοῖ οὗ Ομεὶ 
ὌΡΟῚ οαγ οομβὶβίβ οὗ ἔπι διὰ ἴδ]βο, ἀοδὰ δπὰ {ἰνίηρ, 
ΤΩΘΙΩΌΟΓΆ, ---οὗὨἨ πῦῖβα δηὰ {οοἱδθβῇ ΟἸ τ βιδηα.--- [86 
ΟΒυγοὴ ἰβ ἀϊν!ἀοὰ ἱπΐο ὑπἼς, μαῖγο8 : {π6 ἰσὰθ δηὰ (89 
ΠγροοποΔ].---ΤῊ6 ΘΧΊΘτΏ Δ] οὗ ΟΕ τ δι ἰδ ἀτὸ ποίδ- 
πᾳ Ὀεέοτο αοά, πῇοτγο ἰμ6 Βοϑγὶ ἰ8 ποῖ ἐστ δαποῦδοα 
(γουρὴ 6 ΗοΙγ δρίγιι.---ΤῊο δἰ το θοτίηρ τηυσὶ ὃδδ 
ἐσχρ]αἰηοὰ τὴ ἃ αἀἰδογοηθσο. ὙΥΪῸ (π6 Ὁπροσϊν, ἰὶ Ὁ 
Γ ἀρβευβῃ ΒΟΟΌΓΙΥ: ψἱἢ (Π6 ἔαἰ [Ὁ], 1 8. 8. Βρ᾿ Πιοδὶ 
ἸΘΊΒΑΓΩΥ ; τ Ὡΐοῖ, ΒΟΉ ΘνΟΣ, 18 οοηδίβίθηὶ ἢ ἰΓῸ6 ἸΟΥΘ 
ἴο ΟἸτῖβι.-- Οαπδίδίη : ΤΏ ἱδγεγίηρ οὗ (μ6 Βγιδορτοοῖι 
ἷθ ποῦ ἀοῖδγ; Ὀπὺὶ ἃ ρϑυδίηρ, ἴῃ τ ΤΟΣ Ὦ] ἀδαῖγο ἰ0 δ8 γα. 
--- Ὁ γίβι ψ}}} οοσα αἱ ἃ ὕπηθ Ὑΐδη ἰδ6 ΟὨυτοὶ ἰ8 δὲ. 
ΟΌΓΟ δηὰ δβίθορ.---- Ομοσπαὶ: ΤῈ Ρΐουβ ἀτὸ τορυϊοά 
ἴοο}8 διὰ χαΐβογαῦϊο  Ὀυὺ (Π6 {ἰπ|6 Ὑ}}}} σοπμθ ἩΠ6Ω 
τηθὴ ΜΠ π]βἢ ἰῸὸ Ὀ6 ΒΏΔΓΟΙΒ οὗ (ποεῖν ροοάδ δηά ὑ]68δ- 
δά Π688.--- ΕΥ̓ΘΥῪ τὴδῃ τηυδὶ ᾿ἶνα ὉΥ 8 οὐσι 16 11}.--- ΤῊ} 
Βδογο οἱἱ οὗ ἰου τῇδ Ὀ6 Ὀουρῆϊ σίϊδους ΤΩΟΏΘΥ͂. δαὶ 
ἴξ τηυδὶ Ὀ6 ἴῃ {{πῚ6.-- ΟὙαΠΊΕΥ : 1,οἱ ἶπὶ τ πῸ του ]ὰ το 
Ροῃὶ, {Δ Κα ἰξ ἰῃ μοοὰ δβοδβοῃ.--- πὸ [ογὰ Κποποί δἰ} 
οτ, 2 Τίγα, ἰΐ. 19.--- βρὶ τὶ] τι  ] 688 ἰδ πιοῦὶ 
ποο δι]. : ; 

Θοεδηον :--- 6 βδο ἱπάρτοσηῦ Ἐ|11 οοτῶθ ὑροῦ ᾿ 
411 ΟἸ τἰβιίαμα, το ΒοΪ ἃ ΟΠἸῪ ἰο 18:6 ἔοττη οὗ ἐμεήνα 
(89 ἸΔπρ08) πιϊουΐ σατίηρ ἴον τ8)6 ϑρίγῦ ((λ οἱ ἰὰ 
186 ἰδ ρ06). 

δεναιλ .- - Ἔν δβοὺ] 8 δοοορίδα ἴον Ὠἰμνβοϊ, ἐπὰ 
σδῃποῦ τοργοβοηΐ ΟἴμογΒ ἰῃ ἱπαστηρηὶ."---οεὺδ ΚΠΟΤΕ 
ἰο86 ΟὨΪΥ ἴῸγ Ηἰΐβ οπνω σῆο ἢαγα ᾿ἰγεὰ δηὰ ρογβουοσοὰ 
ἴῃ ᾿ἐνίηρ [6] οτβιΐρ τὶῖ Ηΐνι. ; 

ΗΙ “-Τὸ δ ἃ νἱγρίῃ, 15 πο ἀοδιἑηδιίίου οἵ ἃ 
Ομ βέδη : ἢ 5 οδ]] 6 ἴο ῬυτΥ, βα ποι βοδιίου, αϑϑῦ- 
ΠΘΏΘΘ ἔγουλ βρί γϊααὶ ᾿μογθάομι, ᾿ΔοἸδίσυ.---ηα ἰ8 οοΏ- 
βοογυαϊοὰ ἰὸ ἴπ6 1,οσὰ.--- Νοὶ δὶ} τῦῇο ΠΑΥα οχίοστ 
Ἰεῖῦ ΒδΌγ]ου, οὐ 1.6 σπου], δῦ {Ὁ Υἱγρῖῃβ.-- -ΟἸ ει 
ἄοοβ Ὡοῦ βρϑδῖ οὗὁ ὑπθοϊϊονογα, πὶ οὗὨ [8086 πο 0808 
᾿ἰδα [411}.---Ῥογέδοι ὉΠ  ονοσα, 0 ΔΓῸ πὶ πουὶ ΔΩΥ͂ 
ἀχρθϑοίδίίοι οὗἩ (86 Κογὰ, Ὀοϊοὴς ἴο ποἰίμοτ οἰδβδύ οἵ 
γἰτεὶῃ8.---Εχροοίδιίοῃ οἵ [86 ογὰ Β δαγϑηὶ δ ἤθοϑδ 
ΒΆΓΥ τδγκ οὗ ἰδ 6 ΟΠ τι Δ}.---ΤῊΘ ἸΔΙῺΡ 18 ἴ86 οχίοι- 
24] ἕοστη, ἴμ6 γϑββεὶ ἔον ἑππταγὰ Οἢ τ δ δ 1γ.---ὙΠΒοαὶ 
186 Ιδῖρ 186 οἱ! ͵β παδιοὰ, Ὀὰϊ σἰϊμβοαιῖ [86 οἷ] 189 

Φ (Οὐπηῃ. ἘΠΕ ΈΕΙΙΒΤΕ αἵ εὐφδίσκος τῇ με; 9: Ἀ Κη μέρ 
ΤῸ ἱ διεί8 πιογοράξη γεοσίρισί, πέσ " 

ἐμῷ οἶδ μοί! αἰέογωπι οἰγέξεα αἰέονω εἰξία μάν βάν 
--Ρ. 8. 

τ Ἢ Θοττηδα: σὺ Σείπερ Αἱαεφε; ἴῃ 80 Εήϊον. {ταὶ « 
ἐο οπϑ οἰαδε, νυ ϊο τησδὶ Ὀ6 δ τοθτο ὑτί τως ἐποι,-- . Β) 
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; Ἶ 
Ἰδτὴρ γ|}1 ποῖ ὈΏΓΗ.--- ΤΑΙΚΘ ΟΔΓΘ ποὶ ἰο ἀοαρὶϑθ ασίογ- [ ὑπαὶ ἀθδίἢ ΤΟΔΥ͂ ΒΌΓΡΙΪΒΘ 8 ἱῃ ΟἿΓ δίῃβ, απ ἔθθη (6. 
τ8] ΟἸ γι βεδη Ὁ (Ὀαρύδτη, οοπίοβδβίοη, σῃυγο;: -σοΐην, 
Ῥδυίδικίπρ' οὗ (Π6 ΒΟΙΥ οοταπλαῃΐοη) ; Ὀαΐ ἰδ! 6 οδΓα 1830 
ποῖ ἴο Ὀ6 Βα 58 ἃ πὶϊὰ ἰΐ, ἃπα ἴο τοδὶ ὑροῦ ἰ1.---ΤῊθ 
ἔπο οἰϊνο-ΐγθοθ, Βου. χὶ, 1-8.--- Ἴτῦθ ΟἸτιβύύδηβ πηΐΐθ 
ὈοΪῈ ΧΙ ΓΔ] δηὰ ἰηίοτηδὶ ΟὨ τ δηϊὶγ.--- 6 οχίηο- 
οι οὗ (86 ἰδιηρδ, 16 ραΐηζι ἔθη οὗὁἩ δια ρἐπο6β8 ἴῃ 
89 δρίτίϊ.---Ἤθηοο (86 μὰ τ πὸ δηὰ ἀσδροπάοπου οὗ 
80 ΓΩΔΩΥ͂ ἀγϊηρ Ρ6Ο}]6.---ΗΠΟὟ ΙΩΒΗΥ͂ δοηα ἴοτ ἴδ6 
τηϊηἰβίον, δὰ ΓΥΔΏ  ΟΆ}} ἀοδῖσθ βρι γι 8] σοοά, τ θα 
ἴ0ο ἰαίο 
Τοῦ: ΤῊ οοπϑίδηϊ ργαραγαϊΐοι ἔοσ ἀραίὮ.--- 

βελοηζοὶ; ΤὮθ ζλ186 βϑου τ οὐὗἁἨἠ ἰμ6 οομγογίοα..---- 
1άδοο: ΤῊΘ ῥδυδῦ 6 δὴ δχβογίδοῃ ἰ0 σὰ ὑγοραγα- 
οι ἔος [86 οπὰ. 

ΟὐΈΒΝΕΙ, (ἰπ δἰ ἰἶοπ ἴο [8086 οχίγαοίϑ σίνθῃ ὉΥ 
Βίδτκο δΌΟΥΘ) :--- Μδῃ} 11{6 15 ὁπὸ οοῃίϊηυ8] ργθρδγα- 
τοι ἴον [86 τηδυτίδρο- ΘΌΡΡΟΥ οὗὨ οἰθγῃϊνγ. ἯἨΐ8 Ὠρασί 
ἐβ ΗΪ8 ἰδαῖωρ. [8.0 αἷδοὸ ΟἸβιιδύβθῃ δπὰ ΑἸΐογὰ, ὑπαὶ ποῖ 
ἴδηρσο, δε6 ΔΌοτο.}] ΒΥ ἴδ6 τροι 008 δπὰ ἀρεῖγοθ οὗἁ 
᾿υεΐβ ϑου], Β6 ζοϑβ ἔοτί ἢ ἴο τηϑοὶ [86 ὈτἀορτΤόΌοπι, δηὰ 
διαϑίθῃϑ ἰοπαγὰ μϑάυθῃ ὉΥ̓͂ ἰ86 νἱγρίη ρυσὶ οὗἁ δἷ8 
᾿.--ΤῊο ΟΠυγοῦ, Ὀοΐοτο 89 ἀπ ὡς ον ης οὗ 
οἰετηϊίν, 18 δἰ τσαγβ ἀἰνϊ ἀοα δηᾶ τηϊχοὰ.--- ΤΤᾺ6 πίϑάοσα 
Θομαὶϑίϑ ἱῃ Ὀδίησ ΔἸ Υ 8 γοϑαγ, δηὰ ἴῃ οοηδίδηϊ ΓΘ- 
ΤΩΘΙΏΌΓΔΏ6Θ οὗ ἴπο Ὀγίὰ ΠῚ 8 ΘΟΙΏΪΠ9.---Α Ὠρδσὶ 
ὙΠ πουὺ ομασὶγ [{Ὰ10}] 18. ἃ ἴδῖὼρ τιϊπουΐ οἱ].---Το 
ΒΟΙ 688 οΥ̓ ΟΥΠΒΟΙΒ ὙΠ] ποῖ δυδὶϊ 058 δὲ [16 ΒΟῸΓ οὗ 
ἀθαιῇ.--- Τῇ 6 ἀοον ἐδ ἐλιεί  Ὁτοδαά δ] δηὰ ἔκ] πόγὰβ] 
ΝΟ ΒΟΡΘ γοιηδίπβ. Νοιδῖην Ὀὰΐ ἀσδῖἢ βῆἱβ (ἢ 18 ἀοοτν; 

δρϑῖν 15. ΟἿΡ ροτγί:οῃ.----- ΤΌ τοαζοΐ 15 ἴο ΘΙΩΡΙΟΥ͂ Ουγβοϊν 8 
οὨΐοθγ δρουΐ 186 Ὀυβίπο88 οὗ οὐῦ βαϊναϊΐοη. Βαὶ, 
ΑΪαθ, ΠΟῪ ΤΩΔΩΥ͂ ΒΟ 5] ΡῈ! ΗΟ ΤΩΔΩΥ͂ Δ8]6600] 
ΗΟῪ πιΔΩΥ͂ βοϊζοὰ πίϊῃ ἸΘΙ ΠΑΡ ΗΟ ΤΩΔΩΥ αυΐῖθ 
ἀοδὰ |---ΒΌΒΚΙΤΊ :--ὲουλα ΟἸ τ Δ, Εὑκὸ [00] 8} γίν- 
Εἰηβ, οομῖοηῦ {ποσηβοῖγο8 ΜΙ ἃ ὈΪαζίηρ Ἰδτὰρ οὗ δὴ 
ουϊπαγα ρῥγοζοβείοῃ, τὶ πουῦ βοουσίηρ δὴ ᾿ηπτατὰ ῥγίῃ- 
οἶρ]6 οὗ στδοθ δπὰ ἴονο, σι ΐοῖ βδουϊὰ πηδϊηἰαὶῃ ἰδδὲ 
Ῥγοζοββίοῃ, 88 {86 οἷ] τηδὶ υὐαΐπ5 1Π6 Ἰαῶρ. Ηθηςσα 186 
ἴσια τίβάοτα ΘΟ βΒ8 ᾽ν ἰδίην οαγὸ ὑδαὺ 1Π6 γοβϑοὶ 
οὗ ἷβ μοαγί τη  Ὀ6 διγηϊβῃθα τι} [Π6 ρταοαβ οὗ {80 
Ηοῖν ϑρίγὶῦ, 88. ἃ ὑγουδιϊϊηρ δὰ δοϊαϊηρ ῥτὶποὶρ[θ.--- 
ΤῊο Βυίἀορτοουιλ Μ111 οογίδ ]Υ οοσλο, ἱδουρὰ αἱ Ηἰβ 
ΟΥ̓ πο: 1. Βδϑβοι ΒΑΥΒ: Ηθ ΤΩΔῪ οοτηο (Οοὰ ἰ8 
υδὶ δηὰ π|}} τοναγὰ, οἱς.): 2. δ: ΒαΥΒ: Ηο π]]] 
οὐδὸς 8. ΒΔΡΡΥ͂ ἃγο ἴἴοδο ΤΟ γχὸ ἔογιἢ τὸ τηϑοὶ Ηΐπα. 
-- Το Ἰδτὴρ οὗ ῥγοΐδββϑίοῃ Ὑ1}} οογίδί ὩΥ ρὸ ουΐ, πο ἢ 
888 ποῖ ἃ δβίοοϊς οὗ στδοθ ἰοὸ ἔδοὰ 1ϊ.---ΤΏοθο το που]ὰ 
Βαύθ ζτδοο, τηῦσδὲ ἤδΥΘ ὑἰγπη 6} ΤΘΟΟΌΓΒΘΟ ἐο ἕδοηι ἐλαΐ 
δεῖϊ, ἑ. 6... ἴο ἴῃ6 ογ ΔΉ 665 δηα ΤΩ6Δ}8 οὗ ρΙδοο.--- ΤῈ 6 
ἄοον ἰβ βυϊ ασαϊηδὲ ἱποῖῃ: (μ6 ἄἀοοῦ οὗ ΓΕρΡΘὨΙ8ΏΟ6 ; 
106 ἀοοῦ οὗ ὨορΡ6: μα ἀοοῦ οὗ δβαϊναϊίοῃ : δυυν [Ὁ 
δυο; Ββῃυϊ ὈΥ͂ Ηἰΐπὶ ἐλαΐ δλιίίείδ, απαὶ ποτ οαπ, ΟΡ6Ά.---- 
ΝΑΒῚ :--- ΤὭγοο δοαὶ 60}18 7611] ἀροὰ (86 ὑπνῖβα υἱνῦ- 
ἴῃ; 1. Τμοῖν ἰδῦου τγὰβ ἰοβῦ, 411 [886 Ῥγοραγαίζοῃβ 
ἡψῶ δὰ τηδάρσ, [86 ἰατὴρ8 πἰοἢ ἸΘῪ Δα ρυγολαδοά, 
{86 διηουμπὶ οὗἉ οἱ οοῃηδυπιοᾶ, ἴΠ6 “014, ἀδτὶς ΒουτΒ οὗὨ 
ναι μη, 2. (86 Τρρογίυη! Υ οὗ τϑάγοβϑ; 8. {πο ὶν 
ΒΟΡΘ γῦδϑ ἰοϑὺ ἴον ουοῖ.---ὶ 5. 

ΒΕΟΒΊΤΊΗ ΒΕΟΟΤΊΙΟΝ. 

ΤΗῈΕ ΕἾΝΑΙ, 50 ΟΜΕΝΊ ΑΒ ΒΕΤΕΙΒΌΤΙΟΝ ΟΝ ΙΝΟΙΥΙΌΑΙΞ. ΤΗΙΒῸ ΡΙΟΤΌΒΕ ΟΕ ΤῊΝ 
ἐ σΌΡΟΜΕΝΤ. [ΤῊ ῬΑΒΑΒΙῈ ΟΕ ΤῊΝ ΤΑΙΕΝΤΗ] 

Οβαρτκε ΧΧΥ͂. 14-80. 

Εὸτ ἐλε ζίησάοηι ὁ) ἀδαύυδη, ἐβ [6 18] 1 88 ἃ τηϑῃ ἰγαυθ]]ηρ ἰμἴο 8 [δ οουπίτυ [ρΟΪ ΠΡ 
αὐτοδά, ἀνθρ. ἀποδημῶν], τὐδο [. Ἠδ6] οα]]εα 59 οὐτῃ βουνδηΐβ, δηὰ ἀδ]σογθα ἀπίο {μθπὶ 
ἢἷ5 ροοάβ8. Απά υπίο ὁ0η6 ἢθΘ ρᾷΥα ἔνο ἰδ᾽θηΐβ, ἴο δῃοίῃοσ ὕνγο, δῃἃὰ ἴο Ὡῃοίοῦ οὔθ; ἰὼ 
ΘΥ̓ΘΓΥ͂ τη8 ΒΟΟΟΓαΪῺρ᾽ ἴο ἢ]8 ΒΕΤΘΓΑΙ ΔΌ1 ΠΥ [18 οὐστι ΔΌ]ΠΥ, κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν] ; ἀπά 
βίται ρ αὔνσϑυ ἰροῖκ δ18 ἸΟΓΗΘΥ [Π6 ποπί δυγοδᾶ, ἀπεδήμησεν]. ΤΆδη [6 {πμδὺ ᾿δα τϑοαὶν- 
δα 1η96 ἅγθ ἰ41]6πὲ8 τγθηῦ δπα ἰγδαϑᾶ υγιμ [ῃ6 βαῖὰθ [υγ10}} ἐμ θα, ἐν αὐτοῖς], «πα τηδᾶ6 ἐλεπι 
[σαϊη64]7 οὐμον ἅν ἰδ]εηῖβ. Απᾶ }ικουσίβο [{ 1 Κϑυσῖ8θ α͵8ο, Ὡσαύτως καί] πα (δαὶ λαά 
γεσεϊυεα ὑπο [188 ὕτγο, ὁ τὰ δύο], ἢ6. 4180 ραϊπϑᾶ οἵμδσ ὑσο. Βιυιΐ 8 ἰῃδὲ δα τβοοϊνϑὰ 
οὨδ [Ὁ8]|6}{} ντϑηῦ δηὰ ἀϊρρεὰ [ἀρ] ἴῃ ἐΠ|6 ϑαυίῃ, δῃὰ μϊα δ 1γ18 Ἰοσα ̓Β τῆοῃθυ. ΑΥἾΘΥ 8 
Ἰοηρς ὑἴταθ ἴἢθ Ἰοτὰ οὗ ο86 βαυνϑηΐβ οοτηθί]), δηα σθοϊζοπϑί χιδα ἔμ. ΑΑπα 8ὸ 8 ἰπδΐὲ 
᾿ιδὰ τϑοϑινϑᾶ: [86] ὅγϑ ἰδ θη β οϑῃθ δῃὰ Ὀσοιρῃῦ οὐμϑγ ἅνο ἰδ]θηΐβ, βασίηρ, μοτᾷ, ὑμοὰ 
ἀο]νογθάϑε ἀπίο τὴ νο ἰδ] ϑηΐ8: Ὀδ6Πο]α, 1 πᾶν σαϊπθα Ὀθ8146 ἰῃθηλ" ἔγϑ ἰβδ]θϑηΐβ το γΘ 
[οἱμὸσ ἔνθ ἰδ]ϑηΐβ Ὀ681:46 {Π6π|, ἄλλα πέντε τάλ. ἐκέρδησα ἐπ᾽ αὐτοῖς]. Ηΐ8 Ἰοτὰ δβαὶὰ 
πηΐο μἰπι, ΥΥ 6}1 ἄοπο, ἐλοιῖ ροοά δπᾶ ἔδι μέ] βοσνδηΐ: ἰβοὰ μαϑὺ Ὀδθη [δι] οΥοῦ ἃ 
ἴδεν Ὁπηρβ, 1 Ὑ7}}} τλᾶῖκο (866 ΤΌΪΘΓ ΟΥ̓́Σ ΤΏΔΗΥ͂ ὑπΐηρ8:" δηΐοσ ποιὰ τηΐο [6 ἸΟΥ οἵ (ἢγΥ 
Ἰογσά. [πὰ] Ηδ αἶβο (μα Πδᾶ τϑοθισϑὰ [8] ὕνγο ἰδ θη β οᾶτὰθ δῃᾷ 8814, ἴωοσὰ, ἕπου ἀθ- 
Ἰινογθᾶβε απΐο π|6 ὕνγο ἰδιθηίθ: Ὀθιο]α, Γ ἤανθ ραϊποά ὕψγο οὔμϑὺ [816 η8 Ὀ68146 {πθπι. 
Ἧ!8 Ἰογὰ βαι ὑπΐο ἢϊπὶ, ΥΥ͂ 6811 ἄοῃθ, σροοᾶ πηᾶ ἔδιςῃι] βογναπῦ; μου ἢαϑὺ Ὀθθη ἰδ δα 
ΟΥ̓́ΘΥ 8 ἴδτην ὑπίηρθ, 1 π 1} τηᾶκὸ (66 σΤυ]ῈΓ ΟΥ̓́Θ ΤΩΔΗΥ ἰπὶηρβ:ἢ δηίογ ὑθοὰ ἰηΐο {116 ]0ΟΥ 
οἔὗ ἰῃγ ἰοτά. Τθα μ6 δῖοι [ψ}}10] ᾿ιδὰ τϑοοϊνεα {6 ομθ ἰδὶθηὺ οδηθ δῃὰ βαϊὰ, ᾿οσὰ, ὦ 



442 ΤΗΕ ΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΧΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

Κπον ὑμ66 {πᾶὖὺ [που αὐ 8. δα χηδη, ταδριὴρ ΒΔΓ ἴΠου Ὠαϑὺ ποῖ βουσῃ, δηἃ ρϑί ΠΟ ΠῚ ΚΝ 
256 “Ὦ6Γ6 μου ᾿αβύ Ὠοὺ βίγονθα ἢ ΑΠΑῚ τνδ8 αἴγαια, δηα ποῦς ἀπα διὰ ἰῃγ ἰδ]θπί ἴῃ (Π6ὶ 
20 Θδυί : ἰο, ἐλογα ἴῆοι μαϑὺ ἐλαέ τ (Βῖπ6 [(Βοὰ μαβϑὺ {μϊπ ονγη, ἔχεις τὸ σόν]. [Ἀπ] Ηΐ9 

Ἰοτὰ διιϑιγεγθα δηα 8814 απίο ϊπι, Τ᾽ λον τὶοκϑὰ δηὰ βου] βαγνϑηί, ἰοὺ Κηθνοβὶ (μαὲ 
21 1 ὐϑὰρ ΜΏΘΙΘΙ βονγθὰ ποῖ, ΔμΠα ραῦμοΥ ΒΕΙΘΊῚ μᾶγθ πού βίσονθα : [7] 1 ΤΠοὰ Οὐρὶ ιοβὶ 

ὑπογθίογθ ἴο ᾶνϑ ρυΐ [ἤτονγη, βαλεῖν] 15 ΤΥ τη ΕΥ̓ ἴο {Π9 ΘΧΟΒΒΉΡΘΓΒ, 8πα ἐδδη δἱ ΠΥ 
28 σοχηΐϊηρ 1 Βῃου]ά ᾽να γαοοῖνθα τη 6 ΟὟ ΜΓ 1ΠῈ ὈΒΌΓΥ τ ΝΟΣ Τακα {μοσοίοσε [88 
29 ἰδ]θηὺ ἔγομα Ὠΐμ), ἃπα ρῖνϑ τέ απο Ἀϊὰ πνμιοι [010] μαῖα [86 (6 ἰδ]θηΐθ. ΕὟΤΧ πηΐο 

ΘΥΘΙΥ͂ ΟΠ6 ἰῃδΐ ἢδι]} 8}14}} Ὀ6 ρΊνθη, δηᾶ 6 8ῃ}8}} αν δουπάδῃςοα: Ὀὰϊ ἴτγοιῃ Ἀἰπὶ ἰδαὲ 
80 δαίῃ ποὺ 8}8}}] 6 ἱβδκθῃ δσδὺ δυϑὴ {1)ὺ τ ]οἢ Ὧ6 δίῃ. Απᾶ οαβὲ γϑ 8:86 Ὁμρσοβίδθ]θ 

Βοσυδηῦ Ἰηίο [{Π|6, τὸ] οὐνοῦ ἀδΥΚΉ 688: {μι γθ 81.811 Ὀ6 τγθορίῃρ, δηᾶ ρῃδϑῃὶηρ οὗ ἴϑϑὶῃ, 

Δ εν. 14.--[1}6 1 ογρο δέου οὗἨ 16 ΑἸ ΠοτΖοά ΥὙ ογδίοῃ [8 τιητεοσγβηιοὰ δὰ ΠΟΒΘΟΟΜΟΥΙ δηὰ ηοἵ Τσπηᾶ ἴπ [πὸ ΘΑ ΕΥ 
ἙΔαΙ δὰ Ὑογείοηδ. 1Δηρὸ ἰηποτὶδ 6 ἐὰ (ΥἱΖ., ἰδ9 ϑο5 

οσ. )οέφε. Μογοι ἐπ ἰοο. ἰδ οδ 

Τα 
τίοηδ, δοιὰ ἰσϑηδίβίο δ}: ΑΌΡ σῷ α τηαῃ, ροίπρ αὐγοαά (ἙἘπεϊὰ: 

ὥσπερ 46 ἀαἀπαπέαροαοίοη, Δ Μδτκ χὶὶ, 84: οοτηρ. Βοια. Υ. 138. 1 πὸ ἰηἰδθηἀεὰ ἰο 

18οῖ5 : ἐξ ἐς; Ετ δηὰ (οδεδηϊ οσῖςξ αἱ! ἴπδεῖ- γ6γ. 18):0 
να ϑοιοΐδ οἷσι Ἐθργοἴδομ 6}, οἴς.). 846 ἰ,ηροῦν 

ϑοπηθοί ἴδ0 τ’ }019 μασδὺϊθ στ ὥσπερ, δπὰ ἔθη 10 διὰ 6 οὕτως πιὰ δὴ δροάοοίϑ βασι αδ: οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν. 
θρώπου ποιήσει, ον οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τ. ἀνθρ., »εθϊο ἢ τταδ αίνϑῃ ἀρ οἵ δοουπμξ οὗἉ ἴ86 Ἰουσί αἵ 
ῖδλο ὑτοίΐδδίβ, ΑἸογά ἱμίη κα, [86 6}}}ρ518 18 τὶ ΠΥ δυρΡ! ὰ ἐπ ἴμ6 Αὐϊμοτγίζοὰ ἘΔ Ω 5} Υ οτοίοη.--Ρ. 5.1} 

3 γον. 16.--[ΚΟοὰ, Α. Ἐπ, Β΄. Ο΄. ΤΠ)... Ια. ᾿λοδιλδηη, δηὰ Ττοο} 168, τοδὰ: ἐκέρδησεν, Ὺο ραϊποά. ΑἸϊοτὰ {δ κα, ἰὲ 

86 [ἰηδετίϑα ἤζοτι γογϑ. 1ἴ δῃὰ 22. ὙῺΟ γοδάϊ!ης οὗ 1.9 ἑέεαέ γδο.: ἐποίησεν, 5 δυδίδἰηοὰ ὈΥ Οοά. Βίπαιϊξ,, διὰ σοίαϊμοὰ 
ὉΥ Τιδοδοπάοτ δηὰ ΑἸώνά. Βυΐϊ [8 ΤΠΡΆΠΙΩΕ. ἰ8 [86 Βδιπιο: δ φηααα, (. 4. λό ργοαιμοσεα, λ6 ρσαΐϊπδα, κθὰ 3858 80 τοηάεγεὰ 
ὉΥ ἴδο ΕἸ ρΠ5ι Ὑ οτβίοπδ ὑχγοσϑάϊης μα οὗ 109 ἰϑῆγβ8. 3:6 Οοπϑδηῖ ἐὴ ἐθ6.--. 8.} 

8ιΎοΥ, 11.--ἰὉορ. ὁ τὰ πέντε, ἐλ ῆῦε, νοτ. 16. Τ8ο λαβών [6 ὨΘΟΘεδατΠΥ ἰταρ! δ ἴὰ τ89 δεοοπὰ εἶδαρα, δυὲ 
Βσπδο ἴ.6 ἱπτογροϊδίΐοῃ λασ γεσοέτδα (0Υ ταῖπου ἰπ (ἢ 6 ἐπι ροτῖ. : γϑοεέσοας ἰο Ἰαδβεοὰ. ΤῸ νοτὺ οἐδὴ 6 φ6δὶ] 
Θεθοκ. Εννδὶα ἐπ δῖοα ἰλ9 ασϑοῖς ὑγθυ [ἢ 818 νοσϑίου : Α' δάπϑδὸ σϑισανν ατολ (6) α͵6 νιοοέ ἀπε} αιραί. Ἐπὶ ἐαέε 

ἴοο μδτϑι, δυὰ τγου]ὰ ηοί ἀο δὲ 11] ἰῃ Ἐπα δ8. βοῖηθ Μ538. δὰὰ αἴος δύο: τάλαντα λαβών, πΒιοὶ 15 ἰτοσσῃ οὐ ὉΥ 
80 ἑεα, σδο., ΤΙδοβοπάοτγ, ΑἸογὰ, οἰο. 1ωλομπιδπη δηὰ ΤΊΘΡΟΙ 168 οὐ αἷδο ὯἸΔ6 πογὰδ: καὶ αὐτός, λ6 αἷδο, 'ὰ ἈΝᾺ 
ΣΟΥ ὅγτὸ βυδίδι ποὰ Ὁ Οοάά, Β.. Ο., δῃὰ αἷδο ὈῪ Οοά, βιηδίτἰςπα.--- ΡΒ. Β.] 

4 ον, 18.--Ἰ ἰδομηδηη δὴ τάλαντον οτος Α. δηὰ δηοίοπὶ νου βίο 8. 
δος. 18.--1δοδτηδηπη, ΤΙδοβοηάοτῦ, [Ττεκοῖ]οδ, ΑἸΐοσὰ], τοδὰ: ἔκρυψ εν, ἴοτ ἴμο δαί. γδ6.: ἀπέκρυψε, φοοογάϊης ἰο 

τηοβὶ νἰίηοδδοβ. [Ὁοά, Βίπαδιε, Κουσγίεο τοδὰδ: ἔκρυΨ ε.--Ρ. Β.] 
6 γεν, 20.--ΤῊ9 πογάβ: ἐπ᾽ αὐτοῖς, δεδέδο ἰλόην [16 ΘΩΔΌΪ ἢ οδΌ66 οὗὨ δ8 καἰ], ἢετΘ δῃὰ 1ῃ υδσ. 29 δσὸ οτηϊιοά ἴῃ 

Οοάά. Β.., Ὁ... Ια. αἃἱ.. [δἷδο ᾽η Οοὰ, 8[πη41}], δῃιὰ δι τοῖο ὉΥ Γδομδηη δπὰ ΤιδομβοηάοσύΌ, ΤΏΘΥ ΤΩΔΥῪ Αγ δε δι ἀοὰ ἴοὸ ἰ3" 
δἴθδϑδο ἴῃ τη 661 Οὗὁ [09 ΘΧΡΓΘΒδίοΏ. 

γον. 91.--ἰ Τλοιρ 18 ΔῊ ΠΠΏΘΟΘΒΑΤΥ ἰπἰοτροϊδιοη, δὰ ΒΒ ου] ἃ Ὅ6 οτη ἰδ, 85 ἴῃ γϑσ. 233.--Ρὶ 8.] 
8 ψον. 41.--ἰπλὲ.: ἑλουρ τοαϑὲ (μδδὲ θ66η) μιέῤλ γι οὐεδν {ξεέα, 11 «οἱ! 8εὲὲ ἰλδὲ οὐαν' πριολ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστὸν, 

ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω. 
Ὑοτγαίοπβ οἵ σονοτιἶδὶδ, Ἐοπάστοἰς, Οὐπδηῖ,--Ῥ, 8. 

9 γοτ, 23.--ἰ Ἕσπῖρ. ποῖο 8. τνοτ, 31.--Ἱ 

Βο 100 Θοσιπδῃ Ὑοσοΐοπδ οὗ Γαίδοσ, (6 οῖίο, Εψαἱὰ, Τδῆσο; δίϑο ἴμο ΕπρΊ δὰ 

10 ον, 94 --ἰ ΤῊ Βείεἰδῃ Β[0]68 ΒότΘ δῃὰ ἴῃ τοσ, 96 τοδὰ δέγαιοδαῖ, [ἢ 8 ΤΆΤΟΤ ΌΓΙ. [ὉΓ δέγϑιο, δὐγοιαπ, 1 10] ον οὐ Βοῖα, 
85 οἰβοννἤογο, ἴπ6 Βρϑ]ηρς οὗὨ [86 ΑἸ. ΒἰὉ]6 --Ρ, 8.} 

Δ1 Ψ ον. 26.--[Α ᾳφυοοίίοη οὗὩ δυγρτίδο δηὰ ἀἰβρ]ολσιτα, δη ἃ Πόπ66 τ ἢ δὴ ἱπίοστοχαξοη τδτκ, 88 ἰη [ὁ δὲ. Ὑ αἷς. Οοτεῖ- 
ἄαϊα, ΟδιηΡΡο], οδῃξ, δΔη ἃ ΠΘΑΓΥ 4}} τ 6 Θϑγίηδη ογϑθίομδ. Ὧο Ὑὐοιϊίο βιὰ 1,Δησο, ΒΟΎΟΥΟΥ, τοραγὰ Εἴς 85 8ὴ ἰγο 62] ὁσα- 
οοϑδίοη. ἴθ ΜΠΟΝ ο889 ἴμ6 Ραποϊυδλίίου οὗὨ ἔθ ΑἿΩ. ΒΙ01]9 Βοοίοις 8 οἀϊτίοπ (60]0}} ἰ8 οοστοςῖ. Τὰο Βιίμδη Β[Ὁ168 μεθ 8 
ρῬογίοά.--. 8. 

18 ΨΥ, 27.-- [Πληχο: λέπιοονίεπ. ΤῊ νοτῦ βαλεῖν οχργοδεοδ ποί [δ 6 ποτ  Β] ΘΕ βμ689 οἵ ἴδ) 6 ΤΔΟΠΘΥ͂ ἘΠ ΟΝ τλϑ 8 φοσὰ 
εἰ οἵ Θοά, θαΐ [6 ροτγίεοϊ ϑαδο ὙΠ} οἷ 10 τ χοῦ μα τθ Ὁ66η τηλᾶο ἴο ὑτοάτοθ [πἴογϑδὶ [ἢ ἴΠ9 μοπὰβ οὗ Ὀγοίκοσβ δοὰ ὕ88κ- 
ΘΓδ, 80 [ΘῊ 85 ΠΟῪ ΤοΟοΙγϑα ΠΔΟΠΘΥ͂ οη ἀοροαίς δὲ ᾿πἰοχοδὶ δηᾷ Ἰοηΐ 10 [0 οἴμεοῖϑθ δὲ Εἰ σΠΟΣ σαῖθϑ.--  Β.} 

18 γεν, 21.--ἰΣὺν τό κφ, ἴτοτα τόκος (τίκτω, τέτοκα), ὈϊΓι; οἸΠὰ; ραίη, ἱπεοτοδέ, 'π [μ9 ΣΧ ον ὭΣ). Τὴ 
Ῥδδβδσο {0 0}166 ἴδ. ἸΔυΤ Ά]Π668 οἵ ἐδκίπης ἱπίοτοδε, ΤΉΘΤΘ ττδϑ ἃ βαυίηξ ἰη [86 δποίϑηϊ ΟΒατοΣ, γίνεσθε δύκιμοι τραπεζῖται 
(Οτίχϑη, οπ »(αξέ, χχὶ!.)., Ὁ οἢ ττδδ διϊσ ρα οὰ ὕἤο ΟὨτίϑι, δῃὰ ΤΩΔῪ ροδδί ὉΪΥ ἤνθ Ὀθθὴ ἀδενοὰ ἵγοσω 1818 τ ΣΒΘ, 85 ἜΧρΓαθ3» 

περ ἴδ) τηογαὶ Ἰθβδοη οὔ ἐμ5 απὰ (μ9 Κίπάγοα ραγβῦ] ἢ 1υκο χίχ, 366 Βυτσξπ᾿ δ Τλοϑαυγιδ, δυὃ τραπεί.--Ῥ. 8.) 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤΨε ϑισιάποαίι ἐλό Ῥαγαδῖε οὗ ἐδλε Ταϊεηί.--- 
Τῃ ἰιΐπ ῬαΡΆΪ6 86 ἰάρα οὗἁ τοι θυ ΟΠ, 88 αϑδοϊ πρς 
ἰμαϊνίάυ 81] ΟἸ γἰβιίδ 5, σΟπΊο8 ῬγοσαΠΘΏΓΥ ἔτ χὰ : 88 
[6 δτϑὶ τοξοιτοά ἰμδὶ τοι θυ οη ἰο οῇοθ ὈΘΆγοσβ ἴῃ 
186 ΟΒυτοῖ, δηὰ ἴλ6 βοοοῃὰ ἰοὸ 186 Οδυγοῖ ἰἰβ6] 88 ἃ 
πῆοϊθ. ΑΒ ἰδοτθ ἴῃ6 ἥοτσαου Ῥϑγα θα Ἰαϊὰ 1ῃ6 δίγεβϑϑθ 
ὍΡΟΣ {86 τίσ 1] 688, 1 ο τη] το] ρῖοπ, ΠΘΓΘ 6 ὮΔΥΘ 
{86 τοαυϊγοιλθηξ οὗὨ παιο Ὁ] 688 ἰῃὰ Ρογβονοσίησ, υἢ- 
ποατὶοά Πα  Υ δηὰ δοι νυ ττουρῇῃ ἰδ ϑρί τι. 
[Οοταρᾶτγθ {86 τειηθιῖκβ οὗἉ Ττθη ἢ : ὟΥ Π116 [86 νἱγρῖῃ5 
ἼΘΙ Τοργοβοηϊθὰ 88 τοαΐξέπσ ἴον [ῃὩ9 Ι,οτὰ, τὸ ΠΑΥΘ 
Ὦδτα ἴμ6 Ββογυνδηίβ τοογζχὶπρ ἴον Ηΐ. ΤΈΘγο {μα ἰῃ- 
ποτὰ βρί γι 8] τοϑὲ οὗὁἨ 86 ΟἸτιβίδῃ ντὰ8 ἀββου θ6ἀ--- 
ΔΟΡῸ 18 οχίοσημδὶ δοίυϊυ. ΤΏογο, ΟΥ̓ [86 οῃὰ οἵ 
(06 ΤΟΟἸΪΒῺ τυἱγρίηδ, γὸ τὸ νασημεὰ δραϊηϑί ἀθ: 
οἰοηβίουβ διὰ ἀθοαγθ ἴῃ ἰμ6 ἱππαγὰ βριγϊυα] 118-- 

ΠΟΓΘ δραίϊηβδὶ β᾽ Ἐρρἰβηη688 δηὰ βὲοι ἢ ἴπ οὰγ οαἰπετὰ 
γοοσαίίου δηὰ ποτῖς. Τμδὺ Ραγαῦ 6 οηΐοτοθὰ ἴπὸ ποοὰ 
οἵ Κοορίῃρ ἴδ 6 Βοατὶ τ 8}} αἰ ροιοο---- 15 186 πορὰ 
οὗ εἰνίης, 8}} αἰ] ρθηοθ 8180 ἰοὸ {86 ουἱϊνατγὰ ποτὲ, ἴἴ 
πὸ που]ὰ Ὀ6 Τουμὰ οὗ ΟἸτῖϑὲ ἰῃ Ῥ6δ806 δἰ ἰδὲ ἀδγ οὗ 
Ηΐβ ἀρρϑαγίησ. ΑἸδογὰ 1 κουίβα τοίδυβ 1818. ρδιβὺ}8 
ἴο ἴπ6 αοὔέθέ βἰὰ6 οὗ 186 ΟἸ τιϑεῖδυι Ἰ1 ἴδ, τ} 116 ἴὰι6 ῥτθ- 
οοὐἀΐῃσ ῬαΓΘὉ]6 βοὶβ ἔοσίῃ ἰμ6 εοπζεπιρίαξφε διά, 
εἰ ΠΉργο, 186 10ΟΙ 5 ἢ Υἱγσίη8 116 ζγοπι ἐλίπλίης (λεῖν 
»ατγί ἰοο φαδῃ---οτο ἴθ πο κοῦ βοσυδπὶ [8118 ἥγοπι 
ἐλέπζίνισ ᾿ὶδ ίοο λαγά, ΤῊ Ῥαγδθὶς 15 81}}} οοποοπιοὰ 
πὶ ΟἸτίβι Δ 8 (τοὺς ἰδίους δούλους), δὰ τοὶ (89 
ποιὰ οἱ Ἰασρθο. ὯΝ 8 τωυδί γετηθτι 6 Ὁ ἴμ6 τοϊαίίοη οἵ 
τηδϑίοῦ δῃηὰ βίανο, ἴῃ ὁγάϑσ ἰὸ υπἀοτγβϑίδη 818 ἀθ γοῖ- 
ἵπῷ ἰο (βοτὰ Εἶθ ργορετίυ, δηὰ ρυ ϑΐηρ ἴμοτὰ ἴον ποῖ 
(τι οἰἰγίηρ ῖτὰ ᾿ Βαΐ {18 τᾶν 6 υπἀοτγϑβίοοι δὲ 
γ76}} ἤτοσὰ {π6 Βίδη-Ροἰπὶ οἵ ἔγϑδ ἴδ ῇρον.---Ρ. 5] 

ΑΒ ἰδ τεβϑρϑοίβ ἐπα τοϊδίίομ οὗἨἉ {6 Ῥδγϑθ]ο οἵ (ἢ9 
Ταϊονιία, ἴο ἴὴη6 ῬᾶΓα}}9 οὗ [6 βουπάε(λἤπα) ἰῃ [πὸ 
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χἷσ. 2-2}, ἴθ 8. Βοσδο ναὶ ΔΗΔΙΟΡΟΙΒ ἰο [86 τοϊδιίΐοῃ 
οἵ 186 ΡΑγϑΌΪο οὗἨ 1.6 τηαττίαχο οὗ (6 Κίηρβ ὅοῃ, οἷ. 
χχὶϊ, 2, ἴο [86 ῬΑΥΔΌΪΟ οὗἨ ἰδ6 ΚΌΡΟΥ, μυκο χὶν. 16. 
Ὗ 6 τοῦβὶ ποῖ Ὀ6 τηΐδ]οα ὈΥ [16 ΔΡρϑδγϑῃοο οὗ ᾿ἸΚο 688 
ἰηϊο ἃ ἀδηΐαὶ οὗ ἰδ6 ἴδοῖ, ὑπαὶ τὸ πᾶν ἰ0 ἀο Βογὸ πὶ ἢ 
δὴ διίοροί μοῦ ΠΟῪ απὰ αἰ δοτοης ρϑγαθῖθ. ΜΟΥΟΡ 
ΒΔΥ͂Β: “76 ΔΗΔΙΟΖΟΙΒ ῬΔΙΔΌΪΟ ἰὰ 100 χὶχ, 18 Ὁ Ὀ6 
τορδτά θα 88 ἃ τηοἀϊβοδίίοῃ, πιο ἀτοβ6, ἰῃ ΟΥΔῺ 6 1108] 
ἐγδαϊοι, οὗἨ ον ρτοβοηξ οὐ οἰ ηΔ] δῃ ἃ βί τ ρ] 6 ῬΔΓΆΡ]Ο. 
ἴῃ ἴα ἔοττο ἴῃ [0Κ6, ῬΡΓΟΌΔΌΙΥ δὴ οτρί δ] δηὰ ἱπάθροῃ- 
ἀδῃῦ ρϑγϑὉ]6 (οοποθγηΐπρ' (ἢ 6 ΤΘὈΘ]]]ο.8 Β006615) μδα 
Ὀοοοιο ὈΪομἀοα νεῖτἢ (παὺ Οὔδ6 ἰδ] ουῖβ (οοτρ. βίγαυβ8, 
ἱ, 686 8α. ; Εἰ να], "Ὁ. 839 βα.).) ϑξυοι ἃ ρογίοοϊ 60ῃ- 
ξαδβίοη οὗ ΡΑγϑῸ]6 τὶ δοίίοη πουἹὰ Ὀ6 ἀἰδοιγάοα αἱ 
ΟὯ66 ὈΥ͂ ἃ σδΡΟΙ] οδεϊμλδὶθ οὗὨἨ [89 ῥγδοίίοδὶ ἀοοίγ αὶ 
ΒΟΟΡ6 οὗ {π6 ἴοσιαθοσ. Τμδῖ που]ὰ δ᾽ οοίθον βοὺ δϑί 8 
Ὧ6 [Ὁ] οί αἰϊουδνο (οὗὨ Μογου): “1 ννὸ οηΐοι- 
ἰδίῃ ἰ86 ἱπουρας ἰλαὺ (Π6 ΡΑΓΔΌ]68 ἴῃ [10 δη ἃ {Π 086 
πῃ Μανίμονν τόσο αἀοἰϊνοσοὰ ὈΥ ΟἸτίϑιὶ αἱ αἰδογοηὶ 
ἐἰμλ68, γὸ ταυϑὺ οἰὐμον δά τὶν 6 τππηδευγαὶ βαρροβί- 
ἔοι ἰδὲ ὑμμ6 Βα ρ ΟΣ ἔοστῃ ἰη Με 88 {μ6 ἰδοῦ 
(159 Κογῃ τηδίηἰδί 8), οὐ οοῃίγϑαϊοι {16 παρρδῖνο ὉΥ 
δηϑαυλῖησ ὑμδὺ “9685 ἀοἰϊγοτοὰ 80 ῬΑΓΔΌΪΟΒ ἰῃ Μαΐί- 
ἴον ΘΑΥο Δ ἰΠ086 ἴῃ 1Κὸ (ΟΝ οἰ οστδοθογ, 
Νοαη ον). Τα ἰάθβ οὗἁ ““ βἰτηρὶον " [88 ποιίμπίηρ ἴο 
ἀο ογο, Ὑμογὸ, 88 οὐϑῃ ἀθ Υ οἱ δοκῃον]θάροβ, ἰῃ6 
ῬΘΓΔΌΪΟΒ ἃΓῸ ᾿ηογηλ}ν Αἰδογοηΐ ἴῃ (Π οἷ βοορο. ΤῈ6 
αἰ δόγομοθϑ ατὸ ῥἰαΐη: 1. Α8. ἴὸ ἔποὶν τοβρϑοῖνθ τηο- 
ἔγεβ. [πὶ 10Κ6, δεδυ8 ἀοϑῖστιβ ἴο τοροὶ {86 βυρροΒίὶ- 
ἴίοη ἰμαὺ [π6 δαἀνθηὺ σου] βοοι, οὐ ἐπιρεϑάϊαίεἶν, ἴῃ ἃ 
ΘὨΣΟΠΟΙΟρΐοΆ1 Β6ΏΒ6, ΤηΔ το ἰΐθ Δρρϑασγβῃοο; ἴῃ Μαῖ- 
ἴδον, Ηδ ἱπίθηαβ τὸ αυΐϊοίςζοῃ {πΠ6 δχροοίδοῃ {πΠ8ΐ, ἴῃ 
ἃ τοϊϊ σίου ἷξ που]ὰ δοοβ δοπιθ. 2. Τὴ 186 ἴοτ- 
ΤΩ ΘΓ, ἴΠ 6 [ογα 18 ἃ ἰσῃ-θοττι ΠΟΌΪΘ, ΤΟ γ88 0 γϑοοῖνθ 
ἃ ἰζϊησάοιῃ ; ΒΘΓΘ, ΗΘ 18 ΒΙΠΙΡ]Υ ἃ ἰδηάονγηοσ, ΤΏθτο, 
(86 Τμογ 8 ΔΌΘοηοΟ ἰβ αἰϑίβῃοθ ἰῃ δρᾶοα: Βοῖο, ἰΐ 
8. Ἰοησίῃ οὗ ὥὄπιθ (ποτ: ἐπορεύθη εἰς χώραν μα- 
κράν, ὮοστΘ: μετὰ χρόνον πολὺν ἔρχεται). ΤὮοτγο, [Π6 
Βοῖνδπίδ ἃτο ἔθη, [89 πυτθ6Ρ οὗ ἰμ6 ποῦ] ἶΒ δ, (8686 

. 86 ἴδῃ, γἰγ 8) ; ἤΘΓΘ, {ΠΟΥ͂ ΔΡΘ ἴδγϑθ, {86 ΒυΤΩ ΘΓ οὗ 
ἴδ δρίτίῖ. [π [6 ἔοττηθυ, 41} (16 βουυδηϊβ γϑοοῖνϑ 
ὁπ6 ρΡουπάᾶ---ἀΟυὈ 1685 {86 ὁη6 Θαυλ]ὶ οἵἣοο οὗἁ ἰ65ι}- 
ΤΔΟΗΥ͂ ; ἴότα, [86 ἤγϑι βογνδηὶ γοοοΐνοθ ἔνα ἰδ θηΐδ, 
(86 Ββοοοπὰ ἵπο, ἐμ [ηἰγὰ οπθ---ἰῆπ8 ποίϊηρ ἱπαϊνϊ ἀπ. 
8}1γ ἀδτοηῦ ὁπαοπντηρηῦ, αἴνοῖβο ἄσστϑοϑ οὗ μ6 ρνἱδ 
οὗ ἰδ ϑρ᾽τῖι δηὰ σσβθοοθ. ΤὭθτγο, [86 σαΐῃ 185 ποὶ ἰπ γὸ- 
Ἰειίοη ἴο (Π6 ρουπά8---Βόγ6 ΔΓ ἴδῃ ρου 8 ἔγοτῃ (86 
[6 Ομ, ὅν ρουπαβ ἔγοτῃ ἴμ6 0Π6---Ὀδοδα86 ἴῃ 6 τϑ- 
801} οἵ οἸβοἶαὶ Ὀ]6ββἴηρ ΤΩΔΥ Ὀ6 ῥαϑί 8]} γθοϊζοηΐηρ . 
Βογο, ἰδ χαΐῃ 15 ὑρτορογιἰομοὰ ἴο ἴδ ρὶ -ῦνο ρουηάϑ9 
ἔτοπη ὅν, ὕπο ἴτοηι ὑπ0---Ὀθόδαβο {πὸ γνῶ οὗ τῃ6 
ϑρίτίι 49 βοῃ οἂπ ἤᾶνο 8ὴ οὈ͵θοϊνο Ὁ] ββίηρ ΟὨΪΥ 
δεσοτάϊησ ἰο 1(5 βυθ)εοσνα ἀορστθθ. ΤΆρτο, (86 1α58ὲ 
δοσυδηΐ ἴδΥϑ ὉΡ [ἢ6 οὔθ ρΡουῃηὰ, πιϊοῖ τδῖκο8. Ὠΐτη 
θασαὶ ἰο ἐμα γοϑὶ, 'ἰπ 8 πδρίτἰπ, ἀηυβοα, 5 σα  γηρ εἰ8 
ἰάϊομ658 ; θγθ, Β6 Ὀυγίαα ἰδ ἰπμ ἰῃς οατίδ, βίῃ! γίης 
186 ρτοβιϊϊαξοπ οὗ βρίτιὐι4] οἰ ἔθ ἐο 186 δβογυΐοθ οὗ [ῃ9 
ποιϊὰ δηὰ ἰδ 68. ὙΤδογο, [16 ΣΘΟΟΙΏΡΘΏΒΟ οὗὨ [66]. 
ἐγ 18. 1μ6 οχίθηϑίοι οὗ ἱδρ ταλὰ δα γοοαίϊοῃ, {86 
Ὀεὶπρ ρ]αοοά οὐδοῦ ἴθ δῃαὰ οὐορ ἔνα οἰμ]68.; θγα, ἰδ 8 
ΔῊ ΘΕΓΓΒΏΟΘΘ ἰμΐο ἴῃ6 ἸΟΥ͂ οὗ ἰδμοῖν 1ωογὰ :--οῖῇ ΤΌΓΤΤΔΘΥ 
ἱπ ΒΑΙΤΩΟΗΥ͂ πΐῚ ΟΠ οἶΔ] τοϊαιΐοη, δηὰ ἰὴ6 Ἰαϊΐον ἴῃ 
ἩΔΙΤΩΟΠΥ͂ ἩΠ Δ {Π}0 ῬΟΥΒΟΙΔΙ βρί γἰ8] 16, ΤΈΘτο, [0 
ἰά]9 ϑοσυδηΐ γγὰ8 ρυῃίβῃθα ὈΥ͂ ἰ86 ρουῃμὰ Ὀοΐηρ ἴα κθα 
ὕσοια ᾿ἷπὶ (τοιουδὶ ἔγοτῃ οἱ 66); Ποσθ, 6 8 οαβί ἰηΐο 
μο ουαον ἀδγίζηθϑα, Θοηἀθιμηθα ἰο οἴθγμδὶ γοοθ. [Ι͂ἢ 
ἴμκο, [86 Ῥδγδ Ὁ] οἰοϑθα πὶῖῃ [86 πΟΌΪοηδα Ὀοΐῃς; 
δῃδηρσοα ἰηΐο ἃ Κίηρ, νὰ Ῥυηἶϑθ8 ἢἷ8 τσ Ό ]]ΠἸου8 
ΒΟΙΥΘΗίβ : ἰη Μαίον, 10 οΪο368 τὶ 16 ᾿υ8ὲ δἀπκΐη- 
ἰδιγαϊΐου οὗ [9 Ἰαηάονηοιν--- ΑἸ ΠοΌ ἢ (86 Κίηρ Θομμθ8 
ἰηῖο Δ}} 8)6 τῆοτο φἰοσίουδβ του μοησθ ἴῃ (μ6 ἸΔ8ὲ ρδγ- 
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8016, γοτ. 81 806ᾳ. ΤῈΘ τοϑοσ ὈΪδησθ ἴῃ (86 ἴοῃθ οΥ̓͂ 
116 νὶοκοα βοῦνδ δ ποτά, δηὰ {μ6 [οτα᾽ Β γοὐοϊ πα θυ, 
Ο8Π Πδγνο 50 οἴδοι ἰη αἰβιασΐησ οὰν οοηνίοίοι οὗ 080 
ἀἰβιϊποίμαβϑ οὗὐἨ [06 ὕγο ῬαγϑΌ 68. Απὰ ὕὑροὰ ἐπ ΐθ 
Ροϊηΐ, 1ὑ 8 ἰοὸ Ὀ6 σΔΡΟΙΣΥ ποίδα ἐπαὺ {Π|6 δοσνδῃὺ ἰῃ 
1λκθ, ἴῃ δοοογάδποο πὶῖὶῃ ἴΠ6 οὔοίαὶ τοϊαιίοη, ὙΤΑΡΘ 
πἷβ Ρουῃὰ ἱπ ἃ ὩΔρΚία ; ΜὮ116 {86 Βοσυδηῦ ἴῺ Μαίί μον, 
ἴῃ δοοογάδηοθ τ] ὑπ δρίγέμαϊ τοϊαίζου, 81.165. δ ἴῃ 
[6 φοατίδ ; ἔαγίμον, ἰμαὲ {16 ἤοστταον οὐρὰν ἴο μᾶῦθ 
Ῥυΐ δῖ8. ροϊά ἰπίο ἴλ6 Ὀδὴκ (186 οἶδα 15 γίνῃ Ὀδοὶς 
ἴο 186 ΟΠ ΓΡΟΒ) ; 16 [86 Ἰαἰΐον βου ὰ αν ἰδ κοῃ 
ἶξ ἴο 1.6 Θχοῦλδηροῦβ (Βρ᾽ τυ] οἰ 15 τὸ αὐἱοϊτοημοα ὈΥ͂ 
οοπίδοι πὶ οαγησοδὶ Ἰοδβαογὰ ἃηὰ τΘΙ6Γ3 οὗ ἐδ9 
Ομυροῦ). ΤμὰΒ 86 ΓΌΓΙΏΘΡ ρδγα 8 δοὶβ Ὀθίοτο ὺ8 
ΒΙΓΩΡΙΥ (6 δχίθγηδὶ, βοοίαὶ, οἤ οἷα] βἰά6 οὗἉ [16 ΟἸ γτὶϑ- 
ὥδη δ! τσ. (86 ἰαἰῖον, (10 ἱπίοτμδὶ αλὰ (86 ᾿πάϊν]ά- 
18]. ΤῊ8 οχρ]αίηθ 1856 ἀἰδογοηοο Ὀδίνοθα 186 ραΐη 
οὗ Βα οἰ γ ἴῃ (6 ο᾽6 6856 δῃὰ ἴῃ ἴΠπ6 οΟὐἾΓ ; δηᾶ, ἴπγ- 
ἴδον, ἰδεῖ (816 8] οἰ] βογνδπὶ ἰῃ οἵ οΘ δηα {π6 βἰ οἱ ἢ- 
ἴα! βογσνδηΐ ἰῃ ἴῃ βοῦυΐοθ οὗ [86 ρὶτὶϊ ἴῸγ [16 χτηοβὲ 
Ῥδτὶ οοἰποίάθ, ΔΙ μουρὶ ἴῃ ἱπαϊνιάυδὶ ἰγαὶ 18 ΠΥ ΟΣ 
ἴον, ΟἿ οἶα] νοοδιίίοη ῥσοάϊοοθ ἰἰ8 οαἰτγαγα τοβυ 8 
ὈτΟΔΩ͂ΙΥ ἰθγοισῃ (η6 ποι]ὰ: δῃὰ δὴ δροβίϊ τιϊρὰς 
δαΐπ Βα] ἴ186 ρορυϊαΐΐοη οὗ ἰμ6 Θοαγίῃ, οὐ Ὀγίηρ 189 
ὙΠ0ἷ6 σοηογαοη ὑπάοῦ ἷ8 οσσῃ ἰηθαθησο. Οἡ 1ἢ8 
οἶμον μβαπὰ, {86 βρὶ γι] ροἰδὺ ττΟΥ ΚΒ ̓ η νΑΡΪὶγ ἴῃ [06 
Βρ τ] ἀοτααΐη. [π 18 1Ὁ μαΐη5. ᾿υ8ὴΡ 80 τηυ ἢ 18 
88 ΘΟΥΤΟΘΡΟΠ 8 ΜῈ 115 τοϊαίθα σΟρΔΟΙ(Υ οὗ {π6 ϑρίὶ τίς, 
Εχίουτ ΑΙ, ὑ8 15 σαὶ ΤΩΔΥ͂ ΒΘΘΙῺ 688: Ὀυΐ ἴῃ [86 οβιὲ- 
τηδὶρ οὗ {π6 Κίησάοτα οὗ στᾶοθ ἰΐ 18 οἰ βου υγίβθ.. [0 18 
ἃ Βίσθον τουγασαὰ ἴὸ δηΐοὺ ἰηΐο (Π6 ἸΟΥ͂ οὗ οὐ Ἰμοτὰ, 
ἰθδῃ ἤο 6 Βοῦ ΟΥΕΡ (116 οἰ(1658 ἴῃ [16 Ο6Ρ ψουϊ ἃ. [Ιῃ 
ὈΔΙΤΩΟΊΥ͂ ὙΠῸ} {ι18 αἰδιϊηοιΐοι, [Ώ6 οἠδ βὶ οἰ ἢ} 86τ- 
γδηίΐ αἰά ποί ιοογὰ αἱ αἷΐ; 6 οἰμον ἰὰ ἢΪ8 βρίτἰτυδὶ 
οἷ ἢ ἐπ ἐλ οαγίῇ. ΤῊΪ8 πονηρός, ἴοο, ΠΔ8 ἃ ΒΡΘΟΙΗ͂Ο ΡΓΘ- 
ἀϊοδίθ διϊδοιθᾶ ἰο Ὠΐπι, ὀκνηρός ; δηα ἢἷ58 τοαυλ αὶ ἰ8 
ὨΟὺ ΣΩΘΓΟΙ ἀἰβοῦδγρα ἔγοιῃ οἶἕοο, Ὀὰὺ ςρὶγέέμαΐ τσο6. 

γον. 14. ἘῸΣ ὯθΘ :8 ἃ5 ἃ σβδῃ.--- ἔργο ἰὑὺ 18. συ» 
ΤΟΙΩΔΕΥ͂ ἰο οχρ ἴῃ [Π6 ΘΟ ϑ γΌΟἰἸ ἢ. 88 Δ ΔΌτΤΕΡί ἰΓΔ8- 
ἰοη δηὰ δὴ ἱποοιαρ ϑὶδ οἰδυβο (δ ἀπαπέαροαοίοἈ), ᾿8 
ἴῃ ἔοῃι. γ. 12. Βαυΐϊ (86 Ῥγουΐϊουβ σογβα 8 ἸΔιΘΕΥ 
δαιτὶ θα οὐ ἴῃ ὑμ6 Β6η86: ψο ζποιο πείδλον δε ἀαν 
πὸ} ἐλο Ἀσὰ υλογεῖπ ἐλ Βοπ οὗΓἹ απ οοπιοίδ, ; 70} 
Ἧς 48, οἵσ, 4 

Ὀ δι νοχοὰ ππῖο ἴθι Βὲβ χοοΐα.---ΤῊς βρί τὶν 
ταδὶ Ὀ]οβϑίηρ οἵ ΗἾβ 116 δῃηὰ βαϊγαιῖου. «Οἰ τι οαγαϑίβ 
ἴο ΟἸ τϑιίδηϑ ἰῃ ἐμ18 τουϊὰ ἐμ ὑγθᾶϑυγο οὗ Ηἰ8 βρ τὶς 
1.4] 116. 

γον. 16. Τὸ οΥ̓ΟΥΨ σῶδει δοοοτάϊτρ ἴο δΐδ 
οὔσῃ δοϊ Ἐν, κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμι ν.---ϑρὶτ- 
ἰζ8] οἱ 8 δι τοχυϊδιϑα Ὁ. (89 ἰκἰπὰ δπὰ ἀορτοθ οὗ 
ῬΘΙΒΟΏΔ] ΒΌΒΟΘΡΕΙΟΥ δηὰ σαρϑοῖγ. Οοιηραγο (ἢ9 
ἀοοίτίμο οὗ [86 χαρίσματα, 1 ον. χίϊ. [“΄ ΤΏΘΓΟ ἰ8 πὸ 
Ῥοϊαμίδη ϑπλ ἰπ 1818 ; ῸΓ Θδ ἢ τη π᾿ Β ῬΟΎΘΓΒ ἈΓΘ ἰΠ 6.» 
βοῖγοϑ 186 μἱ ἢ οὗ ἀοὰ." ΑἸΐογά. Βαϊ ὑμ6 πογὰδ 
ἑκάστῳ κατ᾽ ἰδίαν δύναμιν ἸΠΩΡῚΥ ὑπαὶ ΘΥΘΓῪ Τὴ ἢΔ8 
8 Ὡδίαγαὶ οηἀοπιηθηῖ, ἃ Βδογοα ἰγιιϑὶ οη τϊβϑὶοη ἰὸ 
018] ἰῃ (1,18 ποι]ά.---Ρ, Ά., 

Απὰ εαἰταϊρμῖνσαν ἢ6 υϑοὶ δΡσοδά. --- ΤῊ 
πϑαγοδῦ ροβϑὶ Ὁ]6 δρργοχιηδίϊοη οὗἩ μΠ6 ῬγϑὉ]α ἴο (86 
λοι, ἐμὲ 86 αϑοοηβίου δηᾶ Ῥοηϊθοοδὺ γα οἱ ββὶῦ 
οοπηθοίθϑα ; δἰμουρῇ ἰμ0 οτάον 18 ἱπνοσίοα." ΤΏΘΓΟ 

Ξ [Ὁουρ. ἐλ 6 τοτηδτκϑ οὐ ΤΈΚΝΟΝ : “ΤῊ [86 ΤὨΪη 8 ΘΑΥΓΕΪΥ͂ 
ἘΔ 9 Βουδοοϊ ἀδγ ἀϊδισγί θα τοη οὗ (9 αἰἶὴδ παῖιιγα}ν δπὰ οἵ 
ΠΘΘΟΒ5ΠΥ ργοοθᾶρα ἰδ ἀδραγῖατθ; ἰπ [Ὧ0 ΒΟΆΨΘΏΙΥ [ἢ 18 ηοὲ 
ΔΙΙοχϑῖΠοΓ 8ο; 6 ΑΔΟΘΠΒΙΌΠ, ΟΥ̓ ἀορατίατο, ποο5 θοίυγθ Ροδη- 
ἰοοοβῖ, ΟΥ ἴδ ἀἰδ τ θα τ οὴ ΟΥ̓ κίἣ8: ἐν 10 0 δἰσαί σλίιοαγ ΒΕ}1 
τοτηηί δ ἴῃ ζ1}} ὥστοθ : [86 ἱπίογναὶ Ὀθίννοοη ᾿Π9η) νγὴὶ8 [Π|0 
βιηδ] ἰθϑί, οὔο 910]1οὐν ηρ παρὰ ὑροὴ [1:6 ΟἴλόΥ, ΠΟΎΘΥΘΥ ἴΠ|0 ΟΥς 
ἄογν νγαὰδ τογοσβϑοί. Τὴο ΤΟῸΓ νόσϑοϑ Ἡ οἷ} οἷν (16-19) ὁπ" 
Ὀγδοθ ἴδ6 8016 ροτίοα ἰηϊογνουΐηςς ὈΘΌ θη [10 διά 
δοοοηά οοτοίΐης οὗ Ομτδὲ.""--Ρ. 8.} 
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δα Ὀδοι, ΠΟΎΘΥΘΣ, ἃ ὶο 
Βρίγίς Ὀοίοτο ἰδ9 ἐπα μὰ δεὸς 
ΟΟὐυΓΒ68 ἰῃ Φοδη, δηὰ οἷν. χχσ, Μογοῦ: “ ϑιγαισλέιοαν, 
πιιθουϊς ῥγϑοίϑα ογάουβ ἴοῦυ 86 δρρ᾽ἰοδίίοῃ οὗ (δ6 
ΤΩΟΏ6Υ.᾽" 
ὈΥ͂ ἴΠ6 δαθδοαυδηΐ ἰυάρστιποηὶ; πῶ ϊ]6 [06 Ῥδγι ΔΓ 
Θρ]ογτηθηΐ οὗἁὨ [88 ρογβοῦδὶ σηἀονπϑην 18 οαἰττιϑιθα 
ἴο {πα ἰηαϊνίάυα!, ΕΘΓΥ͂ ὁπ6 τηυϑὶ ΚΏΟΥ 15 ῬΘοΟυ τ 
γοσδίοη. 

γεςγ. 18. ἘΠ δία Ἰοχὰ δ ΣΏΟΣΟΥ .--- ΟΟΠΙΓΑΥΥ ἴο [ὃ" 
Αυἱῦ δηὰ ἰὸ ἀϊχηῖῖγ. ΤἼ16 ἸΔΟΏΘΥ ἰῃ τ} δαγί ἰ8. 186 
βρίσὶι ἴῃ {Π6 β66}. 

ψεν. 20. Θϑαίποὰ Ὀοαΐᾶο ἔπιο τι, ἐ π᾿ αὐτοῖ «.--- 
᾿ ΪἾὴ δααϊκίομ ἴὸ τιδὶ πταὰϑ οδηϊγυπίοά, δηὰ ὈΥ̓͂ πμοΔῃ8 

ἐδετοοῖ. [Οοῶρ. (6 Ρἱαΐποῦ δίδίοιηθπὶ ἰὴ [0Κ6 χὶχ. 
16: “Πμοτὰ, (ὮΥ Ρουπᾶ δαίδ χαϊποαὰ ἰδῇ ρουπάβ,᾽" δῃὰ 
Φοδη χνυ. ὅ: “ὙὙμδοῦΣ Μ6, γὸ ολπ ἀο ποιπίηρ.᾽" 
Εν ον οἱδ οἵ ἀοὰ τηΔΥ Ὀ6 ἀουδ]οὰ δηὰ ὄυθὴ ἱμογοδϑοὰ 
ἐοη,ο]4 ὈΥ ἔα {11} ἀρὰ οομβοϊοηϊουβ 086, τ Δ116 1ξ ΤΠΔῪ 
Ὧθ ᾿ἰοϑὶ ὉΥ πορϊεσὶ, Τηἷο 8 ἰτο οὗ Βρἰ τι 0.8] δηα ἰθσω- 
Ῥογδὶ ργὶδδ οὗ 4}} κίπἀ5.---,, 85. : 

γεν. 21. Τὸ ψυχαί δυὰ Οοἀά. Α." τοδὰ εὖγε, 
ὙΙΙΟὮ ΤΩΔῪ βίδη ὦ δΌΒΟ]υΐοῖν, ΔΒ ἰπ 1υκο χίχ, 17 : (86 
«αὖ, οὐ ἴἰδθ Οἷον μδηὰ, δ ΜϑΥ͂ΘΡ Οὔῦβογνβϑ, πιυϑί Ὀ6 
οοῃπηθροίοα τῖϊὰ (Π6 νοῦ. [ΑἸΐογὰ, μβοπονεγ, ἐμ η κ8 
(δαὶ « ὁ, δοοογαϊῃρ ἰο ἰδίον ἀγϑοὶς ὕὑβαρο, ποοὰ ποῖ 6 
οοπηροίρα πὶ ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός, Ὀυΐ ΤΩΔΥ͂ ὈΘΑΓ [ἢ 6 
ΤΉΝ εὖγε: τοοῖΐ ἄοηό!] 88 ἴῃ (6 ΕὨ ρα ΐδἢ Υ 6γ8.-- 

[ΠῚ ποὶ 90 ΟΥ̓ΘΣ τυ ΟὮ.--- ΤῊ 8 ἰτρ 1168 
ΠΟῪ ΒΡΙΟΓΕΘ οὗ δοιίν ἡ  δηὰ ὑβο! ] 088 ἴῃ ἴπ6 Ἰκϊηρ- 
ἄοι οἵ ΕἸΟΥΥ ἴῃ Βοδνθῃ ; οἵ--δοοογάϊηρ ἴο βιον, Αἴ. 
ἴοτὰ, δῃὰ 4}} τῶβο τοίου (18. δηὰ ἱῃ6 ργθοθαϊηρ Ῥᾶσβ- 
Ὀ]6 ἴο {Ππ6 »γ»επιἰοπνϊαὶΐ δἀνοηῖ---ἰη (ἢ 6 τα] ]θηπίυτη 
ΟΣ ΘΆΓἢ.--. Κ.] 

Σηῖο [89 ΟΥ̓ οὗ τ1Δγ Σωοτὰ.---ς Ὑ εἴϊο : “ Κυίη- 
06] ἀπά οἰδοῖβ ἱπιογργοὶ δεν βίῃ, ἰχ. 17 (Β6ρι.), 
ὙΒΟΓῈ χαρά - ΓΙ Ὁ σηεγίαίπηιοπί ; Ὀοίΐας, Ῥγοῦ- 
ΔΌΪΥ, ἔγοσα [86 ἰοαδὶ οὗ ἰοὺ πο (πὸ ἰοτὰ πουϊὰ 
οοἰθογαίθ ΟἹ Ηΐβ γοΐυσῃ : ΕΥ̓ ἴσϑομο, δον ΟΠ γγϑοδίοσω, 
οὗ 100 Μοϑδιδηῖο Ὁ] ΘΒ Π688,---ἰἢ6 ῬΔΓΔΌΪΘ ἱ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἰηΐο (86 τϑδὶἱτγ." Ῥουθ 1688, (6 [ον Β ἰογένὶ 
ζοβίλναὶ 18. τηϑϑδῃΐ ; Ὀυΐ (18 εἰψτιΐβοβ {π6 ἱπηῃου Δ 06 
οὗ Ομγίβι, [ΑἸΐογὰ γοΐοτβ (80 χαρά ποῖ ἰο ἃ ζοδβί, 
Ὀαυὺ ἰο ἰδ6 10ΟΥ ἀτίβίησ ἔγοτμι 6 οομπιρΙοίίοη οὗ ἰἰ6 
ποτὶς δηὰ ἰδοῦ οὗ Ἰονϑ, οὔ υμοῖ ἰη6 Βτβὶ βα Ὁ διοαὶ 
Τοϑύ οὗἉ {88 ογθδίϊοη γγὰ8 ἰγρίςοαὶ, ἄδῃ. ἱ. 81 ; 1, 2; 
Ἠοεῦ. ἰν. 8-11; χίϊ, 2; ΒοΥ. "ϊ, 21.---Ρ. Β.} 

γεν, 324. Τδῖὶ ἴδου χοαροεὶ υοσο ἰοῦ Βεακὶ 
Ὡοὺ δοινσ.---Τ 6 ῥἱοίαγα οὗ ἃ μασὰ, δῃὰ πὶ] βο]- 
ἰδ ῶδη, ΤῊΘ Βδυϊὴρ ΒΟ: 1. Ταὶς ἴπ6 βοσυδηῖ, 
88 8 86} },βο σοῦ, βορδγωϊθαά δἷβ οὔσῃ ἰηίδγοδί ἔγοσω Ἠΐβ 

,, Ἰογάβ, δηὰ ἐμογοίογο γϑοϊκοπθα ΐβ Ἰογὰ ἰὸ Ὁ ἃ βοὶ 
ΒΟΟΙΚΟΙ 8180: 2. ὑπαὶ Ὧδ ῥτγοταΐϑοὰ Ὠἰτηβ6 1 ΠΟ Ρογβοῦ» 
8] βρί γι] ἸΟΥ͂ ἰῃ ἰσασΐηρ πὶ 186 οηἰγυδίοα ρουπά : 
8. ἰδ πὸ που]ὰ ἰδοίγ γοργοδοῦ ἷβ Ἰοτὰ τίϊὰ παν- 
ἱῃρ ρίνοι. Ὠἷπὶ ἰοο 11]: 4. ἰῃδὲὶ π6 που]ὰ ποὶ ΟΠΪΥ 
Βα τὶ σα ΘΟΌΒΙΥ ὀχοῦδθ ᾿ἰβ οὐτῃ β] οὐ μέ η6858 οὗ βρίτίϊ, 
Ὀαϊ Δ1580 Οὐ τι] δὰ ΘΟΠΒΌΓΘ Ὠἷ8 ἰογὰ - ὅ, δαὶ, νὶνἢ 
811 (18. 6 γϑδ]]γ Π6] ἃ ΐἷ8 τηδϑίορ ἰοὸ Ὀ6 Ὡοὺ 81}. ΟΥ̓́Θ" 
βαγὰ πηδῃ, Ῥαΐ πὶ Οὐθι  βἜΠ116 τηδη, δραὶπβὶ σθοπὶ 6 
Οὐ] ἀδγο (0 80 δυο ἰαπρύδλσα 1} ἱπυρυ ΠΥ. -- 
ὝἜοτο ἴδοι Ὠαδδὶ ποῖ επἰχονσυοά.---Μόγοῦ ππάοτι- 
ΒΙΔΩΟΒ ἰοῦ δρδίῃη, 838 ἰῃ οἢ. χχὶ. 48, ἃ πίἰῃπονίηρ, 
δοαϊηδὺ ΕΓΒ, ΒοΖα, δηὰ οἴμογθ, τῆ ἰη ογργαῖ [ἢ 6 
διασκορπίζειν οὗ δοισίμᾳ ; Ἰμϊηκίηρσ [δας οἱδοτ- 
Ὑΐδ0 ἰοτθ του] Ὀ6 ἃ ἰδυϊοϊοχίοδὶ ραγα} οὶ. Βαϊ (ἢ6 
ὩΘῪ ἰάοδ ἰπἰγοἀποοα 8. ἐμαὶ οὗὁἨ ἱπιθηβί βοδίϊου : δοιο- 
ἑησ απαὰ γεαρὶπρ, αδιπάαπίν δοαίίεγτὶησ απὰ ὀγίησίης 
ἐπίο ἰδὲ δαγπ. ἴῃ πὶηποσίης, ἰὑ 18 (Π6 Βίχ Δ ἰμδὲ ἰδ 

Βυὶ δοῖῃδ βθῃοσγαὶ οὔθ δΓΘ Ὀγοθυρροθαα, 

Ὀοδιοπτησῃὶ οὗἉ (δ 6 ̓ βοδιἰενοὰ, διὰ ποῖ ἴΠ6 τοδὶ, [ΑἸέογαά ἀΐγθοὶ εἰἰδο» 
6 1.6 ἴδγοτο αἶ58- ᾿οη ἴο (6 σοπηθοζΐοη οὗ Ἰπουσῇ 

ῬΔΙΔΌΪΟ οὗ ουῦ ᾿ωοτὰ πὶ Ηΐ8 σαι οὰ 186 οπεῖ (εὰ, 
τ Ὀοϊποδῃ {π6 ἰαδὶ 

ΧΙ, 8-9). ΗΠ Ἰοοῖα ἴοσ ἔτι ποτε Ηθ [85 βότπι, 
αὶ ποῖ Ὀογοπὰ {μα ρονοῦ οὗ ἐπ6 βδοὶ]. Ηβ ὀσρεοὶδ 
ὨΟΐ 80 ΤΟΝ βυσοοδθ, 48 {αἰ {ἢ 1] Π6 88 ἨΔ ἀοο8 ποῖ 
ἀεροηὰ οἱ ἰ)6 ΔΌβοϊ αἱ απιουαπί, Ὀὰὶ ἷ8 τπηθασυγοὰ ὉΥ 
100 ἄοστοο οὗ δΔΌΪ ΠΥ ἀπὰ ορρογίπηΐϊγ. Ηδσποο δ 
ΒΑΥΒ; σοοά απά ζαϊλ μί (ποῖ : διοοοαδ μι) ϑεττδηῖ.-- 
ΒΒ, : 

οΡ, 9ὅ. Απὰ ΣΕ τσϑ8 εἰγαίὰ.---ς Ὑ εἴἴ εὐνὰ 
Μογοῦ: Ηο πιρῃι αν ἰοβὶ [86 ἰδίεηὶ ἴῃ ὑσδάϊηφ. 
Βυῖ [δαὶ πουἹὰ ἤδτα Ὀθθπ ἴῃ ΘΟΙΏΘ 56Ώ56 ὈΓΔΙΒΟΉΟΣ 
1γ. Ηἰΐβ ἔραν νγὰβϑ ΤΟΤῸ δυ᾽]εσῖ : Βο πουϊὰ ποὶ ἰδκθ 
τρουῦ]ο ἕο τ86 Ραοποδι οὗ ἃ 861 ῆβ Ἰοσὰ. 

γον. 36. Του Κηουσοσῖ ἰδδὶ Σ χοαρϑοὰ.--Κυΐη- 
οεἱ δπὰ ἀδ Υεἴϊο : Οὐ βίο Υ δα ἰγοηΐοδιν βρο- 
κα ; Ὀυϊ δοοογαΐπσ ἰοὸ Μοσοσ, ἃ αυεϑίίου οὗ δβιυγρτίβα. 
Βουθεῖοαα ἂς Ἦ εἰἴο ἰ6 τίσ! ΤΏδ βοσνδῆὶ ὯδΔ8 οὐ. 
ἀοιηποα ἰταϑο} ἃ8 ἃ ἰἴἰασ.0 [1 6 ΓΕΔΙῪ τοραγοὰ μ᾿ 
Ἰογὰ δ ἃ μβαγὰ τωδῃ, δῃὰ γοὶ που]ὰ σὶϑς ποι ζησ ἴῃ 
ἰταᾶο, Β6 τηῖσιιϊ παν δἀορίοα ἃ βαΐθ στροιηοα οὗ ρεΐῃ 
ἴῸΓ ἮΪΒ τηδϑίορ, δῃ ρ]δοδα (Π6 ΤΠΟΏΘΥ ἱπίο ἴδ0 μαηάθ 
οὗ 106 οὔδηρογτθ. Τυβ δἱ ἰϑδϑὶ ἴπ6 ἱπίογοδὶ πουϊά 
Ὠδγα Ὀδοη βοσυγοα. , 

γος. 27. ΤΉχονσῃ Τὰν σοῦ ον ἴὸ τ. ὈΔΏΪκοε. 
“«-Μεγοῦ : ΤΏΓΟΥ ἰὉ οἢ (86 τηοπογο-ϊδοϊο : βαλεῖν 
ΧΕΙ ἱ τα ἰμ6 βίοι οὗ [18 Ἰηδῃηθσ. ΤῊ ΘΠΔΉΖΕΓΙΒ Βοὶὰ 
8 ῬυὈ]ῖς ὈδηΪς διηοηρ ἴΠ6 Δηοϊσηίβ, δὲ τ μῖοἢ (Β6Υ το- 
οαἰγοὰ αδπὰ δαὶ τόπου. [ΟἸδβιιδυβος δπὰ ΤΊΡΏΘΝ ΔΡΡΪΥ 
106 τραπεζται ἰο Π086 ΒίΓΟΠΦΌΓ οἰδγαοιόσβ ὙΠῸ ΠΙΣῚ 
Ἰοδὰ 186 Τηογο {πὰ ἴο ἐπα υϑοῖα] οταρ] ογτηθηὶ οἵ ΕἸΣ 
πιο (ΠΟΥ ἤδγθ ποῖ ΘΠΘΓΩΥ ἢ υ'986θ.Ὀ ΑἸογὰ οδ᾽δοι 
ἴο ἐμΐ8 ἱπιογργοίδιίοῃ, δπὰ γοίοσβ ἴὸ 1Π|6 τ δοξίποῖγ οὗ 
το  σίουβ δηἃ ομαγι Δ 0]6 βοοίοιἰθβ ἱῃ ΟἿΣ ἀΔΥ 88 ΤΕΣ 
τοῦ ἴῃ ἰπ6 ὑἷδοο οὗ ἰδς τραπεζται."-- Β.] 

Ι ταϊα αὶ ανο τοοοΐϊνοϑα σηΐμϑ οτση.---ἰ ἴδοα 
ἀἱάδι [08 βορδγδαῖο ἔπ γ ἰμιογοθὶ ἔγοτα ταΐπθ, μοῦ ταδὶ 
Ὀουπὰ ἰο χίνθ ({6 ΤΌΠΟΥ ἰὼ {86 ΘὨΘΗΡΌΓΑ, ἰμδὶ 1] 
τοὶ ἤδνο γοοοϊ νὰ ηεπό ΜΠ] ἱπίοσοδι, Α βιτκίην 
ΓΟΌΙΚΟ 62 οοπούϑαὶδ 

ψ εν. 28. ΤΆΚΟ ἔσζοσα ἷπιὶ ἰμοχοίοσο.--- ΤΊ 6 πορ- 
αἰΐνα Ρυηίβῃτηθηῖ, οηἰοτίης ἱπίο [6 ἡυάρτηρηὶ οὗ ἰδ6 
βογσυδῃςϊ ᾿ἰπβοὶ : βαραγαϊΐοη.---απὰ ρῖνο ἐξ ἴο εἰπὲ 
ταδὶ μβαῖδ 16 ἴδα ἴα ]θηῖ2.--- Τυ8 ουθὰ ἢΐ8 ᾿πὰρ- 
ταθηΐ Ρ88568 ΟΥ̓́ΘΡ ἰηΐο ἰ.:6 ῥγαΐβο οὗ Οσά. 

γεν. 29. ΕἾοχΣ υπΐο ΘΨΟΣΥ͂ οΏ9 ἰδαϊ ΒαιὮ.--ὅ[.. 
οἷ, χἰϊὶ, 12, ν. 240. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΑΣ, 

1. Οπ 186 τηοδηΐπρ' οὗὨ ἴῃ6 ῬασδΌϊθ, δοὲ (6 ἔψεσεσ 
ἑοαὶ Νιοίεε. Α1} 115 ἱπαϊνίάυδὶ ἰγαῖ 8 σὰ τοχυϊδιοαὰ ὈΥ 
[86 ἀἰδοτοπὶ τοϊδ οι οὗὨ τῃ6 (Δ᾽ 8 : 88 ἴῃ [Κ0 Σὶχ, 
1Π6Υ εαἰχην γ οβῆοοϑ, πὰ μοσα [Π6 ἱπαϊνίάπα] ρἱῆ οὗ 
ἄιαοθ. ΤὨσΒ, ἰμ6 οοποϊυσίηρ οἰτουταβίαποορ, (δὶ (86 
9056 φουπὰ ἰΒ σίνοῃ ἴο μἷπὶ ἩΐΟ δὰ ἴδῃ ρμοπῃάβ, Β88 
ἰῃ (86 το 04568 ἃ αἴνεγβα βἰρτιίδοδποο. ἴπ [Κε, [89 
Β6ΏΒ6 ΟΥἩἨ 1Π6 ΡΔΙΆΡ]6 8 (8, τῃαὐ ἴλ6 πορὶοοιοα οὔδοθ 
ἀονοϊνοά οΥ ῥαβϑϑὰ οὐδὸν ἴὸ ἴμα δἱρῃοβὶ δάθθιν: ἴα 
Μαιον, ἴ86 ἰγαϊῃ ἰ8 βοὶ ἔογί, (μδὲ 186 ὑπέρ} 
Π6Δ8 ΟὗὨ 116 5Β᾽ ΕΠ] βοσνδπὶ ἱποῦθββο8 ἴῃ ερίῖαλὶ 18 
οὗ (6 διε δ}, 88 αθογάϊης Εἷπι τηδίϊοσς οἵ οοπδίδηὶ 
πδτηΐηρ; δῃὰ ϑρί για] τηοαϊ δίίοη, δὰ [86 τρθϑῃ8 οὗ 
Θῃϊαγρίηρ Ηἰβ Κποπ]θάρα οἵ [86 αἰγὶ πό ρονοσισιεηὶ οὗ 
ΒΟΌΪΑ. 

δοΐνοϑοη δαὶ ῥτοίοπάθα ἤραῷ . 6ΘΓ6 15 Δ ἰποοηῃδβίδίδῃ 
Ὀοῖσζαγα ἐδο δοοά οὗ 189 βοὰ {8186 ἰηδοϊοοΐ ἐροθοῆ, Ὑ}ς 

πονηρὸς δοῦλοι.--Ρ, Β.] 
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4, 1 πὸ τοῖο [Πΐ8 Ῥαγϑῦ]ο ἰὸ [6 ἀοοίσἷῃο οὗ 6160- 
ὕοι, πὸ δπὰ ἰπ ἰ ἰδ6 ωρπἰηι ρα οὐ )εγθπ 68 Ἡ ὶομ [ἢ6 
Βοτὶρίαγο ἰδῆ 68, ἃ8 Ορροβϑὰ ἰὸ ἰμθ μηζὲριέφα οοπ- 
ἐγαεὶ ΟἹ ἀδείδαν ΜΝ Ομ τ 6 πρίειν ἀοοίτίπο οὗ 
το οϑιἰπαϊίοη τηδὶπίαΐηθ, Εδοὶϊ 888. μἷ8 Βρθοΐδὶ τϑ- 
ἱχίουβ ἰΔ]οπὶ οὐ οδρί(8] (186 ἰδία δύναμις, γον, 16) ἴῃ 
18 οτἱσίμαὶ παίαγο, δὰ ἐμ8 ὈΘΟΟΙΏ68 ἴο Ὠΐτα ἴῃ [86 
Ομυτοῖ ἃ οἰαγίβιθμα οὐ γί (ἔδωκεν ἑκάστῳ). ΤῈΘ 
ἀοβμδιίοι ἰο Βαϊ ναϊΐοῃῃι 18 ὑθ8 ὉΠΙν ΓΒΔ) : [ὴ6 οδρᾶ- 
ὈΣΠΔΕν δπὰ [86 641] ἰο Βά6Ι]"Υ ἴῃ 411 (86 Βᾶσωμθϑ, ἰῃ9 τηθᾶ- 
Βυγ9 οὗἩ {86 ργἱῶ ἷ5 αἰ ογοηῖ, 88 ὅσα Π6 ἀορτθοϑ οὗ 
εἴοτγ. Βαὶ ἱ (9 Ἰοδϑὲ οῃάοπϑα ἱπ γσοχζαγὰ ἴοὸ Ὁ]- 
698 οὗἨ 116 (ἴον ἴῃ γοίθγθμοθ ἰ0 ἐσ ἀπὰ Βα 6] } ἢῸ 
ΟΠ6 ͵ἰ8 1658 οῃηδονοα [ἤδη ἀπο 6 Ὁ) ΒΟΟΓΏΒ δηἃ Ὡορ- 
1οοΐβ ἷβ ρουμά, ἐμπαὺ νγὰβ ποῖ .ἰ8 ἀοϑίΐηγ, Ὀυὺ 18. Ὦ18 
ἴλυϊ. Τὸ 1688 τἹΟΏΪΥ͂ ἢ6 τ|α8 ργου θα ἴῃ Ὠἰμλβοὶ, 
(86 τηοτο δηχίουβ βῃου]α 6 δυο ὈΘΘῺ ἰ0 ΘΏγΙ ἢ Ὠΐτα- 
861 ὉΥ οοπποοίίζοη τἰὰ (ἢ 6 ΤηΟΓΘ Θιαϊπϑηξ ΤΟΙ ΌΘΙΒ 
οὗ 186 ΟΒύτΟΝ. ἰὼ ἴ6 δυϊμογ᾿β Ζοκίυα 7)οσ- 
πιαξὶξ, ν. 9ὅδ Βα. 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ αάστηοηὶ οὗ (86 οτὰ προτὶ 811} {86 ἱπαϊν 4] 
ΤΑΘΙΩΌΘΓΒ οὗ ἐπα ΟΠ; : 1. [8 στρα ] στουηά : [86 
Δρροϊπσυθηΐ δηὰ ἴμ6 ΟὈΪ]ζαϊΐοη οἵ [6 βΒογνδῃὶθ. 2. 
115 ἰοβὲ : [86 ἔγὰο Δρρ]Ἰοδίίοη οὗ σι θ. 8. 118 υμίνοῦ- 
ΒΔΙΪγ : 1026 τηοβὲ ΤΟΥ δηᾶὰ {πὸ ἰοαβδὺ ομράονγθα ἃγὸ 
Ὁγτουσμὶ ἴἰο δοοουηῖξ. 4. [118 σθαι]: οὐ {πὸ ΟἿΘ 
 ιδηὰ, {16 ῥγαΐθο δπὰ (δ 70Υ οὗ {π6 ογὰ : οἱ ἐδ οἰμδγ 
Βεαπά, (μΠ6 ἀοδρολίησ δμὰ οαδίϊην οαὐ ἰηΐο {86 6] 10 ν- 
Βῃΐρ οἵ (86 1οβϑί.---7λν σὶγ δ ἀτὸ επιγυβίοα ἰο {πὸ ἋΔΥ 
οὗ τοοκοιίην.--- ΜΑΣ Ο]ὰ ρὶῆβ, θὰ οπ6 ἀυ!ῦ δηὰ οπθ 
δρὶτὶι.---ΤῊο σηἀοπτιηθηὶ οὗ ἃ Ο τ βίίδη 18 ἃ 08}} ἰὸ 
ποῖκ ἴον (86 [ωοτγὰ.---Εσοσυ οὔθ γϑοοῖγοβ (86 ρουπὰ 
οὗ ἴ)6 ἈΘΑΥΘΏΪΥ βρί τί 4] 1:6 δοοοσάϊρ ἰοὸ ἴ86 πιθᾶ- 
ΒΌΓΟ οὗἨ [18 οαρθοὶῖγ.---ΠῈὸ ἀου]ο οΟὈἰϊσαίίθη πο 

[δὸ ΔΌδοΩσα οὗ ἴδ Ἰ,οΡὰ ἱτροδο8 ὑροη ΟὨ τ βίδηϑ: 1. 
ΤΏΟΘΥ ἃ Ὀουπὰ ἰο Βα] ΠΥ, Ὀθοδῦβο ἴμ6 Ιμοτὰ 18. 80 
7αν (δυὰ [ι68 οοταγαϊ 6 ἴο ἴποπὶ 811 Ηΐβ ἰπίθγοβϑθίβ ἴῃ 
[8 πουῦἱὰ); 2. 1867 δγὸ Ὀφυπὰ ἰο δάσο) ἐγ, Ὀδοδιῖι80 

.Ηϑ ἷβ 8βο πδαν (ἰμυ 51} }7 ῥγεοβθηὶ ἰὰ Ηΐ8 οἰ ϑ, δῃ τρδν 
ΟΟΙΏ6 δῖ ΔΩΥ͂ Γιοτηθιῦ ἰο0 ΤΘΟΚΟὨ).---Τ 6 σταπὰ δηὰ 
δβιϊγηυ]δῖηρ ὑπουρῃι, (μᾶὺ ΟἸγίβιὺ 845 οοτατηϊ θα ἴο 
ΗΪβ βοσυδηίΐβ ἴῃ {18 που] 411 Η]8 ροοάϑ.--- ΤῊ οοπ- 
ἀδηοα οὗ [π6 [νογὰ {π6 Βουτος οὗ ΗΪΒ βογσνδῃηίβ᾽ Βα 6]ϊ1γ. 
-Ἰτοῦΐηρς πιὰ τῃ6 τίομ65 οὗ ΟἸ γὶβὲ [86 μἰρηθβὲ δηὰ 
τοῦϊοδι μαΐη.---ΟἸ γθ0᾽ 8 Ὀυ δῖ μ688 ῬΓΟΒΡΟΓΒ ΟἾΪΥ ὑπγτορΡὮ 
ΒαοΙϊ γ.---Τ ΤῊ. ΟΒΌΓΟΣ 18 ἃ ῥΪδοο οὗ ἰγδάθ, [6 ποῦν] εβὺ 
διὰ ἰδ 6 τἰομοϑι.-- -Τ6. ῥγίμοὶρο8. οὗ δοϊσωρογοο ὙΪῈ 
Βρ᾽ τἰτυ8] κἱδδ: 1. 8 τορᾶσαβ αοὰ : ρἰνίηρ Ρ 4]}, ἰὸ 
ξαΐῃ 811. 2. ΑΒ ἰὶ γοβρθοὶβ ΟΟΥ πο ρθΟΥ: ἰοὸ μἶνα 8 
ἴθοσο Ὀ]ο9βοὰ (δδῃ ἴο τϑοοῖνθ 8. ΑΒ ἰΐ γοβϑρϑοίϑ οὔγ- 
Βοῖγεϑ: ἰο ρϑὶπ {86 086 {πἰπρ' πϑϑά δι] 'π ὁχοβδηρο 
ΟΣ ΤΩΔΩΥ ἐπιησβ." 4. Α5. ἰζ τεϑρϑοίβ ἐμ υογὶὰ : ἰὸ 
εἶν ἋΡ {86 νβϑ0]9 ἴῸν 16 ἰῃηυβῖ 0]6.---Ττδαϊηρ τι} 
ϑρίγἰϊαδὶ ρσἰ ἔθ ἴῃς πηοϑὺ ροσίϊουβ δηὰ γοῖ {Π6 βαξοβϑι 
οΟωζαοσοῦθ.---8ὸ ῥσαΐϑθ δηὰ (86 γονγαζὰ οὗ ἰὄῃ9 [1 0ἢ- 
ἴω βογυδηιϊβ οὐ Ομ τὲ πα τἴὯ6 ΠΟῸΡ οὗ τϑοκοηίηρ: 1. 
ΤῊο ρῥγαΐβο, οὗ δανϊρ Ὀ6θὺ ζα Ὁ} οὐον α 1116; 2. 
186 τοτταγά, οὗ θοϊῃσ ϑ6ὸὲ οὐδοῦ στ ἢ, δηὰ οὗἁ οπῃίοσὶ 
ἰπίο (86 ἸΟΥ οὗ (διὸ [μοτὰ.---ΤῊθ οπᾶ οὗὨ οἂγ βρί τὶν 
ποτὶς ἃ αἰνίῃθ τοδῦ ζόγουοῦ, ἃ Βα δὶ οἵ ἀοα.---ΤῊο 
πὶοικοὰ βογυδηὶ; Οὗ, ἰοὺ 0 τηδῃ υπάρτγναϊαο (δ6 εἰ 
νοι αοα [ια8 οπίχυθίοα ἰο Ἀἶπι.---ΟῪ ΤᾺΣ ἃ στυᾶρθ 

Φ (Τὴ Θόττηδὴ : "698 36 ἐγ και η ὧτὲ ἀσ4 Ῥέ616" (πο 
ἀουδὲ δὴ δ] αδίοπ ἴο 1μἶκὸ χ, 82), ψὩϊο ἔμδο ἙἘΘΙΩὉ. 8» 
ἴοΣ δα ἀρδὲῖ ἴπ05: ἐ0 δείξ οπϑ ἑδέησ, το σαέπ πιωμολ 7 Ἠο 
Ῥτοῦδυ! Υ πιϊδίοοκ ογζαιμε ίος θογξαιυροη.--Ῥ, 8.} 

ὁ ΟἸγῖδὲ ὑπο] θα 4}} ἁπία  Ὠ αἶπμο88. ἴῃ ἴΠ6 υδ6 
οἵ δβρίγϊυαὶ ρΊ8.---Μαῦ ὈΘοΟμμ68 πὶοκοὰ δυοστοσθ 
ἰδγουρῇ ἰδ ηἰκῖπρ 6Υ]} οὗἩἉ ἀσὰ.---ΤῊο ΟὨγϑιίδη Ὧθ- 
ΟΟΣ.68 πϊοϊθὰ ονθσθοσο ἰβσουρ ΓὨἰηκίηρ οὐ οὗἉ 
ΟἸὨγῖβι.-- -Τ 6 Βο βοὸς δϑοῦῖ 68 Πἷ8 Οἴτῃ 861 ϑϑοϊκίης 
ἴο ἀοἂ κ]580, ἰο ὄἀχουβθ ιἱπιβε]ῇ.---ΤῊς πηΐδι Ὁ} ἃτθ 
ΟὈἸ]σοα ἰο σοῃμάδσηῃ ὑμοιωβοῖνοθ δὺ ἰδϑὶ ὉΥ {μοῖρ οὐτῃ 
ΘΧΟῦ568.---Τ 6 ἐγ οἱλ οὗ οατὶ ἱμ τ ]οἢ ἐῃ6 Β68» 
γΘΌΪῪ οἱ Β οὗ [86 ΟὨ ΡΒ 88 ἃγο Ὀυχὶοα.---Τ 6 ἰηδηΐθ 
βρί τι] τοθθ Ἡ ιϊοῖ τηυϑὺ 6 οηϊαἰ]οα ὈΥ͂ {86 Ῥτοβί 
ἰυϊΐομ οὗἩἨ βρί ταδὶ Ἰ᾿σμ ἴο [86 βουνίοο οὗ [86 Β68}.---- 
ΤῊΘ ὨδΔΙΏ6]0858 σοῦ πὶϊμουῦ τ ΒΟ ἰδ0 βἰοί δι πὶ} 
αγο 0 ἀο δὴ [86 [δὶ [Ἀ Ὰ] χοϑί. 

ίαγζο :-- 6. ταθὴ ἰπ 86 που] ἀγὸ βίονδγὰθ οὗ 
1Π6 τοδῃϊ ο]ὰ ρἰῆθ οὗ ἀοά, 1 Οοτ. ἱν. 1-4 . [ΚΘ χνὶ. 
2.--ὠπἈεαάϊησον : ἀοὰ αἰδισϊθαῖο5 Ηἰΐ8 μἰ8 δβίγδηροὶγ, 
Ὀαὺ ΠΟΙ: 16ἢ ΠΟ τοδῃ ἰἰΐηὶς ἐμαὺ Ὠ6 [85 τοοοϊνοὰ 
ἴοο 11ε:1ο, Ιοπι. χίϊ. 6.-ἰᾷὰ ἰδὸ οἱ θ οὐ ἀοὰ πὸ οἱθ 
τηυδί Ὀ6 ψαΐῃ, ΟΥἹΎ ΘΗ ουΒ: Ὀυϊ ΘΥΘΥΥ͂ ΟὯὨ6 τηυϑὲ 080 
ἷθ οσσῃ ρογίίοῃ ἴο 6 σΊΟΥΥ οὗ ἀοἀ δπὰ (Π6 μοοὰ οὗ 
08 [6Π|οὐγ8.---αοα Ὀαϑίονβ ἢΐβ γ᾽ 8 δῃ ἃ ροοὰβ οα τωθῃ, 
ποὺ ἰῃαὺ ΠΟΥ ΤΟΔῪ Ὀ6 Ὀυγίοα, πδϑίθα, δρργοργίαϊςα ἰὸ 
801, οὗ ᾿πλαρίποα (Ποῖ ονετι, Ὀὰΐ ὑμαὺ 6 Υ ΣΩΔΥ͂ ἔα τἢ.- 
ΤᾺ ἰταὰθ 1 ἰἤοῃ, 1 Οον. χὶϊ. 7..--Οὗ δ βιονσαγὰ 
ΠΟΙ ΠΣ ΤΔΟΓ6 8 Ἔχροοίοα, δηὰ ποιηΐηρς 1688, [Ώδη 46} 
ἴγ, 1 ον. ἱν. 2.--- Οἀπδίδιηι : Ἐ6Ὺ ρὶ πΒ ΤΩΔΥ δ ἰυτηοά 
[0 οἷ δοοουπί.--- τυ ἀ068 ποὺ θὰ. [Π0 Ἰσῃῖ, Ὀαΐ 
ΘΟΠΊ68 ἴο ἰἰ, Φο η 111, 2].---ΗΕς Ὀυτί65 Ὠἷ9 1,ογὰ 8 σοοαβ 
ὙΓ8Ο Β66 (5 ΟὨ]Υ ᾿ἷ8 οντ.---Η τ ῆὴ0 πορ]οοὶβ ποίμίην 
ἷπ ἷ8 ΟὨγβδηλιγ, γ}} μανο οουβάθησο ἴῃ ἴθ6 ἀδΥ 
οὗ Ἰυάρτηοηΐ, 1 Φοδῃ 1, 21.--Ἴπ ἰδ6 αΐυγο το κου- 
ἱπσ Ὸ τδη || 06 Τογρούΐζθῃ οὐ ονουοοκοα, 2 (00. νυ. 
10.--ὃὸ ὃ6 ςΔ]164 ἃ ροοά δηὰ ἔδι (μι βοσνυδοὶ οὗ αοὰ, 
Ϊἶβ ἃ {16 τοῦθ ὨΟΠΟΥΒΌΪα 85) ΔῺΥ (μδῖ 1.18 πουῦ]ὰ 
οδῃ εἶνε, 8. ΟΧΥΪ. 106.---ΤῊ6. τἱ]οἰςοα βογνδηῦ ἀο68 ποῖ 
ΠΟῪ Φοδυβ ἃ8 ἃ τροροδι! Μαδβίογ, θὰ} 88 ΔῃΟΐΒΟΡ 
Μοβοβ Ἧ8Ο γα το τηοτα [ΒΔῺ ἸΏ 888 Βίγθη στ [Ὸγ. 
-- (θη νὰ ἀο ποῖ 866 ἴ86 ρτβοίουθ οουπίθπδηςς οὗ 
αοὰ ἰη Ομ τϑι, ἀοαὰ Δρρϑδγβ ἴο 18 διὰ διηὰ ζοαγίαϊ. --- 
ΒΙοΙ δ] 688 δῃὰ ὈάΒ6η688 [86 {00 οΠδγδοί θυ βιῖϊοϑ οὗ 
1860 υπϑρ Ὁ] βογνδηὶ.- -ὐλλον : ΗΪΐ8Β ΚΠΟΥΟΓΥ Ο0ῃ- 
δἰϑίοα ἱῃ 1125, ἰδδί ἢ6 σΟΠΘΙΏΠΒ 8 Ποτὰ ἴον Ὠαγά- 
655, δη ΒΟΟΓΏΒ [Π6 ὙΔΥ Οὗ χταοθ (86 -ἀ6η16]).--- Η ΟὟ 
ΤΩΒΏΥ͂, ὙὮΟ ΠΟῪ τοῖν 8 ὉΠ]Ϊτἰ 6 πυροῦ οὗὨ ΠοῺ» 
ΟΥ̓ΔΌΪΘ ΠδΙ68, ΜΠ] Οοὴ6 ἀδὺ Ὀ6 68]16ἀ, Τλου 7οοῖ |---- 
ράϊπρσον : Ηδ τἘΟ πλ8}κ68 ἃ ροοα υ86 οὗ [6 ἢτγδὺ Ὀ6- 
εἰπηΐη 3 οὗ ρσταοο, γ1}} σὸ οἱ γ76}} δῃὰ βΒοοῇ στοῦ τἱοὶ ; 
6 το Ἰοἰβ δ ϊ8 σταοο ἀθοϊπο τη ἶτα, Ὑ111 Βοοῦ ὈΘ 
πὶιδουΐ ἰς αἰ οχοίμον. 

Βγαιπα :--- ΤΏΘΓΟ 18. Ὧ0 δίδηδὶπεα ἘΣ, οἶνον ΡΓῸ- 
ἔτοβϑ δῃὰ ραΐη, Οὐ Τοίγοστοϑ8 δηὰ ἴἰοβ8β. [Εογπαγὰ 
δρὰ Β1Α}}Υ 1], οὐ Ὀδοϊςσαγὰ δηὰ ἤμδ]}}Υ ποίη σ.] 

᾿ς ἤάδοο :-ῖθθ Βυταῖγ οὗἨ 16 αἱ} 1] βογνδηΐβ, 
πο αἰγὶ θαΐα 81} Ὀ]οβϑῖηρ διὰ ἱπόγοῦβο ποῖ ἰ0ὸ {ποιη- 
Βοῖνϑβδ, Ὀυΐ ἰο ἐμ6 οηἰτυβίδα ρΟῦΠπα8.---ἼὉ ἀ068 ποῖ ἀθ- 
Ῥϑμὰ ὕροὰ ὙΠΟῖΠοΓ ΘΟ [88 οἴεοίθα τησοῖ ον 11{{10 
δοοογαάϊηρ ἰο (86 πιραβυγο οὗ Ηΐἷβ ΡΟΥΘ δα ᾿ΐ8 ΒΡΏΘΓΕ, 
Ὀυΐ προίδοῦ 8 888 665 (ΔΙ ΤῸ] δηὰ αἰ] ρθη οΥ ποῖ: 
186 βρ  τὶϊ ἰ8 ([Π6 τηδίῃ [πΐἰηρ.---ΤῊ 8 Βοσυδὴξ Γορτοβοηῖδ 
ΒΟ 88 Οχοθδο ὑπαὶ πορίοσὶ ἴῃ ναγίουβ ὙΔΥΒ: ὈΥ͂ 
ῥἰϑδαϊηρς (86 1010 ποῖ 88 Ὀθοα οηἰσυβιοα ἰ0 ἱμοῖα, 
οΥ ἰδ6 ἴα {ΒΟΥ δὰ οὗὨ δῃοουῃίοτϊηρ ἰδ ἀδηροτουῦ 
ἰμδυρηοοβ οὗ μὰ τοῦ], οὐ [86 σομϑοαιθηΐ ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ 
ΜΟΙ [867 ἔο]ς οὗὨ τοϊγοδιηρ ἰπίο βοϊϊϊζυάς δῃηά αυΐοὶ 
ἰοίγ. 

: Οενγϊαολ .--- ΠΡ ο ονίηρ, ἀοσρΟΠ ΘΠ ΠΟΥ͂ ἱ8 ΔἸΤΑΥγ9 
οοπηροίθα πὴ 5] οἰ ΒΕ] 685, πο ὉΠΌ6] οἵ ὈΘΟΟΙΔ68Β 
ἃ Ροιτωδησῃΐ οοπαϊ(ίοῃ. 

Ἡδιδηον :--- ΕἸ ΟἸἐγ ἰπ Ἰ {10 ἘΠ πΡΒ 8. ἃ ῥρϑδῦ]ὶ οὗ 
Κιοδὶ ῥτίοϑ.-- -ΤΠοσο, ἐλορ λαδὲ ἰλίπδ οοη : ροτῖοοί 
Ὀγοδοὺ πὶ αοά ; 6 ἸὨΓΟΥ͂ΤΒ ὑρ .α͵ἱ8 5εσυΐοο αἰϊομοὶν.: 
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ες.-- ὙΥἹοϊϑα (πονηρέ) 6 ͵ἰ5 οΔ]1 6, Ὀοοδαδα Εἷ8 Ὠολτὶ 
ΑΒ ἴα 86, δἰ θυϊπος ΔΙΒΟΙ ἰο αοἀ τὲ8 ὕ}]10 
μδυάμοβθ, Ηἱβ οοῃδοίθῃηοα βιηοίθ ἢἰπὶ ἰῃ βοογοῖ, δῇ. 
ἰοϑἰδοὰ ἰο ἶπὶ ἐμαὶ οὐ παβ ποῖ δ δ6 ραϊπιοα Ηΐτ,. 
-- ὕδοὴ ἀοὰ ἰαγ8 τα προΩ υ8, Ης οἴἶοΓΒ 08 ΔΡυΣ- 
ἀδηοὸ οὗ δίγομριῃ ἰο ἀο δηὰ ἴἰο Ῥθᾶσ. 

[Βυκκιττ (οοπάρηβοα)) :---]. ΟὨτῖδὶ τῃ6 Τμοτγὰ οἵ 
[80 υηΐγογεθ, δηὰ ΟἾΤΠΟΣ οὗ 4} ΗΪ8 βογνδῃηϊβ᾽ ροοάβ. 
ὥ. Τα]οηίϑ : τίοοα, ΠΟΠΟΙῈ : οἰ οὗ πιϊπὰ, πνίβαοτη, 
Ἰοαγηίηρ ; »ἱ δ οὗ ρσταοθ 8. Ἐσοοάοιι οὗ ἀἰβι θυ! 0 
ο 411, θὰΐ ἴῃ αἰδετγοηϊ τηθδδιγθ. 4. ΕΛΟΓῪ ἰδ]οηὶ ἰ8 
Εἴνοῃ ἰὸ ἱπιργουο [ὉΓ ΟἿΣ Μαβίοτ᾽ Β ι;86ό. ὅ. ΕἸΨΘΙῪ 
ΟἿ ἰβ ΔΟΘΟΙΠΙΔΌ]6 [ὉΓ ΘΥΘΟΓΥ͂ ἰδ]οηῖ, 6. ΑἹ] ἔα! μέ] 
δοτυδηῖβ σψ|}} Ὀ6 τοταγὰ θα νυ [86 1ΟΥ̓ οὗ ἱμεὶν 1,οτά. 

᾿ ἢ ΝῸ Θ.ΣΧΟΊΒ68 Βἢ.81} βοσυο {δ6 βἰοίῃδι οὐ ὑπαὶ ἢ] 
βετυδηὶ δἱ ἰΠ6 Ὀδὺ οὐὁἨὁ ΟἸγίβί. 8, ΤῊΘ ὑπ [1] Βου- 
γδηΐ {11 θ6. ρυπίβῃοα (α) περβύγογ, ὈΥ (86 1068 οὗ 
[υἷ8. ἰδ] οηΐ, (6) ροκί νου, ὉΥ βυδογηρ (6 τρία τΥ οὗ 
861} τὶ σπδδῃίηρ οὗ ὑοοίδι, ἐ. 6., ταζο δηὰ ἱπάϊρτιδ- 

ΤΗΕΒ ΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

[-ἰν Οοὰ, [86 βαϊῃίβ, δ ἃ αραϊηπὲ [ἰἰπινοῖ -- 
(δι παῦϊαν ὑσγδοῖίοδὶ τοσηδγῖκβ ἩΣΓὮ 8. ΤΏΟΓΟ ταϊπυϊο ρα. 
γεῖθ, δὲΘ ἴῃ ΜΑΤΤΗΕῊῪ ΗΕΝΕΥ.)---Ὁ. ΒΒΟΥΤΝ ((οι» 
ἀ6:564) :---Ἰ. Ομ τῖθιὶ Θχμοτγίβ υ8 ἷπ (818 μδγδθϊδ, ποὶ 
“ Ἡ’αὶ ἴον γοὺν [μογὰ," Ὀαὺ ““Οοομρυ ὉΠ] ἢ οὐχοο," 
ἀοτηῆα ἰθ δα ποτὰ [86 Τοτὰ 5841} ἢπα τοογζίησ (2 
ἘῈ]] 88 τοσίολίησ, Δοοογαϊηρ ἴο ἐπα Ἵ 6 
2, Ομ γι βδηβ ἃΓῈ 81} βογυδῃίβ οὗἁ ἐρλρθόψον  κέτονι 
πδίαΓΑΙ] ρου, δου γοιθηίβ, Ῥγουϊθητὶδὶ ρμοκϊῦοι, 
ἰπῆυθηοθ, Πη68}8, Ἀπὰ ὁρρογίπηϊιοθ. 8. ΕἸΔοΙγ πῇ 
6 γοταγα θα, πού 186 διηουῃῦ ΟΥ δίυγο οὗἉὨ {δ6 ποιϊ, 
4, Ἰἀ]οΠ 688 δηὰ ὈΠΡΓΟΒΙΔΌΪΘΙ 668 ἰῃ [6 [οὐ ̓Β δβοιτίοθ 
5 Βυδδοϊοηὺ ἰο Θοπάφεμη.---Ὗ7. Ν ΛΒΥ :---Ἰ. Τα ἰδίρηίδ οἵ 
811} ΤΏ ΘΠ ΔΙῸ ἴγοα γἹδδ οὗ σΟοα, 8ο ἐμαὶ ἐῇοτα ἐβ ΠΟ τοῦδ 
οἰἴμον ἴον βοὶ - θοδβϑίίηρ, οὐ ἴον βο σοργοδο , 3. ἰδοῦ 
ΔΓῸ οἴνθῃ ἴῃ ἰγυδῖ, (86 αἶνον 81}}} γοιδίηζησ ἃ οἰδὶτὰ 
ὌΡΟΣ ἴδοτα : 8. (ΠΟΥ͂ ἃ’ὸ ρίνοῃ ἰο Ὀδ6 οιιρίογοὰ δινὶ 
ἀπέ τρο ἢ [6 Ὀεδί δοοουπί ἴον (86 ρΊΟΥΥ οἵ [86 Οἴτνες. 

ΕΙΕΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΕΒ ΕἾΝΑΙ, σ͵ΟΟΜΕΝΤ ΙΝ ΤΡ ΙΑΘΤ ΑΝῸ ΜΟΒῚ ὈΝΊΨΕΚΒΑΙ, ΕΟΕΜ ΡΟΝ ΑΙ, ΧΑ. 
ΤΙΟΧΒ; ΑΝῸ ΑΒ ΒΕΡΑΒΑΤΊΟΝ. 

ΟἼΑΡΤΕΒ ΧΧΥΎ. 81--46. 

(ΤᾺε σᾳρεῖ 70» ἐλ6 Φθιὴλ ϑυπάαν αὔον Τγίνείέν.) 
ἱ ῳ 

ὙγΏ δὴ {μ6 ϑΐοι οὗὨ τηδῃ 88}}8}} οοσὴθ ἴῃ 818 ρίουγυ, δῃὰ 8}1 [86 μοὶ  δῃρ6]5 τῖξὰ μἰπι, 
{Π6ὴ 5}}8}} ἢθ δὶς Ὡροῃ {86 [Πσοὴθ οὗὨἨ ἢ18 ρίουυ : πὰ δ ϑίογθ πὶ 88.8}} θ6 ραϊμογθὰ αἱ 
[188] παύϊοῃϑβ [πάντα τὰ ἔθνη]: δῃὰ ἈΘ 8881} βαραγαίθ [αἰν)αθ, ἀφοριεῖ] ἐμθτι οπα ἴοι 
ΒΏΟΐΒΟΙ, 88 8 [{Π6, ὁ] 8ιδριιοσὰ ἀϊνι οί [ἀφορίζει] λὲδ [116] Βη66Ρ [τὰ πρόβατα] ἴτοιι 
{π6 ροαίβ: Απα 16 8|14}} βαὺ [86 Β8θ0 οῃ 18 στίρῃῦ παπᾶ, θὰ {Π6 ροδίβ οα {88 Ἰεἶ, 
ΤΏΘΩ 5}}8}} (πΠ6 ΚΊηρ᾽ ΒΑΥ υπίο ὑπ 6 πὶ "ΡΕῚ ΟΠ ἢ18 τρῃς Πδπᾶ, Οὐοσῃθ, γ 0]6ββϑᾶ οὗ τὰ 
Ἐδίμοσ, μοῦ {π6 Κιηράοτῃ ρῥσθρασθα ἴοσ γοὺ ἔγοπι [86 Του πάδίοη οἵ [86 σου: Κογῖ 
νγἃ8 ἃ Πυῃροτοᾶ [ΠΌΏΡΤΥ, ἐπείνασα]), μὰ γ8 ραγο τὴς τηθαΐ [0 θϑί, φαγεῖν] :᾽ 1 ττϑ 
ὑΙσϑίυ, δμὰ γὃὺ ρᾶγθ τὴ6 ἀγη]ς: 1 νν88 8 Βίγβῃρϑσ, 8δη4 γ8 ἰοοὶζ τη6 ἴῃ: Ναῖϊκϑθα, δμὰ γὃ 
αἰοιῃοα τη: 1 τ)1αϑ8 βίοϊκ, δῃὰ γϑ γιβιίθα τὴ: 1 ψὲ8 1π ὈΓΒΟΏ, 8Πα γὙ6 ΟΆΤη6 τπίο ΠΊ6, 
ΤΉΘη 588}}8}} (8μ6 τὶ ϊθουβ ΔΏΒΥΤΘΙ τα, βαγίηρ, [μοτ, θη δα πὸ ὑΠ60 ἃ Βαπρεγοὰ 
Ππυπρουίηρ, πεινῶντα], ἀῃὰ [δα ἐλδ6} οὐ {μ᾽ Γβίυ, ἀπ ρσανα ἐλθὲ ἀτη ἢ {80 δέ] Βα 
ΒΔ 6 [600 ἃ ΒΙΓΔΏΡΘΥ, ἃπα ἰοοὶς ἐλδα 1ῃ 7 ΟΥ̓ΠπαΚκοα, δηα οἱοί πο ἔδεε 35 ΟΥ̓ τ ΘῈ 84 
γ79 {Π|66 510 ἷκ, ΟΥ̓ 1 Ὀτίβοῃ, δηα οᾶτη6 υπίο ὑΠ66 7 Απα ἰῃ6 ΚΙηρ 88}}] ΔΏΒΥΤΘΙ δῃὰ 887 
πηΐο (Ποῖ,  ΘΥΪΥ 1 88 υπΐο γουι,, [Π85Π100}} 88 Υ86 ἰἰᾶγθ ἀοὴθ τέ ὑηΐο οη6 οὗὨ {86 688 
οὗ 8686 ΠΥ Ὀτοίμγ θη, γο ἤᾶνθ ἀοῆθ ἐξ πηῖο 6. ΤΏΘη 5}8]} 160 880 αἷἰβὸ ἀπίο ἐβμδπὶ 
[8056] οἱ {116 Ἰεῖυ Βαπα, θρασύ ὁ ἔγομῃ τη 6, γ6 ουγϑαά, ᾿ηἴ0 Θν θυ ]ϑίϊηρ' ἤτθ, ργθραγοὰ ἴοσ 

{π6 ἀ6 711} δπᾶ 18 δηρθὶβ: ΕὟΓ 1 νγ88 ἃ υηρογοα [ΠυΠΡΤΥ]}, δηὰ τ σᾶ 116 ΠΟ πηϑδί 
μι πού ρῖνθϑ τὴ ἰο δϑί, οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν]: 1 τχὰ8 ὑΠΊΓΒΙΥ, δηα γα βϑγ6 τη6 10 
τῖηϊς: 1 τ) ἃ ΒΙΓΔΉΡΘΙ, 8πα γ8 ἰοο Κ τη8 ποὺ ἴῃ: πδκβᾶ, πα γα οἱοιμϑα πι ποὺ :" 58:0 Κ, 

δηὰ ἴῃ Ῥγίϑοῃ, Ἀπα γα νἱβι θα τη ποὶ. Τμόη 5881} {Π|6 0 4150 ἈΠ ΒΊΟΥ πὶ, βαγίησ, Ιμογὰ, 
ὙΠ ΘΗ ΒΔ ΜΔ {166 8 Ὠυηρογοά [Προ ἢ ρ}, ΟΥ δίμιγδὺ [{π|τβίηρ], ΟΥ̓ 8. ΒΕΓΔΠΡΌΓ, ΟΥ̓ 

ἐδ πακϑᾶ, οὐ βίοϊ, οσὐ ἴῃ Ῥτγίβοῃ, δῃὰ αἱἃ ποὺ ταὶ ηιϑίου απίο ἰπθ6 7 ΤΏθη 8}}4}} μ6 δηβιτοῦ 
ἐἤθτη, βαγίηρ, Ψ ΘΣΙΥ 1 Βα  υπίο γοῦ, [παβπγαοῖ ἃ8 γ6 ἀϊὰ ἐξ ἠοῦ ἴο ὁπ6 οἵ {6 ]οδϑβὶ οἵ 

46 1686, γ8 ἀϊαὰ ἐξ ποὺ ἰο τη8. μὰ (686 5}8}} ρῸ ΔΌΨΔΥ ἱπῦο δου αβίϊηρσ ρα ηἰβαπλθηΐ ἐμ 
ὯΔ] Ῥυπίβητηθηΐ, κόλασιν αἰώνιον] : Ὀὰὺ 86 Τρ Ὠΐδουβ Ἰπΐο 118 δίθσῃϑὶ [ϑίθεμδὶ Π 16, οὗ 
ονγοχϊαδίην Ἰ1ἴα, ζωὴν αἰώνιον] 5 

“- 
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1 τ. 81.-- ΤῊ δἀϊοοίίνο ἅγιοι οἵ [9 ἑεωέ, γα. [5 υγαπίίῃρ ἴθ σοάὰ, Β., Ὁ., 1.. [6150 1 Οοά, 5[Π81}.},} ΤΊΔΏΥ ὙδτεοὩ8 
[ποϊπάϊηρς [86 ὙὉ}10., Ὑτ 816} τοϑᾶδ δἰ ΡῪ : σηιδδα σησείῆ, δηὰ ΓΒ, δ ΒΟ6ΠῚ8 [0 ὃὈ6 8 ἰδίοσ ἰπίθτροϊδίοι,, 

3 γον, ον ΠΟΤΕ: λ6 ἰτδηδίδεοιυ οὐὔἵἉ {6 Ἐς] ἰδὲ Ὑ ὀγαίος ἰΏ οἈ. χίν. 16, βοσϑ 186 βδῖθ ῬὮΓΑΔΟ ἰδ τοπογοᾶ: ῥέθϑ ψΦ " 
ἔλσηι ἰο 6αί.--. 8.} 

4γεῖ. 40... ῶν αδελφῶν μον, δἰ ουρῊ οτμ!ἰοὰ Ὁγ Οοά. Β., 16 νν8}} ΘδίδὈ Πδμϑὰ ὉΥ (6 Ττρδ σεῦ οὗἉ τ ἰ οδδϑδ. 
4 ὕον. 41.--[Ὁοά, Βιπαὶξ, τοδὰβ ὑπάγετε ἴοςΣ πορεύεσθε.--Ρ. Β.] : 
ὁ ογ. 48. --[(οά. Βίπαϊξ, οὐδ ἐμ πογὰβ: γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με. Βυΐ ρνεγ δῖο Ὑ60}} δυρροτιοα 

ὉΥ ἴδο Ὀδδὲ δα ϊ μου [68 δηὰ τοίδἰ υοὰ [ἢ δ} 80 οτἱ [04] ΘΠ1|0}8.---Ῥ, 8. 
4 ον. 46.--[4.8 1.9 ἀτϑοῖς '9ε6 αἰώνιον δεΐίογο ζωήν 88 γγ0}} 48 κόλασιν, ᾿ξ δου] ὃθ τεπἀοτθὰ ὉΥ 8 δαπιοὸ υγορὰ 

(οἰἰδον σέεγπαΐ ον δον αδίίπ) ἴῃ Ὀοΐἢ οἰδδοθ. Οὐτορ. [19 1,6, ΤΙΣ. : ἐπ διρ»ίοίωπι σίοεγπτται. .. ἐπὶ τίίατη αἰδρπανπ 
:- φοορίαδίψηρσο ἐωγηπδη δ 811 186 Θογλη ὙοΓδίοἢ8 (δἰοέσ): Ὑ ΟΝ 

φεοηὲ οοονἰαδίέπρο, ἐξ 
Ττοϊδίηοα ἰὼ ἐδ δα θδοαᾳθθηΐ Ῥτγοϊοδίδηϊ Ὑόγβίοηβ οχοορὶ (ὴ9 ποτὰ ραΐῃ, σ 6 ἢ 
“πόπηξ. 1 που]ὰ ῥτοΐοσ, ΒΟΎΟΥΘΊ, [ἢΔ ὈΟΓὮ σ88608 6ζ6 
σίενπαὶ 7. Ἐοτ δοογίαϑ 

᾿ Ἃ; 
ἐζ,6 δουεγἰαδίίηρ. Ὑγπάδὶο ἰηἰγοιαοοὰ 10 σἤδη 

... 806)" Ὧρ6 ἐξ 7; ἴδο Βδοίτηθ γογαίοῃ : 
κο: δοσγίαδέξη ῬΟΡπΘ ... ἐσθ οἰονναΐ  ἩΔΙΟἢ νῦδθ 

Ὡξ ὕδιιδ5᾽ Του [9018 κᾶν 9 ΠΡ υς ρωηέγλ,» 
πέφληιεηξ ἐπίο ἴο δοερἰαδέξησ, κῃ ἸΥΔηδΙεῖο: ἐπέο ἀόγπαΐ ρὼ ΕΜ 

ἱἐέπρ τοῖοτϑ ἰυ δαίοηδένο ἰπβπΠ πᾶὰδ ΟΥ Θ᾽ 1685 ἀαταίίοη:; δἰορπαΐ ΘΧΌΤοδδοδ ἔπο ἐπέδηδέοο ᾿πδηϊ πῃ ἀ6, 
δηὰὶ 18 ἀγηδιηΐα σοποορίίοι, τ οἷν τα ρ}168 πλπ οἷ ΤΟΓΘ ἘΔῺ τηοτγὸ ἀυτγοίίοι οὐ οχίβίθησοθ ἰῃ τἰπγ6, 18 ἐδ ρτθνδιπς ἰά68 
λιοῦθ, νυ ποαῖ, ονϑνοσ, ὁχοϊ αὐϊηρς μ9 οἴμοι, Βαξ ἰπ ΔΩΥ͂ ἐΔδὸ ἔπ6 Ῥαδβαϑο 18 ὁΠ0 οὗὨ 6 ΤΟΙ δίζου μοῦ δρδίηϑὲ {ΠῚ ΥΘΙΒΆ]- 
δαὶ, δὰ [10 ἀποκατάστασις τῶν πάντων. ΟὐΏΏΡ. αἶδο ὈΓ. 1,ΔΏ 65 Διοερ. λ᾽οία4.---᾿Ἐ, Β.] 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤῊΞ ΥἸΝΜΑΙ, θεν. Οποναΐ οριαγζε.--- ΤῈ 
ΠΟῪ ΒΔ οτὶ ροΐῃίβ οὗ (86 ἰδϑὲ ἰυάρτηοπί ἀρο: 1. Τὴ9 
βου οὗ δὴ 88 δυάρο πηΐ0 18 Ῥοτγίοοι κἰποὶν δηὰ 
)αάϊςοΐα! ρἴοτγ. 2. Η6 Ἵχϑγοῖβδοθ ἰυάρταθηΐ ὩΟῊῪ ΡΟΣ 
8}} 16 παίϊοῃϑ οὗ 1820 δαγίῃ, δὰ ὉΡΟῺ 411 {8.6 χΘΏΘΓα- 
πἰοΒ οὗτοι. 83. Ηθ προ ἰπαϊν! ἀπ.61}8 8060 ἴο 
τοῖν οσοπάδυοῖ, τὶν 85 τους β γοίποαθ δὰ 
ΤΟΔΙΙῪ 649 Ηὸ ἰυάροβ (86 οοΟἸἸοοίνο πθο]6. 4. δ 
πὰ ἴῃ 41} [89 αὐοῃιβυϊητηαΐθ ομαγδοίον οὗ (Ποὶρ ἱπΠῸΡ 
ἸὉ δπὰ παίΐυγο 80 ΘΧΡΡΟΒΒΙΥ βίαιηροὰ ὑροῦ ἔδθαι, ἴμδὲ 
Ἠδὸ οδὰ ἀἱνίἀθ 6.) 88 ἃ βῃορδβογὰ αἰνιὰθθ {86 Βῆθδθρ 
ἔτοιι ἰδ ροδίβ. ὅ. Ηο ἰπάροδ, ἰμογοίογο, δοοογάϊησ 
ἴο ἴ9 μμδ ληνἈε, οοηδυτητγδίίοι οὗὨ [86 Βρί γίζυ Δ) 119 ἰῃ 
ἴδ0 ποῖκβ, δπὰ δοοοσαάϊηρ ἴὸ ἴπ6 δι ἀδτηθηίαὶ ἰάθα οὗ 
8}} πουκε---ἰονο δηὰ ποτοῦ. 6. Ηδ ἰυάρο 80- 
Ἐπ τῶ ἴο 186 δἰδηάαγὰ οὗ 86 υπίνογβαὶ ᾿"ο οἵ ΟἩτῖδὲ 
ΔΙΏΟΏ ἸΏΘῺ ΟΥ̓ 4}} ἰἰτλθβ, 88 1|6}} 85 οὗ 18:6 Ὠἰδίοτί σαὶ 
Ογῖβι. 17. Ηΐ᾽ βοιΐθηοο ἰηϊγοάποοθ ἃ βοραγδαίίΐοῃ 
Ἡοἢ. τηυδὲ Ὀτίηρ ἰδ 6 οΑΥί ἱἰροὶΐ, ἰῃ 118 δηοὶαῃὺ ἔοσπι, 
ἰο Δ πὰ: ἔοσ, ξοοα δγὸ σοοοϊγοα ἰηο ἐῃ6 - 
ἄοπς οὗ 86 Ἐδίδοσ, δπὰ [6 πίοκοὰ ἀγα οδδὶ ἰηΐο δ 6}}. 
-- ΤυΒ νἱοποὰ ἰῃ 81} 108 οσίοῃβίου, ἰΐ ῬγοθιρροθοΒ (δ 6 

6ΓᾺ] τοϑυστοοίίοῃ, δηα ἴοττηϑ ἴμ6 σοποϊυβίοῃ οὗ ἴδ 0 
τὰ 8 σουΐηρ ἀπαὰ Ῥαγουκία ἴῃ {18 ῥτοδοηὺ βἰδίθ οὗ 

ΟΥ̓ [86 οῃ6 Ἰαϑὺ ἀΔΥ οὗ ἃ ἰπουδβδηὰ ὙθδγΒ ἰῃ ἃ 
ΒΥΤΔΌΟΙἾ 4] 8686, ἱμαὺ ͵5, οὗ ἃ [0}} αῃηὰ ρογῖδοὶ 1] οἷα] 
ὅδ. ΤΏυδ, δ [80 Βγβὶ ῬδυΌΪ6 (οἰ. χχῖν. 46) τηυδὶ 
Ὀ6 ῥ᾽αοοὰ δὶ ἴπ6 Ὀδρὶ οὗ ἐθο86 Ἰπουβαηαὰ γϑδτβ, 
δὰ [ῃς βοοοῃὰ διὰ (ηἰγά ὀχ οἷν ἐμ6 ἤατίπον ἀσγοῖορ- 
τηρηΐ οὗ ἐῃο Κἰηρὶγ, υά οἷα] δἀπκίηἰδίταίϊίοη οὐὗὁἨ ΟἸσίϑι, 
1} 18 1αβὲ )ιλάφτησης ἔΌΥΤΩ5 [πὸ στεδὺ Ομ υβίουι, 88 1 8 
οχ ἰἱϊοὰ ἰῃ 1 ον. συ. 24 δπα Βονυ. σχσ, 9. 

ΤῊ ἀδοίάοθ 189 αποϑδίίο δ8 ἰὸ πϑοῖθορ ἰΐ [5 
ΤΆΘΓΕΪΥ ἃ ἰυάρτηοηῦ ἀρορ ΟἸ γι βιΐδηθ, ΟΣ ὍΡΟΙ ΟἰΒΟΥ 
ἴδῃ ΟΠ τ βιΐϑηβ, ΟΥ ΠΡΟΣ 8]}}, ὈοῚἢ ΟἸὨ τί βεϊδηβ δηὰ ποῖ 
Ομ στ διίδηβ. Τηο βγβὺ νγαβ τηδἰηἰαϊηϑα ὉΥ [ἱκοϊδηϊϊα, 
ἘπιΒγταΐαβ, ατοίίδ, δηα οἰ γΒ ; 1886 Βοοοῃά, ὈΥ̓͂ Β ἢ 
88 Κοεὶ!, ΟἸβιιδυδβοι, Οτυδίυβ : 5 ἴῃς τϊρὰ, ὈΥ Κυϊποοῖ, 
Ῥβϑαϊυβ, Εσί σβοβο. [Ι͂ἢ ἕανον οὗ ἰδ6 ἤγβι νἱ9ην---ἰῃδὶ 
Ομ τίβιΐαηβ δίοπο δ οτὸ ἡπαρθρά---ἰϊ ἰ6 ΔΙΙοροὰ (δαὶ 
41|ὸ ἀοοίτίπο οὗ ἴδ ἀϊνίηα οἰθοίΐου ΟΟΙΔΘΒ ἴῃ, νοῦ. 84, 
οὗἩ ἴπ6 τ μύθου, γον. 87, οἰσ. Βμῦ, οα 186 οἶδεν Βαῃά, 
Βυοἢ 6150 ὅσα βρόΐκϑῃ οὗ 85 ΠοΥὺ δα ἰδ Θομβοίουδ- 
Ὧ688 οὗ Ὀοΐηρ ἱπ μοσβοπδὶ τγοϊαϊΐουι τὶ ἢ ΟἸτδι, [0 ἷ8 
βυρροδοὰ ὑ0 ἀδεϊὰο ἴῃ ἕδνον οὗ ἰῃ6 βοοομὰ Ἀυροίμοδίβ 

Φ[Βο αδἷδο Βέϊος δηὰ ΑἸοτὰ, γβῆο πηδοτβίδηάὰ πάντα τὰ 
ἔθνη ἴο ταθδπὶ 81} ἔμο πδίίοῃβ οὔ ἔμ ποτὶ) ὰ δα ἀϊδεϊη συ ϑμοὰ 
δΝοῖα 6 ἐκλεκτοί, ὙΒο ᾿σότο δ᾽ γαδὰγ καιμοτοὰ ἴο ΟἸτίδέ δὲ 
46 δτοὶ γοδυσσοοι ἢ βῆ] Ὀοχίηπίης οὗ Ηἰδ6 πιο πη!δὶ κ᾿! ηκ- 

δὰ ΥτΝ ὙΠ} ἴακο ρδιῖ ἴω ἴὴ6 [πὶ λυἀφπιοηῖ (1 ΟΟΣ. 
γι. ᾷ ..-. 

-- Ἰδοθο ποῖ Ομ τβιϊδῃβ Ὀοΐηρ [860 οὈ͵θοίβ οὗ [80 ἱπὰρν 
ταρηΐ---παὶ (Π6 ἑπάρσταοηὶ ργοοθοὰβ ποὶ δοοοσγαάϊηρς ἴο 
186 αν οὗ ἔτ, Ὀυΐ ποοοτγαΐηρ ἰο ἴδ [Δ οὗἩ πουῖϑ 
διὰ οὗ Ιονο ἴο τῶδῃ, Βυΐ (πὶ ΟἸτβι 8 4180 γὰ}}} Ὁ6 
ἡπαροά αἱ Ἰαϑδὲ ὉΥ ποσγῖκβ, [8ο ἔγυϊ 5 οὗ ἔα Ὦ, δ8 
ἴα ἀογνοϊοροά, ἰ6 ὑτουθὰ ΌὈΥ Μαϊιι, υἱὲ, 21. Βόυὰ ; 
θ: 2 Οον. νυ. 10; 6κ]. νἱ. 8, απὰ 86 πι01]6 ἰσποῦ δηὰ 
Βρ τὶν οὗἨ (ΟἸ γι βυἱΥ ; δὰ {πδΐ, ὁπ 86 ΟΥμοΡ μαπά, 
411 [6 ποῦ οὗ τηθη Ὑ]}} Ὀ6 Ἰυάροάα, ποὶ δοοογάϊηρ ἰὸ 
ἐμοῖς ουϊνανὰ δρρόδγθησοο, Ὀπὺ βορογαϊπρ ἰο ἰδοῖν 
ΒρίτὶΣ δπὰ τηοῖϊνο, οὐ δοοογάϊηρ ἴο ἐμοῖς ταδὶ, ἱπβουρῇ 
Ὁποομϑοίοῦδ, ἔα ἢ ἰη ΟἸτίβι, ἀμὰ ἸΟΥΘ ΟΥ ἀγὰ ἴ0- 
ποιὰ Ηΐτη, ἰθ8 ργονϑα ΌὈΥ͂ δὴ θα 08] Πυτη Ὁ οὗ 3 
6. 5., Μαῖῖ, χ. 40; Αοἰβ χ. 8δ; Βοπι. Υ. 18, δὰ 189 
ὉΠ ΟΓΒΔΠΥ γα ]ὰ ποτὰ : “Το [ογὰ βϑοῖ {86 Βοατὶ,᾽ 
θο ειϊίδ ὑγχϑβ, ἰπ ἔανονς οὗ ἐπ τὰ βαρροδίοηι, 
ἐπὶ πῃ Μαιί. χίὶ, 87-48, 490, πο δηὰ ἴδ6 ρἱδαὶπ ἰάδα 
οὗ ἃ Βηδὶ ἱπάρστοομξ ὑροὶ ΟἸ τ β Δ ἢ 8 δὰ (δ ο86 τὮΟ 
δῖο ποὶ ΟἸτἰβιίδηβ. 6 ΥΥ οἰΐο Ἀθρθ οοῃίουμαδ χοοά 
διὰ δὰ πὶ (ἴδηι δῃὰ πο Ο εν ϑιΐδηα. 

Οὐ βοοϊϊοὗ δογίδι ΠΥ ὈΓΘΒΌΡΡΟΒΟΘ ἴδ υπΐνοτγβαὶ 
Ὡοταΐμα] ΟΠ τ δηϊζδοη οὗ (86 ποι ἃ, ψ ἢ θοῦ τουδὶ 
18Κθ ρἶδοὺ θοΐοσθ {πὸ οπὰ οὗ δ που]ὰ : (86 ΟἸγίβιὶ- 
δηϊζαῖο ΟΥ τοδη κί πᾶ ἴῃ (18 που] (οἰ. χχὶν. 14: 
οι. χὶ. 82), δπὰ οὗ ἰμὸ πθο]6 οὗ τιδηκίπα ἰῃ 186 
οἴδον (ΡΆ]]. ἰΐ. 10. 1 Ῥεῖ. ἱν. 6). βυοὶ ἃ Ομυβμδηϊ- 
Ζαου του ]ὰ ΠΘΟΟΒΒΑΣΪΥ (ΟἸ]ΟΥ ἔτοστα (86 δάνοηί οὗ 
Ομ γῖϑὺ ἴῃ ἰιβοὶῆ: 80 ΖΔ. δἋϑ 1 τηυϑὲ ΘΟ. ΒΌΓΑΙη [86 δίΐΟη8 
ἴο Βυδταϊββίομ, δηὰ οομμυθ ἱπτουρῃουϊξ ΔῊ δηϊἷτθ 
Ροτοα οὗ πάρτηοηϊ, ον. χχ. ΤῊΘ οοϊωσθοη ποίοις, 
ὙὨοἢ ΤΟΙΤΩΒ οὐϑὟ δυρροβίιοι οὗἨ 8 τῶοστθ οχίοπάϑὰ 
βπ8] ρμουϊοὰ ΟΠ] θὰ οὐ Μ|]Θηπατίδηΐατη, ἀ06 8 ποὶ 
ταοσὶξ ποιϊΐοθ. [ὑ ἱ8β Ὀδυοπὰ 4}} ὑπ ΡῈ ΠΘΟΟΒΘΑΓῪ ἰδὲ 
τὸ Βῃου]ὰ ἀϊδέησυϊκηι οί ΘΘπ ἃ οομογοίο δηὰ ἃ ζλῃ- 
ἰδϑίΐο ἀοοίσίῃθ ἀρουὶ ἴΠ9 Ἰαϑβὶ ΤὨο αἰ δ ΓΘΠΟΟΒ 
δῖα: 1. Τὴ6 ἔοττωος τορϑυὰβ [86 ἰδουδβαηὰ ΥΘ0ΔῚΒ 88 8 
ΒΥΤΩΌΟΪΪ 8] πυτοῦοῦ, 88 [06 τηϑτῖς οὗ 8 ἐθοῇ, ΟΥ ἰδ6 
Ῥογϊοα οὗ ἰγταπβί το ἔον 186 αι πᾶ τηδηϊπὰ ἴστοτὰ 
186 ΦΑΓῚ ἴο ἰπ6 ΠΟΔΥΘΏΪ οοπαϊοῃ (ἸΓΘΏΣΘΙΒ ; 866 
ΒῬΟΒΝΕΕΒ Ἡϊδίογν οὔ στ ΠΟ Ὁ, Ι. ρ. 246). Βαϊ 
το] πατίδηΐβτη ἰπ οσργοῖθ [86 ἰδουβδηα γϑατγθ ΘἸΓΟΠΟ- 
Ἰορίσα!γ, δηα βϑοῖκβ ὑο ἀθβηο (πεῖν θορί πηΐην, 2. Οοη- 
ογοίβ οϑομιδίο! ΟΧῪ τοραγὰβ ὑμ6 498 ρετίοα 88 {6 τηδηΐ- 
ἔοδβιδιίίοῃ οὗ ἃ Ἰυάρτηοιξ, ΔΙγοθα  Ἰη ΘΓΏΔΙΪΥ τὶρο, οἱ 
186 ρτουῃὰ οὗἁ τ}6 ρογίοοϊ τϑαθεηρίϊοι δοοουρ βιὰ 
{πτουρὴ ΟἸτδ, Βυΐϊζ τη Πα δηΐδτι 18 μοὶ βαιδῆοα 
αὶ 106 Εγδὶ γϑθοσοΐηῃρ Ἀρροδγδησα οὗ ΟἸ γίϑι : ἰδ 
Ἰοοκβ ἔοσταγὰ ἰο ἐδ βοοοῃὰ 88 οὗ στϑαῖοῦ ἱτρογίδῃοσθ. 
8. Οοπογοῖθ ϑβομαιο ΟΣῪ οχρθοὶβ 1} Ὲ {Π6 δανεμὶ [ἢ 9 
Ὀερὶπηΐηρ᾽ οὗ ἃ δρίγί[υ] ἰγαηβδίοτστηαιίοι οὗ [86 ργεβθῃῖ 
βίδίθ οὗἁ ἰπΐηρβ; το] πα γδηΐϑηι Ἔσρϑοίβ ἃ Ῥοτίδσὶ 
εἰοτβοδίίοι οὗἨ ἰμίηρσβ Βογο 88 (πο Υ ἃγθὸ. 4. ΤῊΘ ἔο- 
ΤΠΟΡ 8668 ἰῃ 106 Κτδὶ γοϑυγγοσοῃ ΟὨ]Υ ἃ σονυο]αϊίου οὗ 
10 ὼ]} 18 οὗ ἰδ οἱοοῖ, ἀοδιμοα ἰο Ὀ0. μεῖροῖθ οὗ 



10 ΤῊΕ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΒΕΥ͂. 

Ομ τοὶ ἰῃ ἰδ6 μον βολίίοι οὗἨ 811 Βυσοδηί : Ὀαϊ τὰ ]}- 
Ἰεππασγίδηΐβτα (δαὶ ρογίοα δ (πὸ ἔπηο οὗ (86 

. Σοδ σαιϊΐοι οὗ οτίβα, ὁ ον ἰδ }- ΟΠ τϑιίδη, ᾿ρἰεἰδας, βοοίδ- 
τῖδῃ Ὀγογορδίϊνοδ δηὰ βρί γί 8] ργουθ βίο 8," 

[νΥο δαὰ βοῦὸ {πὸ γετηδιῖκβ οὗ Ὦγ. Ν᾿ ΒῈ οὐ ἴδο αἰΐ- 
εγθηΐ υἱοῦννδ 88 ἰ0 (π6 δυ δ᾽] οοίδ οὗ ἰῃ6 π8] ἰπαρτηθηϊ : 
“ Αοοογαϊΐηρ ἴο (6 ῥγοτ]]οηπανίδη γἱονν, δἀνοςδιοὰ ὮΥ 
ΟἸβἤδυβθη, ϑίίον, δηὰ ΑἸίογὰ, {π6 ἡαάρτηθῃὶ ἤογο ἀθ- 
δου δοὰ ἀοθβ ποῖ ἱποϊῃάθ (οδο ἰμαὶ οοπρίϊτυϊα 186 
Ομυτοῖλ ἰπυσρδηῖ  ἱπαῦ ἴδ, ἰπο86 τδο, δἱ Ὁ τδι 8 
ῬΘΓΕΟΠΑΪ ΟΟταὶηΣ ἰο ἰηἰγοάμοθ [06 το] οπηΐυτη, ἀτὸ 
αἰτοῦ σταϊβοὰ ἔγοτα ἴμ6 ἀβδά, ον, ἰἢ β}}} "ἰνἱηρ,, τὸ μὶο- 
τίβοὰ δηὰ Ἵοδιυρθϊ ὉΡ ἱοραῖδοῦ ἰηῖο ἰδ δἷν, ἰο τωηθοὶ 
(86 [μογὰ (1 Τοβ8. ἰν. 16, 17: 1 Οον. χυ. 28, 94, ὅ], 
62}---ἴἰο τοῖρτ πὶ! ΟἸτῖθι, διὰ πὶτ Ὠΐτα ἰο ᾿υάρο τἴ86 
ποτά (1 Οον. υἱ. 2), Τὴ ὕρθγτῃ " δΔ]} πδιίίοηβ, (πάντα 
τὰ ἔθνη,) ἴὶ 18 86], 15 υϑρὰ ἰῃ [0 ΒδΙη Β6Ώ86 85 [86 
Ἠοῦτγον “186 πδιίομβ, ον Οφῃι 68, δθ τἰέβομα ἀψοσενη 
ἔγοια ἀοα᾽ δ ομοβοη ρθορῖθ, δῃὰ βίδῃμὰβ Ὦσγο ἴῃ δηὶ;- 
(μεαἷβ ἰο ἴ86 “ Ὀγείμγοπ᾽ οὗ τοῦβα 40, Ὑ8ο δαὰ δἰγοδὰγ 
τοοείνοα {μοῖρ σοναγὰ 8ἃ8 υγ͵86 υἱγρίῃβ δηὰ ξαλί δὶ 
δοιναηΐβ. [τ βυρροτῖ οὗἉ (8 νἱοτν [Π6 {0] τὶν δυρυ- 
ΤΩοηΐβ ΔΙῸ δἀναῃορᾶ: 1. ὁ Τοδα ΟἿ]Ὺ δΓῖ6 βαϊὰ ἰοὸ Ὀ6 
δυάροα πβο Ββαυθ ἄἀοπο ἰΐ οὐ μοὶ ἀοπο ἰΐ ἐό τν ὄγείδ- 
ψόπ; Ὀυΐ οὗ ἴ6 Ὀγοίδγοη ἰμοιηβοῖνοδ Ὀείης Ἰυάσοὰ 
ἴθογο ἰβ ὯῸ πιρηίίοι.᾿ [πὸ (18 δυχυτιθηΐ ἨΔ ΘΔ Β66 
ὯΟ ροΐηξ, ΤΏ ἰοτθ οὗ ἴπ6 Ὀγοίδγθη 8 (86 τηδτὶς ΌΥ͂ 
πΒΟΝ, ὉῸΓ βΑΥΟἿΓ ΒαΥΒ, 8}1} πγηθὴ 8}}8}} πον ἰμδὲ. γ 
ΔΙῸ ΤΩΥ αἰδβοίρίοβ, 3. ΤΏ νϑγαϊοὶ ἰὈΓΏΒ ρου ποσῖζβ, 
δηὰ ποῖ Ὅροι ἰδ. ϑυγοὶν ([18᾽ πὶ}} Ὀ6 106 6856 
πὶ ΟΥΟΓῪ Ὀαίΐονον ογ ΟἸ τ βιΐδη, τ θη Ἠ6 8 Ὀτουρῃὶ 
Ὀαΐοτθ ἰ6 ᾿υάρτηοηϊ-Βοδὶ οὗ ΟἸὨστίϑι, τ βοίμοῦ δὲ (86 
δορί πηΐηρ ΟΥ οἶοβα οὗ 186 σοὶ ]θηπΐυτη, ἴῃ 80 ΓΔ 88 
ΤΟΓΚΒ ἅτ [86 ἔγυϊ οὗἁ αἰ}, ΟΥ ἴγιι6 βανίῃρ ἔα ἰδ 
ΟἿ ἰδαῦ ν οἢ πόσκοίι ὉΥ ἰονο (Μαϊξ, νἱὶ, 21, ΒΕοτα, 
κθαὶ “ΟΝ; γ. ἩΝΡ ἐγάμει Μὲ 8), ἘΠ ΒΟ ἴδ᾽ 88 ΟἿ 

ΜΟΓΚΒ Βρσίπρ ἴγομλ Βἰ ποσὶ οὗ ἢ ἰο πο ἢ 
ἴδιο [μοτὰ Ἰοοϊκοί (Αοῖβ χ, 8ὅ ᾿ἐ δε μεὴς. Μ᾿ νὰ (6 
ΡΙδῃ οὗ βαϊναϊΐοῃ 18 θη γοὶυ Ἢ ἴῃ {16 τα] θη ἰδ] 
βἰδίθ--- ὙΒΊΘΝ, 1 τὸ ταϊδίδιο ποῖ, (86 Ῥγθι ΘΠ ΠΑ ΓΔ Π9 
ἀδῃγ---ἴῃ8 ὨΔΌΏΟΩΒ ᾿ἰνίηρς ἀυτίηρ (μ6 τα] δηηΐυπι κ}}]} 
Ὅο ἡπαροα δοοογαϊηρ ἴο ἐποῖν του κ8, ΠΟ ΠΟΤ δηὰ 50 
ἰ688 ἱμδὴ ἴμοβο ἐμαὶ Ἰ᾿ἰσοὰ Ὀοίογ {πὸ τα] Π]θπηΐατα. 
8. ΑποΙδοΓ ΟὈ͵θοίίοη ἰο {8:0 σομλπιο Υἱοῖν ἷ8 βιδιβρὰ 
ὮὉΥ ΑἸἰΐογὰ ἰδυβ: “ΤΏ δῆβνεον οὐ ἱμὸ τἱζῃίθουβ δρ- 
ῬΘΔΙΒ ἰὼ τὴ8 ἰ0 ΒΒΟΥ Ὀ]ΑΙΗΪΥ (μα ἐλδν το ποὺ ἴο "6 
υηἀογβίοοα 88 Ὀοΐηρ (86 δογοηδιίθα βογυδηῖβ οὔ Ὁ γίδι. 
βοἢ ΔῺ δΏΒΘΡ ἰΐ που]ὰ 6 ἱπροαβι Ὁ]6 ἔον ἰθϑση ἰὸ 
τοϑίζο, ὙθῸ πδὰ ἀοῃθ 8}} ἀἰβυϊποι! Υ τοὐέλ γε δγοριοθ ἰο 
Ολγίεί, αλὰ ἴον ΗΪ8 βαῖκα, δῃὰ τι ῖϊῃ ΗΪ8 ἀοοϊατγαϊίοη οὗἨ 
οἰ. χ. 49-42, θεΐοσα (βοτὰ. ϑυοὶ ἃ βυρροπί(ΐοῃ πουϊὰ 
ΞΟΙΏΟΥ͂Θ 811 ΓΔ] Υ, 88, ἱπάοοα, ᾿ξ ῃ88 ζΌΠΟΓΑΙΪΥ ἄοπῃο, 
ἔγοα οὐνῦγ ον ΒΒ ἀοβογίριίΐοῃ. Ξθθ 18:6 ΤΘΙΏΔΓΚΔΌΪΟ 
ἀἰδδτομο ἴῃ ὑπ6 ΒΆΛΟΙ οὗ ἴΠ6 ΓΑΙ] βογνδηῖ (να. 
ΧΧ. γι} ΤὮΘ ΓΟΡΙῪ ἐμὲ {86 ἰδηριαρα ἴῃ αὐποδίάοῃ ἰδ 
ἰδδὶ οἵ Βυμα εν ἰ8 δα ποὶ ἰοὸ Ὀ6 Βα ἐβίβοίοσγ : θυϊ τὸ 
ἰοῦ ποὶ ἢν. Βοβι 68, ἰμ6 αἰ ΒΟΥ ΔΡΡΘΔΑΓΒ ἴο 8 ἰ0 
Ὅ6 186 βαπιθ ΜΙ στοραγαὰ ἴἰο (86 ροορὶο (μηδὲ Βαανα ᾿ἰνοὰ 
ἀυτγίπρ᾽ (86 το] δπηΐυμη. 17 ΓΠ6Υ ἃγὸ ἴο Ὧ6 Ββανϑὰ, ἰΠ6 7 
850 πλυδὺ μᾶνο ἄοπο ἱποὶρ ΟΣ ΚΒ ἔοσ ΟἿ τίβ 8 βαῖκο, 
δηΐ, [ἴ βο, {867 τηυδὲ Βανο ὕθϑὴ οοῃβοίουβ οὔ, Ἧ8 
βεαγο ρίνϑῃ ἴῃ6 ρτουπάβ οὰ πο [ῃ9 Ὀτϑιι  ]ηπατίδῃ 
ἰηϊογργοϊδίοῃ 18 Ὀαϑθὰ, [1 οὐ᾽οοοι ἴο ἱΐ, ἐξ ἸΏΒ Ὺ 
ζαγίμον Ὀ6 υγχοὰ ἐμαὶ ἰὰ 8 δκαΙπεὶ οοσωοῃ δογὶρίσΓΘ 
ἰαπξυρᾷο ἴο 681} ΔΩΥ ΟΥδοΓ ΘΙ ον Όσβ, (86 τ οτω- 
618 οὗ ΟἾγίβι᾿ 8 τωυβοαὶ Ὀοάυ, “βῃβερ,᾽, οὐ “σἰμι- 
Θουδ,᾽ ΟΥ “1ἴ86 ὈΪςβ8οὰ οὗἩ ἰμ6 Ἐδίβογ, [ὉΣ τ δότω ἰδ6 
ἰδησάοπιη νᾶϑ8 ῥγορασοὰ ἔτοτα (6 ἔουμάείίοη οἵ ἐδ 

Φ [1π Θοτηδῃ: σοίδέϊολο Απρπαδομῆρσον. ΤῈ ἘΔ ΩὉ, 
σεἰ]. δίῳ αἀἐρηνέοε [---Ῥ, 8.} 

ποῦϊὰ.᾽ ὙΠ} τορδγὰ ἰοὸ ἰδ6 ᾿ΠῆουΪς αὐοδύώοη οἵ ον 
1μοτὰ δ βοοομὰ δαυρηὶ, ΑἸογὰ τρδοα, αὖ (6 οἷοδε οἵὗ 
υἷα δομπιθηΐθ Ὁ ἐμ ἱποηίγ- ἢ} Τἰδρίοσ, ἃ ἀθοὶδιαν 
ἰἰοῃ Ὀτοδιίηρ (86 ἀοοῖϊο δρὶτίϊ οὗὁἨ [80 ἱπιὸ ΟΒτξίδα 
δηὰ οὗ ἰῃ6 ἱδοτουρὴ βομοῖδσ. Ηρ δᾶσβ, (ρ. 338:) 
4 (δίηϊκ τ ῬτΟΡΟΣ ἰο βίδίθ, ἰῃ [;15 (μϊγὰ οὐϊιίου, ἰδδὲ 
ΠΔΥΪΠΡ ὩΟῪ δῃίογοὰ ὑροὴ (πὸ ἀδοροῦς ϑιιὰν οὐ ἰδς 
ῬΓΟΡΒοΙΐα ρογουβ οὔ 6 Νοὸνν Τοϑίδπιοηί, 1 ἀο ποὶ 
ἔδοὶ ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ΤΏΘΔΠ8 ἰδδὶ [0}} σοπβάσηοο πὩϊςἢ 1 οὔοα 
ἀἰὰ ἴῃ [86 Ἔχοροβίϑ, φυοαα Ῥτορμοίϊοα] ἰηἰδγρτγείδιίου 
δοτο σίνοῃ οὗ ἐμ6 ἰὮγθϑ ρογίοῃ8 οὗ (μἰ8 οβδρίεν χχν. 
Βυ 1 αῦὸ 80 οἴδοὺ βυβίοιῃ ἴο δυβϑτυϊο, δηἃ βΒΌπι6 
οὗ (π9 ρΡοϊμῖβ Βοσοὸ ἀπεῖν ὑη ΒΘΟΙῚ ἴ0 Ι26 88 ἩΓΕ ΚὮΪΣ 88 
ΟΥ̓́Τ. 1 ΥΟΤῪ του} αὐυοδβίίου τδβοίδον (86 ἸΠοτγουρὰ 
Βιυαγ οὗ βουὶρθιγο ῬΓΟΡΏΘΟΥ ΜΠὶ1 μοὶ τλδὶζο τη 6 ΤΏΟΓΘ 
δηᾶ τηοτο αἰδιγυδιίυ} οὗ 4}1 πύταδη βγείοτηδ ὐζίηρ, διὰ 
6859 π]]]Ἰηρ ἰ0 Βαζατὰ βίσοῃρ δδβϑογ[ 0 Οἢ ΘΗΥ͂ ρογίοη 
οὗ 186 βυδ)εοῖ, ΦΖυ}γ, 1855." -- ἰὴ τῃ6 Ἰουγιὰ οὐϊίοι 
ΑἸίοτά δαὰβ: “"Ἐηάογβοὰ, Οοἱ. 18ὅ8."--Ρ. Β.] 

ΤῊθ τοργοβοηίδιίου οὗ [818 Ἰυἀστηεηὶ 18. ηοΐ ἃ ραῖ- 
ΔΌΪ6 οὐ βἰπιΐϊο, 88 ΟἸβῃδβοη {πίη κα. [{ ΘΟὨ ΔΙῚ Β 9019 
οὗ 186 6]οτηοῃῖ8 οὗ ἃ ΡδγαΌ]6  Ὀυὶ ΓΟΔΙΪΥ βοῖδβ ἰδ υὰρ- 
τηθοὺ Ὀοίοτο υ8 ἴῃ ἰΐ8Β οοπογοὶθ ζΌστα. 

[ὕε:. 81. Φοζοότηα σουιδγκβ οα {86 ἐΐπις οἵ [815 ἀϊ9. 
ΘΟΌΓΒΟ: “Ηδ ὙΠῸ γ͵ὰδβ πὶ ὑπὸ ἀνα ἰο ΤσοἰοὈγαὶθ 
106 ῬΑΒΒΟΥΟΡ δηὰ ἰο. Ὀ6 οτιοὶβοά, ΒΟΥ ΟΝ βοὶβ ἔοι 
(086 ρίοτυ οὗ Ηἰβ ἰπαταρὶι.᾽" ΤὨϊΐ8 οοπίγαβί ἀοορει 
ΟἿΡ Υἱ Ὁ οὗ (6 ἀἱνίῃμο ογοβίρηῦ δηὰ τ Δ) ΟΒΙΥ οἱ ΟἿΓ 
[μοτγὰ, δὰ ἐπα βυ του οὗ {18 ἀοεοτροη.---Απὰ Δ]] 
ἴδιο [ΠΟΥ] δηκοῖβ υἑι ἘΠίχΩ.---Αβ πίζοββεδβ δινὲ 
ἐχϑουῦδνο δζοηΐβ πῶο ἰδκο ἰμ6 ἀδορεδί ἱπίοτοδι τ 
ΤΩΔΗ Β ἀαδίίηγ δὰ Βπαὶ βαϊνδϊώοη, οοὴρ. Ἠοὺ. ἱ. 14; 
Μαῖί. χὶϊ!, 40; χχίν. 81 ; ΓυἸὸ χὶϊ. 8. Βοηρεὶ: Οτπηπῷ 

οὐ; οἴῆπεα παξίοπεξς : φιις οεἰοῦγίαα  “ ΤῺ 
βεβύςθοση οὗ ἀοά, [8:6 Το ΒίδΓγΒ οὗ οἽτοαι: οἢ---Ὁθ' 
ἴησθ ἱμδὲ ἜΧΩ] ἴῃ 8 , ΒΟΒΟ ἰὨ ο Ἰ σοηςοο ἰ8 ἱπν- 
ΤΩΘΏ86, πΟΒ86 ἸΟΥ͂Θ ἴοτΣ διὰ Ηἰΐθ υπίνοτβα ρίοπϑ 
ΜΠ ἃ 4ΘΏΟΘὮ]688 δγάογ, δηὰ Ἡ]ιοθα βρεθὰ 18 δὲ (δὲ 
Ἰἰκαυΐηα. ὙΠΟ δὰ οουπὶ ἰδοῖὶς Ὠυμθεῖε ἢ ΤΏΕΥ 
8ΓΘ ἴπ6 Ὀτὶμμὺ βίδιβ ἐμαὶ ογονὰ ἰῃὰ ἱπηυμλργ Ὁ]6 οὐα- 
βίο !ἸδίλοηΒ ΟΥΟΓῪ βιτωδιμοηὶ ἰμᾶΐ ΒΡΘΠΒ ΕΥΟΣΥ δίοῦα 
διὰ δυϑίοτ ἰὨγουριουὶ ἱπιτηθηβὶϊν."---, Ξ.] 

Ἰίδο 8.1} ο εἰϊ.--Εχργοββίοι οἵ Βηϊβῃθα υἱοίουγ. 
γεν. 82. Απὰᾶ Ῥοΐοχο τὰ δ41] θ6 χαϊμοτοί, 

--ΟἼ͵ἶυμμβυμπιδιί εν, 8 ρμογίοος υοϊυ ΑΓ Οὐ ἱΠΥΟΪΠΙΔΓΥ 80. 
Κηοπ)]οαστησηὶ δαὰ βυθτηϊβδίοῃ : οοῖηρ. Ῥ1]. 1]. 10. 

Απὰ Εζ κπ|4]]} ἀϊνίἀο ἔΆΘτΩ.--- ΤῊΪ8 15 μοὶ Πι ΓΕ Ϊν 
[86 Ὀορίπηΐηρ, Ὀὰϊ ἰ.6 ἑυπάδτλθηίδὶ οὐ] μα οὗὨ 8]} ιμδὲ 
[Ὁ]]οττβ.--- ἋΣ ἴδο δῃορδοσχὰ αἰνίοῖ.--Ηςὀ πὲ 
Ηἱἰμβοὶ ἐμ Κ'μβορμογα, αἷβο, οὗ 86 μοδίβ,---ἰἴι 5Βορ- 
Βογὰ οὗὨ δἱϊ τηδηκὶπα, Πρποα δ Κηοντβ Βον ἴο ἀἰϊξη- 
κυΐϊδὴ {Π τὰ ῬΟΠΕΣΕΣΝΝΕ ΠΟΥ δῖ ροσίθοϊοα ἴῃ ροοὰ οΓ 
601].---Ἴὸ δθο Ὁ ἴσο 9 ξοαῖα.---τορετῖν : [δὲ 
Ἰασο 8 ἴτομῃι [86 Ὠθοδίβ, ἔριφοι. Οοϑίβ δηθὰ δἰ 
ΔΙῸ ΓΤΟργοβοηίθα δἃ8 ραδίασίηρ ἰοροίθοῦ (στρ. ὕει. 
Χχχ, 88). ΤΏΘΥ ποῖὸ οἰδββοὰ ἰοροῖβοῦ ὑμάοῦ (δὲ 
Πδῖη6 Οὗ 51}8}} οαἰ1]16θ. ὸ πίςκοὰ δγὰ ἴδῦς Ὄχλι- 
δὰ υπὰον ἴῃ βσιγε οἵ ροαίβ. Υ ἢ Οτοῖίίυβ: “ὁπ 
δοοουῃΐ οὗἉ μεῖς τ ΔΒ ΟΠ Π6Ε8 δηὰ βίθῃς ἢ." Ὡς εε 
ΒΑΥ͂Β (τοίογτίηρ ἰο Εζοῖ, χχχίν. 17, σιθεγο, δόντος, ἱς 
8. οἰδονἶ80): “ΤΏ ροαίβ (Β6-οαί8) δγὸ οἵ ἰεβξῶ 
ψαϊὰθ ἰ0 ἰμ6 βῃορῃμοτὰ : ἱμῸῪ δῖὸ σι ἀμ ἰ658 
ΘΑΒΙγ Ἰοὰ." Μογοῦ: “Βϑοδῦβο ἴδο τδῖυς οὗ ἰδεδε 
Δ Ϊ 18 τ8 Βοὶὰ ἰὼ ὕ6 1ε88 (κα χυ. 239); δεῦςς 
αἶδο, ἱπ τοσ. 838, ἴῃ ἀἰβραγασίηρ αἀἰπιϊπατίτο τὰ ἐγίφια." ἢ 

- { ἴοτῃ : κ᾿ ΒΏΘΘΡ ἧτο γτοδίϑοϊο 
Υ͂ ἐν προ πατὸ τ μὰ πλῃρέφυις οὔπρηηρ. ἴοι Ἂ ξολς 

ΕΥ̓͂ Τοργοβϑοὺΐ μη ᾿ἀἶ68 οἵ 6. ἊΝ οτάλποτει δύορὲθ 
Ὠλ16 γίον δὰ βὰδβ ψὶϊὰ Ἐσύ γείιθ δὰ Οτοιίυδ 100 δυσω 
δία, ἴῃ ορροδί οὴ ἴο 186 δινσοοῖ δὰ ἔγαζτδοϊ δδοσῖδεο οἵ οὶ 
διὰ ομιατίιδοϊο ἀθοὰδ."--, Β.} 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥ͂. 831-46. 449 

Βυὶ ἴδ ταδίῃ ροΐηὶ οὗ ἀἰδιϊποιϊΐοι 15 1μ6 ο: 6685 δπὰ 
ἘΓδοιϊΔ Ὁ] Π6685 οὗ ἴΠ6 Βῆοϑρ, Ὑδπὶοὴ Ροΐπίβ 0 ἃ ΠΟΌΪΟΡ 
Ββαΐυγο; δηὰ ὑπ ὙΠ βία ΟΤΏΏ688 οὗ (8 ροαίβ, 6χ- 
᾿λοὕπρ δὴ ἰηΐοτῖος, εροώβι σα] παίαγο" 

Υογ. 388. Οκ δια τἰρῃϊ μδηᾶ,---ΤῊο βἰάθ οὗ 
Ῥταΐδγθηοο δῃὰ βιοοςβ8.---ΟὍΣ {πο 1681.---ΤῊ ορρο- 
δῖϊο. Οἱ ἰδ ομηθῃβ οὗ {δι τεῦ δὰ Ἰοδν, δο6 Βομοϊι- 
ἔδι δῃά ΥΥ εἰδίοίῃ ; οοτρ. Υἱρς. “Ζι. νἱ. 642 βαᾳ. 

γον. 84. 1.9 Ἐίηκ.---Νοῦ ῬάΓΔΌΟΙΪοΑΙ, 88 Ο]8- 
Βαύϑοῃ {μη Κ8. Ὀυλ ΟΠ γδὺ ἴῃ Ηΐ8 δάνοηΐ ΘΟΠ.68 ἔοΣ- 
παι πΊ} 41} Ηΐβ γϑαὶ Κίηρ]Υ με ἀρλὸς 

Ὧο Ὀϊοπδοὰ οὗ ἵν Ἐ΄'αῖλοσ.---ΤΏΟΥ δύο [δ 
ῬΘΔΙΠῪ Ὀϊο886, 838. ἐπ6 τοβϑῃογδῖθ, ρϑηθίγαίθα δηὰ τϑ- 
πον ψῖ} (Π6 ϑρί τι, ̓ ἰἴα, ἀμὰ ὈϊΪοβδίηρ οἵ (μ6 Εδιίμου, 
ἘΡΡἢ. ἰ. 8. 
ΡΝ ΑΒ οΤΙς ἦδ9 Ἰεΐηχοχῃ,--- 3.6. Που. ΥἹ]].---ΘΥ.ο- 

ῬΑῸΣ ἔχοσα ἴ89 ἐουπδαῦδου οὗ ἔλ0 τσοχ]ὰ.---Π 6 
οἰ ἢπαβ βογὸ 186 ἰάδα οὗἩἨἁ ὠὠρργθαοβιἐπαϊοι, Βότα. 

γἱ. 38. Βυῖ γδὶ ἱ8β ΒοΓΘ Βροίκθη οὗ 18. [6 οἰθγηδὶ 
ἔουπακδιίοη οὗ 6 Κἰηράοχῃμ 1ἴὉΓ 86 δΒυν)]οοὶβ οὗὨἨ (Π6 
Κίηρ. Τθοτα 18. ἢ0 οοπἰγδαϊοιίοῃ ἰο Φοἢῃ χίγ. 2. Εογ 
Ἰοῖο 1ῃ6 οΔἸ ἶπρ δηὰ Ἰουηάδίϊοι 18 τοΐοστοα ἴὸ ; [Πογο, 
186 δοίια] Ὀυ]Παΐηρ ἋΡ οὗὨ 9 ΠΟΑΥΘΏΪΥ͂ Θοταπιυῖγ. ᾧ 

γεν. 8δ. Ὧο ἴοοῖς Μίο ἱπ, συνηγάγετέ με.--- 
Μαγεῦ: ΑΒ ΤΔΘΙΏΌΘΙΒ οὗ ΜΥ Βουβοῃοϊὰ, Ῥϑαῖ. χχίϊ. 
Ὡ : συνάξεις αὐτὸν ἔνδον εἰς τὴν οἰκίαν. Οτομία) 
Βοθρί τα! Υ τγ88 ΔῊ ΘΒ 6η 118] ἴοττῃ οὗ ἰονθ (0 οὺν ποὶρὶ- 
Ὀοτ. 366, ἰῃ ἯΝ οἰδιοίῃ δῃὰ βομὄϊίρσοι, (16 γα Ὀ πο Δ] 
ΒΑΥΪΏΘΕ ΘΟΠΟΟΙΩρ [86 Ὀγομιβο οὗ ρδγδαάΐϊθο ἰὸ 186 
ΒοΒΡΙΔΌ]6. 

ψερβ. 8ὅ, 86. ΗΘΌΌΠΟΥ.: “ΤΒ6 δοίϑ οἵ ἰουὸ Βθγθ 
ὩδΙηΘα 8Γ6 ποὶ βΒυοἢ 88 ΓΘαΌΪΘ ΤΩΘΓΘΙΥ 8ὴ Οὐ] ΑΥ̓͂ οὗἁ 
ΤΩΟΠΟΥ, Ὀυὺ Βυ ἢ 85 ἱπ ον 8180 (Π6 Βδουίδοθ οἵἉ ἐΐτηθ, 
Βίγοηρίῃ, τοδί, οοταΐοτί,᾽") εἴα. Οἱ 186 οἴδονῦ Βδηὰ, 
Ὑ οὐϑίον δπὰ ΤΠΠΚίηβου ᾿0ΒΕ1}Ὺ ΟΌΒΟΥΥΘ ΟΣ τοῦ. 86, 
ἐδδὶ (16 αϑαϊβίδποο ἰοὸ ἐμ δος δῃὰ ὈΣΒΟΠΘΓΒ ὮΘΓΘ ἰδ 
τοὶ Βεδιϊηρ δπα γοὶθϑϑο, τ] ΟὮ. ΟὨΪΥ ἔθ οου]ὰ τϑηάσσ, 
Ὀαυϊ νἱϑιϊδί οι, Βυιαραίαγ, δἰϊοπίίοη, τ ϊοῖ 81} ὁδὶ Ὀ6- 
δίον. Βυὺ πιδίονος μοοὰ ὑπο ἀἰὰ, τγὰϑ8 ἀοῃθ ἴῃ 
Καὶ! ἢ δὰ ἰὰ ὈυχηΣ τυ, δὰ ΘΟΠΒΟΧΌΘΏΠΥ {π6 ῥγοάυοι 
οἵ ἀἰϊνίπο στᾶοθὺ ΕῸΡ ΒΑΡ Υ 8 {86 ἀδαρ ον οὗἉ ἔ (ἢ, 
δηα ἤαϊτ 18 ἴμ6 ρὲ οὗ 116 ΗΟΙΥ βρίγιι, τὸ υμΐϊεβ 5 
ἴο ΟἸἩτίβι.---Ρ. Β. 

γον. 31. ὉΘῺ δῶ στὸ ΤἘ66727--Ὁο 
Ὑγοϊϊο: “ΤΠ Ιδησιδρο οὗ τηοάοβιυ." ΟἸδβδαβοη : 
“ ΤῊ ἰδησυδχο οὗ ὑυῃποοηβοίουβ Ὠυμα 1 γ. Μόογον: 
“ Αοἴθαὶ ἀφο)ϊπίην οὗ Ὑιδῖ 8 πωρυϊοα, βίηθο 6 ΎΥ 
Βαὰ πόούϑρ ἀοῃμο ἰὸ ΟἸγίδὶ ᾿ιδοῖῦ 1686 βογυϊοθθ οὗ 
Ἰοσο. ΤΏ οχρίδηδίΐου ἰβ8 σίνοη ἴῃ σοῦ, 40.) (δι- 
ἀλίη!γ, ΠΟΥ πᾶν ποὺ γοὲ ΔΗΥ͂ ΟΙἸΘΆΓ ποίΐοη οὗἩ {0 
1.164] Ομ τὶ οὐὗὁἨ 116 πο] ποιϊὰά. Βυϊ ἐμΐ8 8. οοῃ- 
ποοιρα πιιϊὰ ἐποὶν ΠΌΓΣΑΙΠΥ ; δηὰ ἱΐτηυδὶ οὶ Ὀ6 ἰοϑῖ 
ὶρῃι οἵ, βἰποθ [ῃ6 ὀρροβὶῦθ Ἵῃμασγδοίοσβιϊο διαοηρ [μ6 
τοργοῦθαῖθ ἰβ δἰ Ὀἱϊθὰ 88 βεὶ τσ ϊθουβηθθθ. [Οτὶ- 
οι: “1 ἰ8 ἴσοι ΒΌτΆΣ  Υ ἱμαὶ ΤΠΘΥ ἀθοίαγο ἰδ θ;- 
Βαΐγθβ υπ ΣὮΥ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ΡΓαΐδ6 [ὉΓ (μοῖρ μοοὰ ἃ 
δοῦ ἐμαὶ [Π6Υ διὸ Τογροι ει] οἵ πιδὶ ὑπ 6 Υ μανὰ ἀοῃθ.᾽" 

εν. 40. 7ἴὸ ομϑ οὗ ἴπο Ἰοϑεῖ οὗ ἴπϑϑ Μν 
Ἐχοΐδσο.---Νοὺ [16 ΔροΟβί686. δομο, Ὀυὶ ΟἸτίβιθη5 
ΘΏΘΤΑΙν, δὰ ργθ- θη ι]ν [Π6 ἰοαϑὺ οἵ ἴμετη, ΤΏΘΥ 

Ιω ΠΡΠΠΠΑΕΥ Οτΐχϑη, ΤὨΕΟΡΌΤΙΜΟΕ, δηᾶ ΜαϊΔοπδίηδ, τ8δο 

πὶ γεν οἱ φυέα δέ ε εἰικυλριλῥ ἐάν νολνμας τ ἐν α ἰν τα’ ὦ} 486 
φιί, ποη αεσία εἴ ἰρέωι μΑΥΣ ΑΣΑ οἷα. Ναδῖ Θοτη68 πἢ- 
δ᾽ὁδῦη 688 δπῶ δι ΌΟΤΏ 686 28 [πο ὑνχο μοὶ πῖϑ οὗ οοτρδγίϑος 
οὗ ἴλο Ὁδὲ τ“ ἰ ἴμ9 9οδίβ, Ὀπὲ τοι] 0Ὼ8 ΟὨΪΥ͂ ΣΩΘΟἷκ ἢ 688 ΘΟ 
ἔ.:ὸ Ρατὶ οὔ ἴΠ6 δῆθοῃ.--", 8.] ᾿ 

{{Βφηκοὶ ἀοτῖνοθ ὕόοιὰ ἰῃ6 ποτὰ ὕμἢεν, Ῥγοραγοὰ 70» 
ψοω, δὴ ἀλριμθηϊ δραίηϑέ ἴῃ δοδοϊδδίΐο ποίη ἴμδὲ τηθἢ 
χορ οτοδῖοα οὐ οἰθοῖρα ἴὸ 4}} τρ (86 υπιῦον οὗ θη δη- 
ξεοϊο: ἄἔνγσο λοπιέηδδ οἰδοξέ πο κυπέ φιιζεοίέ ἐπ ὅη.- 
θοίορινη, φιεῖ Ῥοοοαγνηξ.--Ῥ. Β.] 

ΔΙῸ ἰῃ6 ἰοαδβὶ, (86 Ῥοοτγοϑί, {π6 ᾿δϑί, ἰη ποτα ἰῃς αἷ» 
νἷηθ 1186, πο ἢ (86 Ιμοτὰ ΠΟΓΘ Γϑοορηἶθ68 ἃ58 Ὀτο ΒΟ ΣΪγ 
Ιονο, 8 αὐτά ϊκοηθᾶ, 

[5ον, οοπβηΐησ (18 Σαἀστηοτς το {μ6 Βολίμ6η, ἴῃ- 
ἔξτβ ἤγοτῃ (818 ἀοβοσίρίίοῃ ἰμαῦὺ “8 ἀορτηβδίῖοΆ}}} ἀο- 
γο]οροα ἔλι ἴῃ (μ6 μογὰ ἰβ ποὶ τραυΐϊγοα οὗ 8}} τβϑῃ,"" 
δη σΟΠἀΘΙΏῺΒ ὁ“ 8}} ΠΑΥΓΟῪ ἀορτηδίΐβιη ἱμπαὺ τοῦ ἃ δοὲ 
᾿ἰχαϊῖ8 ἰο οὐ ἰηδηΐία ἴον." ΑἸξοτγά, ἰδκίηρ 8 βἰ πιΐ- 
δ νἱ ον οὗὨ [}.}ϊ}8 Βϑοίΐοι,, σοῖσαῦκβ: “ΤΏ6 ΒΟ γα Υ οἔὗἁ 
118 ἀρδϑου ρου. Βυ ΡΆ58868 8]}Ϊ οη----ΟἸ δῖ, 88 
186 ϑὅοῃ οὗ Μδη, ἰδ βσβορμογά, [μ6 Κίηρ, [86 δυάρο--- 
88 18:6 ΟΟὨΪΣΟ δηα οπα οὗἉ 81} Βυγτηδη ἴον, ὑσὶ πρίηρ ουὐἱ 
8 σου γαϊπρ ΗΪΐ8 ἰαίεπῦ σταοθ ἰὰ ἴπο86 πῦο ἢδνθ 
Ἰϊνρα ἴῃ Ἰονθ---ουου ]αβιϊ ΠΡῚΥ ΡαΠΙβΐηρ ᾿μ086 ὙΠῸ ᾶνο 
αὐομοδοὰ 1 ἷπ δὴ π]ονίηνσ δηὰ βο] 58} 11{8----ηὰ ἴῃ [ἢ 9 
ΒΟΟΘΟΙΩΡ ἰβηρηὺὶ οὗ ΗΪΐ8 τηραϊδιοτίαὶ οβῆοθ, σδυδίης 
ΟΥ̓́ΘῺ ἔγοτῃ ουἱὐ οὗ {πὸ ἰηΐαυ 1168 οὗ ἃ το ]ἸουΒ που]ὰ Ηΐ8 
ΒΟΥΘΡΟΙΒΩΙ ἸΩΘΓΟΥ͂ ἰο0 Γα]οΐοο ἀραϊηδὺ ἱυπάρτηοηι." Βαϊ 
τὸ τηυδὲὴ ῃοΐ ΘΆΙΘ ἰδ6 διηἀαγηθη 8] Ὀσίηορ]6:: οὐἱ 
οὗ Ομγίβι ἴμθσο 8. πὸ Ῥαγάοῃ δῃὰ 0 βαϊγαϊΐοῃ. ΕΥ̓ΘΓῪ 
οοπβίἀογαίϊΐοη οὗ αοα᾽β ᾿υ81106 δηἀ ΤΏΘΤΟΥ, δ ΘΥΘΡΥ͂ 
᾿τρυ]θ6 οὗ Ομτἰβδη ομαυν 1οδ 5 ὰ8 ἴο ἴπ6 ΠοΟρο ἐμαὶ 
ἴῃοβθ Ὑ1}} 6 υἱἰτηδίον βανοά, σὰ τἱϊδοαῦ Καονίης 
Ὁ γίβὲ ἴῃ (δῖ8. 16 ἤδγο ὑῃοοῃβοί ΟΌΒΙΥ Ἰοηροά αὐτοῦ 
Ηΐπι 88 116 ἀδβῖγο οἵ 8}1 παιίΐοηβ δῃὰ οὗὨ δυοΥῪ ΠυμηΔῃ 
Βοι], Ὀὰΐ 1 οδῃ ΟἾἹΥ Ὀ6 τὨγτουρἢ δὴ δοὶ οὗ ἔδι (ἢ ἴῃ 
Ομ γῖϑι, πβόπονοῦ Ηδ β8}8}} Ὀ6 σονϑδ]οᾶ ἴο ἔβοτω, ἱπουρὰ 
ἴν θ6. ΟὨΪΥ οὐ 186 πἀστηοηΐ ἀαγ. ἯὍ76. οδῃποὶ δάπιὶι 
αἰ δογομῖ ἰοστηβ οὗ βαϊ υδου.--- ,, 85, 

ες. 41. 7ἷο ουσεοά.---ΤἈγουρἢ (μοῖρ οστα ἴΔ0}} 
Ροῃοίγαίοα ὉΥ ὑμ6 συγβο οὗ αοὰ. 16 ἀρροϑῃάοα “οὗ 
δέν }αίλον᾽" 'ἴθ τοὶ ΠΟῪ ἔουπμα ΒΟΙΘ 88 ἴῃ Ὑοσ. 84. 
Απᾷ 8β8ὸ αἷ8ο, “ὕγοηι ἐλ δεσίππῖπι ΟἿ ἐλ τοογία ἰδ 
ποὶ δαἀοᾷ ἰο “γεραγδά " ἤθγθ. ΝῸΓ ἷ8 1ὑ Βδαίά, “ρσϑ- 
Ῥδγοὰ 707 γον," Ὀαϊ, “ἤἔοσ ἔμ9 ον." Τμ6 στοαὶ 
ἡυάρτηοῃὶ οὗ ὅτο 8 ργεραγϑὰ ἴον ἴη6 ἀοΥ , ἃ8 ἃ ρα;- 
ΙΒῃτηθῃὶ ἴον ἀου δὴ συ]. ΤὭυδβ, ἰἰ680 δἃὸ ΠΟΘ 
τοργοβοηοα δΒ Βανί ρἰθπηροα ἐδμοπιβοῖνθθ ἰηΐο ἰδ6 
ΔΌΥΒ5 οὗ ἀοτηοηΐδο στορτοθαύάοηῃ, ΤΏ6 ΒΑΌΡ 8 ἀἷθ- 
Ρυϊοὰ πϑρῖπονῦ Οθθπηδ γῶ8 ρσαρδασγοα ὈΘΌΓΟ ΟΓ δἷϊον 
106 ἔγϑι ἀδν οὗ σγσοδὔοῃ, Αοοογαϊηῃρ' ἰο ἐπ6 χοβρεὶ, ἱΐ 
ΜΠ] ποῖ 6 δηϊδηοα διὰ τηδὰθ οδδοιϊνο {}}} 19 5)8] 
ἡπαρταρηὶ οὗ 186 ποιὰ (8ε6 ον. χχ 10). ΤΉ βοβο- 
Ἰαβίὶς ἱβϑοίοργ οὗἁ [86 το Δ4}6 ἀροϑ,} ἱπδίθαάᾶ οὗ τρδκίηρ 
ἦϊ ἃ ἐπα] ρογίοα, 88 ἰῃ (86 ροβροὶ, στδαυδ}γ ἀαιοὰ ἰὶ 
Ὀδοῖς ἰο {86 Ὀοχίπηΐηρ, 88 186 ΕΑΌΪΠΒ. 

[γετ8. 42, 48. ΟἿΪΥ 5Β'πβ οὗὨ ογιέδδίοηι Δ.Θ ΤΉΘῃ- 
ἰοποὰ δ; βθονίηρ ἰδὲ ἴἰ86 δΌβθῃοθ οὗ ροοὰ 
πόγῖθ, ἰμ6 ἀοδεταϊοη οὗὨ ἰονο, οσ 86 ἀοτηϊπίοη οὗ 
ΒΘ Πβῇμθϑϑ, αἰβαυδιθθβ τοᾶπ ἴος ὈΪ ΒβθάμΈ88, δηα 8 

“. Εν ΟὈδϑογυδίίουδ δ΄ τηδᾶο ὮΥ ΑἸίυτᾶ δηὰ ΤΥ ογἕδ- 
ΟΣ : ΚΤ γὙ6 890 84," Β6γΥ85 [0 Ἰδαίζαγ, "ἡ" ΟἸγσίϑε ἀοδογί 098 [Ὁ 9 
Ἴ0γ85 οὗ Βϑαυϑῃ 88 ἃ κληρονομία ρτοραγοὰ 20. πιὸπὶ ὉῪ Θοὰ 
δυο ὴ ἤγοπη ἴ8 6 Ὀορίπηΐηζ. Βα [86 μΡαΐπα οὗ 86]} δῖθ ποί ἀ6- 
βοτί υθϑὰ δ ργεραγεὰ ἴον πῖδπ, ὈὺΣ ἴον ἰδ αἀδοέξ δὰ [16 8}- 
οἶδ. Θοὰ ἀφδικιβ οίθγηδὶ Ὠδρρίποδδ (0Γ σθὴ : ΤΟΥ͂ ἸΏΘῸΣ 
δίουπαὶ ταΐεογν ὈῪ ᾿ποῖγ οὐ δοῖλ."-- ΤῊ δἰ χη ἤοδησο οὗ ἴἢ6 
οὐ δείοη δηα οὔδησο ἰὴ ἴΐθ ὃνο οπδοδ ν'88 ϑδσὶγ οὐδβοσνοὰ 
δνΘῺ ὈΥ Οτίκοι κπὰ ( γυβοδίομη, δηα 8 ὑγζϑὰ δἷδο ὉΥ Μαε]- 
ἀοπδίπβ, Οἰδιαύδθη, Βι|ὁτ, Νιαϑὶ, αὐὰ οἴμογβ.--- Οτίζοη: "ἢω 
δΑΥΒ ὈΟΪ ΠΟΥ: Χ6 ομ θα (Υ δίν Γ᾽ ἰλεν, θοοβυδο οἵ 81} Ὁ]086- 
ἐκ 186 ΕαΐΠΟΣ ἰδ [09 δυῖμοσ, θη 606} τὴδι) 18. [Ὧ6 οτἱρίη οἵ 
ἈΐΪ8 οὟῆ συγ ΒΘ δ6 ὁο68 ἴθ ταϊπρο ἴλδι ἄοφοτνο [86 
δ γθο."- Μηϊδοηδίυδ: “οη σία τέ; ἐΜαιπριοτι αΐγίδ 
φηϑέ" δἰομέ μδέΐ6 αἰαόραΐ: '"ὝΈΕΧΙΤΕ, ΒΕΝΕΡΙΟΤΙ ῬΑΤΕΣΙΒ 
μει,᾽ συία 7Ζουϑ πον τηαϊεέοίίοηέδ, δεά δεπδαταδέοπίδ, ποῖ 
φαηῶ, δε »νωπείέ αῳοίον ἡ πον ἤνοα 405 δἰέαι Ῥῶ» 
πΩ αἀμοίον ἤἄοίς δ. τὸ αμπία ξξδοπξαν "Ὁ ΠΕΡ 
γοροηϑέοπα, ρωπαπι φυοααπμηοάο, 

ώβὲ δαΐίεαςεγεῖ, ργωραγαυονίξ."--Ῥ. 81 ᾿ 
ἡ [8ο αἷθο Ὠδηΐο ἰπ [ὴ0 ζδπιοῦδ ἰπϑοσί ρι]0ἢ ἢ ἴδ χαίθ οὗ 

8.0}}: δὲ 7πήϑγπο, Οδηῖο ||. ΒβιοΣ οὔδογνοϑα, ἰδὲ δύϑῃ [0 
ἴδο ἀνῇ, ὙΟ ἨἮΔ8 ογοδῖθα δὴ δηχεῖ, 611 ττἯὯ8Ὦ8 ὯῸ0 ἸΠΟΓῸ ἴ0Γ0- 
ογδοϊπθὰ τὴλη ἢἷδ δίη, δ ἐποηρὶι ἰϊ ἨΛῚ Ῥσορδοὰ (07 ϑδη 86 
ΒΟΟῺ 88 .)ὃ ὈΘΟΔΙῺΘ ἃ ἀ00Υ1]}.---Ρ, ΕΒ] 
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δυδήοϊοηι, σοὶ Ἡἰϊπουΐ ρΡοβὶἶνο οὔποθ, ἰοὸ δχοϊπάθ 
δίτα ἔγοτα Βοᾶνθῃ.---. 3.1 

γογ. 44. Αμὰ ἀϊὰᾷ ποῖ τοὐτδιοσ πηῖο ἴ667 
“-ὶΒ ἰΠ ΒΟΥ πουϊὰ ΔΙΑΥΘ 38 νὰ ὈΘΘῺ ΤΟΔΑΥ͂ ἴ0 ΒΕΙΥΘ 
Ηΐ. Βυὶ ποτα '8 ποίμίηρ οὗἨὨ [86 Βρί τὶ οὗἩ ἴονϑ ἰπ 
ἐμοῖν δεδυτηθὰ σγοϑα 688; ΟἾΪΥ͂ ἴῃ [86 δαρίτὶς οὗ δβογυ]- 
ζυὰο ἸΠΩΥ πουϊὰ ματα ναϊϊϑὰ οῃ Ηΐτὰ Ὁδαὰ ΠΟΥ͂ ΒΘ 
Βῖα. Το ἱχηόταηοα οὗἨ (6 Ὀ]οββοὰ νὰβ οοηῃποοίοα 
ἩΠῈ ὑπο ῖν ἘΠΊ ΔΙ, 88. ἃ ΠΟΙΥῪ ἱτυ ροβδί ὈΠΕΠῚῪ οὗ Κηον- 
ἴης ; ἴδ ἱχτγαησα οὗ ἐμ ουγβοα ΓᾺ85 οὗ δῃοίμονς Κίπὰ, 
διηὰ ΟἸοΒοΙΎ οοηποοιοα πὶ βο τὶ ρϊδουβηο55. Ὁ 

εν. 46. Ιηῖο σνϑεϊδδιίηρ Ῥαμἰδητηδηῖ. --- 
Οομρ. Ῥδῃ. χὶϊ 2 (εἰς ζωὴν αἰώνιον .. . εἰς αἰσχύνην 
αἰώνιον). εγοΥ δηα8 {Π6 Δρβοϊαΐδ ἰάοα οὗ οἰ ΓΏΥ ἴῃ 
ΘΠ] 6851|658, δηα ἰΠΐη κα ουοῃ ἱμαὶ ζωὴ αἰώνιος ἀο- 
ΒοΟΙΪ 68. 8Δῃ ἐπαΐϊεδε Μοββίαηϊς 16. Βυὶ ἴῃ {π18 ἰδϑὶ 
ἰάθα ἴ6 ἐριΖεπδίυς Ὀοση ἀ]οΒβπ 688 οὗ 16 18 ὀχργοββρὰ 
τῷ δοβίγασὺ 6 1688 116 ταῖς Ὀ6 4180 ΣΔΘΓΟΙΥ 8 οπά- 
688. Οχίβίθῃσα ἰῃ ἰοστηοηῖ) ; απὰ, ἱπογοίογο, {86 ὑγο- 
ἀοταϊμδηὶ δοιίοι οὗ ἴθ Τὁρροβίΐ 'β. δὴ ἐπέσηδὲυδ 016, 
ἴοο. ϊα ΒΑΥ͂ ΟὨΪΥ, ὑπ6 “ Ῥγδαοχη δῆ) οὔθ. ἘΕῸΓ 
ὮΘΓΟ Δ͵80, 88 ἴῃ 186 ἀοοίσίπα οὗἁὨ ἐδ ραγουδβία οὗ Ο τίβι; 
Ὅτὸ τησϑῦ ἀἰβιϊ συ θη Ὀδύπθοη τοὶ σ᾽ οΟΌΒ δηα ΟΠ γΟΏΟΪο- 
δῖοαὶ ποίδομϑ δῃὰ οαδἹουϊδιοπβ 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1, ΤῊ βοσύώοῃ ᾽θ. ἃ Ῥαγαῦο οι] ἀἰδοοῦτθθ ξ ΘΟ: 
σογηΐηρ 106 σοηογαὶ Ἰυάρτηοηΐς οὗἨ [6 δαπιδη τδοο. 
Ἠρποο (806 οδβϑηξαὶ 1.685 δὰ {86 Βγιη 0} 16Α] ἔοδιΓΟΒ 
ΔΙῸ ἰο Ὀ6 ἀἰδιϊηρσυίδηοα, 

ΤΏο ΓὈἸ]ονὶηρ ἀΓο (ὴ6 Ρτοταϊηρης ἀορηπαξὶς ῬΟΪΠίδ : 
--(ΑἹ Ομ γίϑὲ ἰ5 (6 Φπαάρο οὗ [86 ψογ ἃ ; δοωρατζο Αοίβ 
ΣΧ. 42. χυΐ!, 81: [86 ϑ'νηιδ. 4ροεί. (2) Τμδ Ἰυὰρ- 
τηρηΐ 58}811 Ὀ6 οὀχογοίβοα ὈΥ Ηϊη ὉΡΟῺῚ 411 τρδηκὶπα : 
811] πδίϊοβ 88}8}} ΔρῬϑασ Ὀδίοτο (116 (Ὠτοδο---;ὨὩοῦ ΤΆΘΓΟΙΥ 
086 οχ᾿ ϑιϊησ αὖ ἰῃ6 δῃπὰ οὗ ἰμ6 πονγὶὰ, Ὀὰϊ 41} σοῆογὰ- 
ουϑ. Ἰμογοΐογο [86 ΚΌΠΟΓΑΙ Γοδυγγθοίου 18 ἱποὶυϊοά, 
80 ἰμαΐ 4}} ΠΑΌΟΠΒ ΤΩΔΥ ὈΘ ἀβϑθ θα. (8) ΤῈ δίδῃδ- 

[Το ἘΠ ΙΏΆ. ταὶ, τοπάοτα ϑεοϊδείρονοολέίσχοίξ (ΞΞ ἡ ἐμή, 
στ ἡ ἰδία δικαιοσύνη, ον δικαιοσύνη τοῦ νόμου, ἐκ νό- 
μον, δικ. ἐξ ἔργων) Ὠοτο δῃά αδονὸ σα ὁ6).. 81] ὉΥ δοζιλιισίέ- 
͵“Ἀοαξέοη, οοπίοπηάϊης ἢμ)9 ποσὰ νἱτὰ ΝΥ ΡΝ ξρμά μαμὰ 
ἘΞ δικαίωσι:5).--Ρ, Β.] 

ΤΙΑΙΡΟΚΡ: “Οὔδοντα, [00 δα δρίίλδί 186 τιδοὰ 20τ 
κόλασις ἀπὰ (ζωή--- [οἷ ἀτο Βοτθ σοπέγατγ'ἐ68---ἴοτ ἴη0 ζωή 
ΠΟΓΟ δροΐκϑῃ οὗὨ ἰ5. ποῖ Ὀδτο δείδέθησα,  ἢ]6.. του πᾶτὸ ἀκα 
φᾳἰλέϊαξίοη ἴοτ ἴἴ8 ὁ τα τοῦ δυῖ δέοθδοαηδδδ δπὰ γοιραρα, ἴο 
ψϊο ρυπέκλπιοπε δὰ πλίϑουψμ ὉΤ6 δηϊαροηίΐδι ἰογχηβ.᾽".-- 

ὝΟΕΚύβοκτη ἐπ ἴοο.; κ'ἸΤ6 πογὰ αἰών οογτοδροηάδ ἴὸ ἐδ6 

ἩΟΟΓΟῪ ὈΡῚ9 ,), ὝΒΙΟΝ ΔρΡϑῶτβ ἴο Ὀ6 ἀοσί γα ἴγοτα ἰῃ6 υἢ- 

πβοὰ τοοῖ ὈὮΦ,, τ0 οοποφαΐ; δβὸ ἴμαὲ 189 τβάϊοδὶ [468 ἴῃ 
αἰών, 45 προὰ ἰπ ΠΟΙΥ δβοτρίατο. [8 ἐπ εηίξδ εἶπιο: δπὰ 
4)ιι ἰὴ6 ποτὰ δοιηθδ ἰο Ὁο ΒΟΥ δΔρρ]οα ἴο ἐλέϑ νοτ]ᾶ, οἴ 
ὙΔοὴ ὁ ἀο ποῖ πο ἴ)6 ἀπταῖ]οη ; δηὰ δἷδο ἰοὸ ὁ ποτ] 
ἴο δοτηθ, οἵ προ ἢ πὸ πὰ [5 Υἱ810]90, Ὀθοῦηδο ἐδμδί νου] [8 
οἴἰοσπαὶ. ΤῊ15 δΟηβί ἀογ  0ἢ ΤΏΔΥ͂ ΡΟΥΓΠΔΡΘ σΠΟΟΚ ΒΡΘΟΏΪ ΔΊ] Π8 
Φοῃοογηίης ἴμ6 ἀυταῖίοι οὗ δυΐατο Ρα Ὠἰδμτηοπίδ. (2 Βυῖ 

ἐμ18. οἴ ΣυποίοαΥ οὐ ΣΦ [6 δοπιϑυμαὶ ἀοπθεα], δηὰ αἰών 
865 δοίης ἴο ἂἃ9 ἢ δίαϊτπις δηᾶ σοποδλ] ησ, Ὀπὶ σοπηθθ 
Ῥτοδδῦὶν ὕτουι ἄω, ἄημι, ἰο δγοαΐξλδ, ἐο δίοιο; Ἰδτοθ 1106, 
κοπογδιίοη, ἀφο (0 ἰὴ 1δτ1η ποιμη); ἴδθη ἰηἀοἤπ!ῦο}  10Γ 
Φιηάϊοεα ἀυτγοιϊίοη, οζοσϑ  (γ.-- Ὁ 5.} 

Φ(Νοῖ μαγαῦϊθ ργοροσ, Οοιηρ. ἈΓ. ΠΈΝΠΥ: “Ὑ᾽ὸι. παγΘ 
Διότο ἃ ἀοδοσί μου οὗὨἨ Π0 ργοόσοϑδ οὗ ἴ8ο ἰαϑ8ῖ 1ἰατηοπὶ ἰη ἴῃ 6 
ετοιεῖ ἀλγ. Ἵμετὸ ΔΙῸ ΒΟΙ6 Ὀαδξαχοδίη Ὁ ἐππὺ ΓΟ ΡαΓΑΌΟ]- 
ἐδὶ, δ8 ἴδ βερδγαϊπῷ Ὀθῖννθοι) [86 ΒΘΟΡ δῃά ἴῃπὸ μυπῖεα, ἀηὰ 
186 ἀϊαϊοσιιοα. Ὀοένγόθη ἐμπὸ πᾶσα διὰ ἴπ0 ΠΟΓΒΟΠ5 ἠιπιροῖῆ; 
δαί ἴῃ ότο (8 πο ᾿ῃτοδὰ οὗ δἰ πὶὶ τι ἀ6 οαγτίς ἃ (Πτοῦ ἢ ἴδ ἀ85- 
Φοῦγϑα, ἐπή, ᾿μογοίογα, 10 18 ΥΔΙΏΘΥ ἴὼ ὮΘ οΔ]] οὶ ἃ ἀγαι ῆ ΟΥ 
ἀα!!φδείοη οὗ 19 δηδ)] ΤΥΠΕΙΟΣΣ ἴΠδῃ 8 ΡΑΤΑΌΪΟ: [Ὁ ἴδ, 88 11 
ποτα, ἰδ ΘΧρ᾽δηδιοι οὗ ἴδ ΓΌΣΙΔΘΓ ῬΑΤΌ]ΟΒ ἭΡ, Β. 

διὰ οὐ υάρστηοηὶ πὶ]] Ὀ6 (ἢ χυοαίσα, ποτ [807 τορπι 
Δπα ἀ68}0 ἢ ΟἸτδὶ ἰπ [πὸ ποι]ὰ ; ΠΟῪ (δ 67 τοζι- 
Ἰαϊοα {ποεῖν οοπάυςὶ ἰοναγὰ Ηΐπ ἴῃ Ηΐ5 οὐσῃ μεγβοῦ, 
διὰ ἰῃ Ηἶΐβ ὑμβθοη 118 ἰῃ Πυτηθηΐι δϑ 186 Ἰοροδ: 
δον, ἰμογοίογο, Π6Υ ποποτγαὰ οὐ ἀἰβῃοποσοὰ ἰδ ἢϊνίηθ 
ἴῃ 1Ποιηβοῖτοθ δηᾶὰ ἴῃ (μοῖρ [Ὁ] ον άθη: μὸν 
βιιονγοὰ οὨγβί οἱ ορίσδ] ῥἱ ον ἴῃ οἰτβιοϊοσίοδὶ δυτοευ- 
ἐγ; ΟΥΓ ΠΟΥ͂, ἷπ βῃογί, (86 } Ὀεμανοὰ ἰοπασὰ Ομϑι 
ἴπ6 νἱ άδϑὶ βοῦβα οὗ (9 ποτά. (4) ΤῈ ἀοταδηὰ οἵ 
{π6 ἡιάρτηοτς Μ|ι}} Ὅ6 [86 ἔγυὶ οὐ ΤΑ ἴῃ ΟἸγίδβο 
Ἰονθ οὗ τῆϑῃ, οὐ δυσζηδῃ ἴοσο οἵ ΟἾτίσι.Ό. ΤὨυΒ ποὶ 
ΤΩ ΓΟΪγ, (α) ἀοοίγ μα] ἔδι (ἢ ; οὐ (δ) Ἵσίδττιδὶ ποῦ 
πὶϊβουΐ ἃ τοοὶ οὗἁ ζαϊτἢ--οὐὗἨ δοίυδὶ ἱγυβὶ ἱπὶ ΟἩτίξι, οΣ 
ἴονϑ ἕον ἰῃ6 ἀἰνίπο ἰὴ ΠΌΔΙ Υ (ἀο0η6 ἰδ μρέο ἈΓ6, ἀσῃθ 
ἴξ ποέ μπίο }4); (ςἾ ὯΟΓ ΤΊΘΓΟΙΥ ἰμαϊν 04] ον άθηοεβα 
οὗ ροοὰ; δυΐ ἀροϊάοά ροοάποδβ ἰπ ἰἐβδ ταδίυτίιν δηὰ 
σοηβἰβίθῃον, 858 ἰὑ δοκπονιοάσοὰ ΟἸγίδίὶ οὐ ἔοὶὶ δὴ 
Ηΐπι, ἰῃ 811} Ηΐ8 Θοποθαϊτηθηίβ, πὶ Ἰοπσίηρ δηιὶεῖρϑ- 
ἰίομβ. (δ) 1:6 βρϑοὶᾷε ἔοστω οὗ ἰμ6 τοαυϊτγοσηθηΐ π|}] 
6 86 τοαυϊτοτηοηΐ οὗἁὨ 106 ἔττιϊξ οΟΥὗἁ ΤΔΘΓΟΥ͂ Δ ΘΟΣΏρδδ- 
βίο ; ἴοτ ὑπΠ6 ἔουπάδιίου οὗἨ γοαοιωρίΐοη 8 στδδα, διὰ 
αὶ ἢ ἴῃ γραθοιηϊηρ στδοο τηυδὶ τῖροῃ ἱπιΐο ἴμ6 ἔγαιδ οἵ 
ΔΟΠΙΡΑΒΒΙΟ; : δ (}}5 ἴῃ 186 1,ογ δ Ῥγδτοσ. βδῃοῖΣ 
βοα ΤΩΟΤΟΥ͂, ΠΟΎΤΘΥΟΓ, 18 ΟὨΪΥ͂ ἃ Θοποσοῖθ Ἔχργοδδίοι ἰοῦ 
Ῥογίροιοα Βοϊ 668 σΌΠΟΓΑΙΪΥ, οὐ ἰμῃ6 βαπου δολίου α 
Ομ τίθει ἴῃ 186 Ἰϊἴδ: δε ον. χχὶ. 8: χσχιὶ, 1ὅ, ὅ. 
(6) ΤῊ δηϊεποὰ ἔτυϊ! οὗὨ δι} δηὰ αἰϑροαϊίδοῃ ἷ8 ἰώδτ. 
τίοδὶ τὶτὰ [16 τηδη Ὠἰταβο οὶ, τίρο ἕο ἱπάστηοας. (7) ΤῊ 
)αάρτησπὶ ΔΡΡΘΔΓΒ ὑὸ Ὀ6 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἱπίοτγΏ Δ] Υ ἀρεϊάδὰ ὮΥ͂ 
186 τοϊδίϊοι ποῖ θὰ Βᾶγα ἀβδυσηθα ἰοτγαγαὰ (τὶ, 
οὐ ἴ6 σδμαγδοίου το ΠΟΥ͂ ματο Ὀοτηδ: Ὀυὶ “ἢ ἰδ 
ΡΟ] Βηθα ΟΡΘΏΪΥ ὈΥ͂ {Π6 Βοραγαίίοῃ οὗ ἴῃ 086 ΜΏΟ 819 
ὉΠ|ΪΚΟ6, δηὰ 116 δι ποτίηρ ἱοροῖδον οὗ 41} τῆ0 δσὸ {ἶκὸ: 
ἰι 18 σοπιἰηυοὰ ἴῃ ἰπ6 βοηΐοποθ ἩΒιοΣ ἸΠπβίσαιθδ (δ 
κο ἀείτα Γ᾽ πογάβ, δὰ δοπῆστχωβ ἰδ ὈΥ 186 αχίοτιοὲ 
οοηΐοββίοι οὐ δοῃπβοίθῃοο : ἰΐ ἰβ σοπβυϊητηδιίθα ὉΥ (δ 
[αοὺ οὗἉἨ ΤΠ 6 Ο)Θ ΘΟΙΏΡΘΩΥ ἱπμοτγὶ ἰπρ' [86 Κιηράοτω, εἰνὶ 
ἐμ οἶον ἀοραγιίης ἴο ἴπ6 ονδηϊδδιΐησ ὅτ ργεραγεὰ 
ἴον (6 ἀοΥὴϊ δηὰ ἷβ δηῆροὶβ. (8) ΤῊ8 ρογίδοϊοα βερ- 
ΔΓΑΙΪΟΩ ἱτ 0168 ΔΙΒῸ 1[Π6 ὑοί8] οἴδηρο οὗ [ῃ6 οαγὶἢ : σα 
186 ομθ βἰ(6, {π6 Υἱαῖγ ΟΡΘῺΒ ὕροὴ {Π6 δηϊξκηφα Κὶ 
ἄομῃ οὗἩ αἀοάὰ : οὐ 186 οἰδιοτ, ἴ86. Υἱ ον ΟΡΘπ5 ἃ 
ΠΟῪ υῃδορὶοα ἔονγ [86 ἰοϑῖ. (9) ΤΊ {ϊππὸ οὗ 186 7ὰ 
τηδηὺ 8 {π6 814] δπὰ οτἰ σαὶ ρογοὰ τἀ ὙΥΡῚ Τα 
ΓΟΡΑΓΑΙΟΥΥ ἰυάρτηθηϊβ τὸ ὀομϑυτϊητηδίοα: (α 
τισι: ΒΔ ΠἰΒίΟΤΥ ἰπ {μ18 που]ὰ : (δ) (89 
ἡυάρταοπίβ ἰὰ δάσο ἴῃ {π6 οἴμαν πνογϊὰ (ϑεε 1 ]κ χνὶ. 
19): (ο) {πθ στοδῖ ἡπάρτοθηβ ΒΟ Μ|}}} Βεσὶα δὶ [89 
τοδυϊεβιαιίοη οὗ ΟὨτὶβὶ (566 οἰβ. χχὶν. δῃὰ χσν. ; ΒῈΥ. 
Χχ, 1 8η4.). )786 πλόγα ργθοΐβα ἀθβογσὶριίοῃ οὗ (86 ἴοτπα 
οὗ 1818 οτἰβὶ 5. 18 ἐουπά ἴῃ Εδν. χσχ. 7-ἰ1 δ. 

ΑΒ εγηιδοίἑοαΐ ἰδαῦατοβ οὗ [ῃ 8 Β06Ώ6, γα ΤΥ ποίϊεβ 
ῬτοταΪΠ ΗΠ :--(1) ΤῊΘ οπιτοηϊσαϊΐοη οὗ ἰδα ὅοα αἵ 
Δδη ὑροη {πο Ἰυάρτηοηβοδὶ : ἃ ὅριτγο οὗ ΗΪ8 ροτίδοιοά 
νἱοιϊοτίοιβ βίου (1 ον. χν. 258). (3) ΤῊ δατηϊπίείσβ- 
ἄοη οἵἉ ΘΟ γὶβι ἰπ ἰλ6 ἔοττη οὗ ἴῃ 6 βοραγαϊϊῃσ ββορδετά: 
ἴον Ηδ ἰβ 8.}}} ἃ βΒῃθρῃογὰ : δῃὰ οὁῃ6  τϑδβοῦ οἵ 
[86 ἡυάστηοηὺ ͵8 ἰπ6 ρογεοϊηρ οὗ ἰδ τοδοτωρίίοη οἵ 
108 ροοά, {π6 γανοϊδίϊοι οὗ [86 Κἰῃράοτῃμ (Εν. χχὶλ 
(8) ΤῊ δἴιθορ δῃὰ ἰῃ6 ροαδίβ, πὶ (Ποἷγ βορδγδίϊοα, 
Θχργρδβίης (6 παίαγο οὗ ἱμοὶσ γεβρϑοίνθ σμαγβοίεσα, 
88 ΠΟΥ͂ Ρογίθοι Υ βίαταρϑα Ὡροὶ ἴθοτα ἴῃ (ἢ 6 ΓΟΒΌΓΤΕΟ: 
ἰἴἰοηα. (4) ΤΊια ῥ᾽δοῖπρ οπα ἰδ τίσι παπᾶ δπὰ οἱ 188 
Ἰοδ ; 41} τ6 ἰά681 σμαγδοίου δ β οὗ {π6 υάσοι Βοης 
Ἔχ ἱ ἱϊθαὰ α8 ρϑυβοῦδὶ τοὶ οπβηΐρ ἴοὸ ΟΒτίεῖ, δηὰ (16 
γ 8016 βοαμοὶ οὗὨἩ ὑπ ἰυάρτησης Ὀοΐῃς ἰμ8 ῥγοβει θὰ 
ἴῃ 016 δῃι, οἰ ρδίογυ δοὶ οὗ ἀθοϊβίνε ἀἰν:ϑίοῃ. (5) ΤῺΘ 
φΟἸ]οαυν οὗὨἨ 186 δυάχαε δηὰ 1π6 Ἰυάρσοα: ἃ ἀϊβοίοδυγθ 
οὗ πυπι γ, οα πο 186 Ρἱο Υ οὗ 186 ῥίουβ τοδίδ; 
δῃὰ οὗ ρτϊάβ, οπ πἸοἢ [86 τορτοραίίου οὗὨ 80 πὶ 
τοβίβ.. δῃὰ, δὖ 116 Βδῖη ἰἰπι6, ἃ οἰοας Ἔχ ἱ ίοι οἵ (δ 
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οἴἶντοροαιοα ἱσαίι, ἰΒαὐ ταθη Υ]}} ἱπάκχα ἐμοτβοῖνοϑ ὈΥ 
τοῖν οπτὶ πότγαάβ. 

2. Τὴ ἰβίογίοαὶ ἰυἀριηοηί οὗ ΟὨτίβὺ π}} ὈῸ 6 
δἰσαρὶθ, ἱμβουρί βοϊθι)ῃ γουθϊδιϊοη " οὗἨ ἱμαὺ βρίγιϊυδ] 
ἡυάρτηθηὶ ποῦ, 68 ἴο 118 Ὀσρίπηΐησ, 18 δτοδαν ἀ6- 
οἰάρα ἰῃ ἀἰδγοποο οὗ ομδγαοίοσ, [{ 18 {86 Ϊαβϑὲ αυἱοὶ 
Ῥοτγίδοϊπρ οὗ ἃ βίδιθ δἰγοδυν τὶρα δηὰ ονογι τῖρο. ΤΏα 
Ὀ]οββοὰ οὗ [6 ΕΔΙΠΟΣ ἅγὸ δἰγοδὰγ Ε11οὰ τὶ ὈΪοδβίπρ- 
διὰ 6 Κίησάοτα, 86 Τουπάδιίίοι οὗἨ πΒϊοἢ ττὰ8 Ἰαϊὰ 
Ὀαίοτο ὑπὸ ἰουπάδίίοι οὗὨ [6 ποτά, 18 δίγοδὰυ ἰῃ ζ0}} 
Εἴοτυ, δηάϊηρσ πον ἴῃ ἰῃ6 μἱοτ βοδοῃ οὗἉἩ ἰμ6 ποι]ά, 
οὗ ἰδ6 Βοαγϑη δὰ ἰῃ6 εὐξν ἰϊα πον ἔοση. Τἢδ δ0- 
Ουξβοὰ δ8΄Ὸ 4150, ΟἹ ἰδοὶνρ ραγί, ροηοίγαιθα ὮὉΥ ἰῃ6 
ΟυΓ86: δηὰ (86 Π6]} ἰο τ ὶοἢ (ΠΟΥ ρῸ ἰ8 (86 ἰκ ροιῃ 
οὗ ἀδυίζῃ 6585 ἰῃ 1ὲ8 δοηδυξαλπιαίίοη, βοραγαϊοα ἔἴγομχ ὑμ 6 
κίηρσάοτῃ οὗ ᾿ἰρῃϊλ δηὰ οομδίσηθα ἰο ἰϊ8 Ῥγορθγ ρμἶδοθ. 
“Ἐτοπὶ ἴΠ6 [8]}] οὗ βδαίδῃ ἀονηναναὰ ἰΠ6 οἴοστιδὶ ἢγο 
Ὀεζδη ἴο πτοσῖς ὁ πὶ ἀπὰ ἰβ ; δη, 'π οομηθοίίοῃ 
Ἡΐ|} (19 ἀονοὶορεμοπῖ, ἔμ 6 γ 18 χοΐῃσ ΟὨ πῃ ΒυΠ ΔΗ Υ 
Αἶδο ἃ ζγοδὶ βρί γι ἰ81 ἰοτταθηΐ, ἃ στοαὶ [0] Οὐυβ ἢ ἰὴ 
5 ἀοαίγυοίζοι.᾽ 

8. “ΤῊΘ οομϊὴρ οὗ ΟἸτβῦ που ποὶ Ὁθ ἰδβίοτί- 
ΟΔΠῪ ἰπαὺ τ ϊσἢ ἰτ τγ͵8 ἰο Ὀ6, ἰδ 1ὑ σογο ποὺ δὲ (86 
ΒΔπιδ ἰἶτη6 Βρ γα] : ̓ὑὺ που] ποὺ 6 Βρίγὶ ἐμ 4}}} ἱμδὶ 
πο ἰῦ γγ88 ἰὸ 6, 1 ἰδ ττόγὸ τοὶ ἰβίογοαὶ 4180." 

4, Οοποοτηΐηρ ἰδ6 Βιυιοοοββίοῃ οὗ ἴΐ6 ϑΌβ ΟΣ 
ΘΡροοὶβ οὗ τ Ὡ]οἢ . χῖν. 11 ; οἷ. χίχ. 8 ; χχὶ, ; χχὶ), . 
δὰ 1 Οοτ. χτυ. 26-3238, βρϑδαῖ, ποίπίπρ' ΤΟτῸ ἰβ ΘΓ 
8.14, Βαΐύ ἴῃ (ῃ6 ζωὴ αἰώνιος υῃ]ἱτοτιοα ἐπέοηδέέν ἰ8 
ἐπ ὅγεὶ ροΐηϊ, τ] ταὶ ἐαέσπδίοη ἰδ 6 Ββαοοῃὰ ([ὉΓ δὴ 
6} 1658 οχἰ βίθησθ ἰβ ἰδ ἱσωδαϊηδΐο 88 ΘΠ ]688}γ ὑοῖ- 
τοομ (64), δη ἃ Π6πο6 [86 Ορροβῖΐθ δοῃοορίϊοῃ 4180 στυυϑὲ 
6 υπαοτβίοοα ἰῃ ὑδ6 τοὶ χοῦ δηὰ ἀΥ̓ΏΠΆΣΩΪο Β6Ώ86. 

ὅ. ΟΥΤΟ ΤΟΝ ΟΚΒΙΔΟΗ: “ΤῈ οἱγουτηβίαποθ ἰδδὶ 
(δὸ τἱρμίθουβ 6'80 ϑίδῃᾷα Ὀθίοστα ἴπ6 ψΦυάρο, τ }]6 ἰῃ6 
ΦΟΠΊΓΔΓΥ Β0ΟΙῺ8 ἰο 6 δἰδίθα ἴῃ Φοδη γ. 24: 1 Οον. 
γὶ. 2, ἰ8 Ὧ0 δβογίουβ αἰ συ] γ. ἘΕῸΓ, ΘΥ̓ΟΓΥ͂ ΟὯ6 ταυδὶ 
ΔΡροᾶρ Ὀοέοτο ἴ86 ἠυάρτηρη  86δὲ οὗ Οτϑὲ (2 Οοτ. τ. 
10: οοωρ. Φοδῃ ἰδ. 16); δἰ δομρὴ (86 ΟὨ τ βιίδῃ 
ἱκοονβ Ὧ1]} τι }} ἰῃαὶ 6 ΜΠ θ6 Ὧο τῶογα υγὶ ὈΥ (868 
ἰαϑὶ ἡιιἀσηιοσὶ ἴδῃ [6 τἈΒ ὈΥ͂ [Π086 ΘΔ] 6 Ὁ ἡ ὐρτηθη δ 
ἩΠΙΟὮ [611 ἀροὰ εἶμι πῃ Θογαπιοὴ Μὰ [86 τὶ κοα," 
Ἧδε πῆυϑι ὉδτοΪΥ ἀἰβιηρσυϊδηῃ ἰμογοίοσο Ὀοιπθθη 
᾿ἡυάρστηοπιὶ ἴο οοπάἀοιχηδίίοι ἀπὰ ῥυαρτηδηῦ σΟΠ ΘΓΆΪΙΥ. 
6 ἀξρθγνέν τς τὰν τμδν τα βοοά ὙΠ] θὲ 116 σοπογοίθ 
υὐἀρτηρηῖ οὗὨ (86 γ. 
, ΣῊΝ θα ον» ἕῳ -- ΟἙΚΙΆΘΗ : “ Ετοὰ (δ 6 
ζουήάδίίοη οὗ ἰδ6 πριιὰ : (818 Βῆονγβ (δὶ (ῃ6 τουταγὶ 
ἴη (6 ἕμαϊατα [16 ψιι}} "6 ἃ τοταγὰ ἀξ δ, ΤΏ 207 
νι ἰοἢ (Ο]]ονγ8 δίδίοθ ἰδ6 ρτουπὰ οὗ οοσαΐοῃ ἰο ὈΪ69- 
ΒΟΟΠ658 ΟἿΪΥ͂ 80 ἴδ᾽ 88 ἰδ ΟΣ 5 ποῖ ὑμ6 Ποτὰ 
ΤΟ 00}5 ὈΘΑΡ τΪΣη638 ἰ0 ἐμ6 Θχίϑίοπορ οὗ ζα ἢ.) [Ιἰ 
8ο} 11 6 βαϊὰ ταῖν, “' ὈΘΑΡ ἩΠΠ688 ἰο ΗΒ 16 ἴῃ. 
Ὀοϊΐον τ ; ̓) ἴον [86 ΗπΔ] Ἰυάρταρηΐ νΥὺὶ}} δ6 ποῖ τιογο- 
Ἰγ 186 δοηβϑτιτηδίίοη οὗ υδιβοιίίοι, Ὀαὺ (8. ροτέθοιοα 
ἀοναϊορτηθηϊ ἴῃ Ἰἰἴο, 

ἢ. “ἰ ΟἸ γε τηδη ΘΕ} ΔΒΘΌΠΊ65 106 ῬΟΓΒΟΏΔ] οχ- 
ἰβίοπμοο οὗ ἰμ6 ἀονὶ!, τ θη ἢ6 Β84Υ5 (δαὶ π|ὶοϊκοα το ἢ 
ὙΠ βαδον 116 δαῖιο ἀοοτὰ πὶ πηι." ΗΘΌΡΒΟΓ, 

[8. “ΤῊΝ στοαὶ ἔδο(β οὗ ἴπ ἀἰνίπο τοι θα] ΟΏ, Βα γ8 
ΜόΟκΙΒΟΝ, {86 οἴοστιαὶ Ὁ}188 οὗ (86 τἱεύδουβ, {Π6 οἴοτηδὶ 
Ὑ06 Οὗ {Π6 νι ὶοκοα, τὸ ἱπαϊβρυία]θ, δὰ 186 ᾿πηαρῸβ 
οὗ υρ᾿ δίπας οὐ ἀρ] ηρσ στβηάθυν ἰη πΙΟΒ (ΠΟΥ ἀγὰ ᾿ Ροσῦτα 
οηνοϊοροά οδλημοὶ δοὺ ἴοο ρον] ΟἹ (06 Ὠοαρὶ οὗ 
τῆλ, Βιυιὺ 6 ραγιϊσυϊατγθ, (Π6 Ὀ]1Β6 [1] οὐ ἰουτῖ Ὁ ]6 ἀ6- 
(4115, ἂγὸ τ ίβοὶυ πὶ 8614 ἔγοια ΟὟΥ πυϊπά, τ ἰοἢ ἴῃ 118 
Ῥτγοβοηῖ βίδϊθ οὗ Κκυονίθάρο οουὰ ποὺ δοιηρτγομοηὰ 

Μοῖ : ἐλ. μπᾶ απὼ ατολμὲ γοσοϊαίίον . ἔσα!. 
[5 στπαμο “2 οἰ γαολό, 4005, ὥμο, ἤν ΜΉΝ 

ἴδοι, δὰ που]ὰ ΟὨΪΥ Ὅ6 οοπίουποά οὐ τηΐοϊοὰ Ὁ 
ΔΗΥ͂ ἀοδοτρίίου οὗἁ μοῦ ἱῃ Πυμηδῃ 6."---Ρ. Ν. 

[9. ΤΏοΓο ἰδ δὴ οἰόσγηδὶ εἰθοϊίοι ἰοὸ 116, θὰ  πῸ 
ἴθ τ 8] ἔογθογϊπδοῃ ὑὸ ρογαϊΐοη (οχοθρὲὶ 88 ἃ δδ0- 
οπάαγν ῸΣ οοπαϊδίοπιαὶ διὰ ργοδβρεοίευα ἀθοτθθ); ἰθοσο 
8. ἃ Ῥοοΐϊς οὗ [16, θὰϊ πο ὈΟΟΚ οὗὨ ἀδθαῖῃ Βαὶ “ {π0γ 
ὙὯΟ Μ}}} βεῦτα (λ6 ΟΟΥΣ] τουδὶ βῆδγο στὰ εἷτι ἱπ (86 
οὐ α."-Ρ, Β.] 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡῬΕΑΟΤΊΟΑΣ, 

ΤῊΝ στοαῦ ᾿υδρτηρηὶ ἴῃ (8 ΘΟΙ ΓΟ ϑηβῖνο ἱροῦ 
ἰδῆσθ: 1. Α ἡυάρτηοηλ ὑροὴ (Π6 ὙΠ0]6 ποιϊὰ ; 2. ἃ 
016 ποτ] οὗ ἡυἀρτασπηὶ (411 ᾿υάχτηοηῖβ βυτητηθὰ ἃ 
ἴῃ ὁ56). Οὐ: 1. Τ8ο Δυάρο οὗ ἴῃ ποιὰ (ἴδ ϑοῃ 
οὗ Μδῃ, σοι ἰἢ6 ποιὰ ἰυάροά, ον ἰῃ͵ ΗΪ8 ΕἰΟΥτ: 
2. (06 Ἰυάροὰα ; 8. [86 βορατγαίίοι, διὰ {86 ὑποίοϊὰ 
βοηΐρῃοα; 4. (86 δῃὰ δῃὰ ἴβαιθ οἵ 4]].- -ΤῊ 6 Ἰυὰρ- 
τηθῃὶ οὗ {186 ποτ] 858 (δ ἰαδὶ στοδὶ γονοϊδίίοῃ : 1. ΟΥ̓ 
(186 κτοαὺ Φυάκο ; 2. οὗ 6 ρατοαὶ ἰαάρτηρηϊ ; 8. οὗ 
[Π6 στοδὶ σϑἀριηρίίοη.---ΤῊΘ Ἰαδὲ ἡπαρτηθηϊ, (ἢ 6 ἰ 
ΘΡΙΡἤδοΥ, Τὴϊυ8 ἴἰ. 18; δπὰ [86 δῃὰ οὗ ἰδ του Ἱα.--- 
Ομ γι δὖ ἰμαὺ ἀδὺ Μ|11 864] ἀῃὰ βηϊβῃ Ηἰἱβ Ῥαδβίοσαὶ 
οΒῆοο.-Τ 6 ἕοῃ οὗ Μὴ ομδ σὰ ἰπ6 Φυάρα οὗ 186 
ποιϊὰ: 1. Το βου οὗ δΝίδῃ ͵ἰβ διάρε οὗ 4]} : οὐ, 186 
ἀἰνιηἰϊγ οὗ ἰμ6 ἀοβιϊηγ οὗ Ἰπδη." 2. Το Δυάρο οὗ 
811 ἱα ἴ6 βου οὗ Μδῃ : οὔ, (86 δυμαδηῖν οὗἉὨ ἴ[Π6 ἀΐ- 
νἷπο ἡλυαρτηρηῖ.---ΟἸ γῖϑὲ 8 8]} ἰῃ 4]}} ἰῃ (λ6 ῥυάρτηοηί : 
1. Ηεἰβ ἰδο Φυάχο; 2. Ηδ ἰδ (86 [,δνν δοοοσαΐηρ ἰὸ 
τ ]οἢ) υαρτηορηῦ 18 ργοπουπορά {οί Ὁ Ηδ ΜΡ ΟΥ 
ὍὙΔ5 ποὺ γομαγαϑὰ ἰῃ Ηΐ8 Ὀγοίμγθῃ) ; 8. Ηθ ἷβ8 ΗἸτ 86] Ὁ 
ἴπ6 ΒεοιτΡυϊίοι :--ττία) [86 τϑοοροηβο οὗ ἴῃ6 ροοά ; 
(ὁ) 1.6 Ιοδβ οὗ (}6 πίοικοα. ---- [παϊν  ἀυΔ] ΠΥ τοὶ σηβ 
ἰγουρδουΐ [86 ἡαάρτηρῃί : 1. Α11 (86 Φωμαδγαθηΐδὶ 
αν οὗὁἨ ὨΟΪΥ 116 ΔΡΡΘΩΡ ἱῃ ἐδ6 ῥογβοι οὗ ΟἩγίϑί ; 2. 
180 δρίγῖῦ δηὰ ποῦ οὗ ΤῺ ΓΘ τηδηϊοϑὲὺ ἰῃ ῬΟΓΒΟΠΔΙ] 
οἰδγδοίοτίβιοβ : 8. Ὀ]ΟΒΒΟ 655 δηα ρΡΟΡΟΙ ΠΟ ἀγῸ Β66 ἢ 
ἴῃ ἰδο (ὉΠοτΒΐρ οὗ ρογβοηλ.---ΟἸγδίὶ, ομθο ογυοϊβοα, 
Ὑ111 ΒροδΚ δϑ 6 ΕΚίηρ ἴῃ ἰδ6 ἡυαρτηρηὶ.---ΤῊ6 ἀΐδ- 
ποίίζομβ ἰπ ἐπα ἀϊνίπηα ἀθογθαβ οὗ βαϊναίΐοῃ διὰ ροσγάΐξ- 
οῃ : 1. Β]οββθάῃθϑβ ν8 ργοραγϑὰ 0 Τλθ ἔγοιῃ [188 
ἔουπάαιίοη οὗ (πα ποτ]ὰ ; 2. οοῃμάειηπδίίοη ((0 6 Ροτ- 
οι οὗ ἰμ6 πὶ οιθα ψῖῖὰ [86 ἀδν}} δια δἷβ δηρμ6}5) ποὲ 
Ὁ11 1086 απὰ οὗ ἰ.8 πουϊ]ὰ.---ΟἸγίθ πἢ}} αὖ ᾿παῦ ἀΑΥ 
λαᾶρο {Π6 αὐν!}γ οὗὁἨ οἂν ἰαϊτῃ ὈΥ ἰΐ8 ΟὨΓίΒ.ΠΠ|κο υ- 
πιδηϊίν, 18 βδογεὰ τ ΓΟΥ---Δοοοιαϊηρ ἴο ἰΐ8 γι ι8.-- 
ΜοηΒ μοοὰ οὗ 6ὙἹ] ἰγοαίσαθηὶ οὗ ἰδ βυβουησ ΟἩγῖϑὲ 
ἴῃ βυδοιίπρ ΒυΠΙΔΏΪΥ: 1. 48. {86 ΟἸτῖβὶ ἐπ προ ; (α) 
ΒΌΏΡΤΥ, δηὰ [δὰ ογ ποὶ ἔεᾶ ; (δ) (ηϊτδίγ, δηὰ ρίνϑῃ ἴὸ 
ατῖηκ οὐ ποῖ ; (ο) ἃ Βίγαμ σον, δῃά ἰδίκθη ἴῃ οὐ ποῖ. 2. Α8 
[86 Ομ γῖϑι ἐπ φεδογίησ: (α) παϊκοὰ (ροοῦ), δπὰ οἱοιμοὰ 
οὐ ποῖ ; (δ) βἰοἰς ᾿ (πγοϊομϑα), δμὰ νἱβι θὰ οὗ ποί ; (6) 
ἴῃ ὑγίδοι (υδηϊβηθά, ρογβοσυϊθα, οομάἀογληθά), πὰ Γγο- 
σοἰνίηρ, [6] Οὐ ἷρ οσ Ὠοί.---Ηάῦα γὸ ἴαῖζοη ἰῃ ΟἸγῖβι, 
(Βουρἢ ἴῃ βίγαηρο ραττωθηΐβὴ [Ιἢ [86 βίγαηξο βϑ- 
τηθῃΐβ: 1. ΟΥἨ πα ομδν : 2. οὗ τοίου ; 8. οὗ οοηΐοδδ- 
βίου (οΥ ἀδποιηϊηδίϊο) ; 4. οὗἩ ΒΟΒοΪαβίὶο ὑθσταϊ πο ον 

“ΙΝοῖ: "07 Πίᾳ (Ολνίδξιο) ἀυπιαπ ἀοονδ6Α," 88 ἴδο 
ἙάΙηὉ. ἰτϑὶ. τοποτθ “"αὐό Οδέξολζείέ ἀφν' (ποῖ : ϑοίπδθρ) 

Βεκλέέηωπιεησ" (ἑ, 6.. ἀοδίίηγ, θη4).--Ρ. Β.} 
{ {ον ψ Ὀ] δὰ 186 Ἑάϊην. (χ8]. τοδὰβ --οΥν 6} ἃ [γ- 

ΡὈΠοΔ] οττοτσ 
2 [2 6» νεἰσίδεεη βολιυίρνασλα, ἴῃ 9 ἸαπκΌΝαὸ οἴ ἀϊδοτοης 

τη δοϊορίολὶ δοῦ οοϊα, δυῖ ποῖ “" ἀδσπορπιέπαξίοπαὶ ἰαπρωασο 
(45 [09 ΕΑ ἸΏ. ἰΓδὶ. 1168 1); ἴον (16 πουἹὰ Ὀθ ἰἀθηςίοδὶ τ 
ἴδο ρρβοσεάϊης σοπϑρβδέοπ, νν ἈΠ6}} [ἢ 6 ΟΟΣΙΏ8Ώ8 186 πὶ ἴΠ18 ΒΩ 9 
δ6Ώ80 ἴῃ ἘΠῚ Θἢ τὸ τιδ6 ἀδηποριίπαίζίοα, Ὅτ. Ἰληβο τοΐογ ἴο 
τῃοοτοῖίοδὶ τῃοοϊορίςοδὶ αἰ ΓΟ 65 88 ἀΐδιος ἔγοτ ῥγδοι δὶ 
τοι κίουβ ἐἰ ἔἄσγτοποοα. Μδηγ ἀΐδραῖοβ ἰη 6 Ομ γίδιίδη ΟΠ ΡΟᾺ 
8ΔΙῸ 26 Γ6 Ἰοχοιπποιίεδ, δη ἀἰδαρροδγ, ἰΓ ΠΟΥ͂ δσὸ αἰ γοοϊοὰ οὗ 
ἀποῖν Ἰοδγυΐηρ, αηὰ ἴΠ6 Ραγί]66 ἀτὸ Ὀγσοῦχῃϊ ἦλοσο ἴο ἴδοδθ δηὰ 
ἀ τ Βόδγί [ἢ ΠΥΓΔΥΟΓΟΥ κοοὰ πΌΓΚΕ κα ΟὨ γί διίδη ὈΓΟΓὮΤΘΏ, 
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---Τὴο τιλγῖβ οὗ κοοά ποῦῖκα πϊοῖ ΟἾτδὶ τι] τοοορ- 
εἶβο: 1. ΤῊ σοῦ οὗ Ζα δ, πο ἢ ΔΎΟ, ΘΟΒΟΪΟΌΒΙΥ 
ΟΥ ὉΠΟΟΠΑΟΙΟΌΒΙΥ, τοραγάθα Ηἰΐπὶ ἷἰπ [Π6 Ὀτοίῆγθη ; 2. 
ἔγυϑ τοογῖβ οὗὨ δι, τπϊοῃ μάν Ὀομ6]ὰ ΟἾγῖδὶ ἴῃ 
ΤΩΘΠ, δηὰ τοδί ὑπθτὶ Δοοογα ΡΥ, ἰπ δοϊΐοηβ (πὰ 
Ὠοῦ ἴῃ ἀορτηδ8 ΟὨ]γ); 8. γΟΣΚΒ γοϑίίησ οὰ ἰῃ6 στουπα 
οὔ ἃ ἰγὺθ λωρεέν, ποῦ, πτουρσῆϊ ὈΥ ἴθ6 ϑρίγιξ, 
Κηονθ ποΐ πρδὶ κοοὰ ἰΐ ἢδΔ8 πτουρῃ!ι.---ΟὨ ται, 88 ἴῃ6 
δυᾶρο, ψ1}} Ὀτίην ἰο Ἰίσὰυ (86 ταοβὶ ἰάθη τοοίβ οὗ 
116, διὰ ΤΙ οῖρίεα οὗ ἡιάφηηοηΐ : ἴ86 ΒυΤΑ  ΠΥ οὗ (δ 6 
βοαΙΣ, δηἂ {π6 βοὶ τὶ ϊθουβηθθ8 οὗὨἩ (ἢ6 ὑῃρΟᾺ]γ.--- 
ἢ6 σνοδὶ γοἀοιηριίοῃ δηᾶ ἴῃ ρτοδὶ ἡπαρτηοπὶ ἀγὰ ἴῃ 6 

σΔΟΙΒΌΓΑΤ 810 δηἃ σοΙηρ]οτηθηὶ οὗἨ οδοὺ οἷδοῦ.---ΤῊΘ 
ἄτοδι οοηίγαϑι ἰπ ὑπ6 ἰββὰ6 οὗὨ τη 8 ΑΥ8Β δηὰ ρὺ- 
ΡοΒ68: ἴδ Κίπσάομι οὗ ἴ6 Εδίδον, δμὰ {πὸ γε οὗ 
Βαίδῃ.---ἀπα ἐλεϑο δλαϊΐ σοὸ α'σαν : Ἰοὺ ὯΘ ὭΘΥΟΡ ἔοτ- 
ἔοι ἰδ ἰογτί 016 οπά. 

ϑίαγζε :-τι Ματκ, γὺ ΒΟΟΒΡΌΤΑ, ΟἾσίδὲ μι] βαγοὶν 
ΘΟμ16 [0 ἡυάρτηρηί: 2 Ῥεῖ. 111. 4.--- Ομεδηεί; ΤΏ β'ῃ- 
ὯΘΡ ΤΩΔΥ͂ 0 ἢ᾽35 Ὀδϑὺ ΠΟΥ ἴ0 ΠῪ ἔγοπι (ἢ 6 ργθβϑοῆοα οὗ 
αοά : θυὺ δα τουδὶ ΒΠΔΙΠΥ τα Κα ΒΒ ἌρΡΡοΆγαηοο Ὀ6- 
ἔοτο Ηἰβ ἠυδρτηοηί-δοδίῖ, Βομ. χὶν. 10.--- Οαπδίοιη: 
Τρδὺ ([Π6 ἔα μι} Μ}}} (Βοτηβοῖνοθ δίδπα Ὀοίοσο {86 
ἐγ θαηαὶ, ἰ8 ΟΥ̓ ΩῸ ΤΔ6ΔΠ8 8 σοηί(ταῦϊοιίου ἰο {μον Ὠἰρἢ 
Ῥτογορδίίνο οὗ ᾿υάρίησ ἴ86 ποῦ] ἃ δ8 βϑρίγίἴ1.8] Κίησϑ, 
δηἀ οὗ Ὀοΐῃρ 85 ἰὺ ΤΟΤΕ ΑΒΒΟββοῦΒ οὗ {Π6 Ψυᾶρο, 1 
σον. τἱ, 2.---,ὋἘἜἝὝὐοσ. Νασίαπς.: δῖα τὸ ἐπζεν οπιπδδ 
ἑία οοἰαν ει τ πιϊδογοονα)ϊά.---- Πράϊσεν : αοοὰ 
ΜΟΥ 8 8841} 6 οοτωρομηϑαιθα, 88 1 ἸΠ6Υ δὰ Ὀθθη ἀοῃς 
ἴο ΟἸ γῖϑι.--- Οἀπδίεῖπ, : ΒΟ ον τϑ γοτηαΐὶπ ὨπΙΏ]6, ΟΥ ἢ 
ἷπ (δεῖν ρ] ον δοδιίοῃ.--- Το θοβὶ ροοὰ ΜΟτΚΒ ἃγα [Π0586 
ὙἘΙΟΝ ἀγὸ ἄοπο ἰῃ ΠΟΑΓΟΥ ΒΙΤΩΡ οἰ, Δηα αἰτηοβὶ υη- 
τπουρμὶ οὗ, --ἼἽ 6 Ὀ]οΒθοα 1ο86 ποὴς οὗ ἐμοῖσ ΠΟΠΟΓ 
{του ὑποὲν ὨΌΡΑΙΠΥ ; Οοὰ ρ]οτγίοϑβ ἀπ ἴΠ6 τὶ 8]1 ἴπ6 
ΤΆΟΓΟ.---Ηον ρῥτοϑὶ ἴμ6 ἴονα οὗ Ψ6808, ἴμ.8 ἰο 68}} {86 
(1 ΗΪΐ8 οσσὰ ὈγοιὮΓΘῃ ! ---Πἶ 6 τουδὶ ἰηἴο 
οἴοτμαὶ το ἴο σου ΟἾ σϑὺ βαυγϑ, 1 μὰ πλῖκοα, οἷα.,᾽" 
ΜΠδὶ ὈΪλοα 8}}8}} τοσοῖνο ἷπὶ ἴ0ὸ ποτὰ Ηθδ Μ|}} Ὦδγο 
[0 847, “1 νὰβ οἰοι βοά, δῃὰ γε βίτρροὰ Με}, Αἦω- 
γιιδίϊπ6.----Ν ρος οὗἨ ἀοίησ ροοᾶ ἰβ 8 γγίονουβ βίῃ, 
9.8. ἱν. 17.---Διίλον : Τρδῦ [86 ὈΠΡΌΟΪΥ Μ}}} ποὺ δοπ- 
[688 ἴο ἱδοῖγ πορ]οοὶ οὗ ἀοΐπρ σ᾽ ΟὨΪΥ͂ ΓΟΥ͂Θα]8 ἴῃ6 
ἀδγῖκηο58 δὰ τοί μοάηοββ οὗ {ποεῖν στηϊπὰα, τ] ΟὮ 
τλδρ πρτὴ τοῖα ἰὸ Κπον, ἴθ 86 πη οὗἨ ρ,τδοο, 
οἰἴμον ΟἸγῖβὺ οὐ Η]5 σοι 018; {π6 ἱπουρδὺ ΠΟΥ δὰ 
σοπῃοοτηίηρ ΟἸσῖϑὺ ἴῃ ἰδεῖν ᾿ἰ οι πη Μ}}} 6 τηοϑὶ 
ΒΙΓΟΩΡΙΥ ἀοοϊατοα ἰῃ [6 Ἰυαρτηρηί,---ΝῸ Θὁσχοῦβο Μ|}} 
βίδῃα ἴῃ 186 ἀδΔΥῪ οὗ Ἰυάρτηοηΐ.---- Οαπδίεϊη, : ΤῊ6 οἴοτ- 
88] το ]]οὴ οὗ μ6 Ἰοβὺ ἀραϊηδὶ ἀοα᾽ 8 Βοὶγ ν1}}, νι} 
Ὀ6 στοαῦ ρατί οὗ (Ποῖνρ οἴθυτιὶ τοο.---ἸἾ τοιοῃοα ῥυΐηοο 
οὔ ἀδυκηθ88 1 ὙΠῸ οδηηοὺ ἀοίδηα Ὠἰτη861Ὁ ἀπ ὰ [18 86Γ- 
ΥδΔηΐβ ἔγοτῃ ἴδ 6 ρα] 8 οἵὗἉ Ἀ6]]. 

Οενϊαοΐ ;---ἰῖῦτσο ταΐηρΒ πηυβὲ Ὅ6 ΞΡΘΟΙΔΗΥ τηδτκ- 
δὰ ἰη {86 ῥτγοσοοαϊῃρβ οὗ ἴι6 ᾿υάρτηρηῖ : (86 αἰγϑίου 
οὗἉ 811 τϑϑη ἱπίο ὑπο ρατὶϑ οὐ [6 ΟΕ Ρ8, δηὰ (παΐ [ὉΓ 
οἰΘγΗἑ Υ͂ , δὰ ἔπθη 1π0 (ΟἸΚΘἢ8 σψὩ ἢ Μ|1] θ6 Τουπά 
ου {8οβθθ Ὑδοῖὰ ἴμ6 Ἰωοτὰ Ὑ}}} δοοορί---8ο ἰουροιηρ, 
ΒυτΏ 016, ὈτΟΙ ΠΟΙ͂, Ἰονο.---Εδὶ 1} δἴοπα ᾿υΒι1868 ἀπά 
βαυϑϑ (Εομι. ἰἰϊ. 22, 24, 28 ; ἘρΡΉ. 1ϊ. 8, 9); Ὀαὶ ἰδαὶ 
ΟὨΪΥ ἰ8 σὰ δι το σου ΚΒ ὈΥ ἴον ((]. νυ. 6; 
9.5. ἰἰ. 14. 1 Οον. χὶϊ!.). Ὑοῦ τὸ τουϑί δνοϊὰ 186 οἷά 
οοπδιβίοη σ ΐοῖ ἰάθη 868 τἰρῃ οῦϑη 688 δηα Βαῖνα- 
ἰἴοῃ,---ηοὸ Ομ τ βείδη, ἱπ ἷβ οοῦγβο, ἸοΟἶ 8. ποὶ Ὀδοὶς 
ὌΡΟΣ ἴδ ραδὶ (γι δὲ Β6 885 ἀ0}6), Ὀυὶ ἔογπαγὰ ἰοὸ 186 
ὅοΑ], ῬὨΪ]. 111, 18, 14.--- Υε σωγδοά,͵ πο ὙἸΠΡΌΠΥ τὸ- 
τηδίϊησϑὰ ὑπᾶθν [ἢ6 ουγδοὸ ΟὗὨ ἴΠ6 αν ἔγοτῃ ἩΔΟὮ 1 τοὸ- 
ἀθειηοὰ γοι, Ὠουΐϊ, χχυϊὶ, 26; 64]. ἢ. 18. [ΤΏ6 
ουγβο, Βονονοῦ, δ 6 δπὰ οὗἉ ἴΠ6 ποι]ὰ, ἀο068 ποὶ 
ΤΩΘΣΟΙΥ δἰ σε  ΘΟμ ΘΙ ΠΔΌΪ ΘΠ 688, θὰ οοηϑυϊητησίθ 
τῖραμοθδ ἴον οοπαἀθιηηδίδοι,]---Νοῖ “Ὑ συγϑοά οὗ ΜΥ 
Ῥαΐμοῦ: " ὉΓΒμοὲγ ΟΥ̓ δοίδ, δῃὰ ποῖ ἰπ6 Ἑδίμον, Ὀσουχαϊ 

ΤῊ ΘΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟῸ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ. 

ὑδοῖν σαγϑθα ὉΡΟῚ τΏΘη.---Τ6 ογοτίδδι πρ ὅγο π ϊεὶ 
28 ργορδγοὰ (ποὺ 705. ψοι, Ὀα}) ζ0᾽ ἐλὲ ἀευὶ!.--- Οσγ. 
δοϑίογη 1 Ῥτορδγοά [07 γοὺῦ [Ὲ6 οἵ, [86 ἤτε ἴος 
186 ἀοΥ]] ἀπα ἢἷ8 ΔηροἾβ.: γὰ δγὸ ρμἰυπροα ἰηίο (ἰὼ 
Βτγο, δηὰ ἰλ ἰβ ΠΟῪ γοῦΓθ.---[ἰπάἀοοὰ, ἰῃ 6 ὅΓ ᾿Ἠ8ϑ ποὶ 
ἔγοτῃ δἰ θγΏ Υ ργοραγοὰ [Ὁ ἴπ6 ἀοΥΐ!, Ὀυὶ τὴς αἰδεν. 
ἐὐδ εν 15 ἐμαὶ Ιηθ ὍΟΣῈ τοἀθειηοα. --- ΤἸΘ6 βεοοβὲ 
οδίῃ. 

1έδοὸ :--- ἴθ Ὁ]6 σΘοπηθσοῦος Ἰνεΐπγθθη ἰοτε 
ἴὸ Ομ γὶϑὲ δῃὰ Ἰοτε ἴο {86 Ὀγοίδγθη.---ορασίαυσο ἔτοι 
οβι8, {πὸ ἀοοτὰ οὗὨ [6 υπ]ονίηρ.--- ΤΠ οῖγ ταϊηὰ τῶ 
|ἴκο [6 ἀ6ν1}}; ἤδῆσα {ΠΟΥ͂ Βῆδτα ἷβ ἀοοξῃ. 

Ἡδειδῆεν :----οΙΆ ΤΩ ΒΟΥ αἰ παγβ 186 Ἡγτηη: δα 
ἐγα, αἰεε ἐϊα."---Αὐὶις οἴδῃ οὗ ἰῃγ βου], πβοτο πὶ! 
1Π0 Ιοτὰ ΠΠΔΙΪΥ͂ ροἷδοθ (Π66.---ΤΏς Κἰησάοτα 18 ἴδ 
κίηράοσι Οὗ ρίογγ, ἰπὶο τ ῃϊοὰ τῃ6 οἵα οὗ ρτδὸὲ 
888 Ἄβδηροῦ.--- Ῥγεραγεα : (6 Ὀ]οθβοάμοδα οἵ (δὲ 
βοοά, (86 φορὰ οὗὅὨ οτοδίίου.---  ζοο ἈΑίαφη. : ΤῺ γμαϑ- 
Β10η οὗ ΟἸ τὶ 1 οοηεἰπαρὰ ἴο ἰῃς Θπὰ οὗἉ τὸ ποιλὰ.-- 
ἱλέλεν; Ἰὰ ἰβΒ ἃ 116 ἰο Β4Υ ἴδαὶ του πουλάδι Βατὲ 
ἄοῃο το μοοά ἴο ΘΟ γῖβι, 1 τοὺ δὶ ποῖ ἀοϊησ ἡ 
ἰο μοδ6, 6 ττϑίοδθα.--- ΤΠ ἢ τ βιδη, οὐ] ᾿ΟΠἀΘῃοὐοθ 
ἱηγγΔΌ]Υ οηὰ πῃ οοϊημσπῃίου ἩϊὶὮ ϑβαῖδη, 

Τῆεγοηιίη :---ΟΥ̓ Ὀϊοββοάμμοοθ δὰ οοηἀοπιηλιίου. 
-ἰιεηιαάπη :--- Το ροῦν οὗὨἩΘ ΟΒτδὶ ἴῃ (6 πιάρτηοῃϊ : 
Ηδ Μ|]] θ6 ρ]οτγίουϑ: 1. 1 ΗΪΒ ρονοσ ; 2. ἴῃ ΗΪδ σπιοὶ- 
Βοίοῃοο ; 8. ἴῃ ΗΒ τη θουβη688 ; 4. ἴῃ Ηΐ8 ρτδοι.-- 
᾿Κπϊεισοὶ : ἡ ον ἅτπη ἕαϊεπ ἴὰ 186 σοτπΐηρ οὗ (θὲ 
ἰο ἡυάστηθηΐ βδῃςδοβ δπά ρ]ουῆοβ ἐτοῖν 18. 1- 
Ργούυοοβ ἰπ τ5: 1. Α ΠΟΙ͂ ἔδρα οὗ ἀοὰ; 2. ρεῦυϊῃε 
Ιονε ; 8. ϑουσῃὰ ΒΟΡ6.---νγάδοζο:-- -ΤῊς ἱ ἀκΥ͂ οἵ 
6 Κίπραοπι ἃ ρἱογίουβ ἀδγ, δὴ 81} ἀοολθῖνα ἀδὺ, δὲ 
ἰῃον Δ 0]6 ἀαγ, απὰ ἃ ΟΔΥ ὑτοϊουπ  παγβιθυϊουβ.-- 
ΤᾺΣ βαρ :--- 6. [Ὠγθοίο]ὰ ἡπαρστηφηΐ---ἰη ἴῃ6 Βοαπὶ, 
ἴῃ 1Π6 ὨΙΒΏΓΥ οὗ ἰπ6 ψνοτ]ὰ, ἱὰ τῃ6 στοαὶ ἀδγ.-- βείπ- 
λαγά:--- δὶ 'τΘ ΤΑΥ͂ ποῖ ἔραν {86 ἀδγ οὗ ἰαάρτοσι, 
γγ6 Τηὰδὶ ΠανΟ Οὔ Ὠοατγίϑ βΒ] ρα τῖῖ τδ6 πρὶσὶϊ οἵ ἱγὰὲ 
Ομ τ βίΐδη Ἰονο ἴ0 Σ,8}.----Βαοῤηπιαπη .--- 86 ἰδεὶ Ἰυάξ- 
τηϑηῦ ἴῃ 18 ρίονγ.---  αίοΥ» :--- οὐ ὙΠ} τουσαιὰ ΟΕ, 
ΟΠ6 δοοογαϊηρ ἴο ᾿ΐ8Β πΌΥΚΚΑ, 

[Ὑ7. Βυβκιττ (οομάσηβοα): Τὴ ρσοῆσσγαὶ ἰπὐρ- 
τηρηὶ: 1, 7.6 Ῥόδου ᾿υάρζιν, ἐλ βϑόη οὗ δίακ; ὩΣ 
ἴ8η6 ῬΟΓΘΟἢ8 ἱπάρσοα, σοοά δηὰ ὀαά, {Ὁ οπδ οὐδ 
δόδερ, ἴον ἰποῖῦ ἱΠΩΟΘΘΠΟΥ δηὰ τηθοκοϑθ; [Π6 ΟἾΒΕΓ 
φοαίς, ἴον ὑμοῖγ ὑητυλποθα απ Ὁποϊοδῆμοβ: 8. 1ἰῃ6 
ΤΉΔΉΠΟΥ οὗ ΗΪ8 οογΐῃρσ (0 ἱπάρτοησηϊῖ, τηοδβὲ δυσυβὶ δπὰ 
αἱοτίουβ ἴῃ Ηΐθ Ῥογβοὰ δῃηὰ αἰϊομάδηος : 4. ἴῃς ποῖὰχ 
οὔ το ΔΦυᾶρο : (α) ΗΘ ν]ὶ} αἷλ πιαϊὶοΉ δ, ρεῖϑοῦβ 
οὗ Δ}1 πδί! 8, Βθοῖβ, οἰδαβθβ, δηὰ οοπαϊ ἰοῦβ οὗἨ πιὰ; 
(δ) Ηδ πῦ}} αὐνὶα ἰλένα, 88 ἃ βῃθρμογα ἢΐβ βῆθερ,-- 
8 θηα] βοραγδϊίοῃ οὔ 89 κοᾶϊγ δὰ {86 πίοκοὰ; (ε) 
Ηδ πὶ}} ργοπουῃοθ ἴῃ 6 βοπίθηοο, οὗ δβοϊαοι οὗ ἴδὲ 
τἰ σΒίοουβ, δὰ οοηἀοιηηδίῖοη οὗ ἰ86 πὶοκοὰ; δ. {μὲ 
84] ἰβ806.---ΟἸτῖδὶ Ῥδγϑοηδὶ ἰβ Ὡοί (86 οὈ͵οοὶ οὗ σὰ 

" [ΤἸ}}6 Δ ΔΙΠΥ͂ Βπ Ὁ πη γτὴη οἵ δὴ Βυταδὶθ πιο ναὶ 
ταοῖκ, ΤΝΟΜ ΑΒ ἃ κιανο (δθουξ 1250), [5 ἴη6 πιοδὶ ρεγεεῖ 
Βροοίμοη οὗὨἨ Δι η σα γΟὴ Ροορῖγγ, πὰ δοηπδ ἰ κε ἴδ ται» 
Ρυῖ οὗὁἨ ἴδ δηαὶ πάσπιεπι ν οἷν ν. }}} τυῦϑο [ἢ ἀερὰ ἔριν 
Ὠιοῖτ δ] 6 οὗἨ οεητυγίοα, Ἀδοὴ γοργὰ σοπδ πϑ ἃ ἀἰδεί ποῖ 
βδοιη δηΐ βδοηϊπηϑηῖ: [ἢ 6 ΦᾺΣ πὶ ἴμ89 ᾿ϑδαγῖ ΔΓ οἈσγίοιϊΪ ὁ 
δίορ ὈῪ βίϑρ μι τ ἰτροβίδεὶ Ὁ]0 οτος, διν δκορι σαὶ γόπλου [ἴ- 
δ] ἡ τουδὶ θυ Ὀοίοτο [86 ΖΌΠΟΓΑΙ ἐπήμτηρηϊ 85 δὴ διύίαυϊ. ἱπι- 
ΘΠ ηω τ δ᾽ ΠΥ ἢ ον 11} εοπΐγους δὲ δαὶ ον ἰδάἀϊ τ! πα. 

ἴγι6 Μὲφα ἐγα 15 πιϊιτοδηοο νι ἢ στο οὔνοϊς ἰὼ Οοοῖθο 8 
ἔπι, ΤΏΘΤΟ δΓῸ ον 10 Οογπιδῆ, δηα ππδιν ἘΠ σ ἢ ἐγ8 ὁ’ 
Ἰαϊίυηϑ (Ὁν διὸ ϑοοῖῖ, Ττοποῖ. Πανί σοι, Οοίεα, πδὸ 
δίοπο ΜΑΝῚ 18. οἷς} οὗ 10|8 αὶ δηξ Ἀγταπ, δε ἴἴ ἰδ οδιοά, 
Ὀπῖ πυῃθ δυπιθ8 ὉΡ ΧῸΠΥ ἴο ἴδὸ πιαγοδεὶς τοῦ δι οτοῖρον- 
οΥνΐπα πιυδὶς οὗἨ 109 οτἱχίπδὶ. ἴτ δα κίνδῃ τίβο δἰδὸ ἔν 9 
οἵ ἐξὸ Ὀδδὶ ᾿ιἀσηηοπὲ ΒΥ τλης ἴῃ πιοάσγῃ ἰδησταζοθ, δή ἴοὸ 3. 
ΤῈ τη δίοηϊ συ ροδ ἰἸοΠ5 οὗ Ῥκ)οδετίπα, Ροχξοίνεο, Ἠλσύλ, 
Οδαγαθίηί, ΤΥ οὔον, δὶ Μοσαηγί. -- Ρ. 8.) 

Φ(Α φγοδοῖου ἰπ Ὁδησίς, ποὲ τὸ 6 φοοίουπάοά (6 9 
ΠΥ ΙΝ ἔδο ΕαΙπΌ. 1Γ8].) νὶ ἢν ζωέποεξ, ἴλ0 ουτμπι θη ϊδθοξι"ς 
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Εἱ Ὁ διὰ ομασῖίυ, Ὀπὶ ΟἸτῖδι τογβίΐοαὶ ἐδ ὀσροβοὰ ἴὸ 
Ὑδηὶ δηὰ πϑοοββὶϊγ.---ΟἸσίβὲ θορθ ἃ ἴδ ἐμ} τοοοσὰ 
οὗ 411 οὖν δοίβ οὗ ρίουβ ομδγιγ, ΒΘ τῷ ΠδᾶΥα ἴοτ- 

(ἴο ΤΠ οΙΩ.---ΟἸγὶϑὶ 04114 ΗΪ8 ροογοβϑὲὶ σοι 608 : }ῖν 
γεῃ.--- οὐ ἰ8. 16 δῖ ποῦ δη ἃ ὈΓΟΟΌΤΟΡ οὗ τὰ8} 8 

Ὠδρρίῃθ88 (“ γ0 Ὀϊεδββοὰ οὐ λίγ  αίλεν'. . . ἴ86 Κίπα- 
ἄοπι ρτορασϑὰ 70. ψο ὥοηι ἐλ6 ζουπάαϑοπ, οὗ 
μονΐ»" ψοσ. 84): Ὀυΐ τ8ὴ ΟὨΪΥ 18 (8.6 δΔυίδον οὗὨ ἢϊ5 
ΟἾΏ ΤΑΪΒΟΓῪ (“ γε οὐυγϑοᾶ,. .. 70» ἐδλε ἀουὶϊϊ,," οἱο,, 
γψοῦ, 41).--ἰαῖ 8 οὗἨ οτηἰββίοῃ ἃ ἀδπηηΐηρ 88 Μγ70}} ἃ8 
δὶ οὗἁ σοι μι ὐβϑίοη (γογ8. 42--4δ).---ΤῊΘ Οπ6 Βἷπ οὗ 
ὈΠΙΔΟΓΟΙ 1] 6885 18 ΘΠΟυρΡὮ [0 ἀδπηῃ 8 ροσβοι, Ὀδοδυδθ 
ἐς ἀορτίνοβ ἰπὶ οὗ (06 στᾶοθ οὗ ἰδ6 -Ἰ δο 
ὉΠΟ Αγ ὉΪ6 88.4}} Ὀ6 ἀδηγηθα, τ Βοσο Β84}} (ἢ6 στιοὶ 
ΔΡΡΘΆΓ "--- ὙΜ ΑΤΤΗΕῪ ΗΈΝΕΥ (σοηαἀοηβοα) :---Τ 6 χοη- 
6ΓᾺ] ᾿υάστηρηῦ: 1. ΤῊΘ Δρρϑδγδῃοο οὗ ἰδ Φυάχο ἰῃ 
ἐμ6 Ὀτίχαν οἰουὰ. οὗ φἸΟΣΥ δια πιὰ ἰδ 6 Κα ΔΗ͂Σ δι οὗ 
δηχοὶβ 15 Ηΐβ. αἰϊθπάδηῖβ δηαὰ τηϊηϊθίοτβ; 2, [86 δρ- 
Ῥϑαγίπρ οὗ 81} (86 οἰ! άγοη οὗ τθῃ Ὀεΐοτο Ηΐτα . 8. 
ἔπ ΒΟραγ 0 ; 4. (86 ῥΓΟΘΘΒ85 ΟὗἩ υπάρτηοπὶ : (α) ἐπα 
Εἰοτγ οοπέογγοα ὑροὰ δ6 τὐχ 6008 : [ΠΟΥ ΓΘ οδ]]ϑὰ 
Ὀϊοθϑοὰ δηὰ δαἀπ ρα ἰπΐο ἰ.6 Κίπράοιῃ, οα δοοουμὶ 
οἵ ἰμοἷν ποσὶ οὗ ομασίςυ ἀοῃθ ἰῃ δι (ἢ δηὰ ματα] γ, 
486 χταοα οὗ Οοἀ Θπδοϊϊηρ ποτὰ ᾿μϑγοῖο ; (δ) 86 ϑοὶ- 
Δοιαπδύοῃ οὗὨ ἴμο πὶοἰκοα : ϑεραγέ ζγοπι λ64, ψὲ σιγδοώ, 
Θθἴο.-- ΟΥ̓ ποσὰ ὨΔ5 ἰΟΥΤῸΣ ἰπ 1ἴ, {πὸ ἰμδὶ οὗ {16 
ὐτοροῖ οὐ ΜΝουπὲὶ Αἰπαὶ, τπαχίηρ Ἰουάοῦ δὰ Ἰουάοθσ, 

ΘΥΟΓΎ δοοϑηΐ ΏΟΓΘ δη τροτο ἀο]6 ἃ]. ΤῊΘ τοδϑοη οὗ 
[18 δοιίθῃοα : οὔββίοη οὗ σοῦκ8 οὗ ομαγίγ. ὅ. Εἶχο. 
ουἴοη οὗ ἰμθ βρηΐθρῃοεβ. ΤὮυβ [86 δηὰ ἀθδίῃ, ροοά 
δηα 61], (Π6 Ὀ]οββίηρ πὰ ἴΠ6 σΌΓΒΘ, ἃτα βοΐ ὈοίουΘ 8, 
ταἱ Μὸ ἸΔΥῪ Οἤοοδβα ΟΣ ὍΑΥ.---(Ὁγ. ΤΉΟΜΑΒ ΚΟΟΤΊ ἐν 
ἶοο. τα ῖτο8 Θχ οὶ ]οπὶ ργϑοίῖοδὶ γοσδυῖκβ, θυ ποΐ ἰῃ 186 
ἔοττῃ οἵ Ὠἰπίβ οὐ βῃογὶ ἢ 6848.).---ἢ, ΒκοΟτΝ : Ηδαύθῃ 
δηαὰ [6}} ἃγὸ βυβροπαθα ὕροη [86 ἰγοδίτηθηὶϊ οὗ Ὁ τὶβϑὲ 
δηὰ οὗὁὨ ἴῃοδο τηγβίογί ουΒ τηϊηἰβίγ 0}85 ἰο ὑπ6 [οτὰ οὗ 
ἸΟΓΥ͂ 88 ἀἰδσυΐϊβοα ἰῃ ἴῃ 6 Ῥοσβοῃ οὗ ΗἨΪΒ8 Ζ0]]ΟΥ 6 ΓΏ.--- 

6 ἰοτς οἵ Ομ γἶβὶ ζὍ685 'ἴῃ βϑδγοὺ οὗ Ηΐπι, μαβιθηΐης 
0 Θλῦγαοθ δὰ ἰὼ ομουῖδῃ Ηΐπ, 688 Ηδθ πδηογ8 
ἰδγουφὰ [18 Ὀ]οαΙς ἀπά ΘὨρονΐο85 πτου]ὰ ἴῃ ΗΠ5 ρογεθ- 
ουϊορὰ οαιδα αμὰ ὩρΟΥ φοορίς.---Τὸ ἀο ποιμίησ [ῸΡ 
Οσμβι ἰ8 ἃ βυδηοϊδηϊ ολ086 [ὉΓ ΘΟ ἀοΙὨΔΙΙΟΏ.---(ἰ Ὦδγο 
Θχϑιηϊηθα αἷβοὸ ἰπ6 Ζαζλογα οἡ (818 βαοίϊοῃ δπὰ σοδὰ 
[πγουρὰὰ 186 Οαίσπα Αωγεα οἵ ΤΉΟΜΑΒ Αασιναβ, θυ 
δηὰ ἰμοπὶ ἔδν 1688 γίοἢ ἰῃδὴ 1 ὀσχροοῖθα, δηὰ οοῃϑὶ- 
ΘΓΔΌΪΥ ἰηΐοτίου ἴο [6 Ὀταοῦθα] σοταηπιθηὶβ οὗ Ῥγοϊδδβι- 
δηΐ ὀχρουηάοσβ δῦοτνα αὐυοίρα,. ἔοτηθ οἵ {πεῖν νἱθν5 
ΔΙῸ ἰμβορίρα ἱπ ἰδ6 Κἴχοσ. Νοίεβ. ΑὈρυβίϊπο ἀὐ6}}8 ἂἱ 
Ἰοσίῃ οἢ νοῦ. 46 ἰο τοΐαϊε ΟΥὐζϑῃβ νον οὗ δ 8η4) 
βαϊ ναϊΐοη οὐ 411, οσθῃ ἰπ6 ἀ6 1} δηὰ .ἷβ8 ΔΏρΌΪ8, δπὰ 
ἰτῖοβ ἴο δοῖσα ἰμ6 αἰ βου ὑπαὶ {ἴπ6 πίιοκοὰ οδῃ Ὀ6 
ΘΑΡΔ0Ϊ6 οὗ βυδεγίηρ ὈΟΔΠῪ δηὰ βρί για] μδίη, ἀπὰ 
γοῖ 6 ἱπολρϑὺϊο οὗ ἀθαϊμ, ὕοσρ. 226 οἱυΐξ, ]εὶ, χχὶ, 
8.-. 5.1 

ΡΑΒΤ ΒΙΧΤΗ. 

ὅεϑυβ ἴὰ [26 Οὐπδυμτδίίοη οὗἨ Ηἰβ ΗΙΡΕ-Ῥυ δι μοοῦ ; οΓ, [86 ΗΙΒίΟΙΥ οὗ [86 

Ῥαβδίοῃ. 

᾿ΟΠΑΡΤΚΕΒ ΧΧΥ͂Ι. ἀπο ΧΧΥῚΙ͂Ι.. 

Αἴ ατὶκς χῖν. δμὰ χυ. ; [μἴκο χχὶϊ, δὴ ὰ χχἱῖ ; Φοδη χῖϊ.--σῖχ,) 

Ὧμ6 ριορδοίίο οδῖθθ οἵ δοβδὰβ νϑ αἰϑίουίοδ!ν βηίδιοὰ ἴῃ Ηἰΐβ δβοβδίοϊοσίοδὶ ἀἰθοοῦΓθαβ : ἴῃ (86 ΒἰΕύΟΥΥ οὗἁ 

Ηΐβ βυδετίηρπ, Ηΐ6 λέρλιρνιοείίῳ οὔοθ, ἃΔ8 ἰο ἰΐα Ὠἰδιοτίςαὶ δαρϑοί, νγαὰβ οοιηρὶοἰθβά. 10 γγδϑ ὨθοΌββαγΥ, ἰῃ 

(8 ΤΟΎ πδύπγα οὗ [86 6886, [μδί τ86 ἰάδα οὗ [86 ἰρ᾽ν γί ΒΕ δυδοτίηρβ διουϊὰ 6 Ῥγοσαϊποῃὶ ἰῃ δ}} [80 

Ἐγδησο 5:8; Ὀαὶ τὸ Βπὰ ἰν τπιδὰθ βρϑοΐδὶ ἵγ ργοξαϊπρηῦ ἐπ (86 δοοουτὶ οὗἨ Μαειίίμονσ ΤῸΝ 6 Δ γ8 βίζεδϑ 

Ὅροι {86 μοὶ, (αὶ (86 ἴα ]]οη ῥτίοδιβοοὰ ἱπ Ιβγβοὶ ἀοἰοσταϊποὰ ἰο ραὶ Ηΐπι ἰο ἀοδίὰ (οἷν. χχνὶ, 8, οἱ.) : 

δηὰ δ πιοϑὶ ΒΗΔΙΡΙΥ οὗ 4}1} ἀοἰϊποαίοϑ {π6 ἰγαϊϊονς τὸ ἀρ νοτοά Ηΐμὰ υρ. Μαιίμονν δίοῃϑ πιο ὕοτβ [ἢ 

εἰἰτιγ ρίοφαβ οἵ εἰἱνϑῦ, 88 [86 ῥγίοα οὗ Ηΐπι γὯο0 γγ88 βοϊ ἃ. [1π Μαιίμον᾽Β δοοουηΐ οὗ {πὸ βυρρεν, διὰ ἴῃ 

Ηἷθ αἴοπθ, ἰὲ ἰ8 βαίὰ τμδὲ (9 βδοιῖθοθ οἵὗὁἨ Φϑβὺβ δναϊϊϑὰ ἴον Ηΐβ βϑορῖϑθ, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν (γεν. 28). 

10 δἰγυσρὶο 'ἴπ Οοἰ μδοταδῃθ 18 ἀσβου δοὰ τ ἢ ματι ου]ϊαν πα ῦθΠ 688 ; ἀπά ἰΠο ἰῃτοοίοϊὰ τοροι ἴοι οὗὨ ἰδ 6 

ΒδϊΟ6 ὈΓΔΥ͂ΟΓ 8 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ τεοοσάθά. Τη6 τερτοοῖῦ οὗ Ξϊσαιου Ῥείεγ πο 6 ἀγον ἰδ δπογά, [6 ἀφοΐδγα. 

ὥοα ἐδδὺ [λ6 ἔτεῖνο ἰοοηϑ8 οὗ δηροὶβ τυϊρεΐ Ὀ6 Βυπιτιομοά ἴο Πεῖρ---ἰ παῖ 8, (86 Ἄχ ἰ δἰ ομ οὗ ουν [μον δ 

γοϊαηίδτΥ βυδπιϊβαίοῃ δὲ ἱμαὶ ὕπιθ---οοσῦς ἴῃ Μδίίμθιν, δα Βοδγοεὶῦ ἴῃ δΥ οἴμβογ, (Οοταρ. Φόμη χυἱϑ 

11.) Το δυϊοϊάο οὗ δαΐαβ, δηὰ {86 ἰυἱδίοτγ οὗ (6 δβοϊὰ οὗἩὨ Ὀϊοοά, ἂγα ρϑουϊίαν ἰο Μαιίμον (6. χχυ!ῇ, 

8-10): 88 αἴ8ο, ΡΊ]αὐ6᾽8 πὶο᾿ 8 ἄγθατα (τον. 10), Ῥ᾿]αἰθ᾿β πιδϑίπρ οἵ ᾿ἷἰ8 βδῃπάβ, [86 Ῥϑορ θ᾽ ἱηπνοοδοι οὗ 

(6 σατο οἡ ἰμοηδβοῖνοβ (τοτβ. 24, 26), ἀπὰ βρϑοίδιν ἰμ 6 ὈΪΔΕΡΏΘΡΩΥ δραίπεὺ ΟὨτὶβὺ ὁ 8:6 ΟΓῸΒ8 (νοσ. 48). 

Ὧμο τουάϊπρ οὗ 186 γαῖ] οὗ ἴδι6 ἑαταρῖο 8 τοοογάοα οὐ ον ὉΥ Μαγὶς αἷδο; Ὀπὶ μ6 βροοίβο τοθαπίηρ οὗἉ ἐὲδ 



45δ4 ΤΗΕ ΟΟΗἙΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΘΕΟΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ονοπὶ 8 υρίο] θὰ ΟἿΪΥ ὉΥ Μαδιίπον (τογβ. ὅ]--ὅ8). Ξο αἷδὸ ἷἰβ 18:6 γετὺ ἱτπωροτίδηϊ οἰγουτϊηδίδηος οἵ (δ 
βοδ ης δηὰ πμαϊος βοὶ ὈΥ 186 βαπμοάτὶπ οἢ [86 Βορῃ]οὮγο. ΤΆΔ ἰῃ Ὠἰα Θοδροὶ Οπγῖβὲ δρρϑαῦθ ἔοπι ἰὼ 

Ῥορίμηϊηρ, 88 βδοτδοθὰ, ἀπὰ ἴῃ ρύτροϑο ἀοϑίγογοα ὈΥ (ῃς οοττυρί Βὲρἢ-Ὀτεϑί μοοὰ ; δῃὰ (86 εἴρτιϑ οἵ γτο: 

νἰδιΐίοα ἰῃ Ηΐ8 ἀοδῖμ δὰ τοδὰο ΒΏΔΓΡΙΥ ὑσουΐϊηθης. Οἱ ἴδ6 Οἴδμοῦ Ὠδηά, ᾿ΏΔΩΥ ἀτασηδίὶς ἰτγαΐϊί οἵ ἰὰς 

δΥμορίοαὶ Οοδρεῖβ δΡῸ ρθη ὙΕΤῪ ὈτοθῪ ὈῪ Μαδίμον. [16 Ματκ δηὰ 1λκα, μ6 οσαΐίθ 86 παδιιίηρ οἵ 

186 ἤοεί (σοδη χἰδὶ, 1 564.), δῃὰ γϑοογὰβ ἱπβίοδσια ἴπ6 ἱπβιϊ οι οὗ [80 Ααρρδγ. Ηδ Ῥᾳββ6β ουὐεγ ἴδ οὐῦ 

ἐδηϊίου οἵ ἰδ ἀϊδείρ!εβ, [κα χχὶϊ, 24; δπὰ (ὴθ ἔυσῖ μον ὀχρδηδβίοι οὗ [86 νὐδιτιίίῃρ ἰο Ῥείοσ, ζόδη χίῇ. 

88: ἴμκα χχὶϊ. 81. [ἐκ ἴβθῃι αἷβο, δ οσηἶἱ8 16 ἔδγθιν }} ἀἰβοοῦγθαθ ἴῃ Φομη. (ίατκ δίομδ ρίνεβ ἴδ 

δοοουμὶ οὗὨ ἴδ γουπα τοδὴ ὙΠῸ Βοά, οἷ. χίν, δ1.) Μαίιίδεν, πιὰ (86 οἴδον Ξγῃμορι δίβ, βαγβ ποιμιίηρ οἵ 

86 οχδιυγϊμδίϊοῃ Ὀοίογο Αππδ85, Φοἢη χυ]ἱἱ. 18, οὐ οὗ (86 ἀοίΔ}]8 οὐἨ 6 δχδυοιϊηδίϊοι Ὀοθέοσο Ῥι]δίο, δοιο 

χυΐ!, 29. Ηδ οἱ 8 αἷδὸ [88 βοπάϊηρ ἰο Ἠογοά, προ Το σθοοσαβ, οἢ. χαῇῆ, 7 ; ἐπι6 βοουγείηρ, ϑόμη 

χῖχ, 1; (π6 ἰγδῃβδοιίίοῃ θεϊθοι ῬΊ]δῖα δὰ ἴ86 Οουμποῖϊ! οοποογίησ 86 {{||6, “ Κίηρ οὗ ἰμι6 δεν," δολὰ 

χίχ, 19: [ὴ6 δανίουτ᾽ Β πογὰδ ἴο [86 τϑορίηρ' σοϊηθῃ, 06 χχῆϊ!, 27; Ηἰἷδ ἰαϑὲ βαγίπρ ἴἰο Ηΐδ8 τροίδες, 

Φοδη χὶσχ. 96 : δηά [86 οἰγουτηϑίδηοοα οὗ Φολπ χῖχ. 81], εἵο, : 

Οἵ δἷῖ τ86 νογὰβ ἔγοτα μι Ἵσοβϑβ, ΜΙ δε ΒΟΥ, τοοοσὰ8. ΟὨΪΥ 86 δχοϊάτηδίίον, “ ΜῪ αοὰ, ΜΥ Οοἂ 1" διὰ 

.ὸ δἷομδα τρδῖζοθ ἴπ6 οὐβογυαϊΐοῃ, {πδὶ 96605 ἀοραγίοα τῖ ἃ ἰἸομὰ οσγ. [πὸ (686, Δ8 ἴῃ εἴτι δν ἰσαῖξς, 

Ματκ ἀρργοδοῖνδβ ἷτι τοδὶ ποδὶ ; Ὀὰϊ ἰξ '8 ὙΟΤῪ ῥ]αΐη ἐμαὶ ἰπ Μαίίμον ὑμ6 ἐπβουρμὶ οὗ [86 δὶ τοδὶ) 

βυδοτίηρ 8 ταοβί βίο ΡΥ ἱτπαργεβϑοὰ ἀροη ἴθ ἩΔ0]6 ὨΔΥΤΘΕΥΘ. 

ΑΒ ἰϊ γτεβϑρϑοίβ ἐδλθ ολγοποίοσν, ἴῃ 6 ἀοραγίασε οὗ Φ6δ08 ἔγοτα {16 ἰθωρὶθ, οὐ Τπεβάδυ ουθαΐηρ, αἴτεον ΗΠ 

στοαὶ οοπἀετηπίπρ, ἀἰβοοῦτδο, δὰ ἱπιγοἀποοα (Β6 Ηπ8] οτίεἰβι 76 βδύβ βϑϑῃ ΠΟΥ͂ πιο ἢ ΤΩΟΓΘ ὈΓΟΌΔΟΪΕ 

ἀτ ἰᾳ ταὶ Φοδὺβ δῃηπουποσὰ οἡ Ἦ οἀποθάδυ ἰο ΗΪ5 ἀϊδοΐρ]θδ, ἰμδὺ αἴοῦ το ἀδγβ Ηθ βῃουϊὰ ὕὉ6 οτυοϊδοι, 

ἰδαη ταὶ Ηδ δππουπορὰ ἰἰ Ἰαΐα οἢ ΤΌΘΘαΔΥ ουθηΐηρ. ΤῊΪ τοίου [86 Βοββῖοῃ οὗ {86 Οουμποῖ,, Μαιὶ. χττΐ. 

8, ἰο Ὗ οδἀποβάδυ (οὶ ἴο ΤυΒαΔΥ πίρηϊ, ζοδεπ «ἴεκι͵ ᾿ὶ, 8, Ρ. 1807). Ετοιι 118 ὅχοά ἀδίδ {86 πατταῖῖτο 

Κοο8 Ὁδοῖκ ἰο 06 δποἰπιίησ πῃ ΒεΙΠΔΩΥ, ὙΠ οἢ. Ἰοοῖς Ρἶδοθ δοῖὰθ ἀδδ Ὀοΐοτγο---ἰ δὶ 18, σὰν ἐμα οστοηίηρ οὗ 

(86 ϑαϊυτάαγ Ὀείοτο Ῥαϊτὰ βυμπάδγ. ΤΏδΩ ΤΟ]ονΒ ἴἰῃ6 ρῬγορδσγδίίοῃ οὗ [6 Ῥβδϑουον οἱ ἴδ6 ἔγϑι ἀδὺ οἵ 

πηϊοαγοηρα Ὀγοδά---μαὶ ἰδ, οα 86 141} Νίβδῃ, [86 ταογοΐηρ οὗ Τπυγβάδν, οἷν. χχτΐ. 17. Οἱ {86 εγεδίης 

οἵ ἰδ6 141} Νίβαη, ἴμ6 Ὀορίποίηρ οὗ [86 1, οοτμοβ 1:6 ῬΆΒΒΟΥΟΣ ᾿(86}, 

ΤΏ αιοβιΐομ ΠΕ διῖβοθ, τιολείλον ἑλθγα ἐδ αν ἀἰδεγόποο δείιοδεη ἰλε ϑγυπορέεία απα “ολπ ἴῃ ἰλε ας. 

εομπ ο7 ἰδε Ῥαδδουεν." ΑΒ 1886 ΥΩΟΡ δ 8 Δρτοα ἰῃ ἴδ 6 Βιδίοῃθηϊ ὑπαὶ «6808 δἷθ ἰδ6 ῬΆΒΒΟΥΟΓ δἱ ἰδὲ 

Ἰερζαὶ {ἰπὰς πὶτι Ηἱ8 ἀἰϊβοίρ!εβ, ἰὺ ἰβ ϑοθπ ἯΒΟ ρῖνοβ σἶβε ἰὸ ἃ βϑετηΐῃρ' ἀἰβξδγθμπος; δῃὰ {8 ἀϊβουδβεῖου οἵ 

[86 χυοδιίοι τοϊρδὶ ὑμετγοΐογο Ὀ6 ἀοίοττοθὰ, [1 8 Ὀϑέύοσ, Βουσοτον, ἰο δἰϊοτωρὶ ἃ Ὀτίε  ϑοϊοταθηὶ δὲ σπος. 

Οἱ ἴδ δγβὶ ἀδὺ οὗ υπ]οανοηθὰ Ὠγοδά,---ἰ μβαὺ 18, οὐ (860 148 ΝΊΒδῃ,--ἰθ!8 Ῥδϑοῃαὶ ἔδαβὶ 'τδϑὶ δοοουϊηρ 

ἰο Μαϊίβον, τοδὰθ τεδὰγ. Οἱ δαὶ ἀδὺ ἴμ6 Ἰεανοηϑὰ Ὀγοδὰ Μψαϑ ἴο Ὀ6 τοιονθὰ, ΟἹ ἐδ ουὐθηΐησ οὗ ἰδεὶ 

ᾧ σοπῖρ. οα [8 [5 ἰπιτίσαῖο ᾳποϑιίου ὙΙΝΕΚΕ : Ἰεαϊερδγίογδωολ, δυὺ Ῥαδολα; Ὅπ Ὕ εττε, δπὰ ΜΈΥΕΚ: ΟἹ υολη, χὶΐ 1: 

ΧΗ. 1: χυὴ!. 28, δορὰ 186 ΟΡ ἀϊδρυϊοὰ ραδδαζοβδ; ΒΊΕΕΚ: δοίίσᾶρο σὰν  οαπροίεη- Κρ ἐξ Ὁ. 101; Ὑ πεκικε: Οἴγονο- 

ἰοσίϑελο δγπορϑο, "ν. 839; Ἐβελερ: Ἀγίζκ ἀον Ἐταπσ. Θοιρολίολίο; ὝἭπιζει,.: 6 ελνέδεολο Ῥαδολσζείον ἀδν ἐγείδη 

“αλγλυπαονίο; Ἰρποκ: 12οδεπ οἴεϑμ, ᾿, Ὁ. 181: 11. ν. 1168, ηὰ ΘΟ ϑολέολίο 466 ΑΡοεί :. Ζοίέαϊξονο, ἱ. ». ΤΊ.---ἰΑ4}εο0 Οσετ. 

Βχυγελετη: Ολγοποϊοσία ϑαογα. ὕπέογοιολιπροη, δεν ἀα4 Οοδωνία) αν; ἀἐ6 7]ογνπ, Ἰῖρε. 1846, Ρρ, 119-148; δοὰ 

διοης ΕΠΡΠ 88 σοσκ8, Ἐ. ΟΒΕΒΎΕΙ,: Ῥιεοογίαίζίοηδ Ὡροῖ λα Ῥνίηοίρίοθ απὰ Ανγγαπρόηιεηξ οὕ απ αγππονῳ οἱ ἰλο 

: Θοερεία, 9ὰ οἀ. Οχί, 1881, 4 γοῖϑ. ; υοἱ. Π|. Ρ. 188 δᾳᾳ ; ΑἸΡΟΒ᾽: Ορνα. οὐ Ἀαΐξ, χχνῖ, 11-8ὃ (ρ. 928 κ54ᾳᾳ.)}: ΟΒΙΧΈΟΥΣ: 

Μαντιοηψ. οἷο. ; ϑΑν. 1. Ανυβενα: 716 Σὺ ηἡουν Σονα ὠροῦ ἕλο Καγίλ, ον Ὑοτκ, 1868, ρῃ. 425-460. Οὐ ἘΕἸεὰ πτί- 

[οτ8 πάτον, ον! ηδοῦ, δὰ Ἧ οτάδιτννογια ἀργὸ ὙΠ τ. δηρσοὶδ υἱὸν (πὲ ΟἸτίδι δἷϑ [86 σου ϊαγ σον δ ῬΔΘΘΟΥΟΙ οἢ 

ΤὨυτράδΥ ουϑηίημ, δὲ 186 οἷ086 οἵ 189 141} οἵἨ ΝΊκαΙ, δῃ ἃ γγδϑ οστιιο δὰ οπ Ῥ τί δ  ἴΠ0 1διἢν, {86 ἤτεϊ ἀδΥ οὗ 186 δαβι; πϑΠ9 

Θτοθνο}}. ΑἸοτά, ΕΠΠοοῖς, δηὰ οἴδοζβ, δἰ ἀθ ὙΠῚῈ 1.6 ορροδὲῖθ Υἱθνν δοοογάϊηρ [0 ὙἘ1ῸΝ ΟὨτίδὲ πο αϊοὰ ἴῃ 9 ΒΟΙΥ οοπιπιῦ» 

εἴοι (εἰποῦν ὼ οομηθοίίου ὙΠ [80 ΤΟΔΙ, ΟΓ Δ ΤΩΘΓΘΙΥ ΔΗΒΟΙ ΡΔΙΟΤΥ ῬΔΔΔΟΥΘΓ, ΟΥ ἃ πάσχα μνημονευτικόν, 88 ἀϊοιϊοεὶ ἤοσι 

406 πάσχα θύσιμον, οἵ δὴ ΟΥ̓ΔἸΏΔΥΥ Ὠ168]--ἴον δεῖς νον ἀἰ ον [Ὼ {Π680 ἀοἴ4}18) οὐ 1.6 181} οὗ Νίδδη (ΤΒυτοάδυ δυοδίβα), 

δὐὰ ἀϊεὰ ου ἴδ 1418 (Ετ Δ δδοσποοῦ) δ [8}Φ 4504] Ἰδι, οὐ τ Ὡ]οἢ Ἠθ νγαϑ ἔμα ἴγ 6, νγδδ 514 δηὰ [86 δεν δα Ῥδδὲ- 

ΟΥΟΣ ΡΓΟΡΕΙ Ὀεᾷδη. ΒΥ ΠΌΓΙΒ ἀῦτϑθο ΜΕ [89 ἸΔι00Γ 88 ἴο ἴμο ἀδίο οἵ {86 τκοπέλ, Ὀὰἱ ἀΠοτβ ὕγοπι ῬΟΪΝ γί [θ8 δηὰ ἴγοπι ἴ8ο 

διε ῖτο ἐγαάϊ οο οἵ 80 ΟὨτίδέίαπ ΟΒατοὰ ὧδ ἴ0 1.6 ἀδΥ οὗὨ [86 τοεοῖ, ὉΥ Ρπιίηρ ἴ[λ6 ογα οἰ ἄχίοπ ο ὁ 7Τλωγϑάον ἱπαϊεοὰ οἵ 

Ἑτίάαν, δηὰ Ὁ οχίοπάϊπα πὸ βαυϊουγ᾽δ τοδὲ ἰὰ 86 51 ῪΘ ἴ0 (89 111 οχίθηϊ οἵ ἴῆτοθ ἄδύϑ δηΪ ἴπσθθ ἈΙΣΜ 8 ΕΠ] ϑαπῆαῦ 

τοογηίησ. (86 ὈοΊον, Ὁ. 4517.) ὍῊ6 οὈτοποϊορίοαι ἃ! ἢ σα} Θοποογαῖηρ 189 ἔσο ἀδῖο οἵ ΟὨτ δι 8 ἀϑϑῖ δπὰ 86 ἵγιιο ελδγ- 

δοῖοσ οἵ ΗΙΐδ8 Ἰαδὲ ΒΌρρον ἀϊν! θα ἐδ Οτσοὶς ααὰ 1,Δέ] Ομ υτοῦ, θὰ ψγὰ8 μοὶ τοϑὰθ δὴ ΔΥΊ 619 οὗ ζκ|ἰ ἴῃ αἰἴμοτ. Ὅλο Οτοεὶ 

Ὑείίοτϑ ξεΠ ΓΘ λιοὰ Βα Ομτίδί, δα ἴδ 6 ἔγυο Ῥαδοδιδὶ 1ματ, νγδ8 δα πὶ δὶ ἴ86 ΒΟΌΣ δρροίῃϊθα 00γ [8:6 δβδοσίῆοθ οὔ [89 μεν" 

οτοσ ((ἰ86 141} οἵ ΝΊδδηλ, δ ἃ Βθ0090 {9 τοῖς ΟΒυτοῦ τ866 Ἰοανοηοὰ Ὀτοδὰ ἰπ 890 Ἐποραγίδῖ, ΤῸ 1,διη ΟἸΌτοΝ, ὑϑπῷ 

ππϊοαγοηοιὶ Ὀτοδὰ ἰη 186 Ἐποϊιατίδι, δϑδδιταοδ ταὶ ΟὨγίδὶ ἩΤΛβοΙΥ τιϑοὰ 18 δὲ 180 [πε !υϊ!ου οὗ 815 ογάϊπῶπος, διὰ [δὲ Ηθ 

εἴο ἰδοτοίοσο δὸ ἵγὰο Ῥαβοθδὶ ΒΌρροΥ οἢ ἴδο ἢτβί ἀδῪ οἵὗἩὨ πηϊοδυθηοὰ Ὀγθδά, ἐ. 6., 189 141} οἵ Νίϑαλῃ, δβηὰ ἀϊοὰ οἱ [06 Ἀγ 

ζοϊϊοπίος. [π|8[8 ν᾿ 8010 ΘΟΒΙΓΟΥΘΤΕΥ ἰδ δου δ6 ΘΟΒΒΙΔΏΏΥ Κορὶ ἐπ τὰ ἰθδὲ 86 Φονίδῃ ἀδγ δοτηπλοηοεὰ δἰχ ΒΟΌΓ; 

Ῥοΐοτο ἴπο Φυϊ δὴ ἄδν, δὰ τη ἔγοπι δαπδοῖ ἰο δαπδοῖ, οὐ ὕγοι δὶχ οἿἹοοκ ἴῃ μ9 ουϑῃίηρ ΕΠ δῖ χ ο᾽οἴοςκ ἴῃ 186 Θ ΘΗ ῸΡ, δβδά 

ἴδοι ἴλ9 ἀδὺ Ὑβθὼ ΟὨτίδὲ ἱπδιταϊοὰ 186 ΒΟΥ σοτασαα ἴοι, Ομ Όγβοοδ 1}}6 Ὑ 0010 ἰδίου οἵ 189 Ραδείοη, σγυοϊδχίου, δὰ 

Ῥατίαὶ.--Ρ. 8.) 
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Δγ, Ὀοίοτο εἷσ ο᾽οἱοοῖ, διὰ ἰμυ8. αὐ ἴπ6 Ροϊηΐ οὗἨ ἰγαῃδβι οι ἔγοσῃ (86 1418 Νίβδῃ ἰοὸ (86 1διδ, [80 ἸορΆΪ 
ῬΡΆΒΒΟΥΟΡ 'πῶλϑ ἰηἰσοαυοσοὰ ὮΥ [δι ἴδοὶ- δ ἶηρ, ΤῊΪ8 Ἔχρ δ (86 γοργβοιίδιίοῃ οὗ οβα. (1) Φόδῃ χἱϊὶ. 
1-4: “ Βεΐονο ἐδλα 76αεί 977 ἐλο Ῥαδδουέν, . .. «ἴεειδ τἱδοίλ, ὕγοηι διρ»εν, απα ἰαγείλ, αδἰάε Ηὴ᾽ὴῆλΣη᾽ σαγηιθηΐε Ὦ 
(ἐμαὶ ἰβ, ἰο Ῥογίοστο ἔμ υγδβὶ σὺ). ΤΟ ἴδδδὶ ἰἰϑ9ὶῖ Ὀδζαῃ δουΐ βὶχ οὉ]οοῖ ; δὰ ἰὑὺ που]ὰ Ὀ6 ὙΟΣΥ͂ 
δισαῆσθ ἰἔ (86 οχρτγϑδβίου, “ θοΐογο [8:9 ἔθαβι," ταυβὲ Ὅθ πιδὰβ ἰ0 τωϑθδῃ “ἃ ἄαν Ὀεΐοτα." 10 πουϊὰ Ὀθ 
ΤΟΝ ὨΘΑΡῸΣ ἰο 88γ, “8026 ηελπμέίοδ αΐοτο . ̓ 5 Ὀὰΐ (86 Σ68] τηοδηϊηρ ἴ8, “δὴ ἱπἀοβηϊΐα ἔταθ ὑγονίουβ." 

(2) ϑοδιῃ χὶϊ!, 27: Φθϑὺυ8 βαϊὰ ἰο Φυΐδ5, “ τλαι ἑλοιι ἀοοεί, ἀἄο φιϊολὶψ ," διὰ Βοπμδ ργεβϑεῃὶ ἐμουρῦ {μδὲ 
Ἦἣθ νῶβ οουιωδηδοα ἰὸ 9Ὸ δὲ οὔσθ, Ὀαίογα ὑπ οροπῃίηρσ οὗἨ (860 [βάδι, δηὰ ὈᾺΥ δὶ ὈΓΟΥ ΒΙΟΠΒ ὙΓΟΣΘ ὨΘΟΘθ» 
ΒΑΙῪ ἴον ἰ6, Βαὶ 1867 οοὐυἹὰ ποὺ ῬΟΒΒΙΌΙΥ Βανο δαϊοσίδίποα δυοῖ ἃ ἱπουρῖ, [Σ᾽ ὑπ6 τ 016 οὗἩἨ [6 ποχὺ ἀδῪ 

δδὰ Ὀϑϑῃ ὀρθὰ ἰο ἱμοῖὰ [ὉΓ [Π6 Ῥυγροθο ; δ μουρῇ ἴδ 88 ἃ ΥΟΓῪ παίυγαὶ οὔ, 1 (86 ἰἰπ|6 Δ]]ονγοὰ ΖῸΓ 86- 

ΘΌΪΔΡ ῬΟΓΡΟΒΟΒ, γΔΒ ἔμδδὶ ἀγασίης [0 ἃ οἷοβδθΐ (8) Φοδπ, οἷ. χυἹῇ. 28, πασταῖθϑ ἐμδὺ ἐμ6 568, οὰ [80 

χτοοτηΐηρ οὗὨἨ ἐπα ογιοίϊβχίοι, τοῖρῃν οὶ Θαΐον τὶῖ 7 6888 ἰπΐο ἰῃ6 Ῥτροίοτίτι, “ ἰεδέ ἐλόν δλοιιϊαὰ δὸ ἀεπέφα, 

διέ ἰλαὲ ἰλόν πιϊρλέ σαξ ἰλ6 Ταξϑουον " (ἀλλ᾽ ἵνα φάγωσι τὸ κάσχα). ὅ'΄'΄Ση͵ὐοθ [Π6 ἀεβ)]οτηοηῖ οοοδδὶοποᾶ ὮΥ͂ 
δῃίοσίηρ ἃ ἀσμϊο Βουδβ6 Ἰδϑθα ΟὨΥ ΟὯ6 (ΔΥ͂, (Ώ6Υ τοῖσιν ὙΘΓῪ 61} ΒδνΘ ρῸΠΘ ἰπίο ἰμ6 Ῥχρίοτνίυηι, δπὰ 

γοὶ οαὐ ἰμ6 Ῥβδββουοῦ αὐὔδν εἷχ ο᾽ οἱοοῖ ; ἔον ἰ86 ἀδδ)θσηθηὶ πουδὰ οααβθ αὖ ἷὶσ ο᾽ οἱοοὶς ἰῃ [86 ονϑπίηρ ἢ 
Βαι, ᾿[Κ 186Υ Βαὰ οδίθῃ ἐμθ ῬΆββουβὺ [6 ογθηΐηρ Ὀθίοτο, ἰΒ6Υ οουἹὰ ποὶ ᾶτο δπίοσοα 1ἴ88 811] οῃ (89 

τοογπΐηρ οὗ 86 1ὅτ: Νίβδη, 1οδὺ (ΠΟΥ βου] ἀοβϑογαῖθ 6 ῥϑβϑοβδὶ ἔδβαϑὶ, Φόοθη 1568 ἢΘΓῸ ἴΠ6 οοτ» 
ΤΟ. δηὰ ογΪΠΑΤῪ οχρτγοδβίοῃ, ἰῃ (86 Ὀτγίο ἔοστη, φαγεῖν ὃ τὸ πάσχα. Ὑ᾿εΒ616ν ὑπ Κ8 πάσχα δὴ υπυδιδὶ 

δηὰ ροουϊίδν ἔοττω, δὰ υπἀοσβίδηβ ἰΐ οὗ [86 Ολασίσαλ, [[ἐδϑὲ-οδοιίηρ] οη ἰδ6 1δι} Νίβδῃ ; οἴδιδσβ τοῖον 
ἦξ ἴο 8 8016 ρδβοίιδὶ ϑαϑβϑίβ, Πϑαϊ, χυΐ, 2; 2 ΟἸ τοι, χχχ. 22: κὑπῸγ αἰὰ δαὶ {16 ῬΆϑο δ] ἔδαβὺ βϑύθῃ 

ἄδλγβ, οὔεστίηρ; βθδθθ οβδυὩρΒ ; " Ὀυὺ [Π6 ΡΘΟυ]ΑΥΟΥ, νγγ ὑδΐπκ, 1168 ἱπ (μ6 φαγεῖν, τλθϑηΐπρ [86 οομπεπυ- 
8 πο οὗ (06 ρΡαδβοῖιδὶ ἔραϑί, ΕΧΔΙΆΡ 68 οὗ δασὶ ΘΟμοἶβθ ΟΧρ ΓΟ βϑἰ Οἢ8 ΔΓ ἔγθαιδηὶ ΘΠΟΌρΡὮ, 6. σ.7 ἐο φαξ ελ 

ἔον ἰο ζαδέ; ἰο οοἰδόγαί6 Ολγίδονιαδ ( Ἡεϊληαοδί) ἴος Ολτγὶδίηιαδιάαν ( Ολγίδίασ), οἰς.} (4) Φοδη χίχ. 81: 
ΤῊΘ σοὸν8 υτροὰ οὁη ἐδ ΒΓΑ] οὗἩ (π6 ογυοϊβοα, ἰδὲ ἴ6 Ὀοάῖ68 ταϊρηξ ποὶ μϑπρ ὉΡΟῚ [6 ΟΓΌΒ868 οἢ ἴδ 
ΒΑΡ ΌΔίδ, ἐλς ἀαν ο7 ργεραγαΐοπ. Ὑ᾿οΒοῖοῦ: ΤῊΘ ἀδγ οὗ ργθραγαίίοῃ, παρασκευή, ἀο068 ποὲ εἰρη γ [89 

Ῥτγοραγαίίοη θδΐοσο 86 Ῥαββουϑγ, Ὀυΐ Ὀϑίογο 89 γβὲ βαΌ δίῃ οὗ {86 Ῥαββοῦογ. Τὸ (89 Φονβ, (86 Ετλάαγ 
ὙᾺ85 {1|ὸ 6γ6 οὗ ἰ89 ΞαΌΡΔΙΝ, οὐ ἀδῪ οὗὁἨ ἧ ργοραγϑίοῃ; δηὰ, 1 [86 Ῥάββονβν ομβδῃοθᾶ ἴὸ Ὀθορίῃ οἢ ἃ Εὐϊάδυ, 

86 ποχί βαίυτάδγ οὐ ἥδοραϊῃ Ὀθοδηδ ἃ σὰ ἀδγ, (6 σγεαΐ ἀαν Οὗ ἐδ6 ζεαδί. “Ἰμδὶ ΒΑ ΘΙ 88 8 
᾿ὐσὰ ἀν." Ἐτουλ [818 ρθιτηδῃθηΐ παρασκενή ἴον (868 ΞΔΌΡΑΙΝ, ΦοΒη αἰβίη συ βη68 ἃ ἀδΥ οὗἨ ρῥγοραγαϊίοῃ 

ἔον [86 ἴδδϑδὶ σρηθγαυ, Φομ χἰϊ!, 1 δηὰ γοῦ. 29. [--- ΟΠ ον ΣΘΔΒΟῚΒ δ᾽] ρα ἰῃ ἔδνοσ οὗ (86 βυρροβοὰ ἀἱΐ- 

5 (ΤῊν!δ ἰ6 [6 Ἰοἰογργοίδείοη οἵ Ὗ. Βδυπικοίπ, λ9 Ἰαέοδὲ οοπιυμοπίαδίου οὐ ἰ86 ἔοπτίδ Οο5ρ01, ΗΦΘ οχρίδί 5 ἘΠ 6 

«ρὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα ὡπορίζοϊδαν τοῦ ἄσπι Ῥαφολαγείο, ἑ. 6.. ἐπιριοα αἰοῖν δεν λό Ῥαδϑοῦθρ. Οὐτηρατο Βα ἃ 

Φχρτγοβδίουϑ ἃ8 πρὸ δείπνου, πρὸ ἡμέρας. ἙἘπαϊᾶ, Βοπονον (Οὐπεπιδηξαν,, Ὁ. 848), ΟΧΡ]αἰπϑ: “ΑΜ ΤΟ γ0Ὸ8 ἄδην Ῥαϑολα»- 
7 οΐ6, ἐ. ὁ. ἃ ἀΔγ Ὀοίοτο [26 ΓΆΞΘΟΥΓ ([Π6 141} οὗἉ Νί44η).--. 8.] 

1 [Ὁοαιρ. [0 δα π|6 δΙβαμηθηξ ποτ {Ὁ} δίδιϑα ὈῪῚ ΑΝΡΒΕΒ: 26,6 οὔ ον ῥορά, ἢ. 448.---", Β.] 

Ζ [ΙΘΗΤΕΟΟΥ, αὐ ϑολη, χυὶ!. 28, Τλακ ὁ 5 [9 δι 6 ΓΟΠΙΔΙ.---Ρ. Β.] 

4 [Τ| Οϑτπιδη οτί βίαι γϑδὰδ Βθτθ δηὰ δϊοσταγὰ φάγειν ίος φαγεῖν ([δη. ἴτοτι ἔφαγον, υδοὰ 43 δοσ. 1]. οὗ ἐσθίω); 
Ὅσαι ἰὁ ἙΑΙΠΌ. ἴγ8]. ουχῃς ποῖ ἴο ἢδνγο σορ θα δυο δὴ οὐνίουβ ΥΡοστδρὨ 64] οττον.-. 8. 

ἱ [Οοπιρ. διο γϑημδσῖκ οὗ Απάγου ὦ 6, ἢ. 447 5η4ᾳ., τῇ ὑγρὸ8 ἰδὲ σοδη [ἢ δἷχ οαΐ οἵ [ἢ πίηο ἐϊηοδ [ἢ ἩΙΟΣ ἢ 1868 

ἐο ποτὰ πάσχα, Δρρὶΐ68 ἰξ ἴο ἴῃ 1δαδὲ φοηθσδὶὶν  ἔμαξ ἢθ, ὙΠ ηρ Ἰαδὲ οὔ Ἃ]} [6 ΕΔΗ 6} 1518, ΒΡΘΑΙΚΒ οὗἨ σοί τ ἴθ ἰδ 6... 

Δ 16} Υ δ οὔ τσ 8 ΠΟῪ δυροιβοθοὰ:; [Βαϊ ΣΒΘτοΐοτγο ἴ8ὸ ἴθγηι, ο 8αἕ ἐλ6 Ῥιόϑοῦδγ, ταὶρϊ γ ΤΥ 0611 Ὀ6 πδοὲ ὉΥ Ὠὲπὶ 1Π 8 ΤΏΟΤΘ 
ἔξῃΟΓΔ] Β6Ώ56 ὙΠ ΤοογΘμοθ ἴο 186 ΒροΥ 3608 ὙΠΟ ἢ 0] ον [6 ῬαΔΟ.4] ΒΌΡΡΟΣ οὐ ἴδ9 141} οὗ Νίβδαη, ὙΠὸ τηοδί σεοοπὲ 
Θοιῃ πο, ΔΓῪ Ὁ ΦΌΠ π᾿ 8 Θοδροὶ, Ὁ ὟΥ. Βιυ]οΐη, διυϊίζαγι, 1868, Ὁ. 166, αττίνοβ δὲ ἴ0)9 βδωῖηθ οοποϊδίου τὶ ὟΝ ἰοδβοῖοσ, ἐμὲ 

πάσχα Ἰι619 τηοθ.8 ἴδ9 ΓΔ ΊΔΓῚ ΟΥ {ἐδδὶ Οὔσης, ὁ. 6.. 186 ὙΟ]απίΔΥΥ βδογιῆοεδ οὔ βθθρ οὐ Ὀθ]]οοῖς π]ήοι 89 ὅονγδ οδοτοὰ 

οὐ ἴδιο Γοδι1γ815.--, Β.] 

4 [ΤῊο ἰοται: παρασκευή, ρ»γεραγαΐέοη,, ὁσοῦτε δὶχ εἰπιθα ἰὼ ἴΠ9 Θο85ρο0}5 (Μαῖξ, χχν!!, 82: Μασκ χν. 49; 1,Κο χχίῃ, 

δ4: σοβη χίχ. 14, 81, 42), δῃηὰ ἴῃ 81}1 ἴδιοδο ο4565 [ξ τηθαπα προσάββατον, “16 ἀδγ Ὀοίοτο [6 Βα," δα Μδυκ συ. 43 ὁχ- 

Ῥτοδδῖυ ἐχρίδιηϑ ἰὑ, β0 ἴ8μ9 ἀθγδῃ8 08]} Βαίαγλυ δοππαδεπᾶ, ἴμ6 Βαπάαγ-ονο. ἩΗθηοο ἰξ [5 Θα αἰ γα]ϑης ἰο ἘΤΙ ἀΔΥ, δηὰ βὸ 

τοπάοτοὲ ἐπ ϑυτίαο. ὙΠῸ ὅθ οὐδοτυοὰ ΕἼ ἀδὺ αἰζοσηοοι ἤγυτῃ 8 ο᾽οἸοοἷκ 85 180 ἐἶτηο 70 Ῥτορδγδέοη [ὉΣ 8ο Βα δι πο, 
οοτατηθησοα δὲ ϑυπϑοῖ (Φ50ΡῈ. “πε. χΥ]. 6, 2). ΤῊΘ ΟὨἹΥῪ ἀΙΠἸσΠΠΕΥ 186 ὙΠ ΦοὨπ χίχ. 14: “ ἐὲ τοαϑ ἐδλδ Ῥγοραγαξίοη Ο 

ἐλο βαδϑοῦθῦ," πιο ὮΣ 1δηρθ δηου]ὰ Βαγθ τη οηρὰ Ὀοῖογο ΦόΒη χὶχ. 81, 88 δὴ διβχιϊηθηξ ἀσχοα ὉΥ͂ ἔδο ζη οηὰ3 οὗὨ [86 
ορροείίο νίονν, ᾿πϑδιηῃ οἷ 88 1 δόοσηδ ἴ0 ρ͵]Δο9 [89 ἰ118] δηὰ σττιο βχίοη δεν [89 Ὀορίμηϊης οὗ [6 Ῥαδϑουοσ, Βυὲ τὸ ΒδΥθ 

ὯΟ οἷοας ὑτοοῦ ἔμδι ἔπΠ610 ΜῺ8 8 Βρϑοΐδὶ Ὀγθηδγδίίοι ΟΑΥ [0Υ Δ ἴοθδδὶ (α ῬΆΒΒΟΥ͂ΟΣ 670) 88 Ὑ76}1 88 [Ὁ [8:8 ὙΓΘΟΙΚΙΥ ΒΟ Δ ΙΝ: 

Βοσμλδτ, ᾿δγοα. Ὁ. ὅδ1: δαογέ δογἐρίογοδ αἰέωατε ΡῬαγαϑοόύθηι δοιι Ῥυωραγαίΐέοηθηι πο πορωπέ, φιατη, ϑαδδαίί, Απὰ, 

ἔδει, 7 παρασκευή Ὀθοδηγο ἴΠ6 8.8] ἔδγτα ἴ0γ Εὐί δ , [86 ῬΡΏΓΑΘΘ ταυϑὲ θη [89 ΄Ῥγέααν φ΄ ἰλο Ῥαδϑουϑν" ἰ. 6.. [λ6 ΡῬαδομιδὶ 

“τεοῖκ, δοοοτάϊηρ ἴο ἐδο τίἀο᾽ πεαῦὸ οὗ πάσχα ἴῃ ϑομηῆ. ΟδιΡΌ 611 ἰσϑῃϑδίοδ :: “ΝΟΥ [ἴ Ὑ45 [89 ρσορδγοίίοι οὗ (89 Ρδδοϊιδὶ 

ΘΔΌΌαΙΝ .." Νοτίου : “', ΤῈΘ ργορδσδίίοη ὧδὺ οὗ [0 ῬΑΘΟΒΔΙ 96 }κ." Α5 ἴπο 141} οὗ Νίδαη 25 ὈΠΙΎΘΙΒΔΙΠΥ͂ τοζαγ θὰ 88 189 
Ῥοφίηπίης οὗ ἴθ Ῥδθδουογ, [1 18 ὙΘΥῪ ΠᾺΙΙΚΟΙΥ {μαὶ Φοθη δον ἃ μδῪ9 ξ0π9 οὔϊ οἵ "16 ΜΑΥ ἰ0 σίγο ἰξ {Π0 πδιὴθ οἵ ἔμ φέρ: 



456 ΤΗΕ ΘΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΠΌΙΧΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΙ͂Ν. 

ογθΏοΘ οὗἨ ἀδΥβ δῦ [8686 : (1) Πυργο ΔΌΣ οὗἉ δὴ Ἵχοουϊου οἢ ἃ ἔραδὶ ἄαγ. Αραϊπαὶ {μΐθ νοὸ δατε Βδδὺὶ 
Αἰεῖθα : ἀγθαῖ ἰγδβρτΌΒθΟσΒ 6ΓῈ ἰδ ῃ ἰο ΦοΓΌΒδΙοπι, ἰῃ ογάον ἰδὲ ΠΟῪ τοϊρξ Ὀ6 μαξ ἰο ἀδαϊὰ δἱ ἰδ 
[οαδὶ, Ὀοΐοτγο 86 Ἔγε8 οὗἨ (89 ρθορῖὶο (δοοοτάϊησ ἰο Ὠοαί, χνΐὶ, 13, 18). Εχεσουϊοπβ ᾿ιϑὰ ἃ γεϊιρίουϑ οἱδν 
δείου, ΤΉΘΥ Ὑ6ΓΘ ΒγτΏ0]8 οὗ ἱπαρτησηΐ, ἔογ παστιίίπρ διὰ οαἀὐϊβολίίου, Ξδὰ δῃδιορίθβ δγὸ ἴδ βραυίεὶ 
αυίο ὅ(α 7έ8 ἃ8 Ῥορυὶδσ σοὶ ζίουβ {εβιϊνα]8,5. (2) ΤῊΘ ποτηθῃ ργεραγοὰ ἱμποὶγ ϑρίοαβ οἢ ἰδ ἀΔΥ οἵ δαδυδ' 
ἀδαῖδ, Βαυΐ Νὰ δβιοῦ [μδὶ ὁπ [ἢ ΤηθΓα ἔδαδιὶ ἀδγβ (ποὶ ϑδο θα 868) πρέθοβ ταϊρὶιξ Ὀ6 ῥγορασγοά, δβῃὰ οἱδεν 
ἰΐπρβ τοίρῃς Ὀ6 ἄομο: ἰδθοῦ ΟἹ γ͵88 οχοϊυδοὰ (1,εγ. χχῖδ, 1, 8), (8) Τὴ6 ΞΒγποριειβιβ δβ νεὰὲ]ϊ )β σοῖὰ 
ἀεβοῦῖδο {πΠ6 ἀδΥ οὗἁὨ Ο γἱβι᾿ 8 ἀθαῖ ἃ8 παρασκενή ἀῃμὰ προσάββατον. Ὑ͵) 6 δῆβπος ἐμαὶ 6 δοοομπὰ οἵ ἰδο80 

ἰουτῃ δ δ τη} 1 Ῥγον68 [86 ἀδύ ἰο μᾶνθ Ὀθθῃ Εὐΐάδυ.--- ΤῊ 8 411 τῆς ονὐϊάδηοοδ Ὀτουρδὶ οσπατὰ ἴὸ βυρραίὶ 

ἴδ ἰΒΘΟΥῪ οὗ ἃ ἀἰδόγοηοο ἴῃ [06 ἀδΥβ ΤΏΔΥ ὍΘ υϑοὰ οἡ ἴδ6 ορροαΐία δἰά6. 
Ιῃ δά 1: οη ἰο ἐπ18 τ τησβὶ ὑτρὸ ἴΠ6 ΤΟ] ον ίηρ Ρορί εἶν γθαϑοηβ ἴῃ ΤΆΨΟΣ οὗ οὖν υἱον : 1. 1 σλῃποῖ ἢῸ 

οοποοίνοά ἐμαὶ Φ6βυ8, Ἰοα αἴνσαυβ ὈΥ ἴπ6 Βδίδον ᾿Ἰῃσουχῇ ἴδ 6 Ραιἢ Οὗ Ἰθρὰ] ογάϊπδηοο, που ]ὰ οοἱθθγαίο (δ 
ῬΘΒΟθαΙ ἔδδδὺ ἃ ἀδὺ Ὀεΐοτγο {π6 ἰἶπλθ, δηὰ ἐμβοσθΌυ υοΐμηίαγὶν Βαδίθη Ηΐβ οὐτὰ ἀθαῖῃ, 2, Ῥ᾽]δίο στϑῖθδβαβ ἃ 
Ῥγίβοῃον ἰο ἰδ6 76 0)78 ἐν τῷ πάσχα, Φοδη χΥΐ. 89, 8. Φοδη, δοοογάΐμρ ἴο [86 ἰοδμομυ οὗ [86 Οματγίο. 

ἀεείηιαπδ οὗ ἴἰ86 Εδδβίον οοβίσουοσδυ, κορὺ {86 ἴδαβι οῃ {86 δυοῃίηρ οὗ ἐμ 1418} Νίβδη, δῃιὰ ἰποσαΐοτθ δἱ 
Γ [86 βαχηδ ἔπιθ τὶ ἴΠ6 δον. 4. ΤῊ διρυπιοηΐ υδοὰ ὈΥ ἴπ6 Εδίμοτα, ΟἸασλοθηβ δοιὰ Πίρροϊγίπβ, αραὶπεὶ 

ἴπ6 Ομαγίοαεξοϊπιαηα, (αὶ 6808 ἀἰοὰ οῃ [86 168] ἀδγ οὗἩἨ ἰμῃ6 Ῥαββουοσ, δοοσιδε 16 τοας ἐλ γεαὶ Ῥακξρονεν, 
ΤΩΔῪ ὯΘ Ἰηδὰθ (0 βυρροτὶ ἰδ6 οἷαὶπι ἴον 186 1δὲἢ ΝΊδδῃ (Δ μουρἢ ᾿μότο '8 δὴ ονϊάσης οομἴυκίου διπουῦ 
1.689 ἔδίδοτ ἴῃ (Π6 σουπίηγ οὗ ἴ6 ἄδγβ, δῃ!ὰ ἴοο ταῦοῖι βίγοαβ δὰ οὐ (86 ἔβοὶ ἐμδὶ 189 ραβοὶιδὶ ἰατῦ 

Ὑ8 Ββἰδίη οἡ ἴ86 141} Νίβαη) ξ ἴῇ Ψ96βὺ8 ἀἰθά οἱ δ6 1δἢι Νίβδι, δ ἀϊφὰ οῃ ἰδ8 ἀδὺ οὗὨ (δὲ Ἰεζαὶ Ῥιμμβ 
ΟΥ̓́ΟΣ ; ἔογ ὑμδὺ ἀδ Ὀοβδη δἱ εἰχ ο᾽οἱοοὶς οἵ [86 1418 Νίδαπ, 1, οὐ [δ6 οἶμον Βαπά, ἴὰ ντδδ δἱ [ἢγϑϑ ο᾽οἰοοῖ 
ἴῃ ἰδ αἴϊοσμοοι οὗ 141} Νίβαῃ ἰμδὶ Ηδ ἀΐοα, ἰὺ του] Βανο ὈδΘΏ ὁπ6 ἀδΥ Ὀδίοτο {86 Ἰορζαὶ Ῥϑϑ θα] ἀδγ, 
ὙΠΙΟῺ ἀἰὰ ποῖ Ὀοχίῃ {11 εἰσ ο᾽οἴοοῖ, Νερίοοὶ οὗ ἰ86 ἀἰδογομοο Ὀοίποοι (06 ον δ δὰ 86 Βοπιδλῃ 
(δμὰ οἿν ΟὟ) τϑοκοιίηρ' ἔγουῃ τα σοὶ 68 το ϑὰ του οἢ ἴο οομδιδα ἰδἷ8 ᾳαοδίοη. 

ΤῊ οὨτοποϊορίοδὶ ἀἰδόγοηοο ἰῃ 16 δοοουπί οὗ (δ ΕΥ̓ΔΗρΟ 55 88 Ὀ6ΘΠ τηδἰ ἰδ πο ὮὈΥ Βτοϊβοϊιπεάες, 
Ὁρίοτί, ΤΏ οἱ], ἀς Ὑ εἰἴ6, Μογον, ὕοκε, ΒΙοοῖς, ΕΌγαγὰ, δηὰ τϑηγ οἰμποτγα, τὸ ἀοσοὰθ ἐ6 αὐυοϑοῃ, βοπιὸ 
ἦῃ ἴαυον οὗ (6 Α3υυγμορι( βί8, βοσωθ ἰῃ ἔανον οὗ Φόθη. οἱ {μ6 οἶμον μαπά, 116 δρτϑετηθηῖΐ οἵ Ψοῖπι πῆ ἰῈ0 

οἴδον ἰἄγθθ μ88 Ὀθθῃ δβί Ὁ] δηθὰ ὈΥ Ηφη βίο οτς, ΤὨοϊποῖς, ὙΥ  οθοῖον, ἀπά, ὑθα ρογα τυ, ὈΥ ἘΡτγαγὰ 

ΟἸΒοΓΒ, αζαΐη, μανα βίτίνοι ἰ0 οχρ δίῃ ἴπὰ σγπορίδίδ δοοογάϊΐηρ (0 (86 διερροθδά ταϑδηϊῃρ οὗ ΦΌΝΒ : διυουξ 
ἐμ6 τοοσα σϑοθηΐ τσ ΐουβ Μόυογθ, ταδὶ, δὰ Μαΐον [οἵ Ετοϊθαγρ, ἰῃ ἷβ Οοηιπιεπίαν ὥδεγ ἄαε Κυαπροίδσα 
δε ζῳολαπηδδ, Ὁ. 280 8βα4.---οὲ ἴο Ὀ6 οοπίουμάςα τἱἰῖϊὰ [86 Ῥτοιοδίδηϊς Μίογος 8οὸ οἴδῃ αὐοϊοὰ ἢι ἰμῖ8 

σογ]. Το ἰαὐίοῦ ὑγζο8 ἰμαῖ, δοοογαϊης ἰὸ Φοδῃ, [86 τη64] οὗ πιο (86 μοτὰ ραγίοοικ [611 ὑροὶ ἰδὲ 

ουὐοηΐηρ οὗ ἰμ6 181} Νίδαη, ΤὙ8π6 ἰδγῃ ἐν πρώτῃ τῶν ἀζύμων, ἰῃ δε πορεία, 15. ἔθ Ἔσραἰσπιϑὰ ὉΥ (86 

ουδίομι οὗ ἴμ6 (Δ]1]6Δ 5 : δοοογαΐϊηρς ἰὸ σοι ἴδ6 τΠ0]6 Ὀγοραγδίΐοιι ἀδὺ οὗ 186 ἔδαδι, (89 148} Νίδδι, 

γαξίοη 30» λ6 Ῥαδεοῦον" ἴῃ ἰὯ6 δϑηδο οὔ Ῥδβδόοῦοσ ὁυγθό. ἸΤδοϊΌοκ δηαὰ ὙΨΊΘΒΘΙΟΣ φαοῖο ἔγοιι ἱφηδίϊυο οὐ Ῥλέϊ. α. 18. [80 εχ. 

Ῥεοοείοη: σάββατον τοῦ πάσχα, δπὰ ἴτομι Βοοταῖοδ, 77εζ. Κοοῖ, ν. 82: σάββατον τῆς ἑορτῆς. Βδυτη]οίη ἐπ ζος. : "Σὰ 

ἐεί ἀεν Εδίίαρ ἀν Ῥαδολαδείί ; ἀδπη τοί τοῖν' σεδελέη λαδεηπ, τὸ πάσχα δεεείοληεὲ δεέ ῳολαππεδ αἐ6 σαπδφ Ῥαφελᾶ- 

μα οῖξ, “ολαπηόδ υροῖπ8 λονυυονλοόδόη, απ τοοΐϊολοτι ΤΟοσΒεκτλοκ ἀεν Ῥαδολαεείέ ϑεδυε ρσεξγνειοίσί «οανα; κοίά παολλάᾶρ 

Ἀογνονγσολοῦεη ιοίρα͵ ἀαδε αἷό Αὐενδίελιησ αὐ ἀφπ ἐγ είοη, Ταῦ ἀὁν Ἰοςδα, αἰδο ἄδη αν ίεη Τας παολ εν Ἀγεποίσυπῇ 
2,61. ὍΤὸ 1818 πὸ τηαγ δά {π6 ὈΪΠΟΥ τόδϑου (Πδὲ ὅομη Ἡ]δμθὰ ἴο ὄχροδο [89 διν7νω! ᾿ποοηδίϑίθ ΠοΥ δηὰ οσίσοϑ οὗ (δὸ 688 

ἴῃ ρυϊηκς ἴδ 6 Βανίουτ ἰο ἀθδῖδ Ομ ἔῃ 6 ὙΘΙΥ ἀΛΥ͂ π ΒΘ ΤΟΥ δηουϊά μανο ρτορδγοὰ (ΠΟΤ ΙΥ 68 ΤΣ ἴ86 δεγυΐοο οὗ Θοὰ ἰδ ΗΒ 

Ἀδρὶο οἡ 89 σογαΐπα ΒΑ θα. ἀΟΌΙΥ ἐδοσγοὰ ὈΥ ἐΐ8 ΘΟ: σι δοῖίου τ ἢ [86 στοδλὲ Ῥδδβουοσ.-- "., Β.} 
᾿ [1 Δ ὕὉ6 δἀἀοὰ (μὲ ἐδ6 σόν διζοτηρίθα δβονοσαὶ {ἰπιε8 ἰο βοῖζο ζθδιιβ οὉ δαί μ8 οὐ ἔϑδε! ταὶ ἄδγα, 1π|κο ἵν. 96,39 

(οη ἃ βου θε(}}; δοδῃ υἱῖ. 90, 82 (1π [86 τα ἀδὶ οἵ 119 ἴθαδδί οὔ ἱδθθγῃδοϊοβ, τῆς ἑορτῆς μεσούσης, τετ. 14); Υἱῖ, 81, 44, ἐδ (οκ 

δ. Ἰοδί ἀδν οὗ ἰδ [6641}); χ. 22, 89 (δὲ [η6 ἴοδδὶ οἵ ἴ:6 ἀοαϊςδί!ο}).--. Β.] 
. [Ὁ σΕυΤΟΣ ἴδέδοτο Βδγο 86. ἰτδάϊοπ ἐμδὶ ΟἸτίδὲ ἀΐθὰ οὐ 189 νὴ]. Ο4]. Αργῖϊοθδ, ἐ. 8.. οὐ (6 951} οὗ ΜαΑτοδ, (δγε 

ἄλγεα αἴτεον (η9 υϑσῃδὶ εαυπίθοχ. Το πιο ἀδβηΐῦο ἰδ: ΣΟΥ 8 (δαὶ οἵ ΤοττΟ]] δη, τ αἰ οἷ ΤΩΔΥ 6 ἐπττιϑᾶ, ΒουεοΥεσ, βεαϊπαὶ 

[δο υἱοῖν οὔ Ὧτ, 1λησο: κ᾿ θυ ρῬαϑεῖο Λιοία δεὲ δυὺ 1έδονγίο Οαδανε, Οοπδι δι Κιυδεῖίο Θεπιέπο εἰ ωρίο Οεέπεηθ, 
“ποηδ6 λίανίίο, ἱδπιρογέδιια Ῥαδολα, αἱό οἰἑέ, σαϊεπα, Αρνεϊέπγι͵ αἰ6 ρῬγίπιο ἀαδυπιογίι [{λιὲ8 ϑόθπιϑ ἰο ὃ6 ἐλ 14ἐλ ο΄ δ 

Φαπι, αὐ ἐπ. λέαίί. αωσΐ. 11 απ ραγαϊιε15}, σο ἀρπῶώην ὧδ οοοέενοπέ αα σδρρέγαπι, α Δίογυο Γμεταΐ ργωσορίνηι." Αὐα 

΄Ψωυά. 8. δὲ Βαρί. ο. 19.--, Β.] ' 

2 [Εὐτασὰ μοϊὰ οὐχί μδ!}γ 1π6 οἴδον υἱόν, ἴμδὲ Ομ τί δὲ ἀϊθὰ ου ἐμο 141} οὗὁἨ Νίεδβη, δῃὰ τ88 γαίδον δ άθηὶν οουτοτίθα ἴῸ 

ἴδιο ορροπίζο δἰὰθ ὉῪ Ὁ ἰοβθοῖος (Οὐγοποῖ. ϑγπορδα, ἩδιιΌαγα, 1843, ΡΡ. 888-390), Ὀυΐ ἴπ6π ἢ6 ἀζδίη γοϊυσηθα ἴὸ [5 ἥτε Υἱὲν 

ἴῃ: ΘΟὨΒΟ4ΊΘΗΟ09 Οὗ [1:0 οἴ εασ, 9811}, δηὰ Ἱῃογου σα ̓ πγϑϑι  ραιίου οἵ ΒΙοεκ (βεέξγᾶρο σιν Ἐταηροαϊίεπ- Χρκ, Βετὶὶπ, 1548, ΡΡ. 

101-156). Οοτρ. ΕΒΒΑΒΡ: 2.4 διαπρεϊίμηι “ολαπηέδ, Ὁ. 42 δβη4ᾳ., ὙΒοΙΘ Βὸ ἀοίοπάβ Ἢ [656]61}8 υἱόν, διὰ Ὁ}5 ξίφει 

ϑολαυμέολο Κοίκ ἀεν δυαπρσ. Οἰπιολταλίέε, 4ὰ οἀ, 1850, ν. 06 ε4ᾳᾳ. Ἴ ΟΓα Ὠ6 ταῖν 18 ἴο ἮΪ8 ἦγβί υἱοῦ ὙἹ} [Π6 Ὠσθὲδῖ 6085 

ζρδείοη : “ἼΔ6 ῬΪδαδί]ο δπὰ δου ϊο ἀγχαπιθηῖδ οἵ Ιοβοῖον πᾶνὸ δίροθ ὈΘ6Ὼ δ0 ἱβογοῦκ ν᾽ τοζαϊϑα ὉΥ ΒΙ οὶ τμδὲ )0 ἔμἰθο 

Ῥτίάο οἵ οοπδίδιε ποῦ ἐδ ρτγούθῃΐ Τὰ} ἤτοσὰ γοῖ ΤΏ Ως ΟΡΘΩΥ ἴΟ ΤΟΥ͂ οτἰκί;δὶ ορίαἱοα 88 ὀχργοδδοὰ ἰὼ ἔδο ἢγεὶ οἀϊου οἵ ἰδ} 

Ὁοτῖς."--", Β1 
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᾿δὰ ὈΘοῺ δἰγεδὰγ Κορὲ, “Ἀοοογράϊηρ ἰο {πεῖν σαδίομι, ἐδπὶβ ἀδν {611 ἰπῖο 186 ῬΘΕΒΟΥΘΡ Βθαβοι, δηὰ τηὶρει, 
88 ἱποϊυάΐηρ 86 Ιαδὺ ρῬασγὶ οὗ ἴδε 181} Νίβδη, πῇθῃ [86 ἸοανΘΏ γγὰ8 τοηουθά, Ὀ6 ἀοβοσὶ 6 88 πρώτη τῶν 
ἀζύμων." ἸΤθυΒ Ὠ6 ἀχρ]αΐπβ Μδιίον 88 τοοδηΐηρ ἰμδὺ ἐπ 6 Τη68], ΠΟ ῬΓΌΡΟΣ ῬΆββουεσ, ἱοοῖς ρἶδοθ ὁ ἐδ 

ονοηίΐησ οὗ π6 181} Νίβδῃη. Βαυὶΐ {πὶ8 8 ππίοηδ}]6. ἔστ, 1. Μαῖονῦ Ηἰταβθ δοκποπ)οᾶροβ τὰαὶ Μασὶς δηθὰ 
το ἜΧΡΓΟΒΒΙΥ ἀσοβοτῖθα (6 1ρογά᾽Β τη68] 88 8 ῬΆΒΘΟΥΘΡ οοἰορτγαίοαὰ δὲ {86 ἴσα] {ἰπ|6: δηὰ ἴΐ ἰθ ΒΙΡὮΪΥ 
ἐτυρτοθ 6 Ὁ]6 ἐμαὶ Μαιίον που]ὰ ΠοΓΘ ρἶδοο Ἀἰτηβο ου ἴδ6 5146 οὗὁἉ Φοδη, ἰπ ορροβίϊΐοη ἴο Ματιὶς δὰ 1.06. 

9. ΤΏ οἰγουμηβίδποο, ἐμαὶ [π6 ΘᾺ] οατι5 τοτηονεβὰ {μ6 Ἰοανϑη οαγ ας ἰμδη (ῃ6 ὅονθτττθο ΒοῸπ 88 1} 8 ΤΔΟΓΏ- 

ἴῃν οὗ [πὸ 14{} Νίβαη, αὐ {π6 ονοηΐηρ Ὀοΐοτγο---ῆδΥ Ὀ6 δοοουπίοα ζογ ὈΥ͂ (86 ΟὈ] χα ΟΏ8 οὗἁ ὑἐποὶγ ἸΟΌΣΤΙΘΥ. 

ΤΉΘΥ ΟΔΠ)6 88 ἰγαυθιοτβ δηὰ ρο5.8 ἴο0 ΨΦοΓΌΒΑΙ τ, δηα τ γο ἰΠμογοίοτο ΟὈ] ροὰ ἰο Ηχ δῇ ϑϑυ] ον {{πῚ6 ῸΓ 

186 Ὀερὶπηΐηρ' οὗ [86 ργορδγαϊΐοῃθ. Βυΐβ ἰΐ τγδϑ ποὺ ροββϑί 6 {μαὶ {Π6Υ ββου]ὰ Ὀοσίη (86 ράδι οὗἩ υο]οϑανθηθα 
Ὀγοδὰ ἃ ἀδὺ δαγ! ον, θθοαυβο {18 ττου]ὰ μάν Ὀ66η Ορροβοά ἴο 4]1] 6 ἢ ογάϊηδησθ, δὰ Ὀθόδυθο {ΠΟΥ͂ 

σηυϑὺ ἴῃ ἐπὶ ο856, ἀυγίηρ ἰδαὺ πῇ016 ἀδΥ, ἢν δυοϊὰθα 4}} βοοΐδὶ ἱῃπίδγοουγθα σὶϊ (86 δονθ. 8. δοθ08 

5 βαίὰ ἴο Ὦανο δηιοἱραιθὰ {86 ἀδύ, Ὀθοδυδο Ηδ ἔΌγοαδ ΗΪΐ8 οσσῃ ἀοαίῃ. Βαὶ Ψ96808 αἰ80 [ΟΓΟΒΔῪ παῖ 

16 Ὀοίταγὰὶ] οὗ υι5 που]ὰ Ὀ6 οοπηροίοα τ {16 Ῥαββουοσ, 4. 10 15 ρ]αΐπ ἐβαὶ ΜαδυοΝ ΒΡΟΔΚΒ οὗ ἃ 

Ἰορὶ Ῥδββονον νεροῦ οοὐἹὰ ποῖ Ὀ6 δι οὶ ραοα : ἔον ὑμ6 αἰδοῖ ρ]68 τογωϊπὰ {πὸ [ογὰ ἰμδὺ ὑμ6 ἔτη οὗ (89 

ῬΆΒΒΟΨΟΡ γγ͵ὰβ δὖ παπά, Μαι ΘΟῊΝ ἀ068 ποὶ βαγ {πὸ ἐμα βΒτβὶ ἀΑΥ οὗἨ 10 ἰδαϑὶ οὐ υπϊοαυομοὰ Ὀγοδᾶ υγὰ8 

δΔΡΡτοδοβίησ, μυῖ (δαῦ ᾿ἰΐ γγχὰ8 ΘΟΠη6.---ΟἹ Οἴδ6Γ δ βοἷδὶ αἰϊοιηρὶθ αἱ σϑοοποϊ δέου, δε6 Ὑ ἱμορ, ᾿ἰδαϊίεχὺ- 
ὁοΉ,, ατὶ, αβολα. 

ΑἹ] (μ6 Ενδηρ 88 Ὀ]δίΗΪΥ ἀρστοθ ἰῃ τοοοτάϊησ ἰῃπαὺ ΟἾ τὶ ΤΟΒ6 ασαΐῃ οἢ ἃ ϑμπάαν, ἱμαὶ Ηθ ΙΔῪ ἄυτ- 
ἴπρ ἴδ ργοοοαϊηρ ϑαδδαίῇ, ἴῃ 186 ΒΟρΌ]ΟΝγο, δηὰ πὶ Ηδ ἀϊοὰ ου [86 ᾿γίάαν Ὀδίοτο [118 ΒΑ θα. Αο. 
φογάϊηρ ἰο Ἡ ΊΈΒοΙον (Ρ. ὅδ6 βαᾳ. ), Φοδὺβ νγὰ8 ογσυοιβορα οἡ [86 1διἢ} οὗ Νίβδῃ οὗ ἰμ γϑὰγ 80 4. Ὁ.) ΟΣ η88 
ἔγοτη ἴθ ἠουπάδοι οὗ Εοτο ; δηά {ΠπΠ8ὲ ἀδΥ Μϑ ἃ ΕὙΑΥ. 

[1 “811 αἰνοη οι Βογα ἰὸ ἃ ἀἰβογοηι υἱον οἡ {π6 ἀδγ οὗὨ ΟἸ γί βι᾿ Β ἀβθαίμ, ποὺ εἰϊμογῖο ποιϊοοα ὈΥ οοσα- 

ταθηϊδίουα, δυΐ ποῦ οὗ 8 τοβρϑοιι] οχατηϊπαίϊοῃυ, Ὧν. ΟὝΒΤΑΥ͂ ΞΕΥΣΥΔΕΈΤΗ, ζοντο υγ ργοΐδββϑον οχίσϑον- 

ἀἴπαῦυ ἴῃ (86 υπϊνόγαιΥ οὗ 1,οἰΡΖὶρ, ποῦν τοϑίΐησ ἴῃ Νονν Ὑογκ, (86 ΔΌΪΒΟΥ οὗ ἃ πυσηθοΣ οὗὨ ἰϑασηθα πΟΣ κ8 

οὐ ἘΠΥΡΈΟΙΟΜΥ, Αβἰγομότωυ, δπὰ ΟΒΡΟπΟΙ ΡΥ, δπὰ ἴμ6 ὑσορουπάον οὗ ἃ πο ἸΒΘΟΤΥ οὗὨ ἐμο Εργριίδῃι Βἷθ.- 

ΤΟΡΙΥρΡ ἶ68. (6:6 μἷβΒ Ογαπιπιαίέοα “Ἐσνρίδαοα; Τῆξεοϊοσιδολε βεολγίγίει, ἀδν αἰΐεπ “Εσυρίον, οἴα.), ἀουϊδιοθ 

ἔγοτῃ [86 ἰγάϊ οηδὶ νον, δῃὰ ΠΟΙ 48 ὑπαὶ ΟἸγῖβὺ ἀἰθὰ οα Τλωγϑάαν, ἴπ6 14} (ποῖ (86 1618) οὗἉ Νίβαῃ (180 
191} εὗ ΜαΡΟΔ), ἀπὰ ἸΔῪ 41} ἰδγεθ ἄδγβ δπὰ ἴπγθθ πίριιβ ἴῃ [86 στανα {}1} βυπάθυ ταοτπίηρ. “366 μἷδ 
Ολνοποίοσία ϑαογα, 1,εἰρπῖν, Ρ. Υἱῖϊ, βᾳ. δὰ Ρ. 120 βᾳᾳ. Ηο ἰδυ8 βοῖνγθβ ἰδμ6 αἰ βίου οοποογηΐηρ [6 

ἔδτοο ἀδγβ δῃὰ ἰὮγθο ἡἰσῃΐβ ΒἱοὮ ἴπ6 βανίουν τὰϑ ἴὸ ἴδῪ 'π (86 στᾶνϑ δοοογάϊηρ' ἰο τερϑαϊθα βίδίθιμθηίβ, 

Μαίι. χὶϊ. 40 (τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκταφ); Χχγὶϊ, 68 (μετὰ τρεῖς ἡμέραε) ; Φοδη ἰϊ. 19 (ἐν τρισὶν ἡμέ: 
ραι:); Αρος. χὶ. 9 (ἡμέρας τρεῖ). Ὧν. ΒΕΥβΆΓἢ Βαρρογίδ {818 τὶ ον 8180 ὈΥ δϑίγοῃποιηΐοδὶ οδ]ου δι οηβ οὗ 
186 οἰ ρ86 οὗὨἩ ἰ86 βὺυῃ δὺ (6 ἀραίὰ οὗἨ ουν βδγυϊουν, ἱπίο ἰμ6 ἀοίλ! 8 οὗὨἨ πϊοἢ 1 σαπποὶ Πογο ΠΟ]]ΟῪ Ὠΐπα, 
ΙῈ ἴδοι, ο Ῥαβ68 δῃοίδης ΟὨΓΟΠΟΪΟΘῪ ἸΔΓΖΟΙΥ͂ ΟἹ ΔΔΙΣΟΠΟΤΩΥ. ΑΒ ἰο 1Π0 γοὰν οὗ Ομ σίβι Β ἀϑαίῃ, σ, βογίς 

ἔατὶι, οομβί οτίηρ (6 τα Ὀἱοηγπίδοα οογσϑοὺ ἴπ ἴμ86 ἀδὶο οὗ [Π6 γοὰνρ δῃηὰ (16 ἀδγ οὗἁἩ ΟἸσίβιβ Ὀἰσίι, ρυΐβ 

ἦς ἴθ γοδν 88 »οδί Ολγίδζιηι παΐμηι, οὐ 181 Αππὸ ὕγδίβ. Οἰδον ἀδίοβ οὗ ΟἸτίβιβ ἀθαίδι αϑϑϊσιιθὰ ὈΥ γὼ» 
τίουβ ττΐϊοσβ ἃτο: Α. ὕ. 188 (ὙΥ1εβϑῖορ, Εὐ θά θυ, Τιβομοηάοτέ, Οατοθιο,, ἘΠ ΡΊΡΣ Ιδηρθ, ΑΠάγ6 8): 
781 (ψανν 8); 182 (Βύόοντιμο, ὅϑρρ, ΟἸϊπίοη); 186 (Εντατά, Εἰ τ ]ὰ).---Ρ. 5. 

Τὴε Δίεαπέπρ ο7 ἰλὸ Θιυ)εγίπσε απὰ ]εαϊῆ, 97) ζεδυ.---σγο 18 ἴ06 βδογθὰ οϑῃΐσο οἵ ̓ξβίοσγ, (86 ἷθ- 
ΤΟΣΥ οὗ ἱριοτίοβ, [86 ὁπὰ δηὰ ἐδ6 βυμιητηΐηρ ὩΡ οὗὨ 411} ραβδὶ ἔσωηϑ, ἰδ Ῥερίπηΐησ δηὰ (δ 6 Βυτητηΐης ὑρ οὗ 

411 {Π6 ΠΟΥ ἀζοβ, 86 ρμογίοροιοα Ἱαπάρστηρηΐ, ἀπὰ ἰμ6 ρεοτίθοιοα τοἀθρου, ὩΤΒμογοΐογο, α]80, ἰῦ 18 ἃ ρϑῖ- 

ξοοιοὰ τονοἰδιίοῃ : ἰδ ἰδ (10 ΒΌΡΓΟΠΙΘ τουοϊδιΐου οὗ 9688 δηὰ οὗ ἰμο ἀδρίββ οὗ ΗΪ58 Ἰιοατί : οὗ 186 ἀθθρ 

(ἰηρβ οὗ 86 ἀοὐἀπμοδὰ ; οὗ [86 αἰνίπο πἰβάοσω, τὶ ὐθούβποβα, ἀπὰ Κταοθ; οὗ ἴμ6 ἀορίῃβ οὗ δυτηδηϊί, [ἢ 6 

ταοϑὺ τη Δ} 0] ομδγδοίοσίβιῖο5 οὗἨ ὙὮΪΟΘὮ. Δα ΒΟΙῸ ἰαϊὰ Ὀδτὸ ἴῃ ἴπ6 σοπίταβι Ὀούσθοη ἰῃ6 ΒΟΥ οι οὗ Μδῃ 
απ [86 βἰη ] οὨὐ ἄγοι οὗ τηθῃ ; 186 ἀορμίδβ οὗ παίηγο, ἐνίης δηὰ βαδονίησ ἴῃ [ἘΠ] ΒΕ τὶν ΒυΙΉΔΗΐΥ ; 

186 ἄφαρ ἰδίῃρπ οὗ (δ Βρί ἰϊι4] ποιὰ, δπὰ ἐπ ἀθρίῃβ οὗἩ βϑαίβῃ. Α5 10 18 βαϊὰ ἴῃ 188. }11}., ὁομοουης 88 

ἙἘράροιηογ: “ Ἧ ΒΟ 8114}} ἀθοΐαγο ΗΙ8 Ἰθηρίῃ οὗ 11{ 9 Ὁ) βὸ ἰδ ΤΩΔΥ Ποῖ Ὀ6 βε1ἃ : “ὙἯἸΓΟ 58}} ἀθοῖδιο [86 
ἀορί8 οὗ Ηΐ5 ἀθαὶὰ ἢ" 

Ὗ ὁ ὁδῃ ΟἿΪΥ ἰπὺ Π6Γ6 δὲ ἴμο τομ 68 οὗ [ἢ οοηἐταβὲβ--- του θα ηρ' ἦθο Δυϊμοβ8 οὗἉ {86 τουοϊδίΐου οὗ υὰρ- 
ταθηΐ δὰ γοἀσιρίίου--- ἢ ἰ86 ὨϊδίΟΣΥ ΟὗὁὨ οὔν 1,οτ δ ραβϑίοῃ ἱποϊπθπαθθ. 1, Τὴ οοπίγαϑὲ οὗ ἴῃ βυβδι- 

ἴηρβ οὗ Ομτίδε τὶ Ηΐβ Ἰαδὺ θϑοδαιοϊορίοαὶ ρῥγθάϊοι ΟΏ8 οοποργηΐπρ Ηΐ8 οὐ ἔαΐιγα ῥυάϊοῖα] τη ̓  ββίγ. 
ΟὨΒγυβοϑίοσῃ : “" αὐ 186 διΐώηρ ὄπηθ Ηδ βρϑᾶκβ πον οὗ Ηΐβ βιδουίηρβ, πθθη ΗΪΒ δυΐαγα Κίηραοτα, πὶ 118 
ΤΟΥΔΙΩΟΒ δη ῬυἰΒητηθηΐθ, 88 80 Ὀγοβοηῦ ἰ0ὸ Ηἰβ ἰδβουρμιβ.᾽" 2. ΤΙ οοπίγαβὺ οὗ Ηἰβ ραββίουι τἰτὰ ΗΙ8 
γαϑὶ οδοϊα! ποτὶς ἰπ 116 : βυδογπρ 88 [86 οουπίογραγὶ οὗἁ δοϊΐοῃ, ραββῖνο ορϑάΐθησο οἵ δβοῦνο. 1,866. 

“ ΤῊ. Ὠἰβίουυ οὗ (6 Βοάθοιμθγ᾽Β ῥμαββίοῃ 18 γοϊαιϑα δὲ ἰαγζθ, δπὰ πὶ ρϑου αν ῥτγοΐεγομοθ, Ὁ [86 Ετδῃ- 

εεἴἶβιθ. [πῃ ΗΪδ8 βαδονίπρβ (85 ἐπι ΗΪβ δοίΐοῃβ) (16 αοά ταδη σουθα]β Η π]β6 1 ἴῃ Ηΐ8 αἰσηϊγ πὰ αἴοσγ. 
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Βυὶ πλ}16 [86 ἀαοέσα Υἱγίαθθ χλῖἱς ὕμοσαβοῖνοβ ἰῃ ΗΪΠ8 τ 8016 1ἰΐδ, (86 ὯΟ 1665 ψιϑδὲ υἱγίπιοϑ οὗ ρμαϊβωοοι, 
ΠΟ. ]ΘΏΘΑΒ, Ἰορθυδογίηρ, δηὰ δυργοῖηθ δυῦὐσηΐβαίο ὑὸ ο(, Ργοχαϊ ΠΟΥ Ἔχργοϑθ ἱποιηβοῖνεβ ἴῃ ΗΙβ κα 
οσίηρβ. ΤΏ686 Μ6ΓΘ ποὶ 80 τηῦ οἷ ἰῃ6 ΘΟὨΒΟαΌΘΠσΘ οὗ ἐμθ συππίηρ, πια]ῖοα, ἀπὰ ρόποσ οὗ Ηΐ8 οπασιλδ, 
88 Ηἰἶβ οΥπ ἔγθοϑ- Ὑ1}} οἄϊεσί πο ἴον [6 τϑἀθιωρίίοι οὗ 8 βίη! που]ὰ : ἰὴ 18 Ηθ τοδυϊ οδίοὰ Ηἰτοβο ἢ 85 [86 
ἱπποορηὶ δπὰ ραϊοης [διὴῦ οὗ οὐ, θοαγίηρ διὰ ρυϊηρ ΑΔ ἰδ6 δβἰῃβ οὗ ἐλ6 ποιϊὰ ἐπ οροάΐοποο ἰο Ηϊδ 

ΒΟΔΥΘΏΪΥ Βδίμοσ. ΤΒ6 βιβογίηρ, ἀγίηρ, δηάὰ υἱοίοσϊ ου δὶ σἰϑίηρ Βϑάθοσηογ, δυάδι 8}} ἐπὸ αἰτνογείδοὶ 
οομοοιη ἰΔη(8 οὗ Ηἰδ μαββίοῃ, ρῖνϑϑ Ὁ8 ἃ ρογίδοὶ ἴταδᾶρο οὗ (86 χτοδὶ οοῃβὶοὶ θοΐτθο ἰδ6 Κἰηράοπι οὗ 

Ἰραι δῃὰ οἵ ἀδείζῃθϑθ. Εδὺ ἴγομι 811 ρββϑί ῃ]}688 ἱπα  βδγοησα, (86 Βδάδοιλος οσβἰ δ ιθὰ ἱπ ΗΪ8 βΌ δε τησ5 
186 ἰοηά ον ϑιμοίίουΒ οὗ ΒΟΥΤΟῪ δηὰ ρτίοῖ, μὰ ὀυθῦ οὗ δησιυ ΐῃ διὰ ἴθαν---ἰμ ὈΘοοσοΐηρ ἴἰ0 ὯΒ 8180 ἃ Ἔγαν 

0] οὗ ἰμδὶ οὐίυγδμοσ οὗἉ βυβοτίπρ τ ΠΣΟὮ ἰ8. τ 6 }1-ρ]οαδίηρ ἰο αοἀ." 8. ΤῊ οομίταβὶ οὗ ἰλ6 ροτέοοίοα μα;- 

βίοι ἰο ἰδ6 βυϊδογίηρ οουσβθ. οὗ Ηΐ8 πο]6 ᾿ἰΐο, 4. ΤΊ οομπέγαδὺ Ὀοίπθοῃ ὑπ ρταρὶ ἐΒ]πιοπῖ, διὰ (80 
ἐγροβ δὰ (6 ργϑαϊοϊοῃβ οοῃοθγηίηρ ἴλ6 βυβοτίπρ ἈΓ6ββίδὴ (8. χχὶϊ, ; 186. 1}1.), ὅ, ΤῊΘ οοπίσαδι πιὰ 

(86 δηοίθηϊ τρδγίγτβ ἔγοσα ἰμ6 Ὀἱοοὰ οὗἩἨ ΑΌοΙ ἀοππναγά. 6. ΤᾺΘ οοῃίγαβι Ὀεΐνεθα ἴμ6 τγοθ οὗ Ομ 
ϑηα 109 ΒΟΙΤΟΥ͂Β δηῃὰ Ἀ] δ βυγοβ οἵ ἴ.9 οΪὰ ποτ]ὰ. 7. ΤῊ οοῃίγαϑὶ οἵ Ηΐϑ μαβϑβίοῃ τῖτ ΗΒ ογῖρὶ μΔ] αὐ πίῃθ 
εἴονν, δηὰ δἷβ. ὅμα] Ὠυτηδη ρ᾽ογ βοδί]0Ὲ.--- Αα ΠΟῪ βοσίθβ οὗ βυυο δη ἢ 6868 18 ἰΠ6π οροπθα ἐπ 186 οοπὲγαδὶ 
οὗ (18 βυδογίπρβ οὗ ἴ86 ρογβϑοῦδὶ ΟἸγῖβὲ πὶῖ [86 βυ δον σΒ οὗ ΗΪ8 ρθορῖὶο, πιὰ (Π6 οοπίταδβὶ οὗ ἀθδίὴ διὰ 

Γοβυστοσύοῃ, ἰο [86 οῃὰ οὗ ἰδ 6 ποτ]. Απά, οἱ ἐδ6 Οἶδ6ῦ βίάθ, ἔμοσο δσγὰ {86 σοῃίγαδίβ οὗ σϑοομοδιϊου: 
186 τοοομοϊ ἰδίίοι οὗ αοα δπὰ πβδῃ, οἵ βϑάνθι δηὰ θαγίι, οὗ [μἷ8 που] δὰ ἰμ6 'ποχὶ, οἵ Ἰὲδ διὰ ἀθδιὰ, 
οὗ 186 ογόττῃ δηὰ [(Π9 ογοββ, οὗ υἀρτοθηὶ μὰ σρθογ. ΗδΌΡποΡ; “ΤΏ Βἰβίοσυ οὗ [06 μϑβδίοῃ ἰ8 ἰδ 
ιϊσῃεδβί δηὰ ἢ] οϑύ Ὠβίοσγ ; ἰΐ 18 186 ἰυγπίηρ-Ῥοϊηὺ ἴῃ {86 ἰδίοσγ οὗ ἴλ6 πονὶά, Ὀοὶ ἴῃ 1ἰ86 1, δπὰ 18 ἀθ- 
δ'χιι δῃὰ εἴδει." ὃ ὃς Φ 

Ιῃ (16 λοηιοδοαϊ ἰτεαϊταοηΐ οὗὨ [818 ὀνϑῆξ σᾶσα βου ουὸρ Ὀ6 ἰδϑη ποὶ ἰὸ ἔοσχεῦ ἐμὸ ορηϊδ)ροίηι, 
(86 Τμοτὰ ἨΐΪπιβοὶῖ, τ 116 οοπίοταρίαἰϊης [86 Ῥχοτηϊποηὶ ἤχυτοβ βυγτουῃάϊηρ Ηΐ. Τὴ βυβετης Βο- 

ἀθδτλον Ηϊτηβ6}} 19 αἰτγαυβ ἰῃ8 οβϑϑηϊίαὶ οὐἦθοῖ ἴῃ ΘΥΘΓΥ Βθοίίοῃ :--- 6 ροϊπὲ οὗἉ τἱ οὖν ἔγοτα τ οὶ ἰὸ τερασὰ 

811 (86 οἶμον ρϑγβοῃβ, δυάδβ, Ρείοσ, Ρι]δίθ, απὰ [86 γοϑί, ὙὯΟ τωυβὲ 6 Β66ῃ ἰπ (86 ἐϊσῃιὶ πὨϊοι Ηδ βἰιοὰβ 
ὍΡου ἰμβοη. ΤΏΘΏ, 8130, γα Βῃουϊὰ ΓοῈΡ ἰοὸ γοζδρὰ ἰμθβθ κα δηὰ ἔδιἸηρ οἰδγαοίοτβ τοὶ πιὰ 

δ ] πρ8 οὗ Βυτηδη οχοϊίουχοηΐ, δηὰ ἐπ ταρα οὗ ἡπαϊοῖαὶ τουθηρο ἀραϊπδὶ ῬΙ]αΐθ δηὰ Ψυὰδβ (48 ἴπ ῃ9 Αδἷ»- 

ὙοἀμεβάαΥ βογυΐοοθ οὗ ταϑάϊθνδὶ Οδιμο] οἴβτη), θα ἱπ 186 ερί τς οὗ οομο Δ οι τ ΒΙΟΝ [116 διουΐηρ, βδοτὶ» 
βοο Ὀοίογθ υ8 δΒιρμοϑίϑ. Αμάα, Ἰαβίγ, (λ6 τοἀθοιιίης ρόνοῦ οὗ ἰδ νἱοϊοτίουβ ἰογα οὗ ΟἸσῖβὶ βῃουϊὰ ὃ 
ΒΌΡΓΘΙΙΘ ἴῃ ΟἿΡ ἱβοιρὮιθ ; ἔγοια ἰδ τὸ βου ἀοσὶνθ ΟἋἍ ἀσρυτηδηίβ δηὰ ρ]688. 

Γἀτεῦλτυβε οὐ ἴπ6 Ηἰδίοσυ οἵ ΟἸ τ δὲ Β Ῥαβείοῃ. "---σῖρο 701} 116 οὗὁἨὨ πογκα ἴῃ Τα Τα πτπαχ,: δ δὶ, Ανολένανένε, 14, Ρ. 
118 5ηᾳ.: Αν2: Ἡγονίενυμοδ, ἀον ἱλεοί, Δί ἐογαΐμν, Ὁ. 182, αηὰ ϑιερ»ρίεδηιοηξ, ᾿, 80; ΤΙΝ ΕΒ: Παμαδιμὴ, αν ἰλεοὶ, 1 έϊεγα- 
ων, ᾿ἰ. ἡ. 1δδ, διυρ»έδτιεη, ἡ. 355: ἨκΌΒΝ Εν, ἢ. 816. -76 τποπιοι ἴπ6 1ο]ονίησ : σνυσο απκοτιθδ: ΟΑγἐδέιδ Ῥαξέονα, ἃ 
Ἰαϊη ἐἰμδεύῃ, 1616; Κιορβτοοκ : λίεδβείαϑ (Ἰϑσγοίο μων, Δλναάτει: δοηδέωδ 8; ΒΛΜΒΑΟΗ: Αἰεαϊτέαέίοπα ὁπ ἐλ 
Ἰγλοῖθ ΜΙΜΟΥΥ φῇ Ολγν δέ 8 2)" αδϑοίοο, ((Ἰοττηλῃ), ΒΒ Υ ἢ 1140: Ἑπκακπ; ϑδγσποπ οἢ ἐλ αϑϑέοη (Θοτηηδη), Βιατιίψατι, 115]; 
ΟΑΕΣΒΕΝ: 7516 αδὲ ὸῪ7Ὃψε οοι» Ζονὰ (Οοττηδη Ναγηρθόγα, 1828: Ει Ὑ. Καυμμδοηξε: 7:λ ὃ ἱπσ ϑατίουν, Β[616- 
ζε]ὰ, 1854 [ΕἸ μ] 5 ἐγαπδιατίος, Βοδίοπ, 1857]: . ἡ] πτοπκιιλυβ: κ4 σοπιρίεία Οοπιτποπίανν ὁπ ἐλὲ ϊείογῳ φ΄ σλνώχζ ε Ῥαάϑ. 
δίοπ (Οοττπαι), ΗΟ. 1855. [1. Ἡ. ΕΒΙΕΌΊΜ ΕΠ: Αγολαοίοσνι, ψ' ἰλ6 Μίαν οὐ λ6 Ραωδδίοπ, Βοπη, 1848: Ἦ. ὕτκονυ: 
Ῥλνσίοαὶ (αμ86 οἤέλα εαζὰλ ο' Ολνίας, Ἰωοπάοι, 1847: ἴμὸ γοϊονδηὶ βοοϊίϊοπδ ἴῃ ἴμ6 ζΖέσόι 97 Ολγέδξ ὉΥ ἩλΔΑῈ, Νκαχρεκ 
ΒκΚΡΡ, ΑΝ ΟΝ, ΤΙΟΒΤΕΝΒΤΕΙΝ, ἘΒΕΛΕΡ, Ἐπαιν, ἸΘΟΚΝΒΑΟΘΗ, ΒΑΥΜΟΔΗΤΕΝ, ΤΑΝ ΟΟΒΤΕΕΖΕΕ, ΚΙΤΤΟ, ΕἸ ΊΙΘΟΟΤΥ, ΑἸΡΕΕ ΤΑ. 
Οη [δὸ ἀοούρεναὐ βερϑοῖ οἵ [0 ΗΙδίοΣΥ οὗ ἴΠ6 Ραδδίοῃ, σοπΊροΣθ δἷδὸ Ἦ. ΜΆοκια (ΔγοΒ δθορ οὗ 10 Ὀ] η, 1.15881): Φέποοιγ)48 
απὰ ἀπ δα οὐ ἔλο ϑογέρίωγαὲ θοοῤγέμεθ ῳ' Αἰοπεπιοπέ απαὰ ϑαογίῆος, 1501 δυὰ οἶνοι ( ογζα, που, 1842, τοὶ, 
16|).--. 8. 

θη ἴ8)6 ἀθνοϊορηηοηὶϊ οἴ (μ6 ΟΔΊ 0116 οο]ο γδίΐοη οὗ ἢ Ῥαδοίοῃ οὗἩ Ομ γίδὲ ἀυτίης [δηὲ δηὰ 116 ἨΟΙΥ Ὅ οοῖ ἰο Θοοὰ ΕἸ" 
ἄδγ. νγὸ τοῖδυ ἴο τ δσοῃοὶς χί68) ΟΥΚΒ οὗὐἠ Αὐαυῦϑδτι δηὰ ΠΗΡΙΝΑΡρ [Βιναπαμ. ΒΙΝΤΚΕΙΜ)7:; δίϑο τὸ ΕἙ. ϑτβαυβα: 719 
Κυωησοίέραὶ Ολμγολεγοαν (ΟΘΥΠι8Ὼ), νυ. 117, ἀπά 1͵1800: 75.646 Ολγέδίαη, ὑλυῦον- ΚΧϑαφ' (ΟΟΥΤΩΔῺ), ᾿. 19, οἵα. 

“ [4}} ογαι{ϑὰ ἴῃ ἐδο ἘΔΙ Ὁ. ἱτεὶ.---Ρ. 8. 

{πω προ 

ΕΙΒΒΤ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΕ ΟΕΒΤΙΤΌΡΕ ΟΕ ΟΠΒΙΙ͂Τ, ΑΝῸ ΤΕ ΙΝΟΒΕΤΙΤΌΒΘΕ ΟἹ ΗΙΒ ἘΝΈΜΙΕΞ, ΤΒῈῈ ὈΠΙΝΕ 

ΟΟΥΝΒΕΙ: ΑΤ ΤῊΕΝ ἘΒΑΒῚ ΟΕ ΤῊΝ ῬΑΣΒΟΥΕΒ. 

Ομάρτεκ ΧΧΥ͂Ι. 1-δ. 

(Ιατῖς χίν. 1, 3; {πιὸ χχίϊ, 1,2.) 

] Απὰ Ιὑ οδηθ ἰο ρα88, θη 6808 δα βηϊ5ῃ6α 41] {1656 Βαγ)ηρβ, ἢ6 βδὶἃ ὑμῖο ἢἰ8 ἀϊ8- 
2 οἶρ]θ8β, Ὑ8 ΚΠΟῪ ὑῃδῦ δῇνθυ ὕὑνγο ἀδύ8 18 ἐλ6 Τβαϑδέ οΓ [Ὲ6 ῬΆΒΒΟΥδΓ ἴβοιιοι {1|Ὲ Ῥδββούδ, τὸ 
8 πάσχα γίνεται], ἀπὰ {116 Ξὥοῃ οὗ πιδῃ 15 Ὀοίχαγοα [ἀ6]νογθα Ὁρ] ἰο θ6 οσυοϊῃοα. Τ}ιθξ 
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ΔϑΘΘΙΩὈ]οἃ Κοροίβου [86 οἰϊοὗ ῥτίθϑίβ, δῃὰ {Π6 βουῖθ68,5 δὰ [Ὁ 6] 6 γβ οὗ {Π 9. Ῥβθορῖὶϑθ, υπίο 
4 {160 Ραΐδοθ [πὶ {π6 οουτὶ, αὐλή] ἢ οὗ [86 ΒΙΡῊ Ῥσιθβϑί, γῆ τγ88 οδ]]διὶ (δία ρῆδϑ, Απὰ οοῃ- 

Βι} {64 [τοροῦμον, συνεβουλεύσαντο] {μαῦ ὑΠΘΥ ταὶρ!ῦ ἴδκθ Φ6ϑὰ8 ΟΥ̓ ΒΘ] Υ [οταῖι, 
δ δόλῳ], διὰ 1|}} λέπι [ραν ἶμι ἰο ἀθδι}}]. Βαῦ {Π6Ὺ 8βαϊα, Νοῖ οἡ {110 [βαϑὺ ἀαν [αὖ 19 

ἴραϑῖ, ἐν τῇ ἑορτῇ }," 168ὺ τῆϑγθ 06 δὴ ὑρτγοῦῦ [τυ], θύρυβος] δηλοιξδ {Π6 ῬΡθορ]6. 

1 εν, 2.--ἰϑο Ιληρο τουάοτο παραδίδοται Ὠοτα. ΟὐτΏρ. οἷ. ν. 95; χν. δ; χνί!!. 84: χα υ!!. 18,26; Ματκ χν. 1: 
1πκὸ χσ. 20: Βοπι. υἱ}}]. 38. Βαὶ παραδιδόναι ἰδ πδοὰ δοιηοίίπιοα, ΚΦ προδιδόναι ἀπὰ ἴθ 1Δὲ. »γοάδν6, τἴτἢ [89 Πο]]αἰ- 
Φτδὶ ποϊίίοη οἵ ἐγδολόνν, 88 ἴῃ οἷν. χ, 4.--. Β.] 

8 γον, 8.--Καὶ οἱ γραμματεῖς (απᾶ ἐλο φογδε8) τουδὶ ἢο οιοἰεἰοὰ δοοοτάϊης ἴο σοάά. Α.. Β., Ὁ., [ως οἴο, Ρτοῦ- 
ΔΌΪ Ἰπδογίδαά ἥγοπι Μίατι χίυ. 1: ἵΚθ χχῃὶ. 3. [ἼΤὴὸ ΨΟΡάδ8 δ΄θ αἷνο πιδπείης πη (οὐ, Βἰπαὶϊ. δηςᾷ πὶ 186 οὐ ἰςαὶ ὁ! ]οΔ.] 

δον. 8.--[Ὁτ. 1δῆχο: Παϊδ. Αλ ἡ τοοϑδὺϑ ὉδΌΔΙΥ, δηὰ δὸ ἤθσο, ποῖ ἴ8ο ραζασό, Ὀὰϊ ἴῃ αέρένηι, [86 ἸΏΠΟΓ οουτέ, 
ΟΥ̓ Θηοἰοδοα βᾳῦδῖθ δγυπ  Ἰσἢ 9 Ὠοι86 γσδϑ Ὀ0ΠῈ, δὰ το γαϑ πδοὰ 4180 0. Ὀυδίποδδ, Ὑμΐ5 15 εὐἱάθηξ ἔγοιῃ νοσ, 69: 
Πέτρος ἐκάθητο ἔξω ἐν τῇ αὐλῇ, φαέ εοἰίλοιΐ ἐπ ἰλο οουγέ (ποῖ: «οὐέλομὲ ἐπ ἰλ6 ραΐαοο, ᾿᾿ Ὀϊςἢ ων οῖτϑδ ἃ οοπ σβά οι !9ἢ 
ἴα ἰθττλ8), δηὰ ἴτοτῃ {π|Κ6 χχί!. δδ, τὭθτο ᾿ξ [5 δα ἃ ἴῃδὲέ ἴδον κἰπάϊρὰ ἃ ὅτο ἐν μέσῳ τῆ: αὐλῆς, ἔπ πείασέ 7 ἐλθ σοιγέ, 
Οὐοαιρ. Μίεγοῦ δηὰ (οηδηϊ ἐπ ἦοσ., οὐρὰ 1Δηκχο δ Αἴδοῦ. λιοἔδ8.---Ρ. Β.] 

4 γεν. ὅ.--[Τ}8ο Ὑογὰ ΤΟΝ ΘΓ πη68ῃ5 ἴ86 Ψ}1019 ρου]οὰ οἵ δουθὴ ἀδγ ἀυτί πα Ὑ δ Θἢ 9 Ῥαδϑουοσ ἰδδίοὰ. Μογχγοῦ: δὲ 
φοσίπον αἰό σαπδο δὲδὸ 4 δεσίαοί!.---. Β.} 

ἘΧΕΟΘΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

γαΣ. 1. Ηδὰ οπαάθὰ 411 ἴμ680 βαγίηβη.---Ὑ ἢ 
[8666 δηγίηρβ [οἢ. χχὶν. απὰ χχν.] ἴπ6 [ωογὰ οοταρϊοὺ- 
οὰ Ηἰΐδ8 ἰϑίοτίο81 ὑγορδοίίο οὗδο. Ηδ ΠΟῪ [ογϑϑη- 
ΠΟΌΠΘΟΘ 06 [Ὁ]Β]πλοπὶ οὗ ΗΒ ὑγίοβα νυ οοο. ΗΘ 88 
τολυϊζοα ουὖἱ [6 ὅσυγο οὗἨ Ηΐδ ἔαϊιτα, ἰπ6 οι οὗ Μδῃ 
ἴῃ ΗΒ τπιδίθϑιυ δηὰ ρίουγ. ΤῊΪθ δϑϑυγαηοθ ἰβ (89 
θαδὶβ οὐ το Ηδ βιαπὰβ δὶ ἴμ6 οοσωσωθποοσηθης οὗἁ 
Ηἰδβ βυβετίπῥ.5 δηὰ ἀοοροϑὲ Ὠυτο ]αἰΐίου, αηὰ [6 8818 
ου ποῖςοἢ Ηθ δβοοὶκβ ἴ0 ῥἷδοο Ηΐ8 ἀἰβοῖρ]θβ. 

γεν. 2. Αὔοσν ἵἴνο ὧδ [αν αἴᾶον ἰο-πιον- 
φοῖσ, οα ΤὨυΣΡαΔΥ.} 366 ἰδ6 ᾿πἰγοἀπο, ΤΥ ΤΘΙΏΔΓΚΒ 
ΟἿ ἰμ6 ΘὨΓΟΒΟΪΟΡῪ οὗἴδπ6 Ὠἰδίοτυ οὗἉὨ (π6 Ῥαββίοῃ. 

Το Ῥδδβονοι.--- ΠΌΘ., Αταπι. ἈΠΌ ; δοοογά- 

ἴῃς ἰο Εχ. χίϊ, 18, ἔτοιι ΓΙΌΏ,, ἐ0 ραδ8 οὔεγ, ἐο ἔρατε͵ 
τὶ ΑἸ] βίου ἰο (Π6 Ββρατγίηρ οὗ ἰμ6 βγβίςθογῃ οὗ ϑγα- ἃ 6] νοσηοο 
οἱ σθθ ἴ86 βγβίθοτῃι οἵ Εκγρὺ νότο βἰαΐῃ ὈΥ (Π6 
ἀοδιτογίηα δηχοὶ: ἰδ 08, ἐλ6 ἐπ΄ οὐεν (οἵ 6 ἀο- 
διτογίησ δΔη96}})." ΤῊΪ8 Ῥαββϑίησ ΟΥ̓ Π88 ἃ ἰῃγϑοίο]α 
ταθαηίην : 1. ΤΏ ἀοἰϊνογαησα οὗ [ἢ6 Ρ600]6 ουἱ οὗ 
ἘΣΤρὶ (βίου 186 ἡπάρσταοης ὕροη ἴδ6 Εμγριίδη9--- 
86 ἰγρίοαὶ τϑἀθιωρίοη ; 2. [86 βρίτίίυα] οὔουϊησ ὑρ 
οὗ [06 Βγδοὶῖίο ὅσϑίοθοσῃ τὶ ἢ (Π6 ΒΕΥΡ δα, οχργοββοα 
ὉΥ (86 Ὀϊοοά οὗἉ ἴμ6 ἸΔπὴῦ δρυΐ οὰ ἴΠ6 ἄοοτ- 
Ῥοβίβ---6 ἰγρίοαὶ ἀρδαί οὗ Ομ τίδὶ ; 8. (λ6 δοίυδὶ 
τραπηδ οὔἩ 86 β8τγϑοὶϊιο βγβύογῃ ἰη οοηποοίίοη πὶ 

ἰ βαογίβοο---ἰο ταϊβίηρ ἊΡ οὗ ἰῃ6 ΠΟῪ 116 οὗ ΟΠ τῖδι 
οὖ οὗ 186 Βρογί οὶ] ἀθαῖίῃ!. Ασδοογαϊηρὶγ, ἰμο Ῥα89- 
ονοῦ ἷβ ἃ ἴορδϑὶ οἵ ὑμδηκ-οδοτίησ, α ρεδοοοβοσίηρ, ἃ 
Βδογῖθοθ οὔ βαϊνδαιίου, τ ΟὮ τοδὶϑ ὩροΣ (86 ὈΔ818 οὗ ἃ 
δαογιοο ἀοτοίθ ἴὸ ουτγβο ({πὸ ἀοδίῃ οὗ [86 Εργρίδη 
βτβι-ὈΟτΏ), δὰ οὗ ἃ ῥγορἰἰδίουυ βδοσίβοθ ([Π|6 βδοτΐ- 

Φ[Το ποτὰ πάσχα (οτἰ κί π4}}Υ ἐγαπείδιμ, ὑπέρβασις, 
πο  ἴ΄4 υδοᾶά ἰπ δ τ γϑοο ἃ βεὴ8 ἰη ἴ86 Ν΄. Τ. (1) Αρπι 
ραφολαΐϊέεα, [80 8] ἰδ: Βϑῆσο 6 ΠΏΓΑΘΟ ἐ0 ἀἐξὲ ἐλὸ 
φαδόοτον, Ματκὶ χίν. 12: [μιχϑ χχ! 1. (3) 1.6 βδογίδςί οἱ 
ἴοι απα ἐλθ δ}06», Μαῖϊ. χχνυὶ. 11: Ματκ χὶν. 14: 10Κὸ 
χχί!, 11. (8) ΤῊο «εολοίε γιαδὲ οἵ υπ]οανοηοὰ ὑτοδὰ, ἡ δορτὴ 
τῶν ἀζύμων, οτ τὰ ἄζυιια, πο} Ἰαδῖθὰ βϑονυϑῃ ἄλγεα, Μαοίϊ. 
Χχχνὶ. 2: Τῴυἶκο χχί!. 1, δᾶ 8ὸ ζοπογαν ἴη Φοδη 1, 18; τἱ. 4: 
χί. 1δ: χί!. 1: ΧΙ, 1, οἴα. βυπιθ οἵ ἴ)ὸὲ ατοοκ δηὰ 1.Δῃ] ἤι- 
τδθτβ οου ποοϊϑὰ [86 »΄αδδουον ὙΠῸ [Π6 Οτοοκ γοτῦ πάσχα, 
ἐοὸ δι. 39 γ΄, ἀπὰ υυἱτὰ ἴΠ 9 ἀδδῖῃ οὗὨ ΟἩτίδε πο δ ἐγῃ! σα Ὁγ 
δο δδοσί 69 οὐὔἿδ9 ρδβοῇ δὶ) ἰδ 1)τ. Ἦ ογάδσοτι δοη5 ἃ ἀθὸρ 
Τηγοῖίς τπιοδηΐπα ἰπ 1}|8.--ὦ πιίδῖαϊκο, ἢ] ἢ; οΥ ΘΠ} δΓΟδ80 
ἤτοι ἴπ6 ἱσπόγλποθ οὗ ΠΟ του, αὶ ἰληριαρβο Κπονγῃ ἴ0 ὙΟΙΥ 
[ον οἵ ἴ80 ἤίΠοῖβ δηὰ φοβοοϊπηθη ἀοννῃ ἴο ἴΠ9 ρετίοά οΥ̓ 189 
Ἐοίογτηδιίου. Ηρ δ]80 8668 ἃ ργονυ  ἀθ} [Δ] ρδγοῃοιηδϑίδ ἰη [τ ἶκ 0 
χχί!. 16 Ὀοίνεεη τοῦτο τὸ πάσχα Φαγεῖν κυὰ πρὸ τοῦ 
με παθε:».--". Β.] 

ἤσα οὗ ἰῃ0 βγδο το ἢτγβίςδοσπι ἐπ ἴμ6 Ὀϊοοὰ οἵ [6 
ἰδσὰ Ὁ). ΤΠ|6 ἔθαϑι οὗ ἀθ]ϊνογδηοο 8 ἴῃ 6 8608] ἀπὰ 880- 
τδιηθηὶ οὗ βαϊνδιίου, [ἢ ἔδδιϊναὶ οὗ πον ᾿ἰἴ6 δῃά το- 
ἀφππρἕοι, πο οὐἱ οὗἨὨ [86 ἱαάρσταρης οὗἨ ἀϑαίῃ. ΤῈΘ 
ἐγρθ 888 ἰπυβ ἰἰ8 ἐῃγοοίο]ὰ γοϊαϊίοη ἰο ΟἸτδι. Α8 
ΟΡσίβὶ ἱπ Ηΐ8 138 νγὰβ {π6 ἔσῃ Ὀυγηϊ οδοείηρ, Βὸ ἴῃ 
Ηἰβ ἀθδὶ δ νγαβ: 1. ΤῊ βδογίβοθ οὐὗὁἨἩ ουγβο οὐδ 
(64. 11}, 18), (Βτουρῇ πο ὈΠΪπάπο88 οὗ (μ6 ποσὰ δὰ 
86 ἡυάρταοηί οΥ̓ ἀοα, ἴῃ ογάον ἰο (89 δινακοηίης δπὰ, 
Βρἰ γι 08] ᾿σἀρτηθηῦ οἵὗὁἨ 186 ποι]ὰ; 3, 116 δἰ π-οἸἴδείην, 

ἂ ον. γ. 21), ἴον 16 γϑοοῃοὶ διοη οὗὨ {110 
ποῦ: 8. (86 {Π|4}}«--οὔουίης ἴῃ ἰῃ6 πον ἴδ, ἰῃ {6 
ἰηβηΐ6 ζυϊπο88 οὗἁὨ 116 σι ϊο Ηδ οὐιαϊποαὰ ἰῃ ἀφθδίῃ. 
Ιω 411 [Π680 δθῆβοβ δ 89 ἴῃ6 ἰσυ δῃὰ γοδὶ ῬΆβΒΟΥΟΣ 
( 'Ὅον. τυ. ΩΣ δηὰ Εδβίος, πὲ Θβροοΐα!ν 186 ΠΟΙΥῪ 
ὌΡΡΟΓ. ἰ8 τὴ6 ΝΟῊ Τοβιασηθηΐ Ῥάβοθαὶ ραβδί, {89 

εδϑὲ οὗ βαϊναι ώοη, στουπάρα Ὡροη ῥγορὶ δίΐοῃ ἰὨγουρἢ 
186 οοπάοσιημηδίίΐοη οἵ βῖπ, Απὰ, ἱμαδτηυ ἢ 88 πῖῖι (Δ 9 

ἔτοιΩ Εαγρὶ ταβ οομπθοίθα βοραγαίοῃ 
ἴτοσα ἐδ ἰδανϑὴ οὗ Εχγριίδῃ ἰάοἰδίγυ, δῃὰ ἀἰβο ρ ΠΑ ΥῪ 
ὙΔΠαοεηρσ ἰμγουρὴ (Π6 ἀοδογί, [6 Ῥάδβονον 8 δὲ [6 
ΒΔΙΩΘ [τη 9 116 ἔδαδὲ οὗ ππ]οανεηθὰ Ὀγϑϑὰ (ΤῚΣ ὉΓῚ 377). 
ΤῊΪΒ νἱον οὗ ἰΠ6 ἴρδϑι )88 ὑπο τηδΐῃ Ῥοϊηίβ.: 1, ὅδ" 
Διδοη ἴτοτα ἰμ0 Ἰθάτοῃ, [86 Βρίγίτια] [6] ον ΐρ οὗ 
Ἐαγρὶ (Μαῖῖ, χνὶ. 6: 1 ον. ν. 1); 2. πδῃάουϊης 
ΓΠΡΟῸΡὮ 411 (Π 6 [6818 δηὰ ἀἰδβοὶ ρ]1π6 οἵ ρυϊταϊίοι ἰπ [ἢ 6 
ὙΠ] ΔΘΓΏΘ85 (Πουὶ, χνὶ. 8). Ὑ 1 [818 ὑποζοϊα σοϊϊσίουϑ 
δἰ σηϊβοῦποῦ οὗ {π6 ἔδαδί, [ΠΟΓΟ Μγ88, ἰῃ ᾿γοΟο88 οὗἁ ἔτη6, 
οοπηθροῖρά ἴΠ6 οβύνδὶ οἵ βρυίϊηρ- ἴπλα δηὰ [ἢ 6 Ὀδρίη- 
πίῃς οΟΥ̓́ Βαγνοβϑί, οὐ ἴμ6 βγβι.ἔγυλϊβ. (ϑοτηθ τποάθτῃ 
ΔΡΟΠΟΪορίϑίβ ἤν πἰϊπουΐϊ οϑα86 τονογβοὰ (Π 6 ογάοσ, 
δηα τη8606 {6 πδίυγαὶ ἴδαϑί (ῃ6 ὈΔ5818 οὗ (86 ΘΠΟΓΟΙΪΥ 
οὐ δβρίγίἴ.8]. Οοἴμαραγο Ῥ ἰμοσ, δὰ .αδολα.)) ΤῈθ 
ῬΑΒΒΟΥ͂ΘΓ ὙὯΑ5 (Π6 ἢγβιὶ οὗ [86 ἴῆγοθ στοαὶ ζδαδίβ οὗ 
Ιβτδοὶ, δπα νγὰ8 οοϊουταιθα ἰῃ ἰμ6 ἢγβί τῃοῃῖ οὗ 
180 γοδῦ, ΑὉΪΌ οὐ Νίβδη, δρουὶ ἰπ6 ἔπι οὗ ἢ}}} 
ΤΩ 00ῃ---ἴγο [6 141} ἴο ἰῃ6 2181 οὗ Νίβδῃ.---δηὰ 
"ἶ 18:0 ΘΟΠΙΓᾺΙ βαποίαδσυ. ΟὈΠΟΟΓΏΪΣ 118 ΓἰΟΒ, 866 

ΟΥ̓́, 

Δοᾶ ἴδο οι οὗ Μία; ἰα ἀο] νοχϑὰ ῸΡ ἴο 9 
οστοϊδοὰ.--ΤῊ 6 ῥγοαϊοώοῃβ οὗ (Π6 ογυοὶβχίου ρθῃ- 
ΟΓΆΪΥ ΔΓ Β6Ι6 ἰδίζοῃ ἴον γτδηιθα : {Π6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ ΠΟΙΘ 
ΒΡΘΟΙΗΟΔΙῚΥ Ἰἴο8 ἱπ [η6 ἀοδηϊίοη οὗἉ [Π6 ἀδῖθδ. 

γον. ἃ. ΤΘΩ ἀδδοσ θα ἰοξοίδοσ. --- Τὸ (9 
Οἶθδν ργοϑροοὺ απὰ οοτγ πα 6 οὗ (})8 μοτὰ Θοποογηίηρ 
186 ρΡογοα οὗ Ηΐ5 ἀοαίι, 18 ολδγαοιου βι 104} 7 ορροϑβθά 
186 Ρογίδοι υποοτγιδίμου οἵ ἰῃ6 Κ'δημοαγίη ΘΟΠΟΘΓΏΪΩΩ 
ἴϊ, δπὰ (6 ἄδοσγθο, ἩΒΙΟὮ οἰγουτηβίδῃμοοθ ΒΟῸη σοηάθις 
δὰ ναΐῃη, " ποέ οπ ἐλε γεαδί-ἀαν.᾽" 

Τὴ ἴδ οουτὶ [ἐπ ἀεν Ἠαϊὶςε].---Νοῦ [86 ραΐδοθ οὗ 
6 Βσῃ ᾿τῖοϑὶ ἰἰβο δ, δὰΐ ἰη6 αἰγένι, οὐ οουχὶ ΘῈ. 
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οἰοφοᾶ Ὁγ ἰΐ8 Ὀυϊάΐησε,. ΤΏ οοξαμμοι οὗ πηϑοῖ- 
ἵπρ ἔον (86 βδπῃθαγίῃ 'νγδβ ςδ]]οὰ Ο΄αεἰδ, διὰ ἰοἰποά, 
δοοογάϊηρ ἰο [86 ΤΑΪπλυά, (86 βουί βἰάθ οὐὗἨἩ 86 ἰδτι- 
Ρἷο. [Γρμεοοῖ, Ρ. 469." 
Το τυδἱϑ οδἹἹϑὰ Οδίδρῃα. ---" ῬΓΟΌΒΌΙΥ οααυΐν- 

αἰεπὺ ἰ0 ΡΣ, ἀεργεεεῖο." ΤΉΪΒ νὰ8 ἃ βιδπαϊηρ βυτ- 
ὮΒΙΩΘ, ἩΔΙΟὮ ραβϑοὰ πο 8 Ῥγοροῦ πϑῖῆθ. Ηδ ΜῸ8 
οΥρ ΠΥ οΔ]16ἀὰ «οκορὴ (Φοβορῃ. «πέρ. χυὶϊ!. 2, 2). 
[ϑόπιθ δποίθηῦ ἐδ μοσβ οοπίουπαοα πἰπὶ πῖ Φ9066- 
Ρδυβ 186 Ψο 8} Ὠἰβιοτίαη, δπὰ δυρροδβοὰ ἰμαὶ ἢθ πϑϑ 
ΒΘΟΓΟΙΥ σοηγνογίοι ὑρ Ὁ τ βεϊδηϊ γ.---Ρὶ 5.7] Οδίδρηδα 
ΔΒ Ο0Π6 Οὗ ἴδΠοδ86 Πἰρῃ- γίοβιβ νὯο τηατγιϑὰ ἴἢ6 ἀθβο- 
ογδίίοη οὗ {π6 ἱπβιίϊταἰΐοῃ ΟΥ̓́ ΡΑΓΥ δρίγὶὶ δπὰ 186 ἰῃ- 
ἤπεπος οὗ ἔοτείρτι μόνου. Τὴ Ῥτγοουτγαῖον Υ δ οσῖυ8 
ἀτβϑίιβ μδὰ ρίνθη ἢΐπι (6 οὔοσ, δῃὰ ἢ Ἰοβὶ ἰἰβ ἀΐψ- 
ἈΪΥ ἰὨγουρἢ ὙἹΘΙἸ 8 (Φοβορῆ. «πέᾳ. χυὶὶ, 2, 2; 4, 
8). Ηδ νδ8 (16 δβοῃ-ῃ-ἰὰνν οὐ Αππαβ. ΤΏ οὐδαρο]ὶ- 
68] ΠΙΒίΟΓΥ ραὶῃὶβ ἢΪ5 οἰιαγασῖογ ἰῃ ἷ8 ἀροάβ. 

γον. 4. ΒΥ σχαῆι, δόλῳ .---ΤῊο ἱπηργοβϑίοι ΒΟ 
86 βρίτγίτυΔ] νἱοιοτίοδ ραϊποα οὐοῦ {π 6 τ ἱπ ἐ86 ἰθσωρ]ο 
ὈΥ Ψ68ι8 δὰ τηδὰθ Ὡροὴ 186 ῥϑορὶβθ, δῃ!ᾷὰ αδ᾽8ϑο Ὁροὴ 
(ΠΣ ΒΌΙν 98, ἰ8 ΘΓ ὙΘΓῪ ΡἰδίΏΪΥ τοδυϊκοα. 

᾿ Νοῖ δ ἴδο ἔϑδεϊ.--- Τὴθ ρϑορία ταγα, ἰῃ ἐποὶγ 
οοῃστοραίίοῃ εἰ (Π6 ἔδδβὶ (οἴθῃ ἰο ἴπ6 διηουῃὶ οὗ ἵπο 
ΤΩ] Π]ΟΏΒ}, ΡΘΏΘΓΑΙΥ ἱποϊ πο ἰοὸ ἱπδυττοοιίοι (Φοδερῆ. 
«πέρ. χνὶϊ. 9, 8; χχ. ὅ, 8); πὰ 8 υπι0]ῖ οἡ ὈΘΠ Δ] 
οἵ 6808 νγὰδ 8}} {Π6 τόσο ἰο "δ ὑγουϊ θὰ δραδϊηδὶ, Ὀ6- 
οδυδ6 ΗΘ πο 80 ΤΩΔΩΥ͂ ἀδροπάδηϊβ διηοπρ ἴδ Ρ60- 
ΡΪ6, δβρθαοΐίδ !ῦ διοοης (6 ὈοϊΪὰ διὰ φυλυγοίβοτηθ 
ΣΩΟῸ ΔΙΊΠΘΟΓΒ ἔγομι ἀ811166. Τὴ6 ἀθογθο γ88 ργοβθηῦ- 
᾿γ ἱηνα]αἰοά--- οὶ ἸὨσουρὴ {86 Βτβὶ οεν οὗ δυάδβ 
(Μεγ ορ), τοι μαὰ δἰγοδάν Ὀθοπ τπδάθ, δαὰ μδὰ Ἰοὰ 
Ἴβο ἰο βοῖι]ο ἴμ6 ἴοστη, οὗ Ὀοίγαγαὶ δηὰ. Ηΐβ βυάδάθῃ 
ΒΌΤΡτΙ56--- αῦ (Βτουρῇ ἴἰῃ6 Ἰαίου δρροάγδῃοο οὗ ὑ86 
ἰγαϊἴοῦ, τ Ή ΘΠ ὯΘ ΟΔΙῺΘ ἔγομλ [8.6 ΒΌΡΡΟΓ ἰῃ ἐμ6 πἰρὶι, 
Δ δηπουπορα ἰο ἔμθῦ {πὸ ἔβτογαῦ]ο ορροτγίπηἱγ οὗ 
βοϊζίηρ ΟἸμσἰβί ἴῃ [89 σατάθῃ, Βοηρεὶ: ϑὲσ οοπϑέξῥωσι 
ἀϊείπωπι δμοοοξεῖί, ἸΒοὶν οουηβοὶ τα ἢ}18116ἀὰ ΟὨ]Υ 
80 [ἈΓ 85 (80 ἰακίησ (Π6 1ογὰ ὈΥ ογαῖ. [Ὁ νγὰ8 ἃ γαίῃ 
ἱπηδρίπδἄοη ὑπαὶ βιοῖ ἃ ΡΈΓΒΟῚ 88 “6608 νγδὲ, οου]Ἱὰ 
6 βυττερ  ἰουδὶν δπὰ τἰϊπουΐξ ποΐβο τοιημογοὰ ουἱϊ οὗ 
τῇς ν8γ. 

[Ὁοπιρ. ΥΟΕΡΘΎΤΟΕΤΗ : “ ΟΌβοστο ΟἘ τίβι 8 ροντοΣ 
ΟΥΟΡ Ηἰβ φῃηοηλΐεβ ἰπ Ηἰβ ἀραῖίῃ. ΟΝθμπη68 τ δ 
ΠΟΥ οπαἀεαγογθά ἰοὸ ἰαἶοο Ηΐπι, Ηο δβοαυρϑὰ ἔγοιῃη ἐβϑῖα 
(δοδῃ χ. 89). Βυϊ δἱ ἴπ6 τα τοι ἸΠ6Υ Βδὰ ἀεαίγοὰ 
ποὺ ἴο ἴ6Κὸ Ηΐπι, νἱΖ., αὖ (86 Ῥδββουδγ (οορ. [μυ[κ6 
χχὶ!, 6), ὑπο π Ηε υ]]]οὰ το θ6 ἰβκοη, δὰ ὑπ6γ, ἰΒβουρῇ 
ὉΠ] ησ,, ἰοοῖς Ηΐτὰ ; ἀπὰ δοὸ {860 ζ018]]6 ἃ [ἢ 6 ρτορο- 
οἶθβ ἴῃ Κἰ ν Ηΐπὶ το ἰ8 (86 ἔσο Ραβδουθγ, δῃὰ ἰῃ 
ἀρὰ ττηνὰ ἴο ΡῈ [86 ΟΒγίβι. (Οοζρ. δθο, ϑεγηι. 
ΤΊ. ; ΤἬΘΟΡ γΪδοὶ ἐπ λίαγο. χὶν. 2.) τ. ἴδηρα, 
Μογοῦ, Ὑ ογάβπσογίη, δὰ οἴμασβ, δβϑυπια ἰπαὶ [86 
Ῥτίοβίβ ἱπίοπαρὰ ἰο ογυς ν {86 [οτὰ αὔῖεν ἰδ ἔδαδί 
οὗ (Π6 Ῥαββονδῦ, θη [86 γον οὗ ΒΓ ηρΈΓβ, ΒΟΙΩΘ- 
ὔμπμοβ διπουηηρ ὑο ὑνο τα] οη 8, μου ἃ μαναὰ Ἰοῆ, 
Ὀυὺ στ γ6 ἐγυδίγαϊρα ἰπ ἰμοὶς ἀοδίρτι ὈΥ 186 ἔΆγοΓ Ὁ ]6 
ΟΡΡογίυἱΥ βοοῃ οὔετοα. Εγα]α, οἢ (86 ΘΟὨΙΓΑΙΥ 
((ὐδεολίελίς Ολγίδίμδ᾽, Ῥ. 410), ΒΌρροβεβδ μαὲ {μὸν 
ἰπιοηάρὰ ἰο ογυοὶγ Ηΐμλ δοΐογε ἴῃ ἔραβί, δα δοίιλ}}γ 
αἀἰά βο, νἱΖ., οὐ ἴμ6 14 οὗ Νίβδῃ. ὙΤθγο ἴβΒ Ὸ ἀουδὲ 
ἰδὲ (86 ποσὰϑ μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ποί αἱ δε ζεαεί 
δάπλὶὶ οὗ Ὀοϊὴ νἱονβ, Βαῖ πη (Π6 ἰαιίον οαβ6 τὸ που]Ἱὰ 
ἴηνοϊνο (ἢ 6 Κυμορϊβίβ ἰῃ βο σοπίγασϊοίΐοι : δπὰ ἴθ 
[Π6 ὕπ|6 νγὰ8 ΔΙΡοδ αν 80 ἴδ δαγναποοά, (μαὶ 186 ρθο- 
δον, ΠΌ86 ἰυμηδ (πον ἔδαγοα, τηυδὺ πᾶνα δ γον 
6 δἱ Ψογυβαί θα ὙΠΟ {Π6 ΕΔ οα τη τ βοϊ να ἰὸ 

οὐπιοὶ ἐγ ΟἸτῖβῖ, [ἢ ΔΩΥ͂ ο456 {Ποὶς ψΟΣΒ ἰῃ τον. ὅ ἰτη- 
ὉΪΥ αὶ (Π6Υ δὰ πὸ γε σίοιιδ ΒΟΓΌΡ]68 δραϊμαὶ ἃ ρυῦ- 

5 [Οοπρ. Οτὶϊ, Νοίο, Νο. 8, ῦσνο, ν. ὧ9.--Ρ, Β.] 

ΤΗῊΗΕ ΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

Ἰΐο ὀχοσυϊξοι οὐ ἰ86 ἴεααι, υυϊ ποῖὸ τοδίσαϊπρὰ 
ΌΥ τοῦ 65 οἵ ΡΟΪΪΟΥ ἀπὰ οσρούϊθηου. ῬσοΟῦΔΌΙΥ 
σχθουοηβ αἰ ἴαῖζο ραοα βοϊηθίΐπηθϑ οὐ ἰρἢ ἔεεῖ- 
ψαἑθ---δ το ρίουβ δοίδ, δὰ δ ἃ ᾿δγηΐπρ ἰ0 [Π6 Ρ60» 
ΡΙ6. Τὴ ΔῊ ΠΟΠΟΓΘ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ὈΤΟΒΙΠ6 ἴδοι, 
Ἠεροδίρρυδβ τεϊαῖεδ ἱπ Εὐυβοῦ. π᾿ δ. Απεῖ, ἰ!. 23, υἱὲ 
Φδιηοβ ἴῃ6 Φυδβί, (86. Ὀτοίθον οὗ (πὸ [,οτὰ, τδδ βίοηοὰ 
δηὰ ᾿]Ἰ]οὰ οὐ ἰθς ἀΔΥ οὗ 6 Ῥαββονοσ, ὁδέέ δθοτο, 
Ρ. 466. Οομδοαυθηι)ν (18 γοτδα οδηῃοΐ 6 ῥτοσβοὰ 
88 8} ΔΙΓΡΟΠΙΘηΐ ἀρδϊηδὶ (86 νἱοὸν ἰδὲ ΟἸιγῖδί ἀἰοὰ οἃ 
186 1δὲὰ οὗ Νίϑρη, 88 ἱβθ ἀοπα Ὁγ Βοος διὰ οἱ μετ 
ὙΠῸ δανοςδίθ ἔπ 141} ἃ8 (ῃ6 ἀδγ οὗ {6 οτιοίδχίου, 
--Ρ. 8] ᾿ 

ῬΟΟΤΈΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1. δεεκυβϑ ἱπ αἰνίπα δαδύτασοα σον ἴου ἀεαίλ, 
ἔδυ ἶδν τὶ 16 {εἶτα οὗ Ηἰ8 ἀοδίἢ : σὰ] Ηΐ8 ῦς 
ἄθγοσβ ἐβοιηβοὶνοθ ΚΠΟ ποὶ ὙΒΙΓΠΟΣ ΠΟΥ δΓῸ μιο- 
οοϑα ης. 

ὦ. Φοβὺβ ἰῃ6 τοὶ ῬΔΒΒΟΥΟΡ, Οὐὁ Ῥδβοδὶ [διρῦ, 
Ἄϑεὲ δΌονο. 

8. Το Βαημοάγη, ἴῃ 118 ἀἄοοσοο: “οί οκ ἰδε 
βαρι"" ἰδ 106 ἴγρθ οὐ 188 Ροῇοῦ οὗ ἃ εἰδΐυὶ ποιὰ, 
ὙΔΊΟΒ 8 ν᾽ ἸΘῪ πιονεὰ ὈΥῚ τἴθ6 ῬΟΜΟΓΒ οὗ δοὶϊ, διὰ 
Ὀγροὰ πλῖμον ἰΠ6 Υ π|1] τθοσο ἱπυροι που ὶν ἴθδη ἰιρεϊΐ 
ἀρβῖγϑα. 

4. Ιῃ [06 πὰῦ οὗ οὐοάΐεποο, Φοδὺ8 σατὴθ ἰο ἰδ 
ἴεδεὶ οὗ [09 Ῥαδϑονυεσ, Ηθ ν 8 βορδχαϊοὰ ἔγοσῃ ἰθ6 
ἰθῖαρ]θ, Ὀαὲ ποὺ ἔσοῃ ΗΐβΒ ῥῬθορὶθ δηὰ Ηΐ5 τεϊϊ σίου 
ΟὈἸ καίομβ δὰ ουβίοτωθ. Α8 δὴ [βγϑδοὶϊο, Ηδ ταυβὶ 
Κοορ ἰ86 ἴδαϑὶ ἱπ Φεγυβδίοτῃ ; δι μβοῦρη (μὲ ἴδαδὲ 
Βῃουὰ γοϑυϊδ ἰπ Ηἰΐβ οὐ ἀθδι. Απὰ (μὲ8 τοσγ ἴδοὶ 
ΤΩΔΙΚΟΒ ἰῦ δὴ ὉπίθῃΔ0]6 ποιΐου, ἰμαὺ οδβυδ κερὶ ἰΒς6 
ῬΆΒΒΟΥΘΡ ἃ ΑΔΥ ΘΑΥΪΟΡ (δὴ νὰ8 ἰδ6 ουδίοῃη. Ηδ 
που] [Β6ὴ ἴᾶνο ΔΥΌ ΓΑΣΥ δ᾽ οσοὰ δηὰ Ὀο]ϑὰ δἱ (6 
δηὰ [Π6 οζ8] ργοργίοιυ οὗ Ηΐβ σμοὶς "6. Ηἰἷδ βυν- 
Τοἰϊβαίου ἴο {86 ἴὰνν Ὀγουρ)ιὶ Ηΐπ ἴο Ηΐβ ἀδθδί. Οὐδ. 
οογηίησ (86 Πρ ἢ Ρυοβιν οἴἥος οὗ ΘΟ γῖβι, δορασο 
ἀορτοδίοδὶ ἰγοδιϊβοβ. 

ΠΟΜΙΠΈΕῈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

στε, ἱπ ἴ86 ἢ.}} δη εἰρδίΐου οὗ Ηἰδ ῥυἀ]οΐα] ρίοτγ, 
86 ὑτορασοὰ ἴος ΗΪΐβ8 ἀθδίῃ: 1. Ηθ ἰβ ποίεὶ ἱ 
ΓΕΔΑῪ [Ὁ ἀθδίῃ: 2. Ηθ ἷβ οπ ἰλαί ἀοοομπέ τοθὰγ ἴοῦ 
ἀεαιὰ. Τὸ αἰνὶπθ δβδεύγαπος οὗ ἰμ6 1,ογὰ, ἴῃ οομίσδεὶ 
πῖιῃ (6 Ρογίδοὶ δὰ Πο] ρ 688 υποοτίδἰ ιν οἵ Η]9 εὐ 
τηΐ68 : 1, ΤΠ ἐποὶ 1661: (α) Η6 δ8 ἰΠ6 βαοτῖβοο ΕπΠΟΤΒ 
[86 ἀδγ οὗ Ηἶΐ ἀοαῖω, πηΐϊοῃ τἴἰμ6 ταυτγάργογβ ἰμεζω- 
86 |Ιγ 68 ἀο ποὺ γοί ἱκποῦ ; (ὁ) Ηδ τρδγκβ ουϊ ἃ ἀοβηϊιθ 
ἄγ, πὶ οἢ ἸΠ6Υ ὈΥ͂ 1μεἷρ ἄθεγθα 'π οουῃο! τοΐοςί. 3. 
ΤΟ οχρ δπαίίοι οἵ 86 ἔποί : (4) ΟἸτἶβὶ 18 ρογίεοι 
τα ἶδτ πὶ (86 δρίτγὶϊ οὗ βοτίρίυγα (186 τροδηῖην οὗ 
116 διοϊοηὶ Ῥαββουςτ).-- ἢ 1ἴη6 σογογητηοεὶ οἱ Ηὶδ 
διδὸν (Η 8 ΚΟΥ Β ἴΠ6 τηδο ΠδΙ] 018 οὗ 186 ρόπεῖβ οἵ 
601} ἰο τσ ἨΠ8Β Θποπλϊ88Β ἀτὸ ρίνοῃ ονοσ); (ὁ) Ἡ 
ΘΠΘΙὗ68 ΒΌΡΡΟΒΘ ἷπ (πεῖν ἀοβροίἑο ΘΟΈΠ5618 τῃδὶ {ΒΕΓ 
ἈΤῸ ΒΌΟΥΘ ΘΟΥ̓ΘΏΙΒ, ΜΠ110 (ΠΟΥ ΒδΥο ὈΘοοτὴθ ἴΠ6 μεὶρ- 
1685 ἱπϑιτυτ ΘΒ οὗὨ Π0]] ἢΠ6]] 1156} Κποπβ ποὶ αἱ! 
ΚὨΐηρδ, δηὰ ΚΠΟΥΒ ΨΤΟΏΡΙΥ 811 ἰμδὲ ἱξ Κυοπε; ἰἰ ἰ5 
ἀφογορᾶ ὈΥ ἀοἂ ἰῃδὶ ἰὑ Β.4}} 6 ΠΟῪ οοπάειιποὰ.--- 
ὙΥΒδὺ [8 ἰϊ (μαὺ {π6 Ιμοτὰ ᾿ΔΥ8 τοδὶ βίγεβθ Ὁμοῦ π|ιοῶ 
Ηδὸ δῃηηούῃοοβ ΗΒ ρϑβϑίου ᾽ᾧ᾽ 1. Νοὶ ὑπαὶ Ηο που ά 
6 παϊϊοά ἰο ἐπα ὀγοβϑ; Ὀαυΐ, 2. {δαὶ Ηδ ββου)ά ΡῈ "δ- 
ἰταγοα.---Ρεγέθοϊ ἱσαϊ ταουγτίηρ οὐοσ ρμογίροι (Ἀ186- 
Ὠοοα ἰῃ (Π6 ἀοορακὶ ρτίοἶ.---ΤῊΘ βυβδογίηρ οἵ (Ἰπδὶ 
186 οοῃδυχηγηδίδοι οὗὨ 4}} ΦΌβερ Β βυΠΈΓΙΡΒ: ἴὸ ὃ0 
δείγανοά αὐτὰ εοἰά ὮΥ ΗΐβΒ ὈτοίΠτοΏ,--- 8 ὑποουμροοὰ 
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οοπἤῃβίοι οὗ [π6 Ηἰκῖι ΟΟπ)ο]].---ΤῊΘ ΠΡ ΠΡΕ ΒΕ οὗ 
ῬΟΙΙ͂ 8. πῖιῃ (6 ΟΒΌΓΟΙ τηυδὲ τυΐῃ ὈΟΙΔ.---Τ}6 ἰαϑὶ 
εἰιὔπρδ οὗ ἱμ6 Φο τ βὴ τυϊΐηρ Οὐυποὶ! ἰπ 86 ΟΒυτοῖ, 
δοοογαΐησς ἴ0 ΜΑΡΙΒΟΥ : 1.4. οουῃς]]} τὶ ουΐ οου 50} 
ἀονοίοθα ἴο βυ 7 (οἢ. χχνὶ. δ); 2, 8 ββδιῃθίθβα 
οουμοῖ!, ἀονοιοα ἰο Ἰγίηρ δηὰ οα]υταοηϊαιίοι (οἰ. χχυϊὶ. 
1); 8. ἃ ρτοβίργαίο οουμοὶ}, ἀονοίοα ἴο ΒΥΡΟΟΥΙΒΥ (6 Γ, 
τ: 4. ἃ. ὈϊΪΪπὰ οσουμοῖ!, ἀονοίοα ἴο ὈγΙΘΘΓΥ (οἢ. χχυ]. 
12).--- 6 ρτοαίεϑι οὗ 4}1 ᾿ῃβυτγτθοῖοη8 (ἀσαϊηδίὶ [ἢ 6 
Ἰμογὰ 8 Αμποϊμιθα) Πυυβὲ Αἰγαγβ ὍΘ ἴῃ ἀτγοδὰ οὗ (86 
ῬὨδηίΐοιω οὗ ἱμβυγτθοίίοη: 1. ΤΏΘΥ 11ΠῸ ΤΠΟΙΏΒΟΙ͂ΥΤΘΒ ὑὉ 

ὁ ἴπ6 [βογὰ ἢ δῃά, 2. Ὀσαπα {6 Ῥοβϑβι}]6 ὑρτὶβ- 
ἱπρ ἴον Ηΐ8 ἀοΐδῃοθ ἃ8 γθὈ 6] ]Ἰοῃ.---ἼἼθ ΒΒ ΔΙΙΟΥ ἴΆΓΟΘ 
οἵ Βἰογαγοῃῖολὶ ρῥγίάθ οὐπάριηποᾶ : 1, ΤΌΘΥ τη (ΠΘῪ 
68} ὑΥἱα ΡΠΔΠΙΪΥ͂ τΓ186.---[(α) τὶ ἢ οἰΓΟΙ ΒΔ Π66Β ; (δ) 
σπῖτι τηοῃ ; (6) τὶ ἢ βίη. 2. ΤΉΘΥ ὈΘΟΟΙΩΘ 8 βρϑοίδοὶθ 
οὗἩ ἱυάρτηρηὶϊ,---(α) τουδὶ ἀπΐοτθβθθη δοοϊάοηϊ ; (ὐ 
ἐπγουρῇ ἴ86 Βρὶ 18. οὗὨ 86}} (πογκίπρ ἴῃ π6 8500] οὁ 
Ψι448) ; (ε) ̓ ῃγουρἢ [86 Ββδογρὰ βιυρογνίβίοῃ οὗ ἀοα. 
--- Το σουμβ86ὶ οὗἩἉ [86 τυἱ᾽οκοὰ βοὺ δἱ πουρῃῖ: 1. 10 
ΔΔ1 δυσοοθαβ ({Π6Υ ἰδκο ἰῃ6 Τμοτὰ τὶ βυθ.}}γ); 
ὦ. ἰδ βοοιηϑὰ ἰο δυο βυοοοροάρα Ὀδογοηὰ ὀσχροοίϊδ οι 
(86 Ῥϑορὶθ ταδὰθ δὴ ἰπβυστοοϊΐοι ἱπ ἐλεὶγ ἴαυον αἱ 
[86 6451): 8. Ὀυῦ ἰδ τὰ8 δβοϊαίυ ρὰΐ ἴο ΒΏδΙΩΘ 
(86 ογυςϊβχίοη οὗ ΟὨτῖϑὲ αἱ 118 ἔδαβὺ νσδϑ [86 δῃὰ οὗ 
811 (Πεἷτ ἔχφρυ θέε ψατηΐηρ ἱμουραί, (πδὺ [86 οὐ- 
ἀυγοον οὗ ἴπ6 618 τοδορ θᾶ [18 οἰΐπιασ Ὀγθοίβοὶν δ ἴῃ 9 
ἔραβιβ, ἤθη Ψεθὰ8 οϑὴθ ἰὸ ἰδοῃ)---ΤῊὴ 6 αυοδίίοῃ, 
πΠοΐμοΡρ ΟἸσίβὺ Βῃοῦα αἶα δἱ ἐπ ἔραβὶ ἢ ΤῊδ 6ῃ6- 
τοΐθ8 ΒΥ: “Νοὶ δὶ [86 ραβδὶ; ̓) 1Ἀῃ6 [ωοτὰ ΒΑΥΒ: “ΟὨ 
ἔιο ἔδαβιίιδυ, ἀπ πὸ οἴμον," ᾧ ΤἼδ οοττυρίοη οὗ 
[6 Φενν 9} [οδβίβ, ουὐ οὗ νϊοῦ (ἢ6 ργτοδὶ ΟὨ τ βδη 
ξοαϑίβ δύ βργιηρ: ἀοοά Ετάδγ, Εδδϑίον, Αβοοηβίομ 
Ῥαγ, δηὰ ὙΥ Ὠἰιδυπίϊά6.---ΤῊΘ. οουηβοὶ οὗ Οοά, {Πα 
ΟἸτίβὶ βῃουϊὰ ἀΐθ δ 186 ἴδαϑί οὗὁἨ ἱπῸὸ Ῥϑββονογ. 1. 
ΤΊ6 δρροϊηιπιοηὶ: (α) ἷῃ ἴδπθ ΠοΙοδὺ ρίδοθ οὗἨ ἴῃ 
δδγῖῃ : (δ) δ [8286 Βίρῃοδβί ἴδαβί ; (6) ἰῃ (86 ταϊἀβὶ οὗ 
ΔῊ ΔΒΒΘΙΔΟΪΥ Μ ΟὮ τοργοϑοηϊοα ἰπ6 τ80]6 οὗ Τηδῃ- 
κἰπὰ ; (4) ἰὰυδβ πίτἢ ρΡεγίθοι ἤθι ὥ. ΤῈ τϑάδοι : 
(α) ἔον [86 τοδὶ ζδίίοη οὗὨ 8411 {μ6 βυτ 018, θβρθοίδ!!ν 
1:6 Ῥαββοσοσ ; (δ) ἴο Ὄβϑίδ 8 ἰπδὲ (6 1δαϑὶ οὗ {86 
ἐγρΐοδὶ ἀο!ἐνοσδῦοα 88 Ομδησοά ἰπίο ἴΠ6 ἔδαβί οὗ ἴῃ 8 
ΤΟΔῚ] τοἀοταρίξοι ; (6) ἴ0Γ ἃ τηδηϊ ϑϑιδιίοη οὗὨἨ {μ6 λιάρ- 
τοιοῦ οὗ {λο που, διὰ οὗ 186 γοοοποϊϊϊδίοη οὗ ἰῃ68 
ποῦϊὰ, ἰπ (86 κχτοδίοϑι δΒΒΘΙ Ὀ]}Υ οὗ ὅονγβ πὰ (ὐθπίϊθα. 
.---οα σβὴ τπαΐζο βδουΐβοοβ οὗ Ηΐβ οὐτ, Ὀὺπὶ Ηο ἀοοδ 
ποὶ ρἶνα ἴμοῖὰ υρ ἴο Βοοτοῦ τηυγάογ.--- ΠΥ τηϊρἢν οτγὺ- 
αν Ἡϊτα ΟΡΘΏΪΝ Ὀοΐοτο 411 η6 που]; θυ Βοογοι 

᾿ς ἀο δΤΔΥ πὶῖῃ Ηΐτω [Π6Υ οουἹὰ ποῖ.--- ΤῊ ὈΪ]οοά οὗ {π6 
Βαὶπίβ ἀοϑϑ ποῦ βίῃ β ΘΟ ἰπίο (86 στουπὰ ; ἰὑ ρυὺ- 
Ἰοῖν βονϑ, δὰ ργθΔΟ 68 δ]ουά, 

ες Α(αγζο :--- τι 8 πουὰβ ᾿ὨΒΟΡΑΤΑΌΪ6 ἴσοτη Ηἱβ 

.[Ξἴνὺ γαϊλοβον" Παίδ,--οἷπ δολατηίοθεν Παζλὰ---οἱἢ, ταιοὶ- 
αΐ)»--οἱ ἔοδϑον" Ἤ, δέπίοδον" Παίλ,-- 

4 [ΓΘ ἘΠθ πα, οἵὗὅἨὨΘ δοῦγΒΟ, 01} 08 [ἢ 9 ΘΕ ΤΟΠΟ]οσίσα! το 
μοϊὰ ὉΥ 1,δηχο, Τποίποῖ, ὙΙεβοῖοσ, δηὰ ΠΗ ΩρΕιΘ ΌΘΥΩΣ, 80 
Ἄχ προὸπ ἔμ 1δῖῃ ΝΊΒΔη 85 19 δ οἵ ογιοϊχίοη: Ὀὰῖ [ξ 15 
οὗ πὸ δυδὶὶ {{ ΟἾτίδε ἀϊθὰ οἡ ἴπο 140 Νίδδη οὗ Ὀοΐῦσο (09 
ΤορΌΐϊδ δον Ῥάβδονοσ, δοοοταάϊης [0 ΒεΥΒΆγιΏ, Εὐταχά, 
ΒΒ δοκ, δὰ οἴ 13.--". 8.] 

Βυ ΓΙ ΡΒ.---ἩΔΡΡΥ Π6 Ὑ8Ο, ὙΒΟΩ 8 ἀραὶῃ θοσηοβ, 
68} 80 Δ Πολὺ δρουῦ ἰΐ τῖϊῃ δΒαιβέβοι 0}.--- 
ΟἸγϑὺ νουἹὰ βυδὲν δπὰ αἀἷθ δἱ ἰ86 Ῥδββουοσ: 1. Βο- 
οΔ 086 [6 ΡΑΒΟἢ 4] ἰδ Ὁ τγχαβ α ἰγρα οὗἉ ΗἰτΒο ἢ, 1 Οον. 
γν. 1: 2. ἰδὲ ΗΪΐ8 βυβοτίηρβ δηὰ ἀθαϊῃ στοϊριιϊ τῃ9 
ΒΟΟΏΘΙ 6 ΘΥ̓ΟΓΥΤ ΘΓ ΚΠΟΤ.---Ζεἰδέλ .---1ὴ [6 ὅγβὲ ᾿ 
Ῥαββόυοῦ, (86 ΙΒγδο]ε5 τόσο Ὀσουρῆς ουὐ οὗ [16 |1- 
ΘΓᾺ] β᾽ανοῦυ οἵ Εσγρὶ: ἴῃ 1Π6 ᾿α8ὲ Ῥαββονοσ, ΟἸγίβὲ 
Ὧ88 ἀοἰϊνογοὰ 8 ὈΥ ΗΪ5 ἀσδί ἴγτόσῃ βρίγῖ[18] ΒΙΔΎΟΓΥ, 
Τιϊυβ 11. 14, 1ὅ.---ΟἸγίβι ἀοὶρηίοα ἴο βρϑδακ οὗ Ηΐ 
Βυ ΥΙΠσΒ : ἰοῦ ὰ8 ἀ οἰ ἰσ ἢν ἴῃ Ὠραγίηρ οὗὨ ἴποπὰ, οϑρθοῖδῃ 
Ιγ ἀυτίηρ μοηϊ.---ΤῊΘ στοαῦ πλ888 οὗ (86 ΗἸρὮ Οουμποὶϊ 
ΔΓΘ ΒΡΟΙΚοη οὗ (ΝΙ οοάοτημβ, Φοβορὴ οὗἁὨ Ατἱτηδίῆοδ, δπὰ 
ΒΟΙὴ6 ΟΥΠΘΓΒ, ΘΓ ΘΧΟΘΡίθ64) : ΠΔΡΡΥ͂ (πΠ0390 ὙπῸ ἀ0 
ποῦ ΤΆ 6 {Π6ΙΏΒΟΙΥ ΘΒ ΡΘΥΪΔΚΟΥΒ ΟὗὨ [Π6 8η8 οοταγ δὰ 
ἴῃ 186 ἔγαιογη τ οὗ ποῖν ΟΟ]]οᾶρσι68.---Β]δί, ἸΡ ΤΊ, .--ὸ 
ΤΏ πογϑὺ ὶο Κ ῃ058 8. ῥσδοιβοαὰ δὶ τῃ6 ταοβὲ ΠΟΙΥ͂ 
ὉὈΤΏΘΘ : ἸΏΘἢ ὭΘΥ͂ΘΥ ΟΪΔΥ δηᾶ ἀρ δυο ἢ ἰὨοτηβοῖνοβ, δὰ 
ΤΌΡΘ ΤἸ0Γ6 ἰῃ ἰηϊαυϊίγ, ἴμ8Δῃ οἢ ἰπ6 ζοαβί- 8 γ8; Ὀαὶ 
ὙΠ δὺ ΟἹ ΟἾΒΟΥ ἀΔΥ̓Β 8 Β΄ 0]6 βίῃ, ΟἹ δ ἢ ἀλΥβ 18 ἴθ 
ζο]α,--- (ἀπδίεϊῃ :----Τ 6 νἰϑί 016 ΟΠ ΌΓοῖ οὗὨἨ ΘΟ τῖβὺ ἸΏΔῪ 
ΤΟΘΟΣ ΒΟ ΟὮ ἃ ροΐηϊ, ἐμαὶ 118 τηοϑὺ δηλ ποηΐ δηα: στοαῦ 
οβῇ ΤΠΘΙΡΟΥΒ ΤΩΔΥῪ ὨΟὺ ΟὨΪΥ ποῖ ἰοϊοταῖθ ΟΠ γῖϑὲ δὰ 
Ηΐβ ἰγυαῖμ, Ὀὰὲ ουθη βοαῖς 0 ἀθϑίγου ἰΠ6[1.--- Ομοδποΐ ᾿ 
-͵-ἼἼ Βα δυτηδῃ Βοῃθηγθϑ, (ὐθῃ. 1. 20.---- (ἀπδίεὶπ :--- ΤῊΘ 
δηοίοαῦ ΠγΥροογ ἶσα] βουροη 5 ἘΠ Ὴ  {νογ. 4, ΌΥ δβυῦ- 
1102), ἄθῃ, 1, 1.---- Ζοὶκέμδ :--Τ 9 ποῦ]ὰ οδΔῃ ὈΘΔΓ 
πὶ 9618, ΘΟ π.1165, ΤΌΓΚΒ, ΕΡίσυσοδηβ, θὰ ποὺ πὶ ἢ 
{6 Βομποδὶ πὶῖη65868 οὗὨ συ ἢ..---ΤῊο ΜοΒδβ'8}) γγὰ8 ἴὸ 
ΒΌΒΟΙ δηὰ ἀἷθ ἴῃ ἰδ τιϊάἀβὲ οὗἩἨ ἃ στοδΐ συ ἰΐααο οἵ 
ῬΘΟΡΪΘ.--- Ογαγιεν :-- -Τὴο σουμβοὶ οὗ [Π9 ὙΠΡΌΑΙΥ Ρ489- 
68 ΔΙΔΥ, Ὀυϊ 1τ[06 ἀδοτοο οὗ ἀοα 584}} βίδῃηα.-- -Π - 
ῬΣΙΘΒΟΥ ρῥγίοδίβ," πο, ἰηβίοδα οὗ διἰοπάϊησ ἴῸ ἀοτο- 
Ἰοπ, δὲ ἀθδιϊηρ ἰπ ροΪ ἶσα] δπᾶ οδιΐπιοβ ἰδ ]1οα] 
ΒΟΒΟΙΊΘΘ. 

Ἡεμδπεν :-ττ ἵ ἰδε86 βαγίπσε (γεν. 1). Ἠρδ Βαὰ 
ἰοϊὰ Ηΐβ ρθορὶα δπὰ ΗΪ8 ἀϊβοῖρ]68 δ} ὑπαὶ γὰ8 ποοάξῃ] 
ἴογυ βαϊναίίου, δη ἃ ἤδαὰ δοπβιτηρθα 811] ΟΥ̓ ΤΟΓΚΒ δηᾶ 
ΤῊΪΡΆΟ]6Β : ποίην ΠΟΥ͂ τΔ8 Ἰαῖν Βυΐ ἰ0 αἀἰ6.---ΑΙ 6 Βρο ΚΘ 
οὗ Η!5 βυδεγίημβ, (Βαὺ ΗΒ αἰβεῖρθβ τηϊσῃὶ 560 ΠΟῪ 
Ἰ1|16 σῆδηοα μπαὰ ἰοὸ ἀο τὶν ἰποτὴ, Ὀὰΐ {Ππαὺ 811 γὰβ 
δἴνοσς {86 Ὑ|}} οὐὁἨ ΗΪΐ8 Πολύ ἘδίΠοΥ,----Α ραϊίοτη ἴο 
5. ὑπαὶ νὰ Βῃοι]ὰ δοσυβίοιῃ ΟὔΣΒ τ 8. ἴὸ ἰπϊης ἀπά 
ΒΡΘΔΙς πὶιϊμουΐϊ θα οὐὁἨ Οοὔγ ὅπ] βυ βου Πρ. --- ΤΉΘΥ 
Ἰδουρῃῦ ποῖ ἰμδὺ Ηδ ν}} ΚΘ 4]1} ἰδὲ 39 Ῥαϑϑὶ πα 
ἴῃ ἰμοῖν οουποὶ!.--- ΤῊ ΕἰσζΠΕΣ ἃ σηδῃ τἶβο8 ἴῃ ᾿ἰηἤπθηο6 
διηὰ δυϊπουῖγ, [ἢ 6 στοδίον 18 ἢΪβ8 ἸΤοτηρίϑιίϊοι ἰο διαθὶ- 
ὕοῃ, ῥγίάθ, Ἰονσα οὗ ρΡογοσ, δῃὰ θῆνγ.-- - 086 ὙΠΟ 8.0 
τοϊσῃ νυ ἰὼ [ἢ 18 πουϊά, 118 στοαῖ τθη δηὰ σΌ] ΓΒ, δΓΘ 
ΤΩΟΒΙΙΥ ἰπαϊβροβοὰ ἴο 8ΗΥ͂ ΠΟῪ δῃα Ὀοιΐϊον οτγαΐῃδηοθ. 
--δλν οὗ ἴῃ 6 ῬΘΟΡΙΘ: Υἱρὸν δῃὰ ΟρθΏΠ 6585 8.6 Ῥϑοὺ- 
᾿ἴδν ἰο 186 τσμίθουϑ σαι186.----“ Νοὶ αἱ ἴῃ6 ἔοαϑί :" [89 
ξοδβὶ τδϑ ἴῃ 6 στοὴρ (ποθ, ποῖ Ὀδοδιβ οὗ ΒΥ δα οὗ 
αοά, αὶ Ὀοοδυδο οὗ ἰδεῖν ἔϑασ οἵ Ὡϑη. ΤῈ ἀθοῦθα 
τουδὶ μᾶῦθ οοδὶ ποῖ δίϊος 81} Βοθ ὑϑηββ οὗ ὁ0» 
ΒΟΙΘΏ66. 

4 [ΤῊἴ8 ΘΟΠΊ68. ὭΘΑΓΟΣ ἐδ οτἱ βίη]: Οέδέζοδο Θοίσέολα, 
1.δῃ ἕν ἙΔΙΩὉ. ἴτ8].: ὕηπερίγέέωαξ οἰογές.---. Β.} 



ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΎ. 

ΒΕΟΟΝῸῺ ΒΕΟΤΊΙΟΝ. 

ἸΤἸῈΕῈ ΑΝΟΙΝΤΙΝΟ ΑἹ ΒΕΤΗΑΝΥ. 

ΟἜΑΡτΕΕ ΧΧΥ͂Ι. 6-16. 

(Ματῖς χὶν. ὃ-11 [μκὸ χχὶϊ, 8-6; δοδι χίϊ, 1-8.) 

6. Νον ψἜθη 96808 ψγ͵88 1π ΒϑίΠΔηΥ, ἴῃ {πὸ Πουδα οὗ Κἰτηοη {886 ἸΘΡΘΓ [ἴσαν ἄδγε ργεντίουθ, 
ἢ οῃ ϑαιυγάαγ], ΤΊΘΤΘ σϑιηὴθ ὑπίο Ὠϊτα ἃ ῬΨΟΙΊΔῺ ΠΑΥΠΡ 8 Αἰ θαϑίου ὈΟῸΧ οὗ ὙΘΓΥ͂ ὈΓδσιουΒ 

οἰπ πιοπί, 8η4 ρουγοα ἰῦ οἢ 8 ᾿ιθϑ, 88 6 8βαύ δ τηϑαΐ [τϑοϊ πα αἱ (80 ]6, ἀνακειμένου]. 
8 Βυΐ ψῃθη ἢἷ8 [186] ἢ ἀ͵86 1068 βαὺν ἐξ, [ἸΘῪ δα Ἱπαὶρηδίίοα [υγθτα ἱπαιρτιδηΐ, ΟΥ̓ ἀἸΒρ[ 689. 
9 εἀ, ἠγανάκτησαν], δαγὶπρ, 1Ὸ ψΠαΓ Ρύγροβα (5 118 σψαβίο ἢ ΕῸΓ (18 οἰπίχαοας ἤ ταῖρὰὶ 
0 ᾶνθ Ὀθθὴ βοὶα ῸΓ τὰὰοἢ, ἀπ ρίνθῃ ἴἰο ὑμΒὸ ροοσ. Ὑ͵ ἤθη 6805 ἀπαετβίοοα 12, ἢ6 [Απὰ 

οϑιι5 Κπονίπρ 10, γνοὺς δὲ ὁ Ἴησ.] βδ1ὰ ἀπέο (Ποη), Δ ὮΥ ἔχου] γα {Π6 τχοπιδῃ Ὁ [ὉΓ 586 
παῖ πτουρηῦ ἃ ροοα ὑτοτῖκ ΡΟ π106. ΕὟΓΣ γ8 ᾶγθ (08 Ῥοοῦ [1118 ΡΟΟΥ γ8 ΙΔ Υ6, τοὺς 
πτωχοὺς ἔχετε] ΑἸ νΤΔΥ8 Ὑγῖ1} γοὰ; Ὀαῦ τὴ γὸ μδνθ ποὺ δἰνγαγβ. ΕὟὉΓ ἴῃ ὑμαὶ 8ῃ6 μιδίὰ 
Ρουτοὰ [1ὰ Ρουτίηρ, βαλοῦσα] {18 οἰπίτηθηῦδ Οἢ ΤΩΥ͂ "ΟΑΥ͂, 8η6 ἀϊὰ ἐξ ῸΓ τὰν Ὀυπαὶ 
[ἴῸΓ ΤΩΥ̓ ΘΙα ΔΙ πιπηθηΐ, ΟΥἮ ἴ0 ῬὈΥΘΡΑΓΘ [ῸΣ ΤΥ 0114], πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με]. ὙεΠΙΥ] 
ΒΑΥ͂ υπίο γον, ΟὟ ὨΘΥΘβοθυοῦ {1}}8 ροβραὶ βἰ)4] Ὀ6 ργθδοιῃθᾶ ἴῃ ἢμ6 ψ οὶ τνου]ᾶ, ἐδεγα 
Β}.8}} 4180 {}}18, ὑπαῦ {}18 ὑσόσιδπ δίῃ ἀοὴθ [{Π|8 880 {Ππ|2ὺ 88}8 Βα} ἄοῃθ, καὶ ὁ ἐποίησεν 

14 αὕτη], Ὀ6 ἰο]4 [ὉΓ 8 τ, πΊ Σ]α] οὗ 6, ΄ Ὑθη οὴ6 οὗὨ {16 ὕνγεϊγα, οδ]] θὰ 465 ἸΞοαποῖ, 
15 τυϑῃῦ υηἴο {Ππ οὨιθε Ρῥτιθβίβ, Αμα βαϊὰ μϑπίο ἰλεηι, ἊΝ αῦ νν}}} γ9 ρσῖνθ πηθ, δῃα 1 π|}} ἀθ- 

᾿νοῦ λιΐπὶ απο γοα ἡ Απά {Π  Ὺ σονγοηϑηίοα τυ} ἢϊπὶ ἴοτ [Ρτοπλβαα 1114] ἢ ὉΠΙΧΕΥ͂ ΡΊΘΟ68 
16 [58}16Κ68]8] οὗ βιϊνϑυ". Απα ἴτοπι {μαὺ {ϊη6 ᾿6 βουρσ!ῦ ορρογίαμιςν ἰο Ὀδίγαυ Ηἰπι. 

2 ΨΥ. 8.--- Τὰϑ ἴον Π|9; αὐτοῦ θείης οτη!ὐοὰ μότο δηὰ γον. 46 ὉΥ ἴδ Ὀοϑὲ δΔυϊδον (68. 
3 οι. 9.-Αα-, Β΄. Ὁ., 1... δηὰ οἶδεν δ33., οταί: τὸ μύρον, οἰπέπιοπί. [ϑο δἷδο Οοὰ, Βίπαίξ. τ] ἢ τοθὰβ δἰ τωρ τοῦτο, 
δ ον. 16ὅ.--[Ὁτ. 1δῆμκὸ ἱγδηδιδίεβ ἔστησαν αὐτῷ: εἰδ δείκίοπ, ἐλιπ αἰια, ἐ, ὁ., ἴΠον δρροϊπίδὰ οὐ ἥἄχεὰ ὑροῦ {δε 

ΕΙ ἴον ᾿ἶπι, ἔθ ΟΥ δοσυγο οὗ Ὀγοτηϊβοῖ ᾿ἰπι. 80 ὙὈΙΚΆΙΑΙ ψτηΠη 8 (ἐπ ἴοο.,, ΤΠ ΟΠΉΤΊΒΟΙ, ΓΌΝΟΥ ἙΟΥ͂, Οτοιίυκ, ΕἸδοει, 
γἰῖζϑοθο, Αἰωτά, εἰσ. Τ 86 Οἴ6Γ ᾿γαπδίδιίοη ἰδ: «οεἱσλεὰ ομΐί ἐο λέγα, βο ἙἘαϊ χα, ἾὟ δι] Ρρομά εὐικοῦροα, 

σανιοάσεη, Μαῖῖ. σστὶ. 15), Βτγοϊβοδ) ποίάδυ, Κα ποοὶ, ἀο Ἦ οἵἵο, σαι, Ἀέογου (866 ἀπ ἐπεδα ἴὼ ἴδ δξδοσ. οἰ α)" Ἑοθίηφοα͵, 
Τὶ “. Οὐπεηὶ, Ἦ οτάβογια, οἷο. Οοσιρ. ἔΠ6 Γεαίοα, δὺῦ ἵἴστημι; Ὑ͵εϊδιοίη ἐπ ἰος.; πον, 8. 1. ΤΡΙ Δ. ευὺῦὺ Θεϊά; 
δὰ αὶ κοῦ αὐ Δμγὶρ. Εασπι, Ὁ. 2855: “ φυεέ απο χμαίο δυδέϊποδαΐ ἐαατηΐπδ, σι μδούπφυο τοὶ Ῥομπ ως αα ἰεδταια 
αοίἰηιαΐμνια, ἀἰσεδαΐων εαἰεπίο στ ᾷ ν οἰίαπι σσέογίδιω, Ποροάοίο ἐΐ. Ὁ. 185, 89, Ῥίαέοπέ 86 Κοριδὶ, α. ». δο!. Ὁ... ᾿-Ὁ 
ἐθγΡν8 .οδέ σασαοὶ. 6, ἱστᾷ με ἐν ζυγῷ δικαίῳ." Οὐτρατα, Βοτογοσ, Ὦτγ. 1ζδησο᾽8 οὈὐθοϊίοη ἴο Μογοτ ἐχρίδα» 
(ἴου ἰῃ ἴδ9 Φῖδεσ. Δοέεα. Τὸ ἐμ τῆᾶν ὈΦ6 δή ἀϑὰ [μδὲ 86 συνέθεντο οὗ 1Κ6 δυὰ 1:9 ἐπηγγείλατο οἵ ΜΙ δτὸ σδίδοῦ [8 
ἴαυον οὔ ἴῃ βγεῖ ἐγ; Δ] ίοη.--- "Ὁ. Β.] 

«γεν. 15.-ἰ τ. Ταηκθ ἰηδογίβ Βογο δδλ δ ῳ' δίϊοου. Τῆο τριάκοντα ἀργύρια ττοτὸ ῬΤΟΌΔΟΌΪΥ δδογθὰ βϑῖεῖβ, ψδοὶ 
ὙΓ0Γ6 ΒΟΔΥΪΟΣ [880 [ἢ}6 δοΙπμτΊ0ῃ Β[16}( 615, δὴ ὨὮΘΏ6Ο ρδίὰ ὮὉῪ Το ζιϊ.---, Β.] 

Οὗ δίσαουι ἴ9 ΘΡ6Σ.--- ΓΟΌΔΌΪΥ 9 6608 ΠιΔὰ ἢ 68}- 
᾿ΈΕΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

γεν, 6. Νονν, τ Ὦθῃ θεν τὰ ἐπ Ἐοίμδην, 
οὐ ̓ ἰτ. : Απὰ ϑοεῖια θοίπρ ἐπ Β.---Οη ἴῃς βαϊυτάδ 
Ὀαΐογο [βἰχ ἀδύὺβ Ὀοΐοσα ἴμ 6 Ῥϑβδβουοσ, 866 ΦΉΒῃ χὶϊ. 1 
Μογονῦ, ἱπαοοά, ἐπ ῖκ5 ἐμαὶ ἰο τολονο ὑμἷ8 δροάθ ὁ 
Φοδὺ8 αὐ Βοίμδην Ὀδίοσο ἴπο ποῖθ οὗ ἔπηθ, υϑγ. 2, ἷβ 
8 ἀονίοο οἵ ἰ86 Ηαδττηοηϊδβίδ, ἔγοσα το 1[ὴ6 τότ ε οὗ 
γον, 14 Βῃου]ὰ ἢαγο ἀοίογτγοαά ἰμοπλ. Οογίδ]ν ἐμαὶ 
πουἹὰ 6 ἰτὰθ ἰἢ 1τη18 τότε ποτ ἰουμὰ ἴῃ γογ. 6. 

. Βα (δ τότε ἰῃ νοῦ. 14 το δη ΒΕ} τοΐδσϑ (0 [86 ὑτο- 
γἱίουβ δηοίηηρ. Α δἰ μυῖαν σοι Γοστ βϑίοι [0 ΔΠ ΦΑΣΙ ΟΡ 
οὐδθηὶ ΠΥ Ὀ6 ἰὈυπα ἴῃ Μίαϊι, χῖν. 8; 88 8ῃ δηῃζορα- 
σου ἱπ οἷ. χχυὶϊ. 1, Ὑθοσ ΜΟΥ Ὠἰπ56}Ὁ 18 ΟὈ]ροα 
(0 εἶνε ἃρ (86 οχίθγμδὶ βυυοοθαβίοη 

᾿ ΓἸΟΚΡΘΎΟΕΤΠ: “ Αἢ [πδΐδηςο οὗ "ἐσαρἐξεαίίοπ. ΤῊ 
Ιποἰἀδπὶ ἴοοῖκ ῥἴδοο θοΐοσο οὔν [τὰ ὈοῖΓΗΣ ΔΙ, θὰ δὲ. Μεαῦ- 
ἔδον ἰηἰτοάποορβ ἰς ἤ6 16 ἴο πλοῦς ἢ 6 οοπέγαδέ Ὀοίνοϑη δέαν 
δὶ μας 7δεαγοί. Φυᾶαδ ταυτγαχοτοά σαί πδὶ πὸσ (Φ 08 
χὶϊ. 4), θοοδῦβο 8ὴ)6ὸ μαοὰ Ὀοβίοτννοα οἢ ον Ἰογὰ ἴπ 0 ΟΠΘΓΙΠΖ 
οὔ ἰμἷβ ργθοίου οἰπιτχοπὶ τ Ὠοἢ τσ αν Ὀ6θη δβοϊ ἃ 70 
800 Ῥοῆςοθ (Ματγὶς χίν. δ), δῆά δὸ 5619 86 Μλδίου 170 ἘΠ Γ 
Ὀίοςοδβ οὗ δίϊγσονυ οὐ 60 ρϑποο."" Βυῖϊ ἰπ 1.18 οα8ὸ ΜΔΤΡΠΘῪ 
ἡγοῦ ὰ ΒΆνΘ ΘΧΌΓΘΒΑΙΥ τποοτοηοῦ ΨΔυὰδα ἰηδίεδά οὗ ϊο ἀἰ8- 
οὐρὶδα ΖΕ ΟΣΔΙΥ ἰὼ το. 8.--}Ὅ 8.] ᾿ 

᾿Ἐ σἂ ἐμἷα Βίπαοι οὗ κἷ8 Ἰδερτοβυ. Ηδ ἁπεὶὶ πῃ Βοίμδηγ." 
1 ἰ8 ἀδίυγαὶ ἰοὸ βυρροβθ ἰδδὶ μ6 δὰ τηδάδ 9680 ἃ 
δαβὺ ἴῃ στα υ6. Αοοοταϊπρ ἰο 8 ὑσδαϊομ ἰῃ ΝΊο6- 
Ρδον. "2.(. Ἐοοὶ, ἱ, 21, Ὧ6 88 116 ἔδίμον οὗ ᾿ΑΣΑΓῸΒ 
δοοογάϊης ἴο οἰμοτθ, 86 ὰϑ {16 βυβθδπα οὗ Μαπμλ, 
ΟΥ Ματίδα ἢΐ8 πίάαον. ΑἹ] (159 ἰβ ὙΘΡΥ υὑποογίαϊῃ; 
δὶ 10 ἰδ ποῖ ἢ ΔΙΌ ΓΑΓΥ Βυρροκίοι, ἐμαὶ Πα παὰϑ ἰῃ 
ΒΟΙΙΘ ὙΑΥ͂ τοϊαϊοα ἰοὸ {16 ΓΆΤΑ ΪΥ οὗ 

γον, 7. ΤΏΘΣΘ οδσὰθ ἴο ΕἸ τα ἃ σόσαδε..-- ΤῊ 
δηοϊπίηρ, πο Ματὶς 4180 (οἷ. χῖν. 8) το δίθβ, 15 υοὶ 
ἐμαί τοοογὰϑά ἴῃ Γᾳκ6 νἱῖ, 86 Βαᾳ. ; ἰδ 18 80 ββϑϑιυϊαϊ" 
Ἰγ ἀἰϊϑεϊηρυϊδηοα ἔγοιῃ 186 Ἰαἰίον ἴῃ {ἰπλ6, ρ]δοα, οἰγοῦπι- 
Βίδῃοοϑ, ῬΟΓΒΟΏ, 88 αἷβὸ ἰῃ 1185 ὙΏΟ]6 Ὠἰβίουοδὶ δπὰ 
οἰ σαὶ σοχπηοοι 8 δηὰ Ὀθδυηρθ, ἰμδὲὶ τὸ 86 ποὶ 
τγαγγδηϊοα ουθῃ ὈΥ͂ (π6 ΡΘΟΟ ΔΙ Υ οὗὨ ἐμ αὐθηὶ (0 88. 
Βυπι6 Αἰβδγθηῦ ἀϑρϑοὶθ οὗ οὔμϑ ἵγρηβδοίίοῃ (πραϊμεὶ 
Ομτυβοβίοιι, στο, ΒΟὨ]οἰοιτηδολιον, Βέγαυδα, Ἦ εἶδϑα, 
Ἐν 414). 866 σαϊον. Βιδὶ, 1{{πεδίγ. Βαϊ ἰδ 18. ποῖ ἀἱβ 
ἔργομὶ ἔτομη ὑπαὺ ποῖ 18 τεοογάθα ἴῃ Φοδη ἐμ ] 
ἀφαϊηδὶ Οτίχοη, ΟὨτγγβοβίοιι, Βαιμ, Ζισαῦδηυδ, θπἰδη- 
Σ Ιὐσαιίοοι, ΤΟΙΣ, οἷς. Μογοῦ. ΕἸταΣΑΥΥ (ὁ 
γγοῖία : πῆο, ΒΟΤΤΘΥΟΣ, σῖν 68 Βοιη6 δι ἀοτί.- 
ἰἰομβ ἰπ (86 ὕπο δοοουπίβ 1. Αοοογαΐηρ το δοδο, 
ἐλ6 δηοξηϊπρ ἰοοῖς ῥίδοθ εἰσ ἀἄδγβ Ὀεΐογθ (86 ἢβ885- 
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τοῦ; δοοουϊηρ 0 Μαίίδον, ὑπὸ ἄδγα. ΤῊ ἢα8 
ὈοΘα Βοὶ δϑίάθ. 2. Αδοογάϊῃρ ἰο Μαι ΠΟΥ δηὰ Ματκ, 
ἴδιο Πη68] νὰ ἴῃ (86 πουδβ6 οὗ Κἴτηοη ; δοοογαϊηρ ἴὸ 
Φοδη, ἴῃ [6 μοῦθο οὗ [ζαῖυβ. Βαϊ [80 Θχργοϑβίοῃ, 
“ ΚΠ 6Υ͂ τιδάθ Ηΐπι 8 ἔδαβί,," 'ἰβ ποὺ ὨΘΟΟΒβΑ ΓΙ ΪΥ ἴο Ὀ6 
τοίοιτοα ἰο [86 ΓΙΑ οὗὁἩ [,ΔΖΑΓΙῸΒ ; οοΥγδΙ ]Υ ποὺ ἰο ὉΘ 
Ἰὲνι δὰ ἰο ἔμοα. [ὁ 8 ροββί Ὁ]6 ὑπδὺ 41} 16 Ὀ6᾽ΘΥΘΣΒ 
ἦπ ΒοΙΏΔΩΥ γᾶν Ηΐπὶ ὑπ 18 ἴδαβί ; δῃὰ [80 ἴδοι ἐμδὶ 
ἴλσατυδ ἯὙ843 διροῦρ ἰῃα συοδβίθ ἰὸ (μΠ6 μοτ δ ὨΟΠΟΓΣ, 
(δαὶ Μαγῖδα παϊϊϑὰ ὑροὴ Ηΐμλ, δπὰ ΜΑγΥ αποίηϊοα 
Ηΐπι, οοποῖαὰο ποιπίηρ δραϊηβὲ [6 ὈΪΔοο Ὀοὶηρ ΒΙΠ.Οἢ᾽ 8 
Βουδο; ΘΒΡΘΟΙΑΙΥ 48 τὸ Κα ποίησ οὗ [16 πθδῦ 
ςοβπηδοίοηῃ οι ΘῈ ἴπ6 ἔδιη ΠΥ οὗὨ 1,8ΖΑγῈΒ δηὰ Αἰ πη. 
[Βοι Ἀγ 1168 τλὰὺ Ὦανο οοουρίοα 16 Βαᾶῖηθ ΒΟυΒ6, 
ἐδρϑοΐδ!ν ἰἢ ΓΒΘΥ ᾿ογο τοϊαἰοα, δοοογϊηρ ἴἰο {86 δῃ- 
εἰδδὶ ἰγδαϊοι ; οὐ, ΚΟ Π. ΤΑΥ͂ πᾶν Ὀ66η 1.6 ΟὟΤΏΘΡ, 
Τιατατυβ ἴδ ἰουδαί, οὗ ἰπ6 ἢου186.---, 5.1] 8. Αςοογά- 
ἕηρ ἰο Μαϊίδονν διὰ Ματῖς, 6808 τῦὰ8 δηοἰηὐθα οἡ (ἢ6 
διοδὰ ; δοοογαΐηρ τὸ Φοἤη, οα ἴδο ἴδε, Βαὲ δἀοοονάϊΐηρ 
ἴο Μαιί. χχνὶ. 12, ἰῃο ὈΟΥῪ οὗἨ Ψοδι.8 ζΘΏΘΓΑΙ πα 8 
διοϊηϊοα, Τῃ6 σομηθοίΐος ΒΒΟΝΒ ἩΏΥ ΨοΟὨπ ταδ]τοδ 
Ῥτοταϊηοηΐ {86 δηοίπιίπο οὗ ἰδ0 ἔθοῖ, 4. [ῃ [86 5γ- 
πορ ἰδί8, {π6 αἰθούρίοβ. ὀσργοθβ ὑμοῖὶν αἰβρ᾽θαβυγα : ἴῃ 
δοβη, δυάδα Ιβεδηῖοὶ, Βαϊ Μαιίϑν, τοῦ. 14, ἰηϊὶ- 

Ρτοβοῖ Ηΐδ ἔδρὺ ἰμδη Ηΐα μοδᾶ." Εὐἱδ Ὁ δυρροθοα 
ἐπδὺ 186 ἐέένα (ρου) Βασι θα Ποηρα, τγᾶϑ (1.6 Δ οΙ ὩΣ 
δηὰ ρσοπυΐπα ᾿ἰἴγα οὗὨἩἉ ἰΠ6 Κ΄ οἸ 6 η-ἀτοοῖκ βγβίοσῃ, δου 
γ᾽ οὗ ἃ ΟοἸορηθ ρουμὰ. ΥΥΘ ἰϑδγι το Μδγκ, γϑὺ. 
8, (μδ΄ 886 ὈγΟΙκΘ 86 Δἰδαδίογ- βδβϑὶς αἱ {μ6 ἴον, ἴῃ 
ογᾶδν ἰο ροὺγ ουἱ (86 οἰηίπηοηῖ, “ΤῊ Οἰπίτηρηὶ οὗ 
ὩλΙὰ γγὰβ ἈΪΘΌΪΥ οβἰθοτηθαὰ ἴῃ δη α} Υ 88 8 ργθοοτϑ 
διοϊηδιΐο, δπά ἃ οοδίγ ἰυχογγ, ΡΙηἰυβ, χὶ!. 26. Πὶ τδ8 
Ὀγουχῆῦ οἰ οΠγ ἤτοιῃ Αδὶδ Μίπον ἰπ 110{|6 δα θαβίοι- 
ΒΑ β : δῃὰ ἰὴ Ὀδδὶ ψγ γῸ ἴο Ὀ6 δὰ ἱῃ ΤΆτθαβ. Ὑοὶ 
[86 ῥἷδηῖ στον ἰὰ βουΐποιπι [πα 8.) δὲ Τ ἰμοῦ, δὰ 
Νανάε. Τθδ Ὀοδὺ γγαϑ ΥΘΥῪ δἰ ρἢ ἴῃ ῥτῖσα, 

γεν, 8. ΤΏΟΥ Ῥοϑοδῖηθ ἐπ 1.--. ΛἈοοογάϊη 
ἰο Φοδπῃ, 488 ὀχρτγοθδοα {ἷθ αἰβρίθαβυτο ; δοοογαϊῃς 
ἰο Μανῖς, δοθιθ οὗ ἱῃϑῖ) Μ το ἱπαϊσηδηὶ πὶ ὑπο ῶ- 
ΒΟῖν 68: δοοογάϊης ἰὁο Μαίμον, ἰ86 Ὀοὰγ οὗὨ ἰμο αἷδ- 
οἰρίοβ. Μαιμονν 18 ποηΐ ἰο ρϑῃθγαὶζο; Ὀυϊ ΐβ 
ὝΟΓΑΒ ἤΘΓΘ ΠΠἔΒΔῺ ΟἾ]Υ, ὑμδὺ ἐμ6 ἀἶ8ο1 0168 οΟἸ] ΘΟ ΥΟΙΥ͂ 
ὍΘΙ ᾿ἰοὰ αϑίγαυ ὈΥ̓͂ ἰ:6 ΒΥροουῖο4] ποτὰ οὗ Φυΐδϑ ; 
Βυτηρίοιβ οὗἩ τηθττηυ τ ηρ ΔΡΡΟδγοα ἴῃ ΤΏΔΏΥ. 

ΤἸὸ τυδδῖ ρῦσροδο ἰδ {πὶ τυδαῖοΊΔ ---᾿᾿ ἃ τ ώ - 
λεια, τοαδίϊπσ. ΤἯΠ6 ἀοίῖνο τηθδηΐϊηρ τυδὶ 6 δ6]ὰ 
ἴαβὶ. [ὰ τοδῦῖζβ {π6 Βαρροθοα .561688 βαυδῃάοσίηρ οὗ 
ἃ ΟΟΒΕΥ ροβϑοβϑϑίοῃ. θυ, ὨΟΎΘΥΟΣ, ἰα Κο8 [86 Β6ΏΒΘ 

ξηδίοβ ἰδὲ ὅπ 88 γγὰ8 ἰ86 ἰηδσαϊον οὗὨ {πθ τηυστηυγ- [ ῬΑΒϑΙγ οἷ 
ἕπρ, δπὰ σαστίϑα {μ6 τη888 οἵ (6 ἀϊβεὶρ]68 τὴτὰ τω. 
Απὰ ἔον δόδῃ, [86 ρίδποο δὶ ἰπ6 ὑσαϊϊοσς νγὰβ 0.6 τηαΐῃ 
Ῥοϊπί, Αρδοογάϊησς ἰο Αὐσυβίίπο δηὰ οἰδμοσθ, 88 
τοὶρηῦ πᾶν τηδάα [6 τοσηδγῖς, ἀπ (6 τοδὶ μαυτη θβ8- 
ἰγ οοῃδοιϊοα. ΜΟΥΟΣ ΒΌΡΡΟΒΟΒ (δαὶ (86 οτἰχίπαὶ δ0- 
οουηίΐ, 88 αἴτοῃ ὮΥ Φοδη, δὰ Ὀδθη ἀδίαν ἴῃ 186 
Βγηοριίδίδ (Ὡτουρὰ Ὀ]απαϊηρ ἰὑ τὶ ὑμπδὶ οὗ υἷκθ Υἱ. : 

᾿8πὰ ἴδδὺ ΒΘΠ66 (6 πᾶπιθ οὗ ϑίπλοι, [86 Βοβί, 'τγὰ8 οὐ- 
ἰαϊηοα. ΑἹ ΔΥΡΙΓΑΓΥ͂ δϑϑυτρίοη ; βἰποθ (86 πα} 
οὗ Εἴμλοη ΜὯλ8 ὙΘΥΥ͂ ΟΟΙΏΤΏΟΝ, δηὰ ἐμ6 γοϊδίθα ἔδαϊαγοβ 
τοῖσῃϊ δΔνΘ Ὀδοῦ ταροδιθα ὙΟΣΥ͂ πδίυγα! ] ἐπγουρἢ 
τοῖν ἱπηον αἰχζηϊβοδληοο. 

Α ψνόοδιδ.--- “0 06}}8 ἢοὸΡ ἤαγῳν, 186 π|0]}- 
Κκπονῃ, ττβοβο ΠΟΌΪ6 ομαγδοίος 6 δὰ ἀγαῦχῃ ὈΘίΌΓΕα 
ἴῃ οἷ. χὶ. : 266 8180 [μ|Κ8 χ' 89. 

Ἡανίπα, δὴ δίδϑαξκἼίοσχ - ΟΣ. --- ΜΌσο ῥγϑοΐβο 
δἰδίοιωθηΐ ἰὼ Φοδῃ χὶϊ. ὃ. Αποἰπιίλης τὴ οἱἱ νγα8 ἃ 
Ῥυϊω τ εἶνο οσυδῆομι οὗ οΘομβοογδίίουῃ, θη, χχυ ΐ, 18. [ἰ 
ἯΔ8 ὑῃθῃ υϑοα ἴον {88 γἱΐυ8] οοῃβοοτγαϊίοῃ οὗ ῥτγίοϑίβ, 
μον. Υἱῖδ. 12; οὗἁ Κίηψα, 1 ἕδσζω. χ, 1: οἷ, χυὶΐ. 18 : οο- 
σΑβἰΟΠΔΙῪ δ]60 οὗ ργορῃοίβ, 1 Κίῃρβ χὲχ, 16. ΒΥ δῃ- 
οἰδΐηρσ παϑ (6 ΟΙὰ Τοδβίατηοηὶ Ῥανὶὰ τηδυϊκοὰ ουὔὐ 88 
0 Μαδλέαοΐ, 88. 80 διὶβ ΒΟΠΒ; δηῃ οβρϑοίδ!ν ἴῃ 6 
ἰάθαϊ Ἠανὶὰ, 86 βανίουσ, Ρβ. ἰϊ. 2. Βυΐ 186 δποίης- 
ἴηρ τὰϑ ἰηὐοτγργοίοα οἵ [86 ΔΙ]Π6868 οὗὨἨἁ [μ6 Βρίγὶ!, 188. 
ΧΙ. 2: Ιχἱὶ, : Ηθῦ. ἑ. 9, δίϊν Ῥβ. χὶν. , 8. ΤῈ δῃ- 
οἰππρ οὗὨ ὑῃ6 Βοδα ψχὰϑ 4180 ἃ αἰδιϊποοι τ οἢ γα 8 
οομξοσσοα Ὁροὴ [86 ρσυεβὶ οὗὨἨ Ὠομον, υἷκ νἱῖ. 46,--- 
Ὠοὺ ΟὨΪΥ διβοῦρ (16 δονθ, Ὀυΐ ΚΟΠΘΓΘΙΥ ἴῃ ἴη0 Εδϑὶ 
δὰ δΙηοΒα (86 δηοίοηϊθ : Ρ]δῖο, 226 ᾿ἰοριιδὶ, 'ϊ, 66 
Οτούυβ ἐπ λα. Ρ. 6ὅ01. [πῃ οοπποοίΐζοη τιν 1ῃ 6 δῃ- 
οἰπέϊησ οὗἉ [16 ποδά, νγγὰβ ἴα τδϑηϊηρ οὗἉ [86 ἴδοι τ ῖτὰ 
Μαΐοσ, ΤΏ ἰΐ τδϑ δὴ οἱουδοῃ οὗ 186 ουβίοτῃ ἰο [86 
ἰιἰρμοδὲ ροΐπὺ οὗὨἨ Βομοσ, Ὑπθη (Π6 Ὠοδᾶ δηὰ (86 ἔδοὲ | 50 
ΘΓ Δ1Κ6 δηοϊηἰθα πὴ} οἱ. ΤὨυΒ {πΠ6 ἀποϊηπρ οὗ 
[86 ἔδοῦ ἴῃ 1υἷκο Υἱῖ. τγὰβ ποΐ βία ΡΥ αἰοίαιοα ὈΥ͂ 186 
ΟΙΑΔΙ 5 Ὀτοβίγα ἱοη δηὰ Βυτ ΠΥ: ΦΦ 6588 γγχ88 οἡ Ηΐβ 
7οῦγποΥ, δῃὰ {86 δποίἰηϊίηρ οὗ (λ6 ἴδοϊ νγγδϑ ὑπ ΓΟ 6 
ῬΥΙΓΛΔΥΙΥ τηρηϊϊοπθα. Απᾶ ἱπ Φο πη Β δοοουῃὶ αἶδβο, 
16 δος ἰῃδί Φ688 απ 88 8 ἐγάνεοῦ ἴὸ ΒΟΙΠΒΗΥ 
Μ|1 δοοουηὶ ἴον εἷ8 αἰνίπρ Βρθοΐδ] ὑσοσωΐπθῃοθ ἰο ἴῃ 
διοϊηιϊϊηρ οἵ ἰμ6 ἔθοί. Βυὺ Μαιθον ᾿οανοβ ἰμὲ8. οἷν- 
συχηδίδποο τπηηοίϊοοα, Ὁ Ὑ͵οῖζδ: “Α σοῖο ρουπὰ 
οὗ οἰπἰτηρηὶ (586 δα Β0 ταυο, δοοογάΐϊηρ ἰο 080), 
Ῥουγοὰ ουὐ δ΄ 0506 ρου 6 Ὠοαά, που]ὰ αν Ὀδοῃ 
ἰπρτοροσ ; ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἰδ ΜΒ δδϑίϑν ἴῸ ΜΙΑΓΥ ἰὼ δρ- 

γοΪγ : ἴοβϑ, 
γεν. 9. ΒοϊΙὰ ἔοσ σωποῆ. --- ΠΥ βαγθ ἰμδὶ ἃ 

Ῥουμπὰ οΥ̓ (8 οἰπίτασπὶ οοβὺ τηοτο ἰἤδη ἔοαγ Βυπάγοα 
ἀδπανλ, [Α ἀδηάνψ, ὧν “ ῬΘΏΩΥ ᾽ ἴῃ {πὸ ἘΠΠΡΊΙΒΕ Υ͂ αἵ- 
δἷομ, ἰβ δρουὶ 1δ Ατηργίσδη οθηΐβΌ (866 ποῖρ, Ὁ. 8δ2.] 
Μανὶς τωϑηιοηβ ὑμαὺ ἰὮγοο Ἀυηάγοα γγὰ8 (ῃ6 διῃουπὲ 
Βροοϊβοὰ ὈΥ ἰ᾽6 ταυττηυσίηςς αἰδοῖ ]68 : δοαὶ δαυλὶ 
ἴο θδὅξ Ῥτυβαίδηῃ ἀο] ]ατα [ἀδουὶ 84]. 

Απὰ αἰνεοῦ ἴο ἴμ6 Ῥοοσ---- ΤΠ ΤΔΟΠΘΥ͂ Γοδ ἰσοὰ 
ἔγοσῃ 186 8616 οὗἩ ἴῃ οἰππθηί. ΦόΌΒΩ οἶνο8 (ῃ6 6χ- 
Ὀἰδπδὅοιυ, ἰμδὺ 7 .ἀ45 μαὰ {π6 Ὀδρ (48 τηλπαροῦ οὗ [89 
ΘΟΙΏΣΩΟΙ ΘΧΟΒΘαΌΘ6), δηὰ Μ͵ὶΒ ἃ ἰΐοῦ ἱπ (ἢ}6 ΤλΔΏΔΡΘ. 
τηθηὶ Οὗ, ΤῊΘ ΠΠΟΏΘΥ͂, Ἀ6 [Δ ͵κ68 [0Γ ρστδηϊθα, βμουϊὰ 
Πᾶνα ρΌΠΘ ἰπίο μἷθ Ὀὰσ. ὕπάον (86 ῥγοδθηΐ οἰγουσω- 
βίῃ 68, τ]ὰ ὁ τοὶπὰ ἀδνκοηοθα ὈΥ̓ ἀοβρογδίίοῃ 858 ἰὸ 
ἐδ οαυδ6 οὗ Ομ τίβί, τ μίο μ6 δὰ Ὀορυῃ πον ἴο τθ- 
ποῦΠΟ6Θ, 6 τηἰρηῦ ῬΟΓΏΔΡΒ δδᾶγθ “ ἀοβογίθα τὰ [89 
Ὁ τὰ 

᾿ὐθς 10. Βαϊ τῆϑὰ ϑοδυα δα ἐϊ.---Τῆαὺ ἷδ, 
186 βοογοὺ υπρταοίουβ ταυτταυγίησ ; [Ὁ0Γ ὩΟΩ6 ἀαγαὶ 
ΒΌΘΔΙ αἱουὰ βᾶνο 668. ᾿ } 

ὙΜΕΝ ἰσοῦθ]ο γοὸ ἴδ9 Ἰσοσωϑῃ, τί κόπους: 
παρέχετε τῇ γυναικί »-οαἰλβὶοϊ ποῦ ὉΡΟῚ ΠΡ ΒΩΥ 
Ὀυγάθρῃ ον ἀϊδβαυϊοϊἀθ ὉΥ ΘΟ ιβίηρ' ΠῈΣ. Θοηδοίθησθ, ὉΥ 
ἀἰβίαυτθίηρ Β6Ρ ᾿ονο, Οὐ ὈΥ αἰβραγαρσίησ ΠῸΡ ΠΟῸΪΘ δοὲ 
οὗ βδουῖβοο. 

Ὠξ ἃ ροοά ν7γχοσχῖς.--ἰν- 
ΘΡΆΪ]Υ, ἃ δοαμξ εἶ πτοτὶς, τρανκίηρ᾽ 1018 τηογα] ργοργι οἱ ῦ 
δηῃὰ γστδοθ. αγοῦ: “ΤῊ ἀἰδβοῖρ]θβ ἰπτηθὰ ΔΎΔΥ 
ἴτοτα {π6 νιογαὶ φμαζεέέψ ἴο ἴἰ86 ἐχρεοάΐεπον οὗ (Π6᾽ α.:68- 
οη." ἘΒδίῃοῦ, ἱΠΟΥ͂ χηθαβυγοα Τόσα] αὐ} } ὉΥ Ρργδο- 
ἐἶοδὶ πὴ γ, συλ ἀοἷηρ᾽ 80 88᾽ ἃ πιοτὸ Ὠγροοτίϊα. Βυὶ 
Φοδὰβ οϑτηδίοα τοοταῖ αὐδ}} 7 δοοογαϊηρ ἰο 16 ῥγὶη- 
αἷρ]α οὗ Ὀεϊονίηρ, ἀμὰ δοῖῦνο ἴον ἴγοτι ὙΙοὮ (2.6 δοὶ 

ΤΒΠΡ. 
γα; 11. ΜῸὸΘ γὸ βανϑ Ὡοϊ αἴνσδψε.--- Ν οὐ ΒΌΡΪΥ 

8 “"' ΒΟΙΤΟΤΒΙΙ ἰἐζοίε,,) ἰο βί στ! γ ΗΐΒ βροοὰγν ἀδραγίαγο 
Κσουρὰ ἀοδίῃ : Ὀυΐ 4180 ἱπίθπα θα ἰ0 ἱπιργθβ8 86 ὑυἢ- 
δσϑιηρὶ οὰ βἱρτιίβοδηοο οὗ {μ6 οσσαβίοη, ΟἾΪΥ͂ ομοθ ἴῃ 
ἐδο τβοΐο οουγβο οὗ ἰϑίουυ οου]Ἱὰ {μὶ8 ρμαγίίουϊαν δοὶ 
οὗ γϑύϑγοῃοθ οσσυγ, τ ΠΙΘὮ, ΠυΓΊΔΠΙΥ͂ Βροδ κῖηρ, ομθογοὰ 
δηὰ δηϊτηδίϑα {πὸ [ογὰ Ὀοΐίοτο Ηἶΐβ ραββίου, ΤῊΙΒ 
ΒΟῸΣ 88 ἃ Βοοίίηρ, ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΟΡΡοΥ ΠΣ Υ τ ἰςσὶὶ οου]Ἱὰ 
ὨΘΥ͂ΘΡ ΓΟΓΌΓΣ 8116 [6 σατο οἵ (86 ροοῦ πουϊὰ Ὀ6 ἃ 
ΑΙ ἀυν ἰο Βυϊηδηΐῦ ἀογῃ ἰοὸ (86 οηὰ οὗὨ ἔπιο. 
Βυΐ, δ ὑΠ6 ΒΑΤη6 [ἰτπη6, ἱΠ6Γ6 18 8 σἜΠΟΓΙΑΙ γαΐθγθῃοο ἴὸ 
186 οοπίγαβὶ Ὀοίπσαθῃ ζοδίαὶ οἴὔογυίηρβ δῃὰ ουοιγ δ γ 
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ΤῊ ΟΘΟΒΡΡΕΙῚ, ΑΟΟΟΒΡΟΙΝῈ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

οὔδετίηρθ. ΟἾΪΥ οἡ οογίδίῃ βρθοΐδὶ ΟΟΟΔΒΙΟΏΒ ΤΩΔΥ͂ 
Οπγδι Ὀ6 δῃοϊηϊθὰ ; Ὀυϊ ἯὙΔ6 ΤΩΔῪ Αἰ Β ἀο χοοὰ ἴο 
186 Ροον. 

6γ. 12. Κδ1.᾽:ο παὶδ ρουχοὰ ουἱ 816 οἰπίτησϑηξ. 
--Ῥο ρουγοά ἰξ 41} ουἱ, 85 ἀδδίγουβ ἰο οὔδει (Π6 ἰδδὲ 
ἄτορ. Απὰ 8890 ΠΕΡΙ ΟΣρτοδϑθαὰ δὴ ποοηβοίουϑ 
Ῥτϑϑοηἰπιοηὺ πο ἢ {π6 Τ᾿ ογὰ ΠΟῪ ἰπίοιργοίδ. 

889 ἀἱὰ ἐϊ ἔος ΤΥ ΒΌΤΙΆΝ : (ὁ ἐμρίωδι ̓ ᾿ 
,7ον δωγνίαϊ, ἰο φ'π Α{ε.1---ἕξο'ἢιο Βαῖϊα δηοϊπιθα 
δ) ἃ οπ αἰ πο ἴον βοϊθσηη Ὀυτία]ὶ ΜΥ ὈΟΑΥ͂, δϑ ἰἢ ἰἴΐ 
ὝΟΘΙΟ ΔΙΓΟΔΑΥῪ ἃ οΟΥρθ6. ΤῈ οσὰ ρἶνεβ (ἰἷπ βίη - 
σ8ηοα ἴ0 {Π6 οσοαβίος, 0; δοοουπὶ οἱ [6 ΡΓΟΡΏΘΟΥ οὗ 
᾿ἰα ἀσδί σοηἰαϊηθα ἰῃ [Π6 ἰΓαϊϊοτ᾿ Β ἰθσηρογ: Ηα που]ὰ 
ἐπυϊτηδίδ 41} ἰοὸ Φυάαβ, δῃὰ δὲ [86 βδιθ {ἰπ6 ὨΌΤΩὈ]6 
16 αἰδεΐρ] 68. 
βοίουβ οὗ Δ]] (158 ἱπάυσοιμοηϊ : Ὀαϊ 886 Πα δοπιο ρσὸ- 
Ββαπίτηοηὶ τ οἢ τηδὰθ ΒΟΡ δοὺ 88 ἰῇ δῆ ἱβουρσῆῖ, 6 
δύ σοηδ ἴο 186 δπὰ ; Βούθαδονῦ ἱμότὸ ΝὶῚ] Ὀ6 πὸ ποοὰ 
οὗ δηοϊηηρ. 

γεν. 18. ΤῊ ξοξρ91].---Τῆα ἘἰαἰηρΒ οὗ Βαϊ γδίίος, 
πὶι προοΐα] σοΐργοησο ἴο ἰῃ6 ἀοφαὶἢ οἱ οβυλ. 

Β8411 Ἠο ἰο]ὰ ἔοσ ἃ σωϑιηροσίδὶ οὗ Πθσ.--- Ργοϊω- 
ἶδο οὗ 6 Ῥοιτωδῃθηΐ ἰυδιϊβολίου δηὰ αἀἰβιϊηοοη ἴῸσΣ 
119. οἴηϊηοηὶ ποιηδῃ, ΜὨΐοδ 88 ὈΘΟῺ ἰη ἴῃ6 πκοϑί 
εἰοπίπσ στραπποῦ [0]18]1]64. ΤΑμὴν Ὡον, Ὑ8Ὶ16 τὸ 
τα οὐ τοδαὰ ἴΠ686 ᾿ἴποϑ, νρ 1018] (86 αυϊουγ᾽Β ὑτο- 
ἀφῶδι ΑἸ ογὰ γὸ}} οὔβογσνὸβ οὐ (818, [Π6 ΟὨΪΥ͂ ΟΔ86 

ὙΌΪΟΣ οὐὺν ᾿ογὰ [88 τηδθ δ ἢ ἃ ῬτΌγαΪβ6: “Ἧ 6 
Ἑαπηοὶ Ὀυϊ ὃ6 δἰγυοῖς το ([ἢ6 τα οδιγ οὗἩ (8. ῥὑτο- 
Ῥμθῦσ δηπουηοοηθηῖ: ἱπιγοἀποορα πὶ 6 ῬΘΟΌΪΔΡ 
διὰ ποῖρηιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν.,---οομνογίηρ, ὈΥ ἱπι- 
ΡἸοδιίοη, [86 τ 0]6 ΤγΒίοσΥ οὗ (6 εὐαγγέλιον «ΐοὰ 
ΒῃΟυ]α ρῸ ἔοτί ἔγοια Η]5 ἀθβίἢ 88 118 βουγοο,---ἰοοκίηρ 
ἰοσπαγὰ 10 ἰη6 δηὰ οὗ {ΐπι6, τ 6 ῃ ἰδ Β84}} ἢδτα Ὀθθη 
Ρτοδοδοα ἰῃ 1ἢ 6 ψ80]6 που]ὰ,--- δὴ βροοϊγίης ἱμ6 ἔδοὶ 
ἐπαῖ {Π|8 ἀοοὰ βῃουϊὰ Ὀ6 τοοογσάθα ὙΒΘΓΟΥΟΣ ἰΐ ἰ8 
Ῥγοαομοῦ." Ηδ δ668 ἰῃ [8 δῃηπουποοιησηὶ ἃ ἀἰδιηοὶ 
Ῥτορδοίίο γοοορτίοη οἵ {86 οχίβίθῃοο οὗ ιτογέζζεπ Ζ06- 
Ραοὶ τοδογὰϑ ὈΥ πιθϑηϑ οὗ ΜὨΐοῖι 8] 9π6 {πΠ6 ἀθδὰ τοϊδιθα 
σου]Ἱὰ Ὀ6 υῃΐνογβα!γ ργοο] δἰ πη 64 .---Ρ 5. 

γεν. 14. ΤΏοΣ οσιθ οὗ 80 ἰτσοῖνο τσοιῖ.--- 
Νον αἰὰ ἴῃς βοογοὺ οὗ [Π6 τουττουτίηρ οὗἉ ἐμ αἰθοὶρ]68 
ἀΐβοϊοϑθο 1186}, 88 ἱἢ δὴ οἱὰ βογὸ ἴῃ ἰὴ βδογϑὰ οἴγοὶθ 
δὰ ὈτΟΪοη ρθη, ΤῊ τοῦδ 1} Παὺ οἰμίτηθηὶ Βα8 
ἰιαϑίοηοα {Ππ6 ὨρδΙηρ᾽ οτἰβῖϑ. Α8 (πὸ Βαγασηΐηρσ οὗ 86 
Φονν8 γγὰϑ ἀσνοίοροα δἱ 86 γτοδὶ [οδϑὶβ τ ὮΘη «6808 
νἱβίιθα ἱμοτη, 80 {86 Βαγαθηϊηρ οὗ Φυάδδ νὰ8 οοπι- 
Ῥἱοιθὰ αὐ {πὸ ἴϑαβίϑ τθογο “οδυβ νγὰ8 ἴῃ6 οΘηίγο.-- 
Ἰότε. Μογοσ, τη β8 ἰβέδοιο τί Υ, Βα γΕ : “ Αἴδοῦ [8.18 σρλθαὶ] : 
Ὀυΐ ποὺ Ὀδοδῦβο ἢ6 8 δρατίονθα ὈΥ “6Βι8᾽ βαγίηρ, 
τ ΒΙοΣ, ἴῃ 118 ἰοῃηἀθ τ 688 Οὗ ΒΟΙΤΟΥ͂,, »͵1ὰ8 ποὶ οδἰουϊαιοα 
ἴο πουπὰ ἰπ)."" ὙΤῈΘ δβυορ οὗ 86 [τὰ δρργονοὰ 
18}6 δοὺ οὗ ἰ86 τοτηδῃ, ρυπίβῃοα {86 οοταμ]αϊπὶ οὗ δυ- 
ἀδβδ, βοα]οὰ δηὰ οομβιτηθὰ ἰῃ6 ρσοδβροοὶ οἵ Ηΐβ ἀβδίῃ : 
Δ}} 118 νγὰ8 ὁπουρὰ ἴον [86 ὀχδβδρογδίθα οοῃἤιβίοῃ οὗ 
Ψυάαδ' τὰ. Ηδ ΠΟῪ Ὀοζδῃ ἴο ἀ4}}γ πῖτι (86 ἰπουρδι 
ΟΥ̓ ἐγεδοοτΥ (σοιαραγο β΄ ἢ ον 8 ἡ απ δίοιη), τ Βθη 
86 ποηὶ οὐοσ ἴῃ6 Μουηὶ οὗ ΟἸΐγο8 (ργοῦδοϊυ [86 βδῖὴθ 
Θνθηΐῃ) ἴο «6Γβαί τ), δα διὰ ἃ αποβέουῃ οὗ ἐμ6 
ΘΏΘΙἶ68 οὗ Φοθυβ Ὑδίος βῃουϊὰ οἶδα ἃρ τοδίίογβ. 
Βαϊ αὔἵον [πΠ6 Ῥαβοῦδὶ βυρροσς ἴδ ἱπουρλςί ἴο 
ἀΔ}}γ πὶιὰ Ηἷπὶ; ἔοσ βαίΐίδῃ ϑεοϊοσγοα ἰπὶο δἷβ βου] (0 μη 
χὶϊ!, 27). Μεγοῦ, ἀ6 Ὑ᾽ οἵἴο, δὰ βέγϑυβθ, Δρ ὕπ8Ὁ]6 
ἴο 806 118 ΡΓΟΘΤΟΒΒ ἰπ ἴ.6 μυδϑιγτὸ τρζῦνε οὗ 6ν]}, δηὰ 
βαθοθ ἥπαὰ ἤθγθ οοῃίγδαϊοϊουβ. δίογον ἰίηϊκα ἰῃδὶ 
Τ1υἶο χχίϊ. 8 τῆοτγα ρασι συ αν ἰ8 ἱῃ σομβὶοὶ τι δοῃπ 
Ὄρου (δἰ8 Ροϊπὶ ; ἰμουρὴ Φοδη νἱ. 70, οοτηραγοὰ πὴϊὰ 
Φοδη χἱϊὶ., βδ8 Ἰοσο ἴμ6 δεηιδέαποο οὗ οοῃίτααλοίίοῃ, 
Βαὶ ἰὸὲ τουδὶ Ὀ6 σοσηδοτοὰ ἰδδὲὶ (10 οχργοβδίοῃ 
“ δαίδη οπίογοα ἱπίο Ὠΐπὶ,᾽") ΤΩΔΥ Ὀ6 πδρἃ ἰῃ ἃ ἰδοῦ 
διὰ ἰπ ἃ ΙΩΟΓῸ ᾿ἰπιϊιοα 862186. 

ΤῊΘ τοῦδ ἯΔ8 δΟὶ, ἱπ 6 δοῖ, 602-. 

Υες. 1δ, Βυὶ ΠΟΥ Ῥγοζαξοοὰ [ογ : δβοουσοά) ἴο 
ἶσα, --Μογοῦ: “ ΤῊΝ περλ οὶ ουΐ ἰο Αἰπι, αἴχες ἴῈ9 
οἷά σπδίομΒ. ΤΏοτο πδὰ Ὀδοη ἰῃ (δ6 Ἰδπὰ ἃ οοἰποὰ 
ΒΏΘΙΚΟΙ δἷποθ [8:6 ἰΐπιθ οὗὨἨ ϑἰπηεου (148 πῃ. 6; πὶ 
τοεισλίπσ ΒΘΟΙῺΒ ἰὼ πᾶνὸ 81}}} ὈΘΘη σαβίοτϊηδιγ ἴῃ (88 
16: 0}6 ἰΓΟΑΘΌΣΥ. Αἵ ΔΩΥ͂ Γαῖθ, Ἧ6 δὰ ποῖ δυϊμοσοὶ 
ἰ0 πῆδῖο ἔστησαν ΒΓ ΒΙΤΩΗΪ : ἐλέεν ραϊά... Ὑθὸ 
οσρίδηδίίοῃ οἵ οἰδογβ, " δόσις (0 ἀῦπ, οτ 
γοηιδδοά" (Τ ὨΘοΟρΡγδςῖ, ἀτοίίυϑ, 8].), ἰβ δσοπίτβαϊοιοὰ 
ὉΥ Μαῖὶ. χχυΐϊ. ὃ, νὮογο τὰ ἀργύρια Ῥοϊῃῖθ ἰὸ ἰδ 
ΒΒ  κ6}8 85 γοοϑεΐνϑθὰ δ᾽γοδάυ, δἃ8 4180 ὮῚ ἰδ Ῥγορῇοον 
οὗ τ ΐθ ἴδοι ἰηῃ ΖεοΝ. χὶ. 12.) ἘΒυϊ Μεγοῦ οτοηοοῖκϑο 
πο ἰδοὶ, (πὶ Φυάδα, δεν [6 Ῥδδβουοσ, πορὶ ἀρδίη 
ἰο 186 ἰῇ ρὑγοϑίβ, διὰ ἰδδὶ ᾿Π θη, δοοογαϊηρ τὸ ΦΌΔΒ, 
πο τηδίϊος ψἯ88 βη4}}}γ ἀεοίἀοὰ. ἸΤΏΕΥ ὨΔΙΥ μδγθ 
Ευἷτ {Π|6 ἸΔΟΥ͂ Ὀοΐοτα ἐμαὶ, 

ταῖσιν μι βεοθτὰ οὗ εἶϊνος.---ϑῖνον βμοῖοῖα, ΤῊ 
αἰμοῖκοὶ, Ὁ, σίκλος, ὁῃ0 οἵὗἨ [86 Ἠδῦτον πεῖρια 
ἔγοτῃ δεν ἰἰπηθθ, δῃὰ ομα ἐπὶ τῶϑ τωοδὶ ἴῃ [80 
(ἸΚὸ οὐν ρουῃα ᾽). ΒΥ ἰδ6 ποεῖρῃὶ οἵ ἰδ6 εἶϊνες 
ΒΘ ΚΑΙ 4}} ὑσγίοοβ τόσο γορυϊαϊοαὰ ἰῃ οογηΐηθῖοθ δθὰ 
Ὀδγίον, ότι ἰο 186 {ἰπ29 οὗ οοἴραρο ἷω ἰδϑοὶ δῆλον ἴδ 
οχὶϊθ. Ηρῃοο ἰδ9 εἰΐνοῦ βεἰς οἱ νγδδ ἴ8:6 οὐττεηϊ Σ06- 
ἀΐυμ ἰῃ 8}} ἰγαπβδοίάοιβ οὗ (86 βαποίυαγγ. Τὰς διἰνείκεὶ 
Οὗ 186 ΒαποίῃδεΥ δηὰ ἴἰδ6 τογαὶ δδκοὶ σϑγὸ ὑτοῦ δὶ 
ΒΟΙΔΘΎ δὶ »οδυΐοσ {π8ὴ 6 ΘΟπΏΟ. δηαίκοὶ. Τὸ 
ΒΔ μοὶ 88 ἰῃ6 Δ] ἰπϊθοία ἴο ἐδ6 ἰετωρέε, 
ἔπο Αἰοὶο ἀγαοιπηδβ (866 οἰ. τὶ; 24}. Τῇ νδὶυθ οἵ 
ἰδθ βῇρικοὶ μα Ὀδθθῃ οδἠιηδιοα αἱ δροὺυὶ 2δ δέον 
στορολεη " [ἃ ἘΐῚ6 νὸν ὑπὸ ΕὨρ]δἢ) ΘὨΠΙ ρα, οὐ δῦ 
Ατηδεΐοδη οϑηΐ8]. ΟΟΠΘΘΟΏΘΩΙΥ 80 δθ6ῖκοὶδ διυουηῖ 
ἴο 26 [Ρτυδαίδῃ} ἀοἸασ [Ὀοϊποε ἴσο δηὰ ἴουσ 
Ῥουπάᾶπ δἰ προ, οὐ δρουϊ Ατροσίοδῃ 4011]. 
Οεογίδοῖιι οουμίδ 20, [860 ΟὨΪΥ 1ὅ [Ρτυδβαΐδῃ]) ἀο ϊασα. 
86 ηεϊϊα: Αὐουϊ 48 δΒοτγίῃβ.---λίογοῦ : “ Μαιίδον 
ΔΙομθ βρϑοΐβθοβ ἐμ6 ἰμἰγ ῥίθοθϑ οὗ δἰνοῦ; δηὰ 186 
Εὐὐν δ γ οὗὨ ἰδ ΐ8 καὶ, 85 τωθδϑυσγοα ΟΥ̓ 1:6 δυδχίοο οἵ 
7υάᾶδδ, ΤηΔ 68 ἰΐ ργοῦ8]6 {μὲ ὑπΠ6 Ὀπίκπιονσει τϑοῦσπε. 
ῬΘΠ86 οἵ ᾿σϑαϑοὴ Μὰ8 ἤχϑα ὈΥ͂ δὐδῃροὶῖολ] ἰσδάϊύσα, 
δοοογαϊηρ ἰο Ζοοδ. χὶ. 12.) Ηρτο έεσεοσ (οϊονβ 
ἀο Τ εἰΐο, σῇο οϑῃ 90]1Οτγ8 ἰπ (6 ἱτβοὶς οἵ βέίγδμυβα. 
Δα ἱξ Βαϊδηΐς δνυασίοα δῃὰ ἰγσθάϑοῦ ῃδὰ ΔῺΥ γοδϑοιδὶθ 
ἰαχ, ΟΥ 88 1 δῆν δύσῃ Οὗ ΤΔΟΠΘΥ͂ ΘΟυϊὰ ΤΟΤΕ ΘΔΕΙΪΥ ΕΣ- 
Οἰδίῃ δηὰ ᾿υϑε γ (6 Ὀείγαγαὶ οἵ (Π6 ρδϑγϑου οἱ δ6διε' 
ΤΏ τοοδὲ ἱπυργοῦθοα βαχα 8 ΒΕΓ {π|6 τοδὶ ῥγουβ δ, 
ΤΉΪΓΟΥ ρῥίθοοβ φῦ βὲϊνοσ πογο, δοοοσϊης ἰο Εχοά. σσὶ. 
89, ἴ06 ῥτίοϑ οὔ ἃ εἷδυο ἡ Ηδῃοο, ἰῃ ΖθΟΆ. χὶ. 12, (06 
Ῥτίοϑ αἱ σοι [86 Κ'Πορμογὰ οὗἉ πδιίοῃβ 5 νδ]αθὰ, τε 
{Π ἘῈ 7 γίϑοοθ οἵ δἰϊνσεσ, ΤῈ Ἰἰΐοταὶ {Ὁ δΙ πιθηὶ οἵὨ ἐ}ὲ5 
ποιὰ βῃουἹὰ ποῖ πιαῖκθ ἰδ τουμῃὰ δύσῃ ϑυδρὶείουξ. 
76 Βδου]ὰ ταί βοῦ δβδυϊηθ ἰμδὶ ἐπ6 βαημοάτίῃ ἀοδίση- 
οὐϊγ, διὰ πὶϊὰ συπηίΐηρ ἰΓΟΏΥ, οἴοδθ ἴμφ ῥγίοα οἵ (89 
οἷδυο ἱπ Εχοὰ. χχὶ. [10 Φυάδβ ἀοιιδηάἀθὰ τοογὰ [τὰ 
δότω, ἰΒ6Υ πουἹὰ δθσπον ὑμδὶ 1Π6 7 ποοάδὰ ποῖ [9 
ΒΘΙ͂Ρ, δηὰ ἐμαὶ αὖ τωοδὲ {Π6 0 που]Ἱὰ γῖνα πὶ 186 δ. 
αἶφῃξ ῥγίοθ οὗ ἃ βίανϑ. 

δ Χο: σοίίανα, 88 ἔπ ἘΔ ΠΌ. ἴσαποὶ. ἢδὸ 18. πίον ΘΠ 
ἀδο οἴδοῦ οβιπιδὶθ: [0Σ. ἰὲ ἴδίκοδ [ΔΓ [7] 
648] οὔθ Ῥτυδείδῃ ἀοἰϊδν.---. 8} 

᾿ ἕα ἐπ ΦἴΌϑοΡΛ πρπὶ ὦ τε "ἀφο ρὲ δ᾽ ΟΩΡΜΗΡΙΣ ἐδ 

γαξ 6889 δα Ὅτ, πι βοιεέπι. 
ΒΟΡ ΔΩΥ οἵ [9 ἤμίμοτβ, [δὲ ΓΙ ΓΕΥ Γἰοοθδ οὗ δ! τὸν το 9 

τοσυϊαῦ Ὀγῖοϑ (Ὁ. 89 ΠΠἴΠ οὗ ἃ δίδτα, πο ἐχρέδί πα [86 δπι 
ἴῃ ΟἿ οὑδὸ δϑ8 ἀφ᾽ Ὀθσαῖθ ἰπδὺ]ῖ οὗ ἴ6 δαδαομοι τί ἢ οἱ 
Ἰωοτὰ ψο ἀϊοὰ ἴδο ἀφδί οἵ 8 εἰδτο δηιν ἃ πιλ]οξοίοτ, ἰδὲ 

Ἠὸο τασδὶ τοάθοσῃ υ8 ἥγοτη ἴδ δίδυ συ διὰ οἴοσηδὶ τ Φ61γ αἵ 
δι. δανόα ΘΟΙΏΡΔΓΟΘ ἰδο 80 μίοσοδ οἵ εἰΐνες {1} (δὲ 80 
(τδίδον 88) γϑαᾶσθ οἵ ἔμο βευίουτ᾽ δ 168. ΑὈσιδιῖπο δἰαβυείϑαι 
ἴῃ δῃοῖδοσ ἯΔΥ δϑοαὶ [80 ϑυσαθοτ.-. 8.) 
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γεν. 16. Απὰ ἔζοσὰ ἱμβαὶ εἰσὴθ Ὦ6 
Ῥο .-- Ἴ ὶ8 ἀοθο8 ποὶ ὁχοϊυάθ ἃ ἰδῖθσ πὰ δηδὶ 
ἀοοίϑίου, Ηδθ ΜῊδβϑ ΠΟῪ (86 Ἡτοϊοῃϑα δηὰ νδϑοὶ ]δἰΐησ 
ἩΔΊΟΠΟΣ ΟὗὨ ουθῃίδ, πραἰκίηρ Ηἰ3 1.8ὺ δοὺ ἀοροηάοῃΐ οἡ 
φλβιιαὶ ορρογίυηίγ. ΕΣ ΖΑ 6: {6 δώσ ἐγαάσγε ῬΟΒΒΣΤ. 

Τὸ υοῖχαν ΐη:.--- Οδόγαὶ δηιαγζδ οἡ ἐλα Βε- 
ἐγαγαϊ 97 “μάα2.--- ον. [6 ἀυα] διεὶς ἐχασρογαϊίου οὗἉ 
[80 τἸῆοτϑὶ ἱτπιροτγίδηοο οὗ [ῃ6 τηδῃ, δὲ6 Ὠδυ : ομαίαϑ 
“οελαγιοίλ. Ἑον τ. υπάοτινα]υδίοη οἵ ἢΪ8 δἰ χη ἤοδποθ, 
8εε ῬΑΆΪυΒ, ἀο]άδοχι, ΥΥπον, ΤΏοἱϊο, Ηδβ86, οἷο. Αο- 
εοταΐησ ἴο {Π6 Ἰαίιον Υἱοῖν, ᾿ξ τγὰ8 ἢἷβ ἀοϑίχη ὑἰο δχοὶίθ 
δὴ ἰηϑυτγγοοίίου οὗ [86 Ῥ6ΟΡ]Ὲ δἱ (86 ραϑῖ, δῃὰ ἰοὸ 
οοπϑίγαΐῃ (86 ἰδρὰγ Μοββίδῃ ἴο ὃὍ886 Ηἰβ Κίηράοτῃ 
ὉΡΟῚ Ρορυΐδὺ ΡΟ ΘΓ. [ἢ τπαὺ σ456, ἴ86 οοπάποὺ οὗἉ 
Φυάδδ πουϊὰ, ἱπᾶσοὰ ὉΥ 8 ταοϊϊνο, Ὀ6 γδίμον ἴπαΐ οὗἁ 
8 Ὀϊϊπάρα Θμϊδυδίαϑι (μπὲ οὗ ἃ ΒΌΡΓΟΙΔΟΙΥ πὶοκοα 
δ. Ἐγα]ὰ τἱρὨΥ δϑϑυπιθθ ἰμδὲ Ὠ6 δὰ ὈδΟῺ τ18- 

, Ἄκου ἴῃ δἷ8 Μαβίοῦ; Ὀυὶϊ [06 αἰτη3 διὰ τηοῖΐνοβ Ἡ ΒΙοὮ 
6 δυσίν διισίθυϊοβ ἴο ΦπἀΔ9 Δ8 ἃ ΠΟὨΒΟαΌΘΏΟΘ (ἐμαὶ 
δι εἰς ἰδ ἷ58 ἀν ἰὸ ἀο]νον Ηΐπὶ (0 ἐδ6 βδῃῃθατίη,--- 
διὰ {παῖ Π6 τὶϑηϑαὰ ἰὼ ΕΥ̓ 106 Θχροσίσοθηΐ δηὰ 866 
Ἡδδὺ του]α (οἸϊονν πόχί), ΓΘ ποὶ υΥγ οοῃϑίβίοηϊ ἢ 
οδοῖὺ οἴου. ΤῊ γσαρϑῃΐδηοο οὗ δ υἀΔ8 8δῃὰ ἰκι}5 βυιϊοὶάθ 
τηυϑὶ Ὀ6 {ΔΚ ἰῃ οοηπθοιίίοι τὶ ἷβ Ὀοίταγαὶ ; δηὰ 
ἐπθ Ὠἷβ βίαῖθ οὗ τυὐἱπὰ Μ|1}} 6 ἀοϊεοττηϊηοαὰ ἴὸ ᾿α το 
ὈΘΘΏ Δ διηὈἰϊοη, οχοὶϊϑὰ Ὁ βαίδη, ψηϊοῖ βοδρῆϊ 18 
δηβ ἴῃ 186 οΔτη 4) Κίἰηρσάοτα ἴ0 Ὀ6 Βοῖ ὕΡ ὈΥ ἐμ Μοϑ- 
ἰδῆ, δὰ ποῖ, ἰμοτοΐοσγο, πο ΟἾγῖ81᾽5 ἀοίοττηϊηδ- 
τίου δὰ ἰπδὶ οὗ ΗΪ5 οῃοηχὶθθ οοπουγροὰ ἰο μοϊπὶ [9 Ηἱδ8 
ἀοδί, νγα8 ομβαπρσοὰ ἱπίο ἃ ἀθδρ ἀθβροῃπθῃοὐ δπα 6 χ- 
δϑρογαῖίοι δραίηϑι ἢἷβ Μαβίοσ. [Ϊ|ἢ ἰμἰ8 ἔγαπιο οὗ 
τηίπὰ, 186 βοθῆθ δὲ ΒοίδηΥ ργοβθηϊοαὰ ἰο πἰπι ΟὨ]Υ͂ ἃ 
γα βίο} ΔΟΙΩΡΘΩΥ͂, ἰῃ ὙΓΙΟὮ 8}} {ΡΒ τοῦ μοΐηρ ἴο 
ἀἰκδοϊυϊίοι : δὰ ἢ6 ἔδ]ϊ Ὠἰτη86} 7 ῬΘΓΒΟΠΔΙΪΥ͂ ἀρρτίονοά 
Ὀγ ἴ86 Ἰμοταὰ 8 τοῦυκο, τηδυκὶπρ εἶμι οὐδ 88 8 8] 168 
(0 Ηἰ5 οἴτγοῖὶο οἵ ἀἰδοίρὶοβ. Τθθα 6 γἱονθα ἐπ6 ΤΌ]ΟΓᾺ 
οὗ τὴ ΡΘΟρ]6 898 ἰηνοβίθα πὶ ῬΟΥΤΟΓ : ΤΠ6Υ Βαα [86 
βονογηπιθης οὗ (86 ἰσπιρῖθ, δμὰ ριδγαθϑα 118 ἰγθδβγο 
--ἰθογ Βαὰ 1818 πον! ὰ πὶ πριν. [ὲ βοαπιθὰ ἰὸ ᾿ΐπὶ 
τ ΟΣ Ὦ ἢἶδ ἰΓΟΌΡ]6 0 860 νιδὲ γὰ8 ἴ0 Ὀ6 μαΐηϑὰ ἢ 
(Ποὲγ βίάθ: ἰδ ἱδορο γδβ ἰ86 δυοηΐηρ ἸΟΌΤΏΘΥ, 8 
διάΐοηςο, 8 αυσϑιοη---ΟἼ}Υ δὲ ὅτβί, μα ταϊρῆς τὨϊηὶς, ἃ 
αποϑιΐοη. [Ιὴ ἴπ6 δἷρῃ ρῥγοδιβ ραϊδοο, ἴ2Ὡ6 ἔαψονυ οὗ 
186 στοαῦ ροσέθοιΥ ἰπιοχί οαϊοαὰ πὶ; 80 ἰμδὲ θνεὴ (86 
(ὨἰΓ ρῥίθοο8 οὗ βἰϊτον, νι αἰο ἢ ἐμ δυδυῖοθ οὗ [89 ρῥγίοϑί δ 
οἴπετοα ἰο ἷβ ἀνγδγίοθ, τγὰβ ἃ ἰοτηρίΐπρ γαῖ. Αὐ ἐμ ΐ8 
Ροΐηῦ Βα Τ δῦ ὕδγο ἱβουρῆϊ [μδὲ Φ6βὺ8 πουἹὰ ἰπ 86 
ΒοὺΡ οὗ προοὰ βανὸ Ηϊπιβοὶ ἢ ὉΥ ἃ τοΐσδοὶϊθ, δῃὰ ρῸ 
γουρῃ 106 τηϊάδὲ οὗὨἨ ἷθ ΘμοταθΒ, 88 Ηθ δὰ ἀοπθ 
τοτο ἴλη οὔσο δοΐοτο (κα ἷν. 80; Φοδη χ. 89): 
ΟΥ ἴδαῖ Βα σπουϊὰ τοϑογὶ ἰὸ ἃ ρο  οαὶ κἰησάοσι ἰῃ ἐΠ6 
Β0η86 οὗ ἴῃ ἰοταρίον, Μαις. ἱν. 9θ. Οἡ ἴδ8 οἶον μδηὰ, 
ἢ6 ΣΩΔΥ͂ μᾶνθ δαιιοτοα ἰπιβο}ῦ πὶ ἰδ6 Ρῥνγοβροοὶ οὗ 
(Π6 ρτοδίοϑυ ἴἌγΟΥΘ δῃὰ βϑῖηβ ἴγσοζῃ {πὸ βδημούσῃ, 
ὕπάον Ὠἷβ δὶ ὀχδαδροσα ὥοῃ δὲ [86 ῬΆΒΟΠΔΙ ΞΌΡΡΘΡ, 
16 ἸΒουρῆϊ οὗἁ ἰγθΆβοι ὈΘΟΘΔΠῚΘ ἃ ρϑϑββιοηδίθ ἀθοίβίοῃ. 
Ηδ β8ῈῪ Ὠἰπυβοὶ ἢ ἀοίθοϊοὰ δὰ Ὁπτηδαϊκοα : ὑπ 6 τδη οὗ 
ἈΥΡΟΟΣΪΒΥ πὰϑ ἰπθὰ ἰοῦ: ἴ86 Γ᾿ ΘΔΟ ΘΕ Δ8 δοϑοτω- 
Ρ βιο, Βαΐ, τθθῃ ΨΦ6308 αἀἸὰ πο βαγο Ηἰπιβοὶ, δηὰ 
16 σουποῖϊ πο ἰοῦσαν οαγοὰ ἕο 186 ἰγαϊΐον, (86 ἐμ Υἱγ 
Ρΐθοοϑϑ οὗἉ δἱϊνϑν 1οϑὲ δὶ {πεὶγ πιδρίοαὶ μ᾽ ϊείον ἔοτ Ἠΐπι, 
Οἱ (δ οὩ6 μαῃά, 18:6 δοοῖπ οὗ ἰμ890 ψογὶὰ πεϊρῃϑὰ οὐ 
δὲτὰ 88 ἃ Ὀυγάσῃ : δηά, οὐ ἐδ οἶμασ δῃηᾶ, ἰπ6 ἀδυκ 
ΤΑΥΒΙΟΓΥ͂ οὗ (6 ἄρδίι οὗ 6808, [16 Ῥοβαὶ Ὁ]6 τα) ζαίΐο 
οἵ Ηἰ58 ἀγοδὰ ργοάϊοϊίοῃβ, δηὰ ἰδ ποθ οὗ {πὸ Μαβίογ 
βαμῶ τίη ἴῃ πἷβ δ. ΗΪ8 ΓΒ ΒΟΟΡΟῸΒ ἀε᾽θοίΐοΣι Μ͵88 

γν αὐτο ἱπίο Ὀυτηΐηρ ἀοδραὶν, Ηοῦν Ὧ6 51}}} Βουρδιὶ 
ἰο δᾶνο ἰτηβοῖ, [06 πδγγαϊίνο οὗ δἷ8 οσὶϊ (6115 υβ, [πῃ 
οὖν τνίονν οὐὨ [ιἷ8 Ὠἰϑίουυ, βοῃ δὴ ἱτηρογίδηϊς ομαγδοίθῦ 
διηοῦς ἐν 6 ΑΡΟΒ 68 τψἂὄδ οογίδίη]Υ 0 τοϑὶς, οοπίγδοίοα, 
διμὴ ὑπ ἰκοηθα τη, Ηθ ἯΔ8 ἃ τηδῃ οἵ οἴ 

80 ͵ 

βοιδσϊ οΡ- δυὶ Ἰοὰ ΔσΑΥ ὉΥ͂ ἘΡΡΟΑΤλΉζεοὶ 1δοτγοίοσο, στβθη ἐδ 9 
βγβι τηδηϊϊοβίδιίοῃ οἵ ΟἸγδὶ Ῥα]οᾶ, δ Ἰοδὲ ἢἷβ ἐμ, 
ἀοδραίγοα οἵ Ομ τῖϑὶ, δπὰ ρουβῃθα, Ηον ἢθ οου]ὰ 
ΟΥ̓ΘΡ ἢδγτα εοηἰοεγοὰ {ἢ8 ΘΟΙΩΡΔΩΥ͂ οὗ ἴῃ 6 ΑΡΟΒ1168, δόέ 
Οὐκ. οπ λ1αἰἱ. χι Τὴ τηαΐῃ τηοϊδνα οὗὨἨ ἢΐ8. ρίοοσο 
ΘΟΌΤβΘ Ἧ͵θ ΠΙΔΥ͂ ΓΟΡΆΓΑ 88 ἃ ΘΟ μδἰίοη οὗ οονοίου- 
688 δῃἃ ΔἸ ἰοὴ σαιτὶοα ἴο (86 γοῦσα οὗὅὨ ταϑάῃοβδ, 
δῃὰ ἰοβὲ ἰῃ ἰμ6 ΔΌγΓ 18 οὗὁἨ ὨγΥροοτῖ5γ." 

ῬΟΟΤΒΙΝΛΔΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΉΙΟΑΙ, 

1. Τὰ τ. τοϊἀδὲ οὗ [86 ΘΟΙΏΡΔΩΥ οὗ ἀἰδοΐρ]ο68 δἱ Βοιἢ»- 
ΔΏΥ, ὙὍ6 866, Γορτοβοηίοα ἴῃ ἃ ᾿ἰνίπρ ὑγρα, [86 σοῃύγαδὲ 
δούμοθι ΟΠ ΓΒ δη  δηὰ ΑἩ οὨτβδληϊγ---δὴ ὀχ] Οἱ» 
ομ οὗ [λ6 86} ἰῃ ἩδΙοἢ ἴῃ6 ΟὯ6 ἩΓΟΡΊΪο8 νὰ ἐδ6 
οἴδος, δηὰ ἰπο ομα 8 Ὀτουριιὶ ὈΥ (86 οἰδον ἴο ἰἰ8 τίρϑ 
Ρογίρειίΐοη. Τῆι Ἰατκῖπρ ἰΤΟΔΟΏΘΓΥ οὗ Φυάδε, δηὰ (ἢ 
ἀραὶ ἰπγολιοηίησ ἴΠ6 Ἰμοτὰ, στοῦ ἰ86 ἀδικ βρίτὶ 
ὙὮΟΝ ταῖβοὶ 1μ6 βου] οὗ 16 ποηδη ἰὸ ἃ βυ]ίστηο, 
δοϊοηη, δυὰ ἦογοῦθ δος οὗ 586] 9αοτ βείης Ιονϑ. 
Απὰ {18 ΠΟΌΪ6 Οἱδροσιίοη, νὰ ἰθθ δηοϊπύηρ, (86 
οὐον οὗ υρϊοῖ 8116 ἐπ 6 τμοΐΪο δουδβο, Ὀδοδιηθ ἴθ Ὀἱν- 
ἰογοδὶ δῃὰ στηοδὲ ἀθοΐδῖνο οἴδηοθ ἰὸ 180 βου] οὗὨ 86 
ἰγαϊῖοσ. ΤῊ (παἀδχηθηΐαὶ οαγδοίοτιβιῖοβ οἵ {1119 τὸ- 
εἰργοσδὶ ἰμβυθηδθ δγὸ ἀγανῃ ἴῃ 2 ΤΉ688. ἰἰ. 

2. ον [89 ἰδϑὺ {ἰπι6, δπ:ἀ88 ὉΥ ἱκ ΒγροΟοτΐϑΥ ἀγονν 
ἃ ἴαγχο ραδγὶ οἵ [88 αἰβοὶρ!θβ ἰμὶο {Ππ|ὸ βῃδγο οἵ ἢιἰβ οὐΐϊ 
βρίτ, ΤΠ8 αἰτουχηδίδησο, δηθὰ {πὸ ἔδοὶ ἰμδὶ δ μδὰ 
186 Ὀδρ, ἸὩΓΟΥ βοιηθ ᾿ἰσῃϊ ἀροη ὨΪ8 τοϊδίλοπϑ ἴἰὸ πα 
ἀἰϑοΐρ θθ βθῦθγαῖγ. Ηθ νγᾶβ ἃ πηδῃ οὗ βοοίίησ οηίδυ- 
αἴδϑυη, οὗ ἀδοδοϊςδιϊ ΔΟρΡΟΆΓΒΏΟΘΒ, οὗὨ δ᾽ ̓ατίπρ ργογαΐβοδ, ἡ 
ΔΙΏΟΙΡ ἴδ 6’ ΑΡοΟΒΙΪ68: ἰἷβ ῬΟΤΤΟΡ οὗ ἀοτηοηΐδολὶ 6]0- 
αἀθθησο τηΐαϊϑὰ πιοβὲ οὗ ἴπΠ6 ΘΟΙΊΡΘΗΥ͂, δπὰ οηβηδγϑθὰ 
ἴποῖὰ ἰπίο βυτραῖμγ. ΕῸΓ ἰΠ6 86 Κα οὗἁὨ (6 ρστθαΐοῦ 
ὨΌΓΟΌΟΓ οὗ (ῃ6 ΑΡοβί οβ, ἴμ6 [μοτὰ ᾿γαϑ σοῃδιγαϊπϑα ἰὸ 
το]ογαΐθ {μ18 δϑάνογβαῦυ, υη1}} ΒῈ δυημάἀοτοα Ὠἰτηδοὶ ἢ ὈΥ 
ἃ δρ᾽τίτυ8] ἰπστοοηϊ δηὰ δὴ δοὶ οὗ βϑ ἔγοργουδιίοῃ, 
Βομοο 86 πιοτηοηὶ οὗ ἷ8 ἀοραγίυσο γ͵88 (0 (86 [ογὰ 
086 οὗ ἴδ6 μἰρμοβὶ εἰκοιϊβοδηοθ. (ϑε6 Φοδη χἱϊὶ. 81 .. "ἢ 
1εὗθη «εεω, ἰὶ. 8. Ὁ. 1858) 

8. Το ἠυδιἰδοδίίοη οἵ ἔδϑι4] οδοσίῃρβ οὗ ἰουνϑ, ἰἢ 
ορροβίοι ἰο βδουῖβοθβ ἴ0Υ 10:6 ῬΓΟΡΟΣ Πποορβϑί 68 οὗ 
(ὴ6 Ῥοογ, '8 β τσ] οομποοιοα τὶ ὑπ οοῃίγαδὶ δἱ- 
ΡΟΔαγ ροϊπίθα οὐἱ. ΦΔυάλβ ΚΗΘῊῪ ποίπίπα οὗὨ ΟἸ γἰδὶ ἰὼ 
186 Ροοῦ, ἤθη δ6 Ἰοοῖκ οἴὔδηθο δὲ ἴ)6 δηοϊπηρ οὗ 
Ομγίβε, Τὸ μἷὶβ ρίδῃσο ὑπ πουϊὰ ἀρρεαγοα (ἴον ἴ86 
Βρηἰἰπηοηὺ νγὰ8 ὨγροοτΣ16Ὰ]) [0 ὉΘ δἱ ἰμῖο ἰηβηΐΐθ 
ΠΘΟΟΘΒΙΥ͂ δὰ ρΡαυρογίβτω, Ὀθοδυβα ἴ86 ἰάραὶ οὗ του] αν 
δουμάλῃοο δηα ρ]θαβυγα ῃδὰ ἀοτηοῃ δος! οοκίηἀ θα 
88 δνυδιῖοθο. Μάδγυ, οἱ ἴπ6 ΘΟΠίγασΥ, ρουγοά οἷ Ἰδν- 
Δ Ὁ} ΟΡ βίογθ, Ὀθοϑιβθ πῃ Ὦ6Ρ ρῦτο βεὶ πἸθηΐαὶ 886 ἰοὶ 
[06 ποτὰ ρο, διὰ ἔουμαὰ ΠΡ ὑβϑδοθ δπὰ ἢθὺ Ὀ]68ϑϑά- 
Π668 ἴῃ (δ6 Κιηράοσι οὗ ἴον δηὰ οἵ 6 ϑρ᾽τῖϊ. 

4. Φοδη Ἰοοϊκοά ἄθϑροῦ ἰηίο ὑμὸ μοᾶσὶ οὗ Φυΐάδϑ 
ἐδδη (ἢ οἶον αἰβοίρὶοβ. σα ]αυῖγ, [86 πο ττϑὴς 
ἴο 8 βἰχιιίβοδηιὶ οχιθηὶ ἐμὰ δάναμοῦ οὗ ἱπθ αἰδοὶρ᾽ο8β ἰῃ 
106 ΜΔΥ οὗ ἴ86 Νονν Οονοηδηί. 51:6 ἷβ ἃ Θγτθο] οὗ 
{π6 χφαυΐοκοῦ ἀδνοὶοριμθμὶ οὗ ἴῃ ζἔοτλδ]α βρί γι] 116. 
(Ενο, τ86 ᾽να Μαγγ.) 108 ραΐεοῖ ἀρνοὶορηλοῦὶ δηὰ 
σοπβυχοτηδίίοῃ, οὐ {06 οἴδος μιδηὰ, ὈθϊοηρΒ ἴὸ ἴδ 
ΙΔὰ, Τα Ὀοϊϊονίῃρ ποτηδῃ 18 ΒΟ ἰδ ἢθα ὈΥ 1.0 
του οὗ {86 [οτὰ. : 

ἩΟΜΙΣΕΤΊΙΟΔΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΘΑΙ, 

ΤῊ6 Βοῦδο οἵ ΒΟΙΒΔΗΥ δ' ἰγρα οὗ 186 Οδυτοῖ: 

« [Οοτρ. ΑἸυτὰ δ οδέΐμηδίο οἵ [86 ΘμδΡδοῖοσς δηὰ πιο γ98 
οἵ ΦΔυάδε, ἴῃ ἐπ. ὁπ. Ἀίαξ. χχυὶ. 11-,6 (ρ. 247, 41) δὰ), 
νι οἢ. δατγοοδ τ (0δὲ οὗ Νοδηάον (2626, «ἱδϑ, Ὁ. 688): 
δ'οο Εππαα, Μοχοσ, ΟἸἰνμβαυϑθη, δὴ ΕὈγασά.--- Ὁ. 8.) 



466 ΤῊΕΒ ΟΘΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ. 

1. ΤΏο Οδυτοῖὶ οὗ ἰδ6 βρίτὶὶ ἀαυϊκαηοὰ ὉΥ ἰδ6 ΟΠμυτοῖ 
οὗὅὨ ΒΥροσγίδυ ; 3. ἰ86 ΟΒυτΟῺ οὗ ἈΥρΡοοΥΐδΥ οομἀομηποὰ 
ΌΥ 1.6 ΟΒυτοῦ οὗ ἰ86 ΞΚρίτίϊ.---Τὸ βοϊ ϑδογὶ δοίη 
ὝΟΙΔΗ δη ἴῃς οοὐθίουβ ΔρΟβί]6 ἴῃ 10:6 ΘΟΙΏΡΔΏΥ οἱ 
186 ἀϊποὶρ]68.---ΤΊ6 βο ϑοοκίησ Βοαγὶ ἰπ (86 ΟΠΌτοΣ 
ἑαγηα ὈδΊβατη ἰηΐο ρμοΐβοι : 1. 10 ἰὈΓΏΒ ἃ ἰογουδ ἔδαδὶ 
ἰηΐο δὴ βοῦν οὗ ἰετηρίδίίου : 2. {86 Ρυγοδὶ οδυίηρ οὗ 
Ἰονο ἰμίο δὴ οὔξῃοι; δ. 1:6 δδογϑὰ ἰυβεβοδίιίοη οὗ 
βα οἰ γ ἰηο ἃ τιοῖϊδνο [Ὁ δσχδδρογδίΐοῃ; 4. 186 τηοβὶὲ 

ἰοῦ ταγηὶ ἀοσίσυσίοι ἰηΐο ἃ ἀοοιὰ οἵ 
68.}.---Ενθη διγοὴρ ἰ86 [ογὰ Β οὐ ΘΟΙΏΡΔΩΥ, ἰδ6 

οατὶ ἰδδὶ ἰ8 ἰγῸ}]Ὺ ἀογοίοα ἴο ἰδ ϑανίοιιν τηυδὺ Ὀ6 
Ρεορδχζοὰ ἔὸγ (6 Ὀἰ ὑοτοδὲ (σία. -ὐν ἀΔ8 1Π6 {γρο οὗ ἃ 
βοπα ἢ} δρίγὶῖ, προ 85 ἴῃ 811} {ἰπη68 δβοῃὶ ἰσγαϊξοτβ 
δ-ογοδὰ ἴῃ 6 Οπυγοῖ,--- ον Βα τιϊῃ ἃ ἀουῦ]ο τηϊπὰ 
Ἰοοϊκοά αἰ σδὺβ δαϊζδηοο: 1. Αἱ (86 ζοοῦβ οὗ {πἰ8 νγου]ὰ : 
ὥ. δἱ 11:6 ἴατοσ οὗ ἰδ κτοαῖ; 8, δὶ {86 [6] οτβἢῖρ οὗ 
186 ῥγίθβι!Υ ογάοῦ; 4. δἱ ἴη:6 τοτγασὰ οὗ ἰγοδοῆοινυ.--- 
ΤῊΘ 016 ἰγθδβυγυ οὗὨ (16 ἀϊβοῖρ!θβ ἴῃ ἰ18 βἰσυιϊβοδληὶ 
τεϊδίίοη ἰο 1.6 διίαΓο.---ΟὉογοίουδβηθδβ ἴῃ ἰΠ6 ραστηθηῖ 
οὗ Ἀγροοσίδυ.----Οονοιουβηοθθ δη ὦ διρἰ του ἀθνοῖορ 
διὰ ρμογίοοὶ ὁδοῦ οἰδποῦ.---ΟἸγίϑὲ δὰ ΗΪΐβ ροον.--- ΤῈ6 
διἰετιρὶ ἰο γοϊΐονθ ΡῬΟΥΘΣΥ δὶ {Π6 ὄἼσρϑῆβο οὗ Ὁ σὶβὶ 
ἷ8δ ἴο ἵπόγθδβο ἰϊ.-- - Το βρὶ τὶν οὗἨἩ Ἰογὸ ἴο Ο τῖβὲ Ἵδῃ 
ΔΙίοπο τορυϊδίο 186 080 δηὰ οσχροηαίζυγο οὗ δῦ] 
ξοοάε.---ΤῊο ῥἱουβ ῥγοβθηιτηθηὶ οὗ δ ἰουΐϊηρ ᾿Ββοαγί 
ἐΐπϊκα θαγοῃὰ ἀπ δῦονο ᾿ἰ8 ΟΥ̓ ΟΣ ΘΟὨΒΟΙΟυΒΏ6Β8. 
ΤὨ6 Πρ ΟΥ ΘΠ 8Ὸ]6 ΓΟ ΘΙ ὈγΆΠΟΘ οὗ Ὀαϊΐονοτβ Ὀουηὰ ὑΡ 
ὙΠῸ ἢ οἴοσγηδὶ ργαΐβο οὗ ἰ89 1 οτὰ.---ΤῊο ζοβρεὶ 
ΤΩΔΚΟΘ 8]}} 115 οὨἸάγο ἴῃ ὑπὸ ΒΘΟΏΒΟΒ ἱπλΓλΟΓΙΔῚ .--- 
“ 7λδῃ τοοπέ ὁπ6 οΥ ἐδ ἐιοοῖυε᾽" (γνετ. 14} ΟΥ ἴδ ἔδατ- 
ἔμ] 41}: 1. ΑὮ ἰτηαρα οὗὨ {16 Β' πῃογ 8 18; δηά, 2. ἃ 
ΨΆΑΓΣΏΪ Ωρ [ὉΣ ΘΟΥΟΙῪ ΟὨ ΓΒ [11 }.---“ Ἡ͵λαί τοῦ γ6 σίυε πιο 7" 
(τεσ. 16.) ΤΏΘ οοτωσηθγοΐδὶ βρίσιν ἰῃ 18 Ἰσῃς δπὰ 18 
ἀν βἰάο: 1. ΑΥ̓ΤῚ Β ἱπ ογο ββῖοη ἴῸγ ϑοάοτχω  ἰἷ8 
Ῥυνοδαβα οὗ ἃ βορυϊοῖγο : μ6 ροδι] οὗ τοδὶ ῥγῖοο, οἷο. 
ἃ, Τ6 ἸΟΒΟΒΟΙΥ οὗ 088 ; ΠΙΤΏΟΩΥ ἴῃ (86 ΟΒυτοῖ, 
οἰς.---ΟἸγῖβὲ οουϊὰ Ὀ6 80]ἃ ΟἿΪΥ ἴογ 106 Ῥτΐίοθ οὗ ἃ 
δῖαν, ἱΒ ΓΓΥ ΡΐΘοα5 οὗ δἰϊνογ: ἴογ 1. {πὸ ἰχοϑὲ ὑσῖοθ 
που ]ὰ ἴῃ σοϊδίίοῃ ἰο Ηΐση 6 ἃ ἸΏ ΤΩΟΟΪΚΟΙΥ ; 2. {Π6 
Ἰονεϑὶ ὑσῖοο ον τοῦ Ηθ 18 βυττομοτϑαὰ ὉΡ 8 Θπουρ 
ἴον Ροσίδοϊ ἰγθοδο γγ.---δηγ οὗ ΗΪδ8 αἰδοῖ 68 ἀγὸ Ἰοοῖς- 
ἴῃ ΟἿΪΥ ἴον ἃ χοοά ὀρρογίυ ιν οὗ Ὀοϊγαγίηρ Η]Π.--- 
ΤΠ6 Ὀορίηπίηρ οὗἨ [86 ρμαββίοῃ : ΟἸγίβι, ᾿ἰϊσθ Φόβθρὶ, 
8ΒοΪὰ ὉΥ Ηἰΐδ Ὀγείδγοη.---ΤΠ6 δροβίαδίθ ΟἸ γι δ ἃ 
δοάυοον οὗ (ἢ ΘΠ ΘΙῖ68 οὗ ΟἸτῖβι.--- 6 ἀδΥῖς τηϊχίυτο 
οὗἨ δ6ῆβο, οὗ οδἹουϊδίίου, διὰ ᾿μβαηἑὙ ἰπ 106 ἀραὶ ἢ- 
δὰ οὗ [η)6 ὈΔο 6] 6 Γ.---ΤὩο Βουδβα οὗ ΒοΙΒΔΩΥ δηὰ 
186 Ραΐδοο οὗ (δ6 πἰρῃ-Ὀτὶαδβί.--- ΟἸγῖβὲ ὑπὸ ονοσϊ βίην 
Βεΐδπάον οὗ ἱστὰς Ογβίοπάοσῃ ἀραίηβι 8]}} {Π|6 δβ88}}8 
οὗ ἈγΡοοσγίβγ. 

ϑΘίαγζε.:---αοα οὗοιμ ΟΏΡΙΟΥΒ τγοϑὶς ἱπαίσυγαθηΐβ 
ἔον 116 Δοσοτορ ἸΒησηοθὶ οἵ ΗΪΐ8 ἱἀάδῃ ῬΡΌΓΡΟΒΟΒ, το 

186 Θὰ ἰη ΟἸ τ βι.-- Οαπείδι : Ἠδ πὮο Ποατί- 
ἰγ ἰοσοα ΟἸγῖδὲ, ν1}} δα ὶγ σῖνο ὑρ 41} ἰο ἨΪΐ8 βογυΐοβ. 

Ομορεμεῖ: ΒΙΟΠ6Β δ.ὸ οὗ Ὡ0 γδὶυθ, ὉΠ]688 ἰΠ6Ὺ δτὸ 
Βοϊρἔολ ἴο Ομγῖβὲ δηὰ Ἠΐ8 ρθορὶο.--- Οαηδίοϊπ: ΜΔΌΥ 
Ροσίοσια δοῖβ ουἱ οὗ Ιοτο ἰο ΟἸγίβὺ οὐ νϑῖοὶ ἴδ 6 του] ὰ 

(8. σι ΟΥἹ] οοῃδίσυοὕοη.---Ες τμδὺ ἰουο 68 056 ἯΒΟ 
ΟΥ̓́ΘΡΒ θδι8, ἰουολ68 [Ππ6 ΔΡΡΙ6Ὲ οὗ Ηἰ8 ογο, Ζϑοὶ. ἱ]. 8. 
-- δι ἐδ ρίνοη ἰοὸ Ομ γῖβὶ ͵ἰβ π| }} Ἰαϊὰ ουΐ.-- ΑῺ δοὶ 
Ἰουδί (6 οοἰιηδίοα δοοοτγαϊηρ ἰο 8 ἐοῦγοο “πὶ (ἰι6 

Ὠοοσὶ.---Τ δὶ (ποτ δ8}} δ'πγαγβ Ὀ6 ροογ, β Θοάῃ 
ογάϊπαποο ; Ὀαΐ ἰδδὲ ἵδεγο διουἹὰ δἰταγα Ὀ6 Ὀερχεῖα, 
τοῖς Ὀ6 Ῥγονοηϊοὰ ΌΥ̓ ροοὰ δύπιδι ογύϊηδπο--- 
Ονεεηεῖ ; ἴῃ ἐπα δοϊΐουβ οὗ σοι οἰ] ἀσθὴ ἸΠ ΘΓ δῖο 
οἌδη βδοογοὶβ πλοῦ ἐΠΟῸῪ ᾿δβοσωβοῖυοθ ἀο ποῖ πρύες- 
δἰδηὰ .---ΤῊΘ ΤΠΘΙΠΊΟΤΥ Οὗ ἴμ6 Πιδὲ 19 ὈΪοϑβϑὰ ἴον οτος, 
Ῥα: οχίϊ, 8, 6.---ΤὨοὶν πδτὴθ 18 86 οἰπίσιθα συ, 
Εοοϊ. τἱϊ. 1.--- ΟἸϊον -ΟἸ τ βιΐδη, 6 ποῖ ἀϊδαυϊοιοα πίιοη 
ΤΟῸΡ ΟΥ̓ ΘΟΠΙΡΘΗΪΟΠΒ, οἰ ἶνοβ, δὰ ἀοροπάδῃῖδ, ἰο 
ὙὮῸπὶ τοὺ ὮδΥο ἀοπὸ ποιῃίηρ Ὀπὶ ποσὰ, σῖγα γοὺ 88 
61] γοίυγῃ ; ΘΟΠ80]6 γοῦΓγΒ ΙΓ τὶΐ ΟὨτῖδι.---Ἰοάξησεν: 
Ο ουτβοὰ δνατῖοα, πρϊοδ δὲ}}} 50}}8 ΟἸγβὶ, τοὶ ρὶ 
ΒάἸγ, δηὰ (δ ἢ |---ον 6Υ]} ἀργὸ οἴνρῃ τὰ τ ἡ 
Ε014|---ζέλον: ποτ ἰδ 0 βγθαίοσ ΘΠΘΙΩΥ ἴθ ἸΏΔΠ, 
δεν (16 ἀΟΥ], {Ππ8π ἃ πιρραγὰ, Ῥγου. χυ. 93}.--- ες 
ἮὮΟ βοίβ ουὖΐῖ ἰῃ βίῃ πὶ}] ΘΆΒΙΥ 5Ὸ οα ; ἴον [86 ορροῖς 
ἰΌΠΙΥ ἰο ρογίδοιἑοι 18 ΠΟΥΟΓ πδηην. ν 

ὁγίαοὴὶ;--οτὸ ἴο ΟἸσίδὲ ἀτροὰ {18 ποπθδὴ.--- 
Ηδσ τ 8016 μοαγὶ γ͵γὰ8 ἤτον ἱπὶο τ 18 δοὶ.---Ηςο πλιὸ 
Ἰονοβ Φοβυβ ἀοθδ ποὶ ἰοῦϑ ἃ σῇϑγϑ Δ}, οὐ οζοδίασε, 
Ὀυΐ ἰῃ6 ἵστι6 ἀοά, δῃηὰ οἰογδὶ Ἰδ.----Ἰ Ποδὸ ἰδ ἰη- 
ΜΘΙΟΪΥ ΙοΥῸ 8 “96808, βοοίηρ Ηἰπὶ ργοβοπῖ, τοπδί ἰοτε 
Ηϊΐπὶ αἰ τα γβ, ΘΠ ΠΟ ἸΟΘῸΡ 56ΘΏ, ἰῃ ΗἸ8 Ὀγοίδγαι, 
16 ΡΟΟΓ.---ἶΝῸ τηδη διροηρ γοῦ, ΗΘ Βαυβ, πγουὰ Ὀἰδπιο 
ἶἴι, ΕΠ 8ὸ τοῦθ ποτο ϑροηὶλ ὉΡΟῚ ΜΎ Ὀυτδὶ δπὰ ἐπ 
ὈδΙπιΐῃρ:; ΜὙΠῪ ἀο γοῦ ὈΪϊαπιθ δεῦρ ΠΟῊ, δίποο 1 αἰ] 
ΤΌΔΙΪΥ ἀϊο ἰῃ ἃ ἴον ἀΔγ8 

δειδηπεν :--- 6 ͵δβὶ ἰοκοη ΟὗὨ ΒΟΠΟΡ ᾿ἩἘΊΟΝ ΟἸτίδὶ 
τοοαϊνοα θαοίογο Ηΐβ ἀθδὶἢ.--- ΤΊ Βυ ΓΙ ὨρΒ οὗ Ηρ ἰδεὶ 
ΒΟῸΡ πόσο βοποηθα ἰο Ηΐ ὉΥ (686 Ργοοῖβ οὗ ἰόντα 
Απὰ 8ὸο ἀοὐ οὔσῃ ογάοτβ 1 πίιιἢ Οὐσθοῖνοβ.--- Τῆς ἴν 
ἘΓάΠΟΒΒ δηὰ ἱδπάργτιοαβ οὗ πΒ]οἢ ποσηδῃ 18 πυβοερῦ- 
Ὁ]6 ἴῃ Π6Ρ Ιον6.---τἶ τὰβ ἰόν ἰο 186 Ξανίουγ οἵ δε 
Β00].---Ἴῦ τᾶβ σου σοη141] ἰονς, δεῖ Ὅροι ἴδ δοαὺ οἵ 
()οὰ.----Εαοτίθοθ 186 (6 παΐυγο διὰ που βητηςοὶ οἵ 
Ιογ6.---Ἰ (Π6 βογνίοο δῃὰ ἴον οὗ Ὁ γῖδί δὶ} {πΐτρβ δῖο 
αἰγηϊδοὰ ἀπά τωδὰς ἢ0]γ.--- ΤῊ 8 δηοϊπ άπ δὰ ἃ βυτω- 
ὈΟΙΪ68] τηραπῖησ, [10 νγὰ8 τ6 ἔρυτο οὗἉ (δαὶ [1] εἴσοδδὶ 
οὔ ονε π θὰ ρουτγοὰ ἔγοη ΠΕΡ Ὠοδτὶ οὐ Φαβαδ: ἴδε 
ἴγρα οὗ [6 ἱποσχδαβὶ Ὁ]6 βίγοδσμβ οὗ Ἰονο ἩδοΣ πὶ} 
Ῥτοοθρὰ ἔγομιῃ {Π6 γεἀθοζηθὰ ὕροὴ “658 ἰὨτουρὶισαυὶ 
οἰΘΓΏ 1 γ.--- Αρρ]ραοι οὗ 1Π6 δποϊμπρ ἴο 86 τὶν 
ΒΙΟΠΔΓΥ͂ ΟΔ11868.--- 6908 ὙΓΔΒ ΤῊΔΗΪ ΘΘΠΥ τηογοϑά ἀρορὶγ 
ἴῃ Ηἶα οατὶ ὈΥ ΒοΡ δοὶβ. Οἱ Ηϊπιβοὶζ, δπὰ (με ἀφ '- 
ΒΟΒΟΡ ἄοδο ἴο Ηΐπ, Ηδ ΒαΥβ ποϊπίηρ, [ἐ ρστίονο Ηϊπ 
18αι [86 τοϊηδῃ ἯΔ8 80 ὉΔᾺΪῪ ἰγοδίθα,- Το γψτίθτο 8 
ΠΟΌΪΘ 800] ἰπ ἴῃ Ῥογίοστηδηοα οὗ ἃ ρἰοσγίουδ δεῖ, ἰεξ 8 
ΒΟΑΥΥ οἴἶρῃοα.---ἰπ Βυγεέπρ ΟἸΓΒΌΣ ΕΘ ΒΟΌ]Δ, τὸ ἰπῆστο 
ΟἸτβὺ Ηΐηβοῖ, Ἧε βῃουϊ ἃ αἰ ταν Πδδβίοθῃ ἴὸ συδην. 
ἴεδὶ 8}} Ιονθ δῃὰ ΒΥ ΙὮΥ ἰοναγὰ {6 Εἰνῖησ. [Ιἔ 
γαΐη ἰο τῖδῃ ἴμοτὰ Ὀδοκ θη (ΠΟΥ͂ ΓΘ “Ό;6.--- 0 
ὅπλ] δῃὰ Ὠἰϊσῃοβὶ ἤΟΠΟΡ ἀοῃα ἰο χοοάμο688.--- Ο τίαὶ 
ΔΒΒΌΓΤΟΒ ΠΟΡ οὗ ονουϊαβηρ, ΓΟΙΒΟΙΩΌΓΒΠΟΘ ἴῃ στοαί] οἵ 
1818 ὈτοΥ ἀἰβδοηοῦ, δπὰ ἱμο γον ΚἾΤοΘ ΠοΓ ἃ ρἱοὰρθ 
οὗἨ ΒΟΥ Οἰθγδὶ ΠΒΟΠΟΡ ἰῃ Ηἰ5 ΒΘΑΥΘΏΪ [εὶ 
ὟΥ δι ΟἸιγίβὲ ἀδίθγσηΐηθδ ἰο Κορ ἰῃ Ἰαδιϊηρ ογοϊ πὶ} 
6 ἐγ] γ ἱπτ) ΣΙ Δ]1Ζ6α.---ΤΏΟ οοτοτηδηὰ οἵ Φοδα χὶ, δ 
τοϊσς ἰἰᾶνα οοοδβίοποὰ ἰῃ ὁπ δβ ἴπ6 Ἰπουρῶςι πιοὰ 
6 ΧΡ Γοββοα.--- ΡΙΠΔΌΙΟ αν δαῖδη Β νᾶροθ. 

Βγαιηε :---Ἔοτο ἃ ἴα0]6 18 Βρτοδὰ ἴον Ηΐτὰ ἰῃ (86 
Ῥύθβοῃοα οὗ Ηΐδ ἐποιηΐθβ, πὰ Ηΐδ μερὰ ἰβ δηοἰπίοὰ 
ΜΠ} οἱ], ΡΒ. χχὶϊ!, ὅ. 
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ΤΗΙΗΕῚ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΟΗΒΙΘῚ ΤἸῊῈΒΕ ῬΑΒΟΗΑΙ, ΑΜΒ, ΑΝῸ ΤΗΝ ΤΟΒΡΌ 5 ΞΌΡΡΕΒ. 

΄ 

Οπλρτεξ ΧΧΥῚΙ. 17.-80. 

(Μαῖκ χὶν. 12-.-26:; 0Κ6 χχὶϊ, 7-39 ; Φόμη χἰδὶ, 1-- χυϊῖ, 1.) 

117 Νον {μ6 Βτεῦ ἀαψ οἵ με γ)εαδὲ οὕ τῃ]θανθηθα Ὀγθδα {}|6 ἀ]Βοῖ ρ]65 οατηβ ἴο 6808, 88 - 
18 ἴῃρ υπίο πἰῃ, Ὑ μθγὸ ψὴ]ῦ ἐποὰ [Πδὺ νγγχθ Ρτθρᾶσα ἔοσ {π66 ἰο δαὶ (86 ρϑββουοσ  Δμᾶ ἢο 

βαια, ὁ ἰπΐο {Π6 οἰ ἴο Βαοὶ ἃ τηδῃ [[ο 8 οουίϑ!  ταϑῃ, πρὸς τὸν δεῖνα], Θῃ! 58 ἀπΐο  ΐχη, 
ΤῊΘ Μαβίοσ βαῖιἢ, ΜῪ {{π|6 18 αὐ Βαπά; 1 ν|ῖ}} ΚΘΘρΡ {}ν6 Ῥᾶββουθν δὖ {ΠΥ Ὠουβθ τυ ΤΥ 

19 αἰβοῖρ]ο8. ἀπά {μ|6 ἀἰβοὶρε8 ἀϊὰ ἂ5 Ψϑϑὺβ δα δρροϊπίθα [ἀϊγθοίθα, συνέταξεν] {πϑτὰ ; 
20 δᾶ [860 τηδᾶδ [8η8 τη846] ΓΘΔαΥ {16 ραββονθσύ. Νοὺ ψῆθῃ (μ6 δύθὴ [δυθπίηρ] νγᾶβ 
21 οοτηθ, [6 βδὺ ἀονσῃ [το] 64 δὖ (8016  τνιιἢ 0[Π6 ὕτσεῖνο [ἀἰ8ο 1 ρ165].5 Απᾷ 8 {πον ἀἰὰ 

οδῦ [νοῦ δαϊϊπρ, ἐσθιόντων αὐτῶν, δοτηρ. νεγ. 26], ἢ8 8α]4, ὙΘΓΠΥ 1 βὰν πηίο γουῦ, ἐμαὺ ΟἿ 
22 οἵ γουῦ 85]18}} [01] Ὀθίταυ 8. Απᾶ {πθὺ νοτθ ϑχοθβάϊηρ' βοσσονίῃ], δηα θθρδμ ΘΥΘΙΥ͂ 
28 οῃθ οὗ ἰδθιι [ἐδοὰ ὁ0η6]ἦ ἰο δδΥ υαπίο ιϊπλ, μοχᾶ, 18 ἰὲ 17 Απὰ ἢδ δηβνγογρᾶ δῃηᾶ βαϊά, 
24 Ἠϑ {μιαὺ ἀϊρροίμ. λύς [{Π6, τήν] μάπα τῖῦὰ πὶ ἴῃ [86 αἰδῇ, ὑῃ8 βδτηβ 8881} [11] Ὀδίγαυ 

τὴ. 186 βοὴ οὗὨ τηδὰ ροϑίν [ἀδρατίοί]ι, ὑπάγει] 48. 10 18 τπυγιἐΐθη οὐ ἢἰπὶ: δὰΐ ποθ πηΐο 
[μαῦ τηδῃ ὈΥ͂ βοτὰ ὑπ βοη οὗ πηδὴ 8 Ὀαίγαγαα 1 10 δα Ὀδδῃ [10 τγ8γ6] ροοά ἔοσ ἐπιαὶ 

25 τωϑδῇ 1 Ὠ6 δα ποῦ Ὀθθὰ ὕοτῃ. ΤΏθη Ψυᾶαβ, πο οἢ ὑμαν Ὀθίταγοα Ὠϊπ, δηβυγογθα δηᾶ 
881, Μαβίογ [Βδρὶ, ῥαββί], 18 1} 17 δ βαϊὰ υπίο ἐπι, Του }ιδϑὲ βαἰὰ [1]. 

26 Απὰ 88 ὑΠ6Υ͂ ψγ6 γα δϑίίηρ, “958 ἰοοῖ Ὀτοδα," δῃα Ὀ]6βθθα " ἐὐ,Ἶ δῃᾷ ὕσακθ ἐξ, ἀηα ρανοὸ 
21 {ξῖο [86 αἰδοῖ ρ]68, δμα βα! ἃ, Ἴ δἰκβ, ϑδῦ; {{||8 18 τῶν θοάγ. Απᾶ ἢθ ἰοοὶς {μ6 [4] οαρ," δῃά 
28 ρεγ8 ὕλη κα, δηᾶ ρανα τ ἴο ἴΏ6ηι, βαγίηρ, Ὠτιηἰς γὸ 4}} οὗ 10; ΕΌΓ [18 18 τύ Ὀ]οοά οὗ 

εμι6 [πον] ἰδδίαπηθηῦ [τιν Ὀ]οοά, {1|8Ὲ δίοοδ οὗ ἴμ6 ἡθτν οονδπδηί, τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς 
καινῆς διαθήκης, ὙΜΠΙΟἷλ 15. Βιιθα ἴῸΓ ΤΩΔΩΥ͂ ἴογ {π|6 τϑιηϊβδίοη [{ῸὉΓ τι ββϑίοῃ, εἰς ἄφεσιν] 

29 οἵ 81|ηπ8. Βα [Α1αᾺ]}1 ΒΥ υπΐο γοῦ, 1 ψ1}} τοὶ [ἴπ ἢὩο νψ186} ἢ ἀγηὶς μοποοίογι ἢ οὗ (818 
ἔγα!υ οὗἩ [86 νἱπθ, ἁπαϊΐ {μα ἀν τμθπ 1 ἀσῖπῖκ ἰδ ἢδνν τ Ὶ ἢ γοὰ ἴῃ ΤΩΥ ΕΔ ἢ 618 Κιηρσάομῃ. 

30 Διά θη {ΠΥ δὰ Βαῃρ; ἃ ἩΥΙΩΠ ΠΝ Ὠγτηη οὗ ΡΓαῖ86, ὦ. 6., (88 στοαί 4116], Ῥβ. οχυ. -οχνῆ!.], 
ὑμΠ6 Υ ψιουῦ οαὖ 1ηἴο ἰχ6 τιουπηΐ οὗ ΟἸ᾽νοβ. 

᾿ γος. 20.---[Δνγέκειτο. Ὅτ. Τδῦρο τοπάθτϑ ἀνάκειμαι διὰ ἀνακλίνομα: ὉΒΠΗΌΤΙΩΙΥ πιὰ ΘοΣτθο ιν : φέολ σι ΤΊΦοΛΘ 
ἕασένη, ἴο τιοοξίπ αὐ ἐσ δ. ἑ. Ἔ.. Βοοοτάϊη ἴ0 [πο οτἹοπῖαὶ Ταϑη οι οὗ δδί πρῶ, ὍΡΟΝ Δ οΘοῦοἢ οἵ ἐγέσϊέπέωρι, αὐ οὶ πσαδ πε Δ} 
ὈΙΖΆΘΤΣ ἴμδπ 186 ον ἰαὈἷο ἰϑοζ Ἡδῆοθ ΦόΒδ οοηϊά Ιθδὴ δὲ 186 Ἰωδὲ ΒΌ ΡΟΣ Ὅν «“686ι.8᾽ ὕοδοηι, ωδη χί!. 28. Δ'66 Οτἱῖ, Νοὼ 
4 οὐ ". 150. δὰ 86 Οὐπλπιοσιίδίογο οὐ [κυ νἱΐ. 86.--- Ὁ, 8.} 

3 Ὅο τ. 30. --Ἰδοβτοδηη δὰάβ μα θητ ὦν δοουγιίωχ ἰο Α. ἴω. Μ΄. οἴο, [Δ]50 Οοά. δἰηδίε.] . 

8 ον. 982.---[Τὰο ἐεαί, γό6. τοδῦβ: ἕκαστος αὐτῶν. Βαϊ Ὧν. δῶρο, τὶ 1δοιβσιδηη, ΤΙβομβουάοτί, Ττορο1168, Α]- 

ἔοεὰ, διιὰ ἴῃ τρδῤοτ ἐγ οὗ τι ξηθεθο8 ργαΐθιθ: ε ἷς ἔκαστυ 57) διιοὶ οπά, ἰϊμοῦὲ αὐτῶν.--Ρ, 8.] 

4 γον. 24.--[Καλὸν ἦν αὐτῷ, εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. Ἰδησο: ΚΡ ἐλη «οᾶν6 δὲ διέθδθν, «Οϑηλὶ 67". 
πέολιξ σεδοόγει, τοῦ οι Εῦ ΕΧΕΝ ΜΈΝΘΟΣΖΑΕ:; ἐΐ εἐὐέν6 δοζίον 70." λίηι, Η ἐλαὲ πιαὰν λα ποξ δέθη, ὕογπ. Το ἘπρΙ δ Ὑεῖ- 
κἷσιϑ, ἐχοοθρὶ Ἦ ἰο}78, ἑαϊκο ἴδ 6 ΠΠΟΘΡΙΥ οΥἁὨ ἰΓρηΒροδίης [86 ὑτοηοῦη δηα ἴπο ποῦη.---Ῥ, Β.] . 

δεῖ. 20.-- ΤῊ δτί, τόν Ὀοίοτο ἄρτον ἰ5 οτηϊἰἰοὰ ὉΥ͂ 1,ΔΟ;ταδπη [6πὰ ΤΥΘ(61165] οα ἐδὸ δαϊδοτίον οὗ Β., Ο.. Ὁ.. 1,. οἷο, 
ΜογοΥ Ἄν ΟΣΒ ἴ86 δγιίοἷθ, [80 δ'8δο Τιβϑομβομάοτί δὰ Αἰέογὰ}), δηὰ Ἴχρίδί πϑ [ἢ οιηίβδίοι ἔσουλ 1 πγίοδὶ ὑϑασο, [Οοά, δίηδίε, 
οπιϊῖϑ [8.6 ΔτΈοΪ6 Ὀοΐῃ Ὀείοτο ἄρτον διὰ Ὀοϑίοτο ποτήριον, ἡδσ. 27. 1 18 ποῖ ἰσυαπὰ ἰὼ ἴὴ9 ῥδια 6] ἰοχίδ: Ματὶς χίν. 92: 
Κ6 χχί!. 10.--Ῥ, Β. ΕΞ 

4ΦΥ 6. 96.--- Εοῦ πὴ φα  αϑ Β.. Ὁ., Ζ, διὰ ὁ πυπιῦοῖ οἵ ἰδίο Μ858.. Σδοδβιηδληη, Τἰδοποπάοτή, [ΑἸίογὰ]. ΕῸΣ 

ε ὑχαριστή σας: 868 0}12 τὰ ἢ Α.. Ἐς Εν ΗΙ, οἷο, ΘΟ ΘΘα ΘΠ ἃ ἸΟΓῸΥ ΠΟΥ οἵ τἰζηθδδ68. Μασ Παδ ἴῃ 9 ΖΌΓΤΙΩΘΥ 
τοδάϊηρ, ΓΚυΚο δηὰ δἷδο δαὶ, 1 Οογ. χί. 24, ἔμ Ἰδίξεσ, δῃὰὰ ἰΐ 15 δαυρροδοά δαὶ 116 ᾿ξ ρίοδὶ ὀχργοδδίοη οὗὁὨ πὸ ΟΒΌΤΟΙ ἴῃ. 
δυοηοοα οἷν ἰαχῖ. ᾿ς Βίηδίς, τοδὶ εὐλογήσας, ᾿ἷκο Β., Ὁ... 1., Ζ., ἴμὁ ϑγτίδο, δι ὙυἹζαῖο Ὑογδίουϑ (δοπϑα ἐέζ)λ. Οοτρ. 

. 22.-ἘὮ!ρϑῚ. Β. 
πὰ δον. δὰ ΤΌς ὯβῸ ἰγδηβδίαῖοβ: δραοΐδ, ὅ6η ϑέσδη, ἑ. 6.. Ῥγοποιποοα ἢ δ᾽εδφίησ., οΥὐ σατὸ ἰλαηζα, διοδοοᾶ, πἰιϊηους. 
ἐξ, τ οἰ [5 οὐ τξεὰ 1π [}6 ατϑεκ, 88 ἰπ ἴδυ (οἰονίης εἰδυδοο κβὰ ἐπ ("6 ποχί γϑσϑο.--- . 5. 

᾿ εν, 21.-- Τ Πηθ ἀσίίοϊο Ὀοΐυγο ον ἰδ Οὐ ἰοὰ Ὁν ἴ89 Ὀφδὲ εὐ 108] δαί ποτ! το5. ΖΔΕ ΓΏ5 ΠΏ δα8 [Ὁ δοοογάϊηρ ἰο Α., Ὁ. 
διὰ αοορίιι. Ἀεγον ἐμ π|κ8 τμδῇ 1Ὁ γγαϑ ἰηϑογίθα ἔἴγομ Ππᾶταίοδὶ Ἰδηρτασο, [(Ουάὰ. Βίηδιξ, δὰ ἰῃς οἀϊ!!οπ8 οὗ ποπάου 

δηὰ ΑἸἰώωγῆ, οηὐἱΐξ τό. Τιδ φπϑηΐαβ θοΐὰ οἵὁ ἴῃ9 ἘὨΡῚ 5ἢ δδὰ Θογπηδη ἰδησύυδκεθ, ΒούσοΥ τ, του γοϑ ἤδόγὸ ἴπ 6 δείίςἷο, ἀ6β- 
Εἷτω οὐ ἰμ οί  υἱἕο, Ἡ᾿ΏΠ6 [Ὁ ΠΙΔΥ θ6 οπιὶἐϊοὰ [ἃ Ὀοτὰ Ὀοίοτο ὄγϑαα,--Ρ, ΕΒ] 

γεν. 238.--Κ αὶν ἢ ς [8 οπχ οἷ Ὦγ Β.. 1., Ζ., οἷς. [Ὁοὰ, Βίπαι1.}, ἀπά σἴνοῖ ἢν Ὁγν ΤΙδοι δηἀοτῖ δηὰ ΜΟΥΘΡ (780 Τ6- 
τὶ ἰς 88 δὴ [πϑογί 9ῃ ὕγοσι ἰ89 δποίοπε ΠΠπιγῖθ6); Ἡ ὨΠ16 Α.. 1).. εἴος Ιγϑυθϑια, δαὶ Ογρτίδη ἔμνστ ἰἰ, δηὰ 1 δο δ πη Τὸ 

ἬΜΡΗ ἰξ, [80 εἷξο ΑἸυγῇ, Ὀὰξ ἢ Ὀγδοϊκοῖβ.] ὙΒὼ βάἀϊἠσσείνα ἰ» οὐ θά δἰδοὸ ἰη Ματκ, Οοὐά. Β., (ὦ, ΡΒ. Το Ῥδιυ)έηο τγοα! οη, 
ψὩ ἢ πο ἰι, ὑτουαι θά, [6 ΠΔΟΣΘ 80 88 1ζ ΘΟΥΤΟΒρΡΟΙ δ ὙΠ [06 παΐυγο οὔ 186 6656. Ξ 

19 Ἄγ. 23.-ἰ τ. [ληρὸ ἐγδμδίδίεα διαθήκη δωπά, οουθπαπέ. βο αἷδο Οπδβία!ο, Βεξα, ϑο φάτο, σατηρῦοῖ!, Νοτίου, 
ἂἄο οεῖϊο, Εν δὰ (πισέπ βωπαοδούμδ), ΜόγοΥ, ΟΥοδῦν, σοπδηῖ, Ὑ86 πειὸ σοδέπαηΐ τοΐοτα ὮΥ ἐοηϊσδοὶ ἴο ἔδο οἱ δσοσοπαπΐ, 
τοὶ οὗ Μοβοβ, νν ίοἢ γγ785 σοπδοογαῖοα ΌΥ͂ [η6 Ὀϊοοὰ οὗ ολγοδ δηὰ κοδίδ. 866 [Βὸ ζισοσ. Δοίεδ. ΤῸΝ Ἐπα ἰδ ἢ Ὗ ὀταίοι σου θσα 
διαθήκη ὉΥ ἐεείαηιοπξ ἴῃ δἰ γέοθη ρδϑδαζοα, διιὰ ὉΥ σοσόπαπέ ἴῃ πἰποίθθη μι 988 668 οὗ ἴ)9 Ν. Τ.--Ρ. Α.] 

11 ον, 99.-- Ππ ατοεῖς: οὐ μή, προ τ. Τδηχο ἰγαπεϊδίθδ τοῦθ δτηρ δὲ ςδ}}ν : εξ αέολέθη, ὃν πὸ τποαλδ, ἐπ πὸ 
φοίέδο " Μόγγαν: σοιοίδοίξονλ πἰολὰ Ἴο Βίδιορδ᾽ Βιιδὶο ἐσδῃδίδίθθ ἔδὸ ἀουνὶθ ἡδρδίίου ΠΕΡ: ἐξ ΠῸ εοἶϑϑ; ἴπ τόσ. 8δ 51}}1 
δίσοηξοτ: ὃν ἨΟ ἸΘΉΠΘΡ ψ'ιέαπθ. Οὗἴδκος Ἐπεὶ. δηὰ ἀοσγίω. Ὑ ετθδ. (αἷδὺ 1λπχο ἰῃ γὙϑγ. 85) ονγοτίοοῖς ἔπ οὔ ρ..8514.---Ρὶ Β.} 



ΤΗῊΕ ΟΟἙΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΚΟΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ,. 

ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

γεγ. 17. Το ἄχεϊ ἀδν οὗ πηϊοαυνοσοὰ Ὀχοαδαᾶ, 
--ὐὰ ἴῃς 141} οὗ Νίβδῃ {πὸ Ἰοαυθῃ γγὰ8 γοιηονθά, δηὰ 
[88 υῃ]θανθηθα Ἰοάτο5 (ΟἿΣ 5ΓΠ) ἰοοῖὶς (μοῖρ ρ]δοθ. 1 
ὍἨΔ8 ἰὴ0 Βὅγδί ἀδ οὗ υπ]οαυοηθα Ὀγοδά, ἔοστηΐηρ [ἢ 6 
ἔουμπάδίίοη οὗ (ῆ0 Ῥαβδβουορ, νιοὶ ἀἰὰ τοὶ Ῥορίῃ {1}} 
186 1διῃ οὗ Νίβαῃ, Τῃο ἔραβδι οὗ ἔδι τῇ γοβίθα ἸΡΟὴ ἃ 
οιϑί οὗ τοηυποίαιοη, Ηησο ἰδ6 ἔραβδιὶ τᾶϑ γοοϊζοηοὰ 
ἴ0 ἰαϑὺ οἷγῃλ ἀδγβ ὈΥ̓ Φοβορῇυβ (“4 πεὶφ. ᾿᾿. 1ὅ, 1} 
ΤΏο86 τοτὰβ ΔΓ ἜΧΡΓΟΒ8 Δραῖηϑὶ ἴῃ 6 δῃοίθηὶ ΟΠ ΟΏ, 
18διὶ Φοβὺβ σο]οὈγαίθα [86 ῬΆΒΘΟΥ͂ΟΣ δ ΟΔΥ αν ]ΐθσ. 
Οορ Μογοσ, ῥ. 488. 

ΤῊῆο πογὰβ τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων τὸ 
δαυϊναϊοπὶ ἰο ἰῃ6 βγϑὶ ἀὯγ οὗ ἴῃ αδϑουεῦ, δηὰ ἰτη- 
Ρογίδηι ἔου το βοι(]οτηθηὶ οὗἁὨ {{πὸ ΘΠγοβοϊορίοδὶ ἀ8[- 
οὐ γ. ΑΙ] τα δρτϑοὶ τπδὶ {π|8 τὰϑ ΤὨΌγβδΥ, βῖποθ 
ΟἸγῖδὺ ἀἰοὰ οἡ ΕΥ̓ (ἀσχοορὺ Ὧν. ουδαγτ, πο 
ἼΩΔΙΚ68 ἰὑ Ἦ ΘἀΠμΟΒΟΔΥ, βίποθ 6 ρυΐβ (86 οτυοϊβχίος ΟΣ 
ΤὨυγβάγ). Βυὶ (Π6 αὐοβίΐοῃ 18 ἃ8 ἰὸ ἴπ6 ἀαγ οὗἉ 16 
ἹΩΟὨ Ή, ΥἱΖ., ἩΠοΊΠΟΡ ἐν δ ἰπ6 141} ΟΥ̓ Νίβδη, αὐ τὸ 
οἶοβα οὗ π|ιϊοὰ {Ππ6 ῥϑβοῖδὶ ἴδταὰ νὰϑ 8] δίῃ, δ Ὦτ. 
Ιδηρο, ὙΥ̓Ι6Βοῖον, Ἡθηρβίομθοτῃ, Βδυτη!οΐη, Απάτονβ, 
84 τηοδὲ τηοάθογη σΘΟτητηθῃϊδίουβ οὗ [ἢ 18 Ῥαβϑασθ 88- 
βουῖ, οὐ ὑπῸ 18} οὗ Νίβαῃ, δοοογαϊηρ ἴῸὸ (86 Υἱοῦ 
οὔ [π6 Οτθοὶς ΟΠ αγο ἢ δηὰ οὗ [πο88 Θοπηπιθηϊδίογβ γ80, 
ἴτοιῃ ἃ αἰ ἴὔδγοηὶ ροϊμὶ οὗ νἱϑνν, (Υ ἰο Πδσταοηΐζο [8 
ὐγηορ ϊδβίβ τὶ Φοθη. Ἡδὰ νὸ πὸ οἶμον γσυϊὰθ ἴα 
(818 τηδίϊον ἐηδη ἰπ6 ορ ΐϑιϑ, ΘΥΘΡΓῪ σοΟΙητηθηἰδίοῦ 
σοῦ ΡΓΟΌΔΌΪ δάορῦ ἴῃ 6 ἔοττηον νυἱον, ἴον ἰδ [Ὁ]]ον- 
ἰῃρ ΓΘΔΒΟΏΒ : 1. [{ ἰβ [86 ΟὈγουδ πιοδηΐπρ οὗὨ [86 ἰδττὴ 
υϑοὰ ὉΥ͂ 41} ὑπ6 Αἰὐγπορίῖϑι8.: “ἐδό ἥγεί ἀαν οΥ υὑη- 
ἰδαυεηοῦ ὄγεαα," οΒρΟΟΐΔΙΥ ἱἢ τὸ οοραῦο Μαρῖς, 
ὙΠΟ ΟΠδιδοίογζοϑ ἐπ ΟΔΥ͂ ΤΏΟΓΕ ΓῸΪΥ ὃν δάἀάϊηρ : 
δα ἐλεν κἰϊοα ἐδα αδδουεν (ἷ. 6.) Ἀδτὸ ἴῃ6 Ρδ8- 
οἢδ] ἰ4π|0), δηὰ [1κ6, 0 56 γ8 ἴῃ ΘαῸΔ}}Υ ΟἸΘΑΡ ἸΘΥΤΩΒ : 
“Ἰϑῆφη, δδι6 Ραδδουεῦν πιιδί ὃς κι οα." Τὶ τὰ ἰοπαγὰ 
116 οἷοδβο οὗ {86 141} οὗ Νίβδῃ (ργοΟΌΔΟΪΥ ἔγοσα [ἤγθα 
ο᾽οΙοοῖκ 4111 ἀκ), (μιῇ (6 Ῥϑϑοβαὶ Ἰατὶ ἢ τῶϑ δἰδίη, 
δΔηὰ 81} ργερδγαιΐοῃβ τηδάθ ἴον {πΠ6 ζδαϑὶ πηΐο Ὀορδῃ 
χὶ τ {Π 6 ῬΑΒΟΒΔ] ΒΌΡΡΘΟΓΙ δὶ δυὐδῃϊηρ, ἡ. 6.. δὶ 1Π6 οἷοβα 
οὗ [Ὡς 14{}} οὗ Νίβαῃ δῃηὰ 106 Ὀορίππίηρ Ὁ ἱμ6 1διἢ 
οὗ Νίβϑαῃ (πο ἀΔΥ τγ85, βυυ οὐ] Υ Βροδκίηρ, ἴλ6 γι 
ἀδγ οὗ [16 ἔοαδβί, ΑΙ Βουρἢ, ἴῃ ρορυΐαν ἰδησύδρο, [ἢ 6 
141} γγα8 οδ]οὰ ἴμ9 σβὶ ἀδὺ οὐὁἨὨ Ῥαββονοῦ οὐ οὗ υῃ- 
Ἰοανοηοὰ Ὀγοδ)ὴ. ες Εχ. χὶΐ, 18: “1ὼ τὴο ἔγθι 
τοοηΐ (Ν88}), οα ἐπ 1410} ἀΔΥ οὗὨἉ [86 τηοπιῇ δὲ οθΏ, 
γ6 8411 οἂξ Ὁῃ]οαυθηθὰ Ὀτοδα τπη1}} (ἢ 6 ομδ δμὰ ἵπσθῃ- 
οί ἀΔΥ οἵ ἴ6 τροηἱῃ δὲ δυο... Οὐσωρ. ἴμεν. χχὶϊ!. 
ὅ:; Ναχῃ. χχυ δ. 16. Ὧν. Βονίηϑοῃυ βᾶγβ (ἢδαγτη. Ρ. 
ἽΠ: “ Τηρὶν Ἰδηρσιδρο (οὗ {π6 Ξβυποριΐδι8) ἰ8 ὅ}]], 
Θσχρ]ἰοϊξ, ἀπ ἀροϊαφα, ἴο ἴῃ6 εοἶεοὶ ἱπαὶ οὖν 1ογὰ Β 
Ἰαϑὲ τηθ8] τὶν Ηΐ8 αἰβοῖ}]68 τὰϑ {πΠ6 τορυΐοῦ δηὰ οἵ- 
Αἰ ῬΆΒ0Π8] βύρρος οὗ ἴπὸ Φεν8, ἰηἰγοἀποίηρ τΠ6 
ἔοδιῖϊναι οὗ υπἰοανοηοθὰ Ὀγοδὰ οἡ ἴμ6 ουοπηρ δον [Π6 
141} ἀλγ οὗ Νίβαη." Οοιρ. Μόνον ἐπ ἴος. : “ὲε ἐπεί 
ἄεν 14. Νίδαπ (παοῦ ἄτη 5, ἐζέγη,  οπηογαίασὶ) 
σεπιεὶγέ, πιὶξ ἀφεβεη Αδεπά ἀαε Ῥαδαοαΐ, δεραπη, ιοοΐολον 
αὖον δοῦλο σαηζ μην ἀδη δεκίαρεπ πεϊρεχάλἐξ ἐδὶ, 
παοΐ ἀεν' ροριϊὰγ ὠπισεπαιδη ἤγεῖδο, ἐπι ιοοϊολεν αμοὶ, 
οΤοεερ΄ι, Αηϊὶο. ἰδ. 15,1. Ασδτ ᾿ἰὐδίίασε κὰὐι.)) 2.1| 18 
ΨΘΙΥ ἱπρΓΟ Δ ΌΪ6 1ῃδὺ ΟἸγῖδβι, τ βο σᾶτωο ποῖ ἰο ἀδβίγου 
Ὀαϊ το (]Η͂Ι, δου} Ὦανο νἱο]διθὰ [86 Ἰοραὶ] {π|6 οὗὨ ἴῃ 6 
Ῥαββούοῦ, πὰ 1 Ηδ ἀϊὰ 80, χὰ του δυο βοιμο ἰπῖ)- 
τηδῖίου οὗ ἰδ6 ἴδοι ἰῃ ἴ86 ἀοβροὶβ. 8. ΑὮ απέϊσὲ 
Βδουΐβοθ οὗἉ [Π:6 ῥῬϑβοθδὶ ἰδ ἴῃ [6 οουγὶ οὗἉ ἴπ6 ἰρτω- 
ῬΙθ, οα ἰ86 18} οὗ Νίβδῃ, ἃ ἀδὺ Ὀσδίοτο ἴπ0 Ἰοραὶ 
ὕϊηθ, που] δὲ ἤδγα Ὀθ6η ροττηϊ θὰ ὉΥ ἔδο ῥγίθδιδ. 
Οὕοϑνο}} αὐοίοβ ἔγοσηα Ῥΐο τὸ {μ6 οὔροῖ, πὶ θα 
ἸὯΔΩ Ὑ{88 ΤΏ 6 ἢ 15 οὐ Ὀτίθϑί, δὰ οου]Ἱὰ βἷδγ [μ9 ἰδιο 

ἱπ 88. οσι ἀπο ησ. Βαὲ (Π6 πείρας οὗἉ δυϊμοτῖγ 

Ι 

βοοβ ἴἰο δον ἰδδὶ {86 ἰδτὴ τουδὶ δ δἰδίπ ἰῃ (6 ἰδὰ 
ΡΪῈ δηὰ ἰμὸ Ὀ]οοά Ὀ6 βρη κ]οα οἱ {86 δἰίαγ (Π θαι. χτὶ. 

᾿'ὅ,6; Εσγα νἱ. 320; 23 ἤτοι. σχσχτ. 11) Ηοποὲ (ἢ 
ὅοτβ, δίτον {π6 ἀοδίσιοιίοι οὗἁὨ [6 Ἰοταρὶθ, ἤδνα ΟἿΪγ ἃ 
Μοιιονῖαὶ Ῥαββουοσ, οοηδηρά ἴὸ {86 86 οὗ πηϊοδυϑῦ- 
οἀ Ὀτοδὰ δηὰ Ὀϊ ἴον Βοτὴδ πὶ ἢ ἰῃ6 υδῖι8] ρβδ] πη δυά 
ΓΑΒ. Τμο αἰ ἰμθπ δγίϑοθ ποὶ ἔγοιῃ ἰδὸ 
Ῥἰ δίῃ βίδιοιηθηίβ οὗ ἴ86 βγηορβίβ, θὰϊ οσα οογίδίῃ 
ῬΑΒΒΔρΡῸΒ ἴῃ Φοθη πιο Βοθ ἴὸ ΘΟὨ Γδαϊοὶ {}6 ἴοι. 
ΤΊΘΣ, δηα ἔγοωχ [86 Βοοσιῖηρ ΡΟ ΔΌΪΠΥ (Πδὲ ΟἸτσὲ 
Βῃουϊὰ μἱανϑ Ὀθοη ἐσθ, οομαἀρτηποάᾶ, δὰ οτυοβοα οἢ 
(89 1διὲὶ οἵ Νίβδη, σῃϊοῖ τσὰϑ [8:6 ταοϑὲὶ βοϊθίωπ ἀδγ 
οὗ 1:6 Ῥαββουοσ. Βυΐ 1 Ὧδ8 Ὀδδϑὴ βῆονγῃ 'π 186 Σηίτο- 
ἀυοσιίοι ἰο {π|5 Θμδρίον ἰῃδὺ ἰῃσβα αἰ] συ] 268 ὅτὸ ποὶ 
᾿πϑυστρουη Ὁ] 6, ἀπ ἴῃ ἔδεϊ οὶ δὸ στϑαῖ 88 {Π086 ῥΓθ- 
ϑοηϊθὰ οἱ ἰδ ΟἴοΡ βῖ46. [1 18 οογίαϊη ἰΠδὶ Φοδη δοά 
1ῃ6 ΚΥΠορ ἰβίβ ὅδ θ6 Βαιτηοηϊζοὰ οὐ 80 οὨγομποϊοσί- 
ΘΔ] σαοϑίίου ΤΟποοτΐηρ Β0Ὸ δηροχίδιις ἃ ματὶ οἵ 
ἀὐ χὰ ἐγδα το 88 ἰμ6 ἀδίο οὗ ἐϊὸ Βαυϊου ἀρδίὶ. 

Το ὑσόρασχο ἔδο Ῥδεδοόονοσ.---ἴὸ [816 δρρετίδίη- 
ρα 1ῃ6 ΑἸαγίηρ οὗ 116 Ῥδδβοῖιδὶ Ἰατα Ὁ, τ] ΟἾ ὈΞΌΔΙΪΥ (86 
δον ΒΟΟΒΟΠΟΪΟΓ διἰϊοὰθὰ ἴο, δϑὰ πιο ἰοοκ 
Ῥίδοο ἴῃ {86 οὐὔἱος οουτὶ οὗ 106 ἱετηρὶο; ἴῃ6 Ῥγερδι- 
τίοη οὗ μ6 Ὁπ]οανοποα ἸΟδΥθΒ: 6 Ὀγοτίβίου οὗ (6 
ΟἾδΟΓ γϑαυΐϑιίοβ οὗ {Π6 ἔοδδβδί  Ὑ1Ὲ [8.6 Ῥγορδγδαίΐοι 
οὗ 16 δου. ““ΤῺ6 ποῦ Βῆονγα ἐπδὺ [818 1Δδι 5 
δοτο ἰπἰοηἀοα," ῬΓΟΌΘΟΪ 41} δὰ Ὀθοη ἄσημα οἱ ἴδε 
Ῥγοδοηὺ οοοδϑδίοῃ ὈΥ̓͂ (86 ὑπκποόνα Ἰγιοπὰ οὗ ἰμ6 1οτὰ, 
ἴο πΟΙΩ ΥΟΡ. 18 Ῥοϊηίϊδ, πίϊβοῦϊ 186 αἀἰδεῖρ!οβ Κπον- 
ἰὴ δηγέβῖηρ δοουΐ 10 Ὀοίογεθβδηα, ΤῊΘ τηᾶ]6 γουην 
απ οὐ σοδῖ τηυδβὲ Ὧ6 Ο.6 γδδν οἷά, ἀπά τ ιιθουὶ Ὀέετα- 
θι (ἔχ. χῇ, 2, 8 βμαα.). [11 πδβ εἰδίη “" δείισεεν (λὲ 
ἐυεπίπσε ; " ἰρδὶ ἰ8, ἀουθέ]688, Ἠοίπσθο ἰῃ6 ἀοοϊὯ6 
οὗ 141} Νίβαῃ, οὐ (86 ὅγϑὲ Ἄγουΐησ, ἡ λοδ οχιθηθοὰ 
ἴο δυπάονσι, δῃὰ ἴπ 6 δοοομπὰ ουὐρηϊηρσ, οοτησωηθποίησ δἱ 
βὶχ ο᾽εἱοοῖς. ΤὨΪ8 5 18 σὨγοθοΟΪομίοδὶ ἐσ ]απαιίου οὗ 
Φοβορδυδ δῃὰ ἰπ6 ΒδΌΡἾἢ8  τ86 ΤΏΟΓΟ ΣΊΡΟΥΟῦΒ Θχρὶ» 
πδίΐοη οὗἩ ἰ8ο Καγαϊϊθβ δῃὰ ἐπα διαιηδυιι δ τπὸδϑ, " ὕ6- 
ἵν βαπύοσῃ δηὰ ἰμλεσιι," ὙΤμ6 Ὀϊοοὰ οὗ (δὲ 
Ἰδιὴ Ὁ Ὑ͵Δ8 ΠΟΥ͂ ὯῸ ἸΟΏΡΟΥ δργΕ]οα ΟἹ {16 ἀσοι:Ροδίβ, 
αὶ 88 ἰδίκοῃ ὯΡ ὈΥ ἃ ρῥγίοβί, δῃὰ πο ρουγεοὰ ΟΥ̓ 
Βρτἰἰκ]οὰ οὰ [86 δἱϊανυ. δίδσίκο, αὖος 1μἀπαῖαῃ (ομά. 
Αἰϊενίλάπιεν) : Α οτονα οὐ [βυγβδ}ιεθ νδϑ τεοεϊγεὰ 
ἱπίο (86 οουγί, 1πὸ σαίθβ ποῦ δδυῖΐ, (86 ἰστιαμρεῖβ 
βουπμάο. ΤῸ6 ΒΟΘΒΟΠΟ]άΘΓΒ βίον ἰμοὲνς ἰδῦῦρβ. Τρ 
Ῥυΐοβὶβ ἕοσιηθαὰ δ ΤΟῊ ποῖ οσίθπἀραά ἴο {86 δἰίδτ, 
τοοοὶγο ἐπ Ὀϊσοὰ ἰπ βέϊνον Ὀδϑίηβ, πῃϊεῖι ἔπον μδρδοὰ 
ΟἹ ἔτομῃ ΟἿ ἴο δῃΟΙΠΟΓ : ἀπα {1086 Ψ110 βιοοῦ ποιγαδὶ 
1.:6 Δἰίαγ ρουγοὰ ἱξ οὔ αἱ [18 ἔδεϊ, πβθῃοα ἰὸ Βοσοὰ 
ΒΌ ΘΥΤΒΟΟΌΒ]Υ ἱπιὸ 1ἴῃ6 Ὀτοοῖς Κοάγου.. Τμδ Βοῦβε- 
Βοϊάον ᾿οὰ ιΠ6 8]αῖπ ἰάτὰ ἰο ἃ ΒΟΟΪκ οἱ ἃ γμέϊϊδσ, ἰοοκ 
ΟἹ 18 βκίη, δῃιὰ σοτιουοὰ 19 ἔαὶ, Τιΐθ 1δ8ὲ 16 ῥυλοβὶ 
Ὀυγοὰ οπ 186 αἷϊδσ. Τὰς Ὠουδβοθοϊάος υἱἱετοὶ 8 
ῬΓΔΥΟΓ, απ οαγτῖοαὰ {16 ἸατηῸ ἴο μὶβ μουβ6, θουπὰ ἴῃ 
1.8 βἰεῖη. Ὑι6ὸ Βοδά οὗ [80 ἤουϑ6 ψ ογο 186 [6851 τ 
μοϊὰ τοοοϊνβαὰ {|| βίη. ὙΥ̓́ΒΟΩ ἰδ6 ἢγβι οτοσὰ ἀο- 
Ρατγίεα, ἀαποί! ον ΣΟ] ο, δὰ 8ὸ [οσίὶ. 

γεν. 18. ο ἱἐπίο ἴδο οἱϊν.-.---Τὴὸ δος οἵ 
εβιβ δ ἰδ ἰἰπθ γγδβ ἰῃ Βοίμδηγ. ἀδοογϊηξ ἴ9 
μκο, 1Π6 ἰπ τηδίοῃ γὰ8 ρίνϑῃ ἴὸ Ῥοῖοῦ δῃὰ ψοδη. 

Τοᾶ ΤΏΒΩΕ ; πρὸς τὺν δεῖνα.--- ες Εγλα 
Ἰἰδὲ δὰ ᾿ΪΒ γθᾶϑοῃβ ἴοσ ποὶ τωουουΐηρ ἴῃ 6 Ὠδτηθ οὗ 
τολη ἱπίοη θὰ ὈΥ Φοθυ8. Αοοοτγαϊηρ το Οαϊνίη, υ3 

ψ| ἀἰά ποί γῖνα 8 ἤδῖηθ, δῃὰ ἰῃ6 ἀἰδβοῖρ οβ Τουμὰ ᾿ὶ ουἱ 
ὉΥ 8 Ταΐγ80}6. αρλδν ἀρνονν ἴο ἘΒοοΟΡΒγΪδοὶ δορὰ οἰδεῦβ, 
δ ποῦ ποῖ τησπξου ἰδ6 πάταθ ἴῃ ἰ86 ργεϑεῆο οὗ 
ΨΦαάαβ, (δαὶ μ τοῖϊρμξ ποὶ Ὄχϑοῦίο Ἰιῖ8 ραγροϑα οἵ θ᾽ 
{π8γ4] αἱ [86 ταοδῖ. Ματὶς απὰ [μ0Κ0 ρῆγα ἐχρτγοβὶ) 
180 ΙΩΒΏΣΙΟΡ ἴῃ ἩΔιϊο Ηθ ρΡοϊηϊθὰ οὐ 86 πιδη:-- 
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δὶ ὑμεοῖγ δηΐγαποθ ἱπίο ἰδ οἷ ΕΥ̓ 8 τηδῇ βῃμου]ὰ τηθοὶ 
(ποῖ τὶ ἃ οἰίομον οὗ παΐοῦ, ποσὰ (ΠΟΥ͂ Τ6ΓΘ ἴο 
ζοΠουν ἰο (86 ἢουβο πίθος 6 το Απά (ΠΟΥ͂ ᾶῦθ 
(06 πιο υοσὰβ ρσίνοα ἰὁ9 ἴποτὶ τ Ὠϊοὶὶ ΠΟΥ τοῦ ἴὸ 
δρολϊς, 05 α8 (μον ποῦο ρίνϑῃ ἴἰο ἴμο80 ἯΐΟ βῃουὰ 
ἴοιοἢ 106 ὑνο 8δ8868 ἴὉΓ ἰΐ6 Θηίγαμοθ ἰηΐο ἰδ6 οἰΐγ. 
Ηστα, ᾿ἰμογοΐογο, ἃ8 ἴμογο, ἰὑ 18 0 06 ργοϑυρροβοά: 1. 
Τηδὺ 6 τῶδῃ τηλυοα ουὔἱϊπτιδ ἰῃὰ ὈοΟὶἢ Ολ368 8 ὃ6- 
Ἰίονονῦ: 2. ἐμαὶ ἐὮ 66 γγὰβ ΒΟΏ16 [ἰηὰ οὗ υπαογβιδηαηρ 
δοίποοι ἴλ6 οτὰ δπὰ τῃ6 ππδῃ: 8. [δαὶ [6 πηάογ- 
δβιδηάϊησ, Θϑρθοΐδ!]ν ἴῃ ἴΠ6 ργεβοηΐὶ οαβ6, οομίοιηρίαιοα 
ὁδυΐίοη. 4. Τ2η6 [ον Β ΔΒβΌΓΔηΟΘ, 88 ἰΐ τοραγὰβ ἰδ ΐβ 
τηλῃ, ΓΟΥ͂ΘΔΪ8. ἐπα δοσίδίη πον] θάμα οὗ ἰ86 Μαβϑίογ, 
διὰ {π6 πρᾶν ο]ουβ ἱηἤυσηοο οὗ ΗΪβ δυϊπογίγ. Απά, 
ἱπ [6 ρτγοϑοηὺ οαδ6, [88 οδυ Σου δοίΐοῃ του] Ὠϊη- 
ἀον 86 ῥγοιωδίαγο δοσοιλρ ἰβῃπηθπὶ οὗ Ψυάδα᾽ μυτ- 

86, 
ὼ ἵντν ἰτἰπθ ἰδ αἱ Βασιᾶ.---Ἰ. Κυΐηοοῖ απὰ Οἰι6Γ8 : 
Τῆς εἴπιο οὗ ΜΥ Ῥαδϑϑονοσ, 2. Εππδὶὰ : Ἐπ ὕμηθ οὗ 
Μγ Μορβίαηϊς τηδη βίη) ἔγοθ ἤθάνθῃ. 8. 6 
Ἰνοῖῖα, Μογοῦ: ΤὴῈ ὕτηο οὗ ΜΥ ἀοαίῃβ. Τῃα ἰοχὶ 
Εἶνοβ ΟὨΪΥ 186 χηρϑηΐηρ : [86 δογίαϊη ρεσοά οὗ [π6 ἀ6- 
οἰδῖνο οτἱβϑίβι 6 Υ εἴΐϊα : Αοδογάϊῃρ ἴο ἴμ6 νἱον οὗ 
ἔα Ηγπορι ἰδὶ8 (ταί πον, οὗἨ 4}} ἴη6 Ῥνδηρο 5.5), ἴ86 
ῬΆββονον δηὰ {Π6 ραβϑίοῃ οὗ ΟἈ γῖδὺ Ἴσοσο ἱμΒΟ ΡΥ ὈΪΥ 
δοημηθδοίοα, ΤὙ18 ἀχρυοϑβίοη ῬΓΟΥΘ8 80 ἴπ6 ἁὑπβουῃά- 
Ὧ638 ΟὗὨἨ {μ6 οἷα Ὠγροϊμοβῖβ, ὑπαὶ 6808 δἰ (9 Ῥα89- 
ΟΥ̓́ΟΥ ἃ ἀΔΥ Θδεΐον ἐμὴ ἴ86 ῬΤΟΡΟΥ [πλ6. 

γεν. 90. Ἐδὸ χϑοϊἱῃϑὰ αἱ ἰ4}]9.---Αοοοτάϊης ἰο 
(86 διοίοης συβίοηι ΟΥ̓ τοοϊπίηρ δὲ [86 4016, υυῦτῃ 
ἐπ Ἰοΐ πὰ τοϑεηρσ ὑροη ἔπ6 οουοῆ. [10 ἷ8 γοιμδατῖ- 
ΑὉ]6 ἰδ (86 ον ἐποιηβοῖγοϑ σοηίυτοά ἴὸ τη α 
ἐι:6 Ι6ζ8] ργεβογίριίοη, τ ἰοἢ τοχυϊγοά (Π6πὶ ἰο0 οαὺ [Ώ6 
Ῥαββοτοῦ δίαπαξπο, πὶϊῃ βία η δὰ, Εἰχοά. χὶϊ. 11. 
ΤῊ τα η16 4] ΟχΡἰδηδίίοη 18 8.18: Μ|08 δαγυογ μη ἐδί, 
κεἰ εὐαπέ εἰαπέεα, αὐ πιπο οοηιδάμηξ γοομηιδεπζοε, πὲ 
αἀἰσποκοαίμν, εχϊεϑε ἐο8 α δεγυϊέμζε ἐπ ἰἰδεγέαξεηι. ἱπὶ 
ἸΤογ βου ἢ τλ8 68 8 ᾿ἰθογαὶ σουχαγὶς ποτ, τ οἢ ἰ8 
ἀουΌΪΥ ἰο δ6 δρργθοίδιϑα 88 οοϊηϊηρ ἔγομι ἃ βίσὶοὶ 
Ἐριϑοοραίδη: “ αοὐ μεὰ σοταπιδηαοὰ {86 διίυάα οὗ 
εἰαπαΐπο ἰὰ ἴπ6 τοοορίίομ οὗἨ [Π6 Ῥάβ0 8] τηθϑαὶ ; (μ6 
«ον 5} Θμυγοἢ πδνίηρ σοηθ 10 μ6 ἰδηὰ οὗὨ ργοχηΐβο, 
διὰ Ὀοίησ ἰβοτο δὲ γοϑί, γεοϊ πὰ αἱ (μ6 ἔεβίϊναι, δπὰ 
οὐ [,οτὰ δοπίοττηοα ἴο ἰδδὲὶ ργδοίίςθ,---ἃ ρτοοῦ ἐμαὶ 

ἰνα δοιητιαηὰβ οὗ 8 ἐσγοπιοπίαὶ ζἰπα, οσθὰ οὗ 
ἱνίηθ οτἰ κῖπ, ἀγα ποῖ ἱγσαυν δ ]θ ἰζ (ΠΟΥ τὸ ποὶ ἴῃ 

οτὰοδν ἰὸ ἃ ρεγπιαηδηξ ϑῃα,"---, Κ.] 
γον. 21. Αμπὰ δ ἴμον τσοχὸ ϑαϊζῃ.--- 7λς (εἷ- 

οὐγαΐίοπ σ᾽ ἐδὲ αξδβουον.--- 8 ΘΟΙΏΡΔΩΥ δὲ (80 ]6 
τοῖσῃξ ποῖ Ὀ6 1688 (δὴ ἴδῃ ῬοΥβοῃ8 (9 ο86ρὶ. Δεἰζ, μά. 
νἱ. 9, 38). [τ ροηογαῖγ ἱποϊααἀ ρα ἔγομῃ ἰδ ἰ0 ὑνϑηΐν, 
δοςοογάϊηρ ἰο {86 ἔΔΙΑΪΥ, ΟΥ 88 δηθὰ ὉΥ͂ Βίγϑησογα. 
ὙΠ6 ἱτηασα οὗ 8 δορί οῖο Ομύτοῦ ἴῃ ἴῃ6 ουΒ6. Τῇ 
γϊο5 οὗ (λ6 ραβὺ ψγοσγο τοχυλαίδ Ὀγ ἴῃ 6 Βυσοοϑβίοη οὔ 
ἴα ουρΒ, Β]16ὰ τὶ τοὰ τῦῖηθ, ΘΟΙαπ  ΟὨ]γ ταὶ χοὰ τ ἢ 
παίοσ. 1. Απποιπεεηιοπί οΥ ἐλ Κδαδί.----Τ 6 Ποδὰ οὗ 
ἴα Βου86 υἱἱοτοαὰ 189 ἐπδηϊκαρίνίηρ οὐ Ὀοπραϊοιίοα 
ΟΥ̓ΟΡ ἴα πίῃ δηὰ {6 ξθαβί, ἀγί πἰκίηρ [6 γι οὐρ. 
ἜΤΏΘη ζ] ον οα ἰλ6 τοτμανάον οὗὨ (16 πουδβοιοϊ ἃ. ΤΏΘ 
ψαϑηΐης οὗ Ὠδηά8, αἴνοῦ ὑγαΐϑθ, 2, ΤΟΥ [θη δίϑ (88 

᾿ς δῖον μοτῦδ, ἀϊρροὰ ἰπ νὙἱπαρδῦ ΟΣ Βα] τσδίδσ, ἰῃ τὸ- 
ΓΘ Ὀγϑῃ66 Οὗ ἰΠ6 ΒΟΡΡΟΥ͂ 5 τ ἢ ἐποὶν ἔδίμπογα ἀπάοτ- 
ποῦΐ ἰη Εσγρί. Μοδην Ἶ 6 (0 Ῥδδοὶιδὶ ἀἰϑ 68 ὑγϑγθ 
διουρδι ἰμ---ἰἢθ το }}-ϑοδϑοηθὰ Ὀγοῖβ (ςα]οὰ ολαγο- 
βεέλ), ἴ.8 υπ]οανθηθὰ Ἰοανθβ, (86 ἔδϑβια] οὔτ ΡΒ, δηά 
(πο Ὁ. ΑΙ! ἴμο86 (δΐπρβ τοῦτο ἐμθὰ οχρίαίηθα, 
ΤΉΟΥ δαησ ἴῃ6 ἔτβιὶ ραγὶ οὗ ἰμ6 Η4116], οὐ βοῃᾳ οὗ 
Ῥγαΐβα, Ρβ. οὐϊί,, οχὶν., δηὰ {86 βθοοπὰ δῸΡ γγ88 ἀτυηκ, 
8. ΤΠοα Ὀοσδῃ 186 ἔδαϑι ὑτοροῦ (αἱ τ ΐοῖ (ΠΟΥ ΓΤο- 
οἴϊηοα) : [16 ΒούΒοΒοΙ ον ἰοοὶς ὕπο ἰοδύϑϑ, ὈγοὶκΘ Οὴ6 
ἔπ ἵπο, ἰδία 1ὶ ὑροῦ 6 Ἡδοἷο Ἰοαΐ, Ὀ]αθδοὰ ἐϊ, τταρ» 

Ῥοᾶ ἰν ψιϊὰ Ὀϊον Πορῦβ, ἀϊρροᾶ ἴξ, δίθ οὔ ἱξ, δυὰ 
Βαπάοα 1ΐ τουπμὰ ἢ (ἢ6 τοτγὰβ : “ ΤῊ 9 ἰ8 [μο ὑτεδὰ 
οὗ δ] οίοη, πο οὐ ἰλίμογβ αἱ ἱῃ Εργρὶ." Ηο 
(πο Ὀ]6886α 186 Ρα8. 8] ἰδ, δπὰ δίδ οἵ ἰδ , [86 ἔθ9- 
(4] οὔ υΐησβ πογο δαΐθῃ τὶ [86 Ὀγοδά, ἀἱρροά ἴῃ 86 
Ὁτοῖδ ; δηὰ Βη4}}γ (ῃ6 απ. ΤῈ6 ἐμδηκβαίνίηρ [ῸΣ 
186 τη64] [ΟἸ]οτοὰ [86 ὈΪοϑβίησ δηὰ αἀτηκίηρ οὗ [0 
τηϊνὰ σαρ. 4. ΤΊ τοτηδίπαον οὗ [86 ΗδΔ]|16] ψγὰ8 βιηκᾳ, 
Ῥμ. οχν.--ΟΧν ., δηὰ ὑμ6 ἔουγί ἢ οὺρ ἀγαηῖκ. Οοοδ- 
δ'οθ ἢ ἃ ΕΝ οὐρ [Ο]ον οά, 116 ΡΒ. ἼἜχχ. -οχχτίὶϊ, 
ΜΓ ΡΓΟΠουπορα, Ὀὰΐ ὯῸ τογο. ΤΠ ὅσβί σὰΡ τ) 
ἴῃυ ἀογνοϊοα ἰο ἴδ Δῃποιπῃοοιηρηὶ οὗ ἱΠ6 ζεαϑὲ : δὰ 
ἴλυϊκο 6118 υ8 ἴπαὲὶ τ ἢ (18 οὺρ ΟἸτβὶ δῃποιυηοθὰ ἰὸ 
186 ἀἰθοίρ]65. ὑπαὶ (18 τγᾶὰβ8 ἴἰῃ6 ᾿ἰαϑὶ ἔβθαβί πο Η6 
ποῦ ὰ οοἰοῦταια πὶ ἢ (μθαὶ ἰῃ {118 του]ὰ - δῃὰ ἰμδῦ 
Ης πουϊ]ὰ οοἰοῦγαϊο τὶ [ἢ 6πὶ ἃ ΠΟῪ ἔδαδί ἴῃ Ηΐβ Εὰ- 
(ΒοτΒ Κίησάοῃ. ΤΏ βοοοῃᾶ οὺρ γὰ8 ἀσνοίοα ἰο [80 
ἱπιογργοίδιίου οὗ 186 ζοϑίαὶ δεῖ : στὰ 0 186 ΑΡοβί!ὸ 
Ῥδὰϊ οομηθοὶβ (86 Θχμογίδιϊοι : ΚΑΒ οὐ 88 γὰ οδὶ 
οὗἨ [818 "τοδα," οἱσ., "" γο βου Του 6 [ον δ ἀσδίἢ.᾽" 
ΤῊ ἰμίνὰ οσὰρ ΓΟ] ονγοὰ ἐπα Ὀγοδκίηρ οὗ ἰΐ6 Ἰοαγαβ, 
ΜΠ ΙΟἢ οοἸοὈταῖϊρα [ῃ6. ἀῃ]οανοηθα Ὀγοϑα, δη ἃ τγὰ8 (ἢ 6 
ΘῸΡ οὗ ἐν τῶν ἑλκτὸν ἢ 1} 158 ἰπ6 Ἰωογὰ οοῃϑοογαϊθα 88 
ἴδ οὺρ οὗ [6 Ν᾿ ν Οονθηδηί, 88 δ δὰ οοῃμβοογαιϊθὰ 
1.6 Ὀγοδικίηρ οὗ Ὀγοδὰ 88 (6 σϑιβοαῦσδῃςα οὗ ΗΒ 
Ὀγοΐκοῃ ὈΟΑΥ͂, ἴμ6 Ὀτοδὰ οὗ 6, ΤὭυ8, 8 ἱὰ ὈΔρϑτα 
Ηο Ἰοοθοὰ ἴγοια ἴπ6 Ο]ὰ Τοβίδιηθηςϊ οἰγουτηοϊδβίοῃ [86 
Βδογοὰ νγαβϊηρ τ ἰοἢ δοοοταρδηΐοα ἰἰ, μὰ τδάα ἰδ 
1:6 Νοὸν Τοβίδσαθην βδογασαοηΐ οὗἨ [86 σογϑηδῃΐ ον 
ἰογϑά ἰῃΐο, 80 αἷβὸ πο Ηδ βενεγρὰ {π6 Ὀγδαδακίηρ οὗ 
Ὀγοδὰ δηὰ 86 οσὺρ οὗ ὑβδῃκορίνιηρ ἴγοτα (6 ΟἹα Το8- 
ἰδιαθηῦ Ῥδββουοῦ, δῃὰ τηδὰβ ᾿ξ 8 βαογδιηθηῦ οὗ «10 
Νον Τοβίδιηθηΐ τοἀοιηρίΐοηῃ, 

ΤἼνο αυοβίζοηβ οοποοσγηΐηρσ (86 ΒοΥοσαὶ τροαβθ68- 
(0.8 οὗ (88 οτκίηαὶ Ῥαββουθγ- 068, ΤΏΔΥ ΠΘΓΘ Ὀ6 ὈΓΙΟΗ͂Υ 
αἀἰβουββοὰ (θομαρ. 6180 ΤΥ ζοδεη «σδμ, ἰὶ. δ, Ρ. 1422): 
1. Αἃ.8. ἴΐ τοϑρϑοίβ ἐλα γείαδοη οΥ (18 ἀσοοιπέ ἰο ἱ 
ΟοΞερεῖ ὁ ὕολπ: Ἀ6 τοϊδΐοβ [Π6 τδϑιΐηρ οὗὨ ἵπ6 ἔδεῖ, 
τπ σὴ ἱπιτοάυσοα ἰμ6 Ῥάαββονοῦ, πὶ 118 ἰηἰογρτοὶδ. 
οι ; δῃἃ 6 ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΘΒ πὸ ἱπβεϊα ὕοῃ οὗ ἰμ6 μογ 8 
ΒΌΡΡΟΣ 1086} δ οὶ] Κπονῃ. ἴα Βηὰ ἰ( δἰητοα αἱ ἴῃ 
1ὴ)6 ἐντολὴ καινή, Φοῃ χὶϊ;, 84. ΤὮΘ οοῃίθῃι 0} ἃ8 
ἴο πιο ττὰ8 ἰῃ6 ρτιοδιοβὶ, κυ χχὶϊ, 24, Ργο .ὈΥ 
Ρτγοοοάοα ἰδ ἔδοὶ- υαϑῃΐησ, δηὰ πτὰ8 1.8 ἱτωσηϑαΐαίθ 
οοοδϑίοη. 2. ΑΒ ἴο ἐλδ᾽ ̓ ξ, φείώμν 07 ὅμάαε ἱπ ἰλ6 
1ογαδ ϑιρρον, να Ἰἰθᾶτῃ ἔγοτα Φοὶπ (χὶϊΐ, 80) ἰδδὶ 186 
ἰγαϊῖοῦ τϑηΐ ΔΊΤΑΥ ἱγωτη θα δίθΥ δέου δ6 Ππδα τϑοοϊνοὰ 
16 Βορ αἰρραὰ ἰῃ 6 γ6β861} οὗ ἴἰ86 ὁολαγοδείλδ. ΑΒ }θ 
ΒΟΡ ὅδ Ἡδιαϊν 6 Βυρροδβαὰ [0 τηθϑἢ ΟὨΪΥ ἴ86 ὈΪΓΐΟΓ 
Βογῦβ, (Π6 αἰδιγεί θα οι οὗ ἰδ6 Ὀτοδα τασδὶ πᾶνο ᾿γθ- 
οοὐρα, ἰζ ἰλ6 τἱϊοβ δὰ ζοῦθ Οἢ 88 υϑιδὶ), Ὀυΐ ποῖ ἰἢ8 
ἀϊδιυτίυνΐοη οὗὨ κ6 (δἱνὰ οαὖρ. ΤΏυΒ ἰΐ ταϊρχμς βθϑῖὰ 
παῖ Φιυάδαθ ἀεραγίοὰ Ὀοίπσθοῃ ἱμ6 Ὀγθαϊκίηρ οὗὅὨ (86 
Ὀτοδὰ δῃὰ (ἢ οὺρ οὗ ἱμαηκβρί νην. ΤΏ δοοουηί οὗ 
κα, ἱπάθοα, διὰ ἰδ δοῃθ, Δρροδγβ ἴ0 ὑγθιϑιρροϑΘ 
186 ρδυιἰεἰρδιίοη οἵ ΦυἋ48 ἰῃ [6 ἴ.}} δαρροῦ οὗ Ὀο(ὰ 
Ὀγοδὰ δπὰ πίμπθ. Βαὺ ἢἷβ ΟΠ ΓΟΠοΙορίοαὶ βοαύυθῃσθ ἰδ 
οὶ οχδοῖ: ἴοσ ἰὺ 18 ἷβ ρυγροβα ἴο τραυῖς ΒΙΓΟΏΡΙΥ ἰἢ0 
οοηἰτβαϊοίΐοη θοῦ ἴπ6 βρίγὶς δηὰ ἔδεϊηρβ οὗ {16 
ἀϊβοῖρ᾽οθ, διὰ (Π6 βαογθὰ τηθαμίηρ οὗἉ ἴ[Π6 ἔοδϑί,. Ηθῃοθ 
ἴδια οοπίοη οι ΤΟΪ ον Β αὐ [86 οἷοβο, γον. 24, δ Βουρἢ 
ἰϊ μαὰ ἀουθι16885 ἰΔκοὰ ρἷασθ Ὀδέοτο (6 ᾿ψδϑῃΐηρς οὗ 
{π6 ἴοοῖ. Βυῖ 1υκα Ιου ίθθ ἀβϑυτοβ 8 ἰμαὺ ΟὨτὶδὲ 
Ὀ]οΘδοὰ (6 σὰ»; μετὰ τὸ δειπνῆσαι, 80 (δαὶ (6 ἰδία ῦ 
ἀθοϊαταϊίοι : “Το μβαπὰ οὗ πηι ἰδαὶ Ὀοιγαγοίμ Μὸ 
8 τὶ Μοὸ οὐ [86 (8016, ταυϑὺ Ὀ6 τοξογγοα [0 δὴ δι" 
Ἰοῦς ποθι, Αἰἶἔον {μα [δϊγνὰ οαρ ποίμίπρ' ΤΏΟΓΘ ὯΔ 
οΘαίεβ. Βυὲ ἰἢ πὸ τηδιὶς Μαι γον Β δοοουηΐ ΠΊΟΓΘ 
ΘΑΓΟΙ]Υ, ΜΘ ΤΔῪ οοποϊαάα ἰμαῦ (Πη6 Βτορκίης οὗὨ [86 
Ὀτεδβὰ τὰβ ἀοίογγοα ὁ 1 {π|6 ογοπά ἰμὸ οχδοὶ γτἰϊαδὶ 
ἐαθ. 11 ἰοοῖὶς ρίδοβ αἷϊον ἴμ6 ἰγαϊοῦ νγδδ ἱπαϊςοαιρα 
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88 δ ο ἢ, δη ἃ αὖον ἢ6 δὰ ἀου 688 ἀδραγιοὰ. Ηδῃοσ, 
(Βου, 186 ρ]ογ βοδίοη οὗὨ 1116 ὅοῃ οἵ δῃ, δοοογάϊησ ἰὸ 
Φο η, ἰῃ [ἢ ΒΥταὈΟ 164] δοὶ οὗ τη6 ΒΌρΡρογ, τωϊχαϊ ῥτο- 
οοοα, Φοδῃ χὶϊ!. 81. Μοβὶ οὔἽμα ἘδΔΙΠΟΓΒ αἀπὰ βοβοοϊ το ῃ 
ὝΘΓΙΟ ἰπ ἕδνον οὗ υ4κ9᾽ ραγί οἱ ραϊίου : Ογρνγίδη, Φ98Γ- 
οτ6, Αὐυγσυϑιΐπο," ΤῊ ΟΠΙΔ8 Ααυΐηαβ, Οδὶνίη, ἡ ΒοΖα, οἱ. 
Ακδΐηβί ἰὰ τότ Ταιΐδη, ΑἸητηοηίυ, ΗἸ]Ατγ, ξ οἴο., δηὰ 
ΤΏΔΩΥ Βοίοιταοθρα ἱμροϊορίδηβ [αἷ8δὸ Ναβὶ, ὑ. δ72]. 
ΤῊ αἰβουδβίοη οὗἩ 86 ροίΐηϊ οδῃποῖ, πίϊδουϊ ἐογοΐηρ, 
6 τλϑ.16 {Προ Α}}} ᾿τηροτγίδης ἴῃ [86 οομίοβαί Δ] 
εοπίγονουϑίοβ Ὀοίνγοοη Ἐοιϊηδηΐβίβ δηὰ Ῥγοιθβιίβῃηίβ, 
λυ βοὴ δηὰ Βοίοτιηθα. Οοιρ. Ὗ ἰοΒοΙ μδυ8, 1. 6., 
Ῥ. 267. 

[ὕετ. 2:. Οπο οὗ γοὺ τῆ]! Ὀοίγαν Ἀ4ο--- 
ὙΥογάβπογιῃ : “ ΟΌβογυα ΒΟΥ ἱοπάουγ Ης ἀθδ]Α τ ἢ 
186 ἰγαϊΐοσ, Βοίογθ βυρρον δ νδβϑῃδα ἢΪ8 ἔδοϊ . δῃὰ 
Ηο αἰά ποὺ Βᾶγ : δὲ Ὑ1}} Ὀθίγαν Με, Ὀυὶϊ “ὁπό οὗ γοιι," 
--Οὠἶἰ οτάον ἴο ρῖνα Εἷτῃ δὴ ὀὁρρογίυηϊν ἴον Γοροηΐδποα : 
διὰ Ηο ἰοτγὶβοβ {Ποιὰ 81], ἰῃ ογάον (δὲ ΗΘ ΤΥ ΒΔ γ0 
006. Απάὰ σδοὴ Ηδ ρῥγοὐπορα ἢο οὔἴξδοὶ οἡ Ϊ8 ἰμΒ6ῃ- 
δ ΠΥ ὉΥ {18 ᾿πάοῆπιία ἱπιϊπχαίίοῃ, γαῖ, 8111} ἀδβίσουβ 
οὗ ἰουσπίηρ Ηἷβ ποατὶ, Η6 ἄγαν (86 πηδδὶς Οὔ ἴγοσῃ (Π6 
ἰγαίϊυον, δηαὰ οπάρθανουβ ἴὸ γϑουθ ᾿ἰτὰ ὈΥ ἀοπαποὶδ- 
σου 8.""--ϑἰτηλϊαν τολγκ8 ἃγὸ πιδὰρ ὈΥ̓ ἔπ0 δίῃ ΓΒ, 
οὐ θῶ, Φοσομλο, δηὰ [6ὸ Μ, ὅεε Οαἰεπα ΑὩγόα. 

γος 22. Σιοχὰ, ἰδ 11 1 7---5ὲό ἰῃ6 ραγίϊουϊδτθ οὗ 
[15 βοθῆὴθ ἰῃ οι. οἱ δὲ. Φοδη. 

γον. 28. Σηῖο ἴδ ἀἱκἢ,---Αοοοτγάϊησ ἰο Φοἢπ, ΔῺ 
ΔΙ]ϑοι ἰο Ῥβ. χὶϊὶ. 10. Μογοσ, ΤΟ] νης ἂς Ὑοἰϊο: 
ΟΥ̓οὶ μῸ Βυοἢ μἱαὶῃ ἱπιϊτιδῖΐου 88 ἐμαὶ τοὶ, ἰῃ 
Φομη χἰϊὶ, 26, Φ6803 γᾶν ἰο Φοῆπ. Εὸγ ἰΐξ 8 ποὶ 
ῬΓΟΌΔΌΪΕ ὑπαὶ ἴπμ6 αἱρρίης ἰοοῖ ρίαοο αὖον (με ὁχ- 
Ῥτοββίοι οὗ δοϑὺ8 ἰῃ υϑῦ. 21, απὰ δος (Π6 βοῃβδείοη 
οἵ νογ. 22, Ὀὰϊ σδίποῦ δεζουε, ἤθη σογίδι ΠΥ βου ταὶ 
Οὔ ἀΐδοῖρ[οθ πδὰ δὰ ἐμοῖς ιαπὰ ἴῃ ὑπὸ α13}.,) ΤῊ 
ἰαβὺ 8 αὐἰι6 ἀουδι]. ΟΓΩΡ. ΤΥ Τοπματ8 οὨ Μίαν. 
χὶν. 20.--- γον : “Βαϊ ἰ8 τηϑδῃΐ Βογα σγὰ8 ἰἢ6 ΒῸΡ 

οὗ ολαγοδείλ ( ΟΠ), τ ἰοθ πὰβ ὑγοραγοὰ οἵ ἀδλίθβ, 
ἤρ, οἷο, Ἀπᾶὰ το τγὰβ οὗἨ ἃ Ὀγίοὶς οοἱοῦ (1 τογμθτα- 
ὑγάηοο οὗ ἴῃ6 Εσγριΐδῃ Ὀτοκϑ ; Μαϊπλοηϊάοθ, οὐ }06- 
δαεΐ, Ἴ, 11). 

γεν. 34. 170 8οὰ οὗ Νἔδῃ ἀοραχίοϑε.--- μδὶ 
ἷα, ἰο ἀοδί}. 

ΑΔ ἰὶ ἱα τίϊῖοι οὗ ΗΐτΩ.---ς Ὑ εἰϊε : “ΤῊ 
Ἰηἀϊοαῦοθ {86 ἡθορϑϑι ἐν οὗ ἀδθαί οὐ αὐ, αἴϊον (6 οπ- 
ἰδ γον." Ι}0 ταΐμον ἱπϊοαίθβ (86 δι που 8 Θου 86] 
δοοσογάϊηρσ ἴο ἰῃ6 κποπὶοᾶρα οὗ ΟἸ γ5ι. 

Βυὶ νοοθ8-- ὁ ΥΥ οἵἵο οα}18 (18. δὴ ἱσηρτοοδίϊος, 
ἃ8 ἴη οὗ. χΥ]ἱ. 6 : οοηίουπαϊΐηρ [86 ΟὨγ ΒΔ δηα [86 
Βοδ μΘηἰΒἢ βρὶγὶϊ, ἃ8 Ὀοίοσθ. Τὴ δχργοβδβίομ 88 8 
Ῥτγου 181] οὔ, δα ΨΘΓΥ ΘΟΣΏΠΟΏ, 88 ὟΥ οἰβίθ ἢ ΒΏΟΥΒ 
ὉΥ͂ ΠΙΘΩΥ͂ τα Ὀϊ αὶ ραϑθαροβ. Ηοτγο, ᾿ὸ 19 ἴο Ὀ6 Τὸ- 
τορι δογοα, {μ86 τη 88 ἰπαὺ ραγι σα δῦ τοδη ἐπ λὲδ ασέ 
8 τηρϑηΐ; ποῖ {πΠ6 ΤΏ8Π ἴῃ Ὠἰπλβο] ἢ, ἃ8 ὑπαὶ πουὰ 
{ΓΟ δὴ ἱπιρυϊδίῖοθ ὑρὸπ ἷβ8 οτ σίηδὶ οτοδίίος. 
[52οςΣ : ΤΙΙΒ τοῦδ ἰ8 186 ταοϑὲ αἴδοι ιν δια το σ 

- ὦ [Αυρυδίίηο: “ Ῥοίον δοὰ δυΐδθ τοοοϊνοῖ οὗ [86 δ8Πιθ 
Ὀτοδά, Ὀυϊ Ῥεῖογ ἴο "786. δ πάδα ἴο ἀοδι}}."-“ἸὉ. 5.1 

{ [Ὁ αἱνίη 18. ποῖ ρμοδϑίεἶνο οἡ 1 ἰδ ροΐηῖ, (ΟΠ ΡαΓα 18 τὸ- 
ΠΡ Οἡ Γμϊκὸ χΧχαὶΐ. 22 (1 ΤΒοΙ ποῖ 5 οἤϊτίοη οὗ Οαϊ νη 8 
(πηι. οὐ, ἔλο Ηἶαντιοτν ὦ λ8 σοδρεοία, ἱ. τις, 8017): “" 71ώ60 
αριμὶ λμσαπα Ῥοδβοίέων αὐσογϑαγία ρΡαγέϊοια, τορμπίαπιδη, 
6006 άπιμι τγοαἀδηύέᾳ πιὸ πιδοι)ι δὲ ἐπ Ἰπέηϑα. μέ αὐ- 
ἐθηι ρενασέα ἀόπιηι σώπα ἢοο Οὐ» ἐδέέ ἀἐοίτα, δᾶϑ φωδέδ- 
οἷξ, ΝῸΝ ΡυΤΕΒΈ ἑανπέη ἐπ 6 σαγία οοἰἑέσέ ἐθΘι.} 09" .8 δεγόδδ, 
συαηι δοΐμια ρὲ αὖ Βυαπροίεδέλθ πποιιοι. ῬΠΟΒΑΒΙ.ΕΒ 
ΤΑΜΕΝ ΚΒΞῈ ΚΟΝ ΝΙΒΟΟ, ΟύἊὰμ ΑΚΚΟ158Κ, «ΜῊ ΟΥ̓ ΡΟΡΊίΑ εἶ 
Φωπσεϊπέ διέ ἐγηοδοία (ἀὐνέκέμδ κωΐδ αὐκέρἐδογεί."--. Β.} 

(ΗΠἸ|δῦν: "ΤΟ Ραθϑθονοῦ τνγὴ8 οοποϊυ]οά. .. πίϊδοῦϊ 
Φυ ἔυν 6 Ὑδ85 ὈΏΜΟΓΣΙΩΥ οὗ [86 Ἄσοπιιμαίοῃ οὗἁ ϑιογηδὶ 
διοσγαιηθοίδ."--Ρ, 8.} 

ἰαπιεπέαξιοπ οΥ ἴουε, πο ἴδε 9 [86 τοῦ 88 τυυοσἣ δὰ 
ΠΟΙ π668 σϑαυΐτοβ οὐ μ|ὶ}} δἀποὶ!.---. 5.] 

γοτ. 256. Του Ἀδεὶ βαϊὰ 11.---οστηῦϊα οὗ αϑῖτπη- 
δἰΐοῃ ΘΟΙΓΏΟΏ Διμοηρ [86 768, Οσθοῖα, δηὰ οτΏΔΠΆ, 
θὲ Ὑοιί6 δμὰ Μογοῦ οοπαΐάοῦ [μ}ἷ8 Ῥϑαβαρθ οοηΐτα» 
αἰοίΟΥΥ ἰοὸ ΦοΒῃ χῖϊϊ, 26. Βαϊ ἰξ 15 πο οἴμοῦ ἔδαπ σῃε 
οὗ ἔμοβ88 648568 ἴῃ πο ΦοΠη ΒΕΡΡ ογλθπὶβ ἰδ τγεβί, 
γιδουῦῦ ἀουθὲ, συ ἀδΔ8 ΟἿΪΥ δὲ ἴῃ ]αξῖ τηοτηοὩΐ δδίκοή, 
471" δπὰ [πΠ6 δῆβποῦ οὔ “6808, Βροΐζθῃι ᾿γοῦδ- 
Ὀ]γ τί βοδομοᾶ τοῖςο, τοιγοαιθα Ὀθϊηὰ ἐμ 6 ὁσοὶδ- 
τηδίΐου, “ Ἡλαέ λοι, ἀοεεῖ, Ὧο φιΐοκίν 1" 

αν, 26. Αα ἴδον τόσο ϑδιξηρ, δὴ ἴοοῖκ 
Ὀχοδά.---Νοῖ δἴχον ἰῃ6 βηβηθαὰ ρα βο δὶ ἴρδβι, δὸ Ὗ εἰ- 
βἰοΐη, Κυϊηοοῖ, αηὰ βομ ΟΖ βυρροβθ. Βδίμοσ, 85 νῦ 
Ὦδγα δ6θῃ, 6 Ὀγοδκίηρ οὗ ἰ86 Ὀτοδά, δβηὰ [86 συρ οἵ 
᾿πδηκβρίνιησ, ποτ ἰακοη δΌτα ἵνγοὸ οἰοιησθηὶβ ἔπ ἰ86 
Ῥαβϑουϑγ.σῖιθ Βυὶ ἰὴ δεῖ οὗἩ 86 Ὀτοδκίην οἵ 186 
Ὀγοδὰ 8 Ὀγτουρσαὶ ἀοτῃ βοηονμαιὶ ᾿ΑΙΟΣ ̓  ὉΠ]|638 τὸ 
δϑϑυμηὸ ἰμδὶ ἰΐ Δα ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἱδθη υΪδοα ἢ 8 ὑτορᾶσα: 
ἸΟῪ ἯΔΥ, δῃὰ ἰδβ ὙἨὍ28 ἴπ ΒΟΙῺΘ 86η86 τοροδίοι, 
[ΤῈ ἘδίμοΣβ γοῖο Βδγα ἰο 86 σοπβεογδίΐοῃ οἵ Ὀτοδὰ 
δηὰ πίῃ ὮὉΥ Μοϊοίβοαοϊ, [Π6 ῥγίοϑυ Κἰπρ, 88 ἃ ἰγρὸ 
οὔ (δ Ευοδαγδὶ (θη. χίν. 18 βααᾳ. ; 8. οχ. 4: Ηεῦ. 
ΥἹ, 1-1ὅ). Βοηροὶ ΟΌΒΟΣΥ65 οἢ ἰπ6 ογᾶδσ εὐλογήσας, 
ἔκλασε (οοΙηρ. [6 χχὶΐ 19 δπὰ 1 ον. χὶ, 94, εὐ- 
χαριστήσας, ἔκλασε): “ΤΒΚΟΙΤ ῥοδί ΒΕΝΕΘΙΟΤΊΟΧΕΝ : 
οοπίγα ἰγαπευδείαπδιαβοπαη. «Αεοιάδιια επᾶτα, σεαῖε 
»οεί δεηποαϊοίοπότι Ῥαπέθλ ἐ88δε α͵μπί, ποπ λοίεεῖ 
ἡ ταπσὶ." Ῥτοτα ἴ86 μῥἄνϊηρ, οἵ (Δ Δ} 18 (εὐχαριστήσαι) 
δπὰ ὈΪ]οβϑίηρ (εὐλογήσας) ἱμ6 οὔετνίησ, (μ6 ΒΟΙΪΥ οοαι- 
πιιηΐοι ἰ8 οαἰοὰ εὐχαριστία. ἐζοα ἰμ8 φϑιτίδῶο 
ῬΑΒβδασ 68 ἴῃ ϑυϊοοτ θ 7λεδαύγειδ, δι σετδο.----. 8. 

Ταῖϊκο, οαῖ; δὶς 5 ἥν Ῥοὰν.--- 7}, ἴπ τ(θο 
Ὡρυΐον (τοῦτο). ὙΠογοίοσο ποῖ αἰγοοῖ υ ὁ ἄρτος. 
50, ἰῃ τλδὶ Γ0]1Ον 8, ἐλὲδ 18 ποὶ ἴ86 σὰρ, Ὀὰἱ πλδὶ περ 
Ρτγοβοηίθα, βίαγκο: “ΤΏ οχργοββῖοι : "7.6 ὑγοδά 
8 ἴἰ86 ὈΟΑῪ οὗ ΟἸγῖβὲ, {86 πίη ΟἾ τ ϑι 8 Ὀἱ]οοά," 'β ποὶ 
ΡΓΟΡΟΙΙΥ Βογίρταγαι, ὈὰΣ 8 φὩγοροδίδίο δοοἰεδίαδῆοα; 
ΔΙΙΒουΡἢ ἰ 18 ποὶ ἱποοττθοῖ, τἱρἢ ΠΥ ππάοτβιοοά. 
Ακαϊηϑὲ ἰδ ἀοοίγϊπα οὗὨἨ ἰγδηϑυβίδηϊαἰΐοη." 8.0, ἢ 
1 ον. χὶ. 1 15 ποῦ, "" ΤῊΪΒ σὰρΡ 18 ΜΥ Ὀ]οοά. 7 Μεγες 
(6 1 Βόγαμ ΟΥ̓ ᾿γοίδββίοῃ) {πι|8 Ἔχρ απ 186 πογὰβ 
οὗ ᾿Ἰπβιτα οι : “ Βῖπορ (86 8016 ῬΆΒΒΟΥΟΓ ὙΓ85 ἃ 5710- 
ὈΟΪδοΔ] ἔοϑιναὶ οὗὨἨ στοτηοτ γδῃ06 ; δἷποο, Γασίδον, [86 
ὈΟΑΥ οὗ ὕθδβυβ γγ88 δἰ] ὑπ γοΐζοη, απὰ Η]5 Ὀ]οοά 8.1} 
υμβῃδὰ : ποπα ΟΥὗὮὨ (Π086 ῥγοϑοηὶ δὲ ἰῆ6 ἴδ]. οουὰ 
δδγνο ΒΌΡΡΟΒοδαά ἰἢδὲ ᾿Π6Υ σπογο ἀοΐησ ὙΒαὶ τγᾶβ Βηρον- 
81016,---ἰθδὶ ἰδ. ὑπαὶ ΠΟΥ ΟΓΘ ἰπ ΒΏῺΥ ΒΟΏΒ6 δου Ὁ 
οδἰΐπρ δηὰ αὐ κίηρ [86 ὈΟΔΥ δηὰ Ὀ]οοά οὗὨ {86 1ωογὰ. 
Αγρπίῃ, 6 ποτὰ Βρόκθῃ, δοοογάϊηρ ἰ0 [μικα δηὰ 
Ῥαυ], ἰῃὰ σομπρθοίΐοη τὶν 86 σὰρ (ἡ καινὴ διαθήκη), 
ΔΌΒΟΪυἰΟἷΥ Ἔχοϊυάθ [86 Β0η86 {μπδ {π6 νεῖπα ἰῃ 186 οὐΡ 
γγὰϑ δοίῃ}}} 1.561} ἰὴ6 Νον Οοναπδηξς, ἘῸΣσ 8]] (ἢι688 
ΤΟΔΒΟΠ5, ἐστί οσδΔῃ Ὀ6 ΠΟ οἴδον ἴδῃ ἴδ σορυὰ οἵ 397π|" 
Ὀο]ΐοδὶ σοϊδιίου. ἭΤῊ 8 ὈτΌΚοα Ὀτοδὰ μογα πο χοῦ 
ΔΙῸ ἰο ἰδκα δπὰ ἰο οαὶ ἐξ βυπί 0} 10 8}}}7 Ψδ΄ν ὀοάν, οτ 
(8λ6 ϑγτηῦοϊ οὗ ΜΎ ὈΟΑῪ τ οἷ ἰβ ἀρουϊ ἰο ν οδετοὰ 
Ρ.᾽" 80 ἃν Μοσοσ. Ηὰὸ ἰβθη οοπίοπαβ δραϊηϑὶ [}6 
Τοΐογοῃοα οὗ ἴΠ6 σῶμα ἰο 186 ταγϑ[168] θοὰγ οὗἨ Οηήπι, 
6 ΟΒυτοῖ “ Υἱον Βοῖὰ ὈΥ ΑἸ ΟἸδταρδάϊυβ, ολυ}ν» 
688, δηὰ ΥΥ εἰβϑεο)ὴ. Υ7ο ἀϊβιπρυϊβῃ, ἴῃ οοηΐοΠΥ 
σπὶτὰ τ 6 ἴοθον οὗ δἱὶ (86 στ] υϑδσοβ οὗὔἴμε ΟἹὰ Οοτο- 
Ὡϑηΐ, Ὀοΐποοῃ [86 αἰξοσογίοαί, ἰμ6 ςυρηδοϊέοσί, ἀπὰ τὰς 
ἐγρὶοαΐ ταοδῃΐησ,, 8Δ8 ἸΏΠΘΥ 8}} ΘΟμοὺν ἴῃ 1.6 ϑαογαπιεης 
ἐν ὴὰ 1. Το αἰϊεσοτγιοᾳἰ (ΘΟΙΗΤΙΟΏΪΥ͂ οΑ Πρ ἐυπιδοἰῥεαὴ : 

“ [Βἰπ]Παν} ΑΜυτὰ : ΚὙΒΟ ἴοττω οὗ ὀχργοβδίου ἰδ ἰτϑροῦ" 
(δὶ, ποῖ ὑυοϑίης οὗτος ὁ ἄρτος, οτ οὗτος ὁ οἶνος, Ῥαϊ τοῦ- 
το, ἴθ νοΐ οὔποθ, οὐ τοῦτο τὸ ποτήριον, ποῖ ἴδο Ὀγοθὶ (Ἱ 
αἶοο ἐδ ῖζ θὰϊ τη ΕΔ 5 ἘΜΕΙΙ ἴὴ ὁδοὶ οαϑὸ φγεοίν δῇ τῇ 
ἑαεα οὔα ευδαίωπείαξ ολαηρθ."---Ῥ 8. 
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ΤῺ ῬΑΒΟΒΑΙ Ἰαταἶ) ὙᾺΒ 8ὴ δρρτορτίδίο ἀἰασίο ἄρτιτο 
οὗ ἴδ ἰά64}}}7 βαουίβοοα ἢγβίθοσ δπὰ {μοῖρ ἀεἰῖνον- 
806, ἃ ἄχυγο χιϊο αὖ ἴ06 βαῖῃηθ Ἐπιθ βἰρπίῖβοα {Π6 
ἀοἰἑνογαηοα οὗ [βγϑοὶ :---ἰἶδθ ἐὐλήσησς μἢ ὑπ εὐνας 
δῃὰ ἴΠ6 ΟΡ ΒΙη γ (06 ὈΓΟΚΘΩ διὰ [Π6 586 
ὈΪοοά οὗ ρας 2. ΤῊΘ πνπιβοκτοὶ. : Τδθ Ῥδβομδὶ 
ἰατὴ γ83 [86 ΒγταὉ0] ἀπὰ αδδιεγὶπρ βῖσῃ ΟΥ̓ υἱοαρο οὗ 
1.6 ῥτορ  ἰδίουυ οὔοσῖπσ ἃρ οὗὨ [86 Βρὶ εἰ [8] ἢγβύς ότι, 
180 ῥτίοβϑιϑ οὗ ἴβγδοὶ βοὺ δρατὶ ἔον {86 ῬΘρΡὶθ πιο 
Ὀτοδὰ δηὰ {πΠ6 οὺρ δὸ ἰπ6 βοϑ!ηρ βἷβτβ οὗ {Π6 τὸ- 
ἀδοιηϊησ ρῥιορίδίΐου πο γ͵ὰβ δοοοιιρ βιοα ὉΥ 
ΘΟ σῖϑυ ἴῃ Ηΐθ μογίοος ἢ ἢ ὈΥ ΘΒ! βδογβοο, τ ἢ] οἢ 
Ὑγ89 Οἰδησοα ἔγοῖὰ ἃ εἰ η οἴουίπρ οὗ ἀδαϊῃ ἰηΐο ἃ 
18} Κ- οὔὔοτίης οὗ 16. 8, ΤΏ ἐνρίοαϊ : Τη6 ἴδαδι οἵ 
6 ῬΔΒΒΟΥΘΙ ΔΒ ἃ ῬΤΟΡΏΘΟΥ ἴῃ δοὺ: ἰδῇ 18, {Π6 η16- 
ἀΐιι δηα ἴΠ6 δἰση οὗ [86 Γαΐατο οὗὨ [Π6 Βαδοτίπρ δηὰ 
«ἰρΐηρ ΟἈτῖβὲ :--ἰῆς Ὀτοδα πὰ {Π6 ΟΡ δα 88 
ἴγρα; [86Υ δζ ἰ8θ τησᾶϊδ οὗ [Π6 Βρίτῖϊι14] ἰσαπβίοστηδ- 
τίου οὗἨὨ ὈΘ᾽ Ἔσο γΒ ἰμβτουρῇ 6] ονϑῖρ τσὶτι (86 αἰοτβοα 
Οπτίδε. ΤΉυΒ, ἀἰάασίίς δρίττααὶ δ σι ϊοπτηθηΐ, ἃ 
δεδ]οὰ οονοηδηὶ τοαογαρίϊοι, δθὰ σῸ8] ῥδυι οἰ ρϑιοη 
ἴῃ 106 ρἰοτβοα ΟἸἈγίβι, ᾶτὸ [06 ἴὮγθα δ θμθηὶβ γι] ἢ 
ταλῖο [Π6 ΒΌΡΡΟΓΡ 8 του βίου οὐ βοαὶ ΟΥ βδογδαιηθηΐ οὗ 
Βηϊδῃοα βαϊναϊϊζοπ, Αοοοτγαϊΐπρ ἰο Μοόγον, [86 [6 τ- 
88 δηἀ [86 Βοτηδῃ Οδ ΒΟ 165 ἀρστοο ἴῃ ἴ86 οτερσίίοαϊ 
ἰπιογργοίδιίίοη οὗ ἐστί, βἷῃθθ ὈοΪὮΏ δῖα [π6 πογὰ 88 
[86 σορυΐα οὗ δοίῃλὶ Ὀεΐηρ. ΠῸ {πῖηκα [ΠΟΥ ΟἾΪΥ 
ΑΙδῸΡ ἴὰ τοῖν ἀοσηιαΐίο ἀοΒηϊ οη οὗὨἨ ({π᾿0 τπδηηον οὗ 
(6 Ὀεΐηρ. ΑΥἰπ  ε ἴΘΓα ἰ8 δὴ ὀχοροίολὶ 
τοθηΐ δηᾶ ἃ ἀορτηδίίς αἱ οὐθηΐ θείου ΖΡ 
δηα Οα]νίη, ἢ Ὀοὶδ ἰαἸκο [6 ἐστί 88 ἃ Βυταο] 168] 
οορυΐϊα. Βιυΐ ἀοοίσῖπθ 5068 ὑδοῖκ ἰο ὀχθρθβῖὶβ. ΤῈ 
ἐστί οἵ ἴῃ. Βοτμδηΐϑὶβ ΤΏ 6Δ}5 ἴῃ ἔδοί : " ἐὶ λα8 δοζοῦια 
ἴὰ ἃ ἰάάσῃ ταΔηο᾽ :᾽ ἰμαὶ οὗ ἴπΠ6 ΓῸΓΠΘΓΔΠΒ : “ ἐξ ἐδ 
ἐπ α οοεγίαὶπ δόηδα πὰ ραγίαϊζίᾳῳ ;" τπαὶ οὗ ΖπϊηρὶΪ : 
“ὁ 8 ἴῃ δὴ ϑχο ϑῖν ον δριγζμαί Β6ΏΒ6 :᾽" (παΐ οὗ (8]- 
σἷη : “1 ἰ8 ἰῃ α οοπογοῖο, δρέγ μαΐςγϑαὶ τλππον." ΟἹ 
ὯΜ6. δἹοροῦῖοδὶ δηὰ βυτῃο ΐοαὶ οσουττοησο οὗ ἐστί 
πη ϊοῦ, Ὠοπονεῦ, τ͵δϑ ποὺ βροΐίζθῃ ἴῃ ΑΥΔΙΊΔ1Ο), 866 
χοί, χἱὶϊ, 11 : Φόομη χυ. 1: [0 Υἱῖ. 1 ; 64]. ἰν. 34. 

ἨΘΌ. χ. 20. 
[0 Ὑ εἰῖα, Μογοῦ, ΑἸογά, ἀπά οἴ οτβ ἀστοῦ τὶ τ 

1δησο ἴπαῦ [η6 νοῦ ἐδ τγὰϑ οὶ Βρόΐίοῃ ἴῃ 1π6 ον σὶ- 
ὯΔ] Αταγιαὶο (Ἰ 5} δ οΣ 2). ΑἸδογα, τῇο86 
ἸΘΏΡΊΙΥ οχρίαπαίίοη οὗὨ (6 πογὰβ οὗ ᾿πϑεϊ αοη ἀο68 
ποῖ Βθοτλ ἰ0 ὯΣ6 ΥΘΕΥ͂ Οἶθαγ, ᾿ΠΥΟΓΒ ἔγοτλ ἰἢ 8 ῬΤΟΡΔΌ]6 
οτηϊβϑίοη ἰμαὺ [06 συοι οοπίγονογίοα ἐστί βῃουϊὰ 
ποὺ θὰ υτσοὰ αἱ 11. “πα ἰῃ6 οτρί αὶ ἰοησαο, ἴῃ 
ποι ἐδ ἱμοτὰ ΒΡοΐκο, ἐξ τοοι ποέ δὲ δχργεββεά ; δι) 
85 ἰΐ ΠΟῪ βΒιδῃάϑ8, 10 18 Το ΓΟ ἰδ ἰοσίσαϊ πνησὴς μο- 
ἔπϑοῃ ἰῃ6 βιι᾽θοὶ ἐλὶ8 απὰ [86 ῥτοαϊοδῖο ᾿γ δοάψ." 
Βαϊ 186 νοῦ 15 ἴῃ 106 ατγοοὶς τοχὶ, πὰ Ὧδ85 ἴο 6 ἀΐ5- 
Ῥοβρὰ οὗὨ ἴῃ βοῖηθ γᾶ. 6 Ἀ εἰϊθ 1810 Κ8 ἐπαὺ ἐστί 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 τολὶ (Π0} 60}, ΟΥ ΒΥΓΆΌΟ]Ϊ 81 τῷὸ δἰ σπί βοαΐ 
(Ζπῖηρ}}); Ὀαϊ ἰλαῦ Π6Γο ἴῃ Ἰαίτον ΔΙΌ Π6 18. δάτῃ 8510] 6 
ἰά νον οὗ [86 Βγτηθο οι] ὁμαγδοίον οὐ [18 νι βΟ]6 ἀΪ9- 
ΟΟυγβα δηὰ δοϊϊοῃ, δπὰ ἴῃ νον οὗἨ [η6 ἱτπῃροββι 1 
οὗ ΟὨἸ τἰβι Β τοδὶ ἰνίησ Ὀοὰγ Ὀοΐπσ ἐλεπ οδνυθαὰ ἴ(ο 18 
ἀϊβεΐρ 65 ἃ8 ἔοοὰ, Ηο τοίθιβ ἰο [υὸ χῖ!. 1; ΗΘΌ. χ, 
90; 68]. ἰν. 324: Φοδη χὶἷν. δ; χν. 1, ὅ, οίο., ἃ8 ἴῃ- 
δίδῃ 68 ΟΥ̓ (8 ΒΥΤΩ 0168] τηρδηΐηρ οὗ ἐστί. Α ὙΟΥῪ 
ἴατβε πυροῦ οὗἨ οἴμες Ῥδββᾶρθθ μᾶνθ Ὀθθῃ αποίϊεα 
ΟΥ̓ΟΡ διὰ οὐδοῦ δσαὶῃ ἴῃ [86 νϑγίουβ βίδσοβ οἵ 16 Ε80- 
ΤΒΙΏΘΠἰΔΙ] ΘΟΠΙΓΟΥΟΙΒΥ͂, ὈΥ Ἀδίσδηπμυβ, ΒΟΓΟΠΡΆΤΌ8, 
Ζπὶηρὶ:, βοῦα]}Ζ, πὰ ΟἾΘΓΆ, ἴὰ ἕατοσ οὗ 86 ἄριυγα- 
εἶνε ἰηϊετργοίδοη. 10 ἰβ δῇ δοκηον)οαροα Ἰὰν οὗ 
τβουρηῖ ἀπὰ ἰδησυδρο ὑπδὺ ἴπ6 σΟρυ]α ΠΘΥ͂ΘΓ ΓΘΒΙΪῪ 
᾿ἀοη 865 ἔσο {ππρ οββϑης} }γ αἰ δδνθηΐ, Ὀὰΐ Ὀτίπρα 
Βἰτηρ]γ ὑπ6 δ ἦθοι δηὰ ὑτγοάϊοαϊθ ἰηϊο ἃ γοϊδίϊομι, {Π6 
οσχϑοὶ παΐυγο οὗ το ἀοροπμαβ ὉΡΟῚ ἴδ πδίυτο οὗ 
8)ὸ δα ̓ οοὶ δηὰ ργοαϊοδῖθ. ΤὨΐ8 γοϊδιοῃ ΤΏΔῪ Ὁ γοδὶ 

Ἤἰ8 διοηὶ 

ΟΚ ΒΥ ΌΟ]ΪΟΑΪ, ΤΩΔΥ Ὀ6 1.1} ΟΡ ῥδιϊ8] ἰ ΘΕ Υ, ΟΥ τλθτο 
ΤοΒΘ  ὈΪδηοθ. Βυΐ ᾿ξ 8 ῬοΓΏΔ 08 ΙΠΟΓΘ οοττϑοὶ [0 ΒΔΥ, 
[δὲ 1Π6 ἔσιτγο ἴῃ ἴΠ686 08568 ἀ068 ποῖ Ἰΐθ6, 88 8 υδιλν] 
Ἰγ αββαπιϑᾶ, ἴῃ 186 διιχι ατγ νοτὺ (ἐστί), Ὀυξ, 68. (Ε60- 
Ἰδιιρδάϊαβ βυρχοδβίθα, δμὰ ἃ8 Μαϊἀομδίυβ στηαἱη αὶ 8 ἰἱῃ 
ἷ8 ἸΘΏΡΊΠΥ οχροβίοη οὗ Μαίι. χχνΐ 26 (Ἰἰπουρσὶι ὮΘ 
ἀσηΐθ8 (Π6 βσυγθ ἱπ (118 6886), Εἰ Β6Ρ ἴῃ 186 Βυδή]θοῖ, 
ΟΥ̓ ΙΏΟΓΘ 0808} ἰῃ ἰδ6 ὑγοάϊοδίθ. 17 1 Β6Υ οἵ α ρῥἷο- 
ἴαγο: “ΤῊΪ8 18 Μαγιίη α 186 ν,} 1 τλθϑὴ ἰο ΒΥ: ΤῊΪ8 5 
(ΓΘΔΙΥ͂ πὰ ἰγυ}γ} ἃ ρἰοΐυσο οὗ Μαγάη [τ Π6γ, οὐ (80 
τηδὴ τὮΟἢ (ἷ8 Ρἱ οἰ τοργοβοηίβ ἰ8 Μ. 1. ΠῚ Βα γ: 
ΦΤΌΘ ἀονθο ἰ8 ἰ86 ΗΟΪΥ ββρὶ τι, 1 τπιϑδὴ ἰὸ ἰάθη (ἢ 6 
ἄονα πὶ ἴ6 ΗΟΪΥ ρίτὶς ΟὨΪΥ͂ ἱπ ἃ Βυτα 0} 681] Οὗ 
ἢσυγαῦνο ϑθῆβθ. [Ἃπ ὈΟΪῺ ἴμ686 68868 [ἢ6 ΤῸ 
1168 ἴῃ 186 δυῦ)οοί. Βυὶ [1 Αγ: “ Ῥοίουν, δου σὲ 
ΤΟΟΚ,᾽") οὗ “Οτῖδὶ 5 [π6 σόοῖκ, ἴΠ6 Ἰαταῦ, ἴῃ6 ἄοον, 
186 Ὀτγοδά, ἴ86 νἱπθ,᾽ οἷο. οἷο. (86 ὅσυγο 1168 ἰῃ 86 
Ῥγοάϊοαῖθ, δηὰ 1 πιθϑὴ ὕο ΘΟΏΨΘΥ ἰπ6 Ἰάρα ὑπαὶ ΟἸτὶδὶ 
8 ΤΟΔΠ1Υ 4}} {Π|18, ποὶ ἱῃ ἃ 116 γὰ} δπὰ ρῇηγαίςδὶ, Ὀυΐ ἱπ 
δ ἰρσΠ6Γ βρίγίτυδὶ δθΏ86, {86 τοοῖς οὗ δζοϑβ, [886 ἰδιοῦ 
οὗ ἀοά, ἰδ6 Ὀτοδὰ οὗἉ οδἴδγῃαὶ 116. ΑΒ ἰὸ {89 οσβ 
οὗ ἱπβιϊουζίοι, δ γον Τογιυ ]ΐδη οσχριαἰποὰ ὑπθπὶ ὮΥ͂ 
οὐγουτηβου ίης : ἀοο ἐδέ ἤσιωγα οογρογὶδ πιδὶ, Ὀὰϊ 6 
αἶδο 868 [86 ἰδττὴ γεργαβοηίαΐ ἴον ἐδί (ἄν. Ματγο. Ἱἱ. 
14: 11,19; ἱν. 40) ὙΤμαὶ ἴδογα 19 δοηιοίλίησ Βραγα- 
ἰἶἰνα 'ἰπ 180 ποτγὰβ οὗ (86 ϑιανίουσ, 18 δόμου βῖ γ6 }} ον]- 
ἀσπὶ ἔγοτσα ὑπὸ ἰοχὶ δοοογάϊηρ ἰο 8[. [μπεἶτὸ δπὰ δι, 
Ῥδὺὶ: τοῦτο τὸ ποτήριον (ποῦ: οὗτος ὁ οἶνος) ἧ 
καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι, ὙΏΘΓΟ ἴῃ σῸΡ 
ἷβ πϑοὰ ἴον (86 ἩΪΏ6,---ἃ ΟἾΘΑΡ 6886 Οὗ 8 δδ 
οοπδέπδηδὲδ γὸ οοπίδπζο,--- οι ἰμ6 οονοπδηὶ ἴον ὑδ9 
Ὀϊοοὰ,. Μαϊάἀοπείαϑ, {Π6 Φο6βυΐ οοταπηοπίδίοσ, ἰὸ μοὶ 
τὰ οἵ (5 αἰ ΠΟ] ΕΥ̓͂, ὈΟΙΑΙΥ͂ ἀθοίαγοβ ἰμδὺ ΟἸσίδβι πανοῦ 
ΒΡΟΚΘ 1Π656 πογὰϑ (" δίεσο Οὐγίκέμτι, λας υογδα αἷα- 
ἐ886." οἱα.); γυῦ 1π|83 ἀ068 ποὺ 6] (6 6886, Β'ποδ 
16 ἱπϑρίγρὰ 1Κ ἀηὰ Ῥααὶ τηυβὶ σογίδί ἢ Ὀ6 τοραγά- 
οἀ δ8 δυϊμϑηιο ὀχρουπᾶθῦβ οὗ {Π6 ϑανίουγ᾽ Β τηοδηϊηρ,, 
8ηἃ Ῥϑυϊ ΤΠΟΓΘΟΥ͂ΘΙ ΟΧΡΓΙΟΘΒΙΥ ἀροίαγοβ παι δ ἀοτὶ νοὰ 
ἢἷ8 δοοουηΐ οὗἩ ἴδ6 ἰηϑιϊυϊΐοη οὗἨ ἰδ ΠΟΙΥ ΒΌρρον ἀΐ- 
ΓΘΟΙΪΥ ἥτοπι ἰπ9 [οτὰ. Ὑ͵Ὑὸ 866 ἴμθη ἴπᾶὶ ουθῃ [ἢ0 
ἘοταΪβὰ ἰμίογργθίδιίοι, το οἰδογνῖβα 18 [06 τηοβὶ 
ΠΟΙ ΒΙΒΙΘΏΠΥ [16 γ8], σδηηοῖ 06 σαττὶθα ουΐ Θχοσ 68 ]}1γ, 
του οἢ 1688 ῬΒΙ]ΟΒΟΡ ἢ 6411γΥ, δηα ἴῃ ὁγᾶοσ ἰὸ τη πίδὶῃ 
106 ἰμοθῖθ, ἰμαὺ 16 Ὀτοδὰ 18 μὩῸ Ὀτοδὰ δ᾽ 4}} 88 ἰὸ 
Β δδίδῃσο, Ὀὰΐ ἴΠ6 τοῦ] Ὀοὰγ οὗἩ Ομ γῖϑί δῃὰ ποι ῖης 
6186, ἰξ τηυϑὲ οοπίτδαϊοί [86 Δ) ΟΥ̓ Γοδβοη, ὑΠ6 1αδι.- 
ΤΩΟΩΥ͂ οὗ ἴπ6 Β6η568 (188 ΘΥΘΆ, ([ἢ8 816]], [Π6 ἰα8ῖ6), 
18ο ἀφοϊαγαιίοη ΟΥ̓Ῥϑυ), γο 68}15 [μ6 Θυομανϑιο Ὀγοδα 
8[}}} Ὀτοδα, οὐδ αἴον {Π6 σοῃβϑογδίοῃ (1 Οογ. χ. 16: ᾿ 
χί, 26, 27, 38), αῃὰ τηυδίὶ ΟΥ̓ΟΓΓΠΤΟΥ ἴ86 ἴσθ πδίυγθ 
οὗ δὴ Βαογδιηθῃὶ ὈΥ ἀοβίτονϊηρ [6 παίιγΆ] Οἱ ΘΏ 8. 
Βαυὶ [Π6 ρσυταῖνο οχροβιἴοη οὗ [86 ποσὰ οὗ ἰηβίει- 
ἄομ ἀο68 ΟΥ̓ ΠΟ ΣΠΘΔΏΒ [ὍΓΟΘ ὉΒ ἰ0 Βίορ π|ὶϊῃ ὑμδὶ 
ΒΟΡοΓ, οἦπ6, ΘΟΙΩΠΙΟΠ- 8686 Υἱον οὗὨἨ ὑπ6 ᾿ογ 8 Βϑυ}- 
Ρδγ, τΒΙΘὮ τοραγβ ᾽ν ἃ8 ἃ φηγοῖν ΘΟΙΩΙΊΘΙΊΟΓΑΙΪΘ ΟΥ- 
ἀΐπδησα: ἰύ 8 Ρουθ ΟΕ οοηβίβιθηῦ τι ἴπ0 ἀθοροῦ 
υἱὸν ἰμδὺ ἰὺ 8 δὲ 16 βδηθ τωρ [86 ἴδαϑί οὗ ἃ νἱίδὶ 
υπΐοῃ οὗ (δ6 βοὺ] ψῖϊὰ ἢΠπ|6 016 Ῥόῦβοι οὗ ἰ86 86- 
νἱουν, δμὰ ἃ γοηθνγοα δρρ]σδίίου οὗ 8}1 (6 Ὀσπ6!8 οὗ 

ΒΔΟΙΙΙ ΠΟ, 50 δἰ χη  βο ΠΠ ὀχ ϊοα δηὰ 
οὔδετοά ἴῃ (88 ΠΟΙΥ ογάἀϊμδποθ 8366 ἰ80 δισέμοσ δἶχοσ. 
Νοίεδ, διὰ (86 2)οοἰγίπαὶ Τλοωσλίδ Ὀοῖον,.---Ρ. 8. 

ἘΠιϊ.---Μογοῦ: Εδίΐησ δηα ἀτί κῃ ἃγὸ ἴΠ 6 βυτ» 
ὈοΪ οὔ [6 Βρὶγῖϊααὶ δρργοργίαϊζοι οὗἁ [Π6 βανίῃρ νυἱσίαθ 
οὗ [86 βαοτίβος οὗ ΟἩγτῖβι ἴῃ ΗΪ5 ογυοϊ σίου δπα Ὀ]οοῦ- 
Βοααϊηρ (οοταρ. Ῥαὺ]: τὸ ὑπὲρ ὑμῶν), ἰῃ νίηρ δπὰ 
βαυϊηρ ἴδ τὰ (οοιαρ. ΦόΒη τῇ. 51 83644.}; δο τμδὶ [19 
ΒΥτΩ ΟΪ ἶσα] ραγιοἰραιίοη οὗἉ ἱπ6 οἰ δῖθηὶθ σοργοβθηίδ ἃ 
βρίτίϊυδὶ, ᾿ἰνίηρ, ἀπὰ υἱ νυ γὴρ κοινωνία τὶ 186 ὈΟΑΥ͂ 
διὰ Ὀ]οοὰ (1 ὕον. χ. 16). ὃ)6 Ὑ οἰΐο (αὔορς Οἰβῆδιυ» 
86}): “ 9 τυπδί ποὺ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰδδὲ “οδ9 ΗΪπ56]Έ δὲς 

᾿ 
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οὔ τυἷ6 Ὀτγοαὰ ; Ηε ἱπιραγίθα δίτωρὶγ, Ὀυὶ ἀἰὰ ποὶ το- 
οεἶνο." ΤὨΪΐθ 18. ΘΟΠΊΓΔΓΥ [0 86 ἠγοίοιπα τησδηΐησ 
οὗ οοτηπηυπηΐοη (Βγτη ΡΟ] σϑὰ ὈΥ {Ππ| δῆ νυ-Ὠγοδα), τ οἢ 
5. αἶδο σοτασαυπίοη τὶ {86 [οτὰ. Φυδὶ θασαυδα {6 
ἁγίπηρ βανίουν Η 861 ρᾶγίοοίς οὗ [86 Ὀτοδὰ δηὰ πῖμα, 
Ηδ ἱπιραγίοά ἰο (686 αἰοπιθηὶβ εἰιοῖν υηΐαιι6 δἰ σης 
οδηοθ. [{ 15 ἰγιιθ, Βόπονορ, ἰπδὲ αἱ πὰ πογὰβ δπὰ 
ἀυγίης ἴῃ δεὶ οὗὨ ἀἰδίγ δυο (86 αἰδείρ]68 αομο γὸ- 
οαἰνοὰ {πΠ6 Ὀγολὰ δηὰ (86 πίῃ. ϑίδγίιο : “ βοόῖμδ οὗ 
186 Βαίμοτβ (Φεγοῖηθ, Αὐρυδιῖη6) μοὶ 1π6 ορίπίοῃ 
(αὶ Φοδυδ δία διὰ ἀγδὴκ : ἤόησα πον βαϊὰ ἰδδὶ Ηθ 
Δ8Θ δμὲ ἐρεῖ λοερέα. Βυί, ἰῇ πὸ τἱοἹά {18 αἱ δ]}, 
ὍὯ6 Τηυσδί αὐΔ] 1} 1 ὉΥ βαγίηρ ἰδὲ 1 πᾶβ ποὶ ἃ οογεβδ- 
ἐἰο δαςγαπιεπίαϊ, Ὀὰϊ ἃ ργασιδίαίο ἀπὰ »γωλίδίνἑο 
εοπδεογαίογὶα." Ὦς ει: “ὙΠ σῶμα ἰποτὸ ἰα 
ὙΔΏΓ ΩΡ 6 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον οὗ 
υκο, οὐ ἴθ κλώμενον οὗ Ῥαδὺϊ (π ἰοἢ, ῥοὲ ΒΔ ΡΒ, ἰδ 
8.}}} θδιΐον Βα ρρογίθα), ἱπ ογάον ταὶ ποὺ ἃ βυ  δβίβῃοο, 
Ὀὺϊ ἃ ἴδοι, ταΐσῃς 6 ἱπαϊςαϊοα." ὙΥΘ ΕΔῪ ταῖμοῦ ἃ 
Β βίδῃος ἴῃ δοϊοῃ. Τμο πογάβ οὗ [κὸ: “ 2)ο ἐλὶε 
ὁπ γεριεηιόγαποε οὗ Ἀὲ:,," πιοτὸ ἀογι να τοι (Π}6 πδίτιγα 
οὗ ἴ6 ἰπϑε οι, δά τοιημδίπϑα ἰῃ ἴῃ 6 ΓΟΙΔΘΙΆΌΓΔΠΟΘ 
οὔ (86 ΟΠυγοῖ ; δπιοηρ [86 Φενίβη ΟἸγ βίδα, [ῸΓ 
ὙΠΟ Μαίίμον ττοῖρ, (ῃ6 πογὰβ σαϊροῦ δυο ὈΘΘη 
οὔἱ([οα ὑμ6 ΣΏΟΓΟ ΘδβΪγ, θοσαυδα ΠΟῪ δι}}} οοἰουταιοὰ 
100 ῬΑΒΒΟΥΘΓ, 

γον. 27. Απὰ Εἴθ ἴοοῖϊ ἴδ οὔΡ----ΤῊς δτιίοὶο 
ἷ6 ἀουνίδ!. Βυὶ ἰἰ ἰΒ ἀοβηρά, ποὶ οἷν ὈΥ͂ [ΔΚ δηθὰ 
Ῥδυϊ, Ὀυὺ 4130 Ὁν Μαίίμεον, 68 (1:6 σοὶ ἰσηονῃ οὺρ ἴῃ 
Θοπηθοίίοι Ἡϊ(Ὶ ΟΥὁ αἴἴοῦ 1πΠ6 τηθδὶ, νῃϊοῖ σου]ὰ ΟὨΪΥ͂ 
δ ἰδὸ ὑπὐγα,--ττῶϑ ἰδ ρυονθὰ 4͵80 ΟΥ̓ ἴῃ6 πηϑῃιίοι οὗ 
1}:|6 σοχμπλίοη ΟΡ 88 ἴ86 σὰρ οἵ {πδηϊβρίνίηρ ἴῃ 1 
Οὐον. χ. 16, νι ϊσῇ οογγοβροῦὰβ τι ἐἢθ θη) οὗὨ ἐδ 
ὑἰγὰ οὰρ ἰῃ ἴῃ6 Φον βῃ Ῥάββουοσ, Μαγοῦ, οἢ ἴδ6 
ΘΟΒΙΓΑΓΥ, 8518: “  μοτο πουἹὰ το ἤδνα Ὀθθη ἴΠ6 
Τουτί σὰ Ρ, ονονῦ τ ἢ ἴΠ6 βοοοηὰ ρμαγὶ οὗ {Π6 ΗΔ}16] 
ΔΒ Βυηκ ἢ" Απὰ δε [(Β΄η]κᾳ ἰὑ ᾿ργοῦ 8 ]6 ἐμαὶ 46- 
δι8, αἴτεον ἰ86 σὰρ οὗ Βγτηῦο 164] εἰρσηίβοδηοο, πουϊὰ 
ἴδνθ δαἀθὰ δῃοίδποῦ οὰρ πἰϊμουῦ ΔῊ δυο εἰρτίβ- 
ΟΆΠΟΘ, 8180 ἰπδὶ τοῦ, 29 Ἔχοϊιιὰθθ ΔΩΥ δαάϊιοηδὶ οὰρ. 
Βυὶ (μὸ ἔουτί ἢ ουρ χτρᾶνκοὰ {πῸ σοποϊαβίοη οὗ 186 
πὮοἷ6 ραβδί, δηὰ δ8 βιιοῦδ ποοάραὰ ῃ0 ραγίϊου δῦ τωθη- 
ἔου. Μογϑοόγσογ, ἰὺ δὰ το βρθοΐϊδὶ σγοΐίθγοηοο ἰὸ ἴδ 
ΑΒΔ] ἰατη, δ8 Μαϊπηοηΐ 68 ἰοβιϊῆθα ({ἰχημοοι) : 
«θεὶπαῖδ πιϊδοεί ροσιάιπ φμαγίωπι, εἰ διρεν ἐμά »εν- 
"εὶς Μαϊοὶ͵ αὐαϊέσωθ ἐπδιρεν δεποαϊοίλοπενη. Οαπέϊεὶ, 
ψιοα εεί: τ όμ ἕε, εἰύζοιω οριπία ὀρέγα μα," 
εἴς., εἰ αἰεὶ! : “ Βεπεαϊείμδ εἰΐ, φωὴ ογεαυϊ γγωσίωπι 
υἱέ." ---εἰ ροδίοα πον σαὶ πὶ σωδίαΐ ἐἶΐα ποοσία. 
 [ 811 γὸ οὗ 1ϊ.- Τῆς πάντες, ΜὩϊοὮ 
δἰδῃ β ἰῃ οοπηροίοη ἩΠῸῺ (δα ἀτίπἰκῖηρ οὗἩ [86 ουρ, 
θαῦ ποὺ πῖῖὰ [ῃ6 οαἰίηρ οὗὨ {16 Ὀγοδά, βυ ρρ]ΐ68 ἃ βίγοῃᾳβ 
δισυπιοηΐ ἜΜΠΗΣ 186 πἰϊμάγαν αὶ οὗ 1π6 σὰρ ἴγοτα ἰδ 6 
Ἰαϊΐν ; ἔον [Π6 ἀϊβοῖρ!68 τεργοβοηΐ ἤδθτο [86 πιαπν, γὙοῦ, 
28, ΟΥ {πΠ6 ἩὮ0]6 σὨιγοῦ οἱ ἴῃ6 γοαθοιηρά, δῃηὰ πού (86 
ΤΑΪἰϑίΓΥ δίοθθ. ΤῈ6 β81ὴ6 ἸΩΔΥῪ Ὀδ βαϊὰ οὗἉ ἴῃ6 τογὰβ 
οὗ 1ῃ6 ανίουν: ὁσάκις ἐὰν πίνητε, δοοογαάϊηρ ἴο 1Π6 
τοροτὶ οὗ δὲ Ῥαὺ]ϊ. ΒΕΝΟΕΙΣ, : “ Αὲ ὦπα δρεοὶεξδ διι})}- 
οδγεί, δίδεπάμηι ἐδδεί ροίέξμα. Εἰαπι] ΟὐΥ. χυ. ῶδ᾽ τό 
ΥΟΤΙΕΒ ἐπ ροοσμῖ πιοπξίοπα ρμοπέξεγ. 7οσιία δἰς εδἰ 
ϑογὲρίωγα, ῬΒΆΥΙΡΕΝΒ (Ο΄αἷ. ἐἰὲ, 8) σμὶά ἰοπια ἐεδεί 
“7αείμνα." 8111 βίγτομραγ, ΟΑΥΤΥΙΝ: “ ΟἿ ἀα απὸ 
εἰὐπιρίϊοὶίεν ἀἰχὶ μὲ οαἀεγοπί, 6 οαϊἰδοα, ὦ ΟΜΝῈΒ δὲδε- 
γοπί 3 Α( δὲ βαίαπα οαἰϊιαϊέαξὲ 6ς ἀοδίπαίζο ΟΟΟΥΥΕΡΘ 
φνοϊωϊεδοί.᾽") Μαϊἀοηδίιβ, το ἀνγ6}18 πῖ ἢ ὑπάτο Ἰοηρτῃ 
οὐ (ἷ8. Βος οι ἰοὸ ὑσούο ἴδ Βοιῃϊβἢ ἀορτηδ οὗἁ ἴγδῃ- 
βυρδίδπιδιϊοι, ποίΐοοϑβ [86 ΟὈ͵οοιίοι οὗὨ ΟαἸνίη, Ὀυὺ ἃ }8- 
ῬΟΒ68 οὗἉ ἰΐ ἴῃ 8 απ) δῃἃ βορῃϊβιΐοδὶ τηαῃπον.---, 5. 

γεν. 28. Το ἐπ Ἰν Ὠ]οοὰ.----ΤὨαΐ ἰδ, [Π6 τιίῖπα. 
Μογοῦ: κ ΤΏ δγηδοὶ ἀο068 ποὶ 116, α8 ὟΝ οἰβίοϊη ἀπά 
οἴδατβ ἰλἰηῖϊς, πὶ 1.26 (το) οοἷον, θὰ ἱὰ 186 Ὀοὶησ 

Ρουτοὰ οὔἱ" Βαϊ εαἷἶδο, πὸ δὰὰ, ἴθ τἰ:6 πδίασγο οἵ 
ὙΪΠη6., (δ 6 ΠΟΌΪα ὈΪοοά οὗἁὨ [6 χταρο (εεε ΦΌ08η χυ. 1] : 
ἄξφη. χὶϊχ. “11, 12λ.- -Ἴ ὸ Ὠϊοοὰ οὗὨ τὰ6 οονεηδηι. 
ΒΟΥ δηὰ Ὀϊοοᾶ ἃγθ βοιῃϑι ίηρ τὸ οουῃίετραη 
Τοστωϑ, ὰῦ ΒΟΥ ἅτ ποῖ Ὀγο δου ραγαΠοἷβ: οἶδα πὸ 
που]ὰ τοδὰ : “ Τηϊβ ἰ8 λίγ Β6βὰ ;---ἰἷδ ἰ8 ΜῪ Ὀϊοοά " 
(Φοδιπ νἱ. ὅ8). [ὲ 8 δ] ἴὸ ῬΔΥ τορασὰ ἴὸ 1:6 Ῥδι- 
816] ἰθυτωβ 88 βιιοῦ - Ὀὺὶ ἰο ἑογχεῖ μα οὗ 
ἴπνο οχργοββίοῃα. ΤῊ ὈΟᾺΥ δἰσηϊῆθα ἴδ 6 ὙΠΟ]6, 88 
{π|6 Ὀγοο δὰ ἀγίπρ οὐἵος 18; 1ῃ6 Ὀϊοοά (Βοῃ εἰξ- 
ὨΪθ68 ἴ[Π6 ὙΠ|016 88 116 ἵππον [6 ([λς ῥτϊποῖρ]ς οἵ {}: 
800}} ρουτοὰ ουὐ ἰῃ Ββδοιῖβοο ἰο αοά, Ὀγ Ηἰΐπ ρίνϑῃ 
Ὀδοῖ ἴὸ ἰπΠ0 Εράδομμον ἔον ἴμ6 νοῦ], ΤῈ 16 ἰδὲ 
τς ἱοοά γγὰ8 ἰὸ Ὀ6 ἀτγῦπῃϊ, 19 ἰπί6 Πρ ]6 ΟὨΪΥ πθθῦ 
ἰς ἰδ τορδγάθα δ8 106 πον ᾿ξ σοοοτοα ὮΥ Οοὰ διά 
βίνοῃ Ὀδοὶς ἴο ἰὴ6 οὔδτγογα, ὑπδὶ ἰδ. 88. (ῃ6 πῖῃδ οἵ [16 
Νον Οονομδηὶ, ΤῊ Φ0Ὴ5 πόσο ποὶ δ οποὰ ἰοὺ οδὶ 
16 Βοβἢ οὗ 4 Ὀυσι οδογίησ: (ἢ6 ῥτίθϑίβ αἰοηθ δἱἌ 
οὗἩ ἰ)6 κἰη-οδδιηρ; (6 ἰαϊϊγ οὗἩ (86 {Πδηκ- οἤεσηρα, 
Βαυὶ 116 βιοτίβοίαῖ Ὀ]οοά, πο Ὀοϊσηρσοὰ τὸ Οοά, ἰἱ 
88 ροιτηϊ θα ἰὸ ΠΟΏΘ ἰ0 ἀτίηϊς, 830 ΔΓ τδὰβ (818 οδι- 
τί οα, ὑπαὶ ἰπθ οδίίῃρ οὗἨ Ὀϊ]οοά ἴῃ ΔΩΥ ἔοττω ν͵ῶδ5 δ08ο- 
Ἰυϊοῖν ἑοσθ θη. Απᾶὰ δον Ομ τῖδί ρῖνοβ ἰο ΗΪ5 Ρδ0- 
ὈΪ6 Ηΐβ Ὀϊοοά ἰο ἀντι. Τηδῖ οδηποὶ τ θδῃ 88 ἴδδ 
Ὀ]οοὰ γοὶ ἰο θα οἴεγοα ἰο Οο( : Ὀυΐ 88 (π6 Ὀ]οοά οἵ 
[86 πον τίβϑῃ 116, τί οα, μαυΐπρ Ὀθθα ρουγοὰ οαὶ [0 
ἸΏΔΩΥ ἴον 186 [ογίγθμθβ8 οὗ βῖηβ, 88 δοοορίοὰ οἵ 
(οάἀ πὰ ρίνϑῃ Ὠδοὶς ἰοὸ (π6 Νὰ Οσονοηδηὶ Ηρ Ριεσὶ 
δηὰ ἰο Ηἷ8 Οδυτοῦ. [ἡ ὑμ6 ἀϊδισϊ αου οὗ ἰδ Ὀοὲν, 
(86 δοὺ οὗ ἀοδί ἰ8 ἰά θα} Ῥγοδυρροβοά, 858 τῇς Πα ΒΠρὰ 
διὰ ρογίοοϊοα οχρίαϊοη : δῃὰ βο, ἴῃ ἴδμο αἰβι τ θαισῃ 
οὗ {π6 ὈΪοοά, ἰτθ δεῖ οὗ τοοοῃοϊ αιϊίου, Βαϊ {86 ΘΟΥ 
Βυτητηδία δηὰ δοα]θα σϑοοοἐ Ἰδί! ἢ 18 οοσποοίοα γαῖμα 
πὶτὶ (6 τοβυγττοοίοι οἵ Ομ γῖϑδὶ απὰ 118 ἰμθυρῶεε. 
Απὰ 118 18 ἰη6 ῥτοἀοσηϊηδηϊς ο]οπιοηὶ ἴῃ ἰΠ6 Βδοσαγμἷσιά 
οὗ (86 [μοτ δ ΒΌρΡου. Βαρίιίδιῃ γοργθβθηίβ [Ὁ] πη} 
πὶ 106 Ὑ80]6 Ομ γίβι, 990] ρΡ πιὰ Ὀοϊδ ΒΔ 
ἀραὶ δηὰ Ηΐβδ σοϑβϑυγγεοίΐος ; γοὶ πὶ Βρθοὶδὶ οτω- 
Ῥῃδβὶβ ὕὑροὴ (6 ἀοαῖϊῃ. Τὴθ [μογὰ 8 ΒΌΡΡΕΥ, δραίῃ, 
Ββὶσιιΐβοβ 6] νβεὶρ τ τ ἴὰ6 τιμο]6 ΟἸ σὲ ; τοὶ πὴ 
ΒΌΘΟἾΪΔΙ οἴ ραβὶβ ΡρῸπ ἴῃς τοβϑυστοοϊοῃ. Ζήεποο (Δ6 
σι ἰδ ἐλ οὐὶεῦ ἰλίπσ ὑε ἰλε Εμολατίδέ ; διὰ ἃ οὐ 
πυπίου ἷἰπ Ὀτοδὰ αἴσας (648 ἴῃ 80 Βοτηδῃ Οδμυτοῦ) 
ὈΘΑΓΒ ἰ00 ττοἷ ΤΟΒΟΙ  ὈΪΔη66 ἴ0 8 ὨΒῊῪ ὈΔρίΪ8πι. 
ΤΩ ]οοὰ οἔἴδο (μοτσ) οονομδηῖ.-- ΓΛΣΠ ἘΞ, 

Εχοά. χχΐὶν. 8. Μογογ: “Μγ Ὀϊοοὰ, βεγνυΐηρ ἴογ (16 
οβ δ ὈἸἰϑητηθηὶ οὗἨ δ οογοῃδηὶ πἰῖὰ αοἀ." δίδει, 
ἐγ Ὀ]Ἱοοὰ νοΐ τϑὶ 68 διὰ 86818 ἴπα οογθηδπὶ 8} 
ῥεδὰυ δι] βῃ6α." Εὸν 86 δονοηδπὶ 8 ἰῃ Ἐτοᾶ. 
χχὶν, βυρροβοὰ ἰῳ ἢδνα Ὀθοῦ οπἰοτοὰ ἱπίο πΒθη (86 
Ἰατα 88 δἰαΐῃ: ἃπὰ ποποο ἰδ6 οἴὔδεγίηρ οἵ Ῥυπη 
οδοτίηρβ δπὰ {πδηκ- οδτίησα. ΤῈ Ὀϊοοά οἵ [86 
(μδοὶκ. οδογίηρ 8. ὩοΥ ἴῃ ραγὶ ρουγοὰ οὔδ ὑροῦ ἴδε 
Αἰΐατ, δῃὰ ἰῃ ρατγὶ βρτίκ]θὰ ἀροι [Π 6 Ροορὶθ. Ηεῖθ 
βτβὺ δηΐεσα ἴῃ (86 ἰάρα οὗἩὨ δ βαοτίβοῖδὶ ὈἹοοά π}ίοῖ 
Φοιμόνδ ρίνοβ Ὀδοὶς ἰο ἴἰ86 οδουϊηρ Ῥϑορ]ο---ἰὸ 68. 
Β6η 4] βοττη οὗὨ ἰῃ6 βασσδιμθηίδὶ ραγ οἰρϑισι οἵ [86 
Ὀοοὰ ἰπ {π6 1,ογἀ  βαρρευ. ΤὨΐβ Ὀ]οοὰ βεσψεβ δἶξὸ 
απο Ρυτί βοδίίοπ, δοοογαΐης ἰο Ηο. ἰχ. 14. Βαϊ (}18 
Ῥυγβοδίίοῃ ἰδ πὸ Ἰοησον (Π6 πορδῖνο οχρίδιΐου, σεῖο 
ΔΌΟἸ 5.68 186 βίῃ οὗἉ (6 οἸὰ |1ἴ6. ἴὰ ἴ8 18:6 Ξδηςιἰδολ- 
(ἰοη ποι οοπιρίοῖθϑ ροεί τοῖν ἴ86 πον [ἰἴ6. ΤΈΣ 
ΟΥΪΠΑΓΥ͂ ΒυτηΌο] οὗ Ρυγ Βοβίίοη πδϑ νγαίεγ, ἰπουρὰ ποὶ 
αἰδοῦς 186 δαἀάϊίου οὗἨ Ὀϊοοὰ (μεν. χὶν. 6), Τῆς 
μίσθιον Ῥυγβοαίίου τὰβ 10:6 βρη κἸησ πῖι Ὀ]οοά 
(6 ᾿άοδ οὗ πε Ὀαρίίδτα οὗ Β]οοὰ πδϑ [ἢ οΟμϑυτη ΠΙΆ. 
ἰἴοῃ οὗ ᾿ξ ἴῃ ἴδ ἀποίοπὶ σπαγο). ΤὨΪΒ εἰοαμβιηβ 
ἰθ ποῦ ΤΠ 6ΓΟΙΥ [ἢ 6 τοτηοναὶ οὗ {86 ἱπηραγα, Ὀὰὶ 4180 [86 
Ῥοείξν δοταπιυμοβίΐοῃ οὐ δ πον 1Π|6, τ Βῖ ἢ οδηποῖ 
Ὀ6 Ἰοθὶ. Ησποο, ἴῃ ἰμ6 ΟἹά Τοαίδταοπι, [80 δρηηκ- 
Ἰΐηρ οἵ Ὀἱοοὰ νγᾶβ ζο]οποὰ ὮΥ εαδἰἐπρ ἀπὰ ἀτὶ 8 
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ἴδ ρδγὶ οὗ Μοβοβ δηὰ ἐδ ρυΐοδίϑ δῃὰ [86 θ᾽ ἄθγϑ Ἴρου 
186 Μουπὶ οὗ Οοἀ : Εχοά, χχίν. 11,---ἃ ὙΘΥῪ τηδηϊοϑὺ 
ἐγρ6 οὗ [00 Νοὸν Τοβίδιηθηΐ. 

ὙΉΟΣ ἐπ βηϑὰ (ον: Ὀοΐπα 58.)64) ἔογ τ 
(τὸ περὶ τολλῶν ἐκχυνόμενο ν). --- ῬΡοΒοπὶ 
ἴεπδο. [ΟὈτῶρατο ἰδ6 δαάϊϊίοη ἰο σῶμα ἰπ [Κ6: 
τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον, υλἱοῦ ἐδ δεὶπο σίνεπ.)] ΤὨΘ 
ΒΔΟΙῆσΘ 8 ΔΙΓΟΔΑΥ υἱγίαδ}}} ΔΟΟΘΟΙ ἢ 56, ἀπ ἰδ6 
δυίαγο δοὺ γοδ ζοὰ ἴῃ ὑπο [μονα γϑὶ Βυρροῦ. Ηδηοο, 
τ 9. οἴοτπαὶ ἰά68] ργοϑθῆοο οὗ ἐΐθ διοηΐηρ ἀθαῖὶ 15 
δοππυοα τ(Ὠτουρδμουΐ 4}} ἀσθϑ ἰῃ ὑ}.)6 Βδοσασηθηῖ, Ὀ6- 
ςΔι196 ἴῃ οὔἶξευίηρ᾽ νγαϑ ργοϑϑιϊθα ἴῃ [ῃ6 Εὐοτηα] Ξρί τς : 
Ὀαὶ (86 Βουΐϑῃ γοροϊϊοῃ οὗ ὑπ6 βαογίβθοθ γϑάυοοβ ἴῃ 6 
στοδὶ αἰοποιηθηΐ ἴο ἃ Πη618 δοί οὗ ἴῃ6 ρΡαϑί, ἃ ἰθιῃρο- 
ΓΑΙῪ ονθηῦ, ΒΟΎΤΟΤΟΡ δἰ σηϊδοδηῦ ἰῃ ἰἰ8 ὈΘΑΙΪΏΡΒ δά 
οἴἴδβεοιβ. Μαίπον πυϊοβ περί, ἀκ ὑπέρ. ὙὮΪ16 
182686 ρΡΘροβιοη8 ἀτὸ οὗϊθη ἰηιθγομβαηροα, ὑπέρ ἷβ 
1ῆ6 τηοτο ἀοβηΐϊϊ6 ὀχργοβδίουθ. δΜδιί μον, ΒΟΎΘΥΟΘΥ, 
δ ἀ8 186 οχρίδηδίΐου, εἰς ἄφεσιν; δηά ἰῃμοτοίοτο, 
ἴῃ δοοοτάδῃσο τὶ ὈΪΌ]164] ὑΥΡΟΪΟΧΎ, ΟὨΪΥ δῇ οχρίδ- 
ΤΟΥΥ͂ οὔογίησ οδὴ 6 τηθϑηί, γαῖ δ [Π6 βδθ {π|6 δὴ 
ὀχρίδίονυ οἵξοσίηρ υηϊοῖι 18 ὑγαπβέοττηθα ὈΥ ἴπ6 ρζτῖδοθ 
οὔ 188 τοδοπο]οα αοἀ ἰπῖο ἃ ὑμδηκ- οὔτ. ΕῸΡ [86 

" Β]οοά οὗ (88 5Βἰη-οἴδετίηρ, ἃ8 βασι Ὀοϊοηροά το ἀοὰ 

- 

δἴοῃθ. Τ6 οὐ͵οοῦίνα βρυ ΚΠ ηρ οὗὨ 6 ὈΪϊοοά, δῃὰ 
1Ἀ06 δι )οςῦνο δοῖ οὗ ἔδί ἢ, τ ὈοΐΒ βυρροβθὰ. ο 

γον, 39. Σὐ]}]} ποῖ ἀνθ παι οἰδεῖ, με τοὶ 
τοίουβ (58 ἴὸ 106 ἔουσι ἢ ΟΡ δ ἰ86 θυοδμανβιο 
οαρ: 5 ὉὈασὺ ἰδ ΒΟΟΙΏΒ ΓΑΙΠΟΡ [0 ἱπίιηδϊο ὑπαὶ [ἢ 18 
ἔουτίἢ σὰΡ νἴἷῺὺλϑ ἀΤΌΩΚ, 88 αϑιϑ], ἴῃ δ ἀϊοη (δον [86 
ουσδαγίβιϊο ποτήριον τῆς εὐλογίαφ), δ᾽ 1η6 οἷο86 οἵ 
186 ἔδαβι, α5 ἴμο {πη Καρί γἱηρ ἴον (6 ὉΠ βδβίησ οὗ 1τῃ}6 
πίηθ. Ηθησδα ἴΠ6 ὀχργοϑβίου, “" ἡγε οὗ ἐλ6 υἱπε.) Αἱ 
1:6 Βατηο {{πη6, ΟΠ τἶδὺ τηανῖζα [818 τοτηθηΐ ἃ8 ΗΪβ ροῦ- 
ἐεοιοὰ τοπαποίϊαιίοη οὗἁὨ 411 (Ὠϊηρθ: Η8 δηϊογταθηί 
οὗ αἱ] ιυηΐηρα ἴῃ (18 ποι]ὰ δὰ οομηθ ἰο :ΐβ δηάὰ, 
1 ναϑ ἰ86 ἰαδὺ οὔρ οὗ 815 ποτὶ, Ηδθηοθα Ηθ οου- 
Βροταῖθβ [18 ββὰ τηοϊηθηῦ 88 ἴῃ δῃιοΙ ΡΑΙΟΥΥ ἴδ» 
ναὶ οὗἨ ἃ σοϊζσηοη ϑα)ουτηθης ἴῃ [86 του] οὗ φίοσγ. 
Βδηροὶ: ουϊίαίδηι αἰοὶϊέ ρίαπα δἰπσιίαγεπι. ἸΚυὶη- 
οοἱ: Τῃ6 οχργοβϑίου ἰ8 ἢριυγαίϊνα, εἰ χιϊγίησ {π6 
υἰσῃοθὺ Βαρρίποθθ. ΤῊΘ ὩΘῊῪ π|ίηθ οὗ ἰμ6 ρ)ογβοα 
ποῦϊὰ, οὐ οὗ η6 Κίησάοτῃ οὗ Ὠρᾶγθη, ͵β ἃ δυτηθοὶ 
οὗ ἴπ6 ἔαϊατο ἴδβδιδὶ 0] ϑθθάμ 88 οὔ ἰμ6 Βοδύθην που]ὰ, 
ΘΥΘἢ ἃ8 ἐμαὶ ΘΑΥΓΌΙΥ ΟΡ (ΘΒρΘο ΠΥ ἐπα ἔουγὶ ἢ οΠ 6 
ἯᾺ3 8. Βγτηῦοϊ οἵὁἉ [86 ἴδϑιδὶ ϑη)ογιηοηὶ οὗ [Π6 Βρί τα 
᾿ἰδ ἰῃ (819 αἰ ΠΟΥ ογοαϊθα που]. ΄᾿᾿ 

[ΤῊ 8 νοῦβο ἐπ ρ] 168 (μαΐ ἰμ6 1[μογὰ δβ ΞΌΡΡοΡ [88 
ποὺ ΟὨΪΥ ἃ σοπιηθιηογδίνθ δηά τγοἰσοβροοίίνο, ὑαΐ 
8130 8 ργορμοίίο δῃᾷὰ ρῥγοβρϑοίγο τροδηίηρ [ζ τοί 
ΟἿΪΥ σαΥτῖοθ ὑ8 Ὀδοὶς ὑο 180 τη6 οἵ (86 ογυοϊῆχίοι, 
βισοησι βοηΐηρ ον Υἱίδὶ υπίΐουῃ πὰ τἴμ6 Εϑάθσοτ- 
δῦ, δηἀ σοηνογίηρ ὑο 08 ΔΗΘΎ, ὈΥ {Π6 ΡΟΤΘΡ οὗ [Π6 
ἨοΙὶγ ϑρίτγις, ὑπτουρ! ἔδὶ τ, 4}1 [86 Ὀ]οββίησβ οὗ Ηἰθ 
αἰοπίησ Βαουῖβοο ; Ὀαΐ ἰΐ 18 4180 ἃ ἔογοϊδϑίθ δῃᾷὰ δῃί(οἷ- 
Ῥϑίίοῃ οὗ ἰδ6 στοδὲ Μαγηδρθ ΞΌΡΡΕΡ οὗ 186 1ιδηοὺ 
μι Ὠΐϊο Ηδ Πα8 ῥὈγοραγοὰ ἴοτ ἷ8 Ομυγοῖ δὲ Ηἰβ ἰαδὺ δά- 
γοηῖ, τη ἱἱ δυσματγίϑιϊο ΘΟὨ ΤΟΥ ΓΕΪ 68 ΜὉ111] ο6886 
ἔοτονον, δ εἶτα ρἶδοο ἴο ροτέθοϊ υἱβίοῃ δηὰ ἔγυϊίοῃ 
ἴῃ ΒΑΙΤΩΟΠΥ͂ ἅΠα Ρ6806.---. ΒΚ, 

γεν. 80. Διὰ θὰ ἴδον δᾶ βαμρ ἰδο 
γλη οὗ Ῥζαΐδβο, ὑμνήσαντες.---ΤὨ6 βοοοπὰ ραν 
οἵ (86 ΗΔ116}, ῬΒ. οχν.--οσυἹ!. 

᾿ ΦΙΤΙ ἘΔίηΌ. ἐγοῖ. τοδᾶδ: “᾿ ΜουοΡ ἘΠ! Κ8. (018 δροζμα 8 
6 ὥστ σὐρ;" δηὰ ἰμ68 δεϊγὶ υυζ66 ἴο Γἶπι [6 νΘΓΥ ορρο- 
διῖο ορίυἷοπ. Οὐπιρ. ὨοΐΘ οἢ ΥΘΓ. 27, δηι Μουϑτ οπ 

λέαξί. ν. δ00 (418 64.): “ὅτι οὐ μὴ πίω, θλ88 ἸΟΗ 0Ε- 

ὙΓΙΒΆΙ ΟΠ ΝΊΟΠΥ ΤΕΙ͂ΝΚΕΝ ὙΣΕΡΕ, ζέξαβ δοίεξ... τογάι, 
41.188 ἀν (1607) ἹὩΕΤΊΤΕ [1π6 ΙΟΌΤΙΒ], πέσλέ (6) οογἐδίεί6 [186 
ἐμ1τ4] 3εολδ» ἀε8 δίαλίδε ιδαν, «οεἰσλέη 60" Ῥ΄ 21 7 σερεόη, 
λαξίε. . .. Τξδ τοαν α(ἀν" ϑοπιυβδδοολαν, δέέ ἀδϑδόη, σεποϑὲ 
46; νιοοίέο Τλεὶ ἀπ Ζ}αἰδεὶ σοφραπσοη του ὧΦ"--Ρ, Β.1 

Τὸ ἴδ0 Μουπῖὶ οὗ ΟἸῖνοι : ἰδαὶ ἰβ, ἰο ἀοίϊ». 
ΒΟΙΏΔΩΘ, γον. 86. Μογοῦ: ΤΉ ἰγαάϊιοη, ἰμδὺ ῬΘΟΡΪΘ 
ποτα ΟὈ]Ϊ Θὰ το βρεπὰ {18 πἰραν ἴῃ Φογυβαίοτα (Τρ ύ- 
ἴοοἱ), Βθϑῖῃβ ηοὺ ἴο ἢδγε δὰ ἃ πηΐνογβαὶ δρρ] ἰσδίοθ.. 
Βυϊΐ δησοίοηϊ ΦογΊΒ8] 6 οχίθηἀοα 48 Ὁ 88 (18 δα δι ΓΏ 
ἀφο νιν οὗἨ {δ τοσοῦ, Απὰ ἰΐ 58 δὖὺ Ἰϑαβὶ τοϊηδγίζϑ. 
Ὁ]6, ἴῃ τοϊδιίίοι ἴο {18 ἰγααϊιΐοι, ἐμαὶ 6808 αἰὰ ποὶ 
ξο ἰο Βοίδαῃγ. 

ὉΟΟΤΕΙΝΔΙ, ΑΝῸ ΕΥ̓ΠΙΟΑΙ͂, . 

1, Τῆς γοϊδιου5 Ὀθοίνγοοι {πὸ ἔγρίὶοδὶ πὰ {86 τϑαὶ 
Βα γαιΐοι ΕΥ̓ ὑπαρταοπΐ, Ὀούπθθα (μ6 ὑγρῖ081 δπὰ (89 
ΓΘ] τοἀοιηρίϊου, [Π6 ὑγρὶσαὶ] δπὰ ἰπ6 τοαὶ Ῥδββουϑῦ, 
ἴδ ὑγρίοαὶ απὰ γθ8] οογοπαηὶ ἱηβεϊ τυ οι, ἴ89 ἐγρίοαὶ 
ΔΠἃ γ64] ἔδαϑί οὗ ἴθ οονθηδηΐ (Εχοά. χχὶν. 8--11). 
Ου {Π| αἰστιίβολησο οὗ ἴπΠ6 ῬΆΒΒΟΥΘΓ, ΘΟΙΏΡΑΓΟ 8180 186 
ΤΥροϊορίοαὶ τυ πρβ οὗ Βδὅμν, ΚυγίΖ, βαγιοτίυθ, [Εαὶτ- 
Ὀαΐτη], οἰα. ᾿ 

2. Τῆὴε Ἰζοε Ῥγοπομπορώ ὁπ σἰικίαδ.---ῦ 6τὰ Ὀοὺ- 
ἴον ἴον Ὠΐτῃ τῆϑδι 6 δὰ πόυοῦ Ὀδοη Ὀοτα, ΤὨΪβ ἰβ 
μοϊὰ, δπὰ Τρ γ 8ο,᾽ ἴὸ Ῥγονα (86 Ῥοσγαϊώοι οὗ 189 
ἰγαϊϊου. Βυΐ πίθη 18 οηαΐδδα ρογα ἴοι 18 οβί Ὁ} θα 
ὈΥ ἰ8ΐ8 ἰοχὶ, απ ἴΠ6 ΟΓὰΒ ΔΓῸ ἰδ ίζοη ΠΟ Αγ, οτί ο- 
ΑΟΧΥ τουϑὲ ἰδ κα σατο ᾿οδὺ (η6 Θοηβοαυθησο 6 ἀραποορά, 
ἐπδὺ ἰδ που ἤᾶνο Ὀθθὴ Ὀούϊον ἔον αἱ (ῃ6 οοπάοιηπορα 
ΒΟΏΘΓΙΑΙΙΥ ΠΟΥ͂ΘΓ ἰο0 πᾶν Ὀ66η ὈΟΓΉ, δηα 6ΥἹ] ἱΠέθυομ 68 
Ὧ6 ἄγανσηι 848 ἴὸ ὑμοὶσ ογθαϊΐου, Βαΐ οὔτι ογ Β 6Χ- 
Ρτοββίοη οὐἱϑ οἱἵ᾽ βυοῖ δοϑίγαοί ἀἰβου ΒΒ ΟῊΒ; ἱΐ 88 08 
ΟὨΪΥ ἰδαὺ 'ὸ τοῦ Ὀοίίον ἰΠδὺ 6, ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, 
Πδὰ πούὸῦ Ὀθθη ὈΟΤΏ. ΤῊΪ8 ΤΔῪ Ὅδ 8ε1ὰ οὗὨ ΘΥΕΙΥ͂ 
Βἶππ ΟΣ βΌΠΟΓΑΙΪΥ, ᾿παβτη οὗ 88 18 βίῃ 18 86 ὈορΙΠηΐηρ; 
οὗ δἴϑσγμδὶ ἀθαίῃ ; Ὀαΐ ᾿ς Βοϊὰ σοοα φβρϑοίδ!υ, δπὰ ἴῃ 
Δ ἱπηΣ  ΘΑΒΘΌΓΒΌΪΥ μοὶ οηθα 86η86, ἴῃ {16 0886 οὗ [6 
ἰταϊζοσ, Ἧ᾽ 6 βῃου)ὰ ἴδεὶ δπὰ σοδ]ζα ἴμ6 }}} ἔοσγοα οὗ 
1818 τηοϑβὶ ἔδαγέι πογὰ ; γοῖ πιϊμουΐ ονοσϑιγαϊηίηρ ἰδ, 
τοιλϑιη οσίηρ (μα ἰὺ ἰδ 0 ἥπαὶ )μαϊεϊαὶ δοπίοπος, Ὀπὶ 
8 Ὀυγηΐησ ΘΧρτοβϑίοῃ γαίθπον οὗ ἰηθπ|06 ΡΪΌΥ. 

8. ΤὨδι {Ππ6 ἢτβῦ ΠΟΙΥ σοταγλυΐοη γγ88 αὖ [Π6 ΒΑΙῺΘ 
Εἶτηβ )δῃ ἰπβιϊταοπ οὗὨ [86 ογαϊπδηοο ἴον ΗΪ8 ρογροίυδὶ 
ΘΟΤ ΘΙ ΟΥ̓ ΤΙΟΏ, 19 τηϑηϊ οβὲ ἔγοια ἰἢ6 Ἔχρυθδ8 ἀθοῖΐαῦ- 
᾿δίου οὗ {Π6 Ιοτὰ ἴῃ [ὑκο, ἔτοτῃ ἴπ6 δοοοπηΐ ρίγϑη ὮὉΥ͂ 
8}} {06 Εν ο ἰβί5, δηὰ ἵγοτῃ ἴΠ6 ἰδβι Δ ΟΩΥ οὗὨ ἰῃ6 
Ομυτγολ. : ὡ 

4. Απὰ ἰ ΔΡΡΘΑΓΒ, ΌσΊΠοΡ, ἔγοστα (86 ραγουϊδγβ 
Οὗ [86 Βγβί βυρρονγ, ἰδ ἰἴ σοι] ποὺ παν Ὀδθὴ οοἷθ- 
Ὀγαϊοὰ δοοορϊηρ ἴο ἐπα Οδέμο] 16, ἐπ 1υςθγαη, Οὗ 
(Π6 Βοϊοτυηλοα ἀοοίτίπα: Ὀυΐ ἰὴ 1ὑ τῦχᾶ8 οο]οὈναϊοα 
Ταῖ 6 ̓ 88 8ὴ αππιιποξαζίοπ οὗ (π6 βανΐηρ ἀοαίὶ οὗ 6808. 
10 ναϑ [1ῃ6 γδοοῃο διϊοη οὗ (86 αἰδοῖ 98 πὶ 186 
ἀοδιὴ οὗἉ τϑοομοϊ ϊδοη ; δηᾶ, 48 Ὠ᾽ο]οἷη βαγ8 (1857), 
ἃ ΟΟὨ οβδίου ἰῇ ἴπ6 ἴοτι οὗ δοϊΐοῃ, δπὰ ποὺ οὗ ἀοο- 
ὑυΐηα] ἰδαοῃΐησ, ΤῊ ἀσνθὶορπχοηΐ οὗὨ ἰδ6 ἀοοί γί πο οὗ 
1Π6 Βαογαιηθηΐ, Βοῦσουθῦ, Ὀθοϑῖη6 Δῃ ΘΟΟΙ οβἰϑιϊοδὶ ἢ6- 
οοβϑίίγ, ΔΙ Βουρ ἢ ΟΥ̓ ΠΟ τηθ8η8 ἴ86 οοπἔυδίοη οὗ (ἢ γῖ8- 
δη αἰβρυϊδηίβ δρουῦ ἴη6 ἀοοίτίῃθ. Οπ {86 ἀορτηδιία 
αυσβίου νγα ταυβὺ ἐϑίον ἴο {86 ἀοοίτίῃα! Ὠἰβίοτίθϑ ζθην 
ΘΡΆ]γ, ἀπά ἰο ἐπ τροπορταρὰβ οὗ ΕἸ τασὰ οὐ {πὸ Εθ- 
ἔοντηορα βἷάο (1845), οὗ Κα!ιηΐβ οὰ [86 ἱποτδὴ (1861), 
δηἃ 4180 οὗ ὨΘο ΚὨΟΙ͂᾿ (1854)." 

Μόγγαν, Ρ. 448,} δι ἂρ [86 νἱοτβ οὗ ΕΡτισὰ δηά 
Καδηΐβ τὴ [86 τουλαῦὶς : “1 που]ὰ ὈΘ ΘΑΒΥ οὐ {10 

Ἕ [ΟΠ αἶδὸ ἰδ αὖ] πσοτὶς οἵ Ὦγ. 1. . Νκνιχ : 716 
Ἡνσέϊοαὶ γεϑεποο, ῬΏΠ ΟΡ Ηΐα, 1946 (Δ ἀθίδησο οὔ [Π)6 ([8}- 
γί 10 ἘΏΘΟΓΥΥ εἶ ΒοπῚΘ ποῦ βοδι ἢ), τοχοῖμθν νυν τ ΠΥ, 
πη. ἩΟΡΟΚ ΓΟΥΪΟ οὗ ἰξ ἐπ πὸ Ῥγέποείοπ Πεοίειο ἴον 18.1.5 
(το 156 Ζν κί ίδη εἰληα- ΟῚ 1), πὰ Ὦτ. ΝΕΥΙΝ 8 ἀοίθῃοθ 
η [6 ΜΜορσοογοδμνΟ Ζουίσδιο ἴον 1849.---"Ὁ 8. 

{ {10 τἴ)6 ἐρὰ οαἰίοη οἵ δ18 Οὐ ΘΠΊΔΓΥ, ἴο τ} οἷν ΤΠ). 
Τλῦχο ΑΨ ΦΑΥΒ τοίοτβ, [ἃ ἴδ Τουτὶ οὐϊίοη οἵ 1658 ἰϊ ἰα ἢ, 
499... Β.} 



474 ΤῊΒΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ Τὸ ΜΑΤΤΗΕΥΎ. 

ἯῈΥ π]οἢ ἐδ δυρροϑαὰ ἰὸ Ἰϑδὰ ἰο ἰ86 ζυἱ μογδὴ ἸΒΘΟΥΥ, 
ἴο διτίνο αὐ 1π6 ἀορίῃδ οὗ ἰγαηβυ δδίδηϊ δίίοη, Ὀθοδαδ6 
οί τῆ θοτῖοβ γοϑῖ ἡ ἀοσίΓ Πα] ργοι ἶθοβ ἰ0 τ ΙΟὮ ἰδ6 
Θχοροίῖοδὶ ἰγοδιιηθῃςὶ 8 τηδὰθ ἴοὸ σομίοττη.᾽" 
ἐογοπὺ ἱπιοτργοίδι 8 οὗ 1Π6 νασΐουβ ουδηρο οι] ΘοΏ- 
ἰοδαῖοηδ ἃγὸ ποὶ ποοέδδαγὶν ἙΟὨΓΔαΪοΙΟΥΥ δὰ Θχοϊα- 
βἶνο, Ὀυ: ΔΎ, τὶ ἢ σογδίη τηοαϊβοδίίοηβ, 6 γοοοῦο ]οὰ 
ὉΠὰοΣ ἃ ἷρθοῦ (ΒΘΟΥΡΥ. ΟὈΓΏΡ. ΤΥ «Ῥοδίδευνα Ἵ 
Ῥ. 1144. ΤΏο Βοίοττηοα αἰνΊπ68 Μ11 αἰ τ γ8 ἰηδὶϑὶ οὴ 
180 ΔΙ] οροτὶ 41 δηὰ βυιυο οδὶ ἱπιογργοίδιίοη οὗ 186 
ποτ οἵ ἰηδ τα 0 88 8 ῬτΟρΡΟΥ βίδγιης ρμοϊῃὺ (οο Ωρ. 
ΜΝ ὃ 262); π}}116 1π6 ΓΖ ἘΠ γᾶηβ, οἢ [86 Οἰμον 
δδηὰ, 11} τοαϊ ἰδίῃ ἰμαΐ [86 ΒΟΙΪΥῪ οοτησηυηΐοι ἰδ ποὶ 
ΟἿΪΥ (Π6 βῖρτι δπὰ 868] οὗ ἴμ ποχδίϊνο δροὶ ίουι οἵ [ἢ 
κυλ! οὗἁ εἰ ὉΥ 116 ἀδαὶ οὗ ΟἸτϑὶ, Ὀὰϊ 4]80 ἃ ροεὶ- 
εἶνε οοἸογαϊ οι δὰ οοιησουηπϊοδίίοι οὗ ἰΠ6 πον 18 
οὗὁἨ ΟἸὨγίβί, 88 δἷβὸ [08 βυ τ} 1681 δηϊεὶραιίου δηὰ 
ἐγρίοδὶ ἰουηάδιίοη οὗ ἰμ6 δηαὶ σ]οτβοδίίοη οὗ ἴ80 
Ραι " οὗ ἐρδ μὰ ἢ 

τ ἴδῆϑα τοί ἤόγο, πίίμβουΐ Ὡδτοΐηρσ ἷΐ, ἰὸ 
ΔΕΤΕΝΒΕΝ Ολγίείἑολε ἢ ἐξ ((ϑστοδῃ ἰγϑῃβ]δ- 
Ἰδύοῃ ἔτοια ἴ86 Ῥδηΐδι, 24 δὰ. ΚΙεὶ, 1858, ἢ 262, 

491), ὙΒοΓΟ (818 ἀἰδιλη υϊθμοά 1 μοσαῦ αἰνὶπο οὗ 
ΘΏΣΩΔΤΚ ΟΟὨΟρα6Β 186 τοϊδιγθ γα οἵ Ζιοίπσίδ᾽, 8 

ΒΥΛΑΌΟΪἑ 641] ἰηϊογργοίδίίο, Ὀὰυϊ οοχἷποθ πὶ ἰΐ 186 
εγαπ, αἱ Ἰραβὲ 88 ἴο ἰἰ8 βυβίδῃοθ, ΘΟ οογοηρ [ἢ 6 

δοίυ}] τυ! ἴοη οὗὁἩ Ομ γι. ΑΒ {μἰ8 ἰηϊογοβίϊησ ποῦὶς 18 
ποὺ δοοθββί]6 ἰὸ (μ6 Ἐπρ 58} ΓΟΔΟΡ, 88 ἴδ 88 1 
Κυον, 1 Μ}} ἰγαμαὶδίθ 116 ρβββαζα ἴῃ ἢ}]}: “ΤῈΘ 
Βοοσοΐϊβ ἀοοίτῃθ οὗἨ ἱγαμϑβυϊθδίδηιαϊΐοη τϑβοῖϊγοδ 80 
Ὠδίυγαὶ οἰοιλθηβ ἰπΐο δὴ ΟἸΙΡΙΥ ΒΠΟΝ, δηὰ νἱοϊδίθθ 
πο ογάοσ οὗ μβαίΐυγο ἰῃ ογάοσ ἰοὸ κἱοσν ἴῃ 6 ογάὰορ οὗ 
ἔταοθ. Αραϊΐηβὲ {},͵}18 ἐμ τολοίδ Ἐνδοκο οαὶ ΟΒυγο 
Ῥτγοίοθβίβ, δῃὰ τοδϊπίδίηβ ὑπὸ μδίυσαὶ ἰάθπι ιν οἵ [1.6 
ΒΘΏΒ..8] βίρηιβ. “Βιοδαὰ 18 Ὀγοδα, δηὰ πίῃθ ἰ8 πὶπο,᾽ 
ὈΟΤῈ ἀγὸ ἐγπιδοῖδ ΟἾΪΥ (πὺγ Θὲπηῤὲϊα) οὗ (0 Ὀοὰγ δηὰ 
Ὀ]οοὰ οὔ Ομ τίθει, [1 1818 86 η86, 858 8 τοὐϑοϊΐοῃ οἵ 
τγδηϑα διδηιαἰΐοι, 106 οπιϊσο ΕὙΔΏροΙ οὶ] ΟΒυΣΟΣ 
ΟΥ̓Β δῃηὰ δάἀορὶβ Ζυν) ηρ}1᾽8 ἰηἰογργοϊδιίοῃ : "ἐλὲα δὲρ- 
αὐ ΐδε᾽ (αἀΐδ8 δοώευμεί). Απὰ ἴῃ {18 ουγο -ἰδιοτίοαὶ 
δοπποοίίοῃ ΖΡ ΒΒ ΒΟΡΘΡ ΘΟΙΙΙΟΏ-ΒΘΏΔ6 Υἱοῦ 80- 
αυΐγοθ ἃ στοδῖος ἱτωρογίδῃοο ἴμδηῃ 1 πότδὴ αἰ νῖ 68 
ΔΙῸ βΟΏΘΓΑΙΥ αἰδροβοα ἰὼ δοοοσὰ ἴο ἱξ. Ζυρὶὶ Βἰπ)- 
δε αἰτπηοδβί βίορροα τῖϊ 118 ποραίνο ῥγοίοβὶ πλ]6 
[πος Βοριὰ ἔαδὲ ἰο 86 τὰ] ργϑϑθῆοα οὗ 186 1ογὰ 
(οορ. Οὐπ. ΑἸ. ατὶ, χ.), Ὀυΐ ἃ Ῥγοβθῦοα το ἢ ἷβ 
γοὐ]οά πὰ νὰ ὑπαδν (6 πδίυγαὶ εἰρηβ, αμὰ οοιησμυπὶ- 
οδίθϑ ἰμ6 ὨΘΡΟΩΪΥ μαἰδδ οὗὨ στρα ἐπ, τούδλ, διὰ πη ῦ 
186 Βδιηθ. (νίῃ βουρῦ οὐἱ δ τηοάϊυγῃ ρϑίὰ Ὀδίνγθοη 
Ζυπὶῃρ δηὰ Πυΐμον, ὈὰΣ 8. ἰΒΘΟΥΥ ΟΥὗὨ [6 Γ68] ῥτϑδ- 
ΘΩ6Θ ΣΟΡΓΟβοηΐδ 8 ΟὨΘ-Β᾽ ἀρ μ6 88 [86 γΟΓῪ ΟΡΡροεὶίβ ἴὸ 
(δὲ οἵ (ἢς ἀοοίτπθ οὗὨ ἰγαῃβυρβίδηιϊδίίοη [3], ὉΥ͂ 
ΒΕρδγδίίηρ ἀν} 1801084}}}0 πρὶ Εοιωδηΐδιη τοῖχο δηᾶ 
οομίουμακ.".--, 5. 

[1π (μϊ8 οοπηθοίίοι ᾿ὺ ΤΩΏΔΥ Ὀ6 ΡΓΟΡΟΓ ἴο τοῖον ἴὸ ἃ 
Γϑοθηῦ ΘΟὨΙΓΟΥ͂ΘΓΔΥ͂, 88 1ὉΓ 8Δ8 ἰξ ὈΘΔΓΘ οἡ ἴῃ6 οχοροίὶ- 
οϑὶ ἀϑρεοὺ οὔ [ῃ6 δι ομαγβιὶς αυρβίζοη, διηοὴσ [ψυϊογ- 
δΔῃ αἰνίπο8. Ὦτγ, Ο, ΕᾺ. Ατὐα. ΚΔΗΝΙΒ, ὙΠῸ 15. αυοίοα 
ΔΌΟΥΘ ὮὈΥ Δίογον δῃὰ [8 ηΡ5Ὸ 88 {116 οἰϊοῦ τηοάογῃ ΟἤΔη,- 
μι οὗ ἴ6 Γυὐπόγδη ἀοοίΓίηα οὗ ἰδ6 οὐομαγίϑι, ἢ 88 
ΒΒΑΒῸ ἷΒ οὗ ἱμ6 (αἰ νίηἰϑο, Σ [848 γϑοθμιγ οΠδηροα 

1.8 νίαν οἢ ἴῃ6 ὀσχροβιοη οὗὨ 86 πογὰβ οὗ ἰῃϑι τα! οη, 
δὰ ἰμυδ βυρογβοαρὰ (δὸ ἸδΩΡΊΩΥ ποία οὗἨ Μογοσ ((Ὁηι. 

3 [ ἘΠΗΣ. ἘΓ5], οζα (8 [6 στοδίοσ ρματγί οὔ [πο οτ κίμαδὶ, 
βυὺ Νο. 4.---", 
Ἢ ε ̓  11 6 τόπὶ Αδοναπηπιαλίο, Ἰοἱρεῖς, 1851, ν. 4. 

Σ [ΓῺ δὴ ἐϊαδογαῖο “ῤμίονῳ ο7 ἐλ ϑοσπια φ' λό Σονα ὃ 
ἱ Ἐτδηκί. ἐδιᾷ δἷκὸ ἱπ "ἰδ Φὥϑοσηιαΐξέοα, ΔΌΡΡΕΓ. ἷπ 2 νὸ 

δῃά ἰπα τονίον οὐ τ. Νευν λίνοίοαξ βρέδοποῦ 'ῃ ἴ1,1» 
ΜΑΝΝ 8 δέμαΐίεη πὰ Ασέζον, θυ 1 ἀο ποΐ ΣΟΙΒΟΙΌΘΙ ζὼσ 
ὝΔΙΟΣ ὙΌΣ, ῬΤΟΌΥΙΥ 1850.--, 8.) 

Το αἰ 

ΟἹ λέαεέλειο, Ὁ. 498 δα. 4ὰ οἀ.} ἀρονο χυοϊοὰ ἴῃ ρατὶ Ὁ) 
Ὧγσ. βδῆρο. [ἴῃ δΐ8 τοοοηῖ ποῖ οἡ ἀἱαδοιὶς 1Ποοΐοργ," 
[α ψῖνοβ Ὁρ ἰδ6 ἰδναΐ ἰηἰοτργοϊδιοῃ οὗ πὸ ἐστί, 1 
π ἰοῦ ΓΌΪΠΟΥ ἰδ Υθ τοδογίθαὰ 88 (86 βἰσοηρεοδὶ ὑὺ} 
παῖς ον δἷ8 ἰΠΘΌΣΥ οὗὨ [06 Γ68] ΘΟΓΡΟΓΘΑ] ΡΓοβοῦοα οὗ 
ΟὨγῖδὲ ἱπ {86 Βδογϑιρ 8] οἰοτηθΏ δ (ἐπ, ομῆὶ εἰ διὸ 
"απ εἰ νὶπο). 1 πῚ]] ἰσδῃ δαί (86 ὀχοροίοδὶ γεβαὶὶ 
(νιῖμουῦὶ ἰδ6 δγρυσβθῃ!8) δὲ πο ΚΑΒ δστῖνεδ ἰὼ 
186 ἔτει τοϊυμλο οὗ [18 ἰοδ. “ ὙὨοτο δυορὰ (ἰδ. 
ΟΌΪ 65 δῖὸ ἴὸ Ὀ6 ΟΥ̓ΘΣΟΌΣΩΙΘ, ἰὺ 18 νῦ]}} ἰο ῥγοοθθὰ ἴοι 
Ῥεμοῖρ] 68. τὶ ἢ οοιηδπαὰ δδβουὶ. 1. 1 15 θοχοδὰ 
ἀουδὲ {ἰμδὶ 186 βοηίθῃοα: “1μ6 Ὀγοδὰ ἰδ 186 δοὰγ, 
ἴδο πίμο ἰδ 1η6 Ὀ]οοά οὗἉ δεδυδ,᾽ ἰδίκοι [ἰτοσ δ ]γ, ἰδ Ἰο αν 
Π4}1γ δὴ ἱπυροββὶ 1 γ.... Βτεδὰ δῃὰ ὈΟΑΥῪ το δοίθο- 
ξοῃθουδ οΟὐποδρίΐουβ ΜΔ1Οἢ οδἢ ΩῸ τογὰ Ὀ6 ἰἀοεβοὶ 
85 Β 0) 6οἴ δπὰ ργϑαϊοαΐο ἰμδὴ : ΒΕ ροὶ 15 Ν δροίθοῃ, οἱ, 
(016 ποοᾶ ἰδ ἴτοῃ.... 3. [0 ἴδ ὈΘγομα ΘΟΠΙΓΟΥΕΙΕ, 
(δδὺ 1.6 Βοῃίθῃοο: “ ΤῊΏΪ 18 ΤΩ ὈΟΟΥ͂, ΤΙΩΔΥῪ ὃ6 ἔρυτο. 
ἔνε (πποϊδρμοσίοα!). ΤὨΘ δοσίρίυγοϑ οοῃϊδίη ἱππύχιοι- 
Δ0]6 βρχυγαῖϊνα βοηίθῃοϑα.... 8. Τὴ ποζγὰβ οἵ ἰμϑῦ- 
το 5ΔΥ ὈΙΔΙΠΪΥ Ἴδα 06 ὈΟΑΥ οὗὨ ΟἸτῖδὲ ἰ5 βοτθ 
δροίζοῃ οὗ 88 [26 ομὸ ἩδΙΟΝ πτὰϑ ἰο Ὀ6 οἰδετοῦ ὕρ ἴὰ 
ἀοδίῃ.... 1 Ὀτοδὰ δῃὰ πίμϑ δζὸ ἰἢθ δυδ)εοῖ, ἰδεα 
186 ᾿Π6ΓᾺ] ἰπιοτρσγοίδ οι τουδὶ Ὀ6 κίνθη ὑρ, δηὰ ἰο [δ18 
6 ΔΓ [οτοοθὰ ουθ ὈΥ͂ ἴδ6 δοηίεηςο: “ ΤῊΪΒ ἐμ 18 (00 
ὨΘΙ͂ οΟΟΥ̓ΘΩδΔΩΐ ἴῃ ΙΩΥ̓ ὈΪοοά;,᾽ ποῖ... πιωδέ τ 0ΔῈ : 
ΤΙΝ σὰρ 8 ὁ εἰρτι οὗ 1.6 πον οονεδηῖ. ..." ἢν. 
Καμπΐβ (μη ζΌΘΒ ΟὨ ἴ0 ὕγουύθ ἰδμδὶ ἰΒς [ογ δ ϑίρρες 
8. ποῖ 8 πιδγδ τηϑιηοσία), Ὀυϊ 480 ἃ δαδὲὶ οὗ {86 18 
Ὀπίοη οὗ Ὀοϊίονοσθ πὶ ἰμ6 πμο]6 ΟὨτίδι, οἷς. δαὶ 
δ ὰβ ὀσργοσϑὶυ, (μὲ ΟὨ γί οὰπ ΟὨΪΥ Ὀ6 τοϑοοϊνοά ἰῃ ἃ 

ἐρίδναι, ΤΩΒΏΠΟΡ (ηοἱ ὉΥ ΟΓδὶ τι παυοδί0}), ἐ. 6.. 
δἰ. [Ιῃ ἢἷ8 86] Γαἀοίθῃοθ γἰ ἢ ὑπιρει; θν.Η 
(Ζοιισπὶδε υοκ ἀδπι Οντωπαιοαλγλείίονι ἀεε  γοίξείαπιϊν- 
ρεμδ, οἱο., [μεϊρείᾳ, 1862, ν. 28 β44ᾳ.} Ὠ6 αἰϊεοσπαβεδ 
(0 ᾳυδβιίίοη αρδίη, διὰ δυτῖτοβ δ 186 οοποίυδίου 
(ρ. 28) (δαὶ “16 [ἰόγαμ ἰπιογργείδ οη οἱ ἰδὸ 
τοοῦδ ΟἿ ἐποίέἐμέλοτι ταυδὶ Ὀ6 ρίνοῃ ὑρ,᾽ ὑαἱ ἰμδὶ [ἱ 
τοαίϊίον δδοιβ ΟὨΪΥ ἰμ6 1υΐμογαῃ εἰ υίων, ποὶ (ἰν 
[αἱ μοτδῃ  αλ, πιο ΒΘ {ΠὴΠ ΚΒ 18 Βα Ὀϑιρη δ! γ τῖρλιὶ, 
1Βουρ τοϑίϊῃρ ΟὉ δὰ ὈΠίθρηδΌ]ς ὀχομοῖίοδὶ θδεῖ8. Ηθ 
Αἷἰβο Ὄαργοββθθ ἷβ οοηνἱοΐοη (Ρ. 29) ἰμδὶ ἴδογὸ ἰβ 8 
ῬοΟΒΑΙ ὈΣΠΠΕΥ οὗὨ 6 ἰοῦ υηΐοι δὶ γοοοδςο]διϊοη οὗ 186 
[Δ μόσϑὴ δπὰ Ἐοίοσπθα ἀοοίτηθ οὐ (88 δυοσματδί, 
Ὀτ, Ἐτδηοίβ εἰ ζβοῖι, οὗ Εὐϊδησοη, Ὁἀποίμοῦ ὑγοῶξ- 
πρηΐ αἰνίηο δηὰ ΒΙΌ]1.4] δοβοΐαν οὗ (86 διτῖςὶ Ζεέλεγαι 
ἐγρο, ἰη εἶθ ρβαιρμϊου: Σ᾿» μπὰ τοὶάεν Α᾽αλπὲ,, [αἰρ- 
χὶχ, 1808, Ρ. 28, (18 ΒρΘΑΪ 8 οὗἩ ἢ18 ἔτι θῃ 5 τγοοεπὶ 
ΘἸδηρα ΟἹ {Πι|8 ραγι συ]8γ ροΐηί : “1 (86 ἀοοιτηε οὗ 
186 ᾿οσὰ Β ϑυρρεν, Καβῃΐβ 68 πο ἰπιθηιίοῃ οἵ εἰτίπς 
ὮΡ ἴ6 Γαλόγαη ἀορτηδ, Ὧ6 ΟὨΪΥ {118 ᾿ξ ΠΟΟΘΑΒΑΙΥ 
ἰο ἀϊὸρ ἴδο [υὑπότδῃ οχροδίοῃ οὗ [86 ποτᾷβ οἵ ἰὼ» 
δυο. Ηθ δάμὶίβ, ἱμαθοά, τιμαὶ ἰῃ ἘΠ ΘΙΏΒΟΙΤ 65 ουῦ- 
δἰ οτοά, ἸΏΘΥ ΣῪ Ὀ6 υπαοτγβίοοῦ δυνιεοσοολέοαξίῃ, δὶς 
ΤΑΔΥ͂ Ὀ6 βεϊὰ οὗ [86 ἀονα ψὨϊΟΩ ἀςδβοοπμάθα δἱ {86 ὈΔΡ- 
ἔβη οὗ δόδῃ : " ΤΙϊθ ἄονο ἰ8 τὰ ΗοΙΥ ἘΡΠΕΙ δαὶ 
ἢ6 τοραγὰβ (8 δγῃθοὰοοϊ!οδὶ το δου, Ἰπδρρ] δ 6 ἴῃ 
τ} 18 ολ86 Οἢ πε σεὐεη οὗ [86 πογὰβ οὗ Κὸ δηὰ Ῥαδυϊ: 
τοῦτο τὸ ποτήριον ἣ καινὴ ξιαθήκη. ἯΥ 6 (δίηϊς, οῃ [86 
ΘΟΒΙΓΆΓΥ͂, ἴμδὲ ἴΠ686 πογὰβ οοπῆγτω (86 1μαϊβαγδι ἐχο- 
[οδὶβ.; [ὉΓ (ΠΥ ῥὈγοϑϑηῦ ουἹ θη] ἃ οομέν- 
περ δὶδ Ἀγὸ οοηΐφηίο : ἰλ σὰρ ἰ8 ἴ8ς Νὸνν Τεδίδπιοςς ἴῃ 
Φοδυθ᾽ Ὀ]οοά, Ὀδοδυβα ἰὺ οοπίδῖμϑ δηᾶὰ Ἂχ] ϊ8 18} 
ΥΟΙΥ Ὀϊοοὰ οὗὨ ἰμ6 Ταοδίδιηθηΐ πο 8 ἴη6 στουπὰ, 
Ῥοηά, δηὰ 868] οὗ ἐπ Νὸνν Ὁουοηδηῖ. Α8 Καβηΐο ἀρεῖ 
ποῖ Σθδὴ [0 αἰβογοάϊι, Ὀυδ τδίμοῦ ἴ0 βδαύθ (μὰ [αἰδοῖ 
Δ ἀορτηδ, ὙΥΘ ΤΩΔῪ ΟΡ {πδὲὶ Β6 τὴδν δηὰ οαὔὶϊ δἱ ἰδϑὶ 
(δαὶ (86 πτογὰβ οἵ ἰπβ οι τ 10 Ὠατα Ὀδοοσιθ υὉ» 

ἣ ἐρραυννα Ῥοστααῖί νο]. ἰ, 1οοἰ ρείς, 1861, ἢ. 616 ἐῳῃᾷ 
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οοτίαΐῃ δηὰ υπδος]οὰ ἴο 8 τηϊηᾶ, 51}}} βἰδπιὰ ἴδϑι, δὰ 
ἰδαὶ δἷ8 πον ἀοοίτίῃα οὗὈ [86 [ον Β ΒΌΡΡΟΥ 18 ΟἿΪΥ 8 
Βδάον, ποὺ (Π6 δυ ϑίδησο, οὗἨ ἴδ6 [αἰ ογδη ἀοστηδ.᾽" 
νυ. Εγασά, οὰ ἴδ οἶμον Ὠδηὰ, ἃ ἀϊδβιϊησι ϊϑηρα οἢδη)- 
Ῥίοῃ οὗ ἰμ6 ᾿εγογηιδά Οοπίρβϑίοι, ἴῃ [6 βεοοῃὰ ϑὰϊ- 
ἤοη οἵ ἷ8 ΟΛγίδιϊολε οοσηιαξά, Κηϊσθθοτς, 1868, 
νο]. 1. Ρ. 688, ΟΧΡΓΟ65868 19 88 ἰδίου ἰπδὲ ΚΑ ηΐΒ 
Ὧ88 ΘΟΠΙΘ ΟΥ̓́Θ, 83 Ὠ6 ἐπ ΚΆ8. ἴ0 18 ΟἾΤὰ ΥὙἹΘῊ ΟἹ {86 
Τιογαὰ ΒΒ βαρρον, πο ἮΘ ξΟΓΓΔΟΥΪΥ ορροβϑά, Ὀὰὲ 6θῃ- 
ΒΌΓΟβ εἶπ ΓΑΙΠΟΣ ΒΕΥΘΙΓΟΪΥ ἴος ποῦ ρίνιηςς εἷπὶ ογοαϊς 
ἴον ἱπαοθιοάμθδ8 ἰὸ μἷβ (ΕὈγαΣ 8) δυριυσηθηῖ. Ὧν. 
ἘΑΒηἶ5 11} ἰαῖζθ σατο οὗ 8 οὔσῃ! γ. Βυΐ τὸ 
ΒγΤΩΪΥ Ὀοϊΐονα ἰμδὶ (86 ψᾳ ΓΒ ΓΔ δα Εοίοττηθα υἱϑῦγε 
ΟΔῺ Ὁθ 6586} 11 8}}}7 τϑοοῃοῖϊοι, ἰἢ βυθοτγαϊηδία αἰβοτ- 
ΘΏ668 δηὰ βοΠοϊαϑιίο βυ ι]ο 68 ἀγ γἱοϊάθὰ, δὰ ἐμαὶ 
186 οἰ οἰοσαθηβ ΟὗὨ γοφοπο Ἰίΐοπα δια ΔΓ δἱ 
Βδηὰ ἰὴ {86 ΜΟΙ ΠΟΙ ΟΠ Δ ΔΙ νἱηἰβιΐα ἰπθοσγ. ΤΟ 
ον ΒΌΡΡΟΡ 18: 1. Α σομητηοιορογαιδνθ ογα πᾶ πΠ06, ἃ 
ταοϊηοτῖδὶ οὗ ΟἾτίϑιΒ διοιίης ἀθαίθ. (ΤΏΪΒ 8. {86 
ἔτι οὗ ἰλ6 ΖνΣηρ Δη ΥἹΟῚ ΤΟ ὯΟῸ ΟἿΘ 68} ΑΘΩΥ͂ ἴῃ 
186 ἴδοσϑ οὗ [86 ποτγὰβ οὗ 6 βανίουν: 220 ἐλὶδ ἐπ γό- 
γπεηιδγαποο οὗ λ4{ε}. 2. Α ἴοαϑί οὗ ̓ ἰνίῃσ υπΐοη οὗἁ Ὀο- 
Ἰονοτβ τῖδὰ [86 αν] ΟΣ, ἩΠΘΓΘΌΥ πὸ ἵγυϊν, ἰΒουρΡὮ 
Βρ᾿ γι} υ, τοοοῖνο ΟΠ τῖϑὺ τὴν 411 Ηΐ9 θη οθ 8 δπὰ ἂγθ 
πουσϑῃοα ὉΥ Ηΐ8 116 υπίο 118 οἴθγθδὶ, (ΤῊΪΒ τ 8 
ἴδ βυῤρδβίδηοο ἴῸῦ τ ῃοὴ 16 οοηίοπάθα δραίηϑι 
Ζυαϊηρὶὶ!, πὰ πίοι δὶ νίη γοϊαϊποά, ἱποὰρὰ ἴῃ ἃ αἰΐ- 
ἔογοις βοϊοηιῆς ἔοττω, δη ἰῃ ἃ 8686 σοῃϑδηρα ἰοὸ Ὀ6- 
Ἰίθνοτβ) 8. Α οοτμτηυπίοι οὗ δε ον σΒ τὶ ΟὯΘ 
ΒΠΟΙΠΟΥ 88 ΤΟΙ ΟΓΒ ΟὗὨ [06 Β81η6 Τυγδίϊοδὶ ὈΟΑΥ οὗ 
Ομ. 66 Ὀεΐονν, Νο. 9.---Ρ. 85.] 

ὅ. ΤΊ [ογ 8 ΒΌΡΡΘΡ 18 ποὶ ἃ ϑαογίβοθ, Ὀπὶ α ζ68- 
4] ἐλαπλ-οδεγίησ. Ἠρηοο (δ 6 πᾶτηο Αἰ μολαγίδί, ν Ὠϊο ἢ 
οομποοίβ ᾿1861 ἢ 186 συ 97 ἐλαπλεσίυϊησ.. ΟΤΟΡΜΟΓΣΥ 
ἐδ ατοδὶ τγὰϑ ἴπὸ θγβί ψῇο οἰδηροα ἴδ ἰάθα οὗ [88 
Νοῦν Τορίδιηθης ἰμδηκ οδυίηρσ ἰηΐο ἐμαὶ οὗ α 5ίη- 
οὔογτίησ ; δῃμὰ (8086 οὐδηρθὶ σαὶ [ΠΟΙ ΙΔ ῺΒ ὙΏΟ 8ΓΘῸ 
δηχίοιιϑ ἴ0 65 Δ }18}} ἴῃ 11:6 ΒΌΡΡΟΥ ἃ σοπεἰηυρα ῥτγορί- 
«ἰδιΐοι, ἢανὸ ΔΓ αΥ ραβϑοὰ ἴὴ6 Βυδίοοη Ὀοίνγθοη ἐἢ6 
Ενδισο] ]ο8] Οομπἤβϑδίοη δηὰ Ἐοτηδηΐβῃι. 

6. Μοδὶ δὰ ἀτίηϊς : Ὀγοδὰ ἀπά πίη: {Υγὦᾧἑ᾿6 οὗ [6 
ὙΟΪ6 που ηθηξ δηὰ ἰηνίογαιίίοη οὗ ᾿ϊΐδ, [Π6 βρίγ- 
ἐζυδὶ 16 θοΐηρ᾽ 4180 ργββοηίθα ὑπὰϑρ {118 ὑπο Ὁ] αϑροοὺ 
π δογίρίυτο (ΡΒ. χσῖη,, Ὦ ὈδϑιυΓΟΒ ΟΥ ΠΙΘΔΟΟΥΒ, 
διὰ ἴγοβὴ γαῖθσβ). 106 ᾿Οτ Β ϑαρραῦ οι γαοοβ Ὀο ἢ 
ἧῃ οὔθρ: ἰδ 18 [116 δδογαιηθηῖ οὗ {86 ρον βοδιίοῃ οὗ 86 
ΠΟΥ ᾿ἰ6 ἀοτίνοα ἤγοσα (86 ὈΪΟΟΥ͂ ἐουπίδίη οὗὨ (Π6 δἰου- 
ἧαρ ἀοραί οὗ θοβυβ. : 

ἢ, Τῃ6 πιαΐεγία ἰδγγοδίγ δηὰ οοἶοδίϊδ ἷἰκὰ ἴῃ9 
ἘΠυοδατῖδί, 18 το σίουβ δῃ ἃ τρογαὶ ἰβῆποποο. ΕἸ ΠΟ 
δαϊνδίίοῃ οὐ οοῃἀθιηηδίίοῃ. 

8. Εον (86 ἰΒίοΟΥΥ οὗὨ [86 γέΐοδ οὗ 1ῃ8 1,οτὰ ΒΒ ϑυρ- 
. 866 ἴ86 ᾿ΟΥΚΒ οα ΘΒ τΟΙ Ὠἰϑίου ἡ δηά Διο βϑθο Ωγ. 

ἴμὸ Οδυτοῖι ραβϑοὰ οὐ ν ἔχοι ἴΠ 6 ..56 οΟὗἩἨἍ Ὡῃ]οδυθηθα 
ἴο ἰλ6 υϑδ6 οὗ Ἰοανοηῃθα Ὀγοδὰ, ΟὈπίθῃ 0 η8 ἀτοβο, ἴῃ 
οορϑϑαιθηοο, Ὀούνγθοα (μ6 Εδδίοτ δηᾶὰ [06 ὟΥ οβϑίδστι 
Οδυτοῖίοα. Οἰδον αἰ ογθηοοβ δομοογίηρ [86 κἰηὰ οὗ 
Ὀτοδὰ, (6 86 δηᾶ πὶ μάγανγαὶ οὗἩ ἴΠ6 τῖμο, [6 Ροβ- 
ζαγθ (Κι θο]πρ διδπαΐηρ, 5 {Δ 9) οὗὨἨ 109 οοτασπιπηϊοδηίβ, 
οἴο. 

9. 118 ἃ βοὰ γοῆϑοίίου, αὶ (110 ΟΡαΙΏΔΗΟΘ οὗὨ [(ἢ6 
8. ΒΌρΡεγ, 118 ἔραϑὶ οὗ [0 μπὶο γιγδέσα Δ ἃ 6071. 

γαιπὶο δαποίογγα, Ὑ ΙΟῊ Βμου ὰ ὈΪπὰ 4}1} ρίουβ Ποαγὶβ 
ἴο ΟἸτίβὲ δὰ ϑαοῦ οἴπον, δηὰ 1} [Ὡθαὶ ὙΠ 8 ἰδ 6 Β0]]- 
οϑὲ δηὰ ἰσπάογοϑι δδοϊοηβϑ, ὰ8 Ὀθοη ἴῃ 6 ἱπποσοηΐ 
οοσοσαϑίου οὗ ἰ86 Ὀϊἐοτοϑὲ πα τηοϑὶ υἱοϊθῃῦ ῬΔΒΒΙ ΟΏ8, 
διὰ [06 τοοϑὺ Ὁποδθαγ δ }]6 ἀδυ86. ΤῊΘ δυοῃαγίϑιϊς 
οοῃίσογογδίοϑ, Ὀοίοσο δηὰ ἴον (86 οΐοττηδιίοι, δῖθ 
ΒΙΩΟΘΠΩ ἴδ6 τηοϑὲ πηρογοϑίπρ δηα ΔρΡΡΑΓΘΏΣ ἔγαϊ- 
1685 'π Θπατοῦ Ὠἰδίοσγ, ΤἼοοϊορίδηδ Ἡ}}] παν ὸ τη αΟἢ ἴ0ὸ 
ΔΏΒΎΟΘΓ [ὉΓ αἱ (86 ἀρ πιθο -ΟΔΥ, ον Βανί ρογνογίθα 
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186 βΒδοσγοῖ ἔθαϑὲ οὗ Ὀἱνὶπο ἰόν ἰπίο δὴ δρρ]ο οὗ ἀΐφ 
οορὰ, Νὸο πομάογ ἰἢαὶ Δοϊη οἰ 8 1αϑὲ τὶϑἢ διά 
ΡΓΆΥΘΡ Ν 88, ἰ0 Ὀ6 ἀν ογοα ἕγοσῃ ἰ86 γαῤίοα ἐλοοϊοσογωηι. 
Ἑοτίαμδίου, (86 Ὀ]οββίηρ οὗ (π6 ΒΟΙΥ ΟΟταπλιῃΐοι 068 
ποὺ ἀδρομὰ ὕροῃ ἴΠ6 βοϊοημδο ἰηϊογρτοϊδιΐοη δπὰ ὑἢ- 
ἀογβίδηαίηρ οὗ (16 ποτγὰβ οὗ ἰπβιϊ ται] οη----Πούονον ἀ6- 
ΒΙΓΔΌ]Θ [118 ΙΏΔΥ Ὀ6---Ὅυς ὍΡΟΙ 1ῃ6 ῥτογηΐϑο οὗ [89 
Ποτὰ, ἀμ ὑρο ΟὨ ]ΙΚο ἔα τ ἱοὶι σϑοοῖνοθ ἱξ, 
ὑπουρὰ ᾿ὑ ΤΑΥ͂ μοὶ ΠΥ απάἀοτγβίδμα [86 ΤΥ 3 ΘΥῪ οὗἉἨ 89 
ογάϊμαποθ. ΟἸ γι βύδηβ οοθγαιθα 10 νι} πιοϑὺ ἄονο- 
ὕοῃ ἂπὰ ῥὑγοβὲ μοίοτθ ὑθῪ οοπίθη θα δρουὶὺ ἴΠ6 ἔσὰθ 
τηθδηΐησ οὗὨ ἴΠ05886 ΜΝ ΟΡΩ8, δὰ οὈδβουγοα τηοἷν υἱβίοη ὮΥ͂ 
811 βογίβ οἵ βοἱιοϊδδιϊο [θοῦ 68 δηὰ βρϑουϊδίϊουβ. ΕὉι- 
Τυηδίθὶ γ, οσο ἢ ΠΟΥ ΟὨ τ βιΔη5 οὗὨ αἰ ἴογθηῖ ἀθποτσηϊηδ- 
ἐἰοηδ, δηὰ δοϊάϊηρ αἰδδυθηῦ ορίηΐομϑ, ὁδὶ μία δρουηὰ 
186 ἸΔὉ16 οὗ (μοὶ οοσαοῦ [μοσὰ δηὰ ϑανίουγ, δηὰ ἔβαὶ 
οΩ6 Μγἱ Ηΐπὰ δηὰ ἰῃ Ηΐμὰ γὰο αἰοα ἴον ἴῃ θη 8}}, δῃὰ 
ἴδοὰβ ἰἸλοτ νυ ἢ ΗΪ8 16 οησθα ββοσι σϑὰ οὴ [8:6 ΟΓΟΒΒ, 
ΐῖ ΠΟΥ ᾿ἰνίηρ ΣῸΣ ὅνοῦ. [,μοὲ ἰΠ6τὰ ΠΟ] ἴλϑι ἰο τ δὲ 
ἸΔΟΥ͂ ἄρτὸθ ᾿Ὡ, δῃὰ ομδυ δῦ ἰαάχα οὗ ἰμοὶν αὐ δἶἴον- 
ΘΠ0668 ; Ἰοοϊησ ΠΟρΡΟΙΌΪΥ ἔογινασα ἰὼ ἰἢθ τρλυτίδοθ- 
ΒΌΡΡΘΣ οἵ {πὸ [δὴ ἴῃ [Π6 ἰκεϊηράοπι οὗ ρίογυ, τθῃ 
6 Β.14}} υπαοτϑίδπα δηὰ δάοσγα, ἰῃ ρογΐθοὶ ΒΔΓΙΏΟΏΥ, 
[Π6 ἰπβηΐίθ ΤΑΥ̓ΒΙΘΡΥ οὗ ἰμ6 Ἰονο οἵ ἀοἀ ἰη Ηἰ8 808 
οὖν ϑανίουν.---Ρ, 5.} 

ΒΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΔΟΤΊΟΔΙ, 

ΤῊο ῬΆΒΒΟΥΟΡ δῃὰ 186 οσ Β ΒΌΡρον.---Βοίδ ἰῃ 
ὑδοῖν τ ϊδείοη ἰὸ οἰγουπλοίδίοη ἀηἃ ὈΔΡΌΒΙΩ.---ΤῊΘ 
ᾳυσϑύοῃ οὗ 86 ἀΐβοῖρ].8, Ἡγάδυε εοἱϊέ Τ΄οι, οἷα. (ν᾽ 
117)} δὴ δχργοβϑίοῃ οὗ {ποῖρ ἔθοιηρΒ δηὰ βίδιδ: 1. οὐ 
τοῖν Ἰορσαὶ δῃχίοιυ ; 2. οὗὨ {Πδἷνγ ραϊῃτα] δια αγταβϑιηοηξ 
δηἃ 884 ργοβοη π]6η(8 : 8, οὗ (πεῖν τδηΐ οὗὁἨἁ ἀροϊβίοῃ, 
--Τιο ἀἰβοῖρ]ο8 μεὶροά ἔογνατὰ (86 ἀοομι οὗἨ ἰδοὶν 
Μαβίθῃ : 1. ὉΠΟΟΙΒΟΙΟΌΒΙΥ, δὰ γοὶ 2. ἱῃου Ὀ]Υ.--- 
(α) 88 ᾿πβίσυτηοηΐβ οὗ ἰῃ6 [οτὰ, δηὰ (ὁ) ἃ5 τοργοβοηΐδ» 
εἰνο8 οὗ τοδηκίηα..---Τὴοὸ [μον βι]θὴς σιιθ8ι8.--- Π6 
βοοσγού ἔγιοπάβ οὗ ἀοὰ ἰῃ 8}1 ὥἄσῃθβϑ σοῃοθα]οὰ ἰη ϑογυ- 
8βδίοιω, γτοδαγ δὲ [86 οὐἱοαὶ τηοτθῦ ἰο ἀο {86 υοτὰ 
βοσυΐοθ ((ὸ ἔγίθπὰ δὶ ἐνοδο 186 ἑιϊοηὰ ἴῃ Φοτα»- 
ΒΆ]ΘΤΩ, ΨΦΟΒΟΡᾺ οὗ Ατ᾽πηδίμ θα, δῃὰ Νἰοοάθιι8).--- ἡ. δη 
ἐξ ιοαϑ δυοπῖπς (τ τ. 20): [06 ΒυΡΡ6Γ ἴῃ 186 Εσγρίίδα 
ηἶσῃι οὗ ἔδδασ, διὰ ἰῃ ἐμαὶ οἵ Μουμὶ Ζ[οη.---Τ 6 ἔδε}- 
ἰπσβ πὶ πο 186 Ιοτὰ οοἸοὈτγαίθβ 86 ἰπδιλια οι 
οὗ τ1ὴ6 Βυρρον, πὶ ῥγαϑοηοὸ οὗ (86 ἰτγαϊϊου 1. ΤῺΘ 
ΤΏΟΓΆΪ ΠΟΙῸΣ ποῖ Βῃοοῖς Π 8 016 Ὀοΐηρ : 2. ἴῃ 
ΒιΘΤΏ ΒΟΪΘΙ ΠΥ Ὑ ΔΙ ΟἾ δΙηδΖοα 4]}} (μ6 αἰδοῖ ρ] 68; 8. {Π6 
ΘΟΣΆΡΆΒΒΙΟΣ ὙΪΟὮ τϑνϑδὶ θὰ ἰἰβοὶ ἐπ ἀ1}16 βονογοϑὶ βοὶ ἐς. 
ἀοηΐαὶ: 4. ἃ ὈοΪάμ688 οὗἨ ἰονὸ πο 6818} 15οὰ 180 
ραϑῦ οὗ Βουϑῃ ἴῃ βρὶἰθ οὗ 8}} (ῃ9 τησστηατβ οὗ ἢ6]].--- 
ΤΏ ἐγαὶτοῦ διηϊάδὺ [ἢ6 ργορδγαίίουβ οὗ ἴῃ) 6 ῬΆΒΒΟΥ͂ΘΡ : 
Οὗ, ΠΟΥ Βαγάμποβϑθ οἵὁἨ δοαγὶ σίρθηβ ὑπάδὺ ἴῃ6 τ ΔΘ ΑΥ͂ 
βυαη οὗ ἰθηάον ἰογο.---Το ἀσρονταοηὶ «Κ ἰῃ6 Τωογὰ 
τοσαγὰ (ῃ6 ἰγαϊΐοῦ, δὴ δὐουἸδδιϊηρ ὑὺρ6 οὗ 4}1} ἰγὰθ 
οοοἰοδίαϑιίοαὶ ἀἰϊδβοϊρ!ΐηθ : ἃ ΒΟΥ ἔγδιηθ υὗ τηϊηά, ἃ 
Ρομοίσαϊηρ 6γ6, 8 βΈΠΟΓΑΙ, 81] οοτο ρυθθηβῖνο ὑπὰρ- 
τηθηὶ.---Οηα Οὗ γοιε (νοῦ. 21).-- [86 προγίδοῦ απ68- 
τίου, 1.5 ἐξ 177 ἃ αποϑύου οὗὨ ργοραγδιΐοῃ 1ῸΓ (ἢ ΒΔογδ- 
τηθηϊ.---Ἴ 16 ἀροίδῖνο οοη]οὶ δὲ ἴμ6 ἰ40]6 οὗ στδοθ, ΟΥ 
186 τηοβὲ αὐἱοὶ δηὰ ὑπ6 ρτοδίοδι υἱοίοσυ οἵ ἴμ6 οσὰ 
(666 ΤΥ 1οδεη, ὕει, ἰϊ. 8, Ρ. 1827).---“Ζὰάα8, τηαβῖος οὗ 
Ἀγροοτὶ θοαὶ ἀἰββί μι ]δίίοη, ἀπιηδϑιθὰ ΟΥ̓ {86 Μαβίου 
οὗ αἰνίπο βιρ οῖγ. 1. Τ6 ρῥοΐηϊβ οἵ ἀονοορηλθαςὶ 
ἴῃ 18 ὨΥΡΟΟΓΙ͂ΒΥ :---(α) 8 τοοεϊνίηρ (86 Ὀδσ, δῃὰ ἀθ- 
οοἰνίηρ ἰλ6 ἀϊβεῖρ]68 ; (ὁ) 116 ργϑίθῃοθ οὗ σαγθ ἴου [86 
Ῥοογ; (6) [88 ᾳιυεδίίος, 18 ἐξ 7) (4) ἴμ6 ΚὶβΒ. 2. Ηΐ8 
ἀοιδοιϊΐοι ἴῃ 18 ὀΟΥτοβρομαϊηρ Ροϊηϊδ οὗ ἰῃίογαϑί.---- 
Το ἰπϑυαἰομ οὗ ἰῃ6 ΘΌΡΡΟΥ δὴ δχργοβϑίοη οὗ 109 
1μοτὰ 5 ΒΌΡΓΘΙΩΘ οοσίδί ἱυ οἱ τἱοῦγυ υοΐοτο Ηΐ8 ἔμπα) 
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οοπβίςοι.--Ηον ἴθ [οτὰ ἰγαηρίπκοὰ (6 ΟἹᾳ Τοεὶδ- 
τηϑὴηΐ ἰηίο {Π6 Νο : 1. [ἴῃ 41} 115 ρῬαγίδ βΌΠΟΓΑΙΙΥ ; 
2. ἰῃ ἴμ0 ἰπβιϊυϊΐοη οὗ ἐπθ Εποϊιαγίδι οδροςΐα !]γ.-- 
Ομ τγίδὶ ργοβθηὶ δὶ (6 ὅσβί βυρρον, αηὰ ργοδοπὶ ἂἱ α]]} 
ΟἴΠοΙΒ: 1, ΑἸ ΤαΥΒ ῥγοβοηΐ, δεοαμδα Ὀτοβοηὶ ὑπ6 βΒγαὶ 
ἰΐηθ, Ηθ δίοῃθ Ἅοδῃ εἰβίσ θαϊο, ἰῃιοσργοῖ, δῃἃ τ ΚΘ 
ἰι οἴεοεϊυα!. 3, ΑἸταΥ Βα ῥγοδοηῖ, 45 ργοβοηὶ (6 Βγαὶ 
{ἶπι6. Ὠ πε ρου θη θα ἔτομλ (86 Βδογαμπηθηῖῦ ; Ὀγοβοητίησ 
Ἡϊμδοὶ ἢ ἴῃ ἰ1.- -- θ͵6 Ὀτοδὰ δηὰ (6 πῖμϑ ἴῃ τηεῖν ἴη- 
ΒΟΡΑΓΔΌΪς υὑπἱγ: 1. ὙΠ ὁΔοι οἴποῦ: ἴμ6 ὈτΌΚΟΩ 
υοάγ, τἴπ6 οχμίδίϊησ Ὀϊοοά ; 23. οὔα δῇον ἴῃ οἱπουῦ: 
1Π6 ΔΑβΌγδοο ΟὗὨ σγϑοομοϊἰδιίου, ὑπ6 πον 11{6.---Π6 
Ἐποϊιαγίθι, 1π6 στοαὶ ἔραϑι οὐ 16 Ομ : 1. Α ἔγυθ 
ἘΠῚ (ΟΣ 86. πουτβθτηθηῖ οὗἨ [88 δρίγἴτιΔ] 1Π{6} ; 2. ἃ 
βασι ζολϑὶ (βοραγαιηρ ΠΌΣΩ 4}} βίῃ 1] θη] Ογταθηὶ) : 
8. ἃ οσονδηδηῦ ἴφαϑὶ (βοα]ϊηρ γαστρί); 4. 8 ἰονθ 
ἔδαδί (πηἰἰηρ {[Π τοάθθιηθα); ὅ. ἃ ΒΌΡΡΟΓ [ραβὶ (ἔογο- 
ἐεβίϊναὶ οἵ ἀδδίῃ, οἵ ἴῃς οῃηὰ οὗἉ ἰῃς ποτὶ, οὗὨἨ 186 οοτὰ- 
ἴηρ οὗ ΟἸιτγἾ5.).---Τῆο [ΟΣ 8. ΘΌΡΡΟΥ 8 ρίαποο οὗ ᾿ἰρδὶ 
ἱπίο {6 πον ποι ἃ οὗὨἨ ρίογυ ἷῃ ἴῃ6 βδάονβ οὗ ἴῃ 
τοβοηΐ που]ὰ : 1. Α βυτὸ ροάσο ἰμδὶ ἴπ οἱὰ ποτὰ 
ῬοΥΒηϊπρ' 88 ΟἸγίβι 5 ὈΟΟΥ γὰ8 ὈτΌΚοη 2. 8 ΒΌΓΟ 

ΡΙοάρα ὑμαὺ μ6 πον που] ὰ Μ|}} ἀρρϑδὺ ρμαοποιγαϊοὰ ὉΥ 
(86 οἰοτθαὶ γοβυττοοίίοι ᾿ἰ8 οὐ ΟἸτἶβι.--- πα σφι 
ἐλὲν λαά διιπρ α ἀγηιπ (τοτ. 80).--- [6 ΟΠ τίδι δα οη- 
ἴ6γΒ ὍΡΟΙ ἢἰ8 πα] οοπβίοί βιγοησιποηθὰ ὉΥ (ἢ 6 δυρ- 
Ρορ: 1. ὕροι (86 ἀφοϊάϊηρ οομῇϊοῦ οὗἩ γουτϊῃ (οτοῦ ἴμ9 
Ὁτνοοῖς Κοάγου); 2. Ὁροὴ ἴδ6 τοροδίοὰ δομῆϊοιβ οὔ 
δάυ]ὶ ᾿ἰἴὸ (οἰ βαπιαῃο) ; 8. ὕροη ἰδ Ημδ] οομῆϊοὶ οὗ 
ἀραίἢ (ἱπλρυϊβοηπιοηὶ δηὰ Οὐ γα .γ).---ὐ ὰδ8 (Β6 ἰηβ- 
ἈΪΟΙῪ ἀδτκ τί α}6 οὗ Ο τ ϑιδηϊ ; ΟΕ τδὲ ᾿ δἴθγηδ 
Ῥτίσῃῦ ταν βίουν.-- -ΤῊ [ον Β Πουβοο] ἃ ΘΟΙΏΡΔΩΗΥ ἴῃ 6 
ἤσυγο δπὰ (86 ρόττῃ οὗ ἴμ6 ΟΒαΡΟΙΪ). 

ϑΘίανἀε.--λου, Βιδί, Τωδ. : Ουἱ οὗ 6 ἀορίῃ οὗὮ 
86 Βυγ ]]αἰΐοπ οὗ 6808 βίγθασῃ ἔοσγί [Π6 Ὀτὶρἰθϑὲ 
ΓΑΥΒ οὗ 1115 Ὀἰνίῃθ οπιηἰβοίοηοο, απὰ ρου οὐὸνρ ἰῃ6 
δαϊμηδὴ Ὠθατὶ.---ΗΔΡΡΥ ἢ ἰηΐο τόθ μοατὶ «οδυβ 
Θομλ68! 1 Οὐγ, ν. ἢ, 8.-ἰοαϊπσον: ἴβ ἴὰ τ δτν οι 
(πδι ποτ βῃουϊὰ μβᾶνὸ Ὀθθὴ 8 πίοϊκοα οὔθ, δῃὰ δ 
Βγροστγίί6, δβοης ἴμπ6 αἰβοῖρ]68 "---Ὗ 6 την ΡΟ ΠΟΥ 
ΒΡΟΔΚ οἵ ρῥγϑναι ηρ δίηβ, Ὀὰὺ Βῃουϊὰ ποὶ τηρηϊΐου (86 
Β'ΠΏΘΡ ὈΥ͂ ΠΔ1η6.--- Ογαηιεῦ: ΜΔΏΥ ἤδγτο οποιηΐοθ δηὰ 
ἐγαϊΐογβ ἰγοαποπίίηρσ ἐποὶν 180 68.---- Οεἰαπάδν. Ἐοτο- 
Κηοπίοαρθ δηὰ ρῥγοαϊοιϊϊοη ἀο οὶ τηδῖζθ βίῃ ΠΟΓΕ βἷῃ, 
1 ον. χίἰ. 27..--φιμδαπεὶ: ΤὮΘ οοτητηυηΐοη οὗ ἰῃ6 Ὀοὰν 
διὰ Ὀ]οοὰ οὗ ΟἸτβὶ ἃ ρ]οάρθ οὗἩ ἰπ6 20] Βῃ:Ρ οὗἉ 
Ἠθάγοῆ.--- ἰὴ ὑπ6 ποτ ΠΥ ρῥατι οἰ ραίίοι οὐῦ ΒοΟρα οὗ 
Ρογίοος δα] ουτηθῃὶ οὗἉ [86 ὑγαπβοθηἀθηὺ Ὁ] ΘβδίηρΒ οὗ ἰῃ6 
κίηρσάοιι οὗ δΊΟΥΥ ἰ5 βίγοηρι οηοὰ.--- Τα [ον Βαρ- 
Ρϑὺ 18. 8 βδογδιηθηῖ ΝὨΟΝ πιυϑὲ δοΐὰθ 'π {80 ΟὨυΓΟοΣ 
υη0}} (6 ογὰ οΟμη68. 

71άδοο :-τοῖτ ἴἰῃ6 ρἰοτβοα ποι]ὰ ἃ αἰογίβει ἐδαβί. 
Ἡειιδηον .---ἄἔοδὰβ τγὰβ βυρ᾽οοι ἰο ἴΠ6 ἴαν, ΟὉ- 

δβοσνϑὰ 4}1 {ἰμ6 ἴβαβίβ 88 ἃ ρογίδοϊ [βγϑϑὶ τ: (Π18 ἀρ- 
Ῥγονΐηρς ΗΪΠ]86}} 8 ἵτις ἰονονῦ οὗ Ηΐ8 Οπυτοι ἂπὰ Ηἰδβ 
δου γ.-- -Ὸ Ηΐπὰ τη 41} πραγίβ δπὰ 411 ἀοοῦβ Αγ 
ΟΡΘη.---ονο 4648 [οΥ οΑΥὨΡῚΥ ἱ1ἢ ὑΠ6 ρτοαϊοβὶ βἷη- 
ὨΘΓΒ.--- ΤΠ ΔΗΧΙοΙΥ οὗἨ (86 αἰδοῖ 168 ἃ ἰογ ἰο Ψ6888.--- 
ΤΏ6 βαϊῃῖβ ἀγ6 δἰ γα τβ ἰγου Ὁ] ὰ ̓οβὲὺ βίῃ βῃου]ὰ Ὀθ ᾿γίης 
μιαάθῃ ἴῃ [μοἷν μοατγίβ.-- -ΤῊ ἕλος ὑπαὶ 8}} αποϑοποα, 
δίιονβ ἰῃαὶ ἰῃ6Ὺ ἀϊὰ ποὶ βυδβροσὶ Ζυάδβ.; [ΠΟΥ ῬΘΓΟ 

ΤῈΕ ΟΥΞΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΤΒΕΥ. 
σεσκοτιστωμνν  σσοσοταην 

ΒΑΥΒ, ἐγμδείί,͵ δαΐσιδ εεί.----Ἶ ΠΟΤῈ ΒΏδγη ἷβ, ἴθοσε 
ποί γαῖ [Ὁ}} ροτγάϊιίοῃ.-- [Π6 ΘΑγΓὮ]Υ ΒΌΡΡΟΣ ἃ ἴγ08 δυά 
ἰοράχα οὗἩ (ἢ ᾿ϑαυοη]ν.---θαύθῃ 8 οἴθγηδὶ ἰρδβὶ οἵ 
οὔθ δηὰ ἐποηβῃ!ρ.--- ἢ γῖδι ἐδὴρ τὰ ἷ8 ἀϊξοὶρίο ; 
(8 Ηδα βαποιϊβοὰ ΟἸαγοὴ ρβαὶπιοάγ. 

ΕΟ ἸΡ. Κνιωηιηιαοῖεν (1λε διιβετίπσ δαυϊοιτ):--- 
ΤΏ ἱπβυιϊαϊίου οὗ 1πΠ6 1μοτὰ δ ϑιρροτ.--- ΤῈ ἀοοιήης 
οὗ ἐπα [,οταὰ ΒΒ Βυρροτν.--- 0δ5 Ιδσαγίοί 186 Νὸν Το; 
ἰδιοης Ασομ ορμεὶ.---«λ{(ίά: ἸΤμὸ Γοργὰ δ δὰ 
10,6 τηοδη8 οὗ στδοο, ἰπγοιρ τ ϊοἢ 90680.8 τηδίτοβ 
δὺοάο ἴῃ Ηΐβ Ομυτοῦ δηὰ ἴὰ 8. Μαυπάδυ ΤὭὨυγοδα. 
--Ηαγίοκα : Τα ἴτπιρ χυςβὶβ αἱ 1π6 [ον ΒΒ 140]6.-- 
Κενγη: Τπὸ ΠΟΙΥ ΒΌΡΠΕΘΓ ἃ ΞΌΡΡΟΣ οὗἨἩ (δ6 Νεπ (τὸ 
ῃδηϊ.--Α. Κπαρρ: ὙΠ Τογὰ Β Ξυρρος (86 ΒΟΪΥ οἵ 
ΒοΙΪο5 ἴῃ 106 πον ἰθροηβαιίίοῃ. 

[σεδνει, :---(ου νοῦ. 17.) ὅθε ποτὰ (Π6 οσίγειμα 
ῬογοΓΥ οἵ ΟΠ τέ, πὸ δὰ πὸ ἤουβο οὗ ΗΪ5 οἴῃ οἱ 
οαἢ  Ηο το που ]ὰ ζαΐη βοῖ.]6 Ὠἰτη56}} Πογο, 85 ἴῃ 
Ὧ18 Ὠηγ6 ΘΟΙΙΙΤΥ, 8 ποὶ Ηἰβ ἀϊποῖρ]ο.---(Υ τ, 20.) 
Το ὅοη οὗ Θοά, ἰῃ (Πῖ8 Ἰαβὲ δαβοιβ τ, τοὶ ΘΟη ΔΙ ΠΘ 
δὴ δοτί ἀστηοηῖ, 858 1ἰ ποτο, οὗ [Π6 τ 8016 σδυτοῖ, κθσπο 
8 [06 ταϊχίατο οὗ ἴΠ6 ροοά, 16 ποδί, απὰ ἴπὸ πίεῖ- 
ο, γιὸ δΓὸ 4}} υὐἰϊΐοα ἴῃ ἴῃ Ῥαγιεϊραίοη οὗ [88 
ΒΆΓΩ6 ΒΔΟΓΑΤΉΘΩΙΒ [Ὁ {Π18 ἀοροηβ Ἐροὰ ἰθ)ς πἀπεοιιἰοὰ 
αποβίίοη οὗὁὨ ἴπ6 ργθβοῦοα οὗ Ψυ 88 δἴ {Π|6 ᾿π δι ταποι οἱ 
186 1,ογὰ δ ΒΌΡΡοΥ].---(Υ 6. 21.) Ῥσυάθησα δηὰ ΘΔ Π 
Γοαυΐτο ἰμαὶ τῷ Βῃοῦ ]Ἱαά υβδὲ ἰμ6 στοαὶ δἰ ΠΠ ΕΓΒ θῖν 
ἀδεΥ ἴο ἰμ6 ἸΔβύ ; δασωοῃ δ ίηρ πίϊουΐ ἀἰβοοτοπηξ 
ἰθοηι.--- ἤρθη ἃ Βοδγὶ 18 ὁποο μασγάδηρα, ἰξ [838 8Ὸ 
ἸΟΏΖΟΡ ΔΩΥ ΘαΓΒ (0 Ὠρδσκοη ἰὼ δαϊηοηϊίομβ. [{ ἰδ ("6 
ΡΓΟΡΟΡΥ͂ Οὗ Βαγάῃοβϑ οὗ μοδτί ἴ0 τηδῖζθ υβ, ἴκὸ δυάδι, 
ἀοδί, οθάυτεαία, δηὰ ᾿πβϑηβῖ δ᾽ 6, πίῖπουὶ ρογοοίνίηρ [δδὲ 
6 ὅτ 80.--ἰ(ὕον. 26.) ΗΟΪΥ αῃὰ βασγδῦϊα ποτὰ 
ὙΠΟ. οοπ δίῃ ὑπὸ 6Θ Δ Ὁ} ]8ῃτηοαὶ οὗὨ ἴπ6 ΟἸγβιΐδη ποῖ- 
βΐρ, (6 ἱπβαοι οὗ (86 ποὺ αν, (ῃ6 σοπίγδοὶ οὗ 
[86 ἴσῃ οονοπαῃί, {π᾿ ἰοδιδηηοθηΐ οὗ δ ἀνὶπρ Εδίδποτ, ἃ 
σοτητηδηθτηοηΐ οὗ ἴῃς ρστοϑίοβι ἱτωρογίδησα, ἰδ ἰουῃ- 
ἀαιίοῃ οἵ ἃ ἔτι ταϊϊρίοη, [86 Βυ 5. τπ|οὴ οὗὨ γοϑ ιν ἰὰ 
16 τοοῦὰ οὗ ΒΒ οὙ8, δηὰ (Π6 οπὰ οὗ ε]] ἰγροβ αινὰ 
βρυγοβ.--(Υγ. 80.) Α οομμσι ΟΠ -ἀΒΥ͂ 18 6 ἀδὺ εὮ- 
Εἰγοὶγ βοὶ δρασὶ ἴος τιηδηκασίτίησ, δαογαιίου, ἐπὰ 
ΠΥΠΏΏΒ οὗ ΤΟΥ͂, πΐοὶῖι τὸ ἴο Ὀ6 (86 Ὀορίηπίηρ οὗὨ ἰδς 
ΕΥ̓ΤΏΏΒ δηᾶ δηίποπβ οὗὁἨ δἰθγ γ. --- ΒΌΒΕΙΤΥ :--Οὐ 
Φυάαβ: 1. ΗἾ8 οδαγδοῖου : ἃ ὑσχοΐρβου οἱ το σίοη, ἃ 
ῬΓΘΔΟΒΟΡ, 80. ΔΡΟΒΊΪο, ὁπ6 οὗἉ (86 ἔτεἶγα ; 2. Ἀ1Β οσίπιδ: 
δ6 Ὀοϊγαγοὰ Φ96θυ8, ἃ Πι8ῃ, ΔΒ Τηδδβίοσ, Πἷ8 τηλοῦ: 
8. ἴ.6 σαι86 δῃὰ οσοαβίοῃ : ΘΟΥΘΙΟΌΒΠΘΒΕ, [Π9 τοοὶ εἷο, 
[οἀὰ 4. 8 βαὰ τοροπίδηςα (186 σοι] Βοῖτὸνν Ἰοδά- 
ἴῃς ἰο ἀοαίῃ, οοπίταβίοα πῖῖ 16 ρΌΔΪΥ δβοῖτὸν οἵ 
Ῥρῖορ υπίο 116); ὅ. 8. ὑογτῖ Ὁ} 6 6πὰ].-- (ὕει. 23.) 
ΕΠ ΟΓΏΔΙ τα ΘΟΓῪ 18 ταῦ οἢ ΌΓΒ6 ἤδη ΠΟΠ-ΟὨ ἐγ. Βοίϊοῦ 
ἴο ἴδνῦα πὸ Ὀοΐηρ, μα ποὺ ἴο ΒΔΥ9 ἃ θεΐηρ ἰῃ Ομ τιθι. 
-ἼΤἸῊο [ον 8 δυρροῦ: 1. ΤῊ δυΐῖποῦ : Φ{655 ἰοοὶ 
Ὀτοδὰ: 2. [6 τἰπι6 οὗὁἨἁ δα ᾿πδεϊ το : (86 πἰρδὶ ὑὈ6- 
ἴοτο Ηδ τδβ δοϊγαγοὰ 8. (Π6 ΒΔΟΓΑΙΆΘΩΪΑ] οἰοπιεηία: 
Ὀγοορὰ δῃὰ πὶμ; 4. [86 ταἱϊηϊβίουίὶ δοίΐοη - (μ 6 Ὀγοακ- 
ἱπρ οὗἨἍ [86 Ὀτοβὰ δηὰ 186 Ὀ]οβδείηρ οὗ 6 σὰρ ; ὅ. (80 
οὈ͵θοὶ : Πὸ {18 ἰῃ γοιπθιητδησο οὗ Μο, εἰς. ; 6. (ὰδηκ» 
σἰνίης αἴδοσ σοτητυῃίοῃ.---ΟὍἸΡ. εδἰτ αν τεβεςουϑ 
πὰ βυρφοβιίοηβ ἴῃ Μαϊ πον ΠΟΏΣΥ, ΤΒοιμα5 ὥϑοοῦ, 
Ῥῃ. θοαατίάρο, διὰ οἴδοῦ ργϑοίίςαὶ σοταμηθηιδίοτα --- 

ἀϑοαοϊγοὰ ἰπ Ὠΐπλ.---ἰ πᾶϑ ποὶ τὶ ΨΦυάδδ 88 Τόγοηοο | Ρ,. 8 
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ΟΗΑΡ. ΧΧΥ͂Ι. 81-46. 47] 

ΒΟΈΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ, 

ΡΒΟΜΙΒΕΞ ΤῸ ΤῊ ὈΙΒΟΙΡΙΕΠ, ΑΝῸ ΟΗΕΙΞΤ ΙΝ ΘΕΤΉΒΕΜΑΝΕ. 

βάρτεβ ΧΧΥ͂Ι. 81--46. 

(Μοῦ χὶν. 271-42 2 [κὸ χχὶΐ, 81-46: Φοδη χὶπ!, 86-- αν ἢ. 1.) Ὡς ἢ 

81 ΤΏ θη [᾿π κοίτης οαΐ ἰο {86 Μουπὶ οὗ ΟἸ᾽γ 68] βϑ! ἢ 658 ὑπίο {116 1, 41] γ6 5}.}8}1 [τ] Ὀ9 
οδαπαθα Ὀθοδυβθ οὗ πη [αὐ πη6] {π|8 πιρὶνδ : [ῸΓ Ὁ 18. τυτιτίθη, 1 1111} βπλιία [Π6 Θ'ΠΘρμοτά, 

32 δηὰ {Ππ|Ὸ Βῆ|66Ρ οὗ {116 ἤοοκ 8118}} 6 βοαϊῖοσθα δυγοαὰ (Ζβς. χὶϊ, 17). Βα ΔΥ͂ΘΓ 1 ἃπὶ 
33. τίβθη δρδίη, 1 11} ροὸ Ὀθίοσθ γοῖι ἴπῖο λ|1166, Ῥϑίθσ δηβινοσθα δπᾷ βαϊα αηΐο ἢ ΐ πὰ, 

ΤΠΟΌΡΗ 8}1} πιέπὶ 8Π8}} ΡῸ οβδβηδθά Ὀβοδιβθ οὗ [μ66 [αὐ {Π66],} ψεΐ Ν}} 1 πούϑὺ ὕυ8 οββηάοα, 
84 Ψ65ιι8 881 ὑπο Ὠϊπη, Ὑ ΘΥΪῪ 1 8 Υ απο (Π66, Τ]ναὺ {}}}8 πρὶ, θϑἤοσθ {Π| [ὰ] σοοῖς οσον 
85 [οτον8], [ποὺ 8.8}0 ἀΘΠΥ͂ τηθ ὑπ τῖσθ, Ῥϑίθυ βαϊα ὑπίο ἤϊηιν, ΤΠουρΙ 1 βῃουϊὰ ἀ16 ψῖτἢ 

ἴΠ668, γοῦ Ὑ1]11 ποῦ [ἴπ πὸ ψγ͵86, οὐ μή] θην {1|66.5 [Βα] ΠΙΊΚΟνν8Β6 6]80 βδίὰ 4}} {89 
αἰβοίρ] 68. : 

36 ἔμου οοσηθῦ ΨΦ6808 τ] ἢ {πολ ἀηΐο ἃ ρ͵δοθ 08]16α (δἰ βϑιδῃθ, δηα βδὶι ἢ απίο {110 
31 ἀἰβοῖρ]68, ϑιῦ γθ ἴδσθ, ΜΉ16 1 ρῸ δηα ῬΓ͵ΓΑΥ͂ γοπάοσ. ἀπά 18 ἴοοῖκ νι λα Ῥοῖθσ ἀπά 

1π|6 ὑπὸ βοὴ8 οὗ Ζϑρθάθ δηὰ Ῥβρδὴ ἰο Ὀ6 βουγον αι! δα ὙΟΥΥ͂ πρᾶν [Π}]] οὗ ΟΥ, 
38 ονϑτν Πο]τηθα ὑΠ10Π, ΞΟΥΤΟΥ δηὰ δηρσυΐε, λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν]." ἽἼΠ ει 5811} }16 

αηΐο {116 ., ΜΥ͂ 80] 18 Θχοθϑάϊηρ βογγον ], ουθὴ ἀπίο ἀθαίἢ : ἰΔΥΥΎῪ γὙ6 ᾿6 γα, δηᾶ τρίς ἢ 
39 ψη} 6. Αμᾶ 6 σοηῦ 8 11}0}6 ἔατύ ον," δηα [8]] Ομ 18 ἔδοθ, δα ῥταγϑά, βαυϊηρ, Ο ΤΩΥ 

ΕδΙμοΥ, ᾿Σ 10 Ὅ6. ῬΟΒΒΙ0]6,.1οῦ [8 ΟΡ Ῥᾷ88 ἔγοτῃ 116: θυ σ 6655, ηοὺ 881 10}}}, Ὀαΐ 88 
40 {ποὺ εὐἱϊ, Απᾶ 6 σοτμμοιῃ τιπίο {116 ἀ]5010168, ἀπ βημαθί ἢ {Π|6 πὶ Δ816 60, δηᾶ 5810} αηΐο 
41 Ῥείον, Ὗ μαὶ," οου]ὰ γδ ἠοὺ [{π6η,4 οὕτως] τγαΐοι τ] πὶ ὁπ μουτῦ Δ αἴο] δπὰ ῥσδᾶγ, 

{παῦ γ8 δηίθυ οΐ ἰηίο το ρ δ ο : {116 βριτιῦ Ἰηάθοά ἐβ τι] ]!ησ, θὰ {16 ἢ68}} 8 ὑνϑαῖ.. 
42 Ἠδ ψϑηῦ ΔΥΔΥ ἀρϑῖ {0 βθοομα [ἰπ16, ἃῃα ῥγϑυθα, εαγηρ, Ὁ τὴγ ΒΔΙΠοΓ, 1 {Π||8 ουρ 
43 τὺ ποῖ ρᾶ88 ΔΎΓΑΥ ἔγοπιὶ τη6," χοορῦ 1 αγηὶς 10, Ὁ1Υ Ὑν}}} 06 ἀοπθ. Απά }186 οδῃηβ δῃὰ 
44 [ἀρ8]η] ἰουμπά ἔμθπὶ 881660 δραίη : " ἴοσ ὑ{πιθὶῦ ΘΥ̓6Θ8 ὑψοῦτο πθᾶνυ. ΑἈπαᾶ }8 ἰοΐθ ἴμθη), δῃά 
45 νοῦ ΔΔΥ δραΐῃ, δηά ργαγοῦ {π6 ἐμιτὰ {π|6,}5 βαγίηρ 6 βδῖὴθ ψογάϑ, Τθηὴ σοτηθίἢ 

6 ἴο })18 ας: ρ1688, δια 88}}}Δ απίο {{|6πὶ, 5166} οὰ ποῦν, διὰ ἰδῖκο ψοι τοϑὲ : ὈθΒο] ἃ, [ἢ9 
46 Πουγ 19 αὖ παπᾶ, δπᾶ {π6 ϑοῃ οὗἩ χγδῃ 13 Ὀοίχαγϑα ἰηΐο πΠ6 πα 3 οὗἉ βϑμῃθσβ. Εἶ86, ἰδὲ 18 

Ὀ6 ροΐπρ' : Ὀ6)ο] ἃ, .)8 15 δὖ βαπὰ {ΠΡ ἀΟἾ ὈΘΙΓΔΥ͂ ΤΏ6. 

, ον. 88.-- Εἰ (καὶ) πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί. Καί [5 οτη!ἰοά Ιη Α., Β., Ο., Ὁ., οἴο., ᾿ιλοβταδηα, δηὰ ᾿ 
ὙΙοοΒοπάυνί ᾿ : ᾿ 

3 γεγ. 85.--Οοἀὰ, Α., Ε., α.., δ].,) τοδὰ {16 βυσαθνγμβαΐ σα ἱάεσ δα]. ἀπαρνήσ ὦ μαι [ἴοτ ἀπαρνήσ ο μαι]. ῬτΟΌΔΟΙΥ 8 
088. 

ὦ 4 ον, 83.---βονόγοὶ ἀποίαὶ σοὰᾶ, κἀὰ ὃ. ῬτοΟΌΔΟΙΥ ἴτοτη Ματῖκ χῖν. 31. [μέ 1πιρ}}65 ΒΡ 8ῃ οχίοπασίίοι οἵ ἔῃ μηΐὶὶ 
οὗ Ῥοίογ, 85 τηυοἷι 88 ἴ0 δαύῦ,, Ῥοΐδν πιδὴδ ἴπ086 Ῥγοίθϑοϊοηδθ, δὰ 106 Δ}]} ἀἰὰ [δ δδῆθ, δηὰ βδῦο ποι! ἴ0 Ῥοδδὲ οὗ Βαὶῖ 
Τιαοδιθδηη, ΤἸδομβοπάογί δα ΑἸίογά οπίε ἰ!.-- Ὁ. 5] 

4 Ψοτ, 81.--[ἢδπχο: σὺ ΤαλΌπΕΝ (δολητεῖθ γ᾽.) ΤῸ ΣῸ ΒΑΝΟῈΝ (6 8η). Ὡοάἀη τ! ἄσο σοπιρ δ πα ἐμδὲ “(ἢ ττοτᾶβ ὙΠ} οἢ 
σιν ἐγδηδίδιουβ σ[86 ΠΘΓΘ, ΔΓΘ ΥὙΟΥΥ͂ ἤδῖ, δὶ (4}} δυυγὶ οὗ 1116 σπρ 3915 οἵὗὁἨ ἘΠ 086 ἸΘΓΏΙδ ἰπ τὸ ἴθ [6 ΕΔ χο ἰσῖδ ἀδβογίδο τἢ]ὼ 

ὝΤΪΩΙ δοθηο." Τὴ νοτὺ ἀδημονεῖν ἰ5 ἀοτ νοά ὈΥ δοτὴϑ ἔἴγυπι δῆμος, ὈΘΟΡΙΘ6, δηὰ τ} δ᾽ ρῇῃ γτί ναϊίν πὶ, ἤθηορ, ἴο ἴδ] 10Π6- 
1γ. δοἸ ΔΎ ; οχργοβϑίοῃ οὗ ἃ ϑοῖτῸΝν ἐπα ΣΔ 65 τηδη ΠΗ͂Σ ΤῸΓ σοπίρδην δηὰ δ" πηῖπς ἰδ, απ ργοϑοίηρ ΠΠκ6 ἃ 'νοίχῃς οἵ Ἰοδά 
ρου ἴδ δουὶ. Ε΄ Η. δοτίνοπον (4 ϑιρρρίφηιδηέ ο ἐλθ Αἰιμλογίροώ Σπσιίελ, Ῥογοίοη, ο7 ἐλὸ ΔΙ, 1᾽, Τ,οπάυη, 1545, νοῖ, ἰ, Ρ. 

804) τοῖηκ8 δὲ πὸ δαί ατοθὶ ποτὰ ολῃ 06 ΠΊΟΓΘ ΘΧΏΓΟΑΘΙγΘ οὗ ἄορ ἀοϊθοίίοη ἔβη ἀδή μον εἶ", ἀπὰ τοηάοσβ ἰδ: “20 
ὃ6 ουεγνιολείπιοα εοἰδλ απ]ιίαλ." Ὑγπάυ]ο δπὰ Οονθγάαϊο : σγέσυομοίψ ἱγοινφα, Οοπδηὶ 1655 ἔοτο ὉΠ: ἐγομδίθα, ΜΟΥΟΣ 

δοοσαϑ ἰο ἄστοῦ τ Βο ἀλϑ᾽ 6 Βπεοπ οὔ ἀδηα. ΞΞ λίαν λυπεῖσθαι, ἀπὰ δ(ἀ8: “πὲ δεεοίοληοέ ἀἐ46 μπλοένιϊέολο Βουηριι- 
Ἀέσωησ ἀεν Δησ ἐἢα Ρονἱεροπλοίξ" 1 τοκτοῖ, τὲ [0 ΒοΒ οΙ ΑΥΪῪ τοῦ οἵ Βουίν δῦ, [κὲ δι υὐθᾷ το, ἢλ8 ποῖ ΒΟΟΏΘΥ ΘΟΙΩΘ 
0 απ. [ἐ συη] ἤλυθ Ὀόθη οὗ σὐπαί ἀ ΥΑὉ]9 δϑδίϑίδηοθ ἴ τὴ ἐπ (Ὧ6 Οτ σαὶ Νοίοβ οὐ ἴ86 Ἐπ’ 5} Υ ὁγείοη.---Ρ, 8.] 

᾿ς φΦΨρΣ, 89.--- )ὸ τοϑάϊις πρὸ σ ελθών [ἴ0᾽ προελθών] 15 ΡΓΟΌΔΟΪΥ 8 ὙΓΙΙΩς ΟΥΤΟΥ. [Οοᾶ, διπείο, ΠΠ|Κοτ8ο σοδ9 προσ- 

ελθών.] : 

«γον. 40.--ἰ-ἰ Ἡλαΐ ! 16. ἂη ἰπἰοτροϊαϊΐοπ δηᾶ, 88 Οοηδηϊ σοσρδυῖκβ, “" υἱοϊἐΐοδ (ἢ 9 ἴοπο οἵ ζδϑ] πῶ δηὰ ΣΤ ΔΠῸΘΡ οἵ ἔδο 858» 
γΥἱουν." Τηὸ οὕτω ς εδη Ὀδδῖ Ῥ0 Ττοπάογοὰ ὉΥ ἐλόπ. Τιϑηρο: 30 αἰδο.---Ῥ, Β.] 

ΤΥ ον. 43.----λήίδην σοὰὰ., Α.. Β.. Ο., οία. [420 Οοᾶ. Βίηα! 1.1, τοδὰ Ὦθγο ΟἹ τοῦτο πὶ δοῦὶ ποτήριον, ὙΠ} ΘΟΘ.8 
ἴο ὃ9 δαρρὶ οπιρηϊοά ἔτοπι γοσ, 89, δηὰ ἰ8 οπιί ἰοἃ ΌΥ Ζδοβιηδπη, Τιβοβοπάοτί, [δηὰ ΑἸΐοτὰ]. 
ὴ γον. 43.-- Οοὐὰ, Β., ἢ)... οἴπ., [α]60 Οοὰ, Βίπδι.], οτα!ς ἔμ9 πτογάβ: ἀ π᾿ ἐμοῦ, ἤοπι πι6. [Ἰλῶχο Ρυΐδ ἔβοτα ἰα Ὀγαοῖς 

ΘΏΌ. 

9 ον, 48.---Ἴ λοδπιδηη, Τίδοβοηάοσα, [ΤΎΘκῸ 166, ΑἸήοτά], τοδὰ στ ἴθ 6 Ὀοδέ δαϊμοτί 68, [[πο]αάδης Οοᾶ. Β᾽η41:. 
πάλιν εὗρεν (ἀραΐπὈνπα) αὐτούς [[ποξελὰ οἵὗὁἩ εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν, βπάδ ἰλοηι ἀσαξπ]. 

1 γον. 44.--.(.. Ὁ, Κ᾿ οὐ ἐκ τρίτον. Ἰοδτηδηπ ραΐ [ἃ [ἢ Ὀταοκοία, Τιϑομβοηδοτῖ οὐδ ᾿ξ, [{π [29 ἴατχϑ δὰ, 
οἵ 1802 8 Τιοοποιοτῇ τοδί πο (89 ᾿γοτὰβ ἰη ἐδο ἰοχῖ, δπξ ΑἸοτὰ οσαῖ δ ἔβϑηιν. Οοά. Βίπαιῖ. δδ9 ἔθοσ, θα: οΐποο τὸν αὑτόν 
διὰ λόγον, ἱποιοδὰ οἵ δοΐογο τὸν αὐτόν.--Ρ. Β.} 



48 ΤῊΕΒ ΟΟἙΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

γον. 81. Το: βαῖι ϑοκα ππῖο τότε. 
--[ἔοτ ἃ ἰἰτ9 Φεδὺδ γοιηδίηϑα πῃ ἐπ 6 τοοῖὰ οὗ ἴπΠ6 Ῥδβδδ- 
ογοῦ, 88 ἰ8 ουϊἀθηὶ ἔγοϊῃ Φόπη χῖὶν. 81. Αἱ {8 ροϊηὶ 
οοε8 ἴπ6 ἀοραγίυγο ἴσοι {86 ουδο. ΤΏ ῥτοαϊοϊοι 
οὗ τς δΒὲρῃξ οὗἨὨ (86 ἀϊδοὶρίοβ δηὰ οὗ Ῥεοιογ᾽ 8 ἀθῃΐδὶ 
ἰοοῖκ ὑ͵αςθ, δοοογαϊηρσ ἰὸ Φοδῃ χὶϊ! 81, ἰπ ἴ06 Ῥαδββ- 
ονο-τοοῖὴ ἰἰδοῦ, Ηρογουροῦ (ΟΠ οπνοὰ ἴπ6 ἴάγονο]] 
ἀἰδβοούγβοβ, Φομη χἱϊὶ, ἰο χυῖὶ., δροΌθἢ ῬΑΓΓΪΥ πὶ δὶπ 
(ἢ τούτω, δη ραΥ Υ οὐ ἰδ ὙΔΥ ἴο Θοἰ μβοωδῃ6. 
ἯΙ »ο οδοιδοἃ αἱ Μ͵ο, σκεανδαλισθή- 

σεσθε ἐν ἐμοί.---μαὺ ἰκ, ΜΥ ευβογίηρθ χὰ 5} 
τοαϊτα 8ῃ Οἴἴἶδησθ δῃὰ βδγο ἴο τουτγβοῖνο. 

ΣῸΣ ἐϊ16 τυτὶτῦδ:..--- δὶ (6 1,οτὰ ἱκηονν ὉΥ͂ ἱτω- 
τοοαϊαΐα ρῥγουϊβίου, Ηθ πονοσίοϊθθβ οοπηθοῖβ τ ἢ ἃ 
Ργορβμοιίς πογὰ : ὑδυίὶ ἴον [06 βδκα οὗ ἴπὸ ἀἰπβοὶρ]οα, 
ΡΥ οα δοοουπὶ οὗ ΗΪ8 τεϊδίϊοη ἰο {πὲ Ἰὰτ  δῃηὰ ἤιτ- 
ἴ806γ ἴο ῥσονα ἰδμδί (86 οουγδα οὗ Ηΐ8 βυδογίησ ν85 ποί 
ΘΟὨΙΓΔΙΥ ἰο Ο]ὰ Ταδίατηθος Ὀγοαϊοϊΐοπα, θαὶ ἰδδὺ δε 
ΟΔΓΔ] ποίΐομβ οὗ 86 960) 8 88 ἴο ἃ Μοεβίδῃ οχοιηρί 
ἤτοι βυδοσγηρ πόγὰ ἴῃ ἀἰἱγοοὶ οοπιγδϊοιίοι ἰο ἴῃς ΟἹὰ 
Τοδιδηθηὶ. ΤῊ ΖΦΟἢ. χΙϊ!. 7: “Αὐαζε, Ο 
ειοογά, ασαϊπδί γι απά ασαϊπεί ἰλα πιακ ἰλαΐ 
ὦ ΔΙν 7εἰΐοιυ ὙΠ ς Δ ΗΠΘΈΙΙΣ Γοτο ὉΓ ποηὶ: 
δηιὶίε ἰλο ϑλερλεγά, ἀπά δῆδορ δλαϊΐ δὲ δοαζίεγεοί ; 
απὰ 7 υἱϊἱ ἐεγη 2 πα λαπά προῖ ἰδὲ ἐ 16 οπαι,"---ἰβ 
ἰπάἀροά αυοϊοὰ ἔγοοϊγ," γοῖ ποῖ ἱποοῃβίβι ΠΥ πὶ (86 
οομπθοίίΐίοη οὗ ἴῃ6 ἰοχῖ, [πῃ (86 οτίρίπαὶ, Φθβονυδὴ 
οοτησηδηὰβ {86 βοτὰ ἰ0 Βηλϊ6 Ηΐ8 Πορμογὰ : δαὶ 
Βοτο Ηδ Ἀρροδτῦβ [ΟἽ ὑρ ἴπ6 βυογτὰ Ηΐμβοῦ, ΤΉΘ 
Μοβδίδηΐο ππροτί οὗ (Π6 ράββαρα 8 τ ϊϊ οι ΓοΘΒΟὴ Γα- 
βοϊγοὰ ὈγΥ Μουον (οἶος ΗΠϊιΖῖρ) ἱπίο 8 πΠ ΓΟ. ἰγρὶοδὶ 
εἰριίϊίβοδηοθ. ΕῸΓΡ ἴμ6 βαρ 8 οἰοβοὶν οσηῃπῃροίοα 
ψῖῸ}) ΖΟΟΒΑ Δ ἢ 8 ῬγοτὶουΒ γοίθγθησο [0 ἃ Γυΐαγο {ἰσωο, 
ἩΘῚ ῬΓΟΡΠΟΘΟΥ Βῃου]ὰ Ὀ6 Βὶ]οπορα, δὰ ποπ 6 πὮΟ 
Βῃουϊἁ αὐίϑα ἃ8 ἃ ργσορβοὶ πουἹὰ Ὀ6 οχροβοὰ ἰὸ 186 
τηοθὲ Ὀἰϊῖος δυβοτίησα. ΤὨαὶ ρῥτγοαϊοιίοη βἰγοιομοὰ 
[οσπαγὰ θογοηὰ (6 Ῥτορ ἢ οΊ]685 ροσοὰ αἴδεν Μαϊδοιὶ 
ἰο ο ραετὶοά οὗἩ 86 6 ργορμοίβ, Φόμῃ ἐπ Βαρίβι 
διὰ Ομγίϑι, Βυΐ 1 Ὑ τϑοοζηΐζα (μ6 ῥγορβοίϊοδὶ 
Βρ τς ἴπ 1Π18 Ῥαββαρα δ 81}, τὰ Ἵδηποί σοῖον ἴΐ ἰο ΦοΒη 
ἰδς Βαρώκι. [ἐ [ΓὈτοιοὶὰ, Βοπονόν, {π6 υπίνογβαὶ ἀΐδ- 
Ρογβίοη οὗ ἰδ βῬϑορὶθ ἱπ δοπβθαῦθῃσ οὗὨ ἱποῖσ γοὐθο- 
οι οἵ Ομ γίδι, “Ἴἢθ Ημορμογὰ ἱμβαϊοαϊθα ὈΥ {δ 
Ῥτορ μοῦ 18 ἴ6 βλτὴθ 80, ἰῃ ΟἿ. χὶ. 4, δοὰβ [ἢ 6 γηΐβογ- 
ΔΌΪΟ βέθορ, 86 δ ΒΕ} ΡΘΟΡΪΘ: ΗΐΒ ἀδδὶὶ ἰβ ἴῃ ρ εἱ 
ἔον ἴδ βοαιϊιοτίηρ οὗὨ {π6 δΒοοῖκ, γοῖ [Π6 Τ,ογὰ ἱπητηοάϊ- 
δίου βίγοίομοβθ ουἱ Ηΐβ βαῃὰ (ὁ βαυθ {86 11{{186 ὁπ, 
16 (Δ Ὁ}, ΗΪΐ8 ἀϊδβοῖρ]θ8. Ἡρφηοθ ἐπ6 φῥγοίουπὰ 
ταθδηΐηρ οὗ 186 ῥδββαρα ͵ἴ8 (8: θη ἰδ6 Φον ἢ 
ῬΘΟρΡΪ6 μὰ γεὐοοιοα ἰδεῖν ἰαδὲ εἰΐνογος ἀπὰ βανίουτ, 
{ΠΥ υπάογποηὶ [86 Ρυηἰβηχηρηίΐ οὗὨ ἀἰβρογβίΐΊοη. ΤῊΉΪΒ 
ΔΒ ὈΓΟΡΔΙΔΙΟΥΙΥ ἰΥρὶ Βοὰ ἴῃ 186 δοίια] δβοδί(οτίης οὗ 
1ῃς ἀϊδβοίρ]68 οἡ 186 ἀρδίῇῃ οὗἉ Ψ6βι8 : δὲ 88 ῃΠοῖν οἴοσ- 
ὯΔ] δα νδί οι ἰπ (πεῖν Ὀοάν ἀοἰσοσαποθ βοὴ «6508 
88 ἰ8 Κ6η᾽ (9οδὴ χνἧ!. 9). Οδνϊαο ἢ 

γεν. 82. ὅο Ῥοίοσο σοῦ ἰπῖο 62411166.--- ΜΘ γοΓῦ 
ἀσδηΐοβ ἴῃ6 σοῃυϊηθη688 οὗ (8 ἀφοϊατγαίίοι, ἔον 186 
ξιουπαά]θ88 τοάβοῃ, ἐμαὶ οδιι8 οου]ὰ ποὶ 80 ἀοῇἶηϊο}γ 
Ὀγοάϊοὺ Ηΐβ8 οὐστι τεϑυστεοϊΐοη. ΤῈ δῃηπουποοτηοπὶ οὗ 

4 [Τῇο αποίδιίίοη ἰδ γογϑαίίηι οἷος ἴδ ΑἸοχδηδγίαη Μ8. 
οἴ τ16 ΧΧ-, ὁχοορὶ ἴμδὲ ἴ:6 ἱπιρογαίίνο πάταξον, δέγίξε, 
55 οιδηχοὰ [πἴἰο ἔδο υίυτο πατάξω, 7 «εὐ δένέξο, Οὐὰ ψῈο 
Ἐρβερηναε 1.09 κεἰ κίης ἱπίο αοὰ Ἧ8ο δέγέζοθ Μῆέπιδεϊ7--- 

ΤῊΝ . δοῖο ὅτῖεπ, ϑάδη «οδω, νἱ. 116 βη4ᾳ., πο ζοοϑ 
ὶ Ἰοῃσίἢ ἐπε 18 πιοδηίης οὗὨ 18 ΡΓΟΡΏΘΟΥ, ἢ ἐδροοΐ!} 

ἴθ6 ποτὰ ΛΘ πεν γεἴζοιο," “αν ἐσυαὶ," ἐ. ε.. (9 

Μοικίδη, ΑΙἰδο Ναοὶ αα ἴοο.--ῬἘ. 5. 

8 Ῥαγ  συϊδσ τηοοϊΐηρ ἴῃ ἰ411166, ἀ065 μοὲ δχοϊυάς ἴδ 
ῬΓΘΥΪΟΌΒ ΔΡρθάγαποοΒ οἱ 4508 ἰο [Π6 αἰδοῖρ]68 ἰῃ 9. 
τυβδίεη. Ηδ βαυβ ἰδ}5 ἴο ἰοθα πῶο ᾿ιδὰ οοΐης π|ἢ 
Ηΐτὰ ἔγοτα (14}1166 ἰο 86 ἔδαδβί: “ Βείοσο γε 8881} βδγο 
τοϊυσποα (0 γον Βοτηοβ, 1 Μ|]]] το αρζαίη,," [ἢ ΟΔ}116 
δ οοἰἸεοίοά ἰοροίμον ρδίῃ 4]} (Π6 βοδιϊοσοὰ ἀϊδβοὶ- 
ΡΙο8: οἷ. χχνΐϊ. 16; Φοδη χχὶ. 1 Οοῦ. χυ. 6. ὅσες 
ἰδοῦ. {71} 1,οτὰ βοοιηβ ἴο αἰϊπὰθ ἰπ (ἢἷθ οοσηζοτιὶ 
Ρτοαϊσίοη ἰο ἴῃ 6 τοσηδἰπίηρ' πογὰβ οἵ (6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ 
ΖεοΝ. χἰϊ!, 7: “Απά 7 υοἱϊὲ ἐμγη Δέϊπο λαπα Ὡρορ ἴδε 
{εἶδ οποδ." 70 σο δεζογε,͵ προάγειν, ἰδ ἃ τετὄμπι 
ἐογαΐό͵ ΔΒ ΒοΏροὶ σοιρ δ, ΘΟ Ρ. ΦΌΒΩ. Σ. 4 ῬΑ] 

ον. 84. Βαΐοσο ἃ οοοῖς οσχοῦσε.---Πς Ὑειε: 
4 Ψεδὺ8 βαϊὰ (μθ86 ποσάβ, Ηδ τυϑαπὶ τωογεὶν (46 
Ὑ εὐϊθ᾽ Β ΤἸΏθγ6 δββογ 08) 1ῃ6 αἰνίείο οὗὁἨ (86 πἰρδιὶ 
οδ]]οὰ ἀλεκτοροφωνία, ἍΞ:ΓΙ ΓΝ, δαὶ (6 Εναυ- 
πο ἰβὲ8 γεξεγτεα ἰΐ ἴο ἃ σεαὰὶ οοοὶ-στοσίηρ." Οεηδοι: 
“ Βοίοτε [86 σοοὶκ-οτοτίης μοΐπθου στηϊ πιῇ διὰ τοοτῖν 
ἷῃρ. Βυΐ 1 σατο ἰ0 Ρᾶ88 ᾿ἰ ΘΓ] ]γ, Ε1|κ6 80 ΤΩΔΩΥ οἵδες 
Ργϑαϊοιομβ." [δ᾿ πιυκὶ Ὀ6 88 ἄχρι, (δδι ἴδ ς 
ἀεβηϊίς βρεοοϊδοδίίου οὗ ἰδδὶ ἰἴτὴθ οὗ 186 πίρμιϊ πῶ 
186. τηδίη Ροϊηῦ; Ὀυΐ Βίηορ, νΒογα οοοΐτβ πόσα ἰουμὰ, 
ἐμεὶγ οσῪ πουἹὰ ποὺ Ὀ6 ταιητηρ, ἯΟ τοῦδέ Βοϊὰ ζεδὶ (δὲ 
εἰγουτηδίδπορ, ἐμαὶ [Π6 ΘΟςἰ- ΤΟΥ Μ͵δΔ δρροϊπιοὶ 
ἴο Ὀ6 {π᾿ ναγηΐησ βουπὰ ἴον Ρείοσ, Μδυογ βϑεσιϑ ο 
ΒΌΡΡΟΒΟ (μαὶ ἴΠπ γβὶ σός κ- του ηρ ἸΟΟΙΚς οἷδοο δὶ τοὐὰ- 
πἰσς, ἀπὰ ἴῃς βοοομὰ αρουΐ ἰἄγθθ ἱπ (δ6 τηοι πίῃς, 
10 18. μοὶ Θβί δ Ὁ] δ οὰ {πμ4ι ὑπ6 ἀλεκτοροφωνία τολτκοά 
ΑΙ ΑΥΒ ἰῃ6 {ἰπ|6 ἔγοσῃ τηϊαἀηῖρηῦ {}1 (Ὦγθα : βίῃοα ἰδ 
Ταϊπιυαδίβ γθοϊζοηθα ΟὨΪΥ ἰἤγοο ἀἰνιβίοῃβ οὗ 186 ἀΔγ, 
δηὰ τοραγάρα 186 ἔουσί, πρωΐ, 85 {π6 τιοτΐηρ οὗὨ [86 
αν ἔο!]οπὶηρσ, Οομρ. ΤΥ πον, δὰ Αἰαολέιμαολε." 

ῬΘΩΥ ἹΝῖο ἰδ τίοϑ.---) 6  εἰἴα : ὍΘΩΥ Κπονίος 
Με ( Βείίον ΜΙογοῦ : ΠΘΩΥ δαὶ (δου ὈοΙοπ οί ἰο 
Με. ΒΒυὶ (1:16 ἀφηΐαὶ οὗ δ! ἴῃ ΟὨσίβὲ, 1ὴ6. δοῦ οὗ 
ἀοά, ἰβ σοπίαἰποὰ ἴῃ ἰΐ ; δῃὰ πο τροχοὶ [86 ἀεηΐδὶ οἵ 
ἃ ΡΘΓΒΟΏΔ] το δίΐοι, 

γεν. 86. αἀϑι βεοσημδῶο.--- Μοβὶ ργοῦδοὶν ΣΤ 
οἵΐργεδδ. Τῃδ τοδὶ δρργουθὰ ἔοιτῃη ͵ἰβ Γεθσημανεί: 
δεὲ ἃ6 εοιϊϊ6. Α ρίεορο οὗ ἰαπὰ δὶ (δα ἔοοὶ οἵ (δ 
Μουμπὶ οὗ ΟἸΐνεβ, νον πτῶϑ ργουϊὰοὰ υἱτἢ ἃ ρεϑδᾶ, 
πὰ ῬΟΡΒΔΡΒ δ'8ὸ πιῖ ἃ ἀπε! ]!ηρ-οῦΒο, οὐ δὶ ἰθδδὶ 
186 υδυ8] χαγάθη-ἰονοσ, 8.6 Ὕ Δο᾽ δηὰ Βοδίηδοι. 
ΤὨγουρὰ 86 διαρθθῃ ααῖο οὐ [86 (αἴθ οὗ ΜαΙΥ (80. 
οογάϊηρ ἴο βου, ἰἀεμἶοα] πὶ ἐπ6 ἀποίεηι ΕἾΔΕ 
Θαϊ6), ἔποσο ἰ8 ἃ ἀοβοοηὶ ἴο {86 νδιου οὗ Κοάγου, ὉΥ 
τὺ ϊοὴ (86 ἰγαυ θοῦ ποηΐ οὐοῦ ἰδ 6 Ὀτίασο οὗ {6 δδῖοθ 
ὨδΙῺ6 ἰηΐο ἴπ6 ξλράοη οὗ σοι μβοαηθ. Κοάσοι τθδβ 
ΒΙαοῖς Ῥτγοοῖς ; 1ὁ θονοά Ἡἡὴῖ} Ἡδίοσβ, ποῦ 
ὙΘΓ6 81}}} τηογο ἀδικοποὰ ὈΥ ἰδ Ὀ]οοά οὗἁὨ τ6 ἰοτρ]ὁ- 
βδουβοοα, ἀοσιι ἰπρου ἢ 106 τα] ἰοταγὰ ἰδς Βεδὰ 
ἔρια. ἀσἰμβοσηδηθ ἰΔΥ οἱ ἰμδ τίσι οὗὨ 186 ῥδίδ ἰο 189 
Μουμὲὶ οὗἉ ΟἸἶνε8. [0 ΒΟΏΓΟΟΙΥ ἀΘΒΟΓΎἐ8Β ὯΟΥ ἐπ 6 ΠΔΓΩΦ 
οὗ ἃ ραγάρῃ, 88 (16 ρἶδοο 8 οοτοσοὰ πὶϊὰ δἰοῦοδ, δηά 
[86 γ6 δῦ ΟἿΪΥ εἰρβῃς ο]ά οἰϊνα ἰγθθβ σεσηδίτῖτν, ΤδῸ 
ΟΪδοθ ἰ8 ἰῇ ρμοβδβεββίοῃ οὗ ἴμ6 Εὐδποίβοδμβ, πῃ0 ἴα 
1847 δγθοίδα ἃ ΠΘῊ τῦδ]ϊ δτουπὰ ἰΐ, ἴῃ Ἰοπσία ἵπὸ 
Βυηάγρα ῥΡδοςΒ, δπὰ ἰπ Ὀτοδά τη ὁπ παπάτοά δορὰ δΔΗ͂γ. 

“ [ΤΊιὸ ἀἰ συ Υ ἀοτίνοὰ ἤγοι {πὸ ἈΠ ἢ δ, ἐπδὶ τΠ6 [88Ὁ» 
ἰδηῖν οὗ ΦΔογυδκείοτη, δηὰ 1800 ᾿ιοδῖδ ΘΥΕΓΥΉΒΕΥΣΟ, ἘΈΤΟ ὕος- 
Ὀϊάάοη ἴο Κοὸρ ἴον)]ς, Ὀδεδιδ ἴῃ Ὺ βοσγαϊοδβεὰ Ὦρ πποὶοδδ 
ΨΟΓΙΠΑ, 18. ΟΩΙῪ τοιηοτοί, ἢγοῖ, πὶ νον οἵὗὨ ἴδιο ἰ ου ΠΌΘΟΥ 
οἵ ἴ6 "Γαδ πιαὰ οἡ {Π|8 ροΐπιὶ (166 1ἰσλτοοἵλ, πὰ δδουθα γ, ὃ 
[Π)6 Ἑοοῃοιάἀοταιίυη τῃδὲ δυς ἃ ΡΟ οἷν δου κὶ ἴῃ Ὧο ἐδδ 
αἴεος 86 οπιδη τοδί ἀδηῖϊδ, ονασς ἘΠ οαὶ ἰπ6 ψεπ8 δοὰ 5ὸ 
Ρόονεσ. ΤΊθ δολγο ΠΥ οὐὗἨὨ ςοςΠ Κα 1η Φογιδα πα 15, που Ύγ, [μὲ 
Εχηπαιϊοὰ ὉΥ [86 δῦδθῃοο οἵ ἴδ ἀοδηίίο ατιίςἶς Ὀείοτὸ ἀλεκτῶὴν 
ἴῃ δὶ ὁ ἴυυγ σοδμοῖδ. δῶρο ἰΐ δου ἃ ὃ οὐ τἰοή [ἢ 189 
ἘΠΧΠ ἢ Ὑοσείοη, τότ, δὲ, 14. Τὸ . Ιδτῖκ χῖν. 80, 68, τῶ; 119 
χχί!. 84, 60. θ1 : Φομη χα! 88: ΧΥΠΙ. Φ7. Αἴ ΔῺΥ Γδΐθ ἰὸθ 
“8016 δῖον οὗ Ῥαδΐοτὰ ἀδηίαὶ [9 ονϊάθηιν ἀσαπὴ ἴσα γεαὶ 
ἸΠ6. δῃὰ γγοβοῃίδ Ομ οἵ ἴ.6 δἰγοπζοεῖ δυϊ ἀσῆσος υγ 100 οεἷ» 
ὨΔΙΠῪ δοὰ ἰσυϊίλ!] μοδ8 οὗ ἰλ Οοδροὶ τοοοσάε.-- Β. 8.] 



- 
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ΤΏοτο 8 πὸ βτουσπὰ [0γ ἀουδίίηρ ἰπ6 ἰἀοπετγ οὗ 186 
Ῥγοδθῃὶ δπὰ ἰμ6 δησίθης οἰ μβϑϑιιδηθ : γοῦ ἰΐ τηυδὲ δ6 
οομίοβϑοα (μὲ ἰθθγο 8 ὨῸ γθδϑοῦ ΜὮῪ 80 ρἾδοθ οἢ 
86 ἸοΗ" οὗ ἴῃ τοδὰ τρδύῦ ποῖ Ὀ6 ρῥγοΐοττοὰ (ὮἾ οἱ δ᾽). 
Ο. νοὴ βδιπιοῦ: “ ΤῊΘ υἱΐνοβ δ ποῖ οὗ ἴθ {ΐπι6 οὗ 
οὺν [ογὰ ; ἔον Τίζι5, ἀυτίησ ἰδ 6 δίαρμα οὗὨἨ “ογυβδ θα, 
δὰ αἱἱ [8:6 ἰγϑαβ οὗ [86 αἰδιτὶοὶ συν ἀοττῃ ; δηὰ, τλογο- 
οὐοῦ, 86 τἸοηῖϊδ Ἰοσίοη γοσα ϑῃοδαιρϑα οἢ ἐπ6 τγοβίο τη 
ἀδο ν᾽ οὗ [86 τιουπίδίη, Τῇ στοδὶ ἀρὸ οὗ (6 εἰρῃὶ 
7668 ἰδ ἰπέοττοα ἔγοτα 86 ἔδοί, (παι ΘΔ ἢ οὗ ἐμθπι ῬΔΥΒ 
ἃ ρῬαγίσυϊαν ἐσ δαΐθ το ζῸ68 ὉΡ ἴο ἐῃ6 {τὴ6 οὗ ἐδο 
Ἑδρίυγο οὗ ογυβαίθτῃ ὈΥ͂ ἴ86 Ξβδιδοθῃβ (1. ἢ. 686)." 

Απὸὰ Ηἰο βαϊϊὰ ἴο ἴδ ἀἱποὲρ]168.---ΤΊοτο ποτ 
πα οὔ ἴδοι ; ἰῃὴ6 ἰὮγοο βοϊθοίθα οπθϑ, δὰ Ψυάδϑ, 

Ζῶ οχοϊυδοα. ΟἿἹΥ ἴδοθο ἰδγθο, τὸ πδὰ βθθῃ 
ΗΪ58 ἰσαπββχατγαίίου οἱ ἰπ6 Μουηῖ, ταὶρὰς Ὀ6 τὶς θ6868 
οὔ (86 οομβίοι οὗ Ηΐβ8 δοὰ]ϊ. Βαϊ [818 δρροϊπιταθηὶ 
οἵ Ομ εῖβι [οττηθὰ αἷθο ἃ κὶπὰ οὗἁ τγαϊσι δαϊπϑὶ ργοϊωηᾶ- 
ἔστο δυγρτγίβθ οἢ (86 ρατὶ οὗἉ (86 ἱταϊϊοσ. [ἢ [186 ἴοτο- 
Ετιουμπά οἵ (86 ρατάσῃ Βαϊ [80 εἰχῃιϊ ἀἰβοῖρ] 68: Ὀογομὰ 
Ποῖ τὸ ἰδ του οο ἀθη 8] ΟΠ 68 : ἰηῖο [6 Ηο]ΐϊοβὲ 
οἵ Ηΐβ8 Ῥαβϑίοῃη Ηδ ρΌ68 δἰοῆθο. Τἢμ686 βίδ 008 δἃτθ 
οὶ πἰπουΐ Θγτ ὈΟΪΪ0Ά] δἰ χα  βοδησο. ἢ . 

γον. 87. Εἶδο Ὀσβα; ἴο 6 ονθϑευδοϊτηοα 
«σὶ βοχχο δοὰ δυρυδῃ (0 γ»ιουγη δὰ ἰο 
ἐγαπιδίοδ); λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν.---ϑυΐα5 
Θχρίδϊηβ ἀδημυνεῖν ἴ0 Ὀ6 λίαν λυπεῖσθαι, ἀπορεῖν. 
Βυὶ (6 Ἰαίίοῦ ουργοβδίοι 8 ὈΥΟΌΘΟΌΙΥ ποὺ δὴ ἴη- 
(«οῃδίβοδιΐου οὗ 86 ἔοστωον: ἰὲ 5 ἃ κΚἰπὰ οὐ οδοπίγαδι 
4ο ἰδ, Λυπεῖσθαι ἰ8 (80 ρῬαβϑῖνθ: Ὀοίηρ ττουδ]οὰ 
οὐ αδθίοίοά. ΤμὰΒ ἰΐ βἰχηΐβοϑ, δΌΒΟΪ αὐ δὶ ἰδίζοη, [ἢ 6 
ἀτροτίθηοο οὗ δὴ ἱπβηϊνεῖν δ οἰϊησ ἱπῆποηοο. ΑἹ] 
0 τοῦ οὗ ἴπ6 ποι]ὰ 8114 ὑροῦ Ηΐπι, ἀπ ΟΡΡΥΘΆ868 
ΗΪΐο ποᾶτ. Ματὶς ᾿ἰ88 {116 Βίγο ροΡ δαργοβϑίοῃ : ἐκ- 
θαμβεῖσθαι. Τηο6 σοὨἰΓΔΟΙΟΓΥ͂ ἱπηργοββϑίουβ ξ ὙΔ]Οἢ 
Ομβεῖδὶ ὀχροσίοποοα οσχίοπθαὰ 9 ὨΟΥΤΟΡ πὰ διηδζο- 
ταουῖ. ᾿Αδημονεῖν, οἢ (86 ΟἿΟΡ Παηά, τοϊαϊθὰ ἰὸ 
ἀπορεῖν --- δοοογϊης ἰο Βαυϊπηδηηῃ ἔἴτοῃῃη ἄδημο:----- 
ΘΧΡΡΟ5568 ἴῃ [86 ΔΌΒΟΪυΪΘ Β6Ώ56 (6 ζοτβακϑῃ 
οὗ ΑἹ] ἰη6 ποῦ ὰ δῃηὰ Ὀδγο οὗὨ ΟΥ̓ΘΣΥ σοῃδβοϊδίίομ, 186 

ας, 88. ΜΗ͂Σ κου ἰδ ὁποοσάϊπα βοστουσαι, Ψον. 88. Η͂ν εο ΒΟΣΣΟ ΟΥ̓ 
εκἰτὶ τουπὰ υἱέ Βοσζον,, περίλυπο ς.---ΟΟἸραγο 
Φοῦη χὶϊ. 2]. ΤΠ6 Βοὰ] 8 [86 ἰῃϊουτηοάϊαϊο ἰῃ τηδη Ὀ6- 
ἔσο ὈΟΟΥ͂ δηὰ δρὶτῖί. ΤΟ βρίγις ὀχρύοβϑβοῖ (ἢ 6 το ]δ- 
ἴοι ἰο ἀοά ; {8ο ὈΟΑΥ, ἰδ 6 τοϊδίΐοῃ ἰο δασίῃ : [86 βου, 
(0 τοϊδου ἰο [89 τψογϊὰ δ ἰαγζα, δϑρϑοΐδὶγ [6 ποιὰ 
οἵ αρίγϊβ. Ηρθποο ἴΠ6 Βουὶ 8. 106 δροοϊῆο ογζαπ οὗ 
αρὶγῖϊα] ἜΧρογθΠο68 δηᾶὰ δι 0.8 οΟὗἩἨ ῥ᾽δαβογο δηὰ 
ΒοΙΤΟῊ (ΒΕσκ, δὶ. βεοϊοηϊεῖνο, 10).---ἜΙσ θυ ππῖο 
ἀορῖι.--ΤῊσδ οχίτοιηθϑι ἄορτθο. Ενθῃ υπίο ἀδδιῖῃ, 
60 ἰμιαὶ ΒΟΙΤῸΥ τοϊσῦ Ὀτίηρ ΜῈ ἰο ἀοδίῃ, οι. ἷν. 9. 
“ Αησυΐϊβῃ οὐθὴ ὑπίο ἀραίῃ, [Π6 γγοθβ οὗ οὁ16 δβίγυξ- 
εἰἰπρ νἱτ ἀοαίι, 1 ποὺ ὀχρογίθθοθ ΤῊΘ πογὰβ οὗ 

9 [Ὁ γε. ονασποτί, ὉΠ] ον ης 86 δποίϑης Δ ἔμ᾽ δη ἃ ἔἶϊ 6 
οἷάον Ῥτγοϊοδίδηϊ οοπιτηθηϊδίοτα, 5068 ἃ ὑὈγονϊοηιδὶ δηὰ 
Ῥτγυρῃθῖοδὶ δήδρίδιοη οὗ [6 ΠΆΡ268 οὗ ἁ δογίρίαυτο ᾿οο Δ} {168 
ξοῦοταιγ. δηᾶ οἵ Οέλδέσιμθ ἴθ ματι ουΐδῦ, ἴο (9 ὀνυθηΐδ 
ψὩ ἢ οοσυττο [6 γ0. [ΙἋἢ [898 οὐξ ΦΡΟΜΣΊΩ ν οἷι [86 ΟἹ ν 68 
ἭΟΓΟ στυδηοα δηΐ Ὀγη θά, Ομ γίδε γα Ὀγυϊδοὰ [0Γ ΟΌΓ δίῃς, 
τδαξ οἱἱ παϊχξ δον ἤἴγοσι ἩΠ9 νουηῆἶθ ἴο διοδὶ ΟἿἿΓ δβουι δ. 
Οοίμ. Μδιῖμον ΗρηνΥ: κ ΤΏοΡο δ ἰγοὰ [9 τίη 6-ὮΓΘ6886 οὗὮ 
ΗΠἰ6 ἘΔΊΠΟτ 8 δῖ, δηᾶ ἰτοΐ ἰδ δ᾽ πη, [Ιἢ κ᾽ ΤΔΠΠΟΡ 
ἽΝ οτάδποτες 4] ζοτζαθ οἡ εμολοπ, ἴῃ 6 ἤυτπδοὸ οὗ Ὀγοαί, 
ὙΒόγο (πο Ὀτὸδιὶ οὗ ἢ 6 τγδ8 ὕοτγη ; δΝιασανοίδ, ποτο Ηθ Κτον 
ὮΡ 4588 ὈγδπΟΣ ; είλδα 1η6 Ὠουδο οἵ δε ιίπα, μθτθ ΠῸ 
οδι]Ϊοὰ 1ῃ9 δροβίϊθδ : αρογπαηι, (6 Ὠρῦ86 οὗ δοῃδοϊδίίοη, 
ὑσῆογο Ηο ἅποὶὶ: βείλαπψ, ἰῃ6 ρΊ]δθθ οὗ ρΡαϊην- ἀδῖϑα, τ Ὁ οἢ 
ϑρϑδκο οἵ [6 μϑ]τ8 δηἀ ΒΟΒΆΠΏΔΗ5 οἵὗἨ Ἠΐ5 ἐγ απ δὶ ΘΌΙΓΥ 
ἔπῖο ΦογΏκδ πὶ: οέάρλασο, ἰΠ 6 ποῦδο οὗ ἔχε, νη οἰ 16 ἃ πγ6- 
Σοϑηῖο οὔ ἐδο ἩΠΠοεγίησ οὗ (ἢ 6 ὈΆττοη ερ-ἴγοο: (η6 Αἰοιηΐ οὗ 
Οἰέοσε, τ δησο (γι δδοοη θα ἴο πσδνθη, ἴο Βο] ἔργ ἐμὸ 
οἰῖνο Ὀγδηοὴ οὔ ρόδο Ὀοΐνγοοη Οοή δηά τηλη.--, 8. 

4 [Το ἘΜΠπΌ. ἰγαπ8)]. 65 ἐπαίσπίβοαηο.---Ῥ. 8. 
4 [Νοῖ: »ωδϑίοπδ, 88 'ῖῃ ἴδ Εἀ! ὐ, ἘΓ822].---, Β. 

Ῥβ, χχὶϊ, 16 ; χῖ 18, ϑϑοῖω ἰὸ βδν Ὀθθῃ ῥτοϑθηϊ ἴὸ 
Ηἰδ ᾿Ἰμβουρηι." Θονϊδοῖς. 

ΤΑΥΣΥ γὸ Βοχο, απ τυαῖο! υἱὲ ἢ Μ.--Ἰηὐ- 
τοδίΐοῃ οὗ [86 ἀϑοροδὺ Δρόηυ. Βοηροὶ: ζἤε πιασπὲθ 
ἑοπίαίοπίδιι λευαὲ δοἰῥέμαο, δοά ἐαηιεη, μὶ ἐπ ργορίπσωυο 

γογ. 89. Δπὰἃ Ἐΐῤ τοοοῖ ἃ {116 ξαχίμοχ.-- 
Μικρόν ὈΘΙοηρΒ ίο προελθών, ἃ ᾿ἰ 110 ἀϊθίαποο, 
Γᾳἴκ ρῖνοθ ἤθτγο [86 νἱνίὰ δπὰ ἀγαϊηδίϊς βιδίθηθηιϑ 
οὔτι 5ρ᾽ γϊυ8] χοἰ θιηθῃϊ Οὗ ἴμ6 [ροτὰ,---οΥΠα Ὀ]οοὰΥ 
οὐ Ὀ]οΟα 6 δποαὶ ποῖ ρουγοὰ ἴτοιη Ηΐπι,---οὗ 
ΗΪΐ5 Ὀεΐηρ βισοηρίμβοηθὰ Ὁ δὰ δηροὶ. 4866. (Ὅπι. ΟἹ 
1}4ἰἴὲ χχὶϊ, 4]--44͵ ᾿ 

1Ὲ ἰὸ Ἠ6 Ροκεῖ19.---ΝΟΣ 848 ορροβίηρ ἴῃ ποιϊΐοῃ 
οὗ δὴ υηθομάϊηρ ἀθοτοα ; Ὀαΐ ἴῃ ᾿ἰγίηρ ΠΑΡΙΔΟΩΥ πῖῖὰ 
ἐμ ΕΔΙΠον 5 ρογνοστηθης δηἂ ρογίοοι δ σαϊββίοῃ. 
ἴλῖκο: εἰ βούλει. ἴθ πάντα δυνατά σοι ἴῃ Ματὶκς ἰ5 
0 Ομ γϑαϊοίίοη, 
ΤῊ ΤῊ βυδοτίηρ 8. ἃ οὔρ 8116 τὴ ἃ 

διτίον ρΡοίΐοῃ. 366 δῦονς, οἷ. χσ, 32. Μογον (δέον 
ἀο ΥΥ οἴ(6) : ““ Τη7ῖθ δβυδετίησ δηὰ ἀγίης πὸ Ὀοΐοτο 
Με." ΤΏα εἰσιϊδοδίου οὗ ἴΠ6 σὰΡ ἰβ ἴῃ:6. Βαῖὴβδ 88 ἴδ 
εἰσι βοδίοη οὗ ἔπ βυδοτλίηρ οὗ ΗΒ δοι]. Βυΐ 186 
ἸἹη οὐ ΤΏ ἰηϊογρτγοίδιίου, οὗἨ δὴ δησυΐβῃ ἴῃ (6 ῬΓΟΒΟΏΟΘ 
οἵ ἀοραὶῃ πιϊο οχίοτι θα ἃ ὈγΑΥΘΓ [0 118 ΤΟΙΊΟΨΑΙ, ἰ8 
ἴῃ ορροβίοῃ ἰο 811} [06 φαγϊον ἀθοϊαγαι 8 οὐ ΟἸἾσίβί, 
δηὰ οβρϑοΐα!]ν ἴο [86 ἰπδϑιπθοη οὗ (86 ϑυρρονγ, δὰ 
1Π6 εἰσ ΡΥΙ ΘΕ Ῥγαγοῦ, δόμη συν: Οἱ {15 ἔδυ 6 Ὁ 
ΟΏ. 

Βυϊ δα ΤΉου.---αϑ Τῆου ἩἰῈ, Ἰοὺ ἐς 6. 869 
Μαῦ. Νοὶ ΝΥ Ὑ]}}, Ὀυὶ Τα Ὀ6 ἄομθ. “ΤῈ ἔθοἷ- 
ἴῃς οὖ, ὑγοίξουπα οιροίΐοῃ βρϑᾶκβ ἰῃ ὈτΌΪ ας ΙΔῃ- 
υλρο." Μεγοῦ. [Τιἷ8. ραββασ ἤρθγοϑθ ὙΘΓῪ ῥτομΐ- 
ὩΘΏΠΥ ἴῃ ἰῃ6 Μοποίδο δ ΘΟΠΙΓΟΨΟΓΕΥ͂ 88 0η6 οὗὨ [9 
Ῥυϊπαῖραὶ ὑγοοίβ ἐμαὶ Ομ σίδὶ μδὰ το συ 18, ἃ υτηδῃ 
δὰ ἃ ἀἰνίπε, 88 Ηο με ἴτο ῃδίυσοθ. [ὑ βῃουϊά πος 
6 ονοτϊοοϊκοά, μούγονοῦ, ἰδὲ 186 οοηίγαβϑὶ 18 ποὶ 88 
Ῥοΐγοοι Ηΐβ8 ἢυμδη δπὰ Ηἰΐἷ αἰνίηο ν|ὶ}}, Ὀὰ ἃ8. Ὅ6- 
ἔπθθη Ηἰθ νὶ}} (65 ὸ Οοα-Μδη ἴῃ ἰῃ6 βίδα οὗ Ὠυ1}}- 
ἰαϊΐοη πὰ ἱπίθῃβο Δ3ΟἢΥ) δῃὰ (86 ν|}} οὗ Ηΐ5 μοαυθῃ- 
Ἰγ Βαϊμοῦ.---Ρὶ ὸν 

γεν. 40. Αδά δηδοῖδ ἔδοσα δ᾽ ϑορίπρ---“ ΤῊΘ 
β]οορίης οὗἨὨ ἐδ αἱδοὶρίεε, αὐιὰ οὗὨ ἐλέδ6 ἐλγεα ζαυογὶϊδ 
αἀἰβοὶρ᾽θβ, ὑπο ἐΐδ86 οἱ γου ΒΔ ΠΟ65, δπ ἃ τὶ τἢ 80 τ᾿ 
οὐπομεγαδίο ἃ ἀτονβί 688, 18 ῬβυοΒ ον οΑ ΠΥ τηγβιίοτί- 
ΟὔΒ, ΟΥ̓ δος [68 Θχρ᾽ δηδίίοῃ, ἀπὸ τῆς λύπης 
τς χχὶϊ. 46); Ὀυΐ 186 ΘΟΥΙΔΙΗΪΥ ροπυΐμθ πογὰβ οὗ 
6808, γοτα. 40 δηὰ 4ὅ, οοῃδίγαϊῃ υ8 ἴἰο τορασὰ ἴδ6 

οἰγουτηβϑίδῃσθα 88 ἰϑίου Ἁγ ἱγυο." Μογοῦυ. 6 
ταυϑί οοπποοί τῖτ {π18 (ἢ 6 ΘΟΌΔΙΥ τογβίοσίουβ 8] 6 Ὁ" 
ἴῃς οὗἉ 18:6 Β8Π16 ἰῃγθ6 τηϑθῃ ἀυγίηρ ἔπ 6 ἰγαπβῆσυγδιίοι ; 
δᾶ {5 π|ὶ}} οοπᾶττα ἰῃ6 βυρροβίἴοι, ἐμαὶ Βῖσθον 
βρ᾽ γί[ι8] ἰὩβυθηοθ8Β δηὰ τυβηβδοίίο8 δ]πγοϑὲ ΟΥ̓ΘΓΡΟ- 
ογοὰ 186 ἤ060]6 β68}. Ὑ οἱ ἰῃ6 ογὰ ὀσργ}ββὶν ἀδοΐδγοῦ 
ἰδὲ 186 ἀἰβαὶρ]68 ἬΤοτΘ ΤΩΟΓΆΙΪΥ ΓΟΒΡΟΏ31010 ἴον Ὀοΐηρ 
ἴῃ Βυοἢ ἃ οοπαάϊοη. ΑἹ δμδιοροῦβ ἱηθυσηος τὰ 866 
ὑπάθν ὑσγοδοίηζ. θυ ἢ Βιϊπηυδῖθ βοσαθ, δηὰ βοηὰ 
οἰο γΒ ἴο 5]6θρ, δοοογάϊΐηρ ἴο [δαῖτ βούοσαὶ αἀἰϑροβι Εἰ ΟΏ8 
διὰ ρῥγορασδοω, Τ6 βἰπιρ]6 ἰανγ, (Βδὲ οχ ΓΔΟΓΪΠΑΓῪ 
ταπϑίοι Γαΐβ68 {ῃ6 ἰσῦ νυ ἀσνοϊοροα βρὶ τἰυδ] ἸΣἴ6, τυ ἢ] 
ἰϊ ϑἰαροβοθ ἴΠ6 1688 ἀονοϊοροα, Βμ5 ἢ οτο 115 βδίγοηροβϑὲ 
ΕΙυσιγαϊίίοι ἰπ ἰλ6 τοδὶ δ βοϊαῖθ σοηιγαβὲ οὗ βρίγιυδὶ 
τδιο 688 δπα Β]66ρ. 

ἘΠῸ Βα ἢ υπῖο Ῥοῖοτ.--Ἢὸ ᾿δα ῥγοχη βοα τηοβὶ : 
νὰ3 ἰῃ [Π6 ρτοδίοϑυ ἀδῆρσοῦ; δπὰ ργΟΌΔΌΪΥ ἢ6 τὰ ἰῃ 
ΡΒΥΘ ΐοΔ] τοβροοίβ (Π6 δἰγοησεβδί.-- -8ὅ0. θῶ, ο ὅ- 
τῶςιθ.--πὶι ἀΐδρίοδϑυγθ: σὴ ΔΙ! υδίοῃ ἴο ιἷ8 χτοδὶ 
Ῥτομ ΐβ68.---Νοῖ οὔθ Βοῦτ.---[ποϊἀθη] πη ἰτηδιϊοΏ 
οὗ [06 ἀυταίσοηῃ οὗὨἨ ον ᾿ῃοτ ΒΒ γβὶ οοηβίοί. 

γον. 41. Τμδὶ γὸ ϑεῖΐοσ ποῖ ἰπῖο ᾿ἰθσαρί δος; 
εἰσέλθητε.--Τδι 1800 εἰϊαδιίίοι ἰὰ ποῦ 86Υ 
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ψου]ὰ δοου ὃθ ρῥἰαορὰ, τοϊρῃὶ μοὶ Ὀ6 ἃ οδυδο οὗ ΟΒΈΠΟΘ 
ἰο (δοιὰ, ἰπγουρὶ ἰδοῖς οἵ ἱπεὶς οσῃ ργορδγδίίοῃ. Τὴ 
εἰτωρῖθ ἰοδὲ, προ σοπλεθ ἔτοῃ αοα 8] 006, ὈΘΟΟΙΠ.Θ5 
πειρασμός, 8ΔῸ δεβδυϊς ἀδηρογοῦβ ἰ0 (Π6 δου], 
ΤΌ τὨγουσὰ ἴΠ|6 δοοοβϑίοῃ οὗ ἰϑιρηρ ἱμβυθῃοθ8 

μὰ πιϊμουῖ (“186 ἀοΥ]], (6 ποιὰ ᾽"), διὰ ῬδρῺν 
«Ὠγουρἢ 8 Ὀϊδιρ δ ]6 ἱπίθγῃδὶ ὃ185 (“οὐ οὔτι βθβὴἢ 
δὰ ὈΪοοί ἢ. Το [ον Β πογὰβ ᾿σεῦθ 11} οσχρ]δίπ- 
εοὰ πῆρῃ (6 θαπὰ δοὺῦ δἤεγπδασα Ἴᾶτλθ ὉροΣ ἰθθι. 

ΤΏΘ αρίτὶϊ ἐμϑδοοᾶ ἰ6 το] 5.--Α ροθογαὶ ἀθ- 
οἰδγαϊίου - υαῖ, ᾿ἰϊζο (869 ρῥδαβαρο, οπι. τίϊ. 22, 2ὕ, 
αὐαϊδοὰ δηὰ ρμαγιϊουϊατίζοα ὈΥ 1ι8 τοϊαιΐοῃ ἰο {86 ἀἶ8- 
εἶρ᾽65, διὰ [88 ργοζτϑθϑθ οὗ [16 ΟΠ γἰβιδη 6. [ἢ 186 
υποοηνογίοα ἴῃ ΜΠ ρηθδ8 οὗ 6 πνεῦμα 8 τοί 
γεῖ υπρουῃά ; ἰπ ταδίαγα Ὁ τι βίδα {π6 σ ά ρ καὶ 18 ρυτί- 
βοὰ δπὰ χονοσηθὰ ὮΥ [06 δρί για] ρῥγϊποῖρ!θ. Βιυὶ, 
ἐσθ ἷῃ (6 γϑὶ οδ86, [80 ὙΠ ηρτιθ88 οὗἨ ἰδ Βρὶ τὶν ἰ8 
ΤΑΙ ΠΕ ὀχργοββοά ἴῃ ἰπάθβηΐίο ἀοϑίγοΒ ; δπὰ ἰῃ [19 ἰδδὶ 
6486, (η6 ορροβίοῃ οὗἨ ἰ86 βοβὰ ἰ8 ποί δοθο] υ οὶ 
ΒρΡΡργοβϑοὰ απὰ δρο]βιιθὰ 8}}} ἴ86 οοηδατωτολίΐοι. 
ΤῊΘ ΡῬγοροῦ σοηδίοὶ Ὀοίνγθοη ἰδ πνεῦμα, [6 δἰ σῖχοῦ 
Ρτγϊμοίρ]ο οὗ Ἰ᾿ἰἔδ, δηὰ μ6 οἷὰ υὑπροῦν πδίυγο, ἔδ]18 
ἰπίο ἰῃ ἀοταβίῃ οὗ ἴμ6 Ομ τ βάλη αἰβο: ]οβἰρ, 1πΠ6 116 
(δὶ 18 Ὀοΐῃς πιδίυγοῦ, ΤῈ πνεῦμα ἴδ8 ΒοΓΘ [86 
Βυϊηδῃ Βρί τὶ υ4] ᾿ἰἴδ6, αὐναίκοπθά ὉΥ (86 ΗΟΪΥ ϑ'ρι πὶ, 
τ 8. ποὺ ΟἿΪΥ πη, θυ πρόθυμον, τοοῦγ δὰ 
ἩΠΠΩΡ. ΤΠ σάρξ πὨϊΟὮ ΟΡΡΟΒ6Β 18. ποὺ Β΄} Ρ}]Ὺ ἴδ 6 
Βοηβυδὶ πδίυσγο, Ὀὰὺ 186 βοηβυουβ πδίυτο ἀϊδογάδγ- 
οὰ ὉΥ [86 ψυχή. Το δογίρίιΓο ργοδϑηῖδ (μ6 σάρξ,--- 
{8ιδι 18, 16 παίυσδὶ 118 πὰ ἰἰ8 ἱποιπδϊουα δπα ἰμ)- 
Ρυΐδ68,---ἰμ (ἄτοο βίδρεβ: 1. ΑΒ ἱβποοθῶςξ σάρξ (ἀθῃ. 
ἰ1.); 2. 88 βἰηὉ] σάρξ ((οη. νἱ.) ; 8. 828 βαποιβρα σάρξ 
(Φοδ νἱ.). Βιιῖ 106 διπῇι] σάρξ ἰβ ἀνεἢ ἰπ [86 τορμβη- 
ογαΐθ οχοϊιθα ἰὸ ἃ ἀἰβοαϑοὰ οοῃιγδαϊοιΐοι : 1 8. ῃοὶ 
ἸΔΘΓΟΙΥ ποϑῖς, θὰ ἀσθενής, 88 0 πνεῦμα 18 πρό- 
θυμον. Ἰΐδησα, ἀῦονο 411 ἱδίησβ, πϑιο μι ] 688 18 
πορᾶρα. (ὐδὶονΐίυβ: σάρξ 18 ὨδγΘ ἰδ λόπιο απὲριαϊὲδ, 
πνεῦμα, ἴῃ6 λοπιο ερὶγιέμαϊ8. ἸΤὨΐδ 8 ἰοο ἀορτοηδίὶ- 
(41. [5ιίογ, Αοσα, δῃὰ Ναβὶ ἰδίκο "ει βοῦοὸ ἷπ 118 
οτἱρσίηδὶ βθη86 828 ἃ οοῃβίυοηὺ ρατὺ οὗ Βυγδη ὨδίοΓΟ, 
τσ οἢ ἴῃ ἰ(56 1 18 Ὠοΐ βίη], Ὀὰΐ 88 8 ἱπμογοτΐ Ἰγρδ]α- 
ὯΘ688, ΜὨΐοΙ ἴδ δοι, βίαπαϊῃρ Ὀοί θα (86 δρέγὲΐ δηὰ 
πο Μεκῖ, τηυϑὲ ονθγοοῖαθ ὉΥ ἀοτίνίηρ βίγα ἔγομι 
(86 ἐρίγη ἱγουρὰ τοαξολέησ δὰ »γάψεν. ΕΥ̓͂ Αἶδο 
ταδἰηἰδίη ἰμαὺ ΟὨ τι Ηΐτωβϑ Γ ἴ8 ἱποϊυἀοαὰ ἴῃ {118 ἀ6- 
οἰαγαοι, υἱτὰ τΔ6 αἰ όσοποο ἰδὲ Ηθ ζγθ δ πἰσῇ 
δὰ ῥτοιοιϊηδηῦ ΔΠ ΘΧΔΙΩΡΪΆ οὗ 18 ἰσαϊῃ, ἃ8 ἴῃ αἰδοί- 
ΡΪ658 αὐογάρα 8 Ἰονγ δῃᾷὰ ἱβηοῦ!]α οὔθ: Ηθ, ἴῃ ἰδ πὶ]- 
Ἰϊησι688 οὗ (}8 Βρίτἰ!, γιοϊΐϊηρ Ηἰπιϑοὶῦ ἰο [6 Εδίθμ 6. Β 
Μ1}} τὸ βυδον ἀηὰ ἀἷο, μὰς ποιριιοὰ ἀνα ὈΥ [86 νοδῖς- 
688 οὗ (6 βοΒἢ ; (Π6Υ, δανίηρ ὑγοίθββϑα, δὰ σοϑ}]ν 
μαυΐϊηρ, 8 ὙΠ|ΠῺΡ βρισῖ ἰο δυδον π|1} Ηΐπι, Ὀαϊ, ον θη 
ἴπ [6 ὁὴ6 Ὠουγ Β δοίην, ονθγοοῖηθ ὉΥ ἴ86 Ὀυγάθῃ 
οὗ ἀγονβίῃθββ. Οθϑοσνο, 1 18 μοῦ πνεῦμα, 9 ΕἰχΒΟΥ 
δβρίγι4] Ὀοίηρ, δηὰ οί ψυχή, [86 Ὠυμλδῃ 808}, [ῃ9 
βοαὺ οὗἩ ἰμ6 αἴἴδοιη8 ἀμ ῬϑΒΒΙΟΏΒ, 88 ἴῃ γε. 88 απὰ 
ΦόΒη χίϊ. 27.---. 5.] 

γεν. 42. Ακαΐὶπ ᾽ἴῃ9 δοοουμἃ {ἰτη9.---ΝῸ Ῥ]θο- 
δϑῖω. 16 ἐκ δεντέρον ἀεοῆπεβῖῃο ἀπελθών; 
1:6 πάλιν ἀεβποϑ 6 προσηύξατο ἴῃ ἃ δἰ κηϊθ- 
οδηῦ σρδπηοῦ, [π 6 βοοοῃα Βιρρὶϊοδίίομ, {8.6 τοδὶρ- 
πδίΐοῃ δηὰ 86] βδοσίῆοο ΘΟ 68 ΤΔΟΓΘ ὈΓΟΙΑΪΠΘΉΓΥ ἴοτ- 
μγ΄. . 

Ψψον. 44. ΤΏ πἰτὰ εἰτηο.---ἀρατὶ ἔγοιν (86 ἴ6Σ- 
ἰπ21 ὑποογία! Ὡιγ, [815 ρσβοηὶβ ὴῸ αἰ ἤοα] γ. [Ὁ ἰ8 ἴῃ 
ΒΔΙΤΩΟΩΥ͂ ΜΠ} 16. Δῃὰ Θϑρθοΐδ!]γ βρίγίτυδὶ 1186, {πδὶ 
ἰμίθηϑθ δηὰ ἀροϊβίν οοῃῆὶοίβ ἀθνϑῖορ ὑμοσβ εν 68 ἴῃ 
ἃ Βιυσορθϑίου οὗ δοίϑ, υἰτὰ ἱπ στα ϊββίοηδ οὗἨ ῥρδϑι86. 
ΤῈ σὨγίδιο ἤθγο δδϑυτηθϑ ἃ ἰτϑοίοὶὰ γὶδο δηὰ [8}}, δο- 

οογαϊης ἰο 106 παίοτο οὗ 86 βρίσῖε διὰ οὔ βρέσϊπιδὶ 
σορβίοῖ, 88 'ῃ ἰμ6 οομῆϊοὶ οὗ 89 Αροβίῖϊο Ραυὶ, 3 Οοσ, 
χὶϊ, 8. Ικὸ ἀοοθα ποῦ γοοογὰ (.,18 1πγθοίο]ὰ τοροῦ» 
(ἴοι Εἰ ΟΥΔΙΪΥ ; πὶ δ ἀοβογίδθϑ ἰξ ἴῃ (πὸ στοπίης ἴω. 
ἰϑηδὶιγ οὗ 186 δἰσυρεῖο, (πὸ ὈΪ]οΟΟὰΥ δποδὶ, δὰ 186 
πογὰ οὗὨ (6 δἰγεησιμοπίηρ δηρεὶ. 

γον. 4δ, Β1ΦΟ᾿Ρ οἱ ξουν, διὰ ἴδῖσθ ΟΣ χοαῖ.-- 
1. Ομιεγρθοδίοσα, Οτοίΐυδ, ΤΥ ποῦ, δα ΟἴΏΟΤΒ : “ Φεδ88 
Ὡροάρα ΠΟ ἸΟΏΡΟΥ ἴδ6 ΘΟ» Οροσδώος οὗ ΗΪ8 ἀϊβοῖρ]68, δὰ 
κἰνοβ ἰθστῃ τοδί." Βυϊ͵ οἡ ἰΠ6 οἶος μδηὰ, πὸ γοδὰ: 
“ΤῈ δοὺγ 8 οοσηθ.᾽" 2. Η. Βίορμδπηβ, Πουσηδπη, [65 
στοαὶ! δὰ ΕοὈίῃβο], δὰ οἰ οΓΆ, τοδῖζο 1 ἃ χυεϑ. 
οι : Κ''θορ γὸ 8.}}} Υ Ὀυΐ (μἷ8 18 ορροβϑὰ ὮΥ͂ τὸ λοις 
πόν. ὃ. τυ ϊοῦ (ὁπ ἰδ6 γοην οὗΓἩὨ Ολνὲμ, ὑ. 74): 
ΒῖΘΟΡ διὰ ἰδίκο γοῦγ γεοϑὲ ἴογ (06 {ἰπ|6 ἴ0 σΌσηο, [μδὶ 
8, ἰῃ ζαΐϊυγο, ἩΏΘη γ0 8118}} Ὦδνο τθογὸ Βοοῦσ γ. Βαί 
15. που]ὰ ποὶ Ὁ9 τὸ λοιπόν. 4. Εὐϊδγτηϊῃδ Ζίρσδ,, 
Ὁ ν᾽], δὰ Βεζα, ο 81] ἰΐ “' ἴὴσ Ἰροῦγ." [Α1|50 

τυβοβίοιῃβ.7 Μογοῦ: “ΤΊ οοσηοη ΟὈ᾽οοἢ 
δραϊηδι (86 Ἰγουΐοα] νίθιν, ἐμδὲ 1ξ 18 ποὶ ἴῃ ΠΕΙΤΟΟΩΥ 
πὴ 186 ῥγοδοηῖϊ 166] ϊηρ οὗ “76608, 16 ῬΒγΟΒΟΙΟΡΊΟΔΙΥ 
ΔΙΌΪ ΓΑΣΥ. Τὴ6 Ρτοξουπάοϑὶ στοῦ οὗὨ δου}, Ἔαρος! 
ὙΓΠΘῺ δϑϑοοίδιϑα τὴ βασὶ ΟἸΘΑΙΓΏΘΕΒ οὗ ερίσιῖ, ἢ85 [2 
ΟἾΏ ἰΓΟΏγ. Απὰ πδὲ δὴ δραΐδν δὰ ζς6ϑὺβ Ποσο ἰὸ 
δποουηῖον 1) Βυϊ 1 [Π6 οββϑοητίδὶ ὑτίςΡ]6 οὗ ἸΓΟΌΥ͂ 
8 ΒΟΟΌΓΙΥ δηὰ ρογίθοϊ σοϊροδιγο οὗ βρίτιϊ, τὸ τϑοῦρ- 
Ὠἷ20 ΘΓ ἴδ βδοιθὰ ἰγΟΩΥ Ἡδίομ ἀο0685 τοὶ δροδὶκ ἢ 
οοπίφεηρὶ οὗ πρδίχιθδδ, Ὀὰ ἴῃ ἴμ6 ΣΌΣ δε οοῦ- 
βοϊουδηοδβ (παὶ ἰπ6 βρῆ Μὰ δγεδγ πῦρ. αποίϊοσ 
τοίκοιι ἰ8, ἰδὲ ἰΐ ῬδΔ968 ΟΥΘΡ δὲ Ὅὔδοθ ζηἴο (Π6 τοδὶ 
ΒΟΪ ἢ βέδ 186 αἰνίπο ἰἴγοωυ ἴῃ 8. ἢ, 
ΜοδνὨὲ]ο, τὸ τοῦδὲ 6 ΟἈΣΟΙΙ ποῖ ἴὸ ογοτίοοὶς [86 
ΒΥΤΩὈΟΪ 68] οἰοιηθηΐ ἴῃ [86 βαγίῃσ, Τ86 ἀἰϑοὶρίο μὰ 
βἰορὶ ἴῃ ἰδ9 ὈΟΑΥ͂, Ὀθοδιδθ (ΒΟΥ δορί ἱπ (6 ϑρὲπϊ, 
Αμαν Ὀδοδυβο ΠΟῪ δὰ υοὶ πδιοδοα, ἴμοτο τδ8 8 86. 
ΘΟΒΒΙ πὸ ὑπαὶ (ΠΟΥ βου οὐὐπναγαν πιο πὶ ]ς 
[86Υ δβἰορί ὁἢ ἰῃ βρέὲγϊξ, ὑπ} ἐμ  Ὺ σοῦ διγαιχεηδαὰ ὈΥ͂ 
186 οοοἰκ-οτονείηρ, π6 Βοαφοζηοτβ ἀθδίμ, δὰ {86 τθ᾽ 
ΒΌΓΓΘΟΟΙΟΙ ΤΩΟΤΏΪΠρ,. 

ΤΏ πουχ ἐδ δὶ πδ.ιά.-- -ΤηΠὸ στοδὶ βοῦν οὗ ἀδεὶ- 
βίοῃ. Οὐτωρ. [λκθ χχὶϊ. ὅ8. 

ΒΒΑ1 Ἠ6 Ῥοϊχανοὰ ἰπῖο 86 Β554δ οὗ αἰπηοτα. 
--ΟΥτὀὕὗυκ: Τμὸ Βοιθδῆβ. Μογοσς : ΤῊ βδημοῦπη. 
θο εἰϊο, ὈοίϊοΣ : Τὴ Βοζηδῃβ δὰ {πὸ ὅοτθ. ἘῸε 
ἰδαὺ {πὸ Ὀοίσαγαὶ τγ͵δϑ ὑπ οὶ, δοβὺβ μδαὰ Ὀδίογο ἀδ- 
αἰαγεά, 

γον. 46, Ατχίδο, 1Ἰοὲ ;)ϑ ἕο δϑιῖοο---- Καιιδιὰ 
106 Βαβϑῖο Ἡδίοἢ '8 Ἴσργοδβοὰ ἴὰ ἐγείρεσθε, ἄγω- 
μεν, ἰδού." Ἰογοσ. 

ΤῊΣ ἘΞΙΛΑΤΙΟΝ ΟΥ ΤῊΞ ἸΗᾺΣΕῈ ΕΥ̓ΑΝΟΈΣΙΞΥΣ ΤῸ 
ὅοκν.- - Το βἰϊοθοα οὗ Φοῖπ ὑροὴ [Π6 σομβίος ἴῃ 
Οοἰμβοῶδηθ Ὧ85 ὈθθΏ οχρίαϊποα ἴω σνατίουβ ψ878. 
ἈΑοοογάϊηρ ἰο ΟἸβιδυδοη δηα οἰδβοσα, Β6 ἰοϑκ ἴος 
Κιδιίοὰ δὴ δοαυδίπίδηοο ἱΐ 1Π6 ΒΥΠΟΡ ΪΟΆΙ μδῖτ. 
Ὦνοβ. 1 πανο οσρἰδἰπϑὰ {δ οτηϊββίοη οὗ ἰδ Ἵνα, 
88 Ὑ{6]] 48 οὗ ἴδπο ἱπδίἑτυϊΐου οὗ ἰδ6 Ἰοτ 5 ΒΌΡΡεν, 
ἔγοια [86 ροου αν οοιηροβί οι ἀπὰ δἷτη οἵ ἴμ6 Τοῦτ 
σοβροὶ, τὶ τοΐθγθμοθ ἰο {16 ἰπγτθθ δἰγεδὰγ οχἰϑι ον" 
30 δὶϑο Μογοῦ. ΦΌΠΏ 8.88 βοϊωθίίησ᾽ Βῃδ)ορμουβ ἴ0 
16 ΔΟΩΥ οὗ Οοἰβοιδῃθ 'ῃ [86 βρί γί] οοπῆϊοι οἵ 
δεδυὰβ ἴῃ ἰῃ6 ἰδταρ]6, δολπ χὶϊ, 27, ἱβοῦρσῃ τθς ὑπὸ 
86 οὗ οοῦσϑο ποὶ ἰο Ὀ6 ἀφο βοά, 

4 [ΤῸ ἘΔ πὉ. οὐ 9 ΑἸ οχοῖμοῦ χαϊϑα ἀογειδδν 18}5 μὰν 
βαρ, δηὰ ἐγαπδίδιῖθθ:: " 7Δ6 ἐδδι6 (88 "7 Δπαα  πδδ ἴθ9 βασι 
ψὑἰῖ Δσαπρ ὴ φ' λές φυοπέ. .. ἀγὸ ἐἰϊδμοῖροα ὑν Φοδα 
ἐπ λέδ οιοπ ἀὐαγν. δοδη ἄοο8 ποῖ ΠΠΠπεῖγαῖο 660 Φυεδ δὶ 
ΑἸ], Ὀπὶ γδδδοθ μοι ὉΥ͂ ἴπ οοΙΠρ]οῖ90 αἰἰεποο. Βουὶ [Δδρ 1 
ΡΡΗμας ὑπ Ὺ πριν μἷὁ 2οῦέν, σὅοδι, τὸ ἩΏΣΟΝ Βὸ δεῖ Δὶ 
Ἰυάθλ.-- Ὁ, : 
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ΒΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

1. Το ρνοτίοοι δ 6} 1 οὗ οδιβ ἰο [ῃ6 ἰανν 18 866} 
ἴῃ Ηΐθ6 ποῖ σοίϊῃρ οὐδοῦ ἴἰ86 Μουμπὲ οὗ ΟἸΐνε8 ἰο Β6ι}- 
ΔΩΥ. [{ γ88 ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ [ῸΓ ΘΥΘΓῪ ΟΩΘ ἰ0 Βρθηὰ ἐμπδὺ 
πἷρῃς ἴῃ δΦογυβαίοα, Η8 οδἸ πη 688 18 866 ἴῃ {86 ἴδοὶ 
οὗ Ηἰ8 ροΐῃς ἴο ΗΪΒ δοουδιομιθα ρμἷδθο οὗἉ ργάγον (010 
χσὶϊ. 839), αἰμουρᾺ ΡΟΝ ΠΕ ΤΣ ΨΦυάαβ γγὰ8 δοαυδίηῦ- 
ρα πὶ ἴ[μ6 ρδοθ. ΤῈ Ἰΐτηθ [07 πἰαΐηρ ΗΪΠΔ561} 88 
ῬΡδβϑὲ: ἴον ἰβγουρίουξ ἴῃ9 γι8016 ἰαμὰ ἰμθγα γγὰβ ΠῸ 
Ἰοῶρον ἔγθθάοιῃ ἴὸν ΗΪβ βίθρβ. Βυΐ ΠΟ τῶοτο αἰὰ “6808 
Ὁ ῬΓοιμδίαΓοΙΥ ἰο ταθοὶ ἀδηρογ, ἢ οἢ Ἠ6 που]Ἱὰ παν 

εὐρν δὰ Ηδ οσοἰουγαιθα ἰμ9 ῬαβΒΟΥ͂ΟΥ 8 ΟΔΥ ΘΑΡ ΘΓ 
ἴδδη υὑδυ2]. ““Φυδὺ δὲ {μ6 οομηημσηοριηθηὶ οὗ ΗΪβ 
Ῥυθ]ῖο ἰδδοιίησ (οἷ. ἷν.), Ηθ τοὔγοδ, θϑΐοσθ ΗΪ8 οχ- 
ἐγοιπιοϑὺ ΔΡΌΏΥ, ἰπύο Βέϊθπσθ ; ἐμαὶ ἴμογθ Ηθ τηΐρῃῖ ἴῃ 
ῬΓΆΥΟΙ αὐγαὶϊὺ Πα ΟΥ̓ΘΤΟΟΙΏΘ ἴῃ Ηΐβ ἱππιοβὲ βρίὶγις ἴῃ 
Βοτοοβὺ δϑβδυ]β οἵ ϑ'ιαίδῃ (ΌΒη χῖν. 80), Ὀθέογθ Ηθ 
οὨϊογοὰ Ὁροὰ Ηΐ8 οχίθγῃδὶ τλοσγίδὶ ραβϑίοῃ." Ἂἀδι- 
Ἰδοῖὶ. ᾿ 

2. Τὴε Ασοην οΓὙ 1Ὺ}λδ ϑαυίοιν ἐπ Οσἰλδοηιαπε.--- 
ΤΏ6 814] ἔοτια οὗ 8ὴ δηχίουβ ῥγοβοη πθηΐ ὙΠ ΒΙΟὮ 
δδὰ ρογνδάρὰ Ηἰἴβ8 σοῖο ΡΌ]1ο ᾿1ἴ6, δηὰ στο Θος- 
ΒΊΒΔΌΓΥ σϑῖηθ ΟὐΪ ΙΩΟΥΘ 8 τηοτὸ αἰβἐϊ ΟΕ} Ὁ ἰηϊο αἰύθε- 
8Δῆσο: [Κ6 χὶΐ!, ὅ0: ΜαΙκ νἱϊδ, 12: Φοδη χὶϊ. ΤΏΘΓΘ 
β. Βοίϊηρ ΤΟ 80 ]6, ἐπύθ κὴ βοχῃο τσ τουϑίουϊουβ 
διὰ ποπάοτίαυϊ, ἰῃ ἰλ6 τοοοσὰ ἰδαὶ ΟἸτΙβι᾽ 5 ΡΌΣΩΥ [0]- 
Ἰονοὰ [86 ἱρὰ ἰοβεναὶι οὗ Ηΐβ8 βου] ἴῃ [6 Βδοογάο δὶ 
Ῥτδγοῦ (Φοδη χυϊὶ.). Α δἰπιῖϊαν ἰγαηβὶ τοι ἴπ ἔρον 
οἴἶδθη Ὁ : 1. ΕἼΟΙΩ 7ΟΥ [0 ΒΟΓΓΟῊ ἷἰῃ ἴμ6 ΘΗΙΓΥ 
ψΊεὶ [ἢ ῬΑ Ὀτ ΠΟ ἢ 68 ἴῃ ΓΚ, ἴῃ (Π6 ἰοταρ]ο, Φόμπ χὶϊ., 
ἔῃ ΘοίΒβθιλδπο : ἃ. ἔγοπι ΒΟΓΓΟΥ͂ ἴὸ ἰΟΥ͂ δὶ 86 ἀσρδι- 
ἴυτα ἔγουλ 6811166, δἱ ἴλλ6 ἀϊδηηῖ584) οὗ σπ88 ἔγοσῃ [ἢ 6 
ΘΟΙΏΡΒΩΥ οὗὨ ἀἰδβοῖρ]οα, ϑοδη χὶϊ!, αὖον ἴἢ6 στγ, “ ΜΥ 

, ΝΥ ἀοά;," οἡ ἴδ οὔοββ. ΑἹ] ἰηΐ8 βῆονβ {δ6 
οἰ αϑι οἱ ΕΥ̓ δηὰ ΔΌβο]υΐο ἀορὶμ δηὰ νἱρονς οὗὁἨἩ ΗΪβ ἴῆποῦ 
116. ἽΝ 6 ἀἰδεϊιρυΐδῃ ἴΠτθο στοαῖ ΘΟ οἱΒ δὰ ὑσὶ απ ρἢ8 
ἴῃ μα ραβϑίου : 1. ΤΠ Υἱοίοσυ οὐὸν ἴδο ἰοπιρίαἰΐοι 
οὗ [86 Κίηράοπι οὗὨἨ ἀλγκη688 ἐπ ἢ 5 ϑρίγὶζ, δἱ ἴμ6 ἴη- 
Βα ςα οι οὗ ἴὯ6 ΠΟΥ ΒΌΡΡΟΡ (Φοδ χὶϊ!. 81); 2. 1868 
νἱοίοσυ οὐοῦ ἰστιηρίδιίοη ἐπ ΗΠ 8 δοωΐ, 'ἰὰ (ο  ββϑιηδῃθ ; 
8. ἴ.ι6 ΥἱοίογΥ οὐοῦ ἰοιιρίαιΐοη ἐπ 8 δοάϊϊν ἔα, αι 
186 οτοβα. 8686 ἔμγοθ στοδὺ οὐὔἱϑ68, ἱηἀθοα, ἃγὸ οὶ 
[0 6 βοραγδίθα δΟϑιγδοι νυ, 88 10 ἴῃ [06 ὁ10 6886 ΗΪβ 
δριγὶϊ ΟὨΪΥ τγὰϑ ἐγ, ἴῃ 86 οἴμον, Ηΐβ βου], οἱο. Βαὶ 
[δ6 4ϑβδυϊ: ταδᾶθ [86 ᾿ϊἴε οὗὁἉ [86 δρὶτῖϊ ἐῃ6 πιοάϊυχα οὗ 
ἘΥδὶ ἰπ [ἢ 6 ὁΠ6 6886, ἰῃ {80 ΟἴμοΣ, 86 116 οὗ [86 βου]; 
διὰ [6 νἱ᾽οίοῦτΎ ΒΟ ργοοθάθα Ὀθοᾶσθ 85 δανδηίαρθ 
ἐπ ἴπ6 οομῆϊοὶ το 90] ονγθὰ, Απὰ εἰιῖϑ ΒΟΥ 68 ἴὸ 
ΒΏΟΥ {μ6 τοι] ἱπηροτὲ οὗἨ [Π6 βρϑοὶδο βὰ οὗ 1}6 
βουϊ οὗ ουν οτὰ, [18 ἰπ 115 πδίατο ὁ οὗ ἔῃ ἀθδρ- 
6ϑὲ τηγβίοτίοθ οἵ [86 ΘΥ̓ΔΏρΘΙο ΠΙΞΊΟΤΥ ; Ὀυὺ ἰδ τϑοοΐνϑϑ 
ΒΌΤΩΘ ΚΝ ἔγοτα [86 ροκίτοι οὗὨἨ [88 βου! -οομῆϊοί Ὀ6- 
ἴποοι ἰδ Βρί τὶ οπῆϊοὶ δῃὰ (8λ6 οοηβίοῦ οὗἉ θΟΟΙ]Υ ἀ 8- 
ἔγϑβϑ, ἔγοιῃ ἰ18 σοϊδίΐοῃῃ ὑὸ {86 ἐδιιρίδιΐοι ἰπ ἴἰ86 τὶ 
ἄοτγηοβδ, ἀπὰ ὉΥ ἀοβηϊία ἀθοϊαταιίομβ οὗ Ομ τίβὶ Ηΐτ- 
Βοῖ, [Ιπίογργθίδι οι :---ἰ. Οτίχοη, 226 πιαγίψγίο, ο. 
49: Ομ γὶβιὶ ἀοαίγθα ἃ γοῦ ἄθορορ βυδουίηρ : ΔῈ δϑβοοίϊ- 
ΘΔ δἰραϊποὰ τίον.  Οὐπίγα Οεἶδισα ; Ηθ που]ὰ 
Βανο δυογιθα (ῃ6 ἀοβίσιοιίοπ οἵ Ζογαβαίθῃ. 50 Ατὰ- 
ὈτοΒβο, Βαβδὶ!, Φοσοῶθ. 2. Ηδο βυδογοὰ [Π6 στ οὗ 
Θοὰ ἴῃ ουν βίθδὰ δηὰ οὺσ Ὀθθδ!ῖ ΜοΔ ΘΟ ΠΟΣ : οασμῖΖ 

ἰὼ 1 εὶ ργοείγαίμδ οογαηι ἀίογτιο Ῥαΐγε, δοηδθη8 
ἐγαπι αὐυεγδιιδ ἕωμα οἱ Ἠϊεα .ς ΒδὺῸ Βα δοῦ, 
“ [6 συρ οὗ ττϑῖι.᾽) 8. Απβ80}}85 οὗ 8611. Κηδρῃ : 

- [Οτίχζοη οχρίδίηϑ [ὴ6 σοσάὰβ: “ Αγ δοιῖ ἐξ μρβάζας ἐρᾷ 
φοϑοΐο ἸδαῦΝ. δον ἰ5 Ὀδσθη ἰῃ τηὸ. Ὀὰΐ ποῖ [0 Θηάῃτζο [0Γ- 
ουϑῦ, Ὀαὲ ΟὨἹΥῪ {1 ἴ86 Ὠοπτ οὗ ἀθαϊἢ; ἩΠΘη 1 884] ἀΐ9 ὉΣ 
δἰ, ἶ δῇδ!} ἀϊϑ δῖδο ἴοσ δὶ ϑοσζουγ, τγλο89 οί ΠΗ ΪΉΧ8 ΟΠ ΔΘ 
ἔῃ τ00."--Ρ. 8.] 
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“ΤῺ ἰαβὲ δια τηοϑὲ ἐθγτὶ Ὁ]9 αἰδοῖα οὐ [6 Κίηραοτη 
οὗ ἀδνκη688, ἴῃ το [6 ῥγΐηοο οὗἨ ἀδθαὶ βουρὰξ ἰο 
τοδὶ ἔσο Ηΐτὰ ἰδ6 νυἱοίονγ." 4. Εὐτασὰ : “Ηἰβ 
ἰρο Ὀησ ἰπ οἰ μβοιηδῃθ γγὰ8 ποὶ ἀγϑδὰ οὗ ΗΪ8 ευἴ- 
οτίηρα, Ὀαὺ τᾶϑ μαζὶ οὗ ΗΪ8 ραββίοῃ 186]. 1ὲ νγγὰβ ποὲ 
ἃ ἰΓΔΩΒΟΘΗΘΘΗΪΔ] δηα ΘΧίΘΓΏΔ] ἀδβυτρίίοῃ οὗἉ ἃ ἴοσ- 
οἶστι συ, Ὀαΐ ἃ οΘοπογοῖθ δσρθγίθῃοο οὗ ἴδ ἔὉ}} ἀπὰ 
οδοπορηιγαϊθα ροῦχα ῦ οὗ ἐπ6 που] βἰη.,) ὅ. ΟἸϑηδυ- 
86}: Αοἴυδὶ δρδπαοησηθηΐ οἢ (Π6 ρατί οὗ αοὰ : ἐδ9 
Βυτήδῃ ψυχή οὗἨ 4688 ΔΙοῃθ Μὰ8 ἴῃ σοηῆϊοί ὨοΓΟ, 
Ὑ116 [6 ἔὍ]η688 οἵ [ἢ6 αϊνὶπο 116 δὰ πίὶϊ πη άγατ. 
6. Βαϊομβ ϑιβ ̓ ἰκο ΤῊ ἱο88 ἀπὰ Ῥδυΐυβ σοῖον ἰΐ ἴΛὸ ρὴγ- 
8108] 1Π|π688 δῃὰ ὀσῃαυβίάοη," τὸ το Βοδυδίον δα 8 
1η6 αἰπίσοβϑ οὗ δρδπαοῃσηθης ΟΥ̓ ἔτποηβῇ 1. 6 
͵γοῖϊο : Ερλὺ οὗὐ ἀθδίῃ (“ἃ ΤΟΓᾺ] ἩΤΘΔΙΚΏ6Β8 1 3). 
8. Μαψον : Ηοιτοῦ δὰ βῃπ ον ἰῃ οοη οπίΐηρ [86 ἰοτ- 
ΤΟΥ Οὗ βυοῖὶλ ογυοὶ βυδοτίηρθ δηὰ ἀθδίῃ. ταοθὶ 
τηοάστπ ἱηἰογργοΐοσθ ΝΘΔΠΟΘΣ ὈΓΟΥ͂ΘΒ ἀρδίπδὶ Ξίγδυβα 
[δαὶ ἃ οὔδηρο οὗἉ [θο]ΐηρ ἰῃ ἴμ6 116 οὗἩἉ ἰδ ϑανίουν ἐ8 
ὉΥ͂ ΠΟ Τ68}8 ἱτῃργοΟῦ8 ὉΪ6. Βιιῖ νγγχα οδῃμποί δαϊηϊ 8 
οὔδησο οὗ πουλί, Ἰοαβὶ οὗ 811 ἃ οὔδηρο οὗ 86 ἔμ π68- 
ΤΉ ΘΏΆ] ἐπουρῃίβ οὗ ΗΪβ 6. Α Βυρρ!]οαοι ἴθ ἰπ6 
ἴυγοΐῃρ ΔἸΤΑΥ οἵ (16 βυδογίηρ οὗἩ ἀθδῖι, ουΘῃ 88 ἃ οοῦ- 
αἰ οηδὶ δῃα γοβὶσηθα τγϑασοϑὶ, 18 ποί ἰο Ὀ6 ἱτηαρί ποὰ 
δίνουν 80 ἸΏΔΩΥ ἔοσοΔ ΠΟ ΠΟΟΙΏΘΩΐ8 οὗ ΗΪδβ ραϑββίοῃ, δἷ- 
[6 6 ᾿πδβιϊταξοι οὗἁἨ [6 ΒΌΡΡΟΓ, δηἃὰ ΗΪ8 σοι ϊ πῦδη σα 
ἴῃ [π6 Βα6ῃ6 οὗ ἀδῆροῦ δ Οθι βϑοῶδηοθ. ΤΕ που]ὰ 
60 ἴο τη8Κὸ 688 αἰ ΓΘ Ο  οοπίταάϊοι Ηΐπλ861. ΤῊ 
ΔΩΟΩΥ͂ ἴῃ ἰδ  μβοσλδῃ6 ἯγἯἃ8 ποὺ ἀγοδα οὗ [6 ΔΡΌΠΥ ΟἿ 
Οὐδ ναγυ, Ὀυὶ 1 τὰ ἃ δρεοὶο ὐοην οὗἉ 1861; (ῃότο- 
ἴοτο Ηδ Ῥγϑυβ, δοοογάϊηρ ἰο Μίανγις, (αὶ, ἱΥ 1 τοτθ 
ΡοΒβὶ Ὁ16, (6 ΒοαΣ οἵ ἐλδ βϑυδοτϊησ ταὶ ον Ρ488,---αἰτὰ- 
ΠΑΡΙΥ 88 πῃ ΦόΒη. 

10 τᾶβ ἴ86 ΠΟ οΟὗἨ Π81161685 γΟΘ, οὗἩ δὴ θχοΐίθ- 
τοῦ δῃᾶ οοτηγηοϊίοῃ οὗ 8ο0},} ἰπ πιο ΗΠ πουϊὰ 
Ποῖ ΔΌΡΘΔΡ Ὀσίοτο ΗΪ8 αἰδοῖ ρ]οβ, ἰπ νοῦ Ηθ οου]ὰ 
πού ΔρΡΘΑΓ Ὀοΐοτο ΗΪ8 ϑῇθυῖθϑ. 1. 1 νγᾶὰϑ βοὴ ἤγβὶ 
8 Βροοῖβο οοηπὲοέ ΟΥ̓ δουΐ (“ ΜΥ 800] 15 δΒυττουπαοα ὈΥ 
ΒΟΥΓΟΥ͂Ν,) περί λυπο:) : ΗΘ γγ7δ8 ἀϑϑϑυ)ρα ὈΥ̓ 186 Βονοῖ- 
6β8ι οσροσίθηοο οὗ τγοϑ δῃὰ ἀϊβίγοβϑὶπρ δηχίοιγ. αἀπὰ 
τιῖβ ἀΐβροβϑβ οὗ 186 ορίῃηϊοπβ οὗἨ ἰῃοθθ ἯΒΟ τῶδκο [86 
βυδοσίηρ οἰ 6 ῬΓΘαΟΤΟΙ ΠΔΠΕΥ ρῃουτηδίίο, Οὐ Ῥγθάοπ)- 
ἱΠΔΏΠΥ͂ ΘΟΥΡΟΓΘα]. 2. 1ὁ 88 ἃ οουπίογρατί ἰο ἰΠ6 
ἰοτηρίδίίοι ἴῃ ἰ.6 πὶ] οττηθθβ. 866 6 ἷν. 18. ΟἸὨτίδιὶ 
ὙΔ8 ἰοαριθα ἴῃ ἴδ6 ὙΠ ΘΓΏΘΒΒ ὈΥ̓͂ [Π6 Ῥϑουαο-τ  688ὶ- 
8Ϊ6 8 σΒΓΏΔ] ΠΟΡΟΒ δηὰ ἀσδβῖροα οὗ Ηΐβ ρϑορῖΐϑ, ἴῃ 
σομηθοίίοι τ [86 υϑηΐι 68 οὗἩἨ ἰῃ6 ποιϊὰ. Βευϊ ἴῃ 
Οοιδβοίθθηθ Ηρ νγχ88 ἰοτηρ δα ὈΥ̓͂ {06 ῥβουαο- ϑββίδηΐο, 
ΘΑΤΏΔΙ στοῦ δηὰ αἰβαρροίϊησηοηΐ οὗ ΗΪ5 ρϑορῖθ, δὰ 
186 τΟ]Θ Τα ΪΒΟΥΥ οὗ 116 ποι]ὰ, το ου]τηϊδιοα ἴῃ 
ἐῃ6 ἔδασία] ἐγ ΠΟ ΥΥ οὗ Φυάδβ, δια τουθα]οα 1.561} ἴῃ 
ἃ ΤῊ] ον ἔοστα ἴῃ ἰΠ6 δ] οορίηρ οὗ [μ6 αἰΒοὶρ]68 ἔῸΓ ϑοῖ- 

5 [1 Θοττηδη: ζὄγρονζέολο Αδοραπηππισ, Ὁ 16ἢ 16. ἐπδῖ 
ἘΠ6 ΤΟΥΘΙΒΘ ΟἵὗὁὨ " ΘΟΓΡΟΙΘΩΙ ἐπέθηϑέέξν 7 6οἰἐπ0.,," δὲ ἴῈ9 ἘΚΙ πὮ, 
οὐ οη σοηᾶογ ἰϊ.-- Ρὶ 8. 

 [Βοπδη. ἰῃ ἷβ Ζέ 0 «ἴοδια, οἷν. χαὶ!. δὰ ἀβ ἐδ δδὰ 
ΤΑΘΙΔΟΥΣΥ͂ οὗ “16 Οἰθδὺ ΤΟ πηἴδ  η8 οὗ 68|1166, ὙΠΘΤΟ Ηο εαἰσχὴς 
δυο τσουϊροϑῃοὰ ΗΠ Π|56}7: ἴθ6 νἱπογδγὰ δηὰ χ.ϊσοο, Ὁποῦ 
ὙΒΓΟἢ 6 πιίχδν ανο Ὀδθη βιδῖϑα : δηὲ (ἢθδϑγ, ἢ δ ἢ) [9 
Ομ Ως τηδί θη τ μὸ τίσις ΡΟ Δρ8 Ὦδνο Θοηβθη ῖο Ἰονθ 
τῇ ̓ ἧ ΟἾΪΥ 8 ΕἾἼΘΩΘΝ ΠοΥο] «ὙΓΣΙΟΣ σουἹὰ Ῥγοίδηθ [818 88» 

οἵοὰ βοϑὴθ ὈὉΥ͂ δι1:6 ἢ} Θγοῖΐα δοη 1 πρηϊι δὰ. ϑηδη ρἶδοοα 
ἴδ ΔΡΌΩΥ ἴῃ οἰ βοὴ 8 ΒΟΥΘΓΆΪ ἀαγγ8 Ὀοίογο [ἢ πίρηϊ οἵ 
[86 Ῥαδϑίοπ, ΘΟΠΊΓΆΓΥ ἰὼ [Π6 ΠΠΒΠΙΓΏΟΠΒ ἐρδΕ ΠΟῪ οὗ 1.9 8γ- 
ΠΟΡ ἰδῖ8 38 Ὑ76}} 88 ἴῃ 9 ἰπηοτγϑηῦ ργοΟΌΔὈΠ ΠΥ οὗ [09 οδδο. Βυϊ 
Ξ ορίμ!οηδ οὐ διιοὶ δυο δσὸ νογ ποιϊδίης δὲ 4]}.-- -Ρὶ 

5 [πὶ Οσοστηδη: Οδηιελδογδολίδέσγωλρ. Οεηνζδ, ἴ8 Ὧοτο, 
ΗΚ ἔμο ἀτϑοῖκ θυμός (ἔτοπι θύω, ἐο περι ὁπ, ἰο δέοντα; ἴο 
δον ἐπ ϑας 8). ἴη9 ἰππηοδῖ βουΐ, δοὸ [29 ὑγίποῖρ]ο οἵ 18, 
[οοἸησ, δὰ τδοηπκχδξ, ἜΡΟΝ 88 ἴδ δοδῖ οἵ δίγοηχ ἤδοϊ ἢ 
δηὰ ρββϑίοη. πὸ ΕΠ ηὃ. οαἰ το ΟὈ] οταῖοδ ἐμ πηρδηί πη 
189 ὉΠΑΙ͂ΠΑΙ ὉΥ [υτηῖπς ἢ [ἴω : ρὲ απά 
ὙΓΠΙΟῺ [5 0 ἘΣΘ] οη δὲ 1}1. ὙΠῸ ποχί δοηϊθησθδ ΔΤῸ 8 
ΤΔΟΓΟ ἀἰυἱοὰ δηὰ τυ] αϊοά, ΟΣ Θπ το} οὐ εἰς 4.---Ε. 8.} 

αγαδοόπι 



δὲ ΤῊΒΞ ΟΘΟἙΙΡΕΙ, ΛΟΟΟΚΟΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΕΕΥ. 

ΤΟΎ. ΤὮΘ νἢ0]6 ἰδεηρίϊης ροτον οὗ ἴπ6 ἀδδρογαίίοι 
οὗ ΒυτηδηΐΥ ργοδβοὰ δδγὰ ὑὈροὴ 9}6608: (μεὶ νδὲ Ηἰδ 
λυπεῖσθαι. Απᾷ ἴῃ Ηἶδ οὐσῃ ἰηίογηδὶ ἀοίθηοο Ηδθ 
βιοοὰ δἱοπθ, ἰηνί χζογαϊδὰ ὈῚ ὯῸ δγιωρδίῃυ διὰ μοὶρ οὗ 
Τοογίδὶβ : (δὶ τ Ηἰδ ἀδημονεῖν.---ΟΟἴΏρ. ἴβ6. ἰχ ϊ!, 
8. ἴῃ (δἷδ ἱδπεηριδίίοη ἰπγουσῇ (Π9 ἀοδραὶν οὗ ἢυ- 
τηδεΐὶγ ἰδγ ἱπάθοά (86 δίγθησίῃ οὗ 186 Βεγοεδὶ δδϑδ]ὶ 
οὗ ΒοΙ ἢ Ῥόνοῖβ προ Ηἷδ Ἰοποὶν δου, [τ νδδ αἷϑὸ 
ἴδο ᾿υάστηοπὶ οὗ ἀοά προρ δυπιδηΐ τ οι 6608 
ὀχρετίθποοὰ ἱπ Ηἰΐδ 80}] ; ποὺ Οοἂ᾿Β ἰμάρταοπί ὕροη 
ἩΪπιβοὶ ἢ, Ὀαὶ 8 ῥυδετοοαὶ ΡΟ Βυμπηδηϊςγ, ]οἢ Ηθ 
τοοοϊνοα ἰπὶο Ηΐδ οὔσῃ δουϊ, πῃ ογὰδν ἴὸ τ ηῖο 
τοὐἀαεηρου, Οὗ [δὸ ἔοιτηοῖ---ἰδ6 ἀοδραὶν οὗ ἰὴ ποτὰ 
---͵ὁἼ’υάδε᾽ ἰΓΟΘΟΠΟΓΥ τᾶ ἰδ οοπορηίσαἰδὰ δηὰ ἰοστὶῆο 
χργοδδίου : ἐὺ νδ8 ἴ8:6 ἀοιηοπίδο ἔγυλὶ οὗ εἰ ἀοτηοηΐδο 
ετἰοἴ, δὰ δοὶ οὗ τηδὰ οοηῃίειωηρί οὗ Βαϊ γδίΐοῃ δβὰ οὗἁ 
θ61[. Ηδποο ἴδο Τ,οτὰ ἀρδίῃ δ 68 ἤόγα ἴο ἴΠ6 ἰγαὶ- 
ἴον (νοῦ. 46). ΤῈ ἔοι ἀου!]ο- θεῖγαγαὶ οἵ Ηΐβ ρθο- 
[δ δηὰ οὗ (6 νιίοἷο πονά οοτωμλ θὰ δραΐημαὶ Ηἰ8 

8, ἨΔ ἰῃ6 οχίγοῃο βυδογίηρ οὗ [6 ϑανίουνγ, (86 
ΔΒ] πποπὶ οὗ Φοθορὶβ ἰγρο, 60] τῖτπ ἔραγέυὶ ἯΣ Τα 
οὔ ἰβ ραγὶ ὮΥ ἷδ Ὀγοίποτβ (ὕφη. χὶϊὶ, 21). 8 
[0 ΔΙΌΩΥ οὗὨ 76δυ8᾽ δβουϊ ἰῃη (Π6 χαγάθῃ πδϑ γοϊδιοὰ ἰὸ 
[80 ἀοδραί τί ηρ ΒΟΙΤΟΥ οὗἨ (86 που], 68 1}9 νΥἱοίοσγ ἰῃ 
(δος τὶ] ἀοΥτιοδ8 τγᾶϑ σεϊδίθϑα ἰο (86 δηιοίηρσ δῃὰ ἀἷδ8- 
καϊδοὰ ̓ ὑρμεννα οὗ (ἷδ8 πουϊὰ. 

8. Δοέ αε7 οἱ, δωί ἘΕ ΤΟΝ ΜΗ ΟΠρῦδεα ἴο 
ἴδ6 Μοποίμοῖϊθ ογοδυ. ΤῊΪΒ ργοβοῦνοθ (86 γα 
διὰ {τ||}} μυμηδη οἰαγαοίοσ οὗ Ηἰ5 οοπβίοϊ, πἰϊπουὶ 

ἱπρ Ηΐδ6 οομδίδηι δοοογάδῃοθ ἴῃ 4}} ἰὨϊηρα 
πὰ 186 π|}} οἵ (9 Βαΐίμοσ, Οοπίγακιὶ δὰ βυβροηδο 
ἀο ποὶ διβουηΐ ἴο οοπιγδαϊσύοη. Ὀθγθηοο 8 ποὶ 
ἀϊδοοτά. “3.6 ἐπ ἀδθογϑοδ οὗ ἰδ6 Οουμοὶ! οὗ σοπδίδη- 
ὨδορΡΙο, Α. ν. 680. 

4. ΟΒτίϑί, ἰῃ Ηΐδ {ῃγοοΐο ἃ βαυρρὶἰοδίίοι ἴῃ Θοιἢ- 
ΒοΙηδπο, ρογίοοϊοα ἰδ ἀοοίτίπα οὗ »γαψόν, δθὰ βδῃο- 
εἰβοὰ 6 ᾿γδγϑῦβ οὗ εκἴπποσθ. Ηΐ8 μοι το τβο8 ἔτοσω 
186 Ν]} ἐχρτγοδβίου οὗ Ηἰβ ποῦ ἴο 1π6 ἔ]} οχργεθδίου 
οἵ Βυθτηϊβαίου ὑο (86 ἘΔΙμοΥΒ πὶ]. Απά ΗΪ8 Ὀεΐῃρ 
διοδσαὰ οοῃβί βιὰ ἰπ ἰὴ, ἐμαὶ ἴῃ ἴῃς ἘΔΙΒοσ᾿ 8 δἰγοηρίῃ 
Ηδ ἀτδηὶς [8 σὰρ, δῃὰ δη͵ογοὰ (86 ρογίδοϊ βϑουγιιν 
οὗ νἱοίοτυ Ὀδίογθ ἐδ διιασροθὶ οοηβίοὶ ἰοοῖς ρἶδοα. 

ὅ. 1ὸ νὰϑ ποῖ [86 ὑΡΟΒΔΟΒΟΓΥ οὗἩἨ Ζυ88 ἰῃ 18 οχίον- 
Ὧ4] αϑροοὶ, Ὀαὺ ἰμδὲ ἐγοδο ΤΥ 88 [80 οχργθδθβίοῃ οὗ 
86 ἀἰποὶρ]68᾽ δπὰ [6 που] Β ΒΟΙΓΟῊ διὰ ἀϊβαρροίηϊ- 
τηθηΐ δῃὰ οὗ (δεῖν ἀοϑραὶν οὗ ΟὨγίδὶ Β Ποῦον πὰ τῖο- 
ΤΟΓΥ, ὑπαὺ δοηδελαϊοὰ ἰῃ6 ἱοστρίδίίοῃ πο (6 δὅαν- 
ἰοὺγ Βοῖὸ βυβετοά. Βυὲὶ Ηδ μαά οὐδγοοσῃηθ [818 Ἰϑιὴρ- 
ἰαἴὔομ δἰγοδάν, νυ θη (86 Ἔχίθγηδὶ δμὰ δοίυδὶ θοίγαγαὶ 
ΟΔΣΙΩΘ ὍΡΟΣ Ηΐπτη. ᾿ 

ἨΟΜΠΙΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ι. ΤῊΣ Ὑπο ΚεξοτΙονβ.- - Το ἔτοτα (86 
ΒΌρρον ἴο οἰ μθοῖηδῃθ ; ον, βρίγιἴ.8] ἰηνιρογδαιΐοῃ 6 χ- 
Ῥευϊοεποοα ἴπ 80 ὙΔΥ οὗ ἀυΐϊγ: α, ΤΏΘ Δρροϊπίσησπὲ 
οὗ ϑρίγίζυαι] βιγοηρσιῃοηίηρ ; ὃ. δοῦν ἰ0 8. ἀχρογίθπορὰ 
ὉΥ ΟἸγβὲ δηὰ ὮΥ Ηΐθ αϊβοὶρ]68.--- Το παγηϊηρ νοΐοο 
οὗ [μοῖρ Μαβδίϑν Βοδγο Υ μοαγὰ δι βὶ [ἢ 6 ΘΧργ ββ: ἢ 8 
οὗ 186 ἀϊβοί ]68᾽ βο οοηβάθῃοο.---Ὀἰνίηο δηὰ Πυμηδῃ 
ΟΔΓΘ ἰῃ ὈΓΟΥΪ βίου δ ηδὲ α8880}}}8 δἱ μδηὰ: 1. Ομ σίβι 
ἷα σδτοῖιϊ, δηὰ ὑμογοίοσο ἔγθα ἔγοσῃ Ἵσϑγὰ: 2, ΗΪβ αἀἷδ8- 
οἷρ]ο8 τοῦθ οϑγοὶθϑα, δηὰ ἱβογοίοστο ὑυτάοποὰ σι ἢ 
ΟδΓῸ Ἀπὰ δηχίοιγ.-- -ΟἸ τίδὺ ἰὴ ΗΪ5 ποῦῖκ οὗ τοἀοιηροη 
ΟΥ̓ΘΓΟΑΙΩΘ ἴδ ὉΠ ΔΙ Π ] 688 οὗἩ ΗΒ ἀἰϊδοὶρ]θβ : 1. ΤῊ ον 
ὉΠ] οὗ ἴῃ 115 ργοδυτηρίίοη : 2. (Ποῖγ 6] οΓ ἴῃ 18 ἀθ- 
ΒΡΟΠάρΏΟΥ.---Τ δυάάοη ἀπα ἀδοίδβίνα τγηὶηρ-ροἰηῖ : 
1. Οἱ ἀοβύῃγ ; 2. οὗὨ δαὶ ϊηρ: 8. ΟΥ̓ [Π6 ἴββιι6.-ΤῊ παίοῖ- 
ΤΩΔΩ δηὰ ἰῃ6 ΔΙ ΡοΓ: 1. ἀρὰ δηὰ τηθη : 2. ΟἸἘτίϑὲ 
διὰ {86 ἀἰδοῖΡ]685 ; 8. (6 Βρὶτὶὶ ἀπὰ [Π6 ΘαΥὮΪΥ οδγοδ. 

Π. ΤῊΣ ΣΑΥ τὸ ΤῊΣ ΜΟΟΝΤ ΟΣ ΟΙΙΤΕΕ.--- ΤῊ οτο- 
δῃπουποοιηοηΐ οὗ ἰδο 1 ,οτὰ, δὰ ἰδ ἀπθοϊϊοῖ οἵ ἰδς 
αἀἰδεΐρ!ς8.---ΤῊο αρὶτὶς οὗὨἨὨ ἁ ΟἸμτίδὶ δῃὰ (Π6 βρίπϊ οἵ 
δοτίρίυγο οὗ ὁ δοοουὰ ἰὴ ἱδμεὶσ ἱπάρστηδπὶ Ὁρου (δ6 
᾿ΘΑΚΠ6686 οὗ Ὀ6]ἸΘΥοΓ8.--- 0 Ῥτγοϊλΐδο οὗ δβεοΐῃρ (Βσεη 
δραίη ἰῃ Οἀ411166, θουπὰ υρ πὶ ἰδ Ρτοάϊσῦσῃ οὗ 
(ποὶς οοτοΐῃρ [Ἀ}}: 1. Α ἰοδπιοην οὗ Ηΐδ δυρτγεῖιο 
ἴορὸ δον Ηΐθ Βοισοῦ: 2. οὗ Ηϊ5 οοππυοὰ ἕδἰξν- 
ἔαϊηοδο ἴοὸ ἰδο ἀϊδοίρ᾽οβ ἰπ ἐμοὶ νανοσίηρ .---ΤῊ 85. 
ΒΌΓΘΠΟΟΒ οὗ Ροΐον.---Ηἷ8 βοϊ οϑυιρίδοοιὶ Ὀοδδὶς ἰδ 
ἰοϊκοῦ οὗ πἷ8 ἀδερ ζ8]].---- Μασὶς ᾿ἷβ ργεδασζηρίῃουδ δὰ 
Ὀοαδίοα δυροτιίοσίγ: 1. Τὸ ἰδ δποζηΐοα: 2. ἴὸ ἰδ6 
οἶδας ἀἰδεὶρο8.: 8. ἴο (6 γή ρόδες, ὀγθιὰν οὗ 6 Με. 
ἴδγ.---ΞΙΓοΏΣ Ὀγοίοδβί ΟΏΒ, τοϊβοσαῦϊα ἃ δ ΤῸ 
ἰοεδὶ ὉΠΠΟΪΥ οοπίοποη οὗ [86 αἰδοΐρ]64.---ΤῊ τοδϑν 
ΒυΓ6 Οὗ ΟἿΣ ἴα]80 βοὶ “δα ἰπδιίΐοη ἐδ6 ταθδδυσε οἵ οἂσ 
Βυταϊδιίοη ἰῃ Ιἱΐ6.-Ν ρ! δὰ 16 οδξεηςο.---Τ8ὸ 
διγοσιὶ οὗ δάοῖγ ποσὶ οδῃ Ἰοοῖς ὈΘγομαὰ δῃὰ οτες- 
Ἰοοὶς (6 οὔξδηςο οὗ ποδῖζποββ, δῃὰ ἰαγη ἰὲ ἴἰο βαϊτϑ 
(ἰοη.---ΤΊ ὁ οὔδηοθ οὗ υϑδίζηϑδβϑ (Ροίογ), δὴ ὰ ἰδ6 οἵ: 
ἴθῃοοσ οὗ πίοϊςοάποδδ (δ υἀδ5). 

ΠΠ. Θκτηβεμανε.--- 8) Μουπὶ οὗ Οἷϊνοβ δπὰ {86 
ΟἹ Ρυεββ (Ἑδιββοιωδῃθ), δυτωθοὶβ οὗ (6 ῥγοάἀυςσῦοιυ 
δῃὰ τηδίτγὶὶγ οἵ (86 Ομ γίδύδη 1ἰἴ: 1. ΤΊ τωουπὶ ἰδ 
ἃ ἄσυτε οὗ ἴ6 Οδυτοῖ, ἱπ ποῖ (ἢ 6 δρί τί [Δ] 16 
ΟΝ; 2. [86 οἱ - Γ688 5 ἃ ἔσιτγο οὗ δυδοτὶ διμὸν" 
ΜΠ ο 86 Βρί για] 116 18 οΥ βοῖ 
ὈΕΒΊΕΤΟΕΙ ΠΗΡΕῚ Ὁ ὍμτΩΣ, ᾿ῆσδποα οομποοϊρὰ 
πὶ ἰδ6 Μουπηί οὗ ΟἸΐνεα: 1. ΤΊιΘ μα πο ΣΥ ἰηὶο 
ΦοΓΌδΔΙ ὁπ : 2. ἀοἰῃβοίωδῃθ : 8. (Π:6 δδοδιδίοῃ.-- - οἱ - 
ΒΘΙΏΔΏΘ ἴ86 ἰυτηϊηρσ-ροἰπὲ Ὀοϊπθοα ἰἢ 6 οἹὰ διὰ (89 
ὩΘῊῪ Ῥαγβαΐβε.-- -Ἴ πὸ τόϑοστο δὰ (6 ἔτη] αυὶγ οὗ 
Φεδυδ ἰῃ Ηΐβ Δροηγ.--- Το ΘοὨοοδ τ οηὶ οὗ [μ6 δρόηγ: 
1. 10 18 δἰιοχοῖίδον πίοι ἔγοτῃ ἰδ ποιὰ: 2. 186 
Κιθαῖον πα οῦ οὗ ΗΪ5 ἀἰβοίρ᾽θβ 866 ΟἹΪῪ [86 δἰ οὗ 
(815 βυδογίηρ ," 8. (86 οσομβάρηϊεαι! Οἴθ8 ΟἿΪΥ 866 ἰξ ἱπ 
διγδζοιηοηὶ δὰ ἰγοτι Ὀ πρ : 4. ΟὨΪΥ αοἂ νἱενβ Ηΐπι 
βἰγοϊομοά ουἱ, 185 ἃ ποστὼ ἰῃ ἴπὸ ἀυδὶ.---ΤῊ) 6 βΒοὺ] οὗ 
Φεδυδ ορργοβδοὰ ὈΥ ἐπ ἀἰδβίσοβδβ οὗ δὶ], δηὰ Ὀεσγεῆ οἵ 
186 ΒΟΙ͂Ρ οὗ 4]}.---Οὐ, (88 δουὶ οὗ ἰδς δροηϊζοα ἰσεδὰες 
οὗ [δὲ πίμοργοθβ (188. χἢἱ, 8); δἷοῃο ἰῃ Ηΐ8 βαβος- 
ἴῃς, ΟΥ̓ῸΣ ὙΠΟΙ 411 ἰμ9 ὈΣΠοτβ τοὶ] (8. χσῖϊ 21 : [μα. 
ἰϊν. 11); γϑαίρηῃϑα θαϊίγεὶυ δηὰ πἰάάοη ἴῃ 
Εἰμὶ (6. χχυΐ!. δὅ).--- ΗΠ οὐν ΟἸσίδὶ ἴῃ 1806 ραχάδῃ ογεῖ- 
ΟΔΠ16 (ἢ ΒΟΙΤΟῪ Οἵ 81} {πὸ ποτ]ὰ : 1. ΠΌτηδη ΒΟΙΤΌΝ, ἴῃ 
ἐϊ8 ναΐῃ ἱπλδσίπδίοπβ διὰ ἀοδρδὶνγ; 2. ἀν δῇ ΒΟΙΤΟΝ, 
ἴῃ 118 Ὀδίγαγ αὶ διὰ τηοοϊοτγ.--- 86 οομβὶοὶ ἴῃ ἴδ π|Ὲ 
ἀοσποΆ8, πὰ [ῃ6 σοηθίοϊ ἰπ ἰΠ6 ρατάρῃ.---Τα ἰἤγεθ 
τοδὶ οοῃβίοίβ οὗ ς808: δὲ ἰ86 δυρρες, ἰὰ ἀεἴδδε- 
ΤΏ8η6, δ Οἢ. ΟΔ]νΑΓΥ.---- οἰ δοίωδηθ δηὰ ΟδΙνασ,.--- 
ΤΏ ΒΟΙΤῸΣ οὗ 6808 ἰῃ ρτοβρϑοῖ οὗ Π6 ἰκἷδδ οὗ Φυὰδλ. 
--Το Φυάαρ- Καθ ονοόγίλοσγο ἴΠ6 Ὀἰξίοτεδὶ σαρ οὗ 186 
Ιμοτὰ δπὰ οὗ Ηΐβ σμυτοὶ.---ΤῊο που] γαγο Ηΐτὰ ἰοἱἷ : 
Ηἱΐ8 αἰβοῖρ!οθ σαν Ηἰΐπι ἰγουῦ]ο.---Τς δαδοτίηρ οὗ 
ΟἸγῖδὶ ἰῃ6 βυδοτὶηρσ οἵἨ ὈυοδιΥ ΒΥτρδίθ πὶῖὰ ἰδ 
Ταΐδουυ οὗ ἰδ ποῖα: 1. Ηφ ἔδοὶβ 1ϊ8 ρογίδοϊὶ ποῦ; 
βοῦοο Ηἰβ ευδοτίηρμ. 32. Ηδ δχρογίθηοεβ (86 πβοὶδ 
ΡΟΤΟΡ οὗ δἷπ ἰπ (8 ποθ; ἤοησθ ἴδ ἀγοδὰ δϑβδυὶ 
δὰ οομβίοι, 8. Ηδ Ὀορίμβ ἰο ὀσχρίαϊα 1ϊ8 τοῖο ρὲ 
ἴῃ (8 γοϑ: ἤθῆςθ Ηἰβ ρογαρνοσίηρ ῥγᾶγοτσ.--- ἔτη ἴω 
(06 ἀχουῦ οὗ ΗΪ8 βου] Ηο ἰ8 [6 ΟὨτίβι : 1. ΤῊ ῥτὸ- 
Ρμοᾶσ Βονοϑῖοσ οὗ 4}} (6 ἀδρίἢβ οὗ τωδῃ Β τη ϊβαεῖΥ : 
ὥ. 186 Εἰσὶ. ρυίοβιν Εσχρίαϊον οὗ ἴμοτὰ ; 8. ἰῃς ᾿Ἰησὶγ. 
Βεϊΐνογον ἔσομαι ἰμϑιη.-- - 6 ϑανογοϑὶ βυδοσίηρ ἰ8. Ὀαὶ 
δοὺρ: 1. ΕἸΖοΓΟυΒΙΥ ταοαβυγοὰ ; 2. Βαττουπάοα δοὰ 
αὐοτηοὰ ὈΥ ἴμ6 οὺρ ; 8. Ρῥτοραγϑᾶ, ργοθβεηϊοὰ διὰ 
Ὀ]οββοὰ ὉΥ͂ [86 Βαῖδμου.-- -ΟἸγῖϑὲ ἰῃὰ [86 ἀρρδγοηὶ δῆων» 

“ [1 Θονγδη: 26 δία ν χε Ζωδαρενπ πὰ αἷς χἰδρέῤολοι 
ἐδ, Ἐπ Ῥαδτουοιηδοὶα τ μἰοὰ 1 οκποοὶ ᾿γ δίς ἰα ἔδρ' 
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ἱΠλύου οὗ ἴμο ποτὶ οὐὔ Ηΐδ ᾿ξ : [8.6 βοϑυλΐπρ ἰμνα]ῖ- 
ἀδου οὗ Ηΐδ ταϊβαίου [86 βοοιιΐηρ ἀϊβθοϊαιίοη οὗ Ηΐ8 
ΘΟΙΏΡΔΩΥ : ἰδ 0 ἴῃς βυσουτουΐηρ οὗ Ηΐ8 αἰβοῖρ!68 
ἀπᾶον ρτίοῖ, ἀοθροηάοποΥ, ὅπ βο γοργοθαίΐοι : (86 
Ββοοισΐησ οοηίοιαρί οἵ ΗΪδβ Ἰονε.--- ἴδ (Δ  Πμ 00] Ὠοδγὶ (86 
ἀονα τι (86 οἷἑνο- γάμο εἰσὶ ἀθονο ἴΠ6 ΠοοᾺ8.--- 
Ομ τῖβε ἴῃ Ηἰἱδ στοαὶ οομβῖοὶ οὗἨἍ ὕγαυοῦ : ἴθδοῦθϑ 8 ἴ0 
ΡταΥ; ΤΑΔΪΚ6Β. ΟὟΥ ὈΓΔΥ͂ΟΡ ΔΟΟΘΡΙΔΌΪ : Ἀπ ὈΘΟΟΙΏ6Β 
118 Μοαϊδίον.--- ΓΑ ον 8 τλοδὲ ΔΟΟΟΡΙΔΌ]6 ἴῃ 18 ΔΌ80- 
Ἰαΐα βυδτιϊββίοη ἴο 186 πὶ} οἵ αοὰ.---ΤῊο αἰϑοίρ] 68 88 
1.6. ουϊροδίβ δῃὰ παϊοοσαθο οὗ (86 ΟὨυτοὶ.--- 0 
δἴϑορ οὗ ἰμ6 αἀϊδβοΐρ᾽εβ:: οὐ, [89 ἀοδι! ἶκο ΟΟ]] 4080 
τ Ὡ οὗ ΦΤΌ]]οτγβ ονοτ διγδί θὰ βο] οοηβάρῃοο.---Το ἵπτὸ 
ἀὐνίβίουδ οὗ ἰδ6 ἀἰδοῖρ]θ8: δ ται θῃ-δοιωρϑου ἰοπαγὰ 
το ποιά, δῃὰ ἃ γαίῃ -σΟΙΌΡΘΩΥ δεουπὰ ἰμ6 μοτὰ.--- 
ΤῈ ον δ τοαυοϑὲ ἴο Ηἰδβ ἀἰδοὶρ]68 ἃ ἰοἴζθη οὗ ἰηδηϊΐ8 
Βα ]1γ.-- Το ἰἤτοο ποτὰ οὗ [)6 οτὰ ἴο 186 αἰδοὶ- 
ῬΪ68: 1. Υαϊοι πὶ Μὸ ; 2. πδίομβ [ὉΓ γουγβοὶνοθ : 
8. Β'οθῃ ἢ ποῖ (οί ον τγακίηρ οὗ βἰϑορίησ, γα Μ]]]} 
εἷϑορ 0}}} [6 ἀνναϊκοηΐηρ οὗ ΜΥ γοβαγτθοιο).--- Ἡϊαίολ, 
ἀπά ργαν, Ὀροδαβο οὖ: 1. Τοιαρίαιίοι ; 2. ΘΔ ΚΠ 688. 
---Το ἴῇγοο τ ΐμ65568 οὗ ΗΪδ ἐγαμδβριγαοῃ δπὰ ΗΪ5 
Βυι δου (οὗὨ [86 ρἱοτίουβ Ὀθδῆβ πα ἰῃ6 ὈΪΟΟΩΥ͂ 
Β τ 6Αι).---ΤῊο αἰνίηθ τλδ ΘΒ. τὶ προ ὑπ6 [μογὰ 
σοιμοβ οὖἱ οὗ ΗΪ8 Ὠυτηδη ΒΟΓΙΟΥ͂.---Το δίγθηρίη δὰ 
80 ἀγ ποῖ ἴΔ6 ᾿Βου}] δοαυΐγοβ ἔγοτῃηῃ. Ομ πο 
ἡ ἢ ΘΟ γι ἴῃ δἷ] (τὸ σοηβίοίβ οὗ ᾿ἰΐδ πὰ ἀραίδ, 

ϑεϊοαίίονα ὕγοπι οἰλον Ἡδιονὶοίϊοαϊ Οὐπεπιοτιδαίονα. 

1. ΤῊΣ ΑΥ Τὸ ΤῊΚ ΜΟΥΝΤ ΟΡ ΟΙΙΥΕΒ.--- ϑίαν Κ6:--ο 
Ετοτὰ ΟΥ̓απιεῦ : Ἠθ ἷβ ἃ ἰτυο ἔομ ἃ τῖιῸ ᾿γαττβ οὗ ἀδῃ- 
ον; Ὀσὺ βορῖι διὰ Ὀϊοοὰ ἰδ 6, δηὰ ν}}} ποὶ 
ἴδλίκο παγηΐπας, 1 ΤΏ 688. ν. 8.---ΗΟὟ ΘΘΔΙΪΥ ΤΩΔΥ͂ ἜΥ̓Θ ἢ 
ἐδ Ὀδδὲ τὰ ῃ ἴδρβ6 ἰπίο δίῃ ' Ψ8σηθβ ἰἰΐ. 2.---- Οοἱαπάεν : 
ΤῊ οτο58 διὰ (του ]αιΐοη ἃ στοαὶ οὔδησα ἰῸ [ῃ6 τοϑῖς. 
- Ἀτοίρϑβί οΩΒ : ποῖ ἴο Ῥγοϊῃϊβ σοοὰ ἰβ Ὁπθοϊϊοῦ; τὸ 
Ῥγογαἶδβο πὶ μοῦς θασπϑδὲὶ Μ{111 18 ἈΥΡΟΟΥ͂ΘΥ ; ἴο ῥγοιὼ- 
86 ἴῃ τοϊδησα ὌΡΟΣ ΟἿΓ ΟΥ̓ Βίγοη σι 8 ργϑδυσηρίΐοι. 
-Ο͵- ὐοάϊπσον : αοοά- ΜΝ] τυβὶ συδγὰ σαΡοί ἢ ἀραὶ 
διτοζϑῇοο.---τυδὺ ΠΟΘ 638 ἰΠδη ἰμΐπ6 ΟὟ Ὠδαγί, 
“:γὉ. χυὶϊ. 9.--- Οαπείσιη: Νοιδίηρ 8 δο πἰδάρῃ ἔγου 
18 48 ΟΡ ΟὟ ΠοΔχίβ.---Ἡἰνἶ}ὁ0 ΠΟΥΘΡ ΟΟΙΏΘ ἰ0 ΚΠΟῊῪ 
ἙΒοτουρὮΥ οὖν ΟὟ ἸΤΟΔΙςοδ8. δηά πηβίοδαΐ η685..--- 
ΤΌΘ ἱπησίηδιίοη ΜὨϊο. τὸ δανθ ἔοστηθὰ οοποοταΐπσ 
ΟὔΓβοῖνο8 ργουοαὶβ ΟΡ Βϑοίηρ Ὑμδὶ γ͵ἷὸὺ ἂτθ δπὰ νὰδιὶ 
Ἧ6 ὅγὸ ποὶ.--- Ηαλγὰ ποῖ ἰΐ 18. ἴ0 ΘΔ ἃ ἴδῃ ΔΙΎΔΥ 
ἤτοι) 18 ἔμ]56 Ἰηδιϊοη8Β δοουΐ ᾿ὐπηβο]ῇ.----ΤῸ δοη- 
τεασϊοὺ [6 νοΐοθ οὗ ἰγυἢ 8 1.6 Βαπι οὗ ΒῃΔηλδ. 

1άκοο :---Ἶ 0 βοδγοῦον οὗἨ δοδγία.--Ῥοῖον ἰγυδὶβ 
ΤΡΡΤΡ ΕἸ διγοηρίῃ οὗἁ 18 ἔοοϊϊηρς ἰθδη [ὴ6 ποτὰ οἵ 

6508. 
Οενϊαολ :--ἼΒο [οτὰ αυοίοβ, ἰμ9 Ιδησυδαρθ οὗ 

Θογὶρίυτθ οἴη ον ἰη Ηΐβ βυδουζησθ ἰδ ἰπ ΔῈΥ οἰδοῦ 
οἰγουτηϑίδμοοθ. 850 ἐπ (86 ἰοταρίδιίοι ἴῃ τἴἢ6 τι] 6 Γ- 
6853, οἷ, ἷν. 1--11. 

Ἰειμδπεν :---Τ 8. ῥγοαϊσοι οὗ 1τἴ89 Τ,οτὰ βῆονβ 
ΗΪβΒ βυρύθῦθ ρϑᾶοθ διῃὰ υἱοίοσυ οὐδὸν β6]}.-- -ηο βυΐς- 
ἕοτΐηρ Μοββῖαμ γὰ8 ἃ τί α]6 ἰο {μι 6Ώ:.----ΟἸγῖϑὶ 18. ἐμ8 
οἱγ Ὀοῃὰ οἵ Η]]5 Ροορ]ο : ἰδ Ηΐπὶ ΔΎΔΥ, δηὰ 811 ἰδ 
ἀἰϊββοϊνοϑά.---Ηο πουϊὰ ρῖνα (Ποῖ 81} ἃ ῥγοοῦ οἵ Ηϊ58 
αῃ]ϊυλϊοαἀ Κοον]οάχο οὗὨ πηθη᾽8 Ὠραγίβϑ : [ἢδὶ νὰϑ οὔ 
πωρογίδῃοα ἴον τοῖν Μ 8010 116.--- 6 νου. ΒαΒυΥ, [86 
Ῥτοϑυιρίυουβ, δπὰ (86 Βεϊξοοπδβάρῃϊ, ἃτθ ἴπο86 τ Ποῖα 
"Οοά κΒυδετβ ἴο [Ὁ]}.-- ΤΠ γὸ 8 ἃ στοδὶ αἰ βθγοηοα 6- 
ἔπθθ ΔττοζΆποῦ οὗ βοβἢ δπὰ δ᾽ δογί ἐν οὗ βρίτγὶ!.-- -Τηὸ 

᾿ Βοποϑὲ Πυτα  γ πὴ πΐοῖι τπ6 ἀἰβοὶρ]68 τοϊδια ὑμοὶν 
οὐπιὶ ἔδυ }ι8.--- ΤΠ γηΐησ ἰὼ 18 411 ποῖ ἴο ἰδῖκο οἴδῃηδο 
δ ἴμ6 Τιογὰ ἴῃ δηγίίην. 

1. ΟΚΤΗΒΈΜΑΝΕ:--- ϑίανκο :---ΤΏ9 ἰγασιδβσυγαιίίοι 

ὍΡΟΣ ἴ86 δἰσὴ τιαουῃίδίη : {Π6 Βυχηϊᾶαϊιζοη ἴπ ἴδ 6 ἀδοὉ 
γ4]16γ.--ἰἰ 15. ποῖ τὴῖβθ [ὉΓ ΘΥΟΣΥ ΟὯΘ ἴ0 ΤΟΥ͂Δ] ΟΥΟΙΥ- 
σΠΟΓῸ δηὰ ἰμ ἰδοῦσα δ ύΘΙΥ ἷἰθ δαγὶ δηὰ 811] ἰΐ8 ἴτω. ᾿ 
Ρυ ]βοβ, θη. χχὶϊ, ὅ ; ἴοσ ἰῇ 6γθ δῖθ ψψοδὶς Ῥϑόρῖίθ, τῆο 
ἐδηηοὶ ὈΘΔΡ ἰπ6 Ββίσοῃβ.--- Οείαπάεν: Ὑ͵ 6 σὰ ἀϊΐ2- 
Ὀυγάθῃ ΟὔΓΒΟΙνΟΒ τηοδὺ ΘΟΏΒαΘΏΩΥ ἰπῃ [δ 9 ΘΕ. οὗ οὔ 
αοὰ πθρθη ὁ Ὦδνο ὯῸ ΟΠ6, ΟΥ Ὀυΐ ον, ΠΘῸΓ {4.--- 
Οανδίεΐπ : ΟὨγίδὶ σηίογβ Ὁρου Ηἰΐβ ραββίοη τὶτ ῥγαγ- 
Θ᾽ ; Ηδ σδιυίοθ ἰξζ Οἢ δῃὰ οπὰβ ἰὺ τὶ Ῥγαγοῦγ ; δῃὰ 860 
ἰθδοῦο8 υὑ8 ἰδαὶ οὐῦ οὐὟὰ βυβδογίηρβ ἐδηποῦ ὯΘ ΟΥ̓ΟΙ- 
ΘΟΙΏ6 δηὰ τηδὰθ ἰο βΌρβογνο οὖν βαϊνδίίου πιϊπουὶ 
ΤΩΘὮ ῬΓΆΥΘΓ.--- δ ἴΠγο6 Αροβίΐοβ οδ]ϑὰ ἰῃ 6], ἱΐ. 
9 ΡἾΠ|δύϑ: Ῥοΐου, (6 βταεὶ ψῆο οροηορὰ ἴο δον δπὰ 
θη 168 δ 6 ἀοον οὗ [86 ἰκἱπχάουῃμ οὗὨ Ποανθῃ ; Φδζηοδ, 
186 ὅτβι τηδείγυ  δόδη, (6 Ἰοῃρχοθῦ Ἰ᾿ἴνον, ἰο νβόσὰ [ἢ6 
τῃροδί ρἱοτίουβ γόνοι ΐοηβ τοῦθ τοπολιβαίοά.----ΤὩθ 
ἰτίαϊβ οὗ ΑΡταβδη, Ρδυϊ, [υἱὸν (χτοδὺ βαὶηίβ, στοδὶ 
{{1418).-- Οαπείοίη : ΤΉΘ δι δι] Οοα ταΐηϊβίογβ ἰγΐδ]δ 
δοοογαϊΐηρ ἴο [8:6 πηθαϑυγο οὗὨ (ἢ ΔΌΪΠ1Ὲ οὗὨ [Βο86 τῆ 
ΔΙῸ ἰὸ ὈδΔγ ἴποῖὶ (1 ον. σχ. 18).-- - θὰ ἴξ ἰδ ἐἶπιθ ἰο 
βχῦ δηὰ ἰο ὑγαγ, τὸ οὐρῶὴξ ποὶ ἰο βῖ66ρ.---αοἀ Ιοἱδ 
Ηἱδβ ταὶς οἰ] άσοπ [ῸΓ ἃ ἰοὺρ ἄτμθ 866 οἰβοῦβ ἰῃ (ἢ9 
οοπῇϊοῖ, Ὀαΐογο ΏΘΥ ὑΠΘΙΒΟΪΥ6Β ἃτὸ οσροβϑαὰ ἰὸ [ῃ6 
οοῃίοβί.---ΤῊ6 σαρ οὗἨ ΘΟ γβι Β βυδουίηρ 88 ΟΟὨ86- 
ογαϊοα ἴμ6 σὺρ οὗ Οὔγ οΓΌΕΒ.--- τουδὶ ποῦ ἴο τηθῃ, Ρα. 
ΟΧΥΊΪ;, 7.-- ἦν Ὀοδὲ δϑουγίιυ διζαίϊπδὺ ἰοπηρίδιϊοι ἰ8 ἴο 
νϑῖσἢ διὰ ὈΓΑγ.---Ἴὸ ἀΔ|}γ οοπίοϑὶ οὗἁὨ [86 βρί τὶν πὶ 
[6 Βοδἢ δρβο] αὐ Ἰ Υ ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ, ΘΔ]. τ. 17.---ΤὩγ κυ} 
ὍΘ ἀοῃ6.---Ὗ 6. ΤΩΔΥ͂ ΡΓΔΥ͂ [ὉΓ τιἰἰσαίοη.--- Ποη 99. 
Β08Β ἷβ Βυδοτίηρ ἰὼ Ηΐδβ8 ΤΟΙ ΌΘΓΒ, ΟΡ ΟΥ̓6Β ΓΘ, 8|8Δ8] 
ΘΟΙΩΙΠΟΗΪΥ (11 οὗ δ᾽66ρ.---ϑύβαύογαηοθ ἰῇ ὈΓΆΥΟΣ 
σπἰτλουὶ ἑαϊηιίηρ, Γυκὸ χνὶΐ. 1.--ὦἀ [ΔΙᾺ] ἔδιδον 
ὙΔΓΏΒ ἷ8. ΟὨἑ]άτθη ΟὗἩἨὨ ἀδηροτ.-- -Η ὙΠῸ ἴδοϊβ βαίθ ἴῃ 
(δ ἰἰπηθ οΟὗὁὨ ἀδηροῦ ΤΩΔΥ͂ ΘΑΘΙΪΥ Ὀ6 τυϊποὰ ; δ6 νῦο 
ἱβ οσδυϊδουβ δηὰ βο  ἰβίσυβια] τὶὶ}} 6868 ρ6.--- 68 
ὁ6 ἄοι» οὗ ἰγἷ4] ἰ8 ραβεϑᾶ, γὸ τωυβὲ ργδραγο ἴον 8ῃ- 
οἶδον.--Βοὴ τὸ ἴῃ Οοα Β βιγοηρίῃ ἤᾷνα ΟΥ̓ΘΓΟΟΙῺΘ 
ἴὴ6 'τϑβὶ δβϑθδ0}18 δῃηὰ ἰοΙΤΌΓΒ οὗ ἀθδίῃ, 8]1} ἱ8 τῆοτο διὰ 
ΤΏΟΓΟ ἰο ΓΒ Ὁ]6, Ὁπ1}} [86 στο88 1.86} ἰ8 φ]οσίου δ) ἰτὶ- 
ὑπρ ἢ θα ΟΥ̓́ΘΓ.-- 0808 ΟΌΡ ΕὈΓΟΓΌΠΠΟΣ.---ΟἸτῖθὶ ποδὶ 
ἴτοϑὶν δηὰ ἰου} γ ἴὸ τηοοῖ Ηΐδ ραδβδίοῃ, [0 8 ϑσϑιω" 
ὈΪΘ ἴο υϑ8, ῬὨῚ]. ἰ,. δ. 

1άΆδοο :---- Ὁ. ν. . Τθο ΤΠ σθοίο ἃ ὈΓΑΥΟΥ του 8 
Ὁ8 οὗ (6 {πγθοίοϊ ἃ υἱοίοσυ οὐδσ ἥδίδῃ, νοὶ θ᾽ 
ἰδτηρ θα 6808, οἰ. ἷν. 1. " 

Οενίαοῆ :---Ἔτοτα ΤλδΥ : “ Ὑ48 ταθῃ, Ὀοτ δὰ 
Ὀουπὰ ἴῃ δβἰπ, αν δὴ ἔρυτο, μαγὰ, δῃὰ Ἰθργουϑ β κί, 
πὨϊο ἀο68 ποὶ Βοοὴ ἔδοϊ. Βυΐ, Ὀοοαυβο ΟἸ γί βι 8 
Ὀοάᾶγ, Ηἰβ Βοβὴ δηᾶὰ Ὀϊοοά, 8 ἔγεβῃ, δπὰ θῦγο, δηὰ 
δουμπά, πίϊδουϊ βἷη, πΐϊα Οὔτ ἃγθ [.}}} οὗ βἷῃ, νγο ἔϑοὶ 
16 ἕοττον οὗ ἀφαιῃ ἰπ ἃ ἴδ 1688 ἀοστοο ἔσοια τ δαὶ ΗΘ 
ἔοϊς ἰι. Το ἀϊβοίρ᾽οβ βου]ὰ τοαέοῦ οὐἱλ : Ηἴϑη, διὰ 
ἔλαν βου ΡΓΑΥ͂ ; Ὀυΐ τοϊξλ ΠΠΖὲρε [ΠΟΥ οου]ὰ ποὶ »γαν ; 
ἴῃ Ηἰἶβ πιραϊδιοτίαὶ σομῆίοῖ μὩῸ τῆδ οου]ὰ δβίδπὰ ὮΥ͂ 
δὰ μεὶρ Ηΐπ).---Ης ἀσείγοα [ἢ 6 ζ6]1Ο ΒΕ Ρ οὗὨ [1.686 88 
186 Βεβυ τυ δ οὗὁἨ (6 τθὰ Ὑ8Ὸ σσοσο ἴὸ Ὀ6 τοἀθοιηθὰ 
Όγ Ηϊἰπ.---ἰἢ 0,18 δούθγθ ΔΚΟΩΥ͂ οὗἉ [16 ραϑβϑβίοῃ, [86 αἷ- 
σἷμο νι 1 αὐτοῦ τοτο δηὰ τοσο ρομοίγαϊοβ δηὰ Ἵχϑὶὶδ 
186 Ὠυτηδῃι. 

Ἡδειδηεν :---ἶῖΊ τδϑ ἃ μαγάθῃ, 88 ἴῃ θη, ἰἰ].---ἸἈ οἱ 
811 τ6 αἰδοΐρ᾽]68 τοῦ διϊοά ἴο 6 πτίϊζηθββοβ οὗ ἰδ ΐ5 
Ρτοίουμὰα δηὰ τηγϑιοτγίουβ μαπιὶ]ϊαἰϊΐοι οὗὨ οὐν ]νοτὰ.--- 
βαπιδαοὴ : Τὶ ἰβ ποῖ οἐχροάϊοῃι ἰδὲ ἴ[Π6 οἰ] οὗἩ αἀοά΄ 
βου ἃ τονϑαὶ ὑο ἜΥΟΥΥ ὁπ6 [86 ἀορίδβ οὗ μἷβ Ἠθασί.--- 
1 ἰδ [186 Βίρῃεβί στδοθ ἰοὸ θ6 οοτηραπίοῃ οὗ 186 τηοδβὲ 
βοογοὶ ΒΟΙΤΟῪΞΒ οὔ «68υ8.--7 6808 18 (Π)6 ΒΟΌΓΟΘ ΟὗὨ ΘΟ» 
βοϊδίίοῃ. δηὰ δποουγαμοιηθηΐ ἴοὸς ἃ}} Ὀυταθηθα δηὰ 
Βοανγεϊδάθῃ βου]8.--- 6 ρστοδίον 189 δησυΐβῃ, (80 
Κιοαίον {πὸ ἰογ.---Κύσσεν : Απὰ Ηθ ποηΐ ἴἰο ἃ 1116 
ἀἰδίαποο. ὅο ἰδ6 ἰσιι-Ὀτίοθὶ νηΐ ἱπίο ἴ.6 Ηο]οβε, 
-- Το βου οὗ αἀοἂ ον ἄοτη ἴἰο ἴδ υἱϊοττηοδὲ ὈΘΙΌΣΟ 



484 ΤῊΒ ΟΟΞἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙ͂ΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ΗΪ6 Ἑδίδον, ἰοὸ τοῖο ὯΔ δοοορίδυϊο.--- Ὁ ἐπὶ νὸ Ὀεί- 
ἴον ἰοατηϑὰ 09 Ἰοδϑοῦ (0 ὈΟῪ ον Ὀοίογο Οοὰ !--- 
Φδοοῦ᾽Β τγϑϑι πο ἰὼ (πὸ ηἰροϊ, Ηοα. χὶϊΐ, 4, ὅ.---ΘΙοορ- 
ἰπ688 δΔηὰ ἱποοῃαί οταίθηθαβ δι: Ων, ὕδ:β, τηοηὶ- 
ἰοτδ οἵ [2]].---ΟἸγίδι αὐσακθηδ οὖϊ οὗ 8β8]66ρ.---ὴὩο δθο- 
ομὰ ρμεϊξέάοι ἰδίκοβ ἔος ρτδηϊθαὰ δὴ δΔΏδΟΣ οὗ Οοά, 
δὲ Ηἰθ νὶῖ}} τδϑ ὅχοὰ οὐ {λιὶβ (85 ἱμπάθοὰ ἀϊὰ 86 
Αγϑι) ; ἈδΘΏοΘ ἴδ6 Τ0Γ6 αἶγοοῖ οσργοδαίοῃ οὗ τεδίρυι- 

Ὀοδυ  }]ν αἴτδηροὰ πογὰβ; πὸ Ποατὶ ἰδ 1:6 ρχεδ' 
«ὐΐηρ (45 ἴῃ 186 ρταγοσβ οὗ Μοδβεοβ, θανία, ᾿δηίΐοὶ, δοὰ 
ΟἸγίβι).-- -Ἴὸ ΗΟΪΥ ΟὨθ 28115 αὐδβοϊυίοὶν ἱπίο [86 ρον- 
οΡ οὗ [06 υῃο]γ.--- αὐ λαπάᾶ : ἴθ6 Βοίγαγαὶ, πον 
Ὀτγουσὶ ἰο 1ϊ8 οοῃδυχηπιδίίου, σου δ᾽ οὰ [δ6 βοα] οἵ 
Ψοδὺ8 δίγεβῃ.-- -ΤΏ το ἰδ ἃ ἀἰδδγοποο θοΐγγθοι μι τηοῖα 
οχρθοϊδιίοῃ, δ βοὶ! οογσίδίπ, δὰ [Π6 Δ} ΕΠ Π6α τ δ}}}γ.--- 
Καρῇ: Φεδὰδβ βυδεγίηρ ἰὰ Θεἰμδοσηδσο : 1. 118 ἀορί; 

ὕοη.---Ἴ ὑγαγοῦ ν ἀ0 πο ἀθρθῃὰ ὌρΟῸσ ΣΏΔΩΥ δηὰ ] 2. 118 ὁϑΌδ6 ; 8. ἰΐ8 ἥπιιϊξ, 

ΕΙΕΤῊ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΘΈΒΞΟΒ ΟΝ ΤῊΞ ΝΙΘΗΤ ΟΕ ΗΙΒ ΒΕΤΒΑΥ͂ΑΙ,: “ΕΞΌΒ ΑΝῸ ΤΒῈΕ ΤΕΑΙΤΟΒ; 95Ε50ὺ8 ΑΝ 
ΤΒῈΕ ῬΡΕΕΕΝΡΕΒ; ΦΕΒΌΒ ΑΝῸ ΤῊΕ ΜΟΙΤΊΤΌΡΕ; ὙΕ5ῸΒ ΑΝῸ ΗΙΒ ΙΒΟΙΡΙῈΒ ΘΕΝ.- 
ἘΒΑΙΠΙΥ; ΟΚΒ ΤΗῈ ΟΙΟΕΥ ΟΕ ΦΕΒΌΒ ΙΝ ΤῊΒ ΝΙΟΘΗΤΙΥ͂ ΑΥΒΑΌΣΤ ΑΝῸ ΤΒΕῈ ΟΟΝ: 
ΕΥΞΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ἹΜΡΕΒΙΞΟΝΜΕΝΤ." 

σμάρτεε ΧΧΥῚ]. 47-δ6. 

(Μαγῖ χίν. 483-62 ; [π|κὸ χχὶ!, 41--ὅ8 ; Φοδη χυὶὶὶ, 1--11.) 

Αμπὰ ψ}}}16 6 γϑῖ βραῖζ [γγἷδϑ γϑῦ βρϑακίηρ, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος], 10, “υἀδ8, ὁπ6 οἵ 
[86 ἔνγεῖνβ, οδπιθ, Ἀπὰ Ὑγ1}}} εἶτα ἃ στϑαῦ τη] δα 46 τυ} Βυγογα8 8πα βίδνοϑ [ς] 08, ξύλων] ἢ 
ἔγοπι (86 οἰ θΓ ρτιθϑϑ δηα θ]άθτβ οἵ ἴῃη8 ρβϑορὶθ. Νοῦν ἢθ {πὶ Ὀεδίγαγϑα ]τὰ γαυα μαι 
8 βῖρτι, βαγίηρ, ὟΥ ποιηβοονον [ὙΥ̓́ΒοτΩ, ὅν] 1 8}4}} Κιβ8, {Π8ὲ Β81ὴ6 18 ἢ6; Πο)ὰ Πὶπὶ [δβι. 
Απὰ ξουί ἢ 116 οαπιθ ἰο 6808, Δπα 8814, 1411] [χαῖρε], Μαβίογ [Β4}0}]];} ἀπα Κιββοὰ 
δῖ. Απμᾶ Φ6βῖ5 βαϊὰ υὐΐο έτη, ΕἾΪΘμα, τυ ΠΘΓΘίογο δύ ἴμοὰ οοπηθ ἢ [ὁ ἐλαξ ἴον πβμὶςὰ 
ἰῃοὰ σὺ μοτὸ 7 ΤΏθη οδπι6 [Π6Υ, 8πὰ Ἰα]ὰ Πδηα8 οἡ «6808, δὰ ἰοοὶς ᾿νπὶ [πο] ὰ ΐπὶ 
[αϑί, δ 'ῃ νϑγ. τι Απὰα, Ὀδ6μο]ά, οπθ οὗ ὑμϑῖὰ σβὶοι [{Π40}] σσϑγα γ ἢ «6808 βἰγοῖομδα οὐὲ 
λὶβ ἢδπά, δπὰ ἄγονν 8 βτγοτά, δπὰ βἰσγιοὶς 8 [[}16] βεγνδῃηΐ οὔ {π6 ἱρὴ ῥγθϑί, δῃά βπποίθ 
ΟἹ Β18 θᾶγ. Τθδη 8β81ἃ 6808 ὑηΐο ἢΐπὰ, Ῥαΐ ἊΡ ρϑῖη ΠΥ βιογα Ἰηΐο Ἀ18 ρΐδε: ἴογ 4]} 
{Π6Υ δαὶ ἰδκο {Π6 βγογὰ 8.181} ρϑυιϑῃ σι ἴμ6 βιυοσα.δ [0ὐ, ἡ] Τβίηκαβϑὶ ἰθοὰ (ΒΔ. 1 
ΟδΠΏΟΣ ΠΟΥ͂ ὈΓΔΥ͂ (0 ΤΩΥ͂ ΕΔΙΠΘΓ, 8πα 6 8.}8}} Ῥγθβθη!)} Υ ὁ ρῖνθ τὴθ [ρ͵806 6846 τη, παρα- 

54 στήσει μοι] 7 ταογα {π8ῃ ὑνγεῖνο Ἰθρίοη8 οὗἩ δηροὶβὺ Βαϊ δοῦν ἔπθὰ [Ηονν ἴῃ θη, πῶς οὖν] " 
8.8}} [ο8}] {μ|6 βοτγιρίαγοβ θ6 [Ὁ18]164, {πᾶῦ ὑπ8 10 τηυϑί θ6 7 [{]8]]6α ἡ Εσ {1}8 10 πιυβὲ 

δδ Ὀ6.] (δὲ Βαπγ6 μουν [1 {π8ὺ μου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ] 8814 “ 6βὺ8 ἴο {ΠΗ τυ 468, Ατὰ 
γ8 ὁοπ16 ουΐ 88 δρδίηβί ἃ (δἰοῇ [τορῦϑγ, λῃστήν] " τ λιν βυγογὰβ δῃὰ βίαν ες [ς] 08] [ον ̓ ἰὸ 
ἰδ Κθ τη 67 1880 ἀ8}}07 ΠῚ γοὺ ὑθδοβῖης ἴῃ {116 ἰθιλρ]6, δὰ γα Ἰαϊὰ πὸ Βο] ΟὨ ΤΙ. 
Βαΐ 411 {μ158 τγᾶβ ἀοηθ, ὑπαῦ ὑῃ6 βου ρίυγοβ οὐἨ (88 Ῥσορῇθίβ τηὶραῦ Ὀ9 []8}164, ὙΒΘα 8]} 56 
{86 ἀἰδοῖρ᾽659 [{Π1|Ὲ ἀϊβο! 168 411] "' ἔόσβοοὶκ Ἀ1πὶ|, δπὰ ἔβα. 

5. ΑἸ] (680 οἰκί δοληξ μοβάϊηρβ δὸ οση! ο ἴῃ ἐμ6 ἙάΙΏδ. ἐΣε].-- ΓΤ. 8.} 

1 γον. 41.--[τΤὴ6 αυϊχαίο ἰγδιηδιαΐθ μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων : εἰν ρἱαι ἐδ εἰ γὙπεέδυδ; Ἰλτκο: ποὶέ δολικογίονη 
πῶ οι Χοιδδη; οἴμοι Θοιτήδῃ Ὑοτγείοηδ: ϑίάπροπ, οὐ Κηέξεϊπ, ον Ῥγὥροιη ; δία οεδ νσσαϑ ἰηϊτοάποοά ὈῪ ΤΎἀδ]ο, κβά 
τοϊδ ηοὰ ἰὴ ἴδ δι δδεστεηὶ Επρὶ εἢ Ὑ ἐγαίοπ, οσοορὶ ἰ8δὲ οἵὗὨἨ ΒΒοίπηδ, ὙΠ ΟἿ γδιά 8 ξύλα: οἴειδδᾶ. δ᾿ ἰδ ἴδ 6 ῬΓΌΡΟΥΙ ἐγδ08. 

Ἰδέϊοπ ἴος ῥάβδους ἴῃ εἰ. χ. 10; Ματκ νἱ. 8: Ὀαϊ [86 ΑὐἰμοτίΣοα Υ γβίο τοπῆοτα ξύλα δΔηι] ῥάβδους ΔἸκ6. (Ὀπερ. το. 
δδ: Τ[(πκὸ χχί!. δῶ. Ψοδη τηοπεοΠ85 δἷδὸ ἰαπέδρηδ δὰ ἑογολδα, ἴο ΒοΔΡΟ ΡΟΓΒΑΡΘ πὶ 1)9 δοογεὶ μαγίὶϑ οἵ ἴ86 ξδγὰδδ δνὰ [}9 
ἰδεῖς δυ ΓΙ οὗ {116 γ᾽} 67 οἵ ἴμ0 Κοάγοῃ.--Ῥ. 8. 

5 γον. 49.--[ΤῊο οοάον δῃὰ τπογο ἴοσταδὶ Παδδέ οὐρμξ ὃὉ6 τοδί πο Β6ΓΘ δὰ ἴῃ σοτ. 25 [ἢ [29 ᾿γαπδιδίου, δ δίδει μον το. 

ἐαἰποὰ [ὁ ἴγομι ἔδο Ἠοῦτον ἴογ διδάσκαλε, δῃὰ 86 180 Ἐπρ] 6} Υ ὁγείοη {186} ἀϊὰ [ἢ ςὮ.. χχῇὶ!, 1, 8.--ῬΡ. Β] 

5. Ὑογ. δ0.--[ΤῊο πογάβ: ἐφ᾽ ὃ πάρει, διὰ ΚΘΠΟΓΑΙ ππδογβίοοά κ8 8 απθδίίου δηά δὺ ρυπεϊυαίοα [π ποοδοὲ δἀου: 
δαξ ἘτΤΙΣϑοδο (Δ Κοα ἔθ ο δὸ δὴ δχςϊδιπδίίοη: Ζ0." κολαΐ (ἀτολάζι} ἀθ6ὰ) αγέ ἕλοι λόγο } ἈΪογοτ, Ἐπ α]. [ηκο, δὲ δὴ 1} - 
[166] ὁομ πιδη, 88 ἴο 887 : ΑὙὝΤΑΥ τ τ γὙοῦῦ ὨΣΡοστί Εἰς 8] Κιδ8: ἀο γδῖδες τἰμδὲ τ τολέολ ἑλοι αγί λὲν 75 ὅὲε6 δε εν. δοῖεα. 

Βαὲὶ [δο 61}}06[8 τοῖκἈξ αἰ90 ὃς ΒΌΡΡ) θὰ Ὁ δῇ οἶδα: 1 Κηον )0» τολαΐ ἐλοιι ατό Ἀεν6.-- . 8.} 

4 ον. δ]1.--[ἰΤὸν δοῦλον, ἴῃ νοὶ] Κπονπ βοσυδηῖ, νἱσ., Μδίοδ δ, δόθ χυ!. 106. Οοπν. Μαγκ χίν. 47, σβετο (δ 
ἘΗΡΙ ἢ Ὑ᾽ ὁτοίου ΠΠΚουν[80 δα δι αἴοο ἴδ 1πἀΔ 6 δη|16 δυε16]6.---. 8. 

δες. δλ.---βοιηθ πηοίαὶ] (ο΄. τοδὰ ἀποθανοῦνται [{0ς ἀπολοῦνται}. 
4 γον. ὕ8.--βνοδοιίν δου] ὍὈ6 οπμ δά, δ 1ὲ δῖοδο ἴγοπι οοπίουπαϊπε ἔπο τοϑάϊηκϑ [ἢ [86 ἴοχὲ, ϑοῖηθ δα ι βου  ε6 νἷδο. 

ὡς ἄρτι; ποιο, δῇοσ παραστήσει, οἴδετο δες δύναμαι, θὰ Ὠοπο τεροϑιίης ἰδ, Οὐδησοοσ ΒΙὉ]9 ἤγοϊ μοὶ ποῖν (9048 
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φιοιο) αὔτον ὕοῖ σοσῦα, ἢ 110 Τ 
Ἐποίμδ Ν. Τ. ((Ο]Ἱοπνίης τἴθ6 Ὑυΐχαῖθ) οὗοσ σέφθ "4.6. 
ῬΡ.Β 

ἄε16, 16 Θὀδοναῃ ΒΊΌ]ο, απᾶ [6 Βἰβπορδ᾽ ἘΌ]6 παν ἐξ ΟἿ δεν δα ηοέ, δὰ (89 
Κίιης Φδιηεδ᾽ του βογβ βυυειϊυἱοὰ »»οδοηίμ ἴοῦ ὅδ 6 δοοοῃὰ ποιῦ.-- 

Ὑ ον. ὅ8.--[οτ: σαυθό ἐρ δίαπα ὕψ, Δ (86 ΒΙβηορδ᾽ Β[Ὸ16 "ΠΟ τΑΙν τοπάοτα παραστήσει, διὰ βοτίνθηοῦ σομπητηθῃ δ. 
Οομαπὲ ῥγεΐογε " δέπαὰ ΜΠ} Οονογάαϊθ Οδιρῦο}} : “" δεπα ἐὸ τῆν τοἰ 4... --Ῥ 8. 

υ οι. δ4.--ἰ διέ (6 δὴ ἰηδογίίοα ἴ0 πηλκὸ ἴ6 σοπηθοίίοη Ὀ] αἴ που, οὐ ᾽ξ νλ8 διρροδϑὰ ἰο ὃὉ6 [π|ῃ}}68 ἴῃ οὖν. Βαυὶ ἔδο τοοϑϑῃ»- 
ἴὰς ἰδ: Οοπείἀουίης ἴπθη ἐπὶ αοά οου]ὰ Ρ]Δ6ε δαοὶϊ ἃ στο βρη ἔοτοθ δὲ ΜῪ ἀἰδροκα), πον [5 1ξ Ροδβδί Ὁ], οἵο.-- ὶ 3.] 

9 Υον. δδ.--ἰ Νοῖ ; κλέπτης, ὙΒΙΟΘΩ 18 ΟΧΡΥΟΒΟΙΥ ἀἠδε ρυ εοὰ ἤγτοτι λῃστής ἴῃ Δοὶιη χ, 1, 8. Οὐταρ. Μαίί. χχί. 18. διὰ 
ποῖθ. βογίνεηοῦ: κ' ΑἸΙ {1|680 ΕΓ λοῦνε ποιὰ Ὅο 75.110 θὁκαίηδΐὲ ἃ μοΐν [Ὠἰοΐ, (βου Ὦ ὙΘΙΥ͂ ὈΓΟΡΟΓ ἀζαϊ ποῖ ἃ Ὀδπάϊι, δβο 
ΔΆ Βαυηδὺδλε ἴοσς ὁχαπερίο."--. 

10 γα, δδ.-ἰ δον ὈΘΙΌΓΟ ὅδο Ἰαδη!εῖνο 8 οθεοϊοίο δηὰ διιουϊὰ θ6 οτη  ἰθα [ἢ ἃ τοτϑθα ἐγβηδι[οῃ.---. Β.] . 
"αι Ψοσ, δά.--ΤᾺ]8 ἰδ [)9 ὀρ μδῆῖο ἔογια οὗ ἴμ6 ατοὸκ : οὗ μαθηταὶ πάντες, δηὰ δ΄ τεηάοτοά Ὁ Οομκπξ δῃὰ οἴμοσα.-- 

Ρ.Β1 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

γον. 41. ΤΉ θη οδδλο ὅπ) 45.---ΗἼὁ Κηονν [Π6 δροῦ, 
88 Ὀεΐηρ [86 ΡΙ4δ6 ὙΠΘΓα 6808 οἴγθη πιο Ηΐβ ἀἰβοΐρ]68, 
Φοδῃ χυΐ. 2. Θατίηρ ἴλ6 οοτηρ!οίΐοι οὗ [816 τηθ4], [Π6 
βη4] ἀϊβοουγθο8 οὗ ὅ 6813, δῃὰ ΗΒ ΔΡΌΙΥ ἴῃ οἰ ΠΒοΙΆΘΠ6, 
Ζ2Ζυάδ8 ποιὶ οὔ ἰπίο ἴδ6 πἰσδῖ, δηὰ σοπβαμπηπαίθα {ἢ6, 
ποτὶ οὗ ἷ8 υἱ ]δὴγ. Η85 ἰτωροϊαρδι νυ ἱπάποορα {86 
Βαῃμοάνίη ὑο τοβεϊπαὰ ὑδμεὶν σοϑοϊυϊοῃ οἵ ποὺ ἰδἰκίῃρ' 
Φεβυ δὶ {πὸ ἔοαϑ, ΤΪἷβ 10 τγὰϑ τὶ ΠΘΟΟΒΒΑΤΥ {παὶ 
ἐδ 6 διουϊὰ ἀφοίάθ ἀροπ, δηᾶὰ ἴθ θῃ Βαπηπιοι ἰδ6 ἰδηι- 
Ρἰοσυατά; αἷνον πθϊοῃ ἰἢ6 Ῥογταϊβϑίοη οὗἨ ἴπ6 Βοιηδῃ 
ἔονθστοῦ γγΧἃ8 [0 Ὀ6 ΟὈἰδίηρα, δΔηὰ ἴΠ6 τοαυΐδὶζο πι}}}- 
ΆΤΥ ῥγοϊθοϊΐοα, δυδαβ πδὰ γϑοκοπθα ροη 8}} [818 
ἀεῖαγ, δπὰ μὰ οδἹουϊαβοὰ ἐμαὶ (τη δπουρὰ πουἹὰ Ὀ6 
ΔΙ ονσοὰ ἴον 76908 ἰο ἢδνο τοδοιοὰ αἀθίββοηβηθ. Βαυΐ 
δαὶ [6 ρτοραγαύίοη τοὶ ἴπ6 εἰσὶ ῥτιθβὶβ ἴῃ Ἰθαριιθ 
σι} Φυΐδ8 ἀρροϊπιοα, χὰ οχασροτγαίθα δη ἃ οχσοββίνο, 
41} (π6 Ἐνδηρα Β(8 στο. Αοοογαϊπρ ἴο δοΒη, δι α8 
Ὀτουρδὺ (πὰ Βοιμδη οομοτί (σπεῖρα). ἔνθ ἰζ τὸ ἀ0 
Ὡοῖ υμπάοτϑίδηὰ {18 106 τ8}}γ---ἂὲρ ἰΐ6 οὔθ ΒοΙηδη 
εοδογὶ τοῦ ττῶϑ βίδοημδα ἴῃ {πὸ Οαβὶὶς Απιομίδ 
οομϑἰϑιοα οὔ δὅ00 τλθη---οί ἯὙ6 ἸΏΔΥ δϑϑυμηθ ἰδμαὺ [86 
ἀϊβροβϑθῖο ρογίϊοῃ οὐ ἰμπδὺ ἔοτοθ, σοργοϑθηϊηρ {Π6 
ἙΟδοτί, 88 ἰμοσο. 70 [8686 ταυϑί Ὀ6 δορά, δοοογά- 
πῃ ἴο 1ᾳΚα, [86 ἰσρίο- ναίοῃ. ὅσο ἃ τδίοῃ Ὁθ- 
Ἰοηφοὰ ἰο ἴμ6 ἰθαρὶθ, δῃηὰ γγβ8 δοτηϊηδηθά ὉΥ ἃ 
στρατηγός, Αοἰϑ ἷν. 1. ΤΏ ρίυγαὶ στρατηγοί (06 
χχὶϊ. δ2), τοῖδσβ ἴο {86 Ῥγεβθῆοθ οὐ οἴμοὺ δῃὰ βυδογαϊ- 
πϑίο οἤδεοσρ. 706 ἰογοῦ 65 4150 ὈσίΓΑΥ͂ [86 ΘΧΟ688 οὗ 
186 ῥγδραγαου : δἰ μουρῆ ουθη ὑπ 68 Ῥαβοδαὶ [1}} τλοοῃ 
πουϊὰ οοἱ τοπάθρ ἴπ686 προϊθβϑ, σβθῃ ᾿ 
διροῦρ ἰμ6 ΒΔΥ ΘΑΨΘΓΏΒ ΟὗὨ [16 ΦΙΟΟΣΑΥ ΥΔΙ]ΘΥ͂ οὗ [86 
Ἑεάτγομ, : 

Οἱο οὗ ἴπο τἰσοῖνο.--ΤΏο εἰσηίβολποο οὗἁ {π18 
Θχργοββίου μθτα γοϑίβ Ὁροη (μΐβ, ἰδὲ δπἀα8 Π0 ἸΟΏΡΟΓ 
σΟΙλο8 ἰῃ 1.6 γαίῃ οἵ ἰδ6 αἰδοὶρ] 68 88 ἃ ἔυ]]ονοῦ οὗ 
οβυ, θαὶ αἱ 6 μοδᾶ οὗἉ {π6 Ποδίι]6 του εἰ πἀ6. 
Ψι πἷπὶ ἃ ἴ τη] ἰϊυο.---ΤῊο κυοχὰβ "5 

ἐπάϊοδία ἰμδαῖ [ὴ6 Ποταδῃ οοδοτὶ (ΦΟΒη χν]. 8) τὴᾶ8 
ἐπα σοηίτο οὗἁὨ [18 του] ἰυὰθ: π}}}6 [16 ΟἸΌΌΒ, ἀπά βο } 
ἔοτιι, ἱπάϊοαία (μδαΐὶ ἴμ6 Ψονπίβῃ τοι ρ! ὁ υδίομ, δηὰ 
Οἴδον ταβοο ]δποοῦβ ἰδπδίῖσδβ, ΤΟΓῈ ἰθθγῸ 4]|860θ. Αδ- 
οοτάϊηρ ἰο 0Κ6 χχίὶϊ, ὅ2, ἰῃθστθ τοῦθ αἰϑὸ ἴδπαιζοαὶ 
Ῥγίοϑὶβ δηὰ οἱ ἀθῦβ γῆο ταϊηρίοα ἴῃ [π6 Ῥγοοβββίοῃ,---ῷ 
οἰγουταϑίδησδο πο ΜΟγοῦ τοίου ἰ0 ἃ ἰδίου δηὰ ἱποοῦ- 
τοοῖ δηϊδυροτηθηΐ οὗ [86 ἱγααϊοη. Βα [ΚΘ ΔΡΡΘΆΓΒ 
νὸ ταχαγὰ τοργοϑοηςαίίνοϑ οὗ (86 Κ'ιδηῃοαγίῃ 85 γϑαυΐ- 
εἷϊα ἴον βι δὰ ἃ γοϊϊσίουβ οδρίστο 85 1Π|8 νὰ (866 ΑΟοἰθ 
ἷν. 1); δπὰ Μουορ πάρι. πιδίθ8β (ῃ6 ἔδπδίδοδὶ ἷπὶ- 
ῬυΪδθο8 οὗ 7 ον δι ἔδηδι οἴβτα. 
ΣῈ εἰσοτὰμ δπἃ οἷυρα, ἕστο ἔπο δίφῖ 

Ῥτίοεια.-- - στο τὸ 506 ἴπ6 τοϊηρ]οα τοὶ σίουβ δπὰ 
᾿ἰἰες4] τεϊαιϊΐουβ. ΤῈ βαρμοατγίη πδὰ [6 ἀθοϊβίοῃ 

ἴα ταϑιϊοτβ οὗ βρίτγίϊυδὶ 1υγϑαϊοίίοη. ΤὨᾺΒ ἰδ γγ88 
ἴον ἰμοτι ἰο βοέῖίϊο [6 αποδίίοῃ ἩΒΘΙΠΟΡ ΔΏΥ͂ ΟΠ0 ὙΓΔΒ 

Φ[Νοῖ: ἐδλεθο τοογα, δὲ ἴμο Ἑἀϊηδ. οὐ οη τϑβάε.---. Β.] 

ἃ ἴλ|80 ὑγορμοῦ, δῃὰ {μπογοίοσο πογίῃγ οὗ πἰοπίπρ,--- 
186 δρροϊηϊοὰ ρυῃἰβηπνοηΐϊ οὗ (Πδὲὶ οτηθ. Τμαὶ απ60- 
ὥσῃ (ΠΟΥ͂ θα ΔΙΡΘΔΑΥ͂ βει]οὰ ἰπ ἐμ δϑέττωδίνο βοιαθ 
ἔπη Ὀοίογο, μανίην ἀοίοσταϊπθα ἴ0 ρὰὶ Φεβ85 ἴο ἀραὶ 
(ϑοδη χί. 47); δἰϊπουρὰ [Β6Υ Τουπὰ (ποπιβοῖγοθ τδηΐ- 
ἱηρ ἰὴ στουπαβ οὗ δοὔοῃ, νηοῦ ἰμογοῖοτο {ΠῸΥ οηάοαν- 
ογϑὰ ὈΥ ουπηίΐηρ ἴο οὐἰδίη ἔτοὰ Ηἰπηβοι, θαΐ [αἰ]οὰ. 
ΤῊΘ της οὗ ρυϊάησ οἥοηάοτα ἴὸ ἀθαΐῃῃ δὰ Ὀθθη 
ἴδ κθῃ ἔγοῖὰ ἴδοῖα ΕΥ̓ ἴΠ6 Βομμδη ρονογισοοηὶ (δ ἢ 
ΧΥΪ, 81): Βοημοθ ἰ86 Εοιηδη οτυοίεχίοῃ νγγὰ8 δῆϊοι- 
ὙλΡὰ βυθδαςυϊρα ον (Π6 δεν δῖ βιοπίημ. ΤὭυΒ {πον 
ὉμαοτίδΚὶηρ 88, οἢ ἴ.6 Ὑ0]6, ἃ ἀδυίηρ οχρογίπαθης 
οὗ νι οκοάμοβα. ΤΠΟΥ τ ΓΘ 8858 γοῦ πὶιπουΐ ἔα]δο τὶν. 
Θ65868 δηὰ σὴ ῃΠουῦ στουπαβ οὗ δοουβδίίοι ; ἰμογ δὰ 
ποὺ ἐπ Ἰβοτουρῆ οοηδοηί οὗ Ρ᾿]δίθ: δηὰ {πο Υ τουδὶ 
ΒΊ]6 66 δηὰ τὴη ΟΥ̓́ΣΣ, ΟΥ̓ ΒοΙη6 βυάθάδῃ βιἐτηυϊδηὶ, 1ἢ0 
ΘΟΙΩΣΏΟΙΏ ῬΘΟΡΪθ. Οπ ἰμΐβ δοοουῃὶ (ΠΟΥ͂ αἰτηθα ἰο ρὶνο 
(80 σδρίατο, ἴῃ ἩΠΙΟἢ (6 Βοιηδῃ ΒΟ] ἀΐθβ τ γο δὲ 
1Π οἷν αἰβροβαὶ, ἃ βρυπουβ ομδγδοίοσ οὗ ἱπαρογίδῃοα : 
τμοἷν ὀχοοβαῖνο ργοραγαίίοι σου ἤν ἰπ6 οὔοοὶ οὗἵἁὨ 
ογθδίϊηρ' [86 ργοϑυηρίοι ἰδδὺ 6808 τασδὶ 6 ἃ ὙΘΤῪ 

το 

γεν. 48. ὅανο ἴδοι ἃ πἰκη.---Μόγοῦ: “ΤῊΘ 
ἔδωκεν ἰδ ΘΟΙΏΙΩΟΙΪΝ, Ὀυϊ ἱτηργορΡ ΕΥ, τοζαυάθὰ 88 
δανίηρ ἃ ρῥ]υροτγίοου βθηϑθ. ΤῈ γυϊμαῖθ μ88 ἰξ εἰκῆ, 
ἀοαάϊ. ΑΒ ἮΘ σᾶῃθ 6 σᾷγα ἔδποῖῃ ἃ βίψη." [8.0 8180 
ΑἸ] γ].-- -Ἡ] ΟΣ ΔΒ 41} Ἰεὶμα.--- ΤῊ ἰκῖδ8 ΓΔΒ Διλοης, 
186 δποίθπίβ ἃ βίρῃ οἵ αδοιἰοῃδίθ δὰ οογὰΐδὶ ἱπῶ- 
ΤΩΒΟΥ͂, δηἃ ρα υ] ΑΙ ἃ (οἰκο οἵ Β66} γ, αθῃ, χχίσ, 
11. Μοῦθ ΘΟΙΏΠΙΟΏΪΝ, [0 ἰθϑοθο 8 ἰκϊββοαὰ ἰδοῖνρ ρὺ- 
ὈΪ.; Ὀὰὺ ΘΧρ]68 οὗὁ {Π6 ΘΟΠΥΘΓΒΘ ΔῈ ποὶ τηίηρ, 
μιρμιίίζοοι, ἥογα, Ὁ. 484. Ιι [6 ἀουνιυ] προίμον ἐδ6 
᾿κἰβ8. οὗ τονϑγθηῦ βυ πιϊϑαίοῃ (ΡΒ. 1ϊ. 12) νγγ8β ἱτηργοαθϑὰ 
οἢ ἴδ)6 16 : ΡΓΟΌΔΌΪΥ οἢ [86 δΔηΒ οΥ 116 ἔδοί. 

ἙζοΙὰ. ΕΠτὰ ἔδεῖ, ποῖίσϑ ἘΕἰὶπ|.---Ἶο ἰλκοὸ 1}9 
κρατήσατε αὐτόν 8ἃ8 οι ρμδίο. ῬΟΒβΙΌΪΥ ὑπορα 
ΔΒ ἃ ἰουσἢ ΟὗὨ ἰΡΟΩΥ͂ ἰη ἰῃ6 ἰδησύαρσο οὗ ἴλ6 Διοἢ- 
ἰγαϊΐον, νο δχροοιθα ὑπαὶ 6818 ταὶρἣϊ ἴῃ 8 στηδρίοϑδὶ 
ΤΩΔΠΠΘΡ οἰπάα {πολ ον 1}, Εοὸὺν ἰμ6 ἀδείκοποα ταἰπὰ 
οὗ ΔΦυάδϑ μαὰ ΠΟῪ οοΐὴβθ ἴἰ0 τοραγὰ Ηἰΐπὶ Δἃ8 8 τηδρὶ- 
αἰδῇ. 

γεν. 4θ. Απὰ ἐοχίμυσέϊαι μὸ οδιηο.---Εχοὶ ρα, 
Ὀπὶ αἰβο αἰββοι Ὁ] πησ, Ηθ ργοϊοπάθα ἰδπδί μ6 ἀϊά ποὲὶ 
Ὀοϊοηρ ἴο ἴπ6 ργοοοβδίοι οἵ ϑῃθιΐθδ, ὑμδὲ ἢ6 πουἹὰ 
Ρ 6 ἴδοτῃ, ρῬοΐηὶ οὖοὖ (80 ἀδηρσοῦ, δηὰ βορασδὶθ 
ἴγομλ εἶθ Μαδίον σὶϊ βοστον.---ἰκδοᾶ ἘΠτὰ.---ΤῊθ 
κατεφίλησεν τουδὶ Ὀ6 υπἀογβίοοάἀ ἰῃ 4]} ἰΐ8 ΘἴΏρἢδ- 
Βἷβ, ἐο ζὶδ ἑσπογίν, 9 οαγ 688. ΟΟἸορ. ΧΟΠΟΡἢ, 
Μίεομι. ἰἰ, 6, 88: ἴλικα υἱὶ. 88, 4ὅ ; Αοἱδ χσχ, 87. 
ΜογοΡ: “ΤῺ6 βἰζῃ νγ88 186 δβἴτωρὶθ Εἰβδίησ ; Ὀυΐ [86 
ῬΟΓἐοστωϑη 6 ᾺΒ ΠΟΤῈ ΘἸΏΡηδίίο, 8 οδτθθδίηρ, ΘΟΟΙΤΟ- 
Βρομπάϊηρ τὶ (Π6 ρύυτροθο οὗ Φυΐδβ ἴο τηδῖζθ βῦζαε, 
δηὰ πίῖι ἰὄῃ6 εχοϊνοιηοηὶ οὗ 8 ἔθοϊϊηρβ," ΤΏ ἰκῖβ8 
οὔ Φοδῦ, 2 ἥδ. χχ. 9 (οόσαρ. 3 ὅδ). 1. 27). “ΤῈ6 
οδεὶγ Ομ γί βύύδηβ, τῖιο εἰβϑοα ϑδοὶ Οἵμϑῦ αἱ ἰδ οτὰ δ 
Βρρον, ἀϊὰ 10 818 δρργοργίδίθ 0 ἰ86 {ἰπ|6 πθθῃ (ἢ 9 
Βυδογίηρ οὗ ΟἸ τὶ σογο σοιλοιῃ ογοὰ ; (Π6Υ αἰὰ τοὶ 
ΤΒΟΓΘΌΥ ἰπίοθηὰ ἰο0 ΘΧΡΓο88 ἱμεὶν δρῴογγομοο οὗ Φιάδδ᾽ 
ἰω198.) Ηφαῦπος. 



480 ΤῊΗΕ ΘΟΟΗΡΕΙ, ΔΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ. 

γον. ὅ0. Ἐχίομά, ἑταῖρε.---ΟΟεΡ. οἷ". χσ. 18 [πὰ 
Ονὰ, Νοίε Νο. 4, ». 862. 

ὙῈΥ ἀϊὰ 86 Ἰμοτὰ οΔ]] Φυάδβ γγίοπά---ἃ τόττὴ οὗἁ 
αἰνἤπγ, που ἢ τοὶ πϑοθββα τῆ οὗ [πο ἀδἢΐρ---δηὰ ποὶ 
ἃ υἱϊαὶπ, οἵ ἃ ἐγαϊίον, διὰ πἢν ἀἰὰ Ηδ ὑοὶ ἰὰΓ ΔΎΘΥ, 
ἴῃ ΒΟΙΥ ἱπαϊστιδιίίοι, ἴγου {18 Φυάλϑθ-κἰ88, {π6 υἱ]οδὶ, 
8.0 τηοδί δοϊηϊῃδοϊο ρίθοθ οὗ ΒυροουγίβΥ κηοῦσι ἰῃ 
ἰδίογυ, πιο (9 ἱπέοτγμδὶ ἱπαρίγον οὗ ἰγοδϑοι δίοῃθ 

ἱηνοη 7 ΤῸ εῖγο 8 δὴ δχδιρὶθ οὗ ἴθ πισηοαὶ 
ΤΩΘΟΙΚ 668 δηὰ μοΏ 6688 ἀπὰον [Π6 στοαίοϑί ρσγονοοδ- 
οι, βυγρδβαείηρ ουθη ἰῃ6 βίδηἀαγὰ πϊοῖ Ηδ Ὠο]ἀ8 Ὁρ 
ἴον ΗΪδ8 αἰδοεῖρ]68, Μαιὶ. νυ. 89θ. 17 (86 ἔδοο οὗ 86 88- 
Υἱοῦ Μνὸ3 τοὶ ὉΥ ἰἴῃ0 ἰγαϊϊογ᾽ Β ἰκἰδ8, ἢ0 
διηουηῖ οὗὨ ἰΠ͵ΌΣΥ δηὰ ἰπβο] ἩΡΡΟῦ ὑΡῸα Ηἱἷδ ἴο]]ον- 
ΟΣΥ5 ὈΥ [116 οῃοηΐοθ οὗ ὉΠ 68} Υ ἀἰβδβομον [86 
ἔοστωθῦ, Ὀμπὶ [4116 Ὀδοῖς στ. ἀου}}]6 οὔδοῖ ἀροη [ἢ6 
δίδου. Αἱ (86 βδῖηθ {ἰπ|8 ἰῃ6 ποτὰβ ἐφ᾽ ὃ πάρει, 
ἩΒΟΙΠοΥ (ΠΟΥ Ὧ6 ἰδίζοῃ 85 ἃ αυοδίίοῃ, οἵ 8ἃ8 δὴ 6χ- 
οἰδιωδίίοῃ, ΟΥ 88 δὴ Ἂἰ ριΐοαὶ δβδϑογίάοη οὐ οοϊημπδηά--- 
τορθίδον τ ἢ (ἢ 6 αυοδίίου τοοογθα ΌὈΥ μυϊκο: “Β6- 
Ἰσαγοδ ἰδοὺ (06 δοῃ οὗ Μδὴ π τ ἃ ἰκἰκβ ῦ᾽) οοπγναογοὰ 
8 τοοδί εἰἰηρίηρ τοῦυκο ἰο Φυάαβ, ψΏΟΒΘ ἔογοθ νὰ8 
ἀουθ]οὰ ὈΥ {86 υδοὸ οὗ (μ6 ποτὰ γ)γἱοπά, διὰ ἔμ 6 ἄθορ 
ατηοϊΐοῃ δηὰ ὨΟΪΥ βϑάμϑϑβ τὶζι πο (Π6Υ ᾿ ΓῸ υἱ- 
ἰοτοὰ. Το εἴἶδϑοί ἀρρϑᾶγβ ἔγοσῃ (86 βυδδοαυθηὶ ἀθ- 
δβραὶν οὗ δυάδ2.---Ρ, 8.] 

Ὧο ἰμδὶ ἔοσ νὩ ]ἱ οἢ ποῦ ατὶ μαχο]" [Αὐἱδον- 
ἰσοὰ γ᾽ ϑγβίοῃ : ]οσζαίοσο αὐτὶ ἴμοῖι οοσ9 1--- Μογεγ: 
“ Βίποα ἐΠ6 τεϊδείνο ὅς (ἐφ᾽ ὃ πάρει) 18. Ὥσνοῦ υϑοὰ ἴῃ 
αἀἰγοοὶ χαρϑιΐίοα, Ὀὰξ ΟὨΪΥ ἴῃ ἱπάϊγοσὶ, (ἢ6 ΘΟΙΏΣΔΟΏ δο- 
οορίδιίίου οὗ ἰΐ8 48 ἃ αυοβίίοῃ ἰβ ποὶ οοττϑοί , δηὰ ἰἰ 
ἷδ φυλϊίο στουμά]οββ (μον, 192) [0 δαβυγοο ἃ Θογταρ- 
ἰΐοι ἱπ [6 ἀφο τς Οτϑοεὶς ἰῃ γοϊδιίοη ἴο ὅς. ΕτῚ ἰσϑοῦθ 

ἦς 85 δῃ ἂρροδὶ αὐ φμαΐδηι γόηιὶ ἀῤβφωλαυ τοι 
) Βαυῖ (6 ἀτθοῖς εὐ ὑφ 1818 ἴο ἴδ!κ6 

ἴδ! ἴοσπτη οὗ ἃ ᾳυοδίίοη. ΤΏ πογὰβ ὅσο Ὀσοίκη οἱ 
πὶι δὴ ἀροκίοροδίβ: Εὐϊοπά, ἰπδὶ ἔοσ νοῦ ἰδοὺ ἀεὶ 
Βθγὸ οοἴηθ---(ὁὐ ἢ Φοθυβ ΠΟΓΘΌΥ ἀρμούυποαβ ἐπα ἰξαὶ- 
τογοὺδ [κἴ88."-- πα] : “1 πρϑὰ ποῖ τ.γ Κὶββ. 1 Κπον 
(αὶ δου τηϑδποδὲ ἰδ ἰῃ ΠΥΡΟΟΤΣΊΘΥ , “(0 σδαΐϊῃον ἐμαὶ 
οἷ 8. (ΠΥ Ὀυδίμοβθ.᾽"" Βα τὶν Ἐυΐηγτη. ΖίρδΌ. 
ΤῊ που]ὰ οογίδίη!γ δοοοσὰ νῖτῃ ἐμ6 ἀθοϊ πίηρ οὗ [πὸ 
Κκὶδβ ἰὼ 10Κο: Βεοίγαγοδβι μοι (6 οι οὗ Μδὴη πίϊῃ ἃ 
κὶββ. 7 Βυὶΐ, ἰῃ (λιὲ}β ο886, ἰδ 8 ὈδιίοΓ ἴ0 δϑϑῦτσηθ ἰδιδί ἰΐ 
δ ἃ ΘΟΠΟΙ80 ἴοστῃ ΟἿΪΥ : τοῦτο πρᾶττε, ἐφ᾽ ὃ πάρει. 
ΟυΥ: παρέστω, ἐφ᾽ ὃ πάρε. ΒΥ [80 1μοΥὰ  ροίηρ ουἱ 
ἴο τηϑϑὲ 86 πίον, [μ6 Ὠγροοτιίοδὶ οἷδυ οὗ δυάδϑ 'νγδβ 
ἰηἰοττυρίοα. ΦΌΒπ αἷομθ σγοϊαίθ (06 Ζ8]}Πἰπρ ἰο 186 

ἃ οὐ [860 ρμετὶ οὗ ἰδὸ τουϊϊυάθ. Βυΐξ 26 ϑὺ8 
ἴο τηθοὺ 186 τηυϊξιάο, ἰπ ογάογ ἴο. Ῥχοίθοϊ, 

Ὡοΐ ΟὨΪΥ ἰδ6 ἰδγεα, Ὀυΐ 4180 [86 οἵον ἀἰβοί 68 ὁπ ἴ89 
ουἱεῖάο οὗ [86 

γεν. ὅ1]. Απὰᾶ, Ὀϑδοϊάᾶ, οἱ οὗ θ1).---Ὑ Ποὴ 
80 συδι οὶ ϊοδὶ ἰγδαϊοη ἢσθὶ δδδυσοθὰ βῇδρ δηάὰ 
ἴογττα, ὑσυάομοθ τϑαυϊγοὰ τμαὺ [06 ὕδὴθ οἵ Ῥοίδν 
δου] ἃ μοὶ 6 ῬΟΌΙΪΟΙΥ τοι οπθὰ. Ηρηοβ ἰδ9 ἱπάο8- 
πἷλθ οχργοββίοῃ ἰῃ ἰμ6 υυῃοράδιβ. Βαΐ {18 ΠΟΟΘΘΘΙ ἐγ 
ἀϊά ποὶ αἀχίϑὶ στοὰ Φομη τγοῖθ ἰ8 αοδροὶ: ἐβογοῖουθ 
ο μίνοβ (6 Ὥδῖθθ. ΤΏ Β81ὴ6 Το ΒΚ ΔρΡΡ 68 ἰ0 188 
Ογϊβδίοῃ οὗ [16 ταϊδίηρ οἵ [,δζαγὺβ ἴῃ Βεοίμδηγ, π οὶ 
(δ Βγμορθι5 ΩΔΥ Βανο Βδὰ ροοὰ ΓΘΆΘΟΙΒ ΤῸ ἱζποχ- 
“Ὧσ, ὕὈυϊ ποῖ Φοῦπ δ πγοίθ 80 τῃποῦ ἰδίου, 

ὩΣΟῪ ἰδ ευσοχὰ.---ὙὝ οι Ὧ6 δα ἐμαί ἔθογ Ἰαἱὰ 
δδηάδ οὐ ἰΠ9 ᾿μογὰ, Αοοογαΐηρ ἰὸ [01κ6, [86 χυοϑιΐοι 
ἯΔ6 ἤγϑὶ δϑιο ἴγοσῃ διροὴρ (6 αἰδοῖ ρ]68, οπιὶ, Β.8}} 
ἯΘ ΒΙηἶῦθ τὴ ἴθ9 διυοτὰ ἢᾧ᾽ (Οῃ 186 ἵττο βιτογάβ, οοζὼ- 
Ῥδῖὸ ἴλικθ) Ἱπητηραϊαιοῖυ ἰδογοῦρου ζο]οπνϑὰ {86 

4 προ: “ Σγουπᾶ ! (πνρ ἀ44ὴ) Ὡὐοσ απ ἀα δίπ 
: "' Κγοισια, ἀὰφ τροξιε ὦ ἀα δέδέ,) Βαϊ 

Ὁ]ῸῪ οὗ Ῥοϊοτβ βποσα : δηὰ ἰξ βιτυοῖς ἰδ ϑογτδαὶ οἵ 
6 Εἰσὶ »γίοθὶ, οδ οὰ Μαϊολυδ, δοοοσάξϊς ἰο Φοὶα, 
Ηὸ μιδά ουἱΐ οὗ᾽ εἶδ τραϊ οαῦ: Μαδιίῆον δπὰ Με, 
τὸ ὠτίον Ὀὰὶ [μκ6, τὸ οὖς, {86 δὲν ζιβο!, διὰ ποὶ 
ΤΆΘΡΕΪΥ 186 ἸΙοθ6. [10 βοοιμθὰ ἴδδι 6 που]Ἱὰ πδτὸ βρ 
δἷα βοδά, Τα βοραγδίίοῃ οὗ 6 οδὺ τωυβὶ ἴδτο ὈθοΏ 
ποΐ αυϊΐα ρογίδοϊ; δηὰ “6δὺ8 Βοαϊθα 6 βοσυδηΐ, 6 
οογαϊηρ ἰο ἰδ βαγταϊνο οὔκ ἰΠ6 ΠΗ γβιοῖδη, Μέγας, 
[Ο]οπίης ΒιΓδΌβδ, δι (τ αΐο8. τι 8 Ποαλίησ ἰ0 ἃ ἰδίες 
ἰταάἀϊοη. ΤΏ οἶδοσ Εγαηρο δῖβ, μονούοῦ, ΔΡΡοδν ἰὸ 
Ὦδγο τεσαγαάϑα 188 θδ]ηρ 648 βοϊ πη ογβιοοα; ὃ, 
οἰδεγνίβο, Ροΐοῦ ουϊὰ ἤδΥο στεπιδί θα δ οτίπιΐηδὶ, δηὰ 
189 τυ ]λοη οὗ δ᾽ οθυβ πόου]ὰ ματα ξαγηϊβηοὰ ροοὰ 
Βτουηὰ οὗὨ δὴ δοουδδίίοι, πιο, Ὠοουοσ, Μδϑ ποὶ 
Ῥγεΐοιτοά, 

ες. ὅῶ. Ῥυξ υῦ} δραΐπ ἐν σινοχὰ ἱπῖο ἰ 
ῬΪδοο.--- ΤΠ βϑαι, Φο η συ. 11. οίον, ἰδοτο: 
ἴογα, 8}1}} διοοὰ ἔμοσο σὶῦὰ ἷ8 ἀσατῃ δηὰ Ὀγδπϊβμοὰ 
β,υογὰ ἴῃ Ὠἷ5 Ὠδῃὰ.---ἘῸΣ 411 ΤἘΔΟΥ ἰδδὲ ἴΔκὸ ἰδ9 
βυοχὰ.---Τ 18. 8 ἃ ἰυαϊοῖϊλὶ δοηΐθηοθ, Ὀσὶ δἷδὸ ὃ 
ἐπγοδιθιίησ παγηΐπρ. [Ι͂}ἢ [86 ἔοττηος ᾿ἱρῃὶ, Πὶ τοί 
ὈΡΟΏ δὴ ΔΌΒΟΪΟ ΟΙΥ μΊΟΥΒΆῚ ῥτϊῃοῖρθ. ΤὨρ βποτὰ 
᾽8 νἱαιϊοὰ ὉΥ ἐμ βυγοσὰ ἰῇ Μὰ}; ἴῃ 5Βπνογα οἵ τειδυ- 
ὕοῃ ΟΡροθοδ ἰ86 ΔΙΌΣΊΓΑΓΥ βιυογὰ οὗ σϑῦυοὶουδ βεάΐ- 
ἰἴοι ; δηὰ [6 βυογαὰ ἰδίζοη ὉΡ ὑπ τ τ8}}γ ἴῃ δ δβρὶ:- 
ἰζμ8] σδυδβθ, ἰ8 δΔῪ Ὁ. 186 οογίαϊη, [ΠΟΌΡΝ ρογθΑΡΘ 
ἰοηρ-Δοϊαγοά, δποσζὰ οὗὨ Ὠἰβίοτί δὶ μία γρμονη Ῥείορ 
ΔΒ, ἴῃ 8}} (ῃ:686 ἰπγθο δβρϑοίβ, ἴῃ ἃ Ῥοβιοη, δϑά 
δ τοργοϑουϊδενο οὗ τοῦρ. ΤῊΘ νϑιτίος δσροβο 
Εἰγηβοὶῦ το [86 δβυροτίον ἔογοο οὗ ἴδε Ἰοσίοηϑ οὗ Βόπιο,- 
[86 τοροὶ ἰο ἴῃ6 ογᾶδσ οἵ [6 πιᾶρσὶπίγαίο, δῃὰ [ἢ 6 ΔΌμδ6 
οὗ 109 βιπογὰ ἴῃ ἴῃ6 Βεουυΐοα οὗ τοϊρίου ργουοϊοα, διὰ 
βοοιαϑὰ ἰὸ ̓υδυλγ, {Π6 βαῖὴθ δΌυδα οἢ ἴδ ρῥδγὶ οὗ (89 
ποῦϊὰ, Ῥοῖΐος πιδὰ σὑϑϑὶὶγ ἔοτγίεϊϊ ρα εἶθ. 1116 ἰο (86 
βοτὰ : Ὀὰὲ ἔπ6 Γοτὰ τοοϊβοα δὶ8 σουπάρα ροκίτοι 
Ὀγ [86 οοττοοϊηρ ποιὰ προ Ηδ Βροῖα, ὉΥ [86 πιΐγδο- 
αἰουθ Βεδιίηρ οὗ [16 Θδῖ, δηα ὈΥ ἰδ6 νοτίδα τυ βυίτεῦ- 
ἀον οὗ Ηἰπιβοὶῦ ἴο 186 διϊδοιϊοθ. Βυὶ Ροῖον μδὰ ποὶ 
ΟὨΪΥ πὶ Ἡὶ}} (0117 φαιογοά οἱ {86᾽ ἀοτηδίῃ οὗὨ ἐμ 
σοῦ, δ δὰ αἷϑο Ὀτουρσηὶ ἷ8 Μαϑίοσ᾽ 8 ὄσδυδο ᾿πίο 
Βυδρίεἶοη,. Ἰπάροᾶ, μ6 βουρῆξ ἴο Ὀγηρ ἷβ ζεἰϊον- 
αἰδβείρ!θβ, διὰ ηἷβ [ογὰ Ηϊπιβοϊῆ, ἰπῖο [818 στοῦ ροεὶ- 
(ἰοῃ, δῃᾶ .-ἴο τρδῖκο ἰδ οὐσὰ ΟἾγίβὶ 4 Μοπασηπιοὶ, 
ΤὨογοίογο ἰπ6 1 τὰ 80 ΒΟ] ΘΙ} ἀομουπορα 8 δεῖ, 
Ριομπουμπορὰ δὴ ἰάθαὶ βοηΐθηοα οὗ ἀδδίἢ ὕροὴ ἢΐ8 Βοδὰ, 
πιο, Βουσου ον, 188 στο ου ΒΥ τοροϑὶοὰ. ΤΈς [ογά δ 
ποτὰ ἔγτοιῃ ἰῃδὲ ΒοὺΡ ὈΘΟΔΙΩΘ ἃ τηδχΐστη οὗ ΟΕ ΙΒ ΔΒ 
(οοταρ. Βον. χἰϊὶ, 10); δπὰ ἱξ '᾿τὰβ ῬΡΓΟΌΔΟΙΥ δροόῖκθὺ ἰὸ 
οἴδρ πὶ ἃ ἐγρίοδὶ εἰχηϊβοαποθ. Ενεπ ἴμ6 ΟΒυσοὰ 

οὗ ΕοχμΘ ΒΔΥ͂Β : θοοίξδια φιοπ δἰ εἰ ἕκεης, Ὀαὲ ΟὨΪΥ 
ἴο πᾶῦα γϑοοῦγβο ἰὸ ἴ86 βίδιβε διὰ εὐμαρῥᾳ οὗ νοὶ 
οϑγίδίη!γ τ. 6 ἰείζεν οὗ {18 ῥαδβαρσο δ ὺ8 "οί ΐηρ. 

[58.811 ΑἸογὰ : “ ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται 
18. ἃ οοασωδηά : ποῦ ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ διΐασα, Ὀὰδ δὴ ἐπι 
ἔδυδ ζαϊυγθ : 8 τορϑι οι ὈῪ ἴ86 [μοτὰ ἴῃ μῖ8 βοϊεγηῃ 
τοοϊηοῃὶ οὗ ὅδφῃ. ἰχ. 6. 3ε6 (86 ρᾶγ8]16] ἴῃ Βδν. χὶϊὶ, 
10: δεῖ αὐτὸν ἐν μαχ. ἀποκτανθῆναι. ΤΏ18 Βῃουϊά Ὀς 
ἐδουρῶι οἵ ὈΥ ἴμοθθ τ} τ θα θαυὶ ΒΔ] ρὲς 
ΒΟΙ8, ΓΠῸ Β66ἷς ἴο 800]18}} (μ8 Ρυμιβτηθηὶ οὗ ἀεδεὶ ἴῃ 
ΟἸἠβιϊδῃ βίδίθβ.᾽" ΟὐΤΌΡ. αἷϑο Βοι. χὶϊ, 4. ΤΠῦ8 
186 ραββϑαᾷο }υδεῖβο8 οδρὶϊδὶ βυπιβτηθηϊ 88 ἃ τηθδϑυγα 
οὗ }πδὺ τοϊγί δαιίου ἔον ταυγάον ὃ ἴπ6 Βαμα οὗ (86 εἰν! 
τοδλρὶβιγαίθ, Ὀὰϊ ΘΟΠἀοΙηηΒ δἱ ἴΠ6 βασηδ {ἴσης ἴῃς τεδβοτί 
ἴο 411} οαγῃδὶ δηὰ νἱοϊθηὶ τηθαϑυγοβ ΟἹ ἴδ6 Ῥατὶ οὗ 189 
Οδυγοῖ, ποι 8 ἃ ϑρ ταδὶ ὈΟΟΥ͂, δὰ βουὰ ΟὨΙΥ 
188 Βρί γί [8] ΘΔΡΟΏΒ. Οὐταρ. 2 (τ. χ. 8, 4ἅ. Βοιθ 

ἴῃ Ἰβοογγ ( οοϊδεία ποπὶ δἰ }, δυῖ 
Υἱοϊδίοθ ἐξ ἰῃ ργδοῖοο ὈΥ̓͂ βαπαϊηρ [86 Ὠογοῖϊοδ, προς. 
ΟΥ̓́ΟΡ ΒΘ [88 [86 ΡΟΥΘΓ, ἴ0 [86 θίδίθ Ὁ Ὄχϑσυϊίοα, 
δηὰ (ἢυδ υδίηρ [86 οἶν!} ἰδίσαίϊα 88 δὴ ἰηδίγυπγοεϊ. 
Ομοά φυΐε »ὲν αἰΐωπι ζαοἰί, ἑὰ ἐρ66 γεοῖδοε ἀνοϊζων.--- 8. 



ΟΒΑΡ. ΧΧΥ͂Ι. 41-66. 451 
γον. ὅ8. Οε ᾿ηϊκοαΐ ἴδου 23---ΠΓ ΟὨτἦδὶ Πδα το. 

δυδοὰ ἰο ἰαἶκο [Π6 ὙΔΥ͂ οὗὨ [86 Ῥαϑβίου, ΗΘ τοϊρδι μδγὸ 
δὐορίοα αυἱὸ δηοίδον ὙΔΥ ἰθδη ἱμπδὶ οὗ πὶ} δὰ 
νἱοϊοπί ορροσίοι ἰο ἐμο ποσὰ : [0.:8Ὲ ΤΑΥ͂, ΠΔΙΉΘΙΥ͂, οὗ 
σοτοΐηρ ἰὸ ἡπαρστηθηΐ ἀροῖ 1ξ. ΤὨϊηἰκοδῦ ἕμδου ποὶ ἐμαὶ, 
1 1 ἀἰὰ ποὶ ἀδεῖγο ἰο Ὀ6 ἃ Ἰοῃρ-δυδοτίηρ Βοάδοιαον, 1 
τοῖρῃς δ Το Ἄρρθδν ἴ0 {86 πῇοἷ]9 πουϊὰ 88 ἐΐβ βυ- 
ῬΤΟΙΘ ταθεο, ΤαίΠο Ὁ ἰΠΔῺ ΘηΟΣ ΠΡΟῺ (ΠΥ ΒΥΡΟΟΙ ὖσΑ] 
ὙΔΥ οὗ δια} ϑρ ΠΥ ἀπά ΒΔΉ πο] Π688, Π4}-ρ- 
τἴομοο διὰ μα] νίοθθοο, οὗ εἰν ]ἰχαῖίου τὶϊ δ βισοσὰ 
ἴῃ 118 βαπα ἢ Εν, ἰ86 ὑπγοῖνο ἸορίοΠ8 οὗ δηροὶβ τ Ὡϊοἢ 
Ηὸ τὐἰροςϊ αν ῥγαγϑα ἔοσς, ἀουθ 1688 εἰχηϊδοὰ (Παὲ 
του] ἰτὰἀ6 οὗἨ δηροὶθ ὑγ] οἷ ὙΠ δοιυδ!γ δἰὐομὰ Ηΐμ 
ἩὮδη Ηρ τοί 8 ἴ0 ἡπάἀσταοριί (οἷι. χχν. 81). 17 106 
Ομυτοὺ οὗ [6 Μίἀα]9 Αρο8 δὰ ποὶ (Π6 σοῦγαχο ἴῸ 
δοιιίονο [Π6 ΟΥ̓ ἰχζαιίοῃ οὗ [86 νον ἰπ 86 ΜΔΥ 
οὗἨ Ομγῖβιβ ῥβΡαββίοῃ, 8βὴ6 βδῃουϊὰ ἢδνε "δὰ ἔαὶ(ἢ ἰο ΒῸΡ- 
ῬΙϊοαίθ ἕοσ [86 ἰαδὲ ἀδΥ  ἰο0 δοῖῃὴθ; Ὀασὶ Β6 ἀϊά πτοὴν 
1ο τᾶῖο ΟἸγῖϑὲ δποίῃοῦ Μοδαιητηοᾶ, δὰ ἴο οδοπίΐϊπυθ 
Ἡΐδ τοῦς ὮὉΥ ἃ Ὠγροογίςα] χηϊχίυτο οὗ τοϊϊρίουβ 
Ῥτοδοϊίησ δηὰ οαΣΔ] τί θθοθ. ΜΘΥΟΣ: “ ΤΏΘ υτω- 
ὍδΡ ὕΉΕΪΥΘ ΘΟΥΓΟΒΡΟΏΒ ἴο ἴ6 πυτη ον οὗ ἰδ9 Αροϑ- 
[268, ὈδοδΏΒΘ ἰΐ γγᾶ8 056 οὗ [8086 ὙΠΟ δὰ ἰυδὺ οῃάθαν- 
οτοῦ ἰοὸ ἀοίδα Ηἰπι.") Βαὶ ἱΐ '8 1580 δπά αἰ γαγβ [86 
ἈΘΤΏΌΟΥ οὗ ἴμ6 ἀονοϊορϑα ρογίοοϊου οὗ 116. ΤΏ6 16- 
αἴοη 8 186 δυο] οὗ ἃ στοαὶ βμιπρ ποδὶ, ΞΟΗΑΑΨ, 
«Αἰενίλιριδκωπαξ: “ΒΥ ἰοεσὶο (α ἰοσεπ 0) νττὰ8 οτὶρίη- 
8ΔΠγ υπάοτγβίοοὐ ἴ86 ἀβέτοξαιθ οὗ {86 Βοϊαδῃ τα ΆΥΥ 
οοἸἸοο ρα ἔος γὰρ. ὙΒοᾺ ἰδὲ ἴογος ἱπούβαβϑα, ἴξ Ὁ6- 
ΟΔ[Ω)6 ἃ ζτοαῦ αἰνιδίο οὗ 186 Ὠοδβί, νὩἱο οοπίδἱηρα, 
δὲ γαγίουβ {{π|65, ἔγοτα 2400 ἰο Ὀογομὰ 6000 ἰπέδηισΥ, 
δῃὰ ἔγοιῃ 800 ἰο 400 Βογβοωθῃ. ΐποο 106 ἰΐπι6 οὗ 
Ματίυβ, 1πΠ6 Ἰοχίου δὰ σγϑδορθὰ στῆοσο ἴδῃ 6000." 
---ἴὐ 18 τγὸ}} ποσίν οὗ ποίΐοα ἐμαὶ ΟἾγῖβὲ ἤογο πυτὰ- 
ῬοΓΒ ἴ.6 δηροὶϑ ὈΥ ἸΘρΊΟΏ8, 88 ἱμ6 οουπίογρασί οὗ {6 
Βοϊηδῃ ΡΟΤΘΡ, ΠΟῪ ἰοδχιθὰ δγαϊπδὶ Ηΐπὶ ν1}}} ΗΪδ 
φηθιἶο8. 

γεν. ὅ4. θρονν ἴθ 5881} ἴη6 Βοχέρξυχοβ Ὀ6 
ξαἸ 110 7 ἴοσ, οἷς.--Μογοῦ: “ὍὯῸ τωυβὲ ποὶ 8ὰρ- 
ΤΙΥ λέγουσαι Ὀθίοτα ὅτι (Β6Ζα, Μαϊἀοῃαίαβ, δηὰ 
Οὗ675); αὶ ἴδοτο τηυδὺ Ὀ6 ἃ αποϑίοη δἵδοῦ γραφαί, 
δὰ ὅτι ἰδ 70γ. ΤῸ ἐλμδ (ἴῃ πὸ οἴμοῦ τ78 7} ηιμδέ ἰξ 
(δαὶ πιϊοῦ ποῦν Ὀοία 118 Μ6) δ4.) ΤΊιαΒ ἔπθγθ δο ἵνο 
ΤΟΆΒΟΠΒ: 1, ΤΏ [18] πηοηΐ οὗ {86 Βοτίρίαγο δοῃοοτῃ- 
ἴησ ἴΠ0 βυδογηρ Μοββίδὴ : Ῥβ. χχὶϊ, , 186, 11}, . Πδῃ. 
ἶχ. 36. ΖεοοΣ. χἰϊ!, 7. 2. Ὑηὸ οουηθο} οὗ ἀοὰ Ηΐμ- 
86} ἴον (6 βιϊνδϊοι οἵ 8 βἰηἶ] πογὶ ἃ, ποῖ ἴθ ἴμ6 
ζουπάδεοῃ οὗὨ 41} ἐΐπὸ ργορμοιίοδὶ βοσγίρίυτοϑ. 

γεν. δὅ. 1 ἴδαὶ μουν παϊὰ οπυδ ἴο ἔδλ6 σωυ]]- 
πἰξη62.---Ασοοτάϊΐηρ ἴ0 [μ01κ6. ἜΘ ροοἶ δὶ γ ἰο ἰῃ6 τυ ]οτΒ 
δηὰ ἰῃ6 ρυατὰ οὗἨ [Π6 ἰθρ]6, ποῦ ΜΟγοΡ τδίη]γ 
ϑΟΟῖκ 8 ἴο 8οὺ δϑἰὰ6.---ϑἰαγῖο: ὁ Φ6808 ἀϊὰ ηοὶ ΒΔῪ (Πΐ8 
Ὀοΐοτο πα μδᾶὰ Ὀθθὰ βϑεῖϊζοά δὰ Ὀουπὰ, Ηδ πουϊὰ 
Εἶνε τὸ ἱπάϊοδιίοα ἐμαὶ Ηθ τὰϑ ποὶ ἩΠΠἔπα ἰο Ὀθ 
{Δ Κοῇ : δηὰ ᾿πογοΐογο ποὶ {11} αἴτον ὑπὸ γ δὰ ἀοῃο τποὶρ 
τι }}} αἰὰ Ηο τορθυΐκα (ποἷν ἰπὐαδιῖοο.᾽".--ἰὰ ἴ.λ9 ΤΟΙΩΡ]Θ ; 
“--ἰρδιὶ 8, 'π ἴδ Ἰογοοουτ οὗ ἐΐπθ9 ἰδίρ]θ, [Ι͂ἡ ἰδΐ5 
Βρᾶσθ ἴμ0 ΒΑΌΡ᾽π ρῥἱδοθὰ ἃ ϑγῃασόρτο (οοταρ. [6 
1, 46). Ηδοτθ αἷἶβο τὰ8 ἴο 6 δουφῃὶ βοϊοσηοι Β ροσΟ ἢ 
(Φοδη χ. 28; Αοίβ 1ϊϊ. 11), πὶτὰ οὐδοῦ Ἀ4]18----ἰο τὸ- 
Εἷοη οὗ ἰοδοδιίην δὰ ργοδομίηρ.---Απὰ γὸ δὰ ;ο 
οἷᾶ οἱ Νἴο.---Οὀνίδί]γ, Ὀθοδυϑθ 1ΠῸῪ ἀυγθὲ ποῖ: 

σι τμδὲ Ἔχ Οἱ 5 τη οἷν ΒΌΓΡΥΪ86 ΌΥ εἰρη δ [ῃ9 τοῦ 
οἵ ονἱὶϊ οομβοΐίθῃοθ δηὰ το] ρηϊγ. 

γεν. δ6. Βαϊ 41} Εὶα ἴ6 ἀομο ἐπὶ ἴμ9 Βοσὶρ- 
ἔαχοαῦ οὗ ἴ8 6 Ῥγορδοῖϑ Ὦϊξ Ὀθ6 [116]19ἀ.---Πκο: 
“Βαὶ (18 8 γοΟῸ ΒΟΌΣ, ἀπ (Π6 ροῦχα οὗ ἀδιῖςη688.᾽" 
Τ| ομθ Βαρῃ)οιλοδῖβ ἰδ6 οἴου. ΟΥὁὨ ἐπὶ Πποὺν οὗ 
ἀδυΐζηοβϑ, δηὰ οὗ ὑλ0 δϑοτηΐῃρ ὑγϊαστηρὰ οὗὨἨ οΥ]}, 411} [16 
ΤΟΡὨοὶδ Ῥγορμιοδίοα : [Ιβ84. 11}. ; Ὥδῃ. ἰχ, 2386, οἷο. 
τὸ δαρροκίοι οὗ Ετδδιηυβ, ἀο ΥΥ οἰΐθ, δηὰ οἰ τ, 

δαὶ ἰμΐ6 1.9. πορὰ ἴῃ ΜαιΟΥ ὙΔΒ ἃ τοσιδσὶς οὗ ἔδθ 
Ενγαηρο δι, [Δ |Κ68 ΟἹ ἰΒ0 Ῥοϊπὲὶ οὗ ουὖν ᾿ογὰ 8 δἀάγοδδβ, 
Δ8 ΜΟΥΘΡ ΤΡΉΓΥ ΟΌΒΟΤΥοΘ.Ό. 10 τῶϑ {ἰν|8 δὲ ποσὰ 
ὙΠΟ ἰηἀϊοαίοα ΗΪ8 βοι θὰ ρυσροβο ἰὸ ἐμ κο 6 ρμδὶὰ 
οὗ ἀθα!. Ηθηοθ ἴὐ αἶβὸ ζΆνα οοοδδίοῃ ἴῸγ ἰὴ ἄδιι 
οἵ 86 ἀϊδοὶρ]ο8β. Τ μοῖρ δουσασθ ΠΟῪ ἰαὶϊοὰ ἴμοῖα, διὰ 
ἴΠ0γ 86. Τῇ Βίσοὶ, πουγόνοῦ, τγτὰ8 ποῖ δΌβοϊαίθ, 88 
ΒΡΌΘΑΓΙΒ ἔγοτῃ {8:6 πλτταῖδνο οὗ [86 γουῃρ τῆδῃ ἴῃ Μανκ 
χίν. δ᾽, δὰ (16 οοπάποὶ οὗ Ῥοῖον δῃᾷὰ Φοδη, δοοογὰ- 
ἩΡῸ Φοδπ χνὶϊϊ. 1ὅ. ΤΉΘΥ ΓΟ] οτσοὰ Ηΐπι, αὶ δὰ σ 
ΟΗ͂, [Ιῃ τρδϊίγ, ὑΠ|6 δβοδίοσίηρ δηὰ σης ᾿ν88 δοτυ- 
ῥἷοίθ. [Βαυὺ πῆ1]9 {86 οἰονθῃ ἔογβοοῖ ἔδο ογὰ, ΟἿΒΟΡ 
αἰβοΐρ!θβθ, 88 Νὶοοάθιγυβ, δὰ Φοθορὰ οὗ Ατὐἰμηδίμοα, 
ἰοῦ κ ἃ πιοῖθ ἀφο ρα δἰδηὰ ἔος Ηἷπι. ΤῊ6 ΟἸΌΓΟΙ οδα 
ὩΘΥ͂ΘΡ [1]: πον Ὁ τβεῖδη8 δἰτσαγ8 ἰδ κὸ [89 ΡΪδοο οὗ 
ἴΠ0 οΪὰ οὔθβ. Οὐσορ. 1δηροδ ποῖθϑ ου Ματὶς χὶν. 
δ], ὕὅ2.---Ρ. 5.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΙΟΑΙ, 

1, 7Ὺὲ Κὶδε οὗΓὈ «]ιμάαδ.---Ἴἰ8 ἀατὶς Ἡἰβίοσυ ἴῃ ἐδ 6 
ποῦὰ δορὰ 6 Ομυτοῖ. Τΐ8 ΘΟ ἰπδύώου, (ἢ6 Ὀ6. 
ἸΣΑΥΑΙ δὰ (6 κἰ88 οὗἨ τοϑροοὶ ἱῃ οὔθ, οου]Ἱὰ Ὦαγθ 
Ὀδοι ἰηνοηιθα ὈΥ͂ 0 τΏδῃ, θαϑὺ οὗ 41} ὮὉΥ [μ6 βου] οὗ 

'8δηῃ Ενδηροὶ δέ. Ηθ ΟὨΪΥ ν}ϊοὸ ὀχοσαϊοὰ ἰξ οου]ὰ ανθ 
ἀονίϑοὰ 1 ; οὗ, γϑῖμογ, Π6}] Δ] ῃ δ. 

2, Τὴ πιὰ οοπιθἱμδίίοη οὐὗὁἨἠ δῃοηἶθ5---Θ  ] ἀΐο γα, 
ἰϑιΏρ] 0. ϑοσυδηίβ, δηὰ ῥτἼοϑίθ--- ἰοῦ (Π6 Δοσοι  Βηταοηξ 
οὗ δὴ δοὶ οὗ Βυροοσίεϊοδὶ υἱοΐθηοα δραΐμδιὶ ΟἸγϑί, ἱ5 
Αἰδὸ ἃ ἰγρίοα! που] -ἰδίοσί σαὶ βοθῦθ. Νοί 1658 80 
ἷδ (086 Βυγρτγίδα δηὰ οδρίυτο οὗ ἴμ6 ΗΟΙΥ Οπο ἴῃ Ηἱἷ 
Ἠοϊϊοβὲ οὗ Α]1, ἀπάϑν (86 ρῥγοϊοχὶ οὗ βοσνίῃρ [86 βδ)ο- 
[ΌΔΙΥ. 

8. Ῥοῖον βῃοποὰ ὮΥ ᾿ἰ8 ὅτεὶ βίγσοϊκο ἴπδὲὶ ἢ6 γδἽα 
ὯΟ δ  ἀΐοῦ ; ΒΔΡΡΣΪ 6 Βδά τηΐββοα Ὠἷ8 Ὀοσ. Τῆδὶ ἰδ 
ἯΔ58 [06 ΘΔΣ οὗἩ ΜαΑΙοδυΒ πίοι μὸ δἰσποῖς, ἱβ ΘΟ Ὺ βἷβ- 
ηἰβοδηῖ, [ὑ 88 ΔΙ 9 Ὀδθα 186 ΘΔΓΣ, (6 πρὶ τυ) 
μοαγίηρσ, δηὰ τὶ] δυβοορ. ὈΠ]ΠΔγ, πο σαγπαὶ ἀθ- 
ἔδῃηάοτβ οὗ Ο σῖβι᾽ 8 ὁδ36 ἢαγο ἰδ χη ΑἼΤΑΥ ἔγοόση ὑπο ὶρ 
ΟΡΡοΟὨΘὨΐΒ, τ θη ἐμ 0Ὺ Βατο δὰ γϑοοῦγθθ ἰ0 ἴπ6 ποσὰ 

πως ἢ δο ἑαζά ἐλ6 ϑιοογά 4ελαϊ ρογίελ ὃν ἐλε 4͵ τἦο ἐ δ ὃν 
ϑιοονα.---Τ αι ΚὈἷθ τὰ βαϊὰ ἴο Ῥοίδν, μβδὰ 1159 ἰγρίοιδὶ 
Ὠἰαύοτῖοδὶ τηϑδηΐησ. “ΤῺ ΘαΡΪ ΟὨ γε, δι δὲ 
811 [λ9 5Ιαπᾶθτβ Ἀθαρϑᾶ ὑροὴ ἔμοηι, ΤΟΓΘ Πθνον σπαγμοὰ 
τ} Βανίηρ γίβοῃ ἴῃ ἰμβυγγθοίίοη δραἰηϑὺ ἐποῖν Ομ Ὲ}}6 
ΟΡΡΓΘβθΟσθ. Οορ. Τοτ}}, 4» οἷ. οΔΡ. 87. [ἴδον 
(ἰὰ (δ ρμϑαϑϑδηὶ Ἡποπο Ἰ06) ἀπο 1812 Ῥαβϑαρθ 
δρεϊπδὶ (6 ρϑαβδηΐϊβ, 6.618 ΔΙῸ ὉΥ ἐμπὶβ8 βοηίθηοῦ 
ΔΌΒΟΪυὐοἾν ἑοσ θη, ΤῈ6 ρυπίβητηοηὶ οὗ ἀϑαί ζῸΣ 
οοτίαϊη ΟΠἶΒΏΠΘΟ8 18 οἰοδεῖν οηϊοίϊποά, 3.6 Βοί6᾽ 5 
Κ͵ωμβᾷ, ϊ, 8171..) Ἡθυῦπορ. Ηον ἔδυ ἃ Ο τ βδη δίδιὶθ 
ΤΩΔΥ ὯΘ ᾿8ε8 6 ἴῃ εκἰνίης τΐ8 ρυπίβητησηΐ δηΟΙΠ6Ὁ 
ἔογτω, ΤΩΔΥ 06 τηδίϊοῦ οὗὁἨ ΓοδϑΟ:ΔὉ]9 αποϑίίοῃ, [ἢ 8 
οδϑϑηϊίαὶ βἰμτιίβοδηοθ ἴπ6 ἀοδίδ ῬΘΠΔΙΓΥ [8 ΔῈ ἴΠ8]16}- 
Δ ]6 ἰοχαὶ ογλπαποο, Ὀὰὶ ἐ:6 ἔοστη οὗ ϑοοίδὶ ἀοδίἢ δὰ 
ἰι8 ἐχοσυίίοη 888 66 ἱῃ ΙΏΔΏΥ ἩΔΥΒ Βυ ̓ 6οὶ ἰ0 τηοῦΐ- 
Βοδίίοῃ. 

᾿ δ. ΖΤλίπζαε ἕλοι ἐλαί 1 οαπῆοί.---ΟἸγίδι τοΐοοῖϑ 
ΟΠ6Θ ἴον 4}1} ἐμδὲ Ὁῃ ΠΟ δηὰ ἀἰβίυσΐησ ταϊχίυτγο οὗἁ 
ἡαάρσταροὺ δὰ βαϊναϊο ἰμίο τ ϊοΒ ΟΔΓΏΔ] 268] 18 80 
πἰρεας ἀϊδροβοὰ ἰο ἰυσῃ ΗΪΐβΒ οαυ86θ. αὶ Ηδ [619 
ΒΑΥ͂Β ΔΡΌΪ68 ἰο ΘΥΟΣῪ ταοπισηϊ ἴῃ 116 ὨἰδίοτΥ οὗ ΟἸ γἰδὺ» 
ἰδηϊϊγ. ΙΓἰλ τόρ αοάΒ Μ1}} ἐμαὶ δὲ δὴν ἔτη (Ὀδέοτθ 
186 οηα) [89 Θοοηοτωγ οὗἉ βΓ8οο, οἴδοϊιδὶ σου σὰ [6 
βΔοτ ἃ οΓΟΒβ, βου ἃ Ὀ6 βυβρομάοα, δὲ ἐπδὶ τοιλθῶξ 

Φ [Νοῖ: φνν»ηδοϊοαξ, δ ἴο ἘΔΙΏ. 151. τοδβ, [1 Θ6ῖ- 
ΤΩΔη: ὁθἐπ ἐὐ μέμμει, «οὐδε δίογέδολου Ἀἰ]α, ἐ. 6.. δὴ; ὁντοΣΐξ οὗ 
τγρίοαὶ δἰσπί οδηοο τὰ 6} [5 γα ἈΦΗΙῪ τορθαῖθαὰ δοὰ 18} 
οὰ ἴῃ δἰδῖοσγ.-. , 8. 
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180 ἰηδηΐίο ργεροπάοσδῃοο οὗ ΒΟΔΥΘΏΪΥ ἔογοοθθ οὐον ἰδ 
γίοΙοποα οὗ [0:6 ΘΠΟΙΥ οὗ φαγί που]Ἱὰ αἱ ὁποο Ὀ6 6χ- 
Ὠϊοϊιοὰ. Βυὶ ἴδοη ἴδ6 ποτῖ οὗ βαϊγαίίοη πουϊὰ 6 
Ὀτοΐκοι ΟΠ Ὀοΐογο 118 ὀοῃδυτητηλίίοη. ΤῊΪΒ ΠΟ τηδῃ 
βῃουϊα οὐοὸῦ ἰμἰηἰς οὗ. ὙΒΟΠοΥΟΡ τη δοΐ ΟἹ ἐἰιὶ8 
Ῥυϊποΐρ!ο, ἔμ ο Υ ̓ οιαρὶ αοά, διὰ βυπιοη δυο ΡΟΝ ΟΥΘ 
διραϊπδὶ ἴ[0:6 οδυ86 οὗ ον 88 Ῥγουθ μοι, β 68 (0 Ὀσ, 
ποὺ δΏρε}5 οὗ Ἰἰσῃϊ, Ὀαὶ ἀϊορυΐϊθοα ῬΟΊΟΥΒ οὗ ἀδίκη 688 ; 
δηὰ [Π6 δηταἑΥ ἩΠΐοἢ (686 Ἔχ ὈΪ ἀρσαϊηδὶ (6 σδι86 
οὗ 6υἹ] 8. ΟὨΪΥ δρρδαγοηὶ. Οἵ βυοὴ οδγηδὶ υἱ ϊθῃοθ 

πϑὶ ΘΟΠΒΟΙθΏ06 ὍἯῸ τηῦδιὶ αἰδιίησι πη οὐἀὐποδίίοηδὶ 
ἰεζαὶ αἰποὶρ᾽ μα πίη [86 ΟΒυγοῖ, 88 τὸ τηυδὶ ἀϊδίλη.- 
Κυϊδιι αἰ8οὸ Ὀούθθα ἐΠΟΟΟΓΆΟΥ δῃα ὨΙΘΓΘσΟΏΥ. 

6. ΤΏ δαδδύγδηοο οὗ ΟἸ γί ἴῸ ὑἱπο8δ6 πῆΏΟ σϑσῃθ 
δραϊποὶ Ηΐτὰ τὶ τὰ ποδροβ ἰῃ [86 ηἰκχαὶ,---ἰὨδὶ ΗΘ παὰ 
Ὅσο τοδὰν ἰοὸ χίνο ἱπὸπὶ δὰ δοοουμὶ ἰῃ Ὀτοδὰ ἀΔγ,--- 
.)248 8130 ἃ 9ΥΠΔ 0104] τηοϑηΐπρ ἴῸΓ ἃ}} αρθβ. Τί ροὺ- 
δοουϊίΐοῃϑ οὗ 186 {Δ10Π Ὁ} ἃγὸ ἵσεγε βίδιηροα πὶ (ἢ 6 
τα κ οὗ οἰ τ ΉΥ. 

ἢ, Τίνα ἰαδὲ πογὰ οὗ Ομτίδι ἰ8 ἰῃ6 οσργοββίοῃ 
οὗ Ηΐβ8 οοῃβυμητηδῖθ Ῥγοραγαϊΐζουῃ ἴοῦ Ηΐ8 ρδβϑίοῃ. 
ΤΠογοίοτο ἰὉ 18 ἴη6 οΥἰδὶϑ ἤθη (Π6 αἰβοίρ]θβ, ποὶ γεὶ 
Ταλίαγο ἴῃ ἔδιι ἢ, ΤΙΌγβοοῖκ Ηΐ. Οἱά Τοβίδιιθηϊ τηδγ- 
{γτάοπι Ὠϑὰ ἱπ ᾿ξ βοιλθ δῇὶηΐιν τϊ (6 βο βδογίθος 
οὗ ἃ Π6ΓῸ ἰῃ ὈΔ[|6: [Π6Υ ποροὰ ἔον (86 βρροάῦ {τ|- 
ὈΠΡἢ οὗ ἴΠ6 ᾿μβοοόγᾶου. Τὴ Νον Τοβίβσηθηΐῤ τηδγίγῦ 
τηυδί, ἰη 186 ρεϊΐθησα οὗὁὨ (Π6 παϊηΐδ (Εν. χἱ. 10: 
Χὶν. 12), ἸΔυΤῪ ἴοσ (86 τηδηϊοβίδιίοη οὗ νἱοίογυ ὑπι] 
[80 ᾿ἰαϑὺ ἀλγ. Εὸν (μΐ8 [μ6 αἰδοίρ᾽οθ τοῦ τοὶ τίρϑ: 
(ΒΥ μα ποὶ [86 ἰογίι] ἰοϑι ΠΥ οὗἨ νἱοίοσυ τί πΐῃ 
τοῖν οὐσι βρίτὶῖι8. Ταΐβ Νὸν Τοδίδιηθηϊ τηδγίγγάοσω 
ἡὐαεὴ Βουτίβηῃ ΟἿΪΥ δἴϊον [06 Ὀἱοοὰ οἵ ΟἸτίβὶ νὰ 

ἨΟΜΙΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΑΟΤΙΟΑΙ, 

ΤῊ Ὀοίγδγαὶ.-- Το ἤγδὶ Ὀοίγαυδὶ 88 (ῃ6 ξαττα οὔ 
[86 Βοοοῃα.--- 6808 δηὰ Ηΐ8 ΘΟΙΩΡΘΗΥ͂ ἰη (86 ὨΟῸΓ οἵ 
ὈΘίΓΑΥΑΙ.--Αἡ οἷα δηὰ δ᾽ τΑγ8 ΠΟῪ ονθηΐ, δηὰ γοῦ 85 
ουθηΐ βίδηαΐπρ' δίοῃο.---ΝῸ ρδοθ ὉΡῸᾺ οϑγὶ ἢ ἰβ 8 ροῖ- 
(ΘΟΕ βοουγα τοΐιρο ἔου 86 Ομυτοῦ: Αοά αἴοῃα ἰ8 
(αι. ([αϊπον ϑυηρ: “Α ἴοτοῦ οὗ βίγοησίῃ οὖν Οἷα 
᾽θ 58.1}1, Ὀυΐ ἸΤῆδὴν βἷπρ: “Α ἴονοῦ οὗ βἰγθηρσίῃ οὐ 
Ολωγνολ ἰδ 8}}}.᾽)".--Οοἰββοιιδηθ: 1. Οοηβοογαιθα ὮὉΥ 
ΟἸτίβο ΒΒ ὑσᾶυον; 2. ἀσβοογαιθα ὈΥ (δ0 ὈΘίγδγαὶ : 8. ἴου 
ΘΥΟΡ σοηβοογαίθα ὈΥ̓͂ (86 γοϊυπίδγυ τοδὶ χιδίίοη οὗ 96. 
5Βι.8.---ΤῊο (ΘΙ ρ]6 ἀἰϑῃοποτϑὰ ἴῃ {Π6 παπηθ οὗ {86 ἴοτη- 
ῬΪο.---αὐπάδδ, μανίηρ Ἰοδδ [06 σοταρδηΥ οὗ (6 Ἰποῖνα, 
ἸΟῪ δὖ ἴῃ6 μοδα οὗἁ Οἢ γί βι᾽ 8 ϑῃμθιηΐθβ : ἃ δ γ.}} ἱτλαρσο 
οὗ ἃ ἀθθρ δΔρΟΒίδ8γ.---ΤῊ6 βἷρτι οὗἨ ἰγθδοιοσΥ, (86 5βοῖε- 
οοπαοτρηδίίοῃ οὗ [ἢ 6 ἰγαίίοῦ : 1. ΑΨ8 {π6 Βγροοτίεοδὶ 
δίχηι οὗ ΗΪ8 δοαυδἰπίδηοοθ, οἵἨ ᾿ἰθ. αἰπβοὶρ]βΐρ, οἱὗὨ ὲβ 
8 1158] νοοδὕοῃ ; 2. 88 {16 ἰοίξθῃ οὗ ΗΪβ δροβίββυ, 

εἷ6 ἱπσταύιπας, οὗὨ [εἷ8 τοργορδὕοη.--- Το Κὶββ οὗ 
, Φυάδα, (86 τηοβὲ συπηΐηρ δηὰ ἴ86 τηδἀ ἀοδὶ ἱπιαρί πδιίοα 
οἵ Π6]].---Τ 6 δ 8 Ὀ1Ὸ6 ἰῃ ἰ(5 Εἰδιοτσδὶ οομβυτι- 
τοδί δηὰ βρὶ για] ταθδηίηρ : 1. Οομβυμητηλίθα ἴῃ 
ἴπ6 οοπηοοίίου οἵ 86]]18ἢ} Ὀοίγαναὶ τὶ ἐπ 6 αἷχη οὗ 
ΒΘΑΨΘΏΪΥ Ποηον (ΡΕ. ἰἱ 12); 3. [86 εἷχτι οὗἉ 41} ἰγθαβοῃ 
δραίηδβί αἱ] ἔ 1} δηὰ ΒΟ ἰἰγ, ἰδίκοη ἕλοι ἰῃ9 βίχῃ οὗ 
ἴοτο δηα οοῃμῃβάρφηοο.---Ξυργθθ ουπηΐησ, ὁπ6 ὙΠ 
ΒΌΡτοταο ἱηίδαιδίίου (εἰαρ!α!ιγ).-- Τγέδηαν τολεγ 7ογε 
αγί λοι ἦδγό ; οὐ, ἴμθ οουπίον στοοίίηρ οὗ Ομ γίδι ἰὸ 

4 [Ὁ γ΄. 1δηῆρὸ δι] υ θα, οὔ οοῦτβο, ἰο ἐδ ἰδιηοῦα Ἀγταπ οἵ 
Ταῖδον: Ἀπ ιεδί Βερσ ἰδὲ ππθοὸν Οὐ (Ὀδδοὰ ΠΝ Ῥ-. 
χὶνί. δᾶ ουπιροκοὰ 1529), ν" Β[6}} πιδὺ ὍΘ οΔ)16 ἃ τὴ6 πρὶ γὶ ἔπαὶ 
ὙΤΔΓ-δοηκ οἵ [Π6 Ἐοίυγτηδιίοη, δηὰ να ἰοἷν ῃΠ85 Ὀθ 6 ΥὙΘΥῪ οἴθη 
ἐγαπδιδιοά ἰοἵο Εηρ δῆ, ὉΥῪ ΤΒοπια8 Οδυ γα, Μ|1164, Οδιἢ. 
ὙΜΠΚνοΥ, ΒΌΘΠΠΕ, δηὰ οΟἴπετβ. [ζ (5 οπ!ῖοά [ἢ ἴθ 
Ἑὰλιηῦ. οὐ ἰοῦ, ἰομοῖδοσ τ ἢ ἃ ὨυΌΘΓ οὗὍἨὨ Ποιη! ]ο ἶο 81 Ὠἰ εἶδ 
ἴῃ 6 δοοῖίοη.--Ρ. Β.] 

ΤῊΕΒ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΊΤΤΗΕΥ͂. 
φαμεν ψης απμεφπλδδοι πε, πεῖν, 

[86 ἐγαϊθον : 1. [ηβηΐιοὶ γ φαπίλο (Δ Βουρη “ 
ἴῃ Οτοοκ 88 Π0Ὸ τ0Γ6 ἰδδῃ “" ἴοτι :" ἃ εὐἱδὶ 
δἰἸαδίοι ἰο δἷ8 ἱησται 6. 2. 1πβη ον οατηοκὶ δπὰ 
ΒΟΥΘΙΟ: Ταῖζα ἰδ τηλδὶς ασαγῖ ϑίαπὰ ἤοσίἢ 86 ἴθσα 
αι 8. Ιηβηϊιοὶν οἰδοίυδὶ : 16 δα θδοαυοῆς ἀεβραὶν 
οὗ ΖΦυάδε.---Ηον αἀἰδοτγοηῖ, δἰ ἰπουρὶι τοϊδιθά, ἰ86 Κὴδ 
οὗ υάλϑ διὰ ἰμ6 βιογά-βδίτοϊεε οὗ Ῥείον !-- - 6 πημοὶγ 
86 οὗ [86 δινπυοτγὰ, δῃὰ 4]} (6 δοὶδ οὗ βρί σαὶ νἱοίθυοο 
ἀο Ὀπὶ ἀ}}} (86 δρί τ 081] δδὺ ἴπ ἰμοῖν ἔαϊδ ζεαὶ -- 
Ομ γίδι Ὀοίπροη ΗΪ8 ἔγθημαβ δῃὰ ΗΒ ϑῃοσηῖδδ : Ορργοδθ- 
οα ὈΥ͂ Ἀοτ᾿, τἰρηύθουβ ἴο Ὀοίι.--- Τὸ ἄθοσοα οὗ {δὲ 
Πμοτα, “ΑΙ! νῖο ἰδκα 16 βπογὰ,᾽" οἷο. 1. Α ἀδοεῖτο 
δοίίοῃ (186 ρεγίθοι δοιίοῃ οὗ ροσίδοϊ ευδοτῖηρ): 3. ἃ 
δδογοὰ ρυίμορὶο; 8. ἃ ῥγοαϊσοη ΒοδσΟΟΙΥ ΠΔΙ[Ὁ]8]16ὰ. 
-- Το. οοπποοίου Ὀοίποοι Ῥοίογ᾽ Β αιοϊάπρ τῖϊι {86 
ΒΓ ἀηὰ ἷβ ἀοηϊαὶ: 1. Ῥγοδυμρίίοῃ, ἀοβροηάθδηςγ; 
2. πουπαρα οοηϑοΐθηοσο, δηχίοιυ (Φοἢη χΥἹ!, 36, Μό8} 
ΟὨι18᾽ ΓΘἸΔ[]0}) ; 8. Πἰ8 τηϊδίἰογρτγοϊδίίοη οὗἉ ἰδ πογά: 
“Ἠς ἰδιαὶ ἰδἰκοῖ!Β (86 βιπογὰ 88}8}} βουβῃ ὮΥ 186 
ϑογὰ ;᾽") 88. 10 ποσθ ἴο Ὀ6 δὲ οὔοο ᾿ἐ ἴα ΠΪγ 1018]]οὰ --- 
Ογβι δηΐοσβ Ὀροῦ ἴ86 ρα οὗ ΗΪ8 ῥδβδίοῃ πὰ ἰδ [0}} 
σοηδβοίϊουβηθθβ οὗἩἨ ΗἸ8. ὨΟΔΎΘΩΙΪΥ ρίοῦυ (772έπζεεί δου 
ἐλαὶ 1 οομζά ποί 3)---Ν οἱ τοδίκτιοδβα γοδίσαϊτϑ ἐπα Ἰαὰρ- 
τηθηῦ ρΟᾺ ἴΠ6 πὶοκοα, Ὀὰΐ ΟὨἹΥ ἴδ 6 αἰγνίμθ οοτηρδ- 
βἰοῃ.--- πη οὗ ἴμ6 ἀοδά]ϊοδὶ οἱ] ἴο ΟΠ γ5 0 8 σδῦδα 8 
186 ἰπιοττοϊχίουτο οὗ ροβροὶ δηὰ Ἰυάρταθηὶ ἴῃ σδγηδὶ 
268] ἴον 186 δἀνδηίαρο οἵ (86 ΟἸυΓΟΣ : ϊ τααῖκοα Ὀοιὰ 
[Π6 κοδραὶ ΣΩΕΓΟΥ͂ δὰ ἴμ6 ὑυϊοῖα] ΘονουΥ τηδίϊος οὗ 
οοὨϊοπρί ἀπ Βοοτι.--- Το ρῥγοίοϑι οὗ ἴμ6 [οτὰ δραϊπαὶ 
186 οὐπηίηρ᾽ νἱοϊθηοο οὗ {ἢ 6 δδβαιϊῖ, δὴ οἴοσῃδὶ ργοίδαι 
οὗ 1868 βρί τὶ οὗ ἰσυι.-- ΤῊ οσυπηίησ νἱοΐδησο οὗ ἰδ 
ΘΏΘΠἾ68 οὗ [06 τυ ΘΟ ἀΘΙΏΏΒ ἰιβοὶῖ: 1. ΤῊ6 νἱοϊθῶοθ 
δηὰ ἔογοθ οομθηη8 ἴδ 6 ουπηΐηρ: 2. ἰδ 6 σαππίην οο- 
ἀσοτηπβ (ἢ ἔογοορ.---5δ' ΤΟΣ δηὰ βίδυοϑ τϊχοᾶ, δηὰ Ὀοῖδ 
Ἰοβῦ: 186 Ὠοποῦ οὗἩ ἰμ6 βδινογα, οὗ {πο ϑίδία ; {δὲ ἀϊρ- 
ὨΪῪ οὗὨἩ ἰλ6 Ββἰδϑὶ οὗ ἰῃ6 ΟΒυτοὶ.---ΤἼὸ Βοτγὶρίυγοβ οὗ 
[86 Ρτορμοίδ οομοογηίηρ ΟἸτῖβὶ ἰδίζοη δηα Ὀοσπά --- 
Ομ εῖβιυ 8 ρβθδοῦ ἰη [86 χτοδὲ πογὰ ἰδδὶ ἰῃ9 ἀδγξ ποὺς 
οὗ υἱἱοσταοϑὶ ἀδιίςηθβ8 Ἧ88 ρογίθοι γ ἰὼ δοοογάδῃοα 
ἢ (δ ποτὰ δηὰ πὶ] οἵ ἀοἀ.--Το διρὶν οὗ τὸ 
αἴβοίρ]εβ δὲ ἰδ ομὰ οὗἨ ἐμεῖς μυτηαη σης υβίαβτη πτῶϑ 
ἐμοῖς ρυδ, ἀπὰ γαῖ τρθγο Ὁ (ΠΟΥ σγογο ἀοἰϊνοτεὰ 
ἔγουλ 118 σΟμβοαῦ ηο 68 ὈΥ ἱμοῖν 1,Ογ 8 Ῥτγοίοοίος.--- 
ΟἸὨγίβε ἰμ6 στοαὶ Ματίγτ, (δ6 Εουμλάος οὗ Νον Τοοίδ 
τοῦ ΔΓ Τά Οτι. 

ϑίαγζο :---- ἰοϊκοάηοθδ 18 οἴοη βἰυρὶ ἃ αὐγὰ βδτρο- 
Ι.β8β. Το πἱοκοα ' δῦὸ Ὀοϊὰ, Μαϊι. νυἱὶ. 993 .--- - Ζείειω: 
ΤΟ μογὰ δύδοτγα [6 ὈΪ]ΟΟΟΥ δηὰ ἀοοοϊιι! τδι, δὰ, 
Υ. 0.---α. ἰΪ. 12, 1826 [κἶθ8 οὗ μοηυΐηθ Ὠοζηδρθ δηὰ 
Ιονα.---Ομφονοὶ: ΤῊΘ ποῦ] 18 [0]} οὗ ἀδορὶ Ὁ} οουσίθ- 
Βἶ65 διὰ βδιίογίβ.--- - Εν συ θοτα 6 Βμου]ὰ 6 8016 'ὸ 
ΒΏΒΥΓΟΡ ἰῃ6 αυοδίζοη : Ὑ Βογοίογα ἂὲὶ ἰἕῃοα οοῖδο "--- 
Οεἰαπάεν: ΘΙ ΟἸτϑιϊδηβ ἃτὸ Ὀουπὰ δῃὰ ρμυὲὶ ἴῃ 
Ρυίϑου πίϊουὶ ΔΩ συ οὗὨἨ ἐδοῖὶν οτη, (ΠΟΥ δδουϊὰ 
ΓΘΟΚΟΙ ἰΐ π0 ἀΐαρσταοο, Ὀυὶ ταῖδοῦ (86 Βἰρη οδὶ ΠΟΏΟΓ.--- 
Ἐγοη διροτρ' (Π6 Βδἰ ἰδ 18 πησοῖ Ἰυϑὲ οὗ τονθηρο, Βοτα. 
Χὶϊ, 19.---τονοσδίοη ἴο 8πὰ νϑηρθδποῦ ἐπα 
τηοϑὲ ἀσοδαὶγ ἰοιηρίδιϊοηβ οὗ ϑδαίδῃ ἰὴ 86 {ἰπη6 οὗ ὁχ- 
ἰογΏὉ] {Ἱυ]αἰίοη.----Ἴ ΟὈΠΡ' δὰ ΓΑΒῊ Ῥγθβ ἢ ΓΒ ἃστὸ ἴ00 
δρὺ ἰο Ὀτδηαϊβῃ Ῥοιοσβ β'νογὰ, Ὀδίογα ᾿ΠΟΥ͂ δτο 
Ἰραγῃρα ἰο 80 {16 βιυογὰ οὗ [86 ϑρίτιϊ.---Βυὶ πῆρα 
ΟἿὟΡ ΘΑΣΏΔ] 2608] βιαΐο8 ἩΓΟΏΡΙΥ, (Π16 ἰΠΙΌΓΥ ἷἰΒ ἀοῃα ἴὸ 
16 φᾶν, τ Ὠΐοι βου μοας [86 ποτὰ οἵ Οοὐ.---(π- 
δίεὶπι : οα τῦ]68 [86 δ'πΒ δῃᾷα ἱπβττηϊ 69 οὗ Ηἰβ Ρ6ο- 
Ρὶθ ἰῃ βυσἢ ἃ πδΥ, [μα ἸΠΟΥ͂ Θδμπποὶ (0 τηογο οτῇ] τὰ 8η 
Ηδ 88 ἀδογοδὰ ἴὸ ροιτηὶϊ, ἔοι, χὶϊὶ. 4.---σώλεν: 
ΤΏΟΥ ἴακο 86 βοτὰ ὙΠῸ 86 ἰδ πἰτποὺϊ ογαςτὶγ 
δυϊηοτίιν. ΤΟΥ Βαγο ἔλθ πάθον (6 ἱπάρτησαϊ οὗ 

5 ΡΥ ΤΣ ὁ ΕΑΛΙῦ. ὁοη 85 σοάίν,---Οοὐ ἀουδὲ ὁ τι 
1οδ] οὔτὸῦ ἴοσ σροαΐφθε.--, Β.] Ι | 
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[ἴδο6 διυγοτά, δ πουρὴ βορϑηΐδποθ ἸΠΔΥ Ῥγούθῃὶ [16 ὁ χο- 
ουϊοι οὗ ἴ89 ἄθογθρο. ΤἸθυβ ΟἾγῖϑῦ ΔΡΡΓΟΥΘΒ ἃ τρις 
56 οὗ ἴ)0 βιποτὰ.---ἰαηιδαοῖ : Ῥοῖον βαγβ (1 Εϑ. ἱτν. 
16): “1,οὐ ΠΟ τηδῃ ΒΌΕΥ 88 8 ΤΩ ΓΘΓΟΥ ΟΥ 88 Δ ΟΥΪ]- 
ἀοον,᾽" ΡΓΟΌΔΌΙΪΥ τἱτἢ δ υδΐοι ὑο {818 ΤΟΎ οὐθηΐ. [ἢ 
86 δὰ ουξΐ οΝ᾽ [ῃΠ6 βογυδηι 8 ῃοδὰ, 6 σοῦ] Ππαῦο 
4116 ἀπᾶον 86 οοπαοτηηδίϊοι οὗὁἨ [6 ἸΔῪΓ ἃ8 ἃ τηῦΓ- 
ἄγον, δπὰ μη σου] ΠΟΥΟΥ Ὦδγο αἰοα 88 ἃ ΓηδΓίυτ.-- 
1 Ῥεϊ. ̓ΐ, 18 : ΝΟ δ τηυδὲ ΟΡΡΟΒΟ ἰα τ Ὁ} δ ΠΟΥ. 
---Ηεάϊησον ; ΟὨτὶβυ Β Κίπράοτα ΠΟΘ Β ὯΟ δ, γογὰ ; βυ- 
ἔοτίρ' δῃὰ Ὀγαυ ϊηρ ἀρ ἴῃ6 Ὀδδὲ ἩΘΔΡΟΏΑ.--- Ογαάμιθν: 
ΒΟ βϑαϊουβ ρῸ ποτοῦ μηραπίθποά, 2 Κίηρ ἱχ, 81; 
ῷ ἤβδιῃ. χυΐ!, 14.--- ΤῸ δῆρο}8 οὗ Πδῃ. υἱῖ. 10 ; ΗΘ. 
ἷ, 14.---Ταῖ 411 [86 δΔηροὶβ οὗ ἀοἀ βοσγϑ (ἢ6 Βανίοαν, 
ἃ ρτοαὶ σομδβοϊδιίίοῃ [Ὁ Οοα᾽ Β οἰὨ ]άτθη.--- (Οἀηδίεϊπ : 
θη Οοα Βυδογβ ΗΪ8 Ῥϑορὶο ἴο Ὀ6 ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩ6 ἰῃ 6Χ- 
[ΘΥΠ8] ἰγοῦ 6, ἰδαΐ 8. ΠΟ βὶρῃι οὗ Ηΐ8 θα ποδθ, Ὀαὶ 
Ἐπαὶ (686 Βυ ΠΥ ΡΒ ἃσγὸ ἀρογοοὰ ἔοῦ Ηΐβ οὐσῖι σἸΟΣΥ 
διὰ Ηΐβ ροορὶοΒ σοοὰ.---ουα Βιδὶ. Τμδ. : ΤΊ,α τρὰ- 
ῬουΒ οὗ (86 4186 ὉΠΌΣΟΝ ἅτ βνγογὰβ δηὰ βίδυθβ, 6χ- 
ζογηδὶ υἱοϊθῆςο.---Ττὰα ΟἸγ βία ΠΕΥΟΡ βθυη [86 
Ἰρὰς: τῃοῖρ πορὰβ δῃηὰ ἀθϑὰβ δὸ τωδηϊ69ὶ.-- -ΤῊ 6 
Βοασὶ, 76 γ. χυΐὶ. 9, 10, τ ἢ τοΐθγοησοο ἰο Ῥοίογ. 

Βγαμηπε: ---σοβαρ᾽ ᾿βαδετίπρ ΗΪ8 στοαίοβί ἀθαὰ.--- 
Οενίαολ: ΤΌΘ βιπνοσγὰ ουἱ οὗὨ 8 ΒΘδίἢ 8 τοὶ ἰῃ [(8 
Ρίαρο, οχοορῦ πῆθη  ἰΐ ἰ8 Βυβογσνίης ἐδ6 πταῖ οὗ 

Ζάροο ----ΤῊΘ βαὰ 8} οἵ Φυάδε βμου]ὰ Ὀθ ἃ τγδζῃ- 
ἱπις ἰ0 ΟΥ̓ΘΣΥ͂ ΟΏ6 ποὶ ἴο ἱπάυϊρα ἃ ναΐῃ το ΐδηοο ἰὴ [86 
ΣΩΘΓΟ ΘΧΊΘΓΏΔ] [6] οἷ οὗ ΟὨγίβι, 

Ἡδεδηεν :-- - ΤῺ {εχ Ὠ [Ὁ] ὑγδηβίοστωδίίοη οὗ δ π488. 
--"ὐλ8 αἱ ἰδμοῖὶν ἢοδα.---ΟὴἋ βιπἀϊοα αἰβοπον ἰο (ἢ 6 
Ι,οτὰ͵---ἰ δαὶ ἐΠ6 Υ Βῃου]ὰ δοτὴθ ἩΠῚ δ0 στοαὶ ἃ τη] - 
τπάο. ---αἰεϑα8, ἰδ κοῦ Ἀηα βυβοτίηρ π΄ [86 πίρθὶ, δύομθϑ 
ἔον (λ6 βἰῃβ τηΐο ἀτοὸ ἀοῃθ ἴῃ τ πίρῃην.---ΤΏθΓο ἰδ 
ΑΙΝΑΥΒ ἃ Ψυἀ85- Κ|88 ΔΙΏΟΠΡ 8 (ΠΑ ΠΟΟΥ ΟΥ̓ οὗἁ ῥγοΐδβ- 
δἷοπ, ἴῃ οβῆοο, ἰῃ βδογδθηίδὶ μἱθάροβ, ἴῃ [86 ΒΟΙΥ 
ΘΟΙΩΓΙΠ ΟΠ). --΄(Ἔ88 ΘΠ ΌΓΟΘ 5{1}} (πὸ ἰκῖ88 οὗ ΤἸΏΔΩΥ 
ΦΑ186 ΤΑ ΏὈΟΓΒ οὗ Ηΐ8 ΟΒυΓΟἢ.---“ 6808, δοοογαϊηρ (0 
Γλκο χχὶϊ, 48, πᾶπιθθ ᾿ἷβ πδηι6: ἠμάαλ)] ΤΏου αζχὶ 
πιδιηθὰ ΤΌΝ δηὰ δὶ Ὀθοοτηθ ἃ ἐγαΐζον.--- ΤῊ 8 
Βουπὰ Ο0π6 ἰβ μ6 Οδρίδίπ οὗ σα Β μιοϑὲ, 186 μοϑᾶον 
οὗ 4]} πιδηκἰίηα.--- 6905 18 ἴγθθ ουὐδῃ ἴῃ Ηΐβ8 ὈΟΏΔΕ.--- 
ῬΡεῖον ποὺ γοῖὶ ἔγϑο ἔγοπι γσούθηρο διὰ δι ἰιίοη.--- ον 
οὔδῃ τουϑὶ ἴΠ6 Ι,οτὰ τοραὶρ τμδὶ ἴΠ 6 ΓΑΘΏΠ6958 δηὰ 
011γ οὗ ΗΪ5 ἀΐβοῖρ᾽ 68 ἢανθ ἀ0ῃ6 διγ158 [---Ηθ τΏΟ ἢ48 
1} ΔΙ ἴῃ ἀοά, ἷα Εδίδον, βθ68 ᾿ἰτηβοὶ πὶ πουῦ [ ΔγῸ 
διηδσοτηθηϊ Βυστουηαθα ΟΥ̓ ΘΠΟΙΐ68Β  ἰην]β᾽ 016 ἀοίοπά- 
δ. διὸ διουπὰ Πίπι, διὰ (6 ΑἸτηϊρσὶΥ ἰ58 ἢ» Β6]Ρ.--- 
Τοῖς οἢ 811 βυ δου ηρβ δὲ ἰμ6 Γοτὰ δ ροοὰ ρίοδδυτο:; 
80 ΜΠ] 4}} (ποῖν Οἰξίουπ 668 Ὀ6 βΌΠΟ.--- ὙΥ̓ΓΟῺΣ [ῸΓ ὁνος 
ΒῃυΠ8 ἰῃ6 ἸΙρδὶ.---αἀοοὐμο88 οδῃ ΔΙ ΑΥΒ ΔΡΡΘΔὶ ἴο 18 
οΡρβῶ, ἔγδηκ, δηὰ Κπονσῃ Ὀθμαυΐοῦ Ὀοίοτο ἐμ γγου]ά.---- 

ΞΙΧΤΗ 

ΤΠὸ Τογβακοη δοδὰδ 8 (6 δἰοποιηθηῖ οὗ οἂνρ πηίαϊ Ὦ- 
δ] πο88.--;Ηο Κπονβ πα [86 ἔΌγΒΆΚΟοη ἔδ6]. 

Καρῇ :--ΜΠ αὶ ͵ὸ ΤῊΔῪ ἰϑᾶτῃ ἔτοπὶ 9 68508 ψΘΏ 
ἐδέθη σδριϊνο : 1. ΟὐΟσγαρθ δηὰ βίγοηρίῃ: 2. ὃυ- 
ΤΩΣ ἃπα δα Ὀπιβϑίοῃ ἰὼ ἴῃ6 "|}} οὗἩ Οσοὰ ; 8. ταθοὶι- 
688 δῃὰ ΙΟΥΘ Ὁ ΟἿΣ 6ποτηΐοβ.--- Βγαπάϊ : ΒΘοδιΒ 
Αάδῃλ πουϊὰ ποὺ θ6 Ὀουπα ὮΥ ΟΟἀ᾽ 5 οοτηχλδπατηρῃς 
δηὰ ἢἷβ οττι οὐοάΐοηος, ΟἸσίβὲ τηυβὺ 6 Ῥουπᾷ ὮΥ͂ 
Βυγγδῃ ὈΟΠα8.--- Ογαηιπι οὶ ΟΕ τίβι 8 ἔοι ογοὰ μαμὰ 
ἴ6 8} ΔΎΑΥ ἴδ6 Ὀομ5 οὗ οὖν ἀθ 818. 

[Βυκκιττ :---ΝΌΠ6 βἰη Ἡὶ 80 τοῦθ ἱτρυάθηοθ 
δη ΟὈΒΟΏΔΟΥ, 85 δροδίδίοβ.----ΤΏΘΓΘ ἰβ 80 τη ἢ ΠΥΡΟ- 
ΟΥ͂ΘΥ ἴῃ ΤΔΠΥ, 8 50 ΤΩ ΠΟὮ σοτταρίου ἴῃ 41}, (παὺ τ 
τηυδβὶ ποῖ Ὀ6 ἴοο οοπμδάρηϊ. Ῥοΐου Β ἤοαγί ψγὰ 5 βίποδγο, 
δαὶ ᾿ἷ8 δοδὰ σῇ ἴῃ ἀγαινΐηρ [86 βπογα.----Ὑ0α δ ἰη- 
(ΘΠ Ο.Β ΔΘ ΠΟ ΜΑγγδηΐ [ῸΓ 1 δῦ ΔΟΙΟΠΒ.---ΟἸγῖδὶ 
111 (ΔῈ ΠΟ τῆδῃ ἰο ὅρμι ἴον Ηΐτη του ἃ πττασταπὶ 
διὰ οοταηγηϊβδίοη ἤτοι Ηΐπι.---ΟἸ τῖϑὲ ττὰβ τότ 60}- 
Θοτθα ἴῸγ ΟΌΓ Βαϊναίίοη ἔμ ἴον Ηΐβ οσσῃ ἰθτηρογαὶ 
Ῥγεϑεσυαϊοῃ.--- δὰ Ηρ Ὀδοη τοβοιϑα ὉΥ (86 ροτοῦ οὗὨ 
ΔΩρΡῈΪΒ, τὸ πουϊά ἤαγο [8116 ῃ ἰηΐο (86 ΡαῚῪ οὗ ἄἀον 18. 
ΜΑΤΤΗΕῊ ἨΕΝῈΥ :--- ΔΩ ὈοίΓΑΥ ΟἾὨγὶδὶ τ ἢ ἃ ζέδδ, 
δηὰ Σ αι, λέαεέον, πὮο, ἀπάον ργοίοπορ οὗ ἀοΐηρ Ηΐτὸ 
ΒΟΒΟΣ, ὈΘέΤΑΥ απὰ ἀηάἀοττοῖῃθ 186 ἰηίογοβίβ οἵ Ηΐδ 

Ο12.---- 246] ἵπ ογό, ζεῖ ἵν οογα6---ἨΟΠΛΟΥ ἴῃ [86 
του, ρ8}} πῃ ἴθ 6 μιϑατί.---Καταφιλεῖν οὐκ ἐστιφιλεῖν 
Ἔτη ἀπημές αὶ: ἷβ της τοΐηρ, ἰο Ἰονο ππημνμ πο 8000 ̓ 8 

δὰ δυἀδ8᾽Β Κίβ8 0 γ9 τσοὶ ΑἸ Ν|Κ6.---- οἰ ἐσίο 
ποῖ Ῥοίδεί, εἱ ἀδεπάσπάα πον δ κὲρ ελίςι Αἱ 
[Ετοὰ [υ(Δοϊδηϊίυβ: Ζηδέξιείοτοδ αἰσ. ΒϊταῖΣ τ. 
ΤΩΔΙΚΒ τοῖρῃὶ Ὀ6 αὐυοϊοα ἔτομι Τοσίυ}] 1805 “4“}οίοροῖ- 
ομδ, δηὰ ΟἿΟΡ δπίο- Νίοθηθ πεϊϊοσβ, τ8Ὸ ορροβοὰ 
το ρῖουθ οι δηὰ οἱαϊπιοθά ἰο]θγαίϊοη 88 δῇ ἰῃ- 
8] 1680} ]6 τίρεϊ οὗὨ Ἄσοῃβοΐθηοσο.---Ρ. 8.7] Μρη δαβίθῃ 
δη ᾿ΠΟΙΌ886 ἰἰοὶν οὐσῃ ἰγοῦ Ὁ }68 ὉΥ ὈΪυδβίοτί πο, Ὀ]ΟΟΑΥ͂ 
τοι ῃοάβ οὗ βοὶ ἀδίθῃοο.--- ῬΕΓΒΟΟΌΪΟΥΒ ἅτ ραϊὰ ἴῃ 
τμοὲνρ οὐγῃ οοἷπ, Εν. χὶϊὶ. 10.-δοὰ 88 0 προοὰ οὗ 
18, ΟὗἮὨ ΟὟΥ Βογνίοοϑ, τιυοῖ 1688 ΟὗὨ ΟἿΓ Βἷηβ, ἴο Ὀτῖ 
δρουῦΐ Ηἰβ ῬυγΡΟΒοβ : δηὰ ἰῦ ἀυσιιθβ ον ἀϊβίσυβί ἀπε 
ἀἰβ ϑ ἰοῦ οὗἨ [6 ροόοτονῦ οὗὁἨ ΟἩγὶδί, πμθ 6 ρὸ ουϊ οὗ 
(πὸ ὙΔΥ͂ οὗ ΟΡ ἀυἱ ἴ0 βοῦν ΗἰΪβ ἱηίογοϑίβ.-- -ΤἼ γο ἰ8 
Δ ἱπηυμη γΔ ὉΪ6 ΘΟΙΩΡΔΩΥ͂ Οὗ Δηρο]8, ΗΘΌ. χὶΐ, 22. 
(τ εἶνθ ἸορίοῃΒ ΞΞ ἀθονθ βουθηίγεῖνο ᾿μουβαπᾶ, δηὰ 
οὐ 8 τῇοϑγο ἀοίδοςτηοπὶ πῇ οἢ που ]ὰ ποῖ Ὀ6 ταϊββθά ἴῃ 
δα Θῃ.)--εὶ αοαΒ πογὰ 6 1816 δηὰ Ηΐβ πὶ} ὈΘ 

ἄοπθ, Μδίθνοῦ ΤΩΔΥ͂ ὈΘΟΟΤΩΘ οὗ υ8.---ΤῊ Ββογίρίυγοβ 
ΟΥ̓ΟΓῪ ἀΔγ.--- δι (0]]γ, ἴο 866, ἔον ἴδαν 

ἊΝ ἀρδῖι, ἴτοτι ἐπ ἯΌΟ ἰδ ἴῃ6 ἴουπίδίη οὗἁ [161 
Τιογὰ, σι μαῦ ἰ8 τη8} 1---ΟἸτῖβῦ, ἃ8 1 6 αν οο οὗὁἨ βου δ, 
Ββίοοα αἰοῃθ: 88 Ηθ ποοαρὰ ποῖ, δ8ο Ηδθ διδὰ ποὺ ἰδ6 
αϑϑἰβίαῃιοο οἱ ΔΩΥ͂ οἶμονσ. 176 ἰγοα {Ὺλ6 ιοὶπι6-ῬΥέδ8 αἴοπε, 
δηὰ ΒΘ ἰἤογθ τῊὰβ ποηπᾶ ἔο πα ἴοι Ηἶΐ οα, 
αγηῆς γουσὴέξ δαϊσαίίοη, ἴ88. ᾿χ᾿ϊ!, 8, ὅ.---Ῥ, Β.] 

ΞΕΟΤΙΟΝ. 

ΟΗΠΕΙΒῚΤ ΒΕΕΟΒΕ ΟΑΙΑΡΒΑΒ. 

Ομάρτεε ΧΧΥ͂Ι. δ7-- 68, 

ΑΙ οτκ χίν. ὅ8-6ὅ; [6 χχὶϊ, δὅ4--11; Φοδη χυΐ!. 12--24.} 

5 Απᾶ πον ὑμαὺ Πα Ἰαϊὰ Πο]ὰ οὐ “6808 16 λέην ΑὙΤΑΥ ἴο Οδιρῇδϑ [86 δἰ σὰ ῥυἹοβί, 
δ8 στο {πῃ Βοῦῖῦο85 δπὰ {6 οἱ ἄθϑ σοτθ δβϑβου θᾶ, Βιυΐ Ῥοίον [Ὁ] ονσοα ᾿ἷμὶ δαἷδι ΟἹ 

απίο ἰῃ6 Βίρῇ ῥγθδι5 ραίδοθ [[80 οουτὶ οὗ (86 ὲρἢ ῥτὶθβι]," δῃὰ σσϑαὺ ἴῃ, δπᾶ βδαὺ τνλιὰ 



400 ΤῊΒ σΟΟΗἙΗ͂ΡΕΙ, ΛΟΟΟΒΌΙΝΟῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 
ϑιαωπακθονκυιδααῃ, 

δ9 ἰδ βοιυδηῖα, ἰο 860 6 δπᾷ. Νον {Π0 οἰ ἰ6Γ ῥτγίθβίβ δῃὰ [[86] 6] ἀθγβ,᾽ διὰ 4]} (8 6 οοὰν 
οἷ!, δουρὰι [188 σε 688 ἀραϊηϑὺ 7685, ἰο [{πῶ0 {Π6Υ ταὶ σηῦ, ὅπως] ρυΐ Εἷπὶ ἴο ἀδαίβ; 

60 Βυὶ [Αμάὰ, καί] ἔουπα ποηθ: γ688, ὑπουρῆ ἸΩΔΗΥ͂ ἔδίβθ ὙΠ μ68568 οϑιηβ, ψεέ ἰουμπα {ΠΘΥ͂ 
61 ποπϑ.ῦ Αὐ (δ ]αϑί [ αἱ ἰαϑί, ὕστερον δέ] οδῖηθ ὑνγο [Α͵86 τ] 8868, Απὰ βϑια, Γμὶ8 

Μεϊίοιυ [τχΔ}] καὶ, 1 δπὶ 80]6 ἴο ἀθϑβίχου ἐμ ἰθιηρ]6 οἵ αοἂ, ἀπά ἰο Ὀυλ]ὰ 10 ἴῃ [πν11}18]} 
62 [ῃτθ68 ἄδγβ8. Απὰ [6 ΠΙσΉ ῥτίθϑὲ διοβθ, δπὰ βαὶὰ ὑπίο ῃἷπ), Απβϑυθγοϑὶ ἴβοὰ ποι! ηρ 7 

τμδὲ ἐς ὁ υὐλίον, [μ686 νιῖςη6 858. ἀραϊπδὺ {Ππ|667 [σαὶ ἀο {μ6868 τῦϊζηθ88 δραῖπες {Π60 7] 
63 Βιυύ Ψεβὺ8 με ἢἷβ ρβδοθ [τπ|Ἃ8 βι]6 1]. Απάὰ ἴῃθ Ὠἰρἢ ῥρυθϑὶ δηβιγθγο [βροκθ ἰο ἐμε ταϑβδη- 

ἰῃᾳ οἵ Ηἰδ εἰἰθβοϑ] " δῃὰ βα]ἃ υὑμΐο δπι, 1 δάαγθ (866 ΟΥ̓ ἰ0)9 Ἰἰνιηρ αοά, δαὶ ἰμοὰ {611 τ8 
θά ὙΠοίΠον ἰοὺ ὈΘ [5Π| (μ6 ΘΟ γϑί, [8 ϑὅοπ οὗ αοἀ.᾿ {6818 88:8} υπίο ἢϊπι, Τοα ἢιδβέ 

Βαϊ ἃ [117]: πϑυθσίθ}]688 [Ὀ681468, πλήν] 1 Β6Υ υπίο γου, Ἠδτθηδοτ 85}8}} γ8 866 [Π6 βοῃ 
οὗ τωϑη βι εἰσ ἢ [86 τρις μδθὰ οὗἨ ρονθΓ, δῃα οοπιηρ ἴῃ [ο}] δα ο]ου.8. οἵ μδᾶνεπ, 

65 (θη. νἱ!. 137 ΤΏδη {}|6 Εἰσὶ Ρυὶοδὺ γθηΐ ἢ18 οἰοίμ68, βαυϊηρ, ΜΘ Βαίῃ βροίθῃ Ὁ]δβρῃθ- 
ΤΥ; ὙΠδὺ ζΌΓΙΒΟΙ πθϑὰ ἴβνθ γ͵ὸ οὗὁὨ Ὑ]ηθββεβ ὺ Ὀ6}014, ΠΟῪ γ86 μᾶῦθ [γ8 ΠΑΥ͂Θ Π0Ὁ}] 

66 μοατὰ [ιἷἰ8 ὈΪδβρθεωυ. ὙΥμαῦ (μἰηἷς γοῦ μΡ δηϑγογθὰ δηᾶ μιᾷ Ηδ 18 δΌΠΥ͂ 
61 [ποσιἢγ, ἔνοχος οὗἨ ἀθδί]ι. ΤΠ θα αἰά [Π6Υ δρὶξ [{Π6Υ̓ 8ΒρΡ1}} ἴὰ ἢἷ8 ἴδοθβ, δῃὰ Ὀυβείεά 
68 . δηὰ οΟἴδο18 διηοίθ ἀΐπὶ 1} (μ6 ρα]πη8 οὗ ὑμθὶῦ δηᾶβ," ϑαυηρ, ῬΤΟΡΏΘΒΥ ὑπίο 8, 

ἰδοὺ ΟἸγβί, ὙὟ Βο 15 6 {μδὺ βτηοΐδ {809 ὃ 

1 τ, δ8.--[Οοταρ. Οτξ Νοίο 8 οπ οὗ. χχγ!. 8, Ὁ. 459, οῃ ἔδιο ἔσῃθ τηεδηΐης οἵ αὐλή.--Ῥ. Β.] 
8 Ψετ. 5δ9.--Β,, Ὁ., 1... δὶ. [6180 Οοᾶ. ΒΙ55|.), οϊε καὶ οἱ πρεσβύτεροι. Ῥτὸ ἘΘΟΘΒΒΟΥΎ ἰΒΡΟΤΊΟΣ 

ὅοτῃ υϑσ. δ. [1,δοϊτηδῆῦ δηὰ ὑΤΩΝΣ οἴἠμέε τς, ὯΣ ΤΙοοδβοηάδοτί ἐὐθ δὴ με ΜογΕΣ ἀἰδων ρὸν Β.] ὼ 

8 γον. 60.-- Τὸ δοοουὺὰ οὐχ εὗρον 18 οτηιἐἰο πη Β., Ο,, δυοά Οτίβεῦ. Οοσῦρ. Μογογ οἢ ἴδ9 ῬΓΟΡΔΌΠΙΕ οὗ δὴ ἰπϑεῖν 

εἰσ δηὰ ἴδιο τρδπηοῦ οἵ ᾿ἰ8 οτἰκία. [ΤὨο ἐδαί. σδο., τυ Βίοα ἰ6 ϑαρρογίοα ὉΥ ἐδ ταλϑ ον! οὗἨ Μ88., γεδάβ: καὶ πολλῶν 

ψευδομαρτύρων προσελθόντων, οὐχ εὗρον, ὕὉυῖ Οτίοδῦδενι απᾶ ἴμ9 οὐγοδὶ οἀϊίοσα οσωϊὲ καἰ Βείοεθ 

πολλῶν͵, δηὰ οὐχ εὗρον, οἵ ἱ Ἰεαδὲ δο Ἰαδὲ ἔνγο προγᾶδ, οὔ [8:68 δα βοτΥ οὗ ἴμτοθ9 Αἰοχδῃάγίπθ τυπαίδὶα (Β., Ο., 1.}. ἴὸ 
δε. ὙΓΪοΝ τηυδί πον Ὀ0 οἠἀοά Α'δὺ Οοἀά. δἰπαίξ. δηὰ 100 Υ υἱκαῖο “πὲ Λιϊεὶ ἐφοίοε αοοέϑοίεϑομπῇ 8δηὰ ἰδίον νογείουδ. 

Οοπδηΐ, ΦΟ]ον, τμἰ8 τεδάϊορ, τοηᾶοτγο: ἐλουσὰ τπαὴν 4«οὐὐποῦδέδ οαὐπῷ. 1,.ΔΟΒΏΏ, ὨΠΟΊΘΥΟΙ, 810 ὃθ ΜΗ 

καί, τοιαῖπο οὐχ εὗρον ἴῃ Ὀταοκοίδ. 80 1δημὸ 1η δ]6 Θοσίηδηὴ Ὑογίοῃ. ΤῈ σαδα ἰδ Βα γ οἷα δμὰ ἱτωροσίδηϊ δπουξὼ 
ἴο ἸδΕ!γ υδ ἰο ἀϊοίατῦ ἐμὸ Απιμοτχοὰ ἘΠ ρ  δὉ Υ ογαίο.-- Ρὶ 8. ᾿ 

4 γοντ, 61.-- 1 186 οτί κί πα] δίτη ἱνγ οὗτος-π, π ποι ἔμ6 ἘΠ Ὰ Υ ὀγϑοο ΚΟΠΘΤΆΪΥ τοηᾶογδ: ἐλέϑ; [ἢ βοῖγδ ςαϑδα: ἔβἐϑ 

Ἔφαι. }εϊοιο ἴα ἴοο 
δηὰ χί!. 24.---Ρ, Β.] 

δ ψ εἶ. 68.--[Πδηφο, πὰ 411 [86 Θοττηδη Ὑοταίουδ: δολεοίερ δέ, 'ΤᾺΙδ 16 δὶ} 39 σδεκ ἐσιώπα εοχ 

ἐο λοϊὰ οπδ'8 Ῥδασθ δδοῖωδ ἢ ΠΏΡΙΥ ἴ86 δι ρργοδείου οἵ ζδο ηρ ΟΣ ετωοίδου. δ᾽). ποο ἰδ οἴἶδῃ Ὀδίξοσ 18 δρὸε 

6680 ΜΔ ἴῃ δοδί δηδῖγοζ.--- Ρ. 8, 

ἀϊετοδρθοῦ] ἰῃ τποάδτῃ ΕὩρὶ ει, οδρθοίδ}}γ {7 δρρ θὰ ἴο Ομτίδὲ, δηὰ δβουϊ]ά ὃ6 οπιξοὰ μογε, υὲς. Τί, 

2.1] 
διὰ ἰῃ Ὁ 

ὁ Ὑοτ. 68.---Β., Ο., διά οδον Μ|53.. δηὰ ϑοπιὸ ἐγβϑειδίομ ( Ῥωξραΐα) οτΐξ ἐμ 9 ἀποκριθείς, Ῥτοῦ Ὁ} οἢ δοοουπὲ οἵ (δ 

ἀϊ δι ση 1 οὔ [18 τοσδηίης ἰη [18 οοππεοίίου ψ ἢ [Π0 ὈΓΘΥΪΘυ8 εἰΐοποῦ. ' 

1 Ψον, 66.---ᾷοτ: "τοογέδν ἕο ἀΐε," Τγπάδ]ο, Οὐβητλετ, ΟἾεῖκο, σοδοόυδη, Βίδπορο᾽: οὐ: "16 σθθαγ ὍὈδ8 ἕο Οἐδ,," ΟΔτΩΡΌΔΙ : 

οὗ: “'λδ 8 ἀεδονοίὶπρ οΥ ἀδαΐλ," Βοτίνοπεοτ. ΤΌΘ τοπάουίης οἵ ἔνοχος θανάτου ἰῃ ἰδ Απιμονχοὰ Ὑοταΐοη 16 Ὀογτουοᾶ 

δοπι Ὑ ἰοἴ ἢ, Οονογάβ]ο, δαὰ 86 ἘΒοτ ἰδ Ν. 7. δὰ τοϊδιηϑὰ ὮὉΥ Οοπδηὶ οπά ἴδ} τουϊδεὰ Υ οτβείοῃ οὔ ἴ6 Ατὴ. Β[Ὁ]ς ἵ᾿ οἴομ, 

Ὀαΐξ ἰξ [6 Βασὰ 804 4}0]6 πον δος ἢμ6 οἱὰ βδχοῦ 660Π890 οὔ συ ΐὲ (ΞΞ ἀὁδι) Ἀδ5 Ὀδοοῖοο οὐδοϊοῖθ, ἴπ [80 δδαιπο δη Πα υδιοᾶ 

66η86 σείδψ ἰ6 υϑοὰ Ματκ χίν. δά; 1 Οοσ. χὶ. 41.--". 8. 

ΦΎοτ. 67.--[ΤῊῸ πογάδ: τοὐδλ ἐδ ραΐπδ ψ' ἐδεὶν λαπᾶδ, διου]ϊὰ 6 οτηϊ δὰ δα ποῖ πϑοοδδαυ γ τυρὶ! οἂ ἴὰ 

εὐδοκ ισαν, ΜἈΟΝ τηθαπα ἴο δέτίκο ψ τι δ δέζος δ τρεἱ] δϑ τσὶ ἢ 186 Βαπᾶὰ. ΠΥ ΟΠ ἀοτίνεα ῥαπίζει» ἴτοτῃ ῥάβδος. 

6 τρλτρίη οἵ ἴμο Αυἱδοτίσθα Ὑ ογδίου τεδάβ: ὁ, σοάᾳ, (ο]Ἱουίης 189 Θδηανδη γοσβίου δὶ Βεζα (" 9 β"ρὈραίξ (6 ἐδὼ 

οδν 68). 80 δἴδο Βεημεῖ, Μοσοσ, Ενταὶὰ, δοᾶὰ 1δορα. ΤῊ 16 ῬΓΟΙΌΓΔΌ]Θ ΒΟΤῸ, δίῃοθ οἱ δέ, απᾶὰ οἴλενα, ἰηϊτοάποοδ δ ποὺ 

κίηᾷ οΥ̓ αὐτο ἀἰ δοτίηρ ἴγουι διι7είέησ, δηὰ δ ῃοθ Ματῖκ (χῖν. 65) δδοτῖ δεβ ἐῃθ ῥαπίζειν ἴο ἐδο ϑενφαηίδ, Βαϊ {μὸ ποιά [8 

πολυ Ἰοΐ ἘΡΟΒΝ: ΟΙάοσ Επαὶϊδι Ὑοτβίου δὰ: οβ ἐλ 106. 80 Ι1δῃξε: 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

Ολνοποϊοσίοαὶ Ογάδν 977 Ἐνοπίδ.---Ἱ. ΤῊ6 Ῥσϑρδγδ- 
ἸΟΥΥ δχδιηϊηδίΐοη Ὁ Αμππδβ, Φοθπ χυὶδὶ, 18; 2. 106 

δχϑτοϊπαίίοη ἀυγίπρ 86 πἰρδὶ Ὀοίοτο Οδίδρδβ ; ὃ. [80 

ἔοττωδὶ απὰ ἤμδὶ δχδιηϊηδιίίοῃ Ὀοίοσο Οδίδριδδ διὰ 

186 Ξαημοάτίη οἱ ΕΥΪΔΔΥ ταοιτίηρ (Μδιϊ., Ματὶς, πο). 

ΤΉ Ϊ8 ἰμτοοίοϊὰ οχαταίπαιίοι ὉΥ 186 οοοἰοβἰδβιϊοαὶ {τ]- 

Βυῃαὶ τγὰβ (ον ὈΥ͂ δποίμον ἰμγθοίοἹὰ οσδιϊπδίίοῃ 

οα ἴμ8 ρατὲ οὗ ἰὴ8 βϑουΐδ δυϊμου68,---ἢγδὶ, Ὁ. Ρί- 

ἰδὶθ : (μεθ ὉΥ Ηοτοὰ (1μΚ6) ; διὰ, Ἰδϑέϊγ, ἃ βοοοπὰ 

ἅταο ὈΥ ΡΙ]αῖδ. Βεοίνθοῃ ἐμ 6868 Θχδυλίηδίίομβ [82 [0].- 

Ἰοπίηρ ονθηίβ ἰηἰοσνομϑα :---]. ΤῊ τοοοκίηρ δπὰ Ὀυξ 

ξοϊηρσ οα ἴδε ρατὶ οὗ (86 Βεγνδῃίβ οὗ ἴΠ6 ἰοτορῖὶθ, Ὀ6- 

ποθ ἰῃδ6 βοοοηὰ δπὰ {86 ἰἱγὰ οχδυιίπδίοῃ ὈΥ ἰδ 

ϑοοϊοβίδϑιϊοαὶ δυϊ οτος. 2. ΤῊ Ὀεΐηρ; βοεῖ δ πουρῃ 
αδον ἰῃ6 βοοομά οχδυηϊπαίζοη Ὁν ἴμ6 βοουΐαν γυϊογα, 

οὐ Ὀοΐοτο Ηδϑιοὰ : ἰδ6 ψιἱῦθ τοῦθ. 8. ΤΊ δοιῃρ δὺ 

φολήισοι ἑλχ ἐπ ἀπροδίολέ, 8ι6 ἔκερ, 

πουρδϊ δηὰ Ὀυδειϊηρ δἴος Ηΐβ (μἰτὰ οσαπιϊηδοι; 
(ὴ9 βοδυιϊοὶ τοῦδ.--- αι μονν δπὰ ἴῃ9 οἴδον ἵἴπὸ Ενδῃ- 
εἰ 1818 ῬΡ688 οὐδ ἴ:6 δχασηϊπδιίοη οὗ μ6 ᾿ογὰ ὈΥ͂ Α:ν- 
ὯΔΔ. [ἐ ἱπ, Ὠοτονον, γοϊδίοα πὶϊῃ 811 118 Ῥδγιουἶδσβ 
ὈΥ Φοδη; δηὰ, ἱπᾶθοὰ, νγγ88 αὐ ἴῃ δοοογάδπος σὴ 

ἰδ τίοπϑ οἵ ἱπ6 Φετα. ὙΤδουρὴ Απμηδα Ππδὰ Ὀδδα ἀξ: 

ροβοὰ, 86 δενγβ βϑϑῖω 8.}}} ἰο βανθ οοπβίἀογεὰ ἷπὶ 85 
δμοὶν τϑὰὶ ἰσῃ-Ὀγίοθδὶ ; τ 116, δα [86 βαῦλθ ἔἶπιθ, (ΒΕΥ͂ 

ποῖὸ ΟὈἰκοὰ ἰῃ δὴ οδιοίϊδὶ οαρδοὶ ἴ0 δοϊχηον οὰρθ 
Οδίαρμαβ, πβοη ἔμδο Ἐοσοδηβ μδὰ δρροἰϊπιοὰ “ {μπδὶ 
Β8116 Υ6 ΔΓ." ΑΒ Οαἰδρμαβ νγὰ8 ἴ86 δοῃ ἴ}-ἰδὴν οὗ Ατ- 
188, ἐδ 6 που]ὰ, ἴῃ 8}} ὑγο ἐγ, ογάὰοσ ἐμεὶγ ἀοταοθ- 

εἷο διταυχοιηθηῖβ 80 88 ἴ0 ταϑϑὶ ἴδ Υἱδὴϑ οὗ ἴ86 7:1} 

σἰίπουῦ αἰνίηρς οδδηος ἰο (6 Βοπηδηδ. ΟΟΟΡΟΪΩρῚΥ, 

ψ που]ὰ βυργρεδὶ ἐπὶ Ὀοΐδ ᾿ἰἰνϑὰ ἴῃ ομ6 δηῃὰ ἴ86 888 
. πίοι πουϊὰ αἷβὸ δοοουῃὶ ἕον (86 [8οἱ, ἰδδὲ 

ψὉ116 τὴ 6 δχατηϊπδίίοη 188 βυοοοβαῖυοὶυ οαττίϑδὰ οἱ ἴἢ 

πο ἀἰδογθηὶ ρἰδοθβ, [86 βιδτὰ δθοσοβ ἴὸ Βανθ τεπιδίῃ" 

οἷ ἰπ ἴῃο 5διὴθ ἰθποσ οουσὶ οὗ [86 μαϊδοα, ΤΈδ ἷβ οὐ" 



ΟΠΑΡ, ΧΧΥ͂Ι. δ᾽-68. 
΄ 

ἰάοιι ἤὥτοσα ἃ δοσωρδγίβοι οὐ ἰ06 ἡδιταϊξτο οἵ Ῥοίοτ᾽ 8 
ἀοιΐαὶ δα οἷν ὈΥ Φόδῃ, ἰῃ 118 τοϊδιϊΐοι ἰο ἐμδὲ οὗ ἐὴ8 
ΒΌΙΩΘ Οὐοηΐ 8ἃ5 τοοογὰθα ὮὈΥ (86 οΟἾΟΡ ΕΘ σΟ ἰβ(8. 
Βιτα  ασΙγ, ἰδ 18 που] δ᾽80 οχρ δὰ (πο ἴδοὶ, ἰῃδὲ ἰῃ 
229 ἰἔτοα ὅγβέ (οϑροὶβ τ ΟἿΪΥ σοδὰ οὗ ΟἸγίδι Ὀοὶ 
Ἰοὰ Ὀοΐοτο Οαΐαρμαβ. Ἐτοιῃ ἰδ6 Ῥϑοῦϊαν ῥταοιὶ 
Υἱὸν ἰδίῃ ὮὉΥ ΜΔΕΏΘΝ, Μγγὸ ὁ8} ΣΟ ΘΟ ΐΥ υπαοτείδηα 
ὝὮΥ 86 Βῃοι]ὰ Βανθ ΟὨΪΥ τγεοογάἀθα ἰῃ9 οἰ οὐαὶ Ὄχϑζω- 
,ἰπδύοη. [ἢ ζϑῆογαὶ, να ἰπΐον ἰδδὲὶ (00 Θχδιηϊηδίάοι 
ὈΥ͂ ΑἸΏΔΒ ΜΝ ΤΩΔΙΉΪΥ δὴ δἰϊοηρὺ Ο [Π6 ρατὶ οὗ (ἢ 6 
οἷά ρτείοδὲ (ποσὰ ΚΙοραίοοκ, πίϊθους δάθαιδιδ 
πη 8, ΤΟΡΓ βοηΐβ ἰῃ ἃ τα ἱ ον ᾿ρ ἢ) ὕ0 ΘΏΒΠΔΓΡΘ 186 

ἕω ἴῃ Ηἰβ ποτάβ, δῃὰ ἰΐυβ ἰο οἰ 1οἱξ Βοζωθ ὑθῃ8} 6 
Κτουμαβ οὗ δοουβαίΐοη. Τὴ δχασηΐϊπαίῖοη ὈΥ Οδίδ- 
Ῥδδ8 γᾺΒ ΙΏΘΓΟΪΥ 8 ἔοστηδὶ σηδίϊοσ. Τὴ} ΟἿΪΥ ἱπηροῦ- 
ἴδιιοθ αἰϊδοξιίηρ τὸ ἰὲ 15, ἐμαὶ {π0 ἐοδι ον οὗἨ ΘΟ σι, 
ἴο [08 οδοοι (δαὶ Η6 παϑ ἰ6 ΟἸγίϑι, [86 ὅπ οὗ ἀοὰ, 
ΔΒ πόσο ἀθοϊδιοὰ ἴἰο 06 ὈΙΔΒΡΠΟΙΩΥ, δῃὰ ἀοβοσυϊης 
οὗ ἀοαιῃ. Τμ6 οἰγουσηβίδηοοβ 85 ΠΟῪ ἀοίδι] δὰ ν]]] 
ΘΏΔΟΪΘ 8 ἰοὸ υπαοτβίδηὰ πον Μαιϊπον δὰ Ματῖ σο- 
δία δτγεὶ (6 Ἔσδυλϊπαίοη ὈΥ ἰδ6 Εἰρἢργοβῖ, δὰ 6 
[86 ἀοδηΐαὶ ὉΥ Ῥοίον, τ μῖϊο ἷβ ΟΣ ΟΣ 18 σονογθθα ἴῃ 
ἴδιο Θοβρεὶ Ὀγ [κὸ. Εν  ἀσμιγ [86 Ὠγθοίοϊα ἀφηΐαὶ 
οἷ ἰδ8 ρμετὶ οὗ Ῥοῖεν εχιεπαρὰ ἤζοϊῃ ἔπ ὥὅσβὶ ἰο ἰὴ 
δοοοπὰ δχαδτηϊμδίου οὗ ἴ86 Μαβίοσ. 

γεν. δ]. ΜΟχΘ ἰδ βοχίροβ απὰ ἴ0 ο1φγχα 
ἼΤΟΥΘ Δεβοζη Ὁ19α.---Ἰὴ δοοογάδηοο ἩΪΓῚ ΟἿΣ ΖΌΓΙΩΘΓ 
τασθδτκβ, γγὸ σΟηοϊυθ τμδὶ {πΐ8 ΝΒ 8 Ῥγοϊ το ΠΑ ΡΥ 
τοοοίϊηρ οὗἨ {16 βαῃῃοατίη, αὐἱΐο αἀἰδιποι ομι ἐδ 

δια ἕοστωδὶ ταϑοϊΐϊηρ το ὑ00 }Κ οΪδοο θα 
ΟἹ ἴδ6 (ΟἹ ονί:ς Τηοτοΐηρ. [Ιὲ ͵8 αυϊΐο οἰιαγδοίογίβιὶς 
οὗ ἰδὸ Εἰνδῃηροὶ δίβ, (δας Φοδπ ἀοἰδ115 8.6 ὅτβί Ἔδχϑση- 
ἱπαύου, 016 ἰμ6 τὰ, τ 116 ΜαιῖΠονν δῃὰ Μανὶς το- 
οογὰ ἴμο βϑοοηἃ. Φοδῃ δυο Ὠ ΕἾ ΔΡργομοηαθα ἰδ6 
τοὐοοίίοιι οὗ ΟἈ τὶ δὲ ὈΥ [116 008 88 ἘΠΕΠΝΠΩΣ ἱπ 189 
μαιγοὰ οὔ Απμμλβ δπὰ [Π6 ῥγιοδίβ, πο ἀδοϊἀοἃ ἰδ6 
τοδὶ οἵ ἴΠ6 ῥῬτοοράυγο ; [μκὸ νἱονοά ἐξ ἴῃ [86 Ἰἱρῃὶ οὗ 
ἰὼ Ρο] εἰσὶ Ὀθαγίηρ ; [86 οἴμεν ἵἴτο Ενδηρο δὶβ ἀθ6- 
δοιϊοὰ ἰδ ἰπ ἰἰβ γοϊδοῃ ἰὸ ἰδ οοηίσαὶ ἰάθα οὗἨ [16 
ἘΙΟΓΔΓΟΌΥ δὲ (ἰδ υμίοϊἀοὰ 56} 7 ἰτ0 {μοῖρ ἱπιυὶ- 
ο;3. 

γεν. ὅ8. Αἴδσ οἵ ---Αϑ ἰζ πόγο, ποὶ τὶ [86 οοΥ- 
αἷΔ] οἰοβθῆθβϑδ οὗ ἃ ἀἰϑοΐρὶα, Ὀαΐ ᾿ἰἶϊτ6 ἃ τῆθγ βρϑοίδίοσ 
ΟΣ ΟΌΘΕΓΥΘΓ. 

Ὅοεϊο ἴδ οουτῖὶ ΟΣ 84]].---Νοὶ [0 ρμαΐαοα͵ 
88 ἴῃ [Γυἴπογ [πὰ ἴῃ Οὐν δυϊῃουίζοα ΤΡ ΕΝ ΤῊΘ 
Ὄχρτοβδίουῃ αὐλή νγ͵δϑ δρρὶ θά, διηοὴρ ἰΐ6 Οσοοῖκβ, 
Ὀοιὰ ἰο [86 841} οὐ οουγὶ ἱπ ἴσοηΐ οὗ ἴῃ6 Βουδο, δπὰ 
ἴο 16 ἀπο] ης ἰδ δ, [πὰ Ἐλβίοτῃ δηὰ Φ ον βἢ Πουβ68 
ἦξ τδβ 106 ἵππον οουτὶ δβυττουημάθα ὮὈΥ κάθ 8).4115." 
Ἡρστο ἰδ6 84]}} οὗ (86 ραϊδοθ, ἰὴ οουγί-γατά, Αοοογά- 
ἴῃ ἰο ἰδ6 δοοουμὶ ρίνθῃ ὈΥ̓͂ δόπη, Ηθ μαὰ οδίαϊποα 
ἐσηπηοαϊδὶο δοοθθϑ ἰπίο 186 πο Γ᾽ 88]}, δῃἃ ἴπθη ῥτο- 
συγοὰ δαπιίπβίοη ἴον Ῥοίοσ, Τυδαϊ το δββογὶβ ἰῃδὶ 
Φοδη Βαὰ Ὀδοοῦθ δοαυδί πιο πῖῖὴ 86 ΤΆΤ Υ οὗἩ [86 
ὲρινργίοδι τ 110 βΒ.}}} συ σαρσοὰ ἴῃ ἷ8 οτὶρψίπαὶ ΘΠ] ηρ 
88 ββογωδῃ, “ΑΒ ἴῃ 64}} θαβϑίοσῃη ὨΟυ568, 80 ἴῃ {118 

186 πίμαοτβ οὗ ὑπ6 ΤΟΙ ΟΣ 86 ΟρΘῃΐηρΒ οὗ 
1.6 84}} ἴῃ πο 9688 γγἃ8 δχδτοϊμοα, πουὰ ορθῃ 
ἰηῖο ἴμ6 ποῦ οουτὶ, ποι, δοοογάϊηρ ἴο Μασ χίγν. 
86, ταυδὲ βαῦθ ὈΘΘῺ ΒΟΙΩΘῪ δὲ ἸΟΤοΣ [885 (86 ταϑβὶ οὗ 
[δὲ Βουβ6ὲ. Τίοτο Ῥοίοτ, δὰ Ῥουθδρδ ΦΟΔη 4180, 
Βοδτὰ ρατὲ οὗ (06 δχδιωϊπαιίϊοη ἰμδὶ ποὺ οη. Αο- 
οοταϊΐηριγ, ἰδ6 δοοουπίϑ ἴῃ ἐπ ἴδγοθ βγβὺ ΟὈΒρ618 
Ὅθεν οὐἱάθηὶ τηϑυῖβ οὗ ταλ τας Ῥρόῖς ἀοτίνοα ἔγοσῃ 6γο- 
πὶιϊηοδβο, το, ΒΟον ον, δ8α ποῖ μολγὰ 8}} ἰμαὶ μδὰ 
Ῥαβδοὰ. Βυΐ ἰδ6 δοοουμὺ ρίνθῃ ὉΥ Φοδη Μῶὰ8 τηδηΐ- 

Φ[ΤΒο δηίσβοθο ἴο ἐδ ̓8 ἐποϊοδϑὴ αγθϑ, οὐ οὐουσί- γαγά, γγ83 
ἐδτουσὰ ἐμ6 ροτοῖ, πυλών, νοτ, ΤΊ, οὐ προαύλιον, Μαετκ 
χίν. 68, Οοιαρ. Οεξ, Νοίο οἃ τες. 8, Ὁ. 450.--Ε, Β.] 

49] 

ἴσβιγ δυρρ!οσγηθηίοα ἔϊοπι τοοσθ 111] δὰ δβδι βίο οσῦ 
τορογίβ.᾽) ὟΟοσ δος. 

γον. ὅ9. Αμπὰ 411 ἴδο οουύειοὶ].---8ΓῬ0Ὸ0 Μαίμον 
δά ὰβ ἔγοτῃ δἷ8 168] ἰβοοογαῖΐο ροΐπίὶ οἵ νἱοσ. ΤῈ8 
Βαργοββίοῃ τηυϑὲ ΟΥ θα δ ἰδίζοη ἰῃ ἃ ρβϑῃθγαὶ 
802886. [πὸ ἐμοῖς ΟἸοἶΑ] σΑΡΘΟΙΥ 88 ἃ οομποὶΐ, [ἢ 9 
ὙὯ016 ΔΒΒΘΙΔὈΪαρῸ ΓΘ δηϊτηαὶθα ὈΥ (6 Ββαπι6 βρίτὶξ 
οὗ δαῖγοα δῃὰ τηυγάογῦ, Ιραϊν Δ] Ἔχοορίοηβ, βυοὶ 
88 Νίοοάσιηυβ δπὰ Φοβορὰ οὗ Ασίτηδίμθδ, δ Ἰοῖδ ουΐ 
οὗ νἱοῖν ὈΥ [86 ἰδίοτίδιι, ἘΒοβίἀθβ, {ἸΘῪ ΤΊΔΥῪ ποῖ 
δανθ ὈΘΘῺ ῥγοβοηΐ δὲ {πἰ8 χτηθοϊΐπα. [ἱ νὶ}} Ὀθ6 τὸ- 
τ ΘΙ οΓγοα, ἐμαὶ πὮθη, ΟἹ ἃ Του ΘΑΥ ΘΓ ΟΟΟΔΒίοα, 
Ν᾿ οοάδεηυβ δἰϊοπιρίοα ἰο Βρϑδὶ ἰῃ ἴδνον οὗ 76 βιι8, ῃ6 
88 ἰῃγοδίοηοα στ Ὅχοοιωτηυπίολίίοι, δοιὰ υἱὶ. ὅ0, 
οἷο. Αρδΐη, δοοουθϊηρ ἰο Φοόοβὴ ἰχ. 32, ἴπ6 οουμῃοὶ] 
δα ΖΟΓΤΔΘΕΙΥ ῥδϑβοαὰ 8. σϑϑοϊυιζίοη ἰο δχοοιισρυῃοαῖθ 
ΔΗΥ͂ ῬΟΓΒΟῚ ὙΠΟ Βῃουϊὰ οὐ ΨΦ68ὺ8 88 πὸ ΟἸ σὶϑὶ, 
Ηφῃοθ ᾿ξ βθοπι8 ργορθΌ 6 ἐμαὶ Νίοοάοταυϑ μαὰ ἰδίζθῃ 
ὯῸ ἔυγΊ ΠΡ ραγὺ ἴῃ ἰἢ6 ἀοΙ  οσαοη5 οὐὗἁἨ [86 οουῃοὶ! 

ἰηδὲ Φοθι8δ. Αἰ γ Σ ΑΥΥ, τὸ οομοοῖνο ὑπαὶ ΦοΒΘΡἢ 
οὗ Αγ μιδίδθα μαὰ 4180, ΟὉ Δῃ ΘΑ 16 οσσαδίοι, 8ρ0- 
Καῃ ἰῃ [86 βδιηθ βρίγὶΐ 88 Νί οοάδσηιβ, [016 χχίϊΐ, 61. ᾿ 
ΟΙΒοΣ ΤΣ τ θ6ΓΒ οὗ ἰδ Κδημοατη ΤΔΥῪ πα ὈΘΘῈ 
ἐρμίοηοα δηὰ ἱκαρὶ ΔΎΔΥ ἴῃ [1 πὸ ΤδΏηον ὮΥ͂ [89 
τὨγοδὶ οὗ ὁσοοιητηυηϊοαϊίοη. ΕὟΟΙΩ [0ΚῸ χχίὶΐ, 70 τὸ 
ἰμῖον ὑπαὶ (Π686 τηεθοτβ οὗ [06 σουποίϊ πόσο ποῖ 
Ῥγοδοπὶ οὐδπ δἰ ἴῃ 6 ἔοστηδὶ] δηὰ οἵδοία) οχδιηϊπδαιίίοη 
ὙΓΠΪΟΙΒ ἰοοὶς ΡΪδοθ ἰῃ {86 τηοτηΐησ, ΕἾΠΑΙΪΥ, ἰὰ ἀ9- 
ΒΕΙΎΘΒ ὨΟίΐοΘ ἰμδὶ [86 Ῥγοσοάυσο οὗ {πὸ δι μοάγίη 
δρϑδίηδί 968118 ΤΩΔῪ ὯΘ Βαϊὰ 10 δγθ οχίοπάθα, ἔργου 
Βτγαὺ ἰὸ ᾿δϑὶ, ἱβσουρμουὶ [86 πΏΟ]6 οὗ Ηΐ8 οδὲοίαὶ 
ΟΔΓΘοσ. ΤὨΪβ ΔΡΡΘΔΓΒ τηοβὲ ΟἸΘΑΣΙΥ ἔγοσα [6 δοοουπξ 
Γαχιϊδι θὰ ἱπ ἴΠ6 ἀοδροὶ οὗ δοβη. ΟἹ. ἱἰΐ. 18: ὅγβι 
δἰϊθπάδηοο δὲ 6 Ῥϑββουοῦ ἰπ [06 γον 78] ; οοἱμδρ. 
οἷ, ἱν, 1: τι 16.) ζοσϊϊναὶ οὗἩ Ῥυτγίπι, ἦδο. ΟΟΙ 6 Π66- 
ταθηΐ οὗ ἐδ0 ρότϑοου ο0ὴ8 ἱῃ ()4}1166.---ΟἹ. γἱὶ, 1. ἴχ, 
14: ἔδαδὶ οὗ ΤΌογηδοῖοδ, ἱπ [Π6 γος 782, ΕἸ χοοση» 
τηυῃϊοαϊίου ργομουποθα ὕρου ἰἢ6 δ μοσοηίβ οὗ δοβυ, 
οἰ, ἰχ, 232. Ορβϑὴ δῃὰ [1] Ὁ ΟῺ5 ἴῃ 64}1166.--Ὁ 
ΦόοΒη χ. 28 : ἴοδβὲ οὔ 6 Πεαϊοκίου οὗ ἰμ6 ΤοΩρ]6, 
ἴῃ [86 πίπιον οὗὨ [16 γοδῶγ 782. ΟἿ. χ' 81: δἰϊοωρὶ 
ἴο δίοῃο Φοϑῦβ. ΟἿ. χὶ. δ7 : ὑῥγοῃουποίηρ οὗ (86 ὈΔῈ 
οΥ ἰηὐυμοίίου, δαὶ ΔΩΥ ΟὯ6 ΤΟ ΚΗΘ ΏΟΓΟ «(90680ὺ8 
γαϑ, ΒΏΟΙ] ἱτητηθαϊαίοὶν ἱπάϊοαία [Π6 βδιὴθ ἰὸ [80 
οουῃο]}.---ΟἿ, χὶϊ, 10: (86 ἀθοϊϑὶνο τηθοϊίησ οὗ [Ὡ9 
οουποὶϊ οα 186 ονοιϊηρ Ὀδίογο ΟἾ τἰβὶ Β δ ΤΥ ἰμίο “ζ9- 
ΤΌΒΑΙΘΙΩ,, 6 [86 τοβοϊαιἰοη 8 8190 ἰδίῃ ἴὸ Κὶὶ] 
1μαζατυβ. ΤΏθη ζΖΟ]οσοὰ τἴ86 ἰἢγθθ δχδιοϊ πα οη8 
ἀυσίηρ τ΄86 εἰχαΐ οὗἨ ἰπ0 Ὀδίγαυδὶ, σι μοῃ ἰΐ γὰ8 ΠΟ 
Ἰοῦρϑν ἃ τηδίϊου οὗ αποβίύξοῃ συ θθίμοῦ “6808 Βῃου]ὰ 
ΡῈ Ραΐ ἰο ἀραίῃ,---ἰῇθ τηδῖῃ οὈ͵θοῦ ΟὨΪΥ Ὀοΐης ἰο ο"» 
ΒΟΙΓΎΘ ΒΟΙῺΘ Κίπα οὗ 168] ἔοστω, δῃὰ ἰο ὃς ἀροῖ ἃ δυΐς- 
Βοίοηϊ στουμὰ οὗ δοσυδαϊζοῃ. ΟΥ̓́ οουγβα, Νἰ οοάοιηυδ 
πα “οβορὶ οὗ Αὐϊτηδίμοα οουἹὰ οὶ Ὀ6 Ῥγοβϑϑθῃΐ οἢ 
1.686 ΟΟΟΔΒΙΟΏΒ, 

ὃ ἔλϊεο υυἱῖποια τ δόοαιικ.-- 
Μογορ: “ψΨευδομαρτυρίαν, ἑ. 6.,) 88 Υἱονγοί ὈΥ (δ6 
Ἰυἰδιοτίδη."" Βυὶ ἰξ οὐρμὶ ἴο Ὀ6 Κορὲ ἰὴ τηϊηὰ (πδὶ 
(89 ῥγίοϑίβ δοϊθαὰ ποῖ ἵΩΟΓΟΙΥ ὑπο ἐπ6 ἰσαρυΐβθ οὗ 
ἐδπδιϊοϊδτα, Ὀὰϊ πὶ ἃ ἤχοα ἀρίοττηϊπαίΐοη ἰοὸ πὰ 
Ριοοῦ δραϊπδὶ ΟἸγίβί, σοῖο ῦ ἰδ πογθ Τρ ΠΥ ΟΣ 
ἩΓΟΣΡΙΥ οὐίαϊηοα, 706 τοχρδγὶς οὗ ἀθ ὙΥ εἰΐο, (ῃδὲὶ 
86 που]ὰ Βδνθ Ῥγοΐοττοὰ ἰὸ ὕδνα ἰουπὰ σὰ τὶ 
ΠΟΑ͂Β, δηὰ αἀἰὰά ποῖ ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ Β6οῖς ἴον ἔμ ]86, ΒθθΌτΩ 8 
ΒΟΣΩΘ δῦ ΒΟ ρΡΟΓβαουΒ, ἃ8 {818 π ου]Ἱὰ οὗ οουγβθ Ὁθ [86 
6886. [ἐ ἰδ βυϊοϊοης, [μὲ ἰΒ6Ὺ τοῦ ΓἸΪΥ Θοηβοίουϑ 
[δὲ ἴτυθ ὙΠ|688 οου]Ἱὰ ποῖ Ὀ6 οὈίαϊποα, 

γεν. 60. Βυῖ ἑουηὰἃ ποπο.---Αοοοτάϊηρ ἴο Μετὶς 
χίν, δθ, “1ἸΠοὶν πίῦλοβδ ἀρτοθὰ ποῖ ἰορείμ ον." ΒΥ 
ἐ86 αν οὗ Μοβε8, δἱ Ἰϑαβὲ ὑνγχὸ τὶ 65568 ΟΓΘ στρα υγοα 
ἴο τοῦ 1 1826 δοουδαίδοῃι, τὰ8 ἰο Ὀδ6 δυδίδϊμο (ΝΏσΩ, 
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Χχχν, 80 Ὦουϊ, χνὶΐ, 6; χίσχ. 1ὅ). Ηθῃοο ἱπ ἰδ6 
[ο]ονίηρ, οἰαυβο ἴμὸ οἰ ρῃδδὶδ σοαὶβ οὐ {ῃ6 ποιὰ 
ἐφο. Αὐ ἰδδὶ 6 δβρδιϊοδὶ σϑαυΐδιῖίθ ὨυσοθΟΥ τγ88 
ἔουμὰ 

γεν. 61. ΤΉ σδυι δαία,----α ρεγτογαίοη οὗ ἰδ6 
δἰαιἰοιηθηΐ οὗ Φεβυδ ἴῃ Φοδη ἰΐ. 19 (λύσατε), ὁ 
δὰ τοίριτοα ἰὸ Ηὶβ Ὀοᾶγ. “" Μιδυπαοτγβιοοὰ δηὰ δὶ. 
ἰογοα,"" οῦθογνοβ Μοῦ; “ υΐ τΠοΙδοΡ ἰη θη ἰο. Δ }}γ 
ΟΥ̓ ποῖ, φδῃποῖὶ Ὀ6 ἀοοϊ οἀ." Βυὶ ἃ πίϊμϑαβ 8 Ὁ} 
ΤΕΒΡΟΏΒΙΌ]ο, {ἢ οὐ ἔον 8 υπἀοτείδησίηρ οὗ (Π6 τοΓὰ8 
σϊςῖ 6 τοροτίβ, γοῖ ἴον ἴΠ6 δοοΌΓΔΟΥ οὗ ΗΒ αὐυοίδ- 
οηῃ. Α υἱίροϑεβ ἔγοιμ ΒΟΑΥΒΑΥ, ἮΠΟ Ῥχγοΐδββοα ἴο δ ΥΘ 
Ὠΐταβο ἢ μοδγὰ ἃ δογίδίη βἰδιοιηθηὶ, Οὐ δὴ δοσίδβοῦ τθΟ 
1.48 ποὺ δοσυγαιο Υ ποαγὰ ψῆδὲ ἢ6 τοροτίδ, τηυδὶ 8180 
ὈΘ ταἀρά 88 8 8186 υγὶ [ἢ 688. 

1 ἰἤχοθο ἄδγα, διά, ποὶ α,ἴὲ ἴπγθθ 
ἄλγβ.---Ετοτα (8 βαββαᾶσο, 88 π|ὸ]}] δ ἔτοζηο ἴδ6 
τοδιηθηὶ οἵ ϑίθρμοη (Αοὶβ νἱ, 18), τὸ ἰοδῖὰλ ἐμαὶ 
Βιδίθιθηίβ ἀδγοκζδίοῦγΥ ἰὼ ἰἢῃ6 ἰορ}]9 τόσο, ἰγεδιοαὰ 85 
ὈΪΔΒΡΠΟΙΩΥ. ΝΥ ͵8 ἰΐ αἰδῆους ἴο ἰμΐον ἰλ6 τϑδβοῃ οὗ 
1.19---ἰ6 ἘΕΠΠΡΙΣ ΠθΙΝΕ τοραγάϑαὰ δδ ἴῃ δυιηῦο] οὔ 
[86 δοπίβῃ γοϊ ρίοη. «{6δβὺβ [ι6]4 ἢΐ8 ῥϑδοθ, “ ἴῃ ἸΟΩ͂Υ 
80} οοπδοϊουβηο88,,,) ποῖ ΤΩΘΣΟΙΥ Ὀδοδῦδο ἰδ ἩΪΙΣΘ88 
ἯΔ8 186, Ὀυΐ 4180 Ὀδοδαδβο, ἐυθῇ ἰ ἰσὰο, ἰξ ΔΒ ΓΟΆΪῪ 
ὯΟ0 οὐἱάοποο οὗ μοβεϊ ν ὑο ἴθ 6 ἰσιῃρ]ο, αἰποθ, δ᾽ οπς 
ψὶ (Π6 Βιἰδιοσοοηὶ οὗ 118 ἀοβιγυσίύοη, 1ὶ δα Βοϊά ουὲ 
[86 ρτγοχσεῖβα οἵ 118 τοβιογδίίοῃ , δηὰ Ὀθοδλυδο ἴ6 ὙΠ ΟΪΘ 
οὗ [λ]8 γα πλϊματῪ αποβιοπίπρ μοϊηίοα ἔογσπαρὰ ἰὸ 
ἨΪβ ἀύόον αὶ οἵ Ηΐ8 Μοββίδηϊο ομβδγδοίος, ὑο τίσι, δἷς- 
[ΘῈΣ 81}, ὑπ6 ἱπαιύίτγ τηυβὲ Ὁ] ὑπλαίοὶ Υ οοπλα. 

γεν. 62. Απὰ ἴδο Ἀἰρῃορχίοαι δκοβο.-- ΤῊΣ 
οἰϊοίιρτίοϑὲ ἰοβοθ ἢἷ8 86] -ροββοββίοῃ, δὰ σίβϑοθ Ὁρ.᾽ 
ῬΘΥΠΔΡΒ ΤΏΟΓΘ ΔΟΟΌΓΔΙΘΙΥ Ὁ Δ Ὀ6 Οδαγδοίουζοα 88 
8 δίοοο οὐ ἐμοαίγίοδὶ αἰδοιδίίοι, ἰμ6 Ὠἰχῖ. ρτῖθαὶ ῥτθ- 
τοπαϊΐηρ (0 Ὀς Β]1]οὰ νεῖ ἢ ΒΟῚΥ ἱπαϊ χηδιίοη.---ΑὩαυσοχ- 
οὶ Του ποϊδίηρ 7---λίογον : ΤῊΘ δυγδηροηθηὶ οὗ 
186. ΓΟ] ονηρ οἰδυδβα ἱπίο ὑτο ἀἰδβίλησί αὐοτγὶθβ ἰδ ὁχ- 
ΟΟΘαΪΠΡΙΥ οἰαγδοίογϑιϊας οὐ ραβϑίοῃδίο μαίσοα, διὰ 
αυἱΐο παγγδηϊθὰ ὉΥ̓͂ (868 ΡὈΓΘΒΘΟΪΟΩΥ, 88 ἀποκρί- 
νεσθαί τι ΤΩΔΥ͂ ΤἸΏΘΔΠ 0 αἩδΊΟΟΥ δοηιείλέπο, ἀπὰ τί 
ΤΩΔῪ Ὀ6 Θαυϊναϊ]οηΐ ἰο ὅ, τι. 

γεν, 68. Απὰ [89 πἰκἢ -Οτἱοαὶ απευσοχοὰ.---ΗἬο 
τπάογβιοοα {116 τηοϑηΐης οἵ ΟὨ γίβι᾿ Β βίϊθησο, δὰ ΒοοΘ 
διυβϑογο ΗΪβ βἰἰοπὶ δρθθοῦ. Μογοῦ τσ ΒΟΥ ΟὈΒΟΓΎΘΒ : 
“Ἠδ τγορ] ἰοὰ ἰο {πΠ6 οοῃιἱπυουβ δβίίθπςα οὗἨ ὅθδιβ ὉΥ͂ 
ζοΥΤΏΔΠΥ ργοροαίηρ ἰο Ηΐπι ἰο δῆβνσου οὔ οδίδ ἰῃ6 
αυοδύοῃ, πηοίμθον Ηθ τὰϑ ἰῃὴ6 Μοββίαῃ. Οἡ (δ ΐ8 
ϑνογγίΐηρ ἀοροπάθα, ἴῃ ογάοῦ ἰο βϑοῦγτο ἰδὲ ἰδθ 
Βοηίθῃοα οὗ ἀθδίἢῃ ργοπουπορὰ ἀραϊπβὶ Ηἰπὶ βμου!ὰ Ὀ6 
οοηβιταθα Ὀγ 86 Βοιηδῃ δυι μου 68.) Οομρ. Φομη 
ΧΥΙΙΙ, 19. 

Ι δάϊασφ ΤΏοο.---ὅοη. χχίν. 8: 3 ΟἌτοι. χχχνὶ. 
18. ὙΏΘα βυοὶ ἃ ἴοτταυϊα οὗ βαϊαγαϊΐοῃ ψγὰ8 δζἕ;- 
Ῥογοᾶ, ἃ βἰπρ]9 αἰττηδίίοῃ οὐ πορδίΐοῃ τ88 τὸ- 
Βαταθρὰ ἴῃ Ἰαῦ δ8 βιυοϊθηὶ ἰο σοηβιϊαϊα ἃ τοι- 
αἰᾶν οαἱἢ. 8.6 Μομδοὶα, αι οΥ Μοδει, ὃ 802. 
Οτοῦα : ἐξορκίζειν, Ηοδγαΐοθ Σ΄ ΞΕΓΙ, πιοῦο ἐδί }ωγε- 
7υνγαπάο ααΐφενε, ἐπέεγμηι ὑ670 οὔδέογαγο. ϑοῖίεδαπὶ 
7μαῖοοε ἑαΐδηι ὁρκισμόν αὐλίδενο, εὐ απ ἐφεέλδυιε 
ἐεείτηιοπίμηι αμξ γεὶδ οοπ εδδίοποηι ἐαργίπιογοπί. ΑἸ- 
οἶον ἔοστηυϊα οὗἁ {Π6 βᾶπιο ἰπα 19 τηρηςἰοπθα ἴῃ ΦοΒη 
ἶχ. 24. “ΤΠ ἱαάρο δα͵υγοὰ {π6 τϊζη 658, ψτ8ο, ὉΥ͂ 8 
εἰπιρίο γεα δὰ ἌΑπιεπ, ταδάθ [86 οαἰἢ Ηἰβ οσῃ." 

ΒΥ ἴδο νίης Οοά,--Νοῦ ἰπ τῃ6 βϑιβ οὗ 
“ ροϊητίησ Τῆρο "ἢ ἰο Ηΐτ, Ὀὰΐ ἴῃ (μὲ οὗἨ ρυζ(ΐηρ; 
1:6 οαἷἢῃ 48 ἴῃ Ηΐβ ργοβθῆδθ, δπὰ ἴῃ νον οὗ Ηΐσῃ 
825 ἴ:6 Ἰυᾶσα δῃὰ δνοῆσοσ. ΤῈ ᾿ἰνὶησ αοἀ Ηΐτ)- 
861 γγὰϑ ἱμνοϊκζοὰ δ8 {πΠ6 ἩΪΠΠ688 δηὰ {86 ᾿υάρο οἵ 
ΔΩΥ͂ πηίτι ἢ, ΗΘ}. νἱ, 18; χ, 81. -ΤΠοὰ δεῖ Βαὶά, 
εἶπας .--ΑἩ Δἰττηδίίοη (γον. 26), δηὰ οοπβοαποηῦ» 
ἐγ δὴ οαἰβ, Τθ σοηδυσὶ οὗ ΟἸ τί 18. ἠοὺ ἱποοῃδὶβ. 

ἰοπΐ πίῖϊὰ οἷ. τ. 84, βίῃςοο ἰῃ ἴ6 ρῥγοδοιὲ ἰπδίδηοο (9 
1μοτὰ νδδ ρἰδοοὰ Ὀδίοσο ἰῃ6 οομπδιξαοὰ δυϊμοείοδ οἵ 
186 Ἰδμὰ, δορὰ δοἰϑὰ δ Ὀουπὰ ἰῃπ δνσ. “αδοπαίιμέε 
ανθ υπαοτβίοοὰ ἰ89 τοσὰβ οὗ “6δὺ8 8δ5 ἱπιρίγε: 
ΤΏου βαγοδὶ ἰΐ, ποὶ 11. “Ηο .6}}86 δοπι πον ἰμδὲ 
Ης ἱδ ἴ[6 ΟἸ ται." Βγδυῃθ. 

ΤΏο 8ου οὗ (οἀ.---Μότο ΖΌΠΥ τοροτί θὰ ἴῃ [πχὸ 
χχῖΐ, 67, δῃὰ τεσ. 70. Ἐτοτα ἰμδὲ Ῥδδββαρθ ἐξ δρρδδι 
[πδὲ 16 ἀχργοββίοῃ, ὅἕοῃ οὗ ἀοά, τδβ ποῖ τροτγοὶγ ἱῃ- 
Ἰοηαρθα 88 ἃ ἔαγίμες δαάϊΐου ἰο ἴδ ἴοττα ΟἈγίε (ἀθ 
Ὑ οἴϊ6), Ὀυΐ τοϑδηΐ ἰὸ δσρζγεϑδδ {16 (Ἰπσιδιδη ἰδ δί. 
(δοπιίην ἴο (86 ἰαίῖεν ἀδαίστιδίίοσι, 

γεν, 64. Βοαείἄθα, πλή ».--Α ματα οὗὨ {ταπεὶ- 
(ἰο, ἰηϊοπαοὰ ἰο ἰηίγοάϊοα ἃ ΠΟ δἰδιοσωθῃΐὶ, ἔκιχο 
χίχ. 21. ““ Νοῖ ργοζϑοείο (ΟἸδιιδιβθη), ποῦ φωὲπ (Καυίη- 
061}, [ὩογΡ πευεγίλοίεδε, ἃ8 ἴῃ [86 δυϊποσισζοὰ πρὶ. 
γΘΓΒΙΟ], αὶ, δεδίοθ, ΟΥ ονογ, Ὀδγοικὰ ΜΥ δδἑέττοδύσυ 
οὗ (μ18 δάἀϊαταιίοι." Μογεν" Βοεί6β (μΐ5, 1 6ὲ2]} 
Βοποθίοσι ἢ τηδη ϑὲ ΜγθΒ6} 88 (6 Μοβδίδῃ οτος χοῦ: 
Μγ Μεοβδίδῃηϊο σἸΟΓΥ 8}}8}} ἢ γιὰ Ὀεΐοσο γΟῸΡ οὐρα. 
ΤὨυβ, οὗ ΗΪδ οται δοοογὰ ἀϊὰ ὁ 6ββ πον δά ἃ Ηἰβ γογαὶ 
ἰαΘ π ΟὨΥ̓ 0 (ἰΐ6 οοπίοδδίου σοῦ ΗΘ μδὰ Ὀδεῶ 
ογοϑὰ ἰο τρδῖκο.--ΊΟΣΩ πόμοϑ 841} γὸ 866.-- 
Το ὀχργεδδίοωι τησδὲ ποῖ ὃὕδ ᾿ἰπιϊ οὶ ἰο (Π6 18] δρ- 
Ροδσγίηρ οἵ Ομ γίδιὶ, Ὀυϊ τοΐοσα ἰοὸ Ηἰβ πῇοἷο δίδις οὗ 

ἰοπ,---ἶἰο (αὶ ρογβοῦδὶ σα] διΐου τ} ἢ του ἐδ ]8 
ἰι56} ἴῃ [86 ΑἰστλίρὨΥ ΡΟΤΟΣ δηὰ υπϊνογβαὶ ᾿πβαθῶοθ 
δχογοίβοὰ Ὁγ Ηἰῇ τὰγουρῃουσς ἰμ6 οοῦγβθ οὗ Ἀἐβίοιτ. 
--Βἰἰδς οἱ ἴθ9 ὃ μβοῃὰ οὗ ροῖσος.--Τῇ: 
δυνάμεως Ξ ΤΙΣ ΓΙ (Βαυχίοτί, ζεας. Ταΐηι., Ὁ. 
8865). οισεν, ΟἿ οὗ ἰὯθ τηδίῃ δἰἰσγ δυϊοα οὗ 1} 
Βοἱΐγ, Βοτο 186 δοβίσδοὶ ἴον ἰῃ6 οοποτοίθ, ἴο ἱπάϊοαίθ 
δον, υπᾶορ {818 ἱπθυσποῦ, ΗΒ δρρδγεηΐς ἱταρούθηοθ 
πουϊὰ δῇ ὁποῦ Ὀ6 ἰγδηβίοστηθα ἱπίο οἰπηὶροΐεδσιοδ. 
Αο00 ἰο ῬΒ. ΟΣ. 1, “ εἰμ δὲ ἰ86 τσὶ παπᾶ " 
τοίοτβ ἰο ἴ86 οχαϊδίίΐοι οὗ 6 Μοβαίδη, δῃὰ ἰὸ 186 
τηδηϊ δίδου οὗ Ηΐἱδ δόξα; ΤὴοτῸ δαρθοὶδ!ν ἴο Η}θ 
ΒΏΔΓΟ ἰῃ ἰὴ6 φονοστηθηὶ οὗἩ ἰμ6 σου], ἰῃ {86 ἔοππῃ 
οὗἁὨ ἔοβενο τοϑὲ απὰ δοβοϊυΐο ΒΡ π-τ Σὰ οὐσ» 
ἔηᾳ ἰὰ ἴδ9 φἰοιὰκ οὗ Βοανϑῆ.--- πο οχριοβϑϑίοα 
ἀοδδ ποῦ τυ ΡοΪν τοῖον ἰοὸ Ηΐ5 ἤηδὶ δάνθηὶ (ἀο ὟΝ εἰε)͵ 
Ὀαϊ ἴο 186 τΒΟΪ6 ὑπαϊοῖα] δαπιϊηἰϑεγαϊίοη οὗ ΟὨείει, 
ποϊοῖβ οοτησηοησθα ἱστίον αἴοσ Ηΐδ γοϑαγτυο- 
ἴοπ, Ὀαΐ οϑροοΐδ!!Υ δἱ (86 ἰἶπηα οὗ (6 ἀοδιτυσίου οὗ 
Φογυβδίοσω, δηὰ 88}8}} θ6 οοτηρ οἰδα ἴῃ τὴο ἐπὰ οὗ (86 
φοῦ]ὰ, 

γεν. 6ὅ. ΤΏΘΩ ἴδο ΒΙρὮ «Ἀχίοαὶ σϑοὶ ἷ8 
οἱοιθα.---Ηδ τοηῖ ἷ8 δύνα, οΥὁἨἁ ὌΡΡΟΣ μεατιτδοτὲ 
(ποι μἷ8 πἰρῃ-ρυ ΘΕ τοῦθ, πο ἢδ ΟὨΪΥ͂ πΌΓΟ ἴῃ [89 
ἰοταρὶα : οορ. οϊαπᾶ, “πέϊφ. ἴὶ. ο. 1, ξ 11Δ..Α 
τηλτὶς οὗ ἱπαϊχυδίίοι, Αοἱδ χῖν. 14: οὐ οδοδ- 
Ββίοῃϑβ, οὗ τηουτηῃΐηρ (2 βδτῃ. 1. Σ δηὰ ἴῃ {πὶ8 ΒΟΏΘΘ 
ἰηἰογαϊοιοά ἴο ἰδ πἰρῆῃ-ρτίοβι (ον. χ. 6 ; σχχὶ. 10), 
Ὀυῦ ΟΠΪΥ ΟἹ ΟΥΪΏΔΥΥ οοοδλϑίομβ. ΤΠῖδ Ὀγο ὈΣ6Β, 
Βοπογοῦ, ἀ068 ποὶ Βοοῖη ἴὸ ἕδνα δρρῃ] θα ἰο οχίγδοκ 
ὨΆΓΥ ΟΘΟΌΓΤΘΏΟΘΟΒ: 1 Νδοο. ἰἰ. 14 ; Φοδορῖι. Βείζ οΓωμά, 
ἰϊ. 16, ἱν." Ὅς οῖϊί6δ. Τῇ ρῥγαοιΐοο οὗ τοϑαϊωρ τΠ9 
οἰοίδοβθ οὐ οοσοσδδίοῃϑ οὗ βυρροδοὰ ὈΪΆΒΡΒΘΙΩΥ 'ῃὴὰὸιϑ 
Ὀαβοὰ οη 3 Κίηρβ χυΐ!. 87. Βυχί. Ζεξ., ν. 2146. 
Οὐ ρί μηδ! τ τα αἰτυρὶν ἃ πδίαγαδὶ ουϊθατγαὶ οὗἁ πιοσὶ 
ἰηύθηβο μϑΐη, βυ οι 88 γτίοῦ οὐ ἱπαϊσηιδίίΐοι, οἵ οὗ Βοιἢ 
(Πόβ6 διλοιίίομβ. Ηδησο ἰὶ νουϊὰ 6 γοϊαπίασυ, δοὰ 
ποὶ βυυίοοϊς ἰο ἃ βροεΐαὶ ογάϊμαηοο. Βαυὲΐ δὶ ἃ ἰδίες 
Ροιίοά, πὮδῃ ΤΩΔΩΥ οὗἨ ὠἐΐιε86 οὔ αγδὶδ τότ τηοΓ9 
ἀποδίγοδὶ ἰμδὴ τϑαὶ, ἐποὶγ οχογοῖβο ττα8 σοζυϊδίοα 
Βρϑοΐδὶ τ] 68, δοοογαΐϊης (0 Μαϊτηοηϊάθθ, αυοίεα ΒΥ 
Βαχίοτί, υδὲ 45 αἰτηῆαῦ ταδηϊ οβίδιϊουϑ ποτα 
(6 Βυϊνὐοοὶ οἵ τεσυϊαϊΐοι ἰῃ (Π6 τηοάΐεοταὶ ΟΒυγοΝ. 

5 [80 δἷδο ΑἸζογτὰ : “ ΤΏ6ΡΟ ΒΗΔ])} 6 ἃ δἶζτι οὗ ἴδ ἔστ οὗ 
ἩΠ41 1 ΒΟΥ, οΥὐοσ δηὰ δῦουϑ {815 οοαίοδαίοι οὗ ε156."--. Β.} 
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Το τοηΐ τηδὰθ ἴῃ ἴ6 μαιτοθηϊ 88 ἤγοτα [0.6 ὭΘοκ 
ἀοπηναγὰ, πὰ δρουΐ ἃ δρᾶ (ραΐηιμ8) ἱπ ᾿Ἰοησίῃ, 
ΒΟ ὈΟΑΥ ἄτθββ δὰ {16 οαὐδν σϑιτηθηὶ Μαγθ ἰοἷν ὑη- 
τουσποὰᾶ : “ ἐκ γοἰ  γιῖδ ὶ ἀοοογππιοάαξἑδ 
τὐρμαρύεοι μδι ὡὐληίε κι τηροδν ἐπ1..) Ηρποοτὰ ἔμά- 
τια. αὐτί : ΗΘ ΜΔ δὴ ἱη.} }Π1}}16 Πίσἢ-υὶοϑί : 
ΔΒ ἷἰξ ἀὐγ Πρ] οὐ ]γ ἴοὸ ἐγυδὲ δηὰ ἰοὸ 19Ὁ]]}0Ἷ Ὠΐπὰ ἢ 
᾿ τι θη δρζϑίηδί (16 ΒΟμἶΒἢ οοποορίίοη οὗ ΑἸ 1ἢ 
88 ἃ ὈΪΪηα Βυῦταϊβϑίοι ἴὸ ἐῃ6 δθβοϊαϊθ δυϊδοῦὶγ οὗ 
6 Οδυτοὶ δηὰ 109 ρορϑ." 

Εἰ Βαῖδ δροόϊχϑὰ Ὁ ΘΙΏΨ..---ΑἩἢ ΟΧΡΪΔΠΔ- 
εἶοι οὗ εἷ8 δγιαθο 1081 δοίΐϊοι, δῃὰ δὶ 18:0 βαῖγδ {}π}0 
πα Ῥγοπουποίπρ οΟὗἨ δβοηΐθηοθ, σηΐοι, δοσογα πα ἴοὸ 
ἢδο αν, σου ἴῃ ϑυδὴ ἃ οΆ80 Ὀ6 ἐπδί, οὗἨ ἀσδίῃ. 
Οὐ ἴπο βυρροκίοη οὗ ἰμοὶν Ὁ ρο]ϊοῖ, δὰ οὗἉὨ (δοὶγ 
ψίον ἰπδὶ [86 διδϊοιηοηὶ οὗἩ ΟἸ εἶδὶ ψτὰ8 ἴα 186, ΗΪβ ἀθο- 
ἰασαιϊΐίοῃ ἐμαὶ Ηδ νὰβ [6 ἈΜϑβδδὴ, 88 Ὑὺχ6}} 88 οἵ ἰδ9 
ΤΏΔΗΠΘΡ ἰη ὙΠΟ Ηδ Βυδίδίποα ἐμαὶ οἷἶοσ, πουϊὰ ὃ6 
ῬΘΟΌΪ ΔΥΪΥ τορυσηδηῦ ἰὸ ἴθθπι. Βαυὶ (Πθῃ, δὐθα ΟἿ 
106 μἰμῃ Ὀυῆοθι ΒΒ οὐγσῃ βμοπίηρσ, ἰτ γὲϑ 86, δηὰ τοὶ 
Ομ γβιὶ, το 88 σΌ ΠΥ ΟΥἩἨ ὈΪΔΒΡΏΘΙΩΥ, δίηοθ ἢ6 Βαΐ, 
ἴὰ εἶθ δυϊμοτίἰδἶνο οδραοὶγ, ΟὈἸροα Φοδὺβ ἰο ἴδῖζθ 
ἐπἰ58 οαἴἢ. ἸΤμὰ8 09 οοπαυοὶ οὗἨ 1ῃ6 ἰυάροθ ἐμθῖῃ- 
βοΐνοβ 1οὰ ἰο πϑδαὶ 1ΠΟΥ τοραγάθα 88 [89 οΥἶμμθ, τ οἢ 
ἴμ ἰὕγῃ ἰδ γ οοπαοιηῃθά, τπ8 οΘοηἀοτηπίηρ ἰΠοτηβοῖνθθ. 
Βαὶ νἱονοα ἰπ ἐϊδ ίτῦς ἰπῆὶ δηὰ αρὶτῖϊ, [86 ργδϑυτηρ- 
τΟυΒ εἰ χἢνῬτίοδὲ δίοῃθ δηὰ 18 ΘΟΙΏΡΘΟΙΒ ΨΟΓῸ (ἢ 0 
ὈΙΔΒΡἢ ΘΕ 6ΓΆ. 

ταὶ ἐπτῖδοΣ ποϑὰ δανο τὸ οὗ τυϊοπββοα 7 
“ἢ ἰμυοϊυλίδευ δαμϊβδίοιι ἴπδὲί ΠΟΥ ποθ αἱ ἃ 
Ιοδδ ἴον τϊΐοββοα. Αἱ {πὸ δῶπιθ ἰἶπιθ, ἰδ 680 ἱσω- 
Η ϊε9. ἰδὲ ἐΠ60} πίθμοὰ ἴο ἰουμὰ [ἢ8 ΟΠδΡχζΘ διρδίηϑὶ 
Φεδυδ βοοἷγ ὕὑροὰ Ηἰα οὐ ἀδοϊδγαϊ δου ἱμαὶ Ηδ 
ὙᾺ8 (6 Μοβδβίδῃ. [ἢ μοίηῃϊ οὗ ἴδοι, 8 οοῃίββδί ἢ 
οὗἨ φυἱ που]ὰ τοπὰθν ἃ ἔασον ἀχδτηϊπαιίοη οὗ τὶν 
ἈΘΒΘΟΒ ὈΠΗΘΟΘΑΒΑΓΥ. ΟΔΙΔΡΉ 88, ΠΟΎΘΥΟΣ, ὈΓΟΒΌΡΡΟΘΟΒ 
[δὶ 106 τοσοῦ θο 78 οὗ (86 βεαῃμοάτίη βῃδγοὰ ἢ8 οὐσῃ 
ἘΠΡο ἰοῦ, [ἢ εἷ5 μοὶ μδϑι6 Ὠ6 ἰδῖζκοβ 118 ἔον στδηϊοα: 
Βομοϊά, γὸ βανο ποῦν ποαχὰ Ἐπὶ6 ὈἱλΡρΏοιιν. 

γος. 66. Ἐ6 15 ̓ σοσ ἂν οὗ ἀϑαϊὶ.---- δ ἰῃ0Υ ἰτὰ- 
δοϊποί, ἴο [86 αν, ον. χχὶν. 16; φορ. 
Ὅσαι. χτὶϊ, 20. Α .1}} δἰαϊοηοηὶ οὗ ἴ[ῃ6 δβϑηΐθῃοο, 
μΐϊοι Οδίδρῆδϑ δα δἰ γοδὰν ᾿αρ] 16 πἢθῃ Π6 ἀφοϊαγοα 
Φοδὺθ χυΐγ οὗ ὈἸΔΒρθοαγ. Ασδοοτγάϊηρ ἰο ἀθ ἮΥ οἱΐθ 
δὰ Μεγοῦ, [8 Ὑ28 ἸΩΘΓΘΙΥ͂ ἃ ὈΓΘΙ ΠΑ ΠΑΡῪ Θχργοϑϑίοῃ 
οὗ ορίεΐοι οὰ ἐπα ραγὶ οὗ ἰμ6 Κβδημοαγίῃ, πῃ}]6 τῃ0 

᾿ ἤογχδὶ τοδοϊαϊΐοη Μγδϑ ΟἿΪΥ διτίνοα δὲ ποχὶ τροσζηϊηρ, 
οἷι. χχυΐ!. 1. [Ιη οἷν Υἱόν, 0.18 Βοηύθηοθ ὙΔ8 ΔΙΓΟΔΟΥ 
δ απὰ 8π4], δἰ πουκὴ ἰά ροϊηΐ οὗ ἔοττω ἴδ ἸΩΔῪ τοὶ 
ματο Ὀθθη αυἱνο οοταρὶοῖθ. ον, (1) ἐδ βαημποαγίῃ 
Βδὰ ργοῦδὈυ ἴὸ Ὀ6 οοπμνοκοα ἐπ ἃ ἔογιηδὶ τοδπηθῦ : 
(2) ἐπδὲ ἰὐἱθυπαὶ τγαβ, δοοογάϊησ ἴ0 6 ντῖδῃ ἴδ, ῥγὸ- 

ἰξοὰ ἔγομι ἰμνοβεραιην, ΔῺΥ Οδρίϊαὶ οὐΐπηθ ἀυτίπν 
100 εἰχϊς, Βοδίάθβ, 4}} μιδϑὶθ ἴῃ ργοπουποίηρ οου- 
ἀστηπαίίου τᾶϑ ἰπιογαϊοιθα : ποῦ οου]ὰ ἃ βοιίθποο οὗ 
ἀδδί θ6 ῥῬγομουποϑα οἱ ἴΠ6 8β81ὴ9 ΟΔΥ οἡ ἩἈΠΙοΟἢ ἰδ 6 
ἰωνοοιί χα ίου μαὰ ἰδίζομ ρἷαοθ ῬΊΟΡΟΟΙΥ ἰδ6 ὅδῃ- 
διοάσίῃ ΤΩΔΥ δανα πίβμοὰ τὸ οἰυάθ [818 ῥσονίβίοῃῃ ὈΥ 
οἰ ουΐηρ οα ἴἰ06 δχδιιϊπαύοη ἀυγίηρ ἰμ6 πἰχκηῖ. Βαϊ 
ἐπα οὈ᾽οοῦ ντδϑ οί ἰῃ γϑϑ! γ βοουγοᾶ, δἷηοθ {π6 Ψον- 
δὴ ἀδὺ δοσωπηοποοὰ ἴῃ ἰδ ουθηΐησ. “8366 Ετ᾿ Θ] 6 Ὁ, 
ΑΑνελαοῖ. οὗ ἰλε Ηϊδίονν ὁ ἐλ6 αδεοίοπ, Ρ. 96. Ολ 
οἴδιος νἱοϊαϊΐουϑ οὗ [86 Ῥγοροῦ 16,18] ργοοθάυζο ἰη {Π18 
6886, δέ6 Ρ. 87. (8) Αοοοτάϊηρ ἴο Βοτηδῃ ἰδῦγ, ἃ 860» 
ἔδειοο ργοπουποοα Ὀδίοτο [λ0 ἄδύγῃ 8 ποὶ ἀελρῆαμς 88 
γα] (86. 1εδοη «ἴεκω, δ, 484). (4) 88 
τοοδὲ ἱτηροτγίδηϊ, [86 ΖΦ: π 8 τ 0 σοαυγοα ὁ οουοὰ 

ΦΙΤηο ΕάΙηΌ. φἄ. οτηἹβ 89 ἰδυῖ δοηίθηοο, δηὰ ἴπστηδ 
ϑβϑαυνίη, (16 νοῦ] Κατ ΒΊΟΣ; Βοίυτιηοά μυ]ρὶς ογαῖοσ 
“πὮο ἀϊοά δὲ το πσιο ἰη 1180, πο ϑαμρίπεθ, 36 70. ;ἢΦ τοτὸ 

βοῶιϊο οἷὰ 1,δΔιΐα ἀϊΐν]η9.--. . Β.} 

18οῖν βοπίθῃοο οὗἨ οοπάστηηδίΐοθι ἱπ ἴπ6 ἴοττῃα οὗ ἃ 
οἴδσμθ τοὶ ἰΠ6ΥῪ τιϊρϊ ἤορο ῬΊ]δὶα που]ὰ βυβίδὶπ 
ἴον [6 Βοχηδῃ βΌΨΘΓΠΟΥ γγχὰ8 σοαυΐγοα ἴ0 δομβητα [6 
δον ἢ νοράϊοὶ οὗἨ ἀδθαὶ (Φοβορῃ. «γοῖ. χχ. 9, 1). 
ΤΟ 1]}-ἰγοδιησπὶ οὗ ἰη6 Ἰμογὰ ἱπητηθαϊαίοὶ Υ αἴοσπνασὰ 
ΒΠΟΒ ὑπαὶ ἰ6 δηῃθασίη τοζαγάθα ουθὴ (ἢ) 18 τϑὶ Β6}- 
[606 88 818], “1 ἰ8 βδα δαὶ τηδῃνῦ τηοάστῃ Ψ6 8 
81 811} ἐουπὰ αἰϊοιηρύηρ ἰο ἀοίδηα ἰμ6 βοηΐθῃσο οὗὅ 
ἀοδίι ργοηουηορά ὕροῦ 688. ΤΏ 05 (86 δ έδον δὰ. 
Ζαολοη, οἂ. Ὁ αροηβοὶ!, 1681, Ρ. ὅθ : δπὰ ὅ.ι,γὰα- 
ΌΟΒ, Αϊδίοἶγα δ8 1πεἰνέιδίοηδ (6 Μίοΐδε οἱ ἄμ Τεμρῖθ 
Ἡεῦν., Ῥατὶβ, 1828, 1ϊ. 86. ΤΉΏΘΥ τηβδίηἰδῖη ἰπδὺ Ψ6808 
ἯΔ8 ΠΡ δοῃάρσιηποά, Ὀθοδαβο, 1. Ηὀδ ἃ ἰοα ἰο 
ΗϊβοῖΓ Ὀϊνίπο αἰροη ν (Π σαὶ, χἰϊ!. 1), αηὰ Ὀθοδυθθ, 
2. Ηΐδ πουῖς απὰ χοϊδδίου ἰοπάθα ἰοταγὰ ἰδ οὐδῖ- 
ἴσον οἵ δυάαίδτα, [6 ἀπἀοττοϊηΐησ οὗἨ [Π6 δυν ΠΟΥ Ὁ 
Οὔ ἼΠ 6 ἰρμοϑὺ ἐσ θυπδὶ, διὰ Θομβϑα ΘΕ ἴδ τυΐη οὗ 
16 ΡδΘορὶθ. Οορδσγο, οὉ ἴδ οἴμοῦ βδηὰ, ΤῸΝ ἀν- 
ΜΟΝ, Ζογιδιϊα ἀ. Ολνιείονίλ., νοὶ. ἵν. ἩΗδυθπον. 

γα. 61. ΤΏΘΩα ἴΠ9 ερὶΐ ἐπ ἘΠ: ἔδλοο.--- 1 
Τϑίθσθηοα ἰὸ ἐπ6 111 ἰτοδίιμθης 0 ποῦ ἰμ0 Μμοτὰ ττὰ8 
βυ υ᾽ οοἰοαὰ Ὀδίοτο (λ6 Κ'δημοάτίπ, γγ πγαδὲ 68}} (0 πλϊμὰ 
(δαῖ, ονϑ ἰῃ ἰὴ6 ἤουδθ οὗἨ Αῃπηδ8, δ νβ βίσυοκ Ὀγ 
ΟὯΘ οὗ πε οἴἶοονβ (ολη χυὶϊϊ. 22). Ὧθ οιΐθ δπὰ 
ΜΘΥ͂ΟΓ διὸ στηἰβίδιθῃ ἴῃ βΒυρροβίηρ ὑπαὶ {818 111-ἰγοδῖν 
τηθῃὶ '8 γοοογάϑα ἴῃ δηοίμον οοῃηθοίίου ἰπ [μἶκο χχὶϊ, 
δὃ8. Μηϊξοϑιγ ἰμ6 Ἰαϊξοῤ Εὶ ἰδὲ ποῦ τοίου ἴὸ 
πιιδὶ μδὰ ἰδ ζθη ρ͵]δοθ δὲ δ ροσιοα ἰηϊοστηθαϊαϊθ Ὀ6- 
ἐπθθ ἴδ6 Εγϑι οχδσζηϊπδίϊου Ὀδίογο Οδΐδρμδϑ δηὰ τἴῃ9 
β1Δ] οχαγυϊπδίίου ὁπ ἴμ6 [Ὁ] ονγίηρ ταοτγηΐηρ, τοϊαϊθα 
ἴῃ σοῦ. 66, προ ἀσβοσῖθ68 (818 4] τηροϊίην, ἴῃ 
ΘΥΊΩΒ 5ἰγαΐδῦ τὸ 86 πδιταινο οὗ ὑμ6 βγϑῦ δχδιιίηδ- 
σα αίνοι ὈΥ Μαϊίμον. Τμδὶ [86 {{Π)|ὁ ΤΑΘΘΙΏΡΒ τηυβὶ 
Βᾶνϑ σϑδοι ]οὰ οδοῖ οὐμϑν, ἰ8 ουϊάθηὶ ἔγομι 186 οἷο 
συχηβίδησο 188 [6 βοοομαὰ ΜᾺΒ ἱῃ Ῥαγὶ ΤΉΘΓΡΟΙΥ 8 ΓΘ- 
Ροϊοη οἵ [6 Βταὶ, οογίδίῃ ἔοστωδ! θ5 Ὀοΐῃρ ΠΟΥ 
οὐϑοσνοὰ, Τηθγθ δγο, ΒΟύσΌΥοσ, οογίδί ἢ ῬΘΟυ ΓΙ 168 
δϑοαυϊ ΘΔο ἢ οἵ ἰμοὰ. [ἢ γαοΐθγθησθ ἰο {80 δοοουηῖ οὗ 
ἴδ 1} -ἰτοδίσαοας ἰίβο, τὸ ποίϊΐοο ἰμδὺ 106 πΑιτδ ον δ 
οὔὗἨ 1.6 ναγίουϑ Ενδηροὶβὶθ Βυρρ]οτηθηῖ, Ὀὰὲ ἀο ποῖ 
οομίγβαϊοὶ, ϑδοῖ οἴποσ, [πὶ 4}} ὈγοῦΌ ΠΥ, ἰῃ9 δορὶ» 
πρ 'ἰπ ΗΒ ἔδοθ οοσυγτοὰ ἱπητηοαϊδίο!  δῇος 18 οο- 
ἀοιηηδύοῃ. [Ιΐ ΤἸΩΏΔΥ 6 τοραγθα 88 ἃ ΘΟ ΒΘ] ΌΘΠ0Θ 
οὗ ἰλ6 βοῃίθῃςο, αρίδπρ Ὀοΐηρ οομϑιοτοὰ διηοηρ ἴἰ80 
ον 8ἃϑ ἰδ6 οχργοββίοῃ οὗ {πὸ ρτοδίοεί οοπίοηρι 
(θευϊ. χχν. 9; Νύχτα. χὶὶ. 14) “ ΤῊΪ8. ἱπϑυϊδ γγ88 
Ραπίδηοὰ πὶ 8 ὅπ οὗ ἔουν υπάτοα ἀγδοιτηαβ [890 
ἀγδοῆπηα Ὀοΐῃρ ϑαυλὶ ἴο δροιυΐ 1ὅ Ασωθγίοδῃ Θϑμ(Β], 
Ετϑῃ ἰο δρϊΐ Ὀσίογο δῃοίθμοσ γγδϑ οἀ 88 δῇ οἵ- 
ἴδμοσ, δῃὰ ἰγοδιθα 88 βυοῖ, ὈῪ μϑδῖθθῃ αἷδο. Τῆυδ 
βαπθοδ γοοονὰβ [δῦ ἰξ 'ψγὰ8 ἱπῆϊοιοὰ δἱ Αἰ θηΒ ὕμῸᾺ 
Ατίβειϊίθβ ἐμ Ψυδὶ, δαἀϊηρσ, αἱ 186 βδίηθ ἴϊπηθ, [πὶ 
πὶϊ ἢ ΘΟΠΑΙ 6 ΓΆΌ]6 αἰ δ σ] Υ οπο ἱπάϊν ἀπ] γτ188 αἱ Ἰαδὶ 
ἴοαμὰ πἰ]ἶπα ἴο ἀο ἱϊ. Βταυηθ. Βαΐ 8Δ8 ἰβοϑθ ἯΏΟ 
ποτα Θχοοσητηυηϊοαϊοα τόσο τοχασάθα 88 θογοπὰ ἰῃ9 
ΡαΪὶο οὔ τὴο ἴανν, {18 ἀσργοβδίοῃ οὗ οοῃίθπηρὶ γ͵υἃ8 Ἐρ6- 
οἶδ}}γ δρρ) θὰ ἰο ἰμϑτ (σοιαρ. [88. 1. 6). Ασοογαϊΐηρ- 
Ἰγ, ἔῃ τοι ΓΒ οὗ [86 Κβδημοαγίῃ ΠΙΔῪ Παῦθ Ομ δὶ α- 
γοὰ {μοιυβοῖνοβ νγαστδηϊθὰ ἴ0 ἰδ κα ρματί ἴῃ 1818 τηδῃ- 
ἰδίου οὗ βαῃποιπποηίουβ Ζθὰ]. Τμοῖὶρ οοπάιποῖ 
βουνὰ δ8 ἴῃ βίψῃιδὶ ἕον ὈΟΟΙΥ τα] ἰσθαϊπθηΐ οα [86 
Ῥαγὶ οὗ (89 οἴδοοτθ ὮὉΥ βἰσι κίηρ Ηΐπὶ τὶ βδὶβ ο: 
βου υθὰ ὈΥ 89 ἴοτω κολαφίζειν) Τ8θ ΟἾΒΟΡ 
Ρασιϊσυϊασθ δὐἀάθὰ Ὁγ Μαϊίμον ἰοοὶς ρἷδοθ οἢ 8 ἰδοὺ 
οοοδδίοῃ τόσα ἰδ πδιταιδνοϑ οὗὐἨ Ματὶς διὰ [πκὸ 
(6ε6 ΤΑΥ̓ 1476 ὁ ὕεεμε, ἰ.. 8, ». 1471) τὸ καίδον ἰδδῖ, 
δῆσον ἰμ6 βϑυίθῃοθ ὑγοπουμῃοοθὰ ΟΥ̓ Οδίδρῃδθ, 96βὺ8 
Ὅᾶδ ἰοὰ ἰῃπγουχὴ [86 Δ]1, ποτ (16 βογυδῃΐδ ΟΓΘ 
Ἡδιτηϊηρ ἰδοιηβοῖνϑθ, ἰπΐο δηοίμον ῥσγίβοη, δα ἱμπδὶ 
δὲ (9 ΥΟΙῪ τηοχηθηΐ τ μ6} Ῥοίος ἀφῃϊοὰ Ηἰἷπι ἴον 86 
τοἰτὰ πιο, ΤΏσγο 86 χυδλετὰ πἷοὶ τ 0 πγαϊοὶ 

γ- 



4θ4 ΤῊΒ ΘΟΗἙΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝΟ ΤῸ ΜΑΥΤΗΕΥ͂Ν. 

(δ Ῥόγβοῃ οὗ }εδτιδ ἘΠ ἐ6 814] ἐχδιηϊπδιίοα ου [86 
ΤΟΙ] της πιοττιίίηρ, οοτησηθηοϑὰ ἰ0 τηδὶ σοὶ Ηΐπι, 85 
Αγ ἀοίδ!]οὰ ἴῃ ἰμ6 ἀοδραὶ ὈὉΥ [πκ6. Τῆΐδ 
ΔΑ, ἱποτοίογο, αἰ δδγοης ἔγουλ ἰ)6 Οὗ ΘΟΥΒ πο μοὰ 
Ἰουταουὶν ἱπϑυϊ οὰ Ηἰπι. ΤῊ οχργοβαΐου ἐῤῥάπισαν 
ἰδ ΖΟΏΘΓΔΙΥ τοίοστοὰ ἰὸ περϊίηρ πὶ (86 λαπά [80 
4'8δο ἴῃ ἰπ6 Ε. Υ. : (ΒΟΥ ὁνιοίο πηι τὶ {πὸ 
οὗ ἐλεὶν λαπαάε]  Ὀαὶ Βοζα, Εἰ], Μοόγοτ, δηὰ οἰ μο σα, 
ΔΡΡΙΥ ἰΐ ἰο δι ηρ πὶ γοάβ. ΒοΙἢ το ἀοΥ ΠΕ ΔΓ 
ΘΟΌΔΙΙΥ παιγδηϊθὰ ὈΥ ἰδ6 ἰοχί, Ετοιυ [ὑκ6 διὰ 
Μοῦ πὸ ἰηἴον ἰμδὺ {Π6 500 πὶ} 0 ἢ} ΠΟΥ ἰοοῖκ ρῥἶδοθ 
Ἅ8 ΔΟΟΟΙΏΡΔηΪΘα δηὰ [Ὁ] ονγθα ὈΥ δτηϊ ηρ πὶ το, 

γον, 68. ῬΤΙΟΡΏΦΕΥ πο τὸ, Του ΟἾτίει.--- 
Το βοο ἢ Γ᾽ νδϑ αἀἰγοοίο δραϊῃσὶ Ηΐβ ργορμοίίο ΜᾺ 
αἰΐγ, ΟΥ, 88 [ΠΟΥ δυρροαοά, [π6 Ῥτορδοῖίο {16 
ἰοῦ Ηδ οἰαἰμηοα. Ασοοταϊηρ ἴἰο [υκ6 χχὶϊ. 64 
ΤΠ6Υ ὈΠπαϊοϊ θα δηὰ ἐμοῃ δίγυςοῖς Ηΐτ οἱ (πα ἴδοο, 
δοκίῃρ Ηἰἷπι ἰὸ ἈΘΑΥ πἰ ἢ οὗ ἴμοπὶ μδὰ ἰηδίοϊοα 
δο ἱπαϊηίγ. ἸΊΣΘΟΠΘ ἰη οτργοὶβ ἰὑ 88 τὸ : 
γεαϊοὶ ἰο ὧϑ τολο δλαῖϊ διυίέοα 1λεε,; Ὀσὺὶ ἰπ ἰπδὶ οδδ 
ἰξ πουϊὰ μανὸ Ὀθθη Ὠθϑά]οβϑα ἴὸ ἰανὸ οονοσοὰ Ηἱΐβ ἴδοα. 
ΑΒ ἃ ῥτορῃδῖ, ΗΘ ν8 ἴο ἰ6}} (βοὴ πνδδῖ Ηδ οου]ὰ ποι 
8.66. ΤῺ6 ἀον δὴ ἐδηδιϊοίατῃη οὗἨ 116 βυρογίοσβ δὰ 
οοτηχηπηϊοαί δα (861 ἴο 16 Ἰοτνοδὶ οὶ οἰδὶβ, απ σργοδὰ 
ἴῃ ἐῃ6 ἩΔΥ οὗἨ ΒΥμΩΡΑΙΔΥ ἔτοιη ἴῃ Φοπίδε ἱοτιρὶο 

οὐθὰ ἰ0 ἰμ0 Βοιηδῃ βοϊάΐοσβ0 ὯπῸ οδίοοσα 
Ὀθοδῖθ ἃ Ὀδπὰ οὗ πιυγάογοτβ δου Ἠΐη (εεέ Ῥα. 
Χχίΐ. . [10 Ὀ0}18 οὗἩ ΒαΑΒἢδῃ). ᾿ 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἙἘΤΗΉΙΟΑΙ, 

1, Φεδυδ, σὲ Ὀείοτο Ηΐβ δοούβοσβ, ἃ ᾿ἰνΐπρ 6χ- 
Ργοδαείοῃ οὗ 86 ἐπιῖι, ἰῃ 118. ΘΟ ἔοττη, 88 οοῃ- 
ἀοηιν τοὶ γίηρ οὐ ἰΐ8 οἰθτηδὶ ,, Βαοῖοτο ΗΪ8 
Ὀγῖσμς ὀοηϑαί ΟΌΒη688 οὗἩἨ ἱγυϊ 4]} ἐοα πα οηΐθ8 
ταοϊἰοἀ ΔἾΤΑΥ, 88 ΒΏΔΔΟΥΒ Δηα ταδὶ διὸ οὐρδβοᾶ ὮΥ {16 
ΓΑΥΒ οὗ ἰπΠ6 δυῃ. Τδ6 ἰΔδὶ ἴ8]866 ἰοβ:ύσοοην, ἴος π πο ἢ 
[Π6 τοαυΐϊθὶῖθ πα 6 οὗἩ τϊΠ68868 δὰ ὈδοΏ ργοουτοα 
Δ ΠΠΟυΕῚ [8:6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ ἰῃὰ Μέαϊίμονν πὰ Μανὶς αἷΐ- 
δ. ἴῃ ΤΟίθγθποθ ἴ0 10), οου]ὰ Βοδγοοὶυ τοὶ δραίΐμρὶ 
Ἡίπι, βίμοο, δ᾽ουρ ψ τ 106 ταϊγαουϊουβ ἀοβισυοιίίοη οὗ 
1806. ἰσηρ]ο, ἰἃ ΒροΚο οὗ ἰΐϊ8 πυγασυΐουβ τεοοιογαίίου. 
Αἴον δἱἱ, ἰ0 ΟἹ ἱἐμριοὰ ἰδὲ Ηδ δεβοτιοὰ Ηἱΐβ 
ΔΌΠΥ ἴο Ρογίοστω ἴἰ86 πουῦκβ οὗ (6 Μοβαίδῃ, Τῆυβ 
Ηΐδβ ἐμθπιΐοβ 6 ΣῈ Οἱ εἰπιδίον ΟὈἸ]σοά ἰο (ΥὙ Ηΐπ εἶτα- 
ΡΙΥ ὌΡΟΩ ἰδ6 ἴββυα πβοίμον Ηθ πὲ ἰῃ9 Μοβαίδῃ. 
ΓῊΐδ δἰοῃθ, οὗ 41} (06 οἄδσροα, ΠΟῪ τοιμαϊμθὰ, [ἢ 
οἶμοῦ πογάβ, [ΠΟῪ ἀαγθαὰ ἴο βοῖ (μοῖρ οὔσῃ σηΐβουϑ Ὁ] 6 
ΔΟΪΒΟΓ δραϊηδὺ 81} [86 ρἱοτίουβ ονϊἀθηοοβ ὮὈΥ τὶ οὗ 
ἐμὴ Ὑ88 ΔοοΙο 68 ΔΒ ἰῃ6 Μέοβαίδῃ δηὰ (Π6 ϑοῃ οἵ 

2. ῬτΓΟΡΘΙ͂Υ Βροακίηρ, (Π6 βαγίηρ οὗἨ ΟἈγίβὶ, "Ὁ 6- 
ΒΊΤΟΥ {8 1θῃ1ρ16,᾽" οἱς., τ οἢ ἔνγο γαδτβ Ὀγου οὐ ΒΙ 
Ηο μαὰ υἱἱεγοὰ δἱ ἰδ} {ἶπλ6 οὗ [86 ῬΆΒΒΟΥΟΓ, ῬγορΡΟΥΪΥ 
τηθδηῦ--- Υοὺ δβοοὶς ἴἰοὸ ΚΙ] Μὸ: Κ|} Μὸ θη: 1 584}} 
Σβο δραίη. [1 νγδϑ (86 ουγθα οὗἨ ἱμοὶν δηδίίοδὶ ἀυ]}- 
ὯΘΕΒ δη τηἰδιιπαοτείδηαϊηρ, δπὰ οὗἁ (ῃοὲν 4186 ἢθδῖ- 
ἴησ, ὑπὸ ΤΏΟΥ͂ οοηγοτγίθα [Π]8 ὙΘΡΥ͂ βαγίηρ ἰπίο ἃ 
ομάγρο ΟὉ ὙΠΙΘῺ ἰΏΘΥ σοπδοιηηοα Ηΐτπ ἰο ἀρδίῃ. 

8, 186 διοίθης ΟἸΠυτοῖ Δ᾽] αροσίοδ!ν ἰπιοτρτοιθὰ 
ΘΟ τῖϑι 5 δ᾽] σποο Ὀεΐογο {π6 βοσυ αν πὰ {Π6 δοο]οβὶδδ- 
ἴοαὶ ὑὐἱθυῃ δῖα, 88 τα ρ  γηρ (μας Ηδ δηδποσοὰ ποῖ ἃ 
ψογὰ ὈΘΟΘΌΒΘ, 88 ΡΟΟΙ, ΚΌΪΥ Βἰ ΠΟΙΆ, Μὰ τηυδὲ δά 
σου] μάν ὈΘΘΩ δἰ ]θηῖ δὲ ἰπ6 ᾿υἀρτηρῃί θοαὶ οὗἩ αοἀ. 
Βυὲὶ ἰδ6 ἐὐἱθαμαὶβ οὐὁἨ Οδίαρδβ δὰ Ῥ᾽]αθ οου]ὰ ΟὩ]Ὺ 
ἴῃ ρΡοϊηὶ οὗ ἔοττη δῃὰ δρρδδγδῃοο βοῦνο 88 80 δ Ὁ] θὰ 
οἵ (80 ἱπάρτηοηύσοεαὶ οὗ ἀοαὰ. [πῃ σϑϑ!γ, ἰΒΘΥ ΘχμὶΡ- 
ἰνεὰ (ἢ ἔδοῦ, ἰμδὶ (9 ΒΘοΌΪΑΡ δπὰ γοϊϊ χίουβ δυϊμοτί- 

5 [Ὁοιηρ. [ὁ Οτῖὲ, Νοίο Νο. 8, ῥ. 490.--Ρ. Β.} 

[68 οὗ {8:6 δηοίοπὶ ποτ ἃ σσότο ΒΟΥ ἀσνοίδα ἴἰοὸ ἰδ 
δβοευΐϊοθ οὗ διὰ ἤρΏσΘ σίνεος Ὁρ ὉΥ ἰδ [τὰ 
ἴο ἴδ ἰπάστησεϊ οὗὨ δοἰ οοπάἀσιηπδίλου. Οἱ ἴδε οἴδες 
δδπα, βόύγονεγ, [18 ἰπάρστηοηϊ οὗἨ δβοϊξοομοτηπδύομ, 
πο δίηδιϊ Πυτη δηλ ὁχοσυϊδὰ Ὄρος ἐϊδξοὶζ ἰπ οὐ» 
ἀοεηίησ [ῃ6 ΟἸγίδὲ οὗ αοά, 5 {86 δεσιίθσιοο πὶ νοὶ 
ΟἸγίδε Ὁ Βΐδ βί]θῆοα ἰοοὶς ὑροῖ ΗϊτοβοὶΓ 88 {π6 ποὺ 
οὗ Βιιαγαηίίγ, ἴῃ ογάον ἰο ἱσαπδίοσεω, ὈῚ Ηΐ8 ΠΌΡΟΣ 
δι βο δυγγοπαγ, [86 Ῥαηϊβητηοηὶ οὗ ἔπ6 ποχὶὰ ἰηϊο 
8 ΟχρίδιΟΥΥ διομποσηδηῖ. 

4. Ολγὼμ, ἰδέ βοκ οΥΓ Θοά.--- ΤΉ ἔοστοος Εἰ 
ΔΒ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ τροηϊίουοα ἢσγβί, ὈΘΟΔΌΒΟ, 88 ἴὶ ἀδ 
ποῖ ΘΙΏΡΟΑΥ ἰδ6 τοαὶ στουπὰ οὗὨ δοουδαίΐοι, 186 δ 
Ῥτίοδ ἸΏΔΥ δῦ δχροοίοα (μδὶ 6808 ποῦ]ὰ τοοῖθ 
ΤΟΘΟΪ βοΐ ἰὼ (09 αὐο ΣῪ τθπ οουοδοὰ ἴῃ ἰδαὶ 
ἴοστωο. ἔογ, ουθῇ ἴῃ ἰὴ δγϑδ οὗ βῦςι δ ἰπρπηδὶ, [89 
ΤΩΘΤῸ οἰαίτη ἴο Μοδβδηδηΐρ οου]ὰ ποὶ ΌὈΥ ΔΩΥ Ῥοϑεῖοῖ!. 
ἰγ Ὀ6 οἷ δα. δ οὐδ ἀ Ἰηρ οὗ ἀοδίι, "0 
ἸοΏ 88 0 αἰϊετηρὶ νβδίουον μὰ Ὀθοῖ, τηϑὰς (0 ὕτΟΥΘ 
106 ΤΔΙΒΟΏ658 οὗ ἰ6 δβϑοοσίΐοῃ. ΑἹ] {π18 δρρϑῶσβ βὰ 
ΤΩΟΓΟ Ὀ]ΔΙΏΪΥ ἔγομλ ἐπ 6 Πδιτδῖγο δ ρίνος ὮὉγ [αἶα ἃ 
ποῖ ἰδ6 αποϑίίου, “ Ατὶ Τπου ἰΠ θη 186 ὅου οἵ Οοὐ 
ἷ8δ Ραὶ Βορδγδίο! υ ἔγοτη ἰ06 οἰδοσ, ᾿ησὶ ολἱοὰ 
ἔοσῖ ὉΥ [86 δῃηπουποοιηθοὶ (ἢδὶ ἸΠΟΥ που ὰ δεα πὸ 
εἰσ οὐ 186 τἰροῦ παπὰ οὗ ἰπθ μόνος οὗ Θοά.-- 
ΜΔΏΥ, ἴῃ ἔδοϊ πιοαὶ 61:8 αἱ ὑπαὶ ἰπιθ, απἀογβιοοὰ (μδὲ 
[6 (βου οἵ ἀοἀ) 88. ΟὨΪΥ τοΐοετίηρ ἰο [6 Μεοϑείβηϊο 
Κιρβηΐρ οὗ Φ6βυ8, υἱϊῃουῦί᾿ τσ πιὰ ἰἰ τ.9 
ἰάοα οὗ οἰοτῃδὶ δηἃ οἽβδοι δὶ Βοιδῃΐρ. Οδἰδρὶιλδ 
οὐϊάθηὶν ἰπιοπάρα (μἷ8 χργεϑδίομ ἰοὺ ἱτορὶν δοπιθ᾽ 
Κη ρ᾽ τηογο ὑμὰπ 6 οϊτηοῦ ἀεκίρτιδτίοι οὗ ΟΑρα,. 
Ηὸ δηὰ {86 Κδηϊιοάτγίη ἩΣΕΠΡΙΥ αἰϊδομοὰ ἰο ἰϊ ἰδ 
ΡΘου αν ταραπΐηρ Τ ΟΝ, ὁ ὈΓΟΥΙΟΤΙΒ ἱσΏ8, μδὰ 
Ὀδοὰ βαοὶ δὲ οὔδῃςο ἰο ποῖ (Φοδπ ν. 18: σχ, 88); 
δηὰ Ψε6θυ8, ΓΥ ππαογβιδπαϊηρ (πεῖν ΟὈ͵)δοῖ, ματα ἃ 
τοοθὺ ορμδιὶς δϑιττοδιίίο ἰο ἐποῖρ ἰπαυΐγυ. Οἵ αἱ 
(86 τοδιἰπηοπΐοθ ἰῃ ἔδυοσ οἵ 86 αἀἰν εἰν οὗ Ομ δι, 8 
ἷβ {86 χηοβὶ οἷοδὺ δηὰ ἀθδηϊί6.᾽) Οετδοδ. 

ὅ. Τὴ ἰδβειμη ον δηὰ {86 οἱ οὗ ΟἸχίβί.-- δ πὶ 
ἀϊά Ἠθ υἱΐον (86 ΤΟΡῚῪ ποι ἰπδυγοὰ Ηἱβ ἀρδίδ. 
ΤῊο ΔΙ] Ὑ ἰμ688 (Εν. 1.) ἀϊὰ οὶ ἔλ)ϊοσ οἵ ζδὶ. 
Απὰ δὲ {}6 γΟΥῪ ταοτλθπὶ ποθ Ηδ δυττοπὰοτοῦ Ηΐπν 
861 10 δὴ υμσίρείθουβ ῥυδρτασηϊ ππίο ἀδαδίὶι, ἀἰὰ {19 
ΔῊ οοπβοίουβηοθαβ οὗ Ηΐδ ἰκεϊποὶν ΕἸΟΓΎ Ὀυχεὶ ὑροδ 
Βΐμ,. 

"6. ΒΥ ἴδο βοπίθηοε οὗ ἰδο βαημοάτγξι, (Π6 ρϑορὶδ 
οὗἉ Ιετϑοὶ τοὐεοιοὰ ἐμοῖς Μοββίδη, ἀρρασθῃῦ πὶ 81} 
ἄπο οὈβογναποθ οὗ ἰθραὶ ἰΌσῺβ (ΑἸ που ἱπ οοπίσν 
γομίίοη οὗὨ δβεύθγαὶ Ἰοραὶ ογάϊ δ} 68), Ὀὰὶ ἰῃ αἱζες Υἱο- 
Ἰαϊώοῃ οὗἉ 86 βρίγὶ δηὰ ἱπιρογὶ οὗ ἴδ ἰδν. ἸΤβοτοΌΥ 
(86 παίίοῃ τεὐεοιοα ἰἰδ6}ῆ, ἀμα ἀεδίσογοὰ {πὸ (πεοοσταν- 
ἰοδ] δῃὰ ρμοϊιιῖοαὶ ἱτπηροτὶ οὗὨ ἐϊδ ἰοῦ ρ]θ. “8.6 Ερδ, ἢ, 
16. 1 ταβ ἱπ γϑα γ {86 Κδημοασὶῃ ἐδ ὶ Ἐπ πΙ οι, ὉΥ 
οοπάοιπηίηρ, Φεβυδ, οομαἀοαπηθὰ ἴῃ 6 ἰεταρ]ε, {86 οἰ(Υ, 
186 ἐπΘοσγδου, δὰ {π6 τ 016 δηοϊομὶ που]. 
τοῖα βοπίοῃοο οὗ ἀθαῖὶ ὑρὸη ἰδ6 οτὰ, ἴῃ 6 ποιλὰ δὰ 
ΟὨΪΥ τϑοονοῦ ἰῃ δὰ (πγουρῇ 106 ΠΕ 118 ἴῃ Ομ ταὶ. 

ἡ. ΜΒεείάδε, 1 δαν ὠπίο νοι, αἱο.--- Οὐ ἰλε τισὰ 
λαπά οΓ ροιοεν---ΟΥ ἰλ6 πια)εείῳ οὗἹ Οοαά, Ῥδ. οχ.- 
“2688 ΠοῈ δηποῦμοςβ ἰ0 Ηΐ8 ἱπᾶροβ (86 )υάρτηξοϊ 
οἵ Ηἰδβ δυίυτα δάνοηῖ. Ηδ ἰπιϊπηαίθδ ἴἰμδὴ ἢσὨσοίοτΒ 
{867 τόσο ἴο Ὀ6 Θομείηυα! Υ υἱβίιθα ὈΥ ἀγοδα[ι} τἱείοαδ 
οἵ ἨΗΐβ βονογεϊσηῖγ. ΤΏΟΥ ποὺ]ὰ οὐὰῦ δε Ἠΐμι. 
ὝΒοσονου οχαπὶροίοῃςο ποιὰ τιδηϊξεβὲ 1156}, (ποτε 
που]ὰ Ηο αἷξο δρρϑασ δ᾽ οὴς ἩΐᾺ ἰΐ, δἰποα 41} 118. ὁρ- 
ογδίάομα βμου]ὰ Ὅ6 οοπποσίδα πὶ Ηΐ8 Κἰηράσαι. 
Αὔονο 4}} ἰ86 οἷουάβ νΐοῖ τ σὰ ἴο ἀδγθῃ τἢ6 ΕΚΥ, 
πουϊὰ δ οὐϑῦ δῃὰ αἰζαΐῃ ἈΡΡΘῸΣ 88 186 Ἰίσῃϊ οὗ Ὠ6Ὲ 
ΟΓΆ8, 88 106 τηοτῃΐηρ Βίδσ, δὰ (Π|6 δῦ οὗὁ δ Ὀγίρὶετ 
δῃὰ Ὀοϊξον ἰαΐυτο,--ηὰ ἰμδὲ ἔγουλ 1818 ἰἶτηα οππαπὶ, 
ὉΠῚ]1 ἰδ 6 Άπα] τουοἰδίδομ οὗ Ηΐδ ρίοΥΥ ονοσ ἰμ6 ἰδδὶ 
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Δουάκ νι ΐο πουϊᾶ δδοαπὰ ἴτοπι ἃ Ὀὰ ποῦ " 
1οδεη 765). ““ΤΏ686 πογὰβ οὗ οὖν οτὰ βδον ἰμδὶ 

οοτηΐπρ ἰη 186 οἰουδ οὗ Βοδυϑα τοΐοετοα ποὶ ΟὨ]Υ͂ 
Ὁ τε δῃὰ μἀξιμνῦν τίρηνν - [116 ἰαδί ἄδγ, Ὀαὶ 

ἴο ἴδο ονϑηὶ Δ ἱέγίῃρ Ηΐα σο- ἐν Ὁ ἰχγριἔσίης 

8.  Ἰ υλἷ6 σταπὰ αἰζότάῃοθ ἰδ6 ον 9655 ἀϊ- 
ΤΟΟΙΪ τοὶ Ηἰδ σῃοιΐοα ὁ [ἢ 6 ΤΟΥ ρτουπὰ οὗὨ Ξοτὶρ- 
ἴγο ἰ0 ὙΠΪοὮ, ἰπ τποὲν Ἐγρμοοτῖθυ, ἔπ γ δὰ δρροαδὶϑὰ. 
Το τοΐογομοθ μοτθ ἰβ ἰοὸ τ86 ρῥγοαϊοίίοη οὗἩ Βαπίοϊ, ἰῃ 
οὗ, υἱΐ. 18, οοποογηίηρ (πὸ μίοτγ οὗ ἔπο ἥοη οὗ Μδῃ : 
ὮΘΏ6Θ 8150 (29 πα] δρρίϊοαϊΐοι οὗὨ {{|8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἴο 
(86 ἔοι οὗ Μδη, πο ἔγομλ ἴΠ6 δτεὶ δὰ τοζοστοα ἱΐ ἴο 

9. Ἧἶ7ο τοῖριιξ ΓΕΔΒΟΠΔΌΪ δῦ οχρϑοίθα ἐπδὲ, αἷς 
ἰὸν Ομ γίδι δὰ Ὀθθὴ οοπάσδιηηθα ὈΥ δὴ δϑοϊοβί δι δὶ 
Οἰθῦηα] οὐ ἰ16 οἰδιρο οὗὨἨ ὈΪΔΘΡΉΘΤΩΥ, βυαοῖι δοουβδ- 
ὕοηδβ τνουἹὰ ποῖ ἀρδαΐῃ αν Ὀθθη ἰδὶὰ ὈΥ͂ οὐ ὈΘΙΌΓΘ 
ΔΏΥ ΜῈΟ ρῥγοζοδδοα ἰο Ὀ6 ΗἾβ αἰβοΐρ!θβ, αὶ ἐμαὶ 41}} 
Βα ἢ συοβοῃϑ τγουϊὰ Ὦδνο Ὀδθη Ἰοῖς ἰο 6 βοιϊιϊοὰ ὈῪ 
[8δο Ιοτὰ Ηϊπδοῖῖ. Βυΐ Π6 Ιπαυϊδί οῃ Ὧ85 ρυτευσά 
ἐδ Ῥδί Βγαὶ ἰτοδάθη ὈΥ͂ Οδίδρθδθ. Τθθ ΟΠυρΟΣ οὗἁ 
Ομ γδιὲ τουβὲ δοσαμοῖ ἰδ ἱπαάφτησηὶ ὩΡΟΏ Βαοῖ δἱηβ ἴο 
Θοὰ Ηἰπιβοῖζ τ ]6 (16 δἰδὺθ ΤΩΏΔῪ οηδοὶ βυδὴ ἰανγβ 
δραΐπϑὶ ὈΪΔΒΡΙΙΕΤΑΥ͂ Δα οτίπηθ8 οὗἁὨ βϑουίϊθβθ 88 ἰξ τηδῪ 
ἄϑοιλ πΘΟΟΒΘΔΙῪ [ὉΓ ἴῃ 6 τ] -Ὀοίῃσ οὗ ἴ09 ἰαπά. 

10: ΤῊ ἰαδὲ οουποῖ οὗ ἰἰοη δ] ΐϑυη ἰῃ ἰ{8 [0] 
βηὰ 8π54] ὈΪϊμάποΆ8, δ δηϊγρ6 οὗ κἰπιΐϊαν σου 0118 ἴῃ 
ἔδο Ομ τ βἰΐδη ΟΠπυ το Ι, 

11. ΤΌ ορίτπρ ὉΡΟῺ «6608, 88 Ὀτοαϊσίοά ἰῃ 188. 
Θογίδοι : “ ϑυπήεπασι 88 8 ὈΪΔΒΡΠοτηθν, ΗΘ 

ἯΒ5 ἰγοδίϑα 68 δΔῃ οἰξέαιο, Δ ἜΧΡοΟΒΘα ἴ0 ΘΥ̓ ΓΥ ἱπάϊΐμ- 
ὉΠῪ δηὰ αδἰίδοὶς."" 

ἨΟΜΙΚΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ͂, 

Το ἥοη οὗ αοὰ δβυττοπάογοα ἰηΐο {86 δδηὰβ οὔ 
Εἶπη 6.8.---ΤῊ6 ΠΟΙῪ Φυάρα Ὀοΐογο (86 ἰπϊαυϊίουβ ἰυἀρ- 
τοθῃὶ οὗ 86 πον ]ὰ.---ΤΈ6 ἱπάστησηϊ οὗὨἩ 86 ποτὰ ὕροῃ 
6 δυάρσο οὗ [86 που]ά: 1. Το ἴα|86 πὶ 6 8868 ΟΥ̓ΟΡ 
δραϊηϑὶ (δ 6 ΕΔΙΙ ῸΙ ὙΠ πι638 οὗ αοὰ ; 2. ἐπ οτἰ μηδ] 
οσουργίης ἴδ6 Βοαὶ οὗἁὨ ἴδο Ηἰρθ-Ὀτίοδί, ἀπὰ ἐμ ΗἰρὮ- 
Ῥτίεδι βιδπάϊηρ ἰπ [86 Ρ]Δο6 οὗ [86 οτἰπιΐπαὶ ; 8. ὉΪ88- 
ῬΒΘΣΩΥ͂ ἴῃ ἴμ6 ραγὺ οὗ Σϑαὶ ἔον αοὰ, δῃὰ ἴμο Ἰοδίδαι 
Ῥτγδίβο οἵ ἀοὰ ἀεϑίσηδίοα 88 ὈΪΑΒΡΏΘΙΩΥ ; 4. 16 Βυ]- 
εἰὰς οὗὨἨὨ ΤΠ6 ποτ] ἰῃ τ[ἢ6 βοηΐθμοθ ργοπουποθὰ ΡΟ 
ο Ρυΐηοο οὗἉ ̓ ἰἴδ, δηὰ τ86 116 οὗἨ 116 ποτὰ ἰπ ἰδ τοδά- 
ἴη688 οὗἨ ΟἸγτἰδὺ ἰο δα δταϊδ πηΐο ἀσδίς ; ὅ. πο ῥἱοίαγο 
οὔ 861} δηὰ {μ6 ρῥἱοίυγο οὐ Ἀϑάτϑ ἰη (ἢ 6 ἰπϑι}}8 Ὦθδρ- 
δὰ ὑροὴ πὸ Ἰωοτγὰ.---ΤῊο ἡαἀσηησηὶ οὗ ταδπ οὁΠ. {86 88- 
τίουν (6 ἑαἀρτησηί οὗ αοα): 1. ΤΏ ποτὰ σίνθῃ ὑρ 
[0 οοταρίοίο δηὰ Ε}} Οἱ πάπ 688 δηὰ ροδὲ ἀπίο ἀθδὶὰ : ] δ Σ 
2. [06 ὅοπ οὗ Οοά κίνϑῃ ἘΡ ἴο οοτρ]οῖο δπὰ {0]] βυ- 
ἔογίηρ, διὰ ἴο ἰονϑ οὗ γτοδοπιρίίοη.---π [86 Ἰυάρτησης 
οὗ τηϑη, ἰμδαὶ οὗ αοὰ ἷβ ΟΥ̓ῦ' ργοβοπῖ. [Ὁ ΔΡΡΘΆΓΒ 
οἰἴποῦ: 1. ΒΥ ΤΊ68}8 οὗ {π6 ἱπἀρτησῃὶ οὗ ΙΔ ; οἵ 6Ϊ86, 
2. Ὀογοηῃὰ δηὰ δΌοτο ἴΠ6 βοῃΐίθῃοθ οὗ τηδιι.-- - ΠΟῪ ἴτὁ- 
ΔΌΘΏΜΥ πᾶν δρί ταδὶ (γἱ θ0 415 ργοπουποοα [μοἱν ΟΤὰ 
δοὨ(ΘΏΟΘ |--- 186 ἩΠ᾿ῚΏ 688 88 ..8}}γ ἀογνοϊορίηρ δπὰ 
Δρροδσίηρ ἰπ 06 οοῦγβο οὗὁὨ ιΐδθουγ.--- 0 Ταΐβαρρτο- 
Βοηβίοῃβ οὗ ἰδπδιϊοΐστη (ἢ 6 δοῦγοο οὗἁὨ 18 τηϊβίδΚοϑ.--- 
ΤῊ ΒΟΙΥ β']δσῃοο οὗ ἔπ6 ογά, ἃ τπλοϑὲ βοϊδιηη ἀἰνἷπθ 
αἱΐογαῃοῦ: 1. Οοποοτηΐηρ 06 ρυ]ὺ οὗὨ [μ6 νοτϊά, δῃὰ 
Ηἷβ ον ἱπποοθῆσο : 2. ρευρούρες 1 τα ᾿π ρΡΔ Δ Ὀ] ΘΠ ΘΒ8 
δηὰ ΗΠΪ5 γταοϊοιβ οοπιρϑϑββίοῃ.--- 6 ΒΟΙΪΥ υἱοτδηοο 
οὗὨ ἰῃ6 [τὰ αἴον Ηΐβϑ ΟΥ̓ 8Β᾽1606.---Εἰἶδβ. οαἰἢ : ἰὴ 

ἰζ, δοδυ8, [6 Εἰοτηδὶ Οπ6, ΒΤοτο ὈΥ ΗϊπΒο 
1β8. χῖν. 28).-- Το οὐαί οὗ 76δϑὺ8 ἴ86 864] οὗ γι ἢ.-- 
δο ΒΟ Δἴ ΤΥ ἰζλ655 το λ6 818 δη ἃ ΘΟΏΒΊΤΩΒ 4}} ὑπαὶ 

Θοὰ 48 Βαϊὰ, 2 ον. ἱ, 20, ΒΟΥ. 1ϊ, 14.--- 0 88- 

δυμηθα Δρρθάσαηοο οὗἉ σοαΐ, δηὰ σοηυΐμο ΠΟΙ ἱπάϊΐρτι» 
Ὡοι.---“ δὶ δυσί μοῦ πϑοὰ μανὸ τὸ οὗὨἨὨἁ ν]ζγ6 8868 ἢ Ἶ 
οὕ, ΒΟῊ τηδ]ῖοθ ΔΙ ΤΑΥ͂Β ὈδίΤΑΥΒ ἐἰβοὶ----ἰς Ἡ γοδ ΟΣ 
(οὕ, Βοποδί τ") γὁ 8}}8}} 866; ᾽ οὗ [δ το]] οὗ ἰμυπ- 
ἀδν ἰπ ἴπο ἀἰδίδποο.---ΟἸ γῖβι ΒΒ δ  ὐπρ ΘΟΙΒΟΪΟΌΒΗ ΘΕ 
οὗ Ηΐβ τουαὶ τδηὶς ἃ8 δρροαγίπρ ἱπ, δῃὰ βἰδπαϊΐηρ 16 
ἰοδὲ οὗὅ [6 Βουν οὗὨ 118 βογϑγοδβὶ {{18].-- - Τρ Δρροδὶ οὗ 
ΟἸτίδι ἰο Ηΐβ οσῃ ἡυὰρτησηί- δοιαὶ 88 υπίο [86 ἰτὶ ρα ηαΐ 
οὗ Θοά.---ΤῊΘ ἰπδυ} 8 οἴδοτοὰ απο 18ῃ6 1,οτὰ, ον ἐδθ 
Οἱτίον τοοοϊκίηρ οὗ βαίδη ἴῃ [86 ΣῪ αὐ τηδη.---ΗΟν 
86]1 δϑοῖκβ ὑο βοοῦν αἱ ἴ86 Κίηρ οὗ Ὠρανοη.--- Το ἀδτὶς 
Βιϑ ον 8 ποῖ οὐονρ (ΟἸἸΟ Ὠγροογ σα] ταϊλσίοπί εν : 
1. 10 ἰβ δἰ ψαῦβ οοπποοιβα τ ῖἢ ΘΌΒΓΒΘΉ 658 δηὰ τυῶθ- 
ὨΘΒΒ; 2, ἰδ ΒΘΟΙΩΒ ἰο0 ἴδὶκ6 Ὀ]ΘαΒΌΓο ἴῃ δαίδηϊο τα] θ 
δηα Ιοτϑ οὗὨ τηἰβοηἶϑῖ.--- - ον ἱπρθηϊουβ ἔδπαιἰοἰδτη ἢ88 
ΟΥ̓́Θ Ῥγούοα ἰῃ δ τσ [ῸΓ (10 ἑοστηθηΐβ οὗἩ Π6]], πἢἱ 19 
Ὀοδδίίην ἰδὲ ἐξ αἰοηδ ροβϑεδβοὰ ἐπ ογ8 οὗ [86 Κίῃρ- 
ἄοπι οὗ ὨρανθΏ.---[πίδοίουβ ομαγαοίον οὐ (86 οΥὐἱ] ὁχ- 
διηρῖο ϑβοὺ ὈΥ͂ βρίτίϊαα] ᾿Ἰοδά6ΓΕ.---Τ 6 ρθδ06 οὗ ΟἸτΐδὲ 
ἡμαυ (δ ἀτοδάδι! ΠΕΡῚ Ἰ|κ6 [ὩὨ6 Ἰζοου ΒΌΟΥΘ 
ἀφεὶς ἰοτγοσίηρ οἱουά8.---Τ 6 Ἰσπρ δῃὰ δηχίουβ ΠοῦΓΑ. 
--δηΐοὶ ἴθ {0 ᾿ἰομῈ ἀθη; (Ἐπ γῖδὺ διαοης 
δηὰ “οΓΡΟΘΏἰ8.---Τηὸ δρ γι 8] ρὈυίβοπ. ουβ6.--- 68 
Ἰοὰ Ὀεΐοσο 86 βδουΐϊδὺ δυιϊ δου 68, ΗΘ τγὰβ βοὲ ἔγϑϑ 
ἔγοζῃ 816 δυϊ βου! οὗ [86 βρίτγίταδὶ στΌ]6γΕ.--- 6 8οῖ- 
ΤΟῪ δηὰ ραΐη πιο [86 Θηδιηΐοβ οὗ 126 [οτὰ ῥγτθ- 
Ρδγοὰ ον ἱμοιγβοῖνοβ, σ Ἀθη ἰηδίοϊξηρ ρμαΐη ἅροη Ἡΐπι, 
--ἰὨο τοοσαὶ ἀσβοϊδξοῃ τ ιϊοῖι, ἤτρου ἰδ 6 Ὀορ᾽ ποίησ ἴο 
186 απ, οὐ ῦ δοδοιηρδηΐοβ ἃ δρυγίουβ σοὶ (Ὸν τοὶὶ- 
κἴοη : 1. [Ὁ [α]εὶῆοβθ δῃὰ ρογνοσγίβ ἰδβι πῃ Ωγ ; 2. ἰὲ 
ΔρΡΡΙ68 {π6 Δ δὲ ἰτυ ἢ δηὰ τἱραὐθουβη 688 : 8. 
ἰΌΓΏ8 ᾿υἀρτηοηῦ ἱπίο ἸροοίκοΓΥ οὗ ἰυἀσιμοηῖ: 4. ἰξ 
ὑὐδηδέοττωβ [Π6 τοϊηϊβίογβ οὗ ᾿υδίϊοα δὰ ἴῃ6 ρθορὶθ 
ἑἰπῖο Δ ν]658 τη ΓάΘΓΟΓΕ ; ὅ. ἰΐ ἱηγόοῖ 68 συ {116 Β66- 
ἸΔΡ ῬΟΥΤΘΡ ἰῃ (8 ΕΝ δηὰ γυΐη.---ΜΌΓᾺ] τ ΘΠ 688 6180 
ἴῃ [10 βεσνίοο οἵ (86 6ΥἹ] 01}6.---ΜΟΓᾺ] τυ άομοΒ6, (ἢ 6 
ἀοἰχαι δὰ [86 ἱπαιγυταοηὶ οὗἩ Ὠγροστίεἶσδ] ουπηΐηρ.--- 
ΤΊ βυ οτί σΒ πὰ [Π6 χοπί]θηθδβ οἵ οϑυϑ διιϊάβὶ τὴθ 
ΘΟΔΣΒΟ ΓΘ Θη688 οἵ (6 πουῖϊὰ.---ΤῊ6 κυ δουίησΒ οὗ ἴῃ 9 
το Ὀογ8 οὗ ΟἸτίβὶ (ΗΪ8 τλδγίγτ8) διιΐβῇ {Π 6 Θοαγθθ 
κὶθε8 οὗ ἴ[Π6 νοῦ] α.---Τ}6 οονογίηρ οὗἨ {π6 ἴδοο οὗ 76- 
Βὺ8 ἃ, δἶρῃ ἱπαὶ, ούϑη Ὑ 8116 βοιπρ Ηΐπὶ δὲ πουρῆϊ, 
[Π60} ἀκλτϑὰ ποὶ ϑῃοουῃῖον ἴδ6 ᾿ἰρϊ οὗἩ ΗΪ8 6γ68.---Τθ 
ἘΠπΙδΕ ἴῃ Ηἴδ ἴδοο ἃ βοοηρ οὗἨ ἰπ6 λέγλειδέ ρεγδοπ- 

ἐν απὰ ἱπάϊνι ἀνα} γ, ἰτρ Υἱηρς δὲ (Π6 βδηθ ἰἰγὴθ 
Βα  ἐ-τοὐθοοι οὗὨ ἐπαῖν οὐσὰ δυταδη ἱπαἱγ] Δ} 11γ.----Απ 
ΘΙ] Θτ 4180 οὗ 41} αἰ, δ8 ἴξ ἰϑῃὰδ ἰὸ οἴἶβδοο 
ΒΟΏΔΙἰ γ.--- Το ἱτπαροίοῃσοο οὗ μυτηδη δμὰ βαίδηϊο τηδ]- 
ἶοα δζαϊποὶ ἰ} ἐσ απιρῃμδηΐ βο οοηδοϊουβηθδβ οὗ {6 
Ὀἰνίηο βανίουτ.---ΤῊὁ ἘΟΔΥΘΏΪΥ ρῥδίίΐοτηι οὗ μοτγίδοι 
Ῥδύθῃσα δῃὰ δηάυγβδηοο.--- 6 Βἷῃ}8 ποῦ Ηδ (Π6Γ9 
Ὀοτα, ΗΘ ὈΟΥΘ [ῸΣ 8]}}, δῃᾷὰ [Ὁ τ.8 διηοὺρ ἰδθ Ὡυτ»- 

ϑίαγκε :-- Οαπείεϊη : νοι ἴἰῃ6 ἐσὰθ ΟἸυΓΟΣ δηὰ 
8. ΤΏΟΪΘ βοϊθιμῃ ΔΒΒΘΙ Δ ὈΪΥ ΤΩΔΥ ΟΙΡ δηα ζαὶ!, ἰδ {ΠΥ 
δοὶ δϑίὰθ ἴμὸ πογὰ οἵ αοὰ, ἔσ. χχχὶϊ, 7--10.--ῷτί]οσλ) ὁ 
ΤΩΔῪ “ (0]]ονν) Φοθυδ, γοῖ ποὺ ἰῃ ἰδ τἰσες βρὶτὶς οὗ 
ΤΩΔΏΠΘΡ,--- δῆσον οὗ [6] οτβΐρ τ ταθῃ, οὗ (ἢ9 
σοῦ (Ῥοῖον νγαττηΐηρ Εἰ πιβ ῦ ὈΥ ἰδ6 το οὗ 604]8). 
--ῇῷ τὸ ἃῖὸ θα, τ τηυϑίὶ δυοϊὰ {0 ΟΡ πὶ 
186 ἩΒΟδΟ ἰπ οΓοΟΌΓ56 πιρηϊ ἢδΥϑ ἃ θη 6 ΠΟΥ͂ ἰο 
ΤΟΏΘΟΣ 8 51}}} ΤηΟΓΟ ΜΘΔΚ.--- 0] θη Ογαϊπϑποθθ οὗἁ 
(σὰ ἀγαϊηδί 4156 πίἰξιοθθοθ, Εχ. χχῖϊ, 1. συ, χὶχ. 
18. Βυὶ τ1Ἀ8686 Υἱοϊκοα 68 μοὶ ΟὨΪῪ δα, Ὀπὲὶ 
οὐθὰ βΒυθοτηοὰ ἔδ͵86 τ 65868.---Ὑ Η116 δΒοοκίηρ ἴο 
Θηΐδησίο «}0680.8. ΠΟΥ Θπἰδηρ]οα {δοιηβοῖνοϑα.---- ὕαη.» 
δέείπ : Ενοῃ ἰμ6 ταοβὺ βαοσϑά ογαϊπαμοοβ οὗ αοα ἂγτθ 
6ΔΡ40]6 οὗἨ Ὀοίπα ἀοδοογαιθα ὉΥ͂ τρθη.---Ζε δίμ.: ΤῺΘ 
Θμθιΐοβ οὗὐ ΟἸγίβεὲ δἱ ομθ διὰ [ἢ8 ββ:ὴ9 {ϊπ|6 80- 
σύΒοτΒ, τὶ 65868, δηὰ Ἰυάζαθδ: ἴῃυ8 ἔΓΘαΌΘΔΕΥ ουθὴ 
μι ΟΌΡ ΟΥΤΙ ἀΔγ.--- Σ.Α τπτοοβὶ Υἱνἱὰ γμἱοίισο οὗ 



4986 ΤῊΒ ΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂Ν. 

ὙΠ ΘΏΥΥ 5.1} ἀοδα ΕΥΟΙΥ͂ ΟΔΥ δραϊπδὶ ἔπ Ῥϑορὶθ 
οὗ σοα.---ΠἸοάϊησεν : Αἰϊοπα, Ο ΤΥ δου] : ἐγ βανὶουῦ 
βυοτα ἴογ (06 ἴα 186 τὶτθθ8 οὗ ἰὮγ ἸμΉ56, ἴον τὮΥ 
ΒΥΡοοτίβυ, οἱς.--- οῃ πίοϊκοα συϊοτθ δὰ ἱπάρθα ο0- 
ΟΌΡΥ ἴμ6 ἰσὶὶ ΡΪδοαβ, Υἱ]0 ῬΟΥΒΟΩΒ ὙΠ δἱνγαγβ Ὀθ 
ζουπα τον ἴο ἰοπὰ ἐποηβοῖνοθ 85 ἐμοῖς ἴο0]4.--- Ζού- 
δὶμε: 1{ 1Π6 ποιὰβ οὗ ΟἸσίβι, τῆο ναὶ οἰϑυῃδὶ ὟΥ ἰ8- 
ἄοπ δηὰ Ττυῖ, τόσο ρογνογιϑά, τὰν βμουϊὰ τ ΜτοῚ- 
ἀογ ἐμαὶ ΗΪ8 βούνδιβ δῃὰ οδὨ]άγοη ΒΥ ΓΟ δἰπιὶ- 
[δῦ το ϑγαρυθβοη δίί 0}}8 ῦ----ΤῊο ἐδ ΟῚ Υ οὗὨ ΟἸγὶβὶ δἵ- 
ἴον ΗΪβ 8.16 }06 : βἰπλ ΠΑ ΥΙΥ, ΤΩΔΥ γ6 ποὶ Γοιμδὶη δι] ϑηὶ 
ὙΠ 6Ὼ {Π6 σἸΟΥΥ οὗ αοἂ οὐ Ηΐβ γα δγὸ ἰπ αυοϑοι. 
--Ζύιϊι : ΤῊοθ οοηίοδβίου ἰμδὶ ΟἸγὶδὲ '8 186 βου οὗ 
Θοά, ἰο (818 ἀδγ [86 τοοῖς οὗ οἴδησο (10 ὅονσβ, ΤΌ, 
ΒΟΔ ΒΘ Ώ5, δηὰ 6] οΥἱὴρ ργοίθβϑουβ οὗ Ομ γβιϊδηΐιγ). 
---Πυαϊ οἶα! ὈΪ άπ 6548 οὗὨ 1ἴΠ6 βαγνδῃίβ οὗ βαίδῃ ἱῃ ἀθ- 
οἰδγίηρ ἔγαἢ ὑο 6 ὈΪΑΒΡΒΘΙΩΥ, δὰ ὈΪΔδρ ΘΠ ἐγΌΕ, 
--- Οἀπείοιη : ὉΥ {πὶ8 ΟἈγίδὲὶ οσχρίδιθὰ {86 βὲπβ πο ἢ 
δΓὸ οομητηϊ δὰ ἴῃ ἡ αἷςΐα]ὶ ὈγοσθάυΓ68.---Ζεϊδέμα : ΤΟ 
Βρ᾽ ἐἰἰπρ ἀρο Φο6Βυ8, οἴο., {16 οχρίδιίοι οὗὨ ον βίῃβ, 
ἰλδΐ οὖν ἴδοοβ ταῖρμὶ ποὶ Ὀ6 δβῃγηλθὰ Ὀοΐογο αοὰ, Ὀυὶ 
παῖ μὸ τηΐϊσῃῦ οὈϊδίῃ οἴθσηδὶ ΠΟΠΟΥ δηὰ μρ]ογγ.-- 
Ουσεπεῖ : ἴου τῺΟ δύοσγι δπὰ ραϊπὶ γοῦν ἴδοϑϑ, Ὀ6- 
Βοϊὰ 16 ἱπάϊγηΐν οὔδγοὰ ἴἰὸ ῃ6 ἴδοθ οὗ Ζοβυ8, ἴὺγ 
ΟἿΓΡ 8868 !---ΤῊ6 ΤΟΙ 6ΤΒ οὗ ΟἸγδὲ βου] τ Ἰἱηρ- 
Υ͂ δῃὰ ΤΟΔῚ Βυρηνὶξ ἴ0 ΟΥ̓ΟΤῪ Κἰηὰ οὗ βοογῃ δῃὰ ἰῃ- 
Βι}1.----λίοθῃ ἄδῦο ἴὸ ἰηϑυὶς [06 ΑἸπισδὶΥ ὧδ "ἢ Ηδ 
οου]ὰ "6 ““ ὈΠπαο] 64." 

Οεναοὶ :--- ΝΠ 16 Ῥοίον ἀφηϊοὰ Ζ6δυ8, Ηθ οοη- 
ζοββεὰ Ὀσίογο Οδίδρὴδ8 παὶ χζοοὰ οοπίδβδίοη ὈΥ͂ το ἢ 
ΟἿΓ ΒΟῸ]58 ΔΙῸ βανϑα.-- -ργο τὸ 6 ο]ὰ Φοϑὺ8 ἰακίηνσ 
8 Βοϊθιη δηὰ ᾿06}1.14] οδίμ, ἰο {86 εἴἶοος ἰμδὶ Η6 νἨῊδϑ 
1.0.0 ὅθι οὗἩ ἀοὰ ; ποι Ηδ 81}}} ἑπσίμον οοπῆστηθα ὮΥ 
δαάϊηρ ὑπαὶ ἸΠΟΥ που]ὰ 806 Ηΐπὰ ἀρδίῃ ἰὴ τὴ0 σίου 
οὗ ΗΪ8 ὀχαϊαίίου, 88 δυο οὗ (6 πογὶά, διὰ 85 1μ οἷν 
Φυάρο.---Τὴο γαδὲ οοῃύγαϑί ρϑίγθοη 6808, ἩἢΟ οῃ οῦ- 
οα παιοίηρ δηὰ ρῥγαγίηρ ἰηϊο ἰῃ6 ἰοτηρίδτίοι, τ ΒΟΣ 
Ηο μά ονϑγοοῖὴβ Μὰ Ὀοέοσα Ηθ δποουπίογοα ἱΐ 
πἰϊουῖ, ἀπ Ῥοίορ, πιὸ ἰπ βοϊ οοηδάσῃοο συδῃρὰ 
πο ἀδηῆσοῦ, τι πουῦϊ ΔῺΥ Ῥγοραγίίοη.---ΤΠ6 ἰπδυ δ 
Βοδρϑὰ ὕροὰ ΨΦεϑὺ8 ΟΓῸ ποῖ ΟὨἹΥ 106 οχργοβδίοῃ οὗ 
180 ῬΟΙΒΟΙΔ8) μαίτοὰ οἵ ΗΪβ σῃθηλὶο8, Ὀὰς ἱηἰοηάοά, ἱ 
ῬοΒΒΙΌ]6, ΘΟ ρ]ο ον ἰοὸ ἀοδίσρου Ηΐβ ἱπῆποηοα δῃμὰ ρο- 
β' ὥοῃ ἰῃ ρορυΐϊδῦ οβιϊπλδίίοῃ. 

ΦδΉΘΥ :--- ΕΟ ΟἿΡ ΒΑΚΚΟΒ, ΟἸ σὲ δα ἴοὸ 50 ΤηΔΗΥ͂ 
8 Τοδὰ οἵ ΒΟΙΤΟΥ, δβυττουηδοὰ ὮΥ ἰῃ6 Ὀδηὰ οὗἉ ἰδ0 
πίοκοα, 1μοὲ τ8 οοὔπῖ: 1. ΤῸ τοδὰ ἴτοῃῃ αοίδιβο- 
ΤΏΔΏΘ ἴ0 ΑΠΠΔ8 ; 2. ἰδδὺ ἔγοαῃα Απηδ9 ὑο Οδἰδρ ἢ Δ8 : 8. 
ἔτοια Οαἰδρῆδϑ ἰο ΡῬ᾽]δίδ : 4. οτα Ρ᾽Ϊαίο ἰο Ἡδγοὰ : ὅ. 
ἔγουχ Ηοιοά ἰο ΡιΪϊδί , 6. ἔγοταῃ Ῥ᾿]δῖο ἰο 186 ὯΔ}} οὗ 
λυάκχτηεπὶ (Δ Βου σὰ ῬΙ]δία ᾿ἰνοὰ πῃ [π6 υαίογέμηι, 
18} Βο]ἴθτΒ οοοσυρίοα δηοίπος ρᾶτὶ ; Β6Ώ66 ᾿ξ ΜῊδϑ ποὶ 
“ἤτοι Ρ᾿]αίθ ἰο ἰμ6 ᾿υἀρτηοην...4}}," Ὀαΐ ἔγοσῃ ἴΠ6 ἢ}} 
οὗ Ἰπάσταοηὶ ἰο ψΒοΓΟ. ἐμ6 δβο]ἀΐογβ τ6γ6); 7. ἔγοιι 
ἰβεοῦοθ ίο (ἀοϊσοῖμα. ἸΤθοβο Βουγου ἃ] τοδβ “6608 
σοῦ ποῖ να Ὀθοὴ ΟὈἸμοα ἰο ἰγοδα, δὰ ποὶ ΟἿ 
ϑεὶ ἀοοϊποὰ ἔγοτα {16 πταγϑ οὗ ἀοά.---ΟἸγβὶ Ἰοὰ Ὀ6- 
ἔογο Οαἰδρῃ88: ἴμ6 ἰγὰο ΗἸρ.Ῥεοδὶ Ὀοίογο ἰδ βρυ- 
τίουθ, (86 Ψαδβὶ Ὀοΐοτο {868 ἀηλαϑί, 186 Ἱπποοοηὶ Οη6 
Ὀοίοτα Ηἰΐ8 Ὀἱοῦ ϑῃμθωΐθθ, το ἢδΔα ἰοῃρ Ὀοίογα σθ- 
Βοϊνθὰ ὑροῦ Ηἰβ ἀθαίῃ, Φοβῃ χὶ. δ0.---Ααἰ εἰσὶ ἰε14]. 
ΤῺ ῥτΐπος οὗ ἀδιίζο88 Ὠἰτ)β617 ρσϑδϊ θὰ ἀρβοθῃ ΟΥΟΡ 
[ΐ8 πλοοίώησ.--- ΤΠ ταθεήθο γΒ οὗ (16 βαῃμοάσγιη ἀθοοίγ- 
οα ὑδοιγβοῖνοβ δπὰ δδοῦ οἰδοῦ ὉΥ ἴΠ6 ἰδοὶΐ αϑϑυτὰρ- 
οι οὗἁ ροββοδβαίηρ ἀἰνίπο δυι ποσί γ.---ἰ δι 808.) [μοὶ 
8 ποὶ Ὀ6 ἀοοοϊγοά ὈΥ 86 ΒΟΙΏΌΪ]ΔΠΟΘ οὗ ουὐπασα αἷρ- 
ὨΣῚ δὰ ροδἱΐοῃ, Ὀυὺ βοοῖς σγᾶοθο [0 δύ ΟἿΣ ΘΥ68 
ΟΡΘπθα 80 88 0 ροποίσβίθ ὑβσουρὰ {86 ταϊβὶ, απ ἰἢθ 
Ῥγοϊθῃβίοηβ οὗ ἰοβα ΒΟ δὺ ἤδασί ἅγ [0:68 ΘΏΘΙΩΪ6Β οὗ 
Ομ γῖδι.--- Οτῖδὶ 88 ἀγταϊσιιοα Ὀοίοσο ὑνὸ συ 18: 

. ἴδ οοοἰοβίαϑοαὶ, πιϊοι τοοὶς οορηίΐζδηοο οὗ πο ἄσϑὶ, 

δηὰ (ῃ6 ΒΟΟΌΪΑΡ ἰὐἱθυμπαῖ, πἰοῖ ἰοοῖς οοροίζδηοο οἱ 
{86 δϑοοοπά, ἰδ ]6 οὗ (0 ἰανσ. Ἧ͵ὸ πᾶνε ἱγαπβδρτοοδοὲ 
Ὀοιὰ ἰδ 0166 οὗ (86 ἴδ ν.---Τάδυν δουσλέ 7αἶδε ἴδια: 
ἴΠ6 βαοῃίθῃοθ δὰ ὑδοῃ Ὀοίογομαῃ ἃ σοϑοϊνθα ὑροα, 
ἘΠΕ τ τον ογθάν: ἴξας π᾿ ἰηΐο 86 βογυῖθα οὗ πιπν- 
6;.---] λοισὴ πιαλ ιοϊηιοξεεξ οανηξ: ΒΟΟΙΘΙ͂ 
ΔΌΟΠΠΒ ἴῃ γ618} ἱπαιγιστηοηὶδ οὗ ἱπιαυὶίγ.--- ΕΟ, 
ἔαϊβο τύ ϊζιθϑα ἰ8 ἰῃ ορροκίοη ἰο ἰδ ΒΟΙΥ Οοὰ οἵ 
ἰγυϊῃ ; ΒΘηθ6 δυσὶ ΜΠΙ Ὡοὶ ΟἿΪΥ 6 ῥΡαὶ ἴο βδιδχης, 
αὶ ονθη ἐμοὶν 8186 ἰδ ΟῺΥ ταϊδὲ Ὁ} {ἰπιδίο!γ βαὺ- 
ΒΟΙΎΘ 106 (τυ ῃ.---ΟἝἸ ΌΤΏῺΥ Οπιῖθ ΟΣ δα ὰβ (ογ μεῖς 
ψΟΓίβ8), 88 1[ ΤΩΔῪ ΒΕΙΥΘ (δ ρΌΓΡΟΘΟ, 80 88 ἰο μἶνα ἔδίρο- 
μοοὰ ἰἰ δΒοιηδίδηοο οὗ ἰσυ1}.----Ἴἰἴ 19 [86 ΡΘΟουΑν ἀσῦ- 
ἢσα οὗὨἉ [86 6Υ]1] οπα ἴο ζωηΐχ βοιῃθ οἱοιησηΐ οὗ πη ἴῃ 
ΘΥΘΣῪ ]16.---ΤὨυ8 Ὠαγα ἰΠ6 Θῃδεηΐ68 οἵ τουθιδίοη ἴτο: 
4ΌΘΏΙΝΥ ρογνοσίϑὰ [86 ΒΙ0]6.---  αἰθοα οἵ Φεδα: 
1.  βῈ , 3. αϊρσιϊβοὰ - ἱ 

οτληΐηρ ἰἤοτὰ : 4. σομολδίοτν - .ὅ. ἃ 
ἸΟΙΪΥ Θχδιηρ]ο ἰο ΗΪ8 ζο ]ονοσα. (ΤΏ Ὀἱορσταρδίοβ οἵ 
Ἐγδῆκο, Εοηροϊίδυρο, Βοοβ, Ζιωσουδοσέ, δὰ οἰβεσα) 
-- Το ρτοδὶ δηὰ ρτίονουβ ἀδιηδρὸ Οἴδῶ γοβδυ ηρ ἴτοδι 
ΘΟΠ τον γδῖοβ 18 ΒΟ ΟΙΥ οδυδβοὰ ΟΥ̓ ουγ οὐσῃ ργοπιδίασε 
δῃ ἃ Παβίγ οοπάυοὶ.---ΤΊ6 βοϊοῖαῃ οοπίοθβίομ οὗ 7688 : 
1. ΥΥΊΘΟ δῃἃ ὨΘΟΟΒΒΑΓῪ : 2. ΠΟΙΥ βῃὰ βδογοὰ : 8. ΠοῖῸ- 
δ, ΟΥ υπβηγἰκῖηρ, 1 Τίπι. τὶ, 18 ; 4. υπμμοριλύησ 
δηὰ ἀφοϊαρα; ὅ. Δ ΘΧΔΤΏΡΪ6 ἰ0 ΗΪΒ ΤηΔΓίγτ3.--- ΤῊ 
ἀἰδεγεοηὶ Ὀοδγίηρ δηὰ γο δ! οὩΒὨρ ῃ γοίδογεῃοα ἴο 186 
ἰγαϊὰ (οἢ 186 μαζὶ οὗ Φεοδυδ, οὗ Ῥ᾿]δίο, οὗ ερλθαῳ δὲ 
Ρτίοβίβ, οὗ {π6 ἔδιϑο τε θββοβ, οὗ 88) ---- Αι 
ἔδρα (διιῖ, δεοιεε), 1 δὰν πίο γομ. Α ταοϑὲ βοἰοιηῃ 
(Βυπάρι 68}} (9 Ηἰἷβ οπδῖιῖϊοθ. [118 οοῃδιτηδίίοη 80. 
Ροϑαγϑὰ ἱτηστηθαΐϊδαίοὶυ οὐ Ηἰΐβ ἀδδίὰ (1856 ἀδγτιοβα, ἐδ 
Θαυί βαῦδῖτο, οἰο.).-- - ΤΉ. ΒΟ ΜΠ11 ποῖ Ὀεϊϊοτθ ἴῃ (δ0 
αἰνίμα ομδγδοῖος οὗ ὅθϑυβ τουδὶ ΒΟ0Ὲ χροσίοποα ἰὲ ἰο 
ὑμοῖν ἰουτοῦ δηὰ δοῃἤυβί Ὠ.---ἰν 18. ἰοττί} }]6 ἰο Ηἰς5 δ᾿- 
οτΐθϑ, Ὀαΐ τηοϑὶ οοτμξογίίης ἰο Ηΐ8 ἔπη .---ΤῊ 
[ΑἸ ΕΠ] π658 οὗ τ6 ογὰ τρϑὺ ΌΥ [86 ΤΏΘΓΟ 86 ὈΪΆΏΟΣ 
οὗ (}6 ἔραν οὗ ἀοἀ.---Α ρμαίηδιὶ δὰ βἰθορὶθδβ αἰσας τὸ 
180 οτὰ, ὕπαον {πὸ ΟἹά Ἰδδίδπιθηὶ, ἐμ ᾿ἰρσὶμ-Ὀτίοθὲ 
88 οηί ἴο βροπῃὰ {1|ὸ εἰσι Ὀοΐοτο (6 ἀδΥ οὗ δἰοῦθ.: 
τηρηΐ πακίηρ ; 80 ἰδα γι Ηἰρ-Ῥυίεβὲ αἰϑο. Α οοὺ" 
βοϊδίζου ἰμἰ8 ἰο βυβογογα ἀυτίηρ (μοῖρ εἰθορ]θδ8 πἰρλδ, 
-Βυθογαϊδλίοδ ἱπιϊίαϊο ὑἐμοῖν βυροτίογα δὰ τἴμ|6 εἰμὲν. 
ΟΣ Οἰδββδϑβ, 1 Οὐνυ. ἰΐ. 8.---Τὴο ἔδοθ οὗ στηδῃ (ἢ οὗασ- 
δοίογίβο δηὰ βρϑοίαὶ ἱπάοχ οἵ Ϊβ ἱπαϊνι ἀθδιῖιγ : τὸ 
Βρὶΐ ὑροὰ ἰμ6 ἴδος, 18. ἴ0 δβοὶ δὶ βουρὶιῖ [86 Ρϑου δ 
ἱπαϊ νυ! γ οὗ {86 τδπ. [ἢ ἰΠ6 ρτεβοῃὶ ἱπβίδησο 
ὍὙᾺῺ8 Φ68ι8. Ηἰδβ [λ00 γγδϑ [6 ἴδοο οὗ ἀοἀ, Φοδη χίν. 9. 
Ηΐδ ΒΟΙΥ ἔδοθ, ποθ δηροὶβ δάοτζο, νον (ποῖν οουω»- 
ἸΘΏΔΏΟΘΘΒ, 848 ΒΕΓ ἰηδυϊ θα. Α δβοιεἷπσ δὶ πουρδὶ αἴ 
Ηΐδ8 ῥΡδγϑοῖ, δῃὰ δ [86 βδτωὼθ ἰΐτηα οὗ Ηἰβ ΡΝ Ῥέας 
οἴδοσθ.---Βοπδγο οὗ ἃ βοοίδηρ Ββρὶτῖϊ, δὰ οἵ (]]οτβΐρ 
ἩΪΓῚ ΘΟΟΓΠΟΙΒ, ῬΒ. ἱ. 1.---ΑἸδ8} Βοῖν ἔγθαυθηι!γ ἰδ 
ΟἸγίβι β(}}} βοὶ δὶ πουρῇι διό υ8, ἩἱτΏσὶν δἀπὰ υπ- 
πὶι μον, ὈῪ πορίοοὶ διὰ οοπίοταρὶ οὗ Η15 ποκὰ, οὗ 
ὈΥ οἶκοβ δηὰ πὶ οἰϑηιβ ἴῃ οοπηθοίίου πὶ ἢ} Ἐὸς 
[86 ργοβουὶ Ηδ Ὀθᾶγν Ἡἰὰ ἃ, δαὶ [6 σα 8}}8}} ούσιθ 
ΜΠ ΘΠ ἰπάρτηθης Μ|} Ὀ6 μαβϑϑὰ ὑροὴ μοῦσα ἀδγίηρ 
ΒΟΟΙ6ΓΒ.---ἰμοῦ (86 τοργοδοὺ οὗ Ομ γβὶ Ὀ6 οὖσ Ἵδοίοεαξ 
δαογηίηρ. 

"7, Ἐν. οπὲρ :--- Βαϊ ἃ οὔδησο! [πῃ 86 πἰρθὶ (οὗ 
186 ποῦν γ), τθα Βοάνθα ἀεθδοθπάοα ροῦ οδσγίδ, 
οἴο., ἰ..6 Βογδρἶηλ οροηθρα μοῖρ βοὴρ οὗ 10} διὰ ῥγαῖβο, 
οἷς. [ἡ ἐμίδ, (86 1681 ἰρῃϊ οὗ Ηΐ5 1ἰἴο. (μος [,οτὰ οὗ 
Βοανθῃ 8 βοὶ δ βουρῃϊ.---ὐἑόσεν :- 8. χυοδὰ 
ἩΠΟΙΠΟΣ Φοθυδ 18 86 ΟἸσίδυ, (86 δοι οἵ Οοὶ, 
ΡΙΌΥΟΒ ἰδμὸ ἰοβιϊηρσ-ροὶπὶ οὗ υπϑοϊϊοῦ δηὰ πουαϊρ 
τοϊηἀὐθάμοθδ, Ηο ἐμαὶ δ ον οι ἔμδὶ δοδι5 15 ἰμ6 οι; 
οὗ αἀοα ονοτοοτϊμοίὰ ἴῃς ποτὶ ά.----βγαιης :---Νὸ οτίπει 
ἦη8]} 888 ΟΥ̓ΟΣ οηἀυτοὰ δαὶ Φοδὺ8 δὰ ἰὸ βυῇογ: δὶ 
Ἰοδδὶ ἴῃ ὩῸ ΟἿΟΣ οδϑθ0 Πᾶν οὐ οἱ δὰ τρδὶϊοα ὉΘ68 
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ΒΟ ΖιϊΘΥΟΌΒΙΥ δὺ ΟΣ .--- 8 οἢ ἰδὲ οσσαβίοῃ, ἴῃ [86 ] ΟἸσὶβι 18 ταδθ ἴῃ ἴἰμ6 ἀδιίζῃ 688 οὗὨἨ (809 ποιϊὰ οὗὨ [μΐδ 
ΟὈΒΟΌΣΙΥ οὗ εἰσι, 80 δ}}}, ΔΩ δὴ αἰϊοταρὺ ἀραϊηδὶ | 116. 

ΒΕΥΕΝΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΟἼΒΙΒΤ ΑΝῸ ῬΕΤΕΒ. 

Οπάρτεε ΧΧΥῚΙ. 69-Ἶδ. 

(ασὶκ χὶν. 66--12 ; 1κο χχὶϊ, ὅ6-6 ; Φολη συνῇ], 1δ--27.) 

69 τον Ῥοῖδσ βαῦ [τ]88 βιυηρ] σις μοὰδ ἰὰ 106. Ῥαϊβοθ [οουτί, αὐλῇ]: δῃὰ δ ἄβιηϑοϑὶ 
70 οδῖηθ υαηΐο Ὠΐπι, Βα υΊπρ, Το α8ὸ γαϑῦ 1} 6808 οὗ (ἀ4.}}166 [[η6 (4]1168}}. Βαΐ ἢθ 
71 ἀθδπὶοα Ὀοίοτο ἐλοπι ὃ 8}}, βδαυϊηρ, 1 Κηον ποῦ δῦ ἰῃου βαγϑϑί. Απαᾶ ψ]ι6ὰ 116 788 ΡΌΠ6 

οαΐ Ιηἴο [φοϊηρ ἰονγαγα] 116 ῥροτοὶ,, δῃηοίμοῦ ππατὰ [ἄλλη] βανν Ὠῖτη, δπα βαϊα ἀπῖο ἔπιθι 4 
ὑπαὶ τγοτθ ἰμδτο, ΤῊ 8. γείϊοιυ [τχδη, οὗτος] νγα8 8150 Ὑ1{}} 96808 οὔ, ΝΝαζαγοίϊι [18 Νίαζᾶ- 

72, 13 τϑρ6].5 Απαὰ δραΐῃ ὃ ἀθηϊθα ἢ δὴ οαἰΪι, 1 ἀο ποὺ Κῆον ἰΠ6 δὴ, Αμᾶ δἰοῦ 
8 118 οαῖαθ αηΐο ἀΐην ὑπ  ὺ ὑμδὲ βιοοα ΟΥ̓ ΠΥ {πϑὺ δἰοοα ὈΥ͂ Θδτη6], πη βαϊα ἴο Ῥϑίθσ, 
ΘΌΤΘΙΥ ποὺ 4180 τ οπα οὗ ἔἤθιῃ; ἔοσ [ΠΥ βρβθϑοῖ Ὀενγαγϑίῃ [Ὀο γαγϑίῃ, οὐ ἀἸβοονθγοίῃ,. 

74. δῆλόν σε ποιεῖ] {π66. ΤΏΘη Ὀδρῶη ᾿6 ἰο συσβθ ἂμ ἴο βίῦθασ, δαψίησ, Ἷ ἱκηον ποί [1 
ἀο ποὺ ἰκηον, οὐκ οἶδα, 68 ἴῃ νογ. 12] 1:6 τηῆ8ὴη. Απαᾶ ἱητηθαϊδίοὶυ ἰ(Π6 [4] " ΘΟΟΙκ οτϑνν. 

5 Απᾶ Ῥεῖοσ σϑιμθιογοα ἴῃ6 ποζγὰ οἵ  6ϑιβ, σῃϊοὶὶ δα! α απο ἢ [τ θῃ 6 8414}, Βοίοτθ 
11|6 [84] οοοὶς ογονν, ἰῃοὰ 888] [ν7}}}] ἀΘΠΥ͂ τηθ ἰμσῖοθ, Απᾶ ἢθ ψυϑηῦ ουϊ, δπὰ σϑρί 10: 
(οτ]Υ. ᾿ 

1 Ὑ τ. 69.--[Τ}0 ἔξω, «τοὐϊλοιιξ, ΗΝ] ΑΙ ὨΙΥ δῃονβ ἰθδὲ αὐλή ἌἽδηποῖ τβθϑη Βετθ ἴῃ6 ραζαοδ 8617, Ὀπὲ ἴδ 1πἰοτίον, 4π8- 
ἀγδηκιίαῦ δου ὀρθὰ ἢ4}}, ΟΥ οουγίςγατγῇ, ἴο Ἡ ΠΙΟΒ (ΠΘΓΘ 188 8 ῥδδδαβθ (βογιος Π68 ΔΡΟΒ 6) ἥἤγοτῃ ἴδ} γοξϊ Ῥαζὶ οὗ [ἢ Βοῦδε, 
εοἸἱοὰ πυλών ο᾽ προαύλιον; γνοτ. 11; Μεῖκ χίν. 68. 8:6 ΟΥὐἷι. Νοῖοϑ οῃ υδσ. 8, "ἢ. 45ὅ6θ.ὑἁ. ΤΏ9 Ρ͵ἷδοθ ἩΒ6ΓΘ 186 βανίουτ 
εἵουά Ὀοίυτο Οδίδρ 88 ν' 88 ῬΤΟΌΔΌΪΥ δι δυο ποοσζοοπὶ οἢ [80 ατουῃάςἤοοτ, ἴῃ ἘΝ 6 ΓΘΔΓῸΣ ΟἿ [86 δἰὰθ οὗ ἴλ:9 οουσί-γατά.--. Β.] 

8 τ. 69.--ΠΠ}0ΓΑ}} δος [86 Οτθοκ: τοῦ Γαλιλαίον, τοὶ, ἸῺ [89 τοῦ! οὗ {89 δπϑινθ5 οὗ ΟὨτίδὲ ἰὴ δαάσοα, 
Βαϊ α σοπιθιηρίιουδ πιοδηΐη, 80 Ψ6]141 [89 ἴαῖθ υϑοᾶ ἰο 64]} ΟὨγτίδέ, αηα 6 ἰδ γεροξί δα (Δ ΠἸουρἢ οὐ ἰπδυδιοίοης 8ὰ- 
τΒοσὶὙ} τὸ δαᾶνο ἀἰοὰ τ τὰ [9 Θχοϊαιπαῖοῦ : “ Θ41}168η. ἴπου Βαϑὶ δομαυοτεὰ "-- Ὁ, Β] 

8 ον. 10.- -ἼΒο αὐτῶν 18 ἀοπΌ[], αϑ ΤηΔῺΥ δ Βοτ 168 ΔΓὸ δζαίησί 11. 8.1) ἴμ0 ὕλοῖ θα 11 18 τοῦτο αἰ Ἔςυ]ξ, ΒΡΟΒΚ 8" 
[πὶ 1 νου, ἰπαϑα υϑ ἢ δ ἔμ αὐτοί δ΄ῖὸ ποῖ ταθη!οηθᾶ, [ἼῈὸ Ἐπρὶ δ Ὑοτγοίοη [{8]ϊςΐΖοα 11 ΤΑΔΥ ἃ »}} Ὀ6 οτρἰ ἰοὰ, 
ϑοΐης Βυρεγπουβ.) 

4 ει. ΤΙ: -- αὐτοῖς ἐκεῖ [ὧν τοῖς ἐκεῖ] ἰ6 Ὀθοδὲ δαρρογίοά, 
δ Ύοτν. 11.--ἰ,Γ οὔ Ναζωραίον ΜΆ ἃ δ τη }18. οοπἰθτηρίπουϑ πηοδοίης 45 τοῦ Γαλιλαίου, γετ. 69, αηὰ ΜασαγΘαΉ8, 88 

“6}1 85 σαἰιπα Ὀδολτηο πἰοἰκ 6 Πγ68 οὗ ἴπα ΟὨτἰδ ΔΏ8.---Ρ, 8.] 
6 γογ. 14.---[ἰΤὉ συρϑ6 ἰβ Βοτη ον δὲ διιθίμτουδ ὦ καὶ αναθεματί ζε ιν». Το τηοδηΐϊης [8: ὃθ ἱπυοϊκοα ΘΌΤΑΟΒ ΟἿ 

ἩΪΠΙΒΟΙΓ ἰπ οου ττηδίίοη οὗ 86 γαῖ οὗὨ 818 δδοδοοσίίοῃ. ἿἊἿδηφο: 2 α βπρ ὁ" ἀπ πέΐ Βαπηϊωολ (Υονν ἀβοδιηα) ὦπα Ζία 
δὲολ δι. τεγδολιοῦγὁπι- , 8. 

Ὑ ΨΥ. 14.--ἰΤῊ 15 ἑηϊοτροϊδιίοη δῃουἹὰ ὃὍ9 οπι θὰ, δίποο 11 “ ἀοδίγουβ [0.6 ῬΙΌΠΟΣ σοπηθοίίοη, 
ὅι6 ρσγοοθά!ις πογά8,") (Οοηδη}})--Ρ, 8.} 

δᾶ Εἶγο8 4 186 δ0Ώ86 ἴο 

8 Ἅογ. 14.--[4}} [86 ὕυγ Ἐνδηκο) δίδ οὐγίξ ἴΠ0 ἀοδηῖ ὁ διιῖς]9 ὈΘΟΓΟ ἀλέκτωρ ἴον ἴ86 ΤΣαδϑοὴ βίδαἰοὰ ἴῃ πο ποΐθ ΟἹ Υϑ ᾿ 
84, Ὅ. 418.---", 5. 

9 γεν. 1ὅ.--[Ἰησοῦ εἰρηκότος, φυοὰ αἷαοναΐ, ἴῃ ἴ89 Ὑαυϊκεῖο δηὰ βιγτίδο Ὑ δσδβίοῃ. 
δα ἴπ ἴδο ἘΠ᾿ 8} Υ ὁτείου, σου] τοῦτο τοῦ εἰρηκότος. 
Ρ. ΗΒ. 

ἘΧΤΟΞΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΣΙ, 

ΟἹ [6 ΤΑΔΏΠΟΥ δηα οἰγουτηβίδηοοϑθ ἀπᾶον τ ΙΟὮ 
Ῥοῖον σαϊῃμθα δοοὺϑδ8 ἰο ἐδ ρα]δοθ οὗ {86 ΒἰσΉ-ῥστίδβιί, 
δε6 ἰἢ6 ἀοβροὶ οὗ Φοἢῃ. 

ψαν, 69. Νονν Ῥοῖον τσῶβ εἰτείης τὐλῖπουῖ.-- 
“ΤῊ οχργοββίοῃ ἔξω τηῦυϑὲ Ὀ6 ἰδ κοπ το] γο]} ἰὸ 
186 ἰπίοτῖον οὗ 86 ἢουδα ἴῃ ψἈΟὮ Φοδὰθ ὑηᾶδογποηὶ 
Θσδιηϊηδίΐοη. [ἴπ στοῦ. ὅϑ [Π6 οί ἔσω ΜἨῊαΒ υϑοῦ, 
Ὀοοδιιβο Ῥοίογ 8 σζοργεβοηϊθα 88 σοϊῃρ ἔγοτῃ ἴῃς δβίγϑοι 
ἰαιο ἴἰ6 οουτγί.᾽ ΜογοΥ. 

γον, 69. Α ἄδχη9)1,--, δ.) 8. ἔοτηδ]θ 8, 88 Θ0ῃ- 
ἰταάϊϑησυϊϑηοα ἔτοτα [86 οΟἰμοῦ τη οπρᾶ ἰὴ τοῦ. 71. 
ΤΏΟ ἔοσοον (το, ἀσοογάϊηρ ἴο Φο;π χυ πὶ. 17, “ Κκορὶ 
ἐδο ἀοον,)) Βαϊ: “ἼΏΟυ αἷδο ναὶ τὺ δοκὰδ 

Ὁ) 

Τὸ τεσ [ξ ἴο ῥήματος, 
ΤῺὴῸ Ὀοδὲ δαϊθοσίεῖοδ οσοῖτ αὐτῷ, ὈὉπὲ 1,Δηξο σοϊδίη 11.- 

ῖδο (ΔΙ Σ θαι)" (116 Ἰαιΐον : ἐσ δοδὺπ ἴπ 9 Να- 
ΖΆΧΘΙΘ.}) Βοίῇ τηδὰβ πδὰ ραϊμογοᾶ ἐμοῖς ἱῃξοιτωδ- 
Ὠσπ ὈΥ ΠΟΆΣΒΔΥ ; Ὀαϊΐ, ΑἸ ΒΟυΡὮ ἱρπογδηΐ, ἸΔΟΥ͂ ἬΟΓΟ 
ΤΩΔΙΟΥΟΙΟΘΏΕΥ ἀϊβροϑοα, ῬΥΟΡΔΌΪ ὑμ6 ϑἰδίοζηρηϊ τγᾶ8 
ΤΩΔα6 ἴῃ Ὀοΐδ 68568 ἴῃ τη Δ] οἷουβ Ὀδηΐου, οὐ ᾿ἰσαὺ στ ἀϊ- 
συ]6, 85 86 οἰαᾶγρο ον  ἀθ 1} 16 ἰο πὸ ἔπγί μος οοη- 
ΒΟαΌΘΠΟΘΒ. ᾿ 

γεν. 10. Εἴ ἀϑιιΐθὰ Ῥεΐξοσϑ ἱβόση 4]].--- Βοίοτο 
186 βογσναμῖβ οὗ ἰ6 μἰρῃ-Ὀτῖθϑὶ δηὰ {86 οδὶοίδ]8.--- 
Ἰκηοῦν οὶ δὶ δου βαυγοϑδῖ.--α ταοᾶδ οὗὨ Ἔχρτοβ- 
βίοῃ: ὙἩ Βΐοἢ τηΐρλ Ὀ6 ἸΔΚΘ 85 ἀθηγίῃρ (6 ἀθηῖ8}: 1 
ἀο ποῖ αὐϑὰ υπαογβίδηῃἃ πδὺ ποὺ τηραηοϑὶ. ΟΕ 
ΘΟΌΓΒΘ 18. ΠΟΥΟΥΟΓ, ᾿ρΠ6α ἃ ἀοηΐαὶ οὗἩἨ Ϊμ6 ἤλυθ 
᾿ι66 ἢ, ΔΙΠου ἢ Μογοῦ Δ γ8 ἀηάπα Θαραϑὶβ ἀροῖ ἰδ 
ΜΘ Ὼ ἰμἰογργοϊζηρ ἰΐ: 50 ΔΓ ἔγοιῃ Βανΐης Ὀθοα πὶ 
Ηΐμ, 1 ἀο ποὺ δυύϑῃ ΚΗΟΥ͂, οἰς, 
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οπὲ ἐπιῖο (ἰουσασχὰ) [89 
ἰηαϊτεοὺ ἀοηΐαὶ, Ῥοΐδσ θαρδῃ 10 θεοὶ (86 ραϊπίυ 658 οὗ 
18. δἰἰυδίίοη, δηαὰ τιβῃοα ὑο ρΡῸ ΔΊΤΑΥ, οὐ δὲ ΔῺΥ γαὶθ 
ἴο 6 ὭΘΆΓΟΓΣ (ἢ6 ἀοογῦ, Β0 88 ἴ0 δοοῖγο 8 τοίγοαί. Βυὲ 
ἴῃ ογάογ ἴο σοῇοθ8] [118 ἰηἰοδηίίου οὗ Ἰοανίηγσ, Βα οοη- 
εἰηυοα 8111} [ὉΓ ἃ βῃογί (ἶσα ἰῃ {πῃ 6 ροσο. αἀοοοσά- 
ἵἱηρ!γ, 6 ττοηΐ ἔγοτη ἰ86 σουτὶ οὐ αὐλή, πδϊοὶϊ. οἢ- 
οἸοβοα (6 Βουδο, ἰοτγατὰ ἴΠ6 Ῥόοσοθβ. [πὸ οὔγ ορἱπίοῃ, 
1:60 ὁ πυλών τοίογβ ἰο [Π6 δίῃ) δϑ ἴῃ προαύλιον 
ἴῃ Μαικ χὶν. 68 (νοῦ Μοτοῦ ἀθηῖο8). [11 πτα5 ἰὨθἢ 
ἰῃδὶ, δοοογΐηρ ἰο Μασῖς, Ῥίον ἀδηϊθὰ θβυβ ἃ βοσοπὰ 
ἔπη6, αἶνον Βανίηρ γίϑθη ἔγοτη Ἡδτηΐπρ ὨἰτηΒο Γ᾽ δἱ (86 
βγο. “Αποίλεν πιαϊὰ δαιο ἤὔπι (Ὑ ΘῺ ροΐπῃρ δγαγ), 
απά ([ΟἸἹονίπρ Εἷπη) δαί ππέο ἐΐεηι ἰλαΐ τὐεγε ἔλεγε 
(ργοθαὈγ ἰπα ρυλγὰ δἱ {μ6 ραίθ): 72ὲ8 οπό τραδ αἶδο 
τοἱδδ, ὕεεὼδ ἐλε ἢ: ἐς Τηθ [86 βοοοῃᾷ αἰδιϊηοὶ 
ἀρηΐδὶ οηβαρδα, σοηβττηδα ὈΥ͂ Δῃ οί, ἀπὰ ὈΥ {86 ο0ῃ- 
ἰοσυρίπουβ ΟΧΡΥΘββίοῃ : “79. ἀο ποὲ ἔποιο (ἦδξ πιαπ." 
ΤὨΘ οἰγουτηδίδηοο (μα Ῥοίοῦ τηδάδ 086 οὗἩ δῇ οαἱῇ [8 
τοοοσαθαὰ ὮΥ Μαι 6 ἀ]οηθ. ΤὨ6 ρατγίίοὶα ὅτι ῥτγοῦ- 
ΔΌΪΥ τοῖουβ ἴὸ [16 σομδιτηδίϊοι ὈΥ (6 οαἰἢ. 

γεν. 78. Απὰ δῆοσ ἃ τυ 119, ἴον ἐμαὶ καἰοοὰ 
ὉΥ͂ οὔσῃθ διὰ μαϊὰ ἴο Ῥοῖο: .--- ΣΙ ΓΩΔΤΙΪΥ γοίεγτίηρ 
ἴ0 ἴΠο86 γὴοῸ πα ὕδοὴ δἱ (ἢ ραίθβ. Βυΐ ἰμ6 Ἰδη- 
ξύδσο οὗ (π6 ἰαχὶ ἀ068 ποὶ ργουθηΐ οὐγ ὑπάογβίβηαϊηρ; 
ἴθ ἴο τρθδῃ, ἐμδὺὲ ἰπ (Π6 ἱπίοτναὶ ἃ ὨυΠηΌΟΓ ΟΥ̓ ΡΘΓΒΟῚΒ 
Ἀδὰ οοπη8 ἔτοια ἴμ6 σοατὶ δπὰ ἰοἰπεὰ (86 στοῦρ. [Ιῃ 
ἴδοῖ, Δοσοσαΐηρ ἰο 16, ἃ ΘΟΠμΒ ἀογα Ὁ]6 ἰηίοτναὶ Πδά' 
ΟΪαρβοά, Ὀδίογα ρϑῆθγαὶ διϊθηϊίου πδὰ Ὀδοὴ οδ]]οᾶ 
ἴοτ δῃὰ ἤχοά οἡ Ῥοίδν.---ϑΌσον ἴθου α180 αχὶ 
ΟὯΘ οὗ [68}}.--- ΑἸ ΟΔἰἢ ἀραἰπδβὺ {116 οαίἢ οὗ Ροίογ.---- 
ἘῸΣ ἴἰὮγ βρϑϑοῖ αἷἶβδο Ῥοϊσαγοίδ 1869---- Βοδὶὰ 6 
οἶμον οἰγουτηβίδηοοβ, ὈΥ Μ οἢ 1Π6 τηδὶα τοοορηϊζοα 
866. ΤῈ ῥγομυῃοϊδίοῃ, (6 ἀϊα]θοὶ, ἡ λαλία οἵ 
186 ΟΔΠ ΠἸΘΔἢΒ τὰ ἀοίθοιϊ να ἱπ 186 τυἰἰΐδταποθ οὗ ἰ86 
ξυϊαγα]β, 8ο ἴῃαὶ πὸ αἰβιίϊμο! οι γγὰ8 ρογοορ]6 156- 
ὑπ θῺ ἐδ, Κ), ΓΠς, Βαδίάοβ, {86 (Ὁ) ΠΟ Ὼ8. α180 ῥτὸ- 
πουῃοραά {86 ὦ |κ Ὁ." Ὁ οίίο, ΤΏ ρῥτοπυη- 
αοἰδίϊοι οὗὨ [16 Ῥϑορὶα οὗ α811}166 τὰ ὑποοὰυτἢ δηά ἰῃ- 
ἀἰβη ποὺ; ΒΘΏςΘ ΠΟΥ ποτα ποὺ δ᾽] οσγοα ἰο στρα δἱουὰ 
ἴῃ 86 Ψον 8 βγμαροριιοβ. Τὴ Ταϊτηυαϊδίβ τοϊαί ἃ 
ὨυΤΑΌΟΡ οὗἩἨ διηυδβίηρν δηθοάδοίοβ δϑοαΐ 16 οατίουδ 
ΤΑΙ Βα ον βίη ϊηρβ οσσδβίομθα ὉΥ (6 ἐπα δι ποί 688 
οὗ ῥΡγοπυποίδιίου ἰῃ 6 41166. 826 ΕὐΙ βα] 60, ᾿. 84. 

γεν. 14. ΤΏΘΩ Ῥόβαπ ἢ6.---ΗἪὁ τηδοὶβ δηὰ ουΐ- 
068 [86 ἀββουθγαίίοη “ ϑμγοῖν," υϑϑὰ ὃν {86 Βαγυμηίβ, 
ὈΥ Ὀορίπηΐηρ' ἴο ἐν οῖσθ σαγ8685 οἱ Ὠἰγηβοὶ δοὰ ἴο 
Βθδτ. 

γεν. 74. Απά ἱστοσηϑάϊαξοῖν ἃ οοοῖὶς οσου.---Ὦς 
Ἰγοίίο: “ἼΒ6 βιδίουγχθης ἴῃ Μίβηηα, βαδα Κανηα νἱϊ. 
ἢ, δαὶ ἔοτ]8 γογο ποὺ δ]ονθὰ ἰο θ6 Καρὶ ἴῃ Ψογιιβα- 
16πη, ἰβ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἱποοστοοῖ. [10 18 ΘΟΠΙΓΆΓΥ ἰο πμαὶ ἰδ 
τεϊαίοα ἰῃ ὔΐεγοδ. Ἐγωδίη, ἴο]. 26, ορ. 1; ςοτρ. 
Ιλρθιοοὐ αὐ νυ. 84.""-- ́ὶ τὰ5. ἱπάθοα σοπίγασυ ἰο (ἢ 6 
[μον οὶ αν οὗ ρυτσὶγ ἰο ΚΘΘΡ ἴον ]β ἴῃ Φογυβδ οι, 
Ὀροδῦδο ἰπ|686 ΔΠΙΤΏ 818 οἱοὶς ἰμοῖς οοὰ ἴῃ αἰγὶ πὰ 
τηυᾶ, αηὰ τηΐριν ἰμ08 Οοςαδίοῃ (ἢ6 ἀρβ]οτηρηΐ οὗ ξα- 
οὐ ἤ 08 δῃὰ οἶμον ἀραϊοαϊοα οδετίηρβ. Βαϊ 18 ἴὲ {|π6- 
ἴγ ἰΒαῖ ἰδ6 Ποχλδη βοϊάϊογβ ἰῃ (μ6 οδβίὶο οὐἨὨ Απίομϊα 
τοῦ ἃ σατο [ὉΓ ΒΟ. {68} ογαϊμαηοοβ Ὁ Απῃὰ ὄυθὴ 
πὶτἢ τοίογοηςα ἰο ἐμ6 618, γὰ τοδὰ (μαὶ (ῆ6 ΞΔ. 
ἀτῖπ μαὰ ὁῃ Ο.6 Οὐσοδβίοῃ ογάογϑα ἃ οοοὶς ἴ0 6 βιοπϑά, 
Ὀδόδιιβο ἰδ Ὠδα μἱοἰκοὰ ουὐ {86 ἜΥ68 οὗ ἃ Ἰ {16 οὨ Πα, 
Δα ἰποΓ ΟΥ̓ σαυβοα 118 ἀραίῃ. (ἕΈΡΡ, ζεδδη «δι, Κι. 
41δ.)---ΟἸϊηΐὰ8 Οὔβοῦνοθ ὑπαῦὺ ἰμ6 βοοοπαά οτοπίηρ οὗ 
186 σοοΚ (γα ἰοϊπιϊμηι) ὑοοῖκ υἷαοθ ἀυγίησ 1.6 Τουγί ἢ 
παῖοἢ οἵ [88 πίρῃ!ῦ. ΕΥ̓ 6α]16Ὁ, Ρ. 81. 

γε. 1ὅ. Του τῦῦἱὲ ἰΒστίοϑ ἄθον ΜΜ9.---Βοησοὶ 
8.48, 'ῃ ἷβ Οποπιοή,, ρίνοη (Π6 [Ὁ] νη Βα ἰβίκοϊουυ 

οτγβ. 71 δηὰ 72. Απὰ δ ἢθ τσδϑ βοΐῃ κ᾽ 
Αἴνον 8 ἢσβὶ δῃὰ 

ΤῊΒ ΟΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΡΙΧΘ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΎ. ᾿ 

οσχρί δηδίΐοῃ οὗ ἴδε [δοῖ, ἐμδὺ [π6 ΟΟΕΡ6 15 δρϑαὰκ οὐ 
οὗ ἃ {πτγοοίο]ὰ ἀθηΐδ] οἢ (Π6 ρμδεὶ οἵ Ῥεοίοσ: “ “Δ ὀπεσο.: 
ἐἰο αὦ ρίμγειο ρίωγίωπι ἱπίεγγτοσαϊΐοπα;, 7ασία τπο Ῥατο- 
αγδηιο, ὕΥο ἱπα πιπιεγαΐῦ." ΒΥ αἷηὶ οὗ (Πδὶ ῥγοϑ- 
ΒΆΓΟ ΟὗἨ {8:6 ἸείοΓ δὶ (ῆ6 ἜΟχρϑῆβα οὗ (μ6 ἱτωροτί δηὰ 
Βρὶ τ οἵὗἨ Πἰβίογυ, ποῖ 'β Β0 σοσσηοι 1 ἃ σογίδίη 
Εσἤοοὶ οὗὨ ογ168 (εόξη, “εδω, ἰ!. 8, 1490), δίγδῃξε 
δηὰ ῬϑΌΪ0Β Παγνο τοδἰἰαἰποὰ ἐμαὶ ἰἢ6 (ἀοΒρ6}5 τεοονὴ 
ἸΏοΓῈ ἰπδλῃ (ΠΓ6α ἀρῃ18]8 οἢ {{|6 ρμασγὶ οὗ Ῥοῖοσς (Ῥϑυϊὰς 
ΒΡΟΔ 8 οὗὨ εἰσι ἀϊδιϊποὶ ἀφ α18). Βαϊ ἃ οἱοβοτ ἰῃ- 
αιΐγγ βῆονβ ἰμδὺ ἰῃ6 ἰἢγθθ Οσοδβίοηθ ἃγὸ ΒροΟ ΔΙ 
δα δορδγδίθὶ ν᾽ δπυχηγογαίοα ἴῃ ἴῃς ΟΟΕΡΕΪΒ :-- 

}Ἶνεὶ ἀετιϊαϊ.----ἰτηταραϊαῖε!Υ οα οπιοτίηρ; [Π 6 Ραΐδοα, 
Φοδη χυ ἱ, 17, ἀπ οὐ {Π6 οἰάγσα οὗ 1Π6 τηαϊὰ π8ὸ 
Κορὺ ἐπα ἄοογ. Ασοοογαϊηρ ἰο Μαίίμον (τον. 69), ἴῃ 
ἴῃ σουτί ; ἀοοογάϊηρ ἰο Φοδῃ δῃὰ Ματκ, αἱ τἢ6 ὅτε, 
ὮΡΤΟ 1Π6 Βογυδηΐίθ Ῥδττηοα (ΠΘΙΏΒΕΪΥ 65; δοσογϊησ 
ἴο [λικα, ὈΥ δα ᾿ἰρξιὶ οὗ (86 ὅτα. 

ϑεεοπά αἀεπίαϊ.--- Αοοοταϊησ ἴο ΨΦοΒ ΒΒ πδιτϑῖίτο, 
Ῥοίοῦ ν͵γαϑ 81} βιδπάϊης ὈΥ (6 το δπὰ παιτηΐωσ 
ΒΙπΊΒ6 1, ῬγοῦΘὮΪν, τὶ ἰῃ6 ἀρδῖσῃ οὐ σονοσηρ 8 
ΒΡΟΟΑΥ τοϊγοαὶ ΟΥ̓ ΑΒΒΌΣΙΪΩρ (ἢ 6 Δρροδγδῃςο οἵ υὰ- 
ΠΟΏΘΟΤΏ. ΑΟΟΟΡΩΪης ἴο Μαίίῃονν, 6 ΔΒ ποῦ δυουὶϊ 
ἴο Ιδσᾶνϑ, τ Έ ΟῚ ΔΠΟΙΒΟΡ τηδί ὰ δἰϊαοϊςοὰ Ὠΐτη, ἀπμὰ ῥΡθο- 
ΡΪῈ ραιμβογοὰ δγουμὰ Ἰῖσα ἰπ (πΠ6 βοῦς}. [μΚῸ τϑρογίβ 
Οη6 οὗ (686 Ὀγβίδμαοσθ 88 ΔΙΓΟΔΟΥ͂ οχργοβδίηρ [86 
θοΠΘΓΑὶ Τοο]ηρ ἰπ (6 πογὰβ: “ποῦ τὶ δἷβὸ οἵ 
1Βετῃ.᾽" . 

17}ιἰγὰ ἀσπὶαϊ.--- Αὐσαὶη Ῥεΐον πδὰ ἰαστι θα [ὉΓ θοῖῃβ 
ὕὄππ ἰπὰ (6 Ῥογοῦβ. Τῇ ἔλϊβδε ον. πο Βα δὰ 
ἰαἰκοα ααὰ Δἰ]αγεὰ (ἢ τδίῃρ ἱπαϊρταίζοη οὗ [Π|6 ρθο- 
ΡΪ6, ὙΠ ΠΘῚ Δ ΠΟΙ ΠΟΓ [αποϊοὰ {μὲ ἢ6 ΓΟΟΟρΡ ΖΟα μῖτ ὮΥ 
18. βρϑοοι, Βοοῦ [86 Βογυδηΐβ ἀδοϊδγοαὰ ἰμδὶ δϊ9 
ΠΡΟΘΟἕ Ὀεϊγαγοὰ Πἶπη. ϑΟἢ ἃ τοοοριλίίομ που]ὰ ἰῃ- 
ψοΐνο ἰτηταϊποηΐ ΡΟΣ] οὗ ἴθ, Εογ, δοοοσάϊῃσ ἰο Φοϊια, 
ἃ τοϊαϊΐνα οἵ Μα]οῆιβ τηαδϊπἰαἰποα (μδὺ ἢ6 μαὰ Β6ϑΏ 
δἴτὰ ἰῃ {π6 ρατάρῃ ψΊ ἢ Φοδυβ8. ΤΏΡ Ῥοίοσ Ὀόρδὴ ἴἰοὸ 
οὔτεο δ βνθδγ, δηἀ ἱπητηοαϊδίοὶΥ 86. σοοὶς οτὸν (8 
Βοοοπα {{πη6), τοιαϊπἀΐηρ απὰ τναγηΐηρ Πίτη. [1 δρ- 
ῬΌΔΓΡ ἰΠδὺ 6 παᾷ ΒΟΏΤΟΟΙΥ ρίνοῃ ΔΩΥ͂ ποορὰ ἰοὸ ἴδ 
ἢγχβί σσονίῃς οὗ {86 οοοῖκ (Μ4τ). 

[θ0ὁπ Πς αἰβογοπὶ ἀσοουῃίβ οὗ (Π6 {πτοοίο]ὰ ἀσηξαῖ 
οὗ Σοίοῦ σΟΠΊΡΑΓΟ 8180 [86 ἰ6800]68 ἴῃ {Π6 ατοοὶς δρᾷ 
Ἐπ ρ δὴ αγηιοτῖόδ, ΑΝΌΒΕΝΒ᾽ 7147}ὲ ΟἹ ον  οτνά, Ὁ. 
49] βΒαᾳ., δὰ πα τοιμαγῖϑ οὗ ΑἸίοτὰ ομ Ἀαϊ!. χχτῇ, 
69--7δ, 41} εα, (Ρ. 368 βᾳ4ᾳ.). Τ6δ86 τοῖθοσ νδγδοτβ 
ὙΠ. Θ5ΒΘη 11 σοἰ μοί οῇο68 ργοῦα ἴμ6 ἱπαορομάθῃοθ 
οὗ ἴῃ6 Ενδπρο δίβ δὰ οοημῆσιη {πΠ6 ττυϊῃ οὗὨ ἰδεῖ 
Ὠδλτταῖϊνο. “Ποῖον πὸ ὁ ΔΙΤΆΠρΡο ἰῃ θη ΟΥ̓ ποῖ, 
Ὀοΐησ {ΠΟΓΟΌΦὮΙΥ μετβαδλάδα οὗ {πΠ6 ΠΟΙΥ {τ ἘΠ Ε8 
οὗ {6 Ἐνδηρε] βία, δμὰ οὗ [ἢ ἀἰνῖπο συλάδποθ ἀπᾶον 
ΠΟ Ὦ ἰΠ6Ὺ ντοίο, οὐν ἔα 18 ἰπ ΠΟ ῬΔΥ ΒΒ σθ ὉΥ͂ 
δ00]1 ἀἰδογορδῃοῖὶθβ. ,Ἶ6 υϑῖυθ ἱβόση σϑῖμοῦ, 85 ἰοξῶ» 
ΤΩΟΏΪ68 ἰ0 ἱπαρροημάρῃςθ: δῃᾶὰ γα διγο, ἱμαὲὶ 17 ἴοσ 
οὯδ πιοιῃοηΐ γα οοὐἹὰ 6 γα ἱῃ οὐπιρίείς μοξδβεδείοι, 
ὉΟΓ αἰἷΐ {λι6 εἰοἰαὶϊΐξ ας ἰλὲνψ λαρρεπεά, δον δοσουῦμὲ 
γψγου ἃ πὰ 115 }ιδι Βοδίΐοη, μὰ [Π 6 ΓΟΆΒΟΙΒ οὗ 81} 189 
γαγαιοπβ ποιὰ Οἰβαρροαγ. Απάὰ (ἢ8 1 ἅττηϊν θῸ- 
Ἰίονα Δ} οὔθ ἀὰν 6 ἴῃς ς850.") ΑἸίογὰ (ρ. 9369, ἰῇ 
1.6 41} οὐ τομ, ΠΟΤ Ὧ6. σοττοοῖβ ἴΠ6 ΘΓΤῸΓΒ οὗ [88 
οοΥτοεροπαΐπρ ποία ἴῃ (86 ἕοττηος εἀϊΠΟ0η).---Ρ, ΚΑ] 

ΏΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΙΟΛΙ, 

1. Τοὴῖδ ρἱοίυγα οὗὁὨἨὨ (Π6 ἀοηΐαὶ οὗὨἩἨἍ ἰῃς Ιμοτὰ 845 οσ- 
ΒΙθΣτο ὉΥ Ὧ6 [4}} οὗὁἨ δαὶ ἀϊδοῖρ]6 πῆο δὰ ὕδεὰ {88 
ἤγβι ἴὸ σοῃήρββ (τὶβὲ, μ85. 118 ῬδοΟῦ ΔΓ πὰ οἰοτδὶ 
ροτὶ ἴῃ (6 βίου οὐ (86 ΟΒυτοΒ. Ἠξθςθ τῃϑ 
ΒΠΟΙ]α βίπαν ἰδ : 1. 1ὰ [Π| βδοῦγος δ δηϊθοοάεηξδ οὗ 
115 ἀομΐαὶ; 2. ἴῃ 118 ναυϊουῦβ ὕΠᾶβο5 ἀπὰ δβϑίδρεδβ; 8, 
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ἴῃ ἴ86 γοροπίθποας ὙΒΙσὮ ΓΟ] οντοα, δηἃ πνοὴ Ἰοὰ ἰὸ 
ἴΠ|6 ΟἿΪΥ ἔτι δῃηὰ Ἰαβιϊπρ' βρί᾽ τἰϊια] οοη οβηΐοη, 

2. Τπὸ [Δ] οὗὁἩἉ Ῥοίοῦ ἃ 5ἰσιαϊβοαηῦ ἴγρο οὗ (6 Εουλ- 
ἰδ} Οπυτοῖ. 

᾿ς 8, Τα Ἰοοῖκ οὗ (86 Τ,οτά, τοοογάοα ἐμ {π6 σοϑροὶ 
οὗ Κα, ἴῃ 1[(9 ἰϑίογιοαὶ δηὰ ἴῃ ἰἰ8 οἰογιδὶ, ἰά68] ἱπ)- 
φοτὺ ἴον (86 ΟἸναγοῖ. 

4. Τα ἀδδρ ΒΟΙΤΟῪ δπὰ βυβοτίην οὗἨ (6 Τιονὰ 
οδυβοα ὉΥ ἴΠ6 ἀθπ18] οὗἨ Ῥοίδν, ἰᾷ 118 ἰαϑύίπο ἱταροτὶ 
ἴον [6 ΟΠατο, " 

ὕὅ. Ῥοίον ποῦ ουν ἰηΐο (6 δἰδοῖς πἰρῃξ, Ὀὰν ποὶ 
88 Δυΐα8 πο {86 ἀδνκηθθ8 οἵὗἨ αἀδϑραΐγῦ. ἯἮ δορίην 
Ὀἰκίοῦῖγ, μ6 ἀνγαϊ (δα [86 ἄλνγῃ οὗἩ δῃηοίῃον δῃὰ ἃ Ὀδθιοῦ 
τηοτηΐησ. ΤΠ6 ΔΠΡο] ΟΥ̓ ΤΩΘΓΟΥ δοοοιηρδηΐοά Πΐπι οἢ 
δαὶ ΒΕΔΥΥ τοδὰ ἰο βρί ἱι8] 86 δοπαοιηηδίξοη ποῖ 
ἰβϑυθὰ ἱπ᾿ ὑμ6 ἀφδίῃ οἵ ᾿ιἴ8 ο]ἃ τρδῃ, πλΟΥ6 Θβρ οἶδ} Υ 
οὗ ἷ8. ἕοστηον ργίἀθ δπὰ βοὶ -σοηβάθηθο Απά ἰδ ἰΐ 
Δ. ὑμαῦ Ὧδ6 τοϑ Υ ἀοοοιηρδηϊοᾶ ΟἸ τσὶ πηίο ἀσδιῖ, 
(πουρῆ ἰῃ ἃ νοῦν Οἰβοτοης δὰ τσ Ὀοίίοῦ ΒΘ 86 
(Ὦδη Πα δα ἰηϊοπαοὰ, Η8 τοροηίδῃσο δά ἰὸ Ὀ6 
σοι ρ]οἰοα,---θ δὰ ἴο οὐίαϊῃ Ῥο6δ06 ΔΠπα γΘΟΟΒΟ1]18- 
οι ἔγοπὶ τῃ6 ταουϊῃ οὗ ΟἾγίϑὺ Ηἰπιβοὶῦ, Ὀοΐοσο 8 
οουϊὰ οὔδν ἰδ τοαυΐαῖῖα βαιϑἴδοιίίοη ἴον μἰβ ρα] ἴο- 
ΔΙ τρδὴ ὉΥ͂ πηδκίηρ Βυοῦ ἃ σταηα οοηΐοβϑίου 88 
ποιὰ εἴδοθ δηα ΟὈ]ἰογαία (μ6 οὔἴἶδβηοθ οὗὨ Ϊ8 σγαπάὰ 
ἄοηϊδὶ. [Ιἰ ἀσβοῦνοβ βροςὶλὶ ποίϊςο, ὑπαὶ {818 Ῥτορτοβ8 
οὗ τοροπίϑῃοα δηἃ ΘΟΏΥΘΥΒΙΟΩ ἰῇ ἰμ6 6886 οὗ Ῥοίογ 
ΤΩΔΥ͂ β6ῖῦο δὼ ἴΠ6 Ῥγοίοιυρο οὗ {6 ΘΟΟΒΟΙΩΥ͂ οὗ ρθη- 
Ϊη6 στᾶσα: ὙἘΠῸ (Πϊ8 Ῥγοσοᾶυγο τγ88 γονυογβοα ἴῃ {Π6 
0836 οὗ ιυά85, γῖο τιϑμοα γα ἴο οἵδ Ἀυτηδῃ 84 15- 
αοιϊΐοη Ὀοέοτα [μΠ086 ΘΏΘΓΐ68 ὙΠ056 ΡῈ] Βα δα βῇῆδτ- 
οἷ, δαὶ τρο 181166., ἴα ὑπαὺ τι ΠΠ 6 Ὁ, ἴο οοταθ ἰο ΟΠ τἰβι, 

[6. ὙΥΟΚΡΒΊΓΟΕΤΗ : “Εγϑη βοοῃ δέον ἴθ μδὰ σο- 
οοἰνοα ἴπ6 ΗΟΪΥ Οομηταυπίου Ῥοΐον ἀσηϊοα ἢ18 Μαβίογ. 
Βαι Βα τοροπίοα δηᾶ ᾿ϑ ραγοποὰ, Ηρφῃσο ἱΠθῃ γὙὸ 
ΠΙΔΥ͂ σομΐαϊα {π6 Νογαίίδη8, γ͵ΠΠ0 τοίυϑο ο τϑβίογθ 
ο86 Ὑἢὸ [(8}1 ἰηίο ρστίονουϑ πη ἴον Βαρίΐϊϑηη δηὰ 
1 ΗοΙΪΥ Οοταπλιπῖίο. Αἀπὰ ὅ8ὲ, Ῥοίου᾽ 8 βίπ, δπὰ ἰἢ6 
δἷῃ8 ΟΥὮὨ ΟΥΠΟΡ βδίηϊβ, ἃτ πυύτίᾺ6η ἴῃ ΗΟΪΥ ουρίαΓα 
(Παὺ τῦὸ ᾿ΏΔΥ ἢοῦ Ὀς ΒΙΡὨ- πιο, Ὀυΐ ἔδαῦ ; δῃὰ ἰῃαὶ 
τ 65 πὸ [Δ}] ἰηΐο δ ὸ ΠΙΔΥ Ταροπῦ, ΤῊ6 ρῦᾶσθ 
δἰνομ ἴῃ ἔπ ΠΟΙ Οοτημλυπίοῃ ν͵188 ἐπγιργουοαά ὉΥ δὲ, 
Ῥίον ἱπίο {88 τηθαῃ8 οὗἉ μοῦ  τοροηΐδποο ; δῦ 1 τν)γὰ8 
Φογυογίεα ὉΥ δυάαβ ἴο Πΐ5 οὐσῃ ἀοδιγιοιίοῃ.. 10 νγ88 
αϑοα 45 πηράϊοεῖπα ὈΥ Π6 ομο: δῃηὰ τγ}ϑδ δουβοά ἰπίο 
Ῥοΐβου ὈΥ͂ ἰπ6 οἶον." Βυῦ (Ππ6 ῥγοβθῆςθ οὗ Ψυ 88 εὖ 
6 ἰποιϊτυοη οὗὨἨ ἰδ6 [ρογ 8. ΌΡΡΟΓ 18 ἃ τηδίζον οὗ 
οὐ ἰοα] ἀποογίδι ίγ (σοτρ. Φοθῃ υεγδα [,..16) ἀπὰ οὗ 
ἱπηογοηΐ ἱταργο Ὁ  πγ. ΤΣ ποϊσηῦ οὗὨ ραὐγίβιϊς αὰ- 
ΚΟΥ 18. ἴῃ ἕλτον οὗ 18 Ῥγόϑθποα; Ὀαὺ Βοηλα οὗὨἩ [86 
Ὀοβί τπιοάοτῃ Βαττδοηἶβίβ δη οοτητη θη ϑίοΓΆ, ἃ8 ΜΙ ογοΓ, 
Τιβοποηάοτέ, Βοδίηϑοι, [ἱομ οπβίθίη, δηρο, ΥΥ ἰ6586- 
Ἰον, ΕἸ]Πσοῖῖ, απ Απάγονβ, ἀΘΩΥ͂ ἰἰφηα ΒΒ Γ6 ἰπδὶ 
(86 ἰτγαϊΐον ἰοδε 16 Ῥϑβοΐδὶ Βυρρδ ιν Ὀαΐοτο ἴπμ6 ἰμϑιϊτι- 
εἶοι οὗἩἨ ἴδ6 δυοματγίβι, ἕν νοι ἰῃ “9018 πδιταῖνο 
Ὑ6 οΔῃ Ηπὰ 0 ρῥΐἶασο ἴον ᾿μβοσγίϊο Ῥστῖον ἰο ἰ6 ἀθραῖς 
θαγο οἵ δα.λ5.---Ρ. Ά.] 

ΠΟΜΙΚΕΤΙΟΛΙῚ, ΑΝῸ ΡΙΑΟΤΙΟΑΙ,. 

Ιηΐοσπαὶ οοπηρδοίίΐοῃ Ὀούθοπ ἰδ6 ἀρηΐαὶ οὗ Ῥοῖογ 
διὰ {π6 οσομἀοτημδίίοι δηὰ ἰηὐυγῖοα πο ΟἸσὶβῦ βυῖς 
ἔδτοιὶ αἱ [89 πιμάβ οὗ ΗἾδ θη 6 Ππ)165.---ΤΏ 6 ἀδηΐαὶ οὗ 8 
ἀϊβοίρ!θ (πο ταοϑὺ ροΐστιαπὶ βοῦγο ἴὸ ἴπ6 μογὰ ἴῃ 186 
τηϊάβι οἵ Ηΐ8 σοῃζοββίοῃ.-- - πὸ ΔΙΌ ΔΙ] ὙΥ 1655 δηὰ 

, ἴδ πῃ ΑΣΠ[] ἀΐ8ο: 016.---τἘ Π6 ἀθπίαὶ οἵ Ῥοΐογ ἰηΐογνο- 
αἷπσ δούποθῃ 18 ἔοττη ον δπἃ Ϊ8 ἰδίδν Θοῃ  βϑίοῦ, Οὐ 
αἰ οτοηὶ Κιπ 49 οἵ οοηίοϑϑίοη.---ἼΠ6 σαυ868 οὗὨἨ [86 ἀ6- 
ὨΪλ] οὗ Ῥοίογ: 1. οι ξοχαϊ δίίοη οὐ δοσουηΐ οὗὨ [18 
ἔοττωον σοῃ βίου ; 2. ἃ τρουυϊᾷ ἀοβῖγο δίϊου οοηΐοδ- 

βίοῃ Ὀεγοηὰ 1}}6 τοοδϑαγα οὗ (Π6 βίσθηρία οὗ Ηἷβ ζαϊ ἢ . 
ὃ. νδηὶ οἵ βυδῆοϊθπὶ τηδιυγ [Ὁ ἴῃ 6 οοηϊοβδίοι ἴῃ 
᾿ξ ἀπὰ ἰῃ ἀφ6α.---ΤῊς ρἰααΐηο85 δὰ {π6 βισπ ησς 
οὗ Ροΐεγ, θοΐογα ἢΐβ δοίυ) [8]}: 1. Ηδ υπάογτγαίθα δηὰ 
πορΙθοιθα {ΠπῸ ναγηΐῃρβ οὗἁὨ Ψοβιι8: 3. ἢ6 Ἔδχαϊιδὰ Ὠΐη)- 
Β6 17 δθονο [18 ἔθου. ἀἰβοῖρ]68 8. 6 πορίοοίοα Π6 
ῬΤΟΡΘΡ Ῥγδραγαίίοη ΟΥ̓ ψαϊοίηρ δηὰ Ῥγᾶγοῦ: 4. ἢδ 
νΟΪ ΠΑΙ͂ δηὰ ργαβυπηρι ΠΟΌ5}Υ για ἰηΐο ἀρΉρΓ, 
-ἫΗον ἰὑ ἀσβογναεβ βρϑοὶαὶ ποίΐθο, ἰπ {μ6 [8]] οἵ Ροΐοτ, 
ἴμδὺ 8 Βα αἰξοτηρίοα ἰο σοτηθ ἔοστγαγαὰ 88 ἃ τ Ϊ[ 658 
ἴον ΟΠ γῖϑι τὴῖ ἃ οοῃβοίορηορ (ηδὶ τῶϑ ποὶ γοϊὰ οἵ 
Ὀίαπιθ δηὰ οἴἶβῃςο.---ΤῊ6 βδὰ δθγ- ἰβίογσυ οἵ ἰδ6 
ΒΟσὰ Δ558Δ}0 Ὡροὰ Μα]οΐα8: οἵ, ΠΟῪ ἔΓΘαΌΘΠΙΥ 
τἰταθβ οὗ ἔδλῃδιϊςαὶ ἀδίθμοο οὐ ἴπ6 ζ8 118} δτὸ ΤΟ] οτοὰ 
ΌΥ ΒΘΔΒΟΏΒ Οὗ ορϑῇ ἀθῃί).-- - ον ὁ σου] οοπια ἰο 
Ρ858 ἰμδὺ ἃ ΡΟῸΡ πηαϊά, βιδπάϊηρ δἱ {1:6 ραίθ, οουϊὰ 
ἰΟΥΤ ἰηΐο ἃ ἀοηΐαὶ λέρυ ἰὸ στβοπι {86 Κογβ οὗἩ 16 
Κίπράοτι οὗ ἤθδνοπ παὰ ὈΘθὴ ργομπηϊβοα.--- ΤἼ6 ἐυτρἢ 
οὗ ἴῃ 68} οὗ Ὥδῃ ονοῦ ἰπδὶ οἔ αἀοἀ [ἢΠ6 βουγοο οὗ ἀθ- 
π18].---Ηα τῆο ἐοιρὶβ (86 [οτὰ ἰ5'. 9 108 ΤΔΥῪ ἴο ἀθ- 
ὨΥ͂ Ηΐπι.---ΤΊα δία] ὈΟΙ]άποα8 το τυβῆοβ ἰπῖο (86 
μαι 116-8 614 πίϊῃοαὶ Βανίηρ Ὅθθη βρη: 1. [{8 ροτίγαί- 
ἴυγ6 88 ΠΟΓΟ ῥγεβθηϊοα: ἰδ δηΐϊβ ἃ ργΟρΟΡ 68]}, Ρτὸ- 
ΡΟ ΘΔΡΟΏΒ, δῃ ῥΓΌΡΟΓ βρί γί] σουγαρο, 2. 118 
ἔαϊα : ἀοβρομάοπου, ἀοέδαϊ, ἀμὰ ἴῃ 6 πηοδὺ ἱπηπιϊηοης 
ΡΘΓ] οἵ βου].---Ηον ἰπο86 τὸ δοηΐοθβ 6808 ἢαγο ἰὸ 
οπμάστο [86 τηοϑὺ νατίοα ἰοιηρίαιοηβ ἰο ἀθηγ ΗΪπΠι.--- 
Ηον ἴπὰ οἸ]Πάτθη οὗ ἰμ6 πουϊὰ δπὰ {Π6 πιϊηϊβίοσβ οὗ 
ἀδυϊζη 685 οοσλἷηο, ἰῃ [86 Βρὶγν οὗἨὨ [πΠ6 οΥἱ οπο, ἰὸ 
ΟἸδηρθ Οἷἷὖν δομἤβϑϑίομ ἰμΐο 8 ἀθῃΐαὶ οὗἨὨ Ο τῖβι.-- -ΤῊ6 
τη ξαὶ σ᾽ τηατὶς οὗἨ (Π6 αἰδοῖ ]68 ἴῃ ἐποὶν Ἰδηριιαρὸ δπὰ 
ἴομ, δἰϑὸ {16 ἱπαϊοαϊίζοη οὗὨ ἱποῖν δία: 1. 1 18. ἢ 
ἐδοῖν ἰσ᾽οϑὲ βρὶ γί υδ] Ὀοηοῆϊ, ἢ πον το ἔδιΠἴα]; 2. 
οὗ, δραῖπ, ἰὸ ὑμοὶν βῆδτηθ δηὰ σοηἤυβιοη, 6 ἐΠΟΥ͂ 
ὑᾳΓη δϑί 6 ἔγοτῃ {π6 [οτὰ,-«ΤῊ δ ρταἀδίοη οὗὨ ρυ}]} ἴῃ 
186 ἀφηΐαὶ οἵ Ῥεϑίθῃ: 1. Αἰηδίρυουβ ονὐδβίοῃ (8 βυΡ- 
Ῥοβϑὰ υπἱτηροτίδηϊ ἐαἰβοῃοοα):; 2. ἀἰδι ποὺ ἀθηΐαὶ τ ἢ 
ἃ ἔαϊβ οδϑίῃι - “1 Κηον ποὺ {Π6 τηδῃ ᾽ (οοῃἰοιηρίαουδβ- 
Ἰγ):; 8. ασἢἢ} δο)υγαίίου, πὴ ΒΟΪοσαη ἐπ ργθοδίΐομδ 
ὍΡΟΙ ΠἰπηβοΙ,-- σοῦ θδῃ Ῥγοποιησοα ὉΡΟῚ σου] 6 
ΟἸ τ ϑυδηβ, δῃ ἱργθ δίῃ, ἱπ οομβττηδίίοη οὗ ἰῃ6 ἀθ- 
πἰαὶ οἵὁἨ Ομ τίβί,--Ροίου αἸἃ ποῦ τῦῖβῃ ἰο ἔογβακο {86 
1μοτά, Ὀαΐ μα ποῦ] ἔδΐη πατο δἰἱοιηρίοα ἴο βανὸ ὈΟΐἢ 
δεδ8 δηὰ ἰιἰτηβοὶῦ ὈΥ ΟΥ̓ΔΕΗ͂Υ ροίϊον.---ἰπι Ἠἷ8 υἱοῖν, 
ονουυί ἱπρ ἔσιτηθὰ ρατὶ οὗ {Π18 ροίϊεν : ἴῃ:6 ανδβίοῃ, 
{Π6 186 οδίῃ, δῃὰ δὐθὴ (86 ἐσ ρυθοϑίΏ8Β, τότ ἰῃ- 
ἰδηἀοα ἐο οττγ ουὖἱ {π|8 Ρ]α:.---Ηονν, α8 “ 1Π6 Βδίίῃ- 
[1] ΤΥ π684,᾽) (η6 μοτὰ δὰ8 οχρίδιοα δου {πὸ ἀθηΐδ]θ 
οὗ Ηΐ8 ποῃοϑὶ αἰβοίρ]68, ἱπίο τσ ὑΠΑΥ ἤδνα ζ8]]6 
{πτουρσἢ ἸἩΟΆΚΠΟΒ8.---Ηον {π6 {ΑἸ Π 1 Π658 οὗἨὨ ΘΟ γδὲ 
ΔΙΪΌΠ6 τοϑίογοϑ 16 υηζαὶ Πα] βογναηὶ ἔγοπλ ἱπιτιϊηθης 
ἡυασταρηῦ: 1. ΟὨἿγ Ηΐ5. (ἈΠ Π ΠΙ]Π 688 : (α) ἰπ Ηἰἷβ στὰ- 
αἷοιβ ναγηῃΐησ; (δ) ἰῃ ΗΪΐ8 Ἰοοῖκ οἵ δοπηραββίοῃ δηὰ 
Ἰονα; (9) ἰπ ρίνίπρ' {παὺ τταγηΐηρ᾽ δῃα τουδίηρ βίρτι (1Π6 
ὍΤΟΥ ΒΕ Οἱ {π6 σοο}) ; (4) ἱπ Ηἰβ τοδαΐποββ ἴο γοδϑίουθ 
αραΐπ ἰἴῃ6 [Ἀ]16 ἀϊβοῖρ] 6. 3. ΒΙ.β8οὰ οδθοὶβ οὗ [πλὶ 
(ΔΒ 688 οἢ {Ππ6 ρατὶ οὗ Ψοδυβ: “Ηδ πϑῆῦ οὐ, 
δια πορὺ ὈἰζοΥγ."-- ΤῊ ναγηΐησ (ΟΚΘΠ5 ἴῃ πδίυγο, 
88 δοσοιηραηγίησ (6 ψαγηηρ ἀπά τουβίηρ σοῖο ὁ 
1ὴ6 βρίϊ.---ΤῊς τοροηίαποο οὗὨἩ Ῥδίογ ἃ σοῃβίβδῃϊ 08}} 
ἴο τορεπίδῃοο ἴῃ ἴ86 ΟἸυτοἢ.---Ἴ 6 τηδυκβ οὗ σοηυΐῃθ 
τοροπίδησο: 1. Α11 (6 ρῥγίάἀε οὗ βο τ Ὠ θοσβη θὰ 
ΟΟ,568 δά ͵β8 ρίνοῃ ὑρ;: 2. ἰὺ ἰ8. οοπηροῖρα πὶ ἃ 
Βοΐησ ουἱ ἔϊοισι ἴμ6 ντου]ὰ ; 8. 1ὑ 8 οπαγαοίοτζοα ὈΥ͂ ἃ 
σοΐηρ Τοτὰ ἢ ἢ ἰδᾶτβ (Ὠτοῦ σῇ ηἰρσῃύ ἰοὸ ἸΙσἢ!.-- Βιιῖου 
ΜΘΟΡΙ ΠΡ, ΟΓ ἃ ὈΤΌΚΟη δηὰ οοηίτα Ποαγί, (Π6 ϑυϊθηοα 
ΟΥ̓ τοσοῃο πη ησ σταοο.---Ηον ἴδ6 πυμαιίοη οὗὁἨ ἰῃ6 
Ἠραγὺ δηὰ {πὸ στῆορ οὗἩἨἉ οὺὖν ὐοὰ Αἰνγδγβ τηθοὶ δᾶ δυὸ 
ἰο γα: 1. Ττῦθ ΒυμΠιἊαιίοῦ απ δυτ ΠὙ ἥπὰ πὸ 
οἶποῦ γοϑιϊησ- Ϊαοα (Π8η 1π6 Ἰοδιοβι Ποὶσῃῦ, αν ἴδ 
ὅταοο οἵ ἀοὰ: 23. (μ8 ατᾶοο οὗἩἁ ἀοἀ ἀοδοθηὰϑ διὰ γϑϑὶ3 



δ00 ΤῊΒ ΘΟΙΡΕΙ, ΑὙΟΟΆΡΙΝῈ ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΥ. 

ΟἿΪΥ ἴῃ ἰ86 Ἰονγοθὶ ἀθρίῃ, ἐσθ 86 Ὀτοΐκοη δπὰ οου- 
ἰσῖϊθ Βοαγῖ.---ἰνῖηθ σΚτοα ἰγβηϑίογηίηρ ἰμο [Δ}} οἵ 
Ῥοίθυ, 88 ἴοι ῦ ὑπαὶ οἵ Ὠανίά, ἱπίο ἰδο ἱπίγοάυς- 
ἰοη ἰ9 ἃ χαομυΐϊηθ δηὰ ἱποσουρῆ οοηγογβίοῃ.---Ὑ}}]} 
[86 5ο0-“8]1.ὰ Βοτηϊδῃ Ῥαίοσ ουοῦ ρὸ ἔογ ἢ ἴτοπι 186 
ΡδΪδοο οἵ (π6 πἰρῃ-ρτθδὶ, τότ ἢ6 88 ἀθηϊοαὰ “6888, 
10 πΘΟΡ ΟΙ(ΟΣΪΥ ἢ 

ϑίανζε: --α Ἠοαΐπσον: Βοϊοοηβάοποθ δηὰ ὑγο- 
ΒΌΤΩΡ(ΪΟ Ὀτίηρ Βοῖτον,.-- - ]αγσίπαὶ Νοίο ὃν ]Ἰκέλεν: 
ῬΘΙΟΡ ΣΏΔΥ δᾶνο ἱβοιρῃὶ ἐμαὶ ἰδ πρίγυ! ἢ οου]ὰ ποὶ 
ΓΘ ΔΩΥ͂ ΡοΓβοη, ἢ 116 ἦϊ τηϊσὶ ᾿γοδῦ Βίην δηὰ ἰη- 
ΒΌΓΕ [8 Ββαΐδὶγ, δῃηὰ ἤδῃοθ {πὶ ᾿ξ ῬΔ5 ᾿ἰδύσίι}, οὗ δὶ 
Ἰοδδὶ ἃ τηδίϊον οὗ 81:14}} τηοπηοηΐ : θὰϊ 6 ΒΟΟΏ 6Χ- 
Ῥογσησοα ψἢδὶ σου Βοαῦθηοο8. [86 σοτηηθηοοπηοηί οὗ 
ἀΐηῃ Θη 8116 .--- (Οὠπεδίεὶπ : ΤῊΘ ἔδαν οὗ ἀθδίῃ.---Ζείδίμε: 
Οὕϑοσνο ΒΟΥ βίη ζτῸΝ8Β δλα ἱπογθαβϑοθ ὙΏΘη ἰΐ 8 ποί 
τοβίβίοα, Ὑμογοίογο, 6 ὙΘΤῪ σδγοίαϊ ἰὸ γοβὶβὶ 1 ἴῃ ἰΐ8 
ΘΟΠΙΤΩΘΙΟΘΙΠΘΗΐ.---Ἴ Ὁ Βἴυτα Ὁ] 6 ἰ8 πυτηδῃ, ἰ0 Γθα δραΐῃ 
Ομ τβιίδῃ, ὑο ῬΘΓΒΟυ ΤῸ ἴῃ βίη '8 ἀ6υ} 8}, 

ΤΆδοο :--- Τ ἢ ἀφηϊαί οὗ Τείεν.----ἰ. [8 βουσοθ. (α) 
18 τρογο σοτιοὶβ ροσδβίοῃ : (αα) ἰγαηβοτοββίου οὗ ἰῃ8 
ἰηὐπποίίου οὗἁἨ Φοδβιιδ, Φοδπ χὶϊ!. 86; (δὸ) πορίοοεὶ οὗ 
(56 δατιηοηϊίου, Μαὶϊ. οχχυνὶ. 41. (ὁ) 118 ἀδθϑρογ 
Κτουπὰ : (αα) 6] 16 ἴῃ 186 ποτά οἵ τῃὸ Ιοτὰ, νοῦ. 
86; (δδ) οοηβάθῃοο ἴῃ ἴμ6 δίγοῃρίη οἵ εἷβ Ιονα ἴο 99- 
88 δηὰ ἴῃ ᾿ἷδβ ΟἾΤΏ ἥττηποϑδ οὗ ν}}}} , (.ο) ὑγουὰ ῥγὸ- 
Βυτηρίίοη ἴῃ {1|6 πιϊάβίὶ οὗ ἀδῆροῦ. 2. ΤῊο ἀρῃΐαὶ 1(- 
Β6ὶῖ, (α) Μαπἰ ρδιδίίου οἵ Ηΐβ ἔδαν οἵ πιδῃ, ᾿ῃουρῃὺ- 
1088 μαβίβ, δῃὰ ἱπηροίθῃσθ. (6) διαγιϊηρ-ροἰπὶ: ἃ 116. 
(ο) ατδάυδὶ δῃὰ ἱπογθαδίηρ ἀδνοορτηθηῦ : αἱ ἔγβὶ 
ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ ἀοηΐδ!, ἰδ ἃ ἔδ]86 οδίῃι, ἀπὰ δἱ ἰδδί ἔτηρτο- 
οδίοηβ ὉΡΟῚ ἰπηθ6 1. 8. ΤῊΘ οοηγογβίοη. (α) ΤῊ 
ΤΟΥ: οὗ ἃ οοοἷς δὰ ἴΠ6 Ἰοοὶς οὗ Φοδι8 γα κοη Ηἰπὶ 
ἴο ἃ Β6Π56 οὗ {Π6 τοδὶ] ϑίδίο οὗ τηδίϊοσβ. (δ) Ηδ ροῖ- 
οοἶτο8 ἴμ6 ἰγ ΠΓὉΪ 688 δηὰ ἔα ̓  ἘΠ] η688 οἵ 6808, δηθὰ 
δἷ8 οὐσῃ το  μοδθ, (ὁ) (ΟΟἸΥ͂ ΒΟΥΓΟῪ δηὰ γορϑηΐβῃοο. 
--Ἴυθ νὰ 4180 Ἰδατῃ ἔγοιῃ ἰδῖ8 Ἡϊδίογῃυ, ΠΟῪ ἃ τηδῃ 
ἸΏΔΥ 6 τοϑίοσοὰ δῇἴουρς δανίῃσ ββαϊὶγ ἀφοϊϊποαὰ δηά 
[1] ὴ ἰῃΐο ρτίθνουβ βίῃ. 

Ἡεμδηον .:---ῬΡοῖοσ 88 Ποτο ἰὴ {πὸ πιϊἀβὶ οὗ 8 τωυ]- 
τα οὗ {86 υῃροῦ]γ.--- ΤῊ αἰδοῖ ]68 οὗ ΟἨ τἰϑὶ σδη- 
ποΐ Ὀ6 Ιοηρ ἱὰ τίθη διηοῃσ {86 τηθη οὗὈ ([)]8 που]ὰ, 
---Ἴδβὰ. χῖχ. 18: ἰ06 ἰδηρύδρο οὗἨ Ομ ΠΔΔΏ.---  θ ΤΏΟΤΘ 
Ροϊμχπδηΐ ΟΡ τοροῃίδῃοο, {ἢ ΣΔΟΤῸ ϑυοοὶ δηὰ ρὑγθοϊουβ 
δοεγαγὰ ἴΠ6 ΘΟ] ογτηθηΐ οὗ σγλο6.---Ἰ ΒΟΓοΐη σοηβὶβὺ- 
οὐ δε ἀφηΐαὶ οἵ Ῥοίοῦ ἢ 1. 10 ντὰϑ ποὶ ἃ ἀοιοιτηϊηρα 
ἀρηΐδὶ οὗ ἴμ6 ποαγί, ΠΟΥ 8 ἢπ8] οὐ ἱβογουρῇ σοπυποία- 
του οὗ Φοβυδ: 2. ἰΐ γαϑ ἃ οοῃοοδϊμηθηὶ οὗὁὨ [8 δι ἢ 
δηὰ δ᾽] ερίαποο, ἃ ἀφηΐλὶ οὗὨ 88 ἀἰβοὶ ρ] δ ρ.---ϑυστ 
οὗ [86 οοῃάποι οἔ Ῥοίοῦ: 1. 11 ἱπνοϊνοὰ ἀθὸρ ρψυΐ: 
2. στδᾶο οὗ ἱπαὶ ρα }]}}---(α) ηοὶ ἃ 8'π οὗ τη] οἱ οα8 ᾿η- 
τοηΐ, (δ) αὶ οὗὁὨ τρακη688.---ἰπ 1Π6 βἰπ οὗ Ῥοΐον, Φ6βυ8β 
᾿ιαὰ ἰο ΟἿΣ ΒΌΠΊΔἢ ἩΘΑΚΉΏ65869.--- ΑἸ] ]οαίίοη : 1. 
ΤΏ [Δ]} οὗ Ῥοίδὺ γοιηΐη 8 τ οὗ ὑπὸ δ ηοϑ8 οὗ οὔῦ 
ΟΥ̓́. ἰρΑτίβ, ἀσαΐϊηδὶ τ Ὡ]Οἢ πὰ Τηυδὲ ΔΙ ΤΑΥ͂Θ Ὀ6 ΟἹ ΟΥΓ 
δυδγά, ἀοβρὶΐθ ον Ὀοίΐοῦ (δ  ηρΒ ἀῃὰ δβρίγαι 008 : 2. 
ἃ 608}1] ἰο Βο] οχδτ πίοι ; 8. Χ7͵Ὺ τηυδὺ ἸοΔΓΏ ἰο ῥἷδοο 
ΟὟΡ 016 σοηδάθηοθ ἴῃ {πΠ6 στᾶοο δῃὰ ἰηἰογοοθβίοῃ 
οὗ Φαβυβ. Ηο]ὰ ἔδβί γοὰγν ἔα ἢ. 

Βγαιηε :---Ἔπνοιι ἀοσσῃ ἴὸ ἴ86 τηδὶὰ σὰοὸ χυτα σα 
το μαῖθ, {86 βοσνδηίβ οὗ [6 ῃῖσῃ- τοδὶ σογο ἱηνοϊ γοα, 
ἰὰ 16 δβἷῃ δῃὰ ἱπ᾽ΌΓΥ σοϊηταϊ 6 ἀραίΐηβε {116 βανίουγ, 
- Ποῖον πιϑῃρα ἰοὸ ἀο Ὀεοίίον {ΠπΠ8ὴ (06 οἴποσ ἀἰβοῖρ 68, 
ὙὮΟ 4}} ἰογβοοῖὶς Φθϑὺ8 δὰ Εςὰ, Ὀυὶ [6}} Ἰοντοσ ἴμδῃ 
[86 γ.---Τοῦθ. νουϊὰ ΚηονΒ ψ.6}} ΠΟῪ (0 τοηϊμα υὺ8 οὗ 
Βυ ἢ βυγογά-οαυΐ, ΟΥἨ ΠΟῪ ἴ0 δύθηρθ ΒΌρροθϑα οὐ σϑαὶ 
ἰπ᾽ατγ.---Ἴ 686 Φον δι. βοσσαηίβ βοοηὶ [0 νὰ ὈΘΘῺ 
ῥγουὰ οὗὨ ἰδεῖν ρυγα ρῥγοπυποίαϊλοι οἵ 1118 6. 
Βἰ γα αν, τοδὶ οὗ 8 ἰΥΥ ἰ0 βἷπα δὰ (0 οὐ δι ὴθ 
οἰδο:Β.---Αἴον ὑπαὶ, Ῥοίοῦ 4150 βίγοηρι: μοηοα [ἰδ ὕὑτο- 
᾿Ἔγοη, 88 ἴδ Ἰρονὰ οοτμτηδη θα [χῖπ}.--- ΟΟΟΪΥ ΒΟΓΓΟῪ 

πότοι, οἰς.---Ἔτοτο ἴΠ6 ᾿οτᾶ 96δὺ8 σὐτμο8 ἔοταῖνο. 
Ὠ658 οὗ βἰη. 

Η. ΔΓ ῖϊον :--Ροῖον σᾶττὴβ Ὠΐβ ἤδηὰβ διὰ ἔρεὶ, 
116 ἴῃ (06 τηδδηϊίτηοθ, ΠΟ υοσ, ἰδ 6 μοδγὶ ἴγθοσοδ δῸ 
ἴατ ἃ8 1ῃ6 ἰόν οὗ “6811 15 ΘΟ ΟΓΠΟΩ---Ἴ δ τηδὴ ἴοι. 
ΒΑ Ικο8. 06 ὙΦΔΥ Πὰὶ τ ΠΊΟΣ ἰῃ6 Ἰμογὰ {8118 Ὠΐτη ἴἰὸ παὶκ, 
Δα ΒΟΘΠΙΒ ἰ0. ΒΙὩἰς ἱπίο ΘΟΓΏΘΓΕ, οἵο., Βα ἰ8 ουἱεϊάε αἵ 
οὐδ ῥγοϊθοϊΐοῃ, δῃὰ {86 ἀϑυὶ! 88 βοόῦτοῦ οὐοῦ εἶτ. 
--Ο ἼΓ τὸν ἴοοὶ οδδβια [Π66, οἰς.---ΟΗὺ ΒΟ πδστηϑ Ὠΐην- 
Β6 1 γ 186 ἔγε οὗ [86 ἀπρΌ ]γ, μι} ἀσπγ ΟἸγίβὶ αἱοῦς 
πὶῖὴ [Π6 ὉΠ ρΡΌΪγ.---Αλ{(εἰά .--- Η 6. ταὶ τ κα ἴῃ 5 
ΟΥ̓́Τ ΒΟ σΊἢ, Ἐ|ὶ}} ἀδβαγθαϊγ τηθοὶ τὶ ἃ βρεοοὰγ (Α]], 
- “Ρ “-- Ὑ ν αὰ Ῥεῖον σθοονοῦ ἔγοσω [15 (Ὡ]}, διὰ 
Ὠοῦ ὁπάδ8᾽ὴ 1. Βοοδυδε {ποὶγ βἰηβ αἰδβογεα; 2. δο- 
οδῦδο {Πποῖς τοροηῖδῃοο ΟΑἸδοτγοῦ, 

[ΟΥ̓ ΈΒΧΝΕΙ, :---ΕΥ̓ΟΓΥ ΟἿ6 οαγτῖοβ ἴῃ Ἠΐτη [86 ροεδ- 
ὈΠΗῪ οὗ τοπουμῃοίηρ ΟὮγίβι.-- -Ποσα 5. ποι θη σα 
ΜΠ1ΟΝ τὸ οδὴ ἀδροηὰ Ὀαὶ ἴμ6 στδοὺ οὗ Θοὰὐ.---Οὲ 
ἰοπυρίδιίοι ἀπγοβ βία βοϊάοσῃ [1118 οἵ Ὀσίπρίηρ ὁ 8: 
ΟἾΒΟΓ ἀπα ἃ {Πϊἰγα,--- οί ἸΟἿΠΒ ῬΟΓ)ΌΓΥ ἰοὸ ἰηβαο 7. 
οὶ 186 Θχδιρ]ς οὗ δὴ δροβίϊθ σβαϊκο Ὁ ἰγοιηὮ]6.--- ἃ 
8128} τηδίίου (8 ΤΏ 6 8 ΒΟΓΥΔΏ) ἸΩΔΙΚΟΘ. τι8 (,]}} πίιεη 
(σὰ ἀοο8 ποῖ βυρρογὶ ὺ8; ἃ 81η8]} τηαῖζεσ (186 Ἵτοπ- 
ἰπξ οἵ ἃ Θ0ς0 1) τδίβϑοβ υ8 δρϑίῃ, το Ηΐω στδοθ Τ8 65 
86 οὗ ἰϊ.--Ῥ, 5. 

[Βυκκιττ:--Ἴ 0 ἀθῃϊΆ) οἵ Ρείεσ : 1. ΤΊ εἴω: (α 
8 6; (δ) δὴ οδῖ (ρει τγ):; (6) δὴ Ὡ μαι θοτηδ 
Οὐγ86. 2. ΤΏΘ οσοεδίοη οὗ ἰϊ: (α) Ῥεῖον δοϊοποὰ 
ΟἸγῖβὶ αὐαν οἵ, ἴτοπι ἔδαῦ δηὰ ἔγδιν :; (δ) 'Ὲὰ Κορὶ 
δα ΘΟΙΩΡΩΔΏΥ Μὰ (Π6 Θποιἶθ8 οὗ ( τὶβί : (ε) ῥτε- 
ΒυτηρίθοιιΒ οομβάσῃοα ἴῃ ὮΪ8 ΟῚ ΒίΓΟΏρΊὮ δηὰ δίδηῦ- 
ἴησ. 8, Το τεροι ἴοι οὗ ἰμ6 βίη. 1 τὸ τἱοὰ ἰὸ 
ὁπ ἰοιηρίαιίοῃ, ϑαίδη νν1}}} δαϑαῦθ 8 1 τηότο, δα 
ΒίγοΟΏΡΟΥ : ὈΓΌΡΤΟΒΒ ἴγοσῃ Ὀᾶγα ἀθη18] [0 ῬΟΙΌΣΥ δὰ 
(08 ἴο ἱτωργοοδίίοῃ, 4, ΤῊ ται ρ οἰγοῦτ- 
ΒίβῃΟ68: (α) {86 Ῥοσβοι ἰΐι8 4] σ, ἃ αἰδοίρ]ο, δ 
ΔΡΟΒΙ]Ο, ἔα οἰϊοῦ ἀροβίϊο, 8 βρϑοΐδὶ ἕδνοσγῖϊο οὗ (μηβί: 
(δ) (86 Ρογβοὼ ἀφηΐοα, 18 Μαϑῖογ, δῖ Ξανίουῦ δπὰ 
Ἐράδομγον, γΠὴ0 ἰυ8ὲ ὈοΐοΓα δα πΔΒΠοα 8 ἔδοὶ πὰ 
εἶνε Εἷπι ἐπ βδογδιηθηῖ : (ο 116 ΘΟΙΏΡΔΩΥ οὗ δῖξῃ- 
Ῥγοϑίβ, δὰ βογῖρθοθ, δῃηὰ ἰογβ, δὰ ἐμοῖσ βοσύδῃι 
Ὀοίοτο σόα Ῥοΐορ ἀοηϊοὰ δΐ8 Μαδβίοσ: (4) [πὸ {{π|6ὸ 
οὗ ἐπ ἀοηΐα!, Ὀὰϊ ἃ [6 ΒΟῸΣΒ οὗϊονῦ (06 φοχητηυπίοι ; 
(6) (86. ΒΙρα!] 688 οὗἉ {116 ἰοτηρίαίίοι : ἃ τηοσγα αυοϑοα 
οὗ ἃ βουυδηὶ γὶγὶ, ἃ ἀοογιζθοροσ. ΑὮ, Ῥεοίοσ, ΠοῈ 
Ὁ] Ἶ Κα ὑπ γβο ῖ ἀῦὶ ἰδοὺ δὲ {1118 τἰτηθ, ποῖ 8 στοςκ, Ὀυὶ 8 
τοοῦ, ἃ ΡἾ Πὰν ὈΪοσα ἀοντ ΟΥ̓ 8 ὙΟΙηΔἾ8 Ὀτοαῖ, 0 
τα] δυτηδηΐῖν, Ὑοδα βίγοι ἢ ἰ8 ὙΓΘδὶς 658 !---ἰ 
τηοϑὺ οὗὨ ἴῃ ϑαἰηβ᾽ {8115 τβροογα θα ἴῃ βογίρίυγο, οἰνμος 
16 ἔγβὶ ἱποϊΐογβ οὐ 6 δοοι ἀσπίδὶ ὁσοδϑίοτδ οΤο πο- 
6. ἀάδῃ, [,οἱ, δδαιρβοῃ, θανὶ, οϊοϊηοι, Ῥείος. 
Α νολκ ογοαΐυσο τὰν δ ἃ ΒΙΓΟΙσ ἰοιηρίοσ.-.- 6 τα: 
ὉΟΤΕΟΙΥ δα τοροπίδηορο οὗ Ρείεγ: 1. 118 βυδάοπηηρῆβ. 
ΗΪ8 εἶπ ναὰβ8 Παϑ δπὰ βυάάοῃ ὑπάογ ἃ υἱοϊδαὶ μαϑ- 
Βίοῃ Οὗ ἔδασγ, σοι ΓΆΓῪ ἰὸ ιἰ8 βοίἰοὰ ράσροξο, δηὰ 
ΒδῶοΘ τὰ οἢ ΒΟΟΠΟΡ τορομπιοα οὗ 2. ΤΟ τηοϑηδ οὗ 
ἢἷ8 τορομίδηοο: (α) (6 οτοπίηρ οὗ ἃ ςοοῖκ; (ὁ) 
Ομ τβι Β Ἰοοκίηρ ἀροὴ είον πῇ 80 γα οὗἁ ΤΔΘΓΟΥ 
πὰ ΡΣ πος ἢ το) θα ̓ ἷβ πεδγὶ δπὰ ἀἰβϑοϊτοα ἱξ ἰπίο 
ἰθδγΒ ; (6) Ροΐοσ᾽ 8 τοιῃθιθγαηοα οὗ ΟὨ τῖθι 5 ργραϊοιΐοη 
πὶ ἃ οἶοϑα δρρὶϊοαϊίοι οὗ 1 ἰο 115 οομβοίθῃςο. Ἰδὲ 
ΤΒΏΠΘΡ ΟὗἨ ἴ8 τορϑῃίδῃηοο: (α) ᾽ϊ ναβ βρογεῖ, ἦφ τοί 
οτΐ (υενε ἀοἰεί χμὶ δὶτις ἰξείε ἀοἰεί ; ΒοΙϊτατΊῃ 658 18 τηθεὶ 
ΔΗΤΌΘΔΌΪΟ ἴ0 δὴ δῇβ)οιοὰ βρὶτιῖ) ; (δ) βίποογο, ἂς πορὲ 
ὀϊιίοεγῖψ ; (ς) Ἰαβίζηρ; δὰ δυϊάϊησ, βΒῃοπίησ 118 οβεοῖ 
ΟἹ ἰδ6 πἢ01]6 βυθβοαυοοὶ ΠΠἶἔῸ οὗ Ῥόΐζοτ, “ ΠΠΡΙΟΥ 
(γδάϊεῖοι) τοροσίβ, ἰμαὶ οὐοῦ δῇδν, σε δὲ. Ῥοίεῦ 
Βοδιὰ [μ6 ογονίην οὗ ἃ οοοῖς, Βα 611 ἀροῦ 18 κυθοδ 
δηὰ τηουτγῃοὰ : ΟἸΟΙΒ ΒΑΥ͂, παῖ πὸ νῶϑ Ὑοηϊ ἰ0 Γῆβ8 
αἱ τηϊἀπίσης δηἃ βροπμὰ {16 (ἦσο ἰη ροαϊίεπὶ ἀονοίίου 
Ὀαίπγοθ οοο -οτονίησ απ ἀλγ ρος, Αἰ ἴδ9 Ρν 

- 



ΟΗΑΡ, ΧΧΤΥῚΙ, 1-1Ὸ. 

΄ 

60] 

ἷδίβ, προ ἴον ἠο ἰυγῃ ογογυ ἰὴ ἰπίο βαρογβι ΐοη, 
Ὀοκδα (δαὶ ῥγδδίϊοθ οὗ βοίπρ ἃ δοοῖς ὑροῖ (6 ἴ0Ρ 
οὗ ἸΟἸΤΟΓΆ, δηα βίοθορἶοβ, ἂπὰ οἰ πη πο  Υ8, ἰο Ρρυΐ ἐπ 6 Ῥ6ο- 
ΡὈΪο ἐπ πιϊπὰ οὗ [8 ]9 αἷῃ οὗ Ῥοίογ δῃὰ ᾿ΐδ τορϑῃίδῃδο 
ὉΥ ἰμαὺ εἰρυδὶ." (4) Τῇ τερθηίλποθ οἵἨ Ῥείεν ν᾽ὰ8 
διϊοηδοα τι} π΄’ ΟΣ ΓΒΟΓΟΪΠΑΓΥ 2608] ἴον (86 βεγυΐοα 
οὗ ΟἸτἰδὶ ἰο {6 οπὰ οὗ Ηὲβ 116.----Ρὶ 8. ᾿ 

[δἰ ταῖν τοβθοουβ δηὰ ἱμπιργονθσλθηβ ἰὴ Ματ- 
ΤΗΚῊῪ ΗΕΝΒΥ, Οὐ, ὨΟΡΌΒΙΡΟΕ, ἀ. ΟἸμλκκε, ΤῊ. 
ΕΟΟΤΊ, πὰ ΟἾΒΟΡ ῥγδοίῖοαὶ ΕΠ 8.) σοτητηθηίδίογδ. 
Ὗ ὁ δηὰ (80 ἰδϑὶ οὗ ἱμ6 “ Ῥγδοῖίοδὶ Οὐβοσυδίζοῃβ ᾽) οὗ 

ΤΉΟΜΑΒ ΟΟΤΊ: “ ΠΕ ΔῺΥ Βάγο 6] 6 ον ἴῃ ἴπ6 τηοδὺ 
ἀγοδάζι τηδηποῦ, ἰοὺ ὑπο ΤἈϊηὶς οὗ Ῥοίοσ᾽ Β ὕο ΣῪ 
Δ ποί ἀσβραὶγ; δὰ Ἰοὺ ἱποῖὰ σϑοο]]οοὶ ἰΠ6 Οσ Α 
οὗ ΟἸ σίβι, ἃ8 τ,}}} 8 ἐποῖσγ οὐ 531}98 : (παὶ {Ποῖν ἰδδγβ, 
ΘΟὨ ΟΒΒ:ΟΏΒ, δ δυγ ΠἸ80 008 ταδν Ὀ6 ταϊπρὶοα πι|} 
ΟΡ6, Απὰ Ἰοὲ υβ 8]}} ἔγδα ΠΕ Υ͂ ΤΟΙΔΘΙΏΌΟΓ ΟἿ ῥαϑδὲ 
[011168, δηα τηδηϊο]ὰ ἰμβίδποθβ οὗ ἱῃρταϊίἰυὰθ: ὑπαὶ 
ἯΟ ΤΙΩΔΥ͂ ἰΘΟΤῺ ὙΔΙΟΒΙΌΪ 688, ὨυΆΣ ΠΥ, οδυ(ίρη, δαὰ 
ΘΟΙΩΡΔΒββίος [Ὁ ἰῃ6 ἱοπιρίοα δηὰ [8116 η, ὉΥ 106 ΟΧρΘ- 
τίθησο ΟὗἨὨ οΟὐσῦ ΟὟ ὨΌΓΤΆΘΓΟῸΒ σΐβίδ 68, β'}8, δῃὰ το: 
οοΥοτ68."--Ρ, 5] 

Ζ 

ΕΙΘΉΗΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΈΒΌΒ ΑΝῸ ΒΒ ΒΕΤΒΑΥΒΕ -ὐὙΘ 5. ΑΝ ΤῊΒ ΒΙΘΗ-ΡΕΙΞΕΤΑΗ͂, 

ὕπαάρτεε ΧΧΥΙ͂Ϊ, 1--10. 

(Ματκ χν. 1 ; 1υκο χχίϊ, 66--χχῆϊ! 1; Φόομη χν!. 28.) 

Ι ἌΝ οα [Βιυι, δέ] {{π τηοτπὶπρ τὰ8 οοῦια, αἰ {16 οἰ]ο ε΄ ρυϊοϑὺα δηα [{]16, οἱ 6] 618 οἱ 
2 {Ππ ῬΘΟρΡΙΘ ἰοοῖκς οοιηβεὶ ὡραϊπϑὺ 6805 ἰο μὰΐ δῖα ἰο ἀδαίῃ: πὰ σψῇθη {μ6Υ ᾿ιαὰ Ὀουμπά 
3. ἴτω, μον Ἰοὰ λέγε ΔΥ, δηα ἀδνογοὰ πὶ ἰο Ῥοηίϊυβ Ῥι]αῖθ ὑπ6 ρογοσηοσ ΤΏΘη 

Ζιιάηθ, Ποιὰ [780] μια Ὀοἰγαγοα ἦ μΐτι, ἤθη Ὠ6 αν {Π͵0 Π6 ἵν88 σοῃ ἀθιηηθ64, τοροηίθα 
᾿]πι86ὶξ [τορτοιηρ, μεταμεληθείς], ἢ δὰ Ὀτουρἢῦ ἀρδῖῃ [ὈὉτοιρῃῦ 601] (80 ὑπ] ΓΟ Ρΐθοα8 

4 οἵ βἰἶνδγ ἴο {ϊι6 οἰδεῖ ῥσιθδίβ δὰ [{})8] οἱ άθυβ, ϑαγιηρ, 1 αν βίππθὰ ἴῃ (πὲ 1 ἢανθ Ὀ6- 
ἰγαγϑὰ ἰμ6 ἱμποσθης  Ὀϊοοά [1 βιῃπϑα, οἵ θγγϑά, πὰ ὑθίγαυϊηρ ἱπποσθηῦ Ὀ]οοᾶ, ἥμαρτον 
παραδοὺς αἷμα ἀθῶον]. Απὰ ὑπΠ6Υ βαϊὰ, ΔΥΠαὲ ὦ ἐλαΐξ [1] ἴο υ8 7 566 ἰῃοὺ ἐο ἐλαέ [1]. 
ἈΑπά 6 οαϑὺ ἄστη (Π6 ρίθοθϑ οὗ βιῖνϑυ ἴῃ (Π6 ἰδ ρ]6, δηαὰ ἀδρατγίρα [τι άτγονν, οὐ ἸΒο] ας 
οἄ μ᾽πι561[ ἀνεχώρησε]," ἀῃὰ τεῦ [αὐσαὺ Π6Πη06] δηἃ ἤδηροα  τηβο]ῖ, Απὰ {μ6 ομ]οῖ 
Ρῥτιοϑίβ ὑοοὶς {16 β]ν  ῦ ρίθοββ, δηὰ βδια, Σὺ 18 ποῦ ἰανν αὶ ἔοσ ἴο Ῥαῦ ἰθπλ Ἰῃΐο (8.0 ὑΓΘΑΒΆΓΥ, 
υδοδυβα ἰδ 18 ἰΐ6 ρῥγὶοβ οὗ δ]οοά. Απὰ ἰδϑὺ ἴοοκ οουπβεὶ, δῃὰ Ὀουρμῦ τυ (πιὰ [Π|6 
Ροϊυοτβ Ά6]4, ἰο ὈΌΓΥ Βίγαηρσοβ η. ΥΝ μεγοίοσγ ἰμαὺ ξ.6]4 τν88 ς81164, ΤΏ δε]α οὗ Ὀϊοοά, 
απίο {158 ἀᾶγ. ΤΠθη ττᾶ8 {018|16α ἐιαῦ τ Β]οἢ τσᾶ8 βρόκθη ὈΥ͂ 6 ΓοῚΥ [ 6γουλα}}} 7 (86 
Ῥτορ]ιοῦ, βαυῖηρ, Απά ὑθν ἰοοκ {6 ἐπι Γ ΡΊΘο 68 οὗὨ 5] Υ, ἴΠ6. ῥγῖοθ οὗ τὰ ἰμαὺ τγ88 
ναϊαοα [ρτιοθα]," ψ]ιοπὶ ὑπΠ6 Υ οὗἩ {πῃ6 οἰ] άγθη οὐὨ [βγδ0] αἸὰ σαὶ [ργὶοθα, ὅθη. χχχυ!.. 
28; Ζδοεὶ". χὶ. 12, 18; ΦΨΦετγ. χνὶ. 1; χίχ. 12; χχχὶ" 6 8]; ἀμπὰ ραγα ἔδϑὰ ἔου {89 
Ροί οτ᾽  Π61α, 88 ὑμ6 Ἰωογἃ δρροϊηίδα πιθ [10 πη]. 

ἐδ ὁ «ἡ 80 ὧι 
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ὑ Ψες δι-(Τῷ ἡγεμόνι, Ἰετὸ -ὸ ἐπίτροπος, ργοοιγαίον, ν᾿ ἈΪΟ ἢ τγδὲ ἴ86 Ῥσοροῖ οΠδο!8] οἰδιδοῖου δπὰ {{1]6 οὔ 
Ῥιιδί : δυέ ἡγεμών [6 8 πιογὸ ψοπογαῖ ἴογπὶ απ Ὴ ΔΡΡΙ66. ἰο ργοθοηδη}5, Ἰοζδίοδ, ΟΓΥ ὑχσοουγηίοσβ, Ηθηθο ροῦθγο» 
τῊΔΥ ὃ τοϊα! ποά. Ψυϊσαῖο ἀπά Βοκα ἰγωπαϊδίο: ᾿λυρ ον (Ὀπὲ (18 εἰ}|6 ὈοΪοπχοά ἴἢὼ ἰη6 Ῥτγοαίἀαηΐϊ οὗ Βυτίδ {{υΧο Ἰ|. 2λ. Ρι.- 
Ἰαδῖδ᾽8 βαροτίοῦ); Οδδία!ο: ρυϑίονἑ (ἢ ἴῃο πῖάου δοοορίδιυη οὗὁἨ φαγὶνγ Ποιηδα δ ΐδῖοτυ) ; ΤΥπάδ]6, (ονογάδιθ, ΟΥ̓ΒΗΠΊΘΥ, 
Θόπονδβ, Βίδμορδ: ἀδρυέν (πὶ ἐμ16 ἰ6 πδοὰ ὧς ἀνθύπατος, »γοσονιδιοί, ἰηὴ Αεῖβ χῇ!, 1, 8, 12: χνίη. 18; χίχ. 88); 
νὰ ἐγ ἢ ἘΡΟΟΓΟΡΓ (οοττεςί, Ὀυΐ ποῖ 80 ΦΟΏΘΓΩΙΥ ἰπτε }}χ Ὁ] 6 86 σοῦόγ ποῦ); ΤὩαϊοῦ: ζαπαηδεέσονῦ; Ἐπνδὰ δηὰ 1,δῆχο: 

αἰίεν.---ῬὉ 8. ; 
2 γεν, 3. -Παραδούς δἼοοοτϊης ἰο Β., 1. δυτεῖνο ΜΜ458.. 1,δοδτηβαη, [πὰ Ὑτοζο]]1εα, Τιβοῃδηάοτῦ δηὰ ΑἸΐογὰ τοίδίῃ 

ἐδ υϑπαὶ τοδάϊνα : παραδι δούς.) , 
8. Ψυγ, 8.--ἰ1 [6 τροστῖ πὶ ]]16 ἰο τρατκ ἔπ 186 ἰγλωδίαἰΐοη ἴῃ ἀἰ ετοηοο Ὀείσσοοη μεταμέλομαι, 0 ἐλαπρό Ο.6᾽9 δα 6, 

αὐ μετανοέω, ἴο ολαηρθ ὁΉ.6᾽8 πιέπα οΥ }ΈΓΡοϑο, αὐὰ (5 Ὀοτ θοη 109 ΓΟρΡοηΐδηοο οΥ̓ Ῥοΐοσ, ὙΠῸ δ᾽ οττοὰ {Π6 σαι 86, 
πεῖς δίη. δη ἃ [9 σοΐηοσθο οὗ διάδα, νὴ δασπη κ ὈΔΟΚ ἔγομι πο ἐγδοί; οΥ ἴ)6 ρσοὰ)ν βούγονγ ὙΠΟ} Ἰοϑὰδ ἴο 16, δά 110 τγοτὶ 
ΙΥ τοςτοὺῦ πη δὰ Ἰεα 8 ἴο ἄοαίἢ.--- ". Β.} 

«γεν. 4 --ἴπ ῥἷδοο ουὔὕὁἨ ἀθὼ ον (ἐπποσέπί) βοῖῃο πιδῃυδοτίρίδ απὰ ἰταπείαίίομ τὰ δίκαιον (γίρλέδοιιδ), τ ΒΙοΝ Βδα 
του |{π|16 δυϊῃοτί γ. 

ὅ Ψαγ. 4.---[80 ἴῃ δοοοσάδηδο ψἱτἢ {ἘΠ οοποίδο οδγηδίπϑϑ οὔ ἔδ6 Οὐσοῖϊ, δηὰ [ἢ βίαἴο οὔ δπῖοα. “ὙΤμὸ [ΟὟΟΥ ποτγὰβ [ἢ 9 
νοίίον," Βέυνετῖν Ἐσα]ὰ: 2ελ δέρια ἐσίδ πὐεγεθεπε [ὑοϊλοτ : φεγσαξλόπα) μπρολιίαίρε8 δίωΐ, ἀπὰ Οσομδηῖ: 7 δέππεα, 
οἴο. Βυϊ]πσο: 7 λαδὸ σείελίί, εἴα. 7 εττεοῦ ; Τιῖϊρον: 7εῪ λαῦό δες σείλων, 7] αἰὰ οὶ, ν ἰοὺ ἄταν 8 ἃ πίοο ἀϊβηο. 
τίον θεϊσοδη ὉΙΒδθΕΠτΕ αὐτὶ δἰ πηίην, δρὰ ἰ6 βδγθδῃβ Ὀδιίοῦ δβυϊοὰ ἴο ἴμ6 ἐδδο οἵ δυάδα, ὑὸς κε Οδίη δορά βδυ!, δὰ πὸ 
66] 86Π50 οὗὨ δἰπ ἰΐ8617 ἰὼ [18 ΒοΥΤΓΌΪ6 σα} δηα ϑηονγτ γ, απ ἃ ΒῈΠΟΘ Ὧ0 ἴΓυ6 Τοροπίδηςς, ὈμῈ δαγαΩΚ ὑδοῖκ ἰπ ἀἰδιη δῦ ἴγοῦλ 
9 σοηβϑδαϊθποοβ οὗἉ βίη. ΤῊΘ Οτοὸκ ἥμα Ῥρα, Βονογοτν, δυ 8 οὐ Ὀοΐἢ ἰγαπαίδοηδ. Οοπιρ. 18η59 5 ἤγμασ. Νοίεοδ. 
Ὀονοσάδιο οουγζϑοῖγ οὐ ία {νην δγίίο]9 δοΐοτο ἐπβοοονέ, Ὀυϊ 180 οἶβοῦ οάον Ἐπεὶ δ Ὑγοίοβ υπυιοδηϊεὶν ὈγοΗ͂χ ἰ!.---Ρ, 8. 
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ὁ ον, δ. δ ἰρνὰ ἴπγς βίτεδβθ ου ἀνεχώρησε, κπὰ ἐγαησίπέδο: σοῦ δίολ σωγῶοξ (εἰποίεαϊογέθελ ἐπ ἀἐο Οδδλ 329 Ὦμ 
ἔἄπεερ. Νοέεε.---Ὁ. Β. 

ἾΎΥον. 9.--ὐεγοπιίαλ ἰδ Ἰοὰ οὐἱ ὈΥ Βονυθγαὶ εὐγεῖνο λ58, απὰ [α 186 Εγτίλο δπὰ Ῥετδίδῃ ᾿γαπδϊαί όσα. Οοά. 99, δινὰ οἵἴδοτα, 
τεδὰ Ζαχαρίον. [(υὰ. 92 1. δὴ {πίρυϊον ΜΆ. οὔ ἔη 9 οἰουρηῖϊδ ΘΟΌΓΟΓΥ, δὰ σὴ 1) ΟΓοίΌΓΟ ΒΑΓ γ οἰδίτη ΔΆ δοιδοτί ἐς, 
Οὐ ἰμα αἰ συ ΠΥ οὐ 189 ἴγιο τοδάϊης, 466 τ. χες. Δ᾽οίδε.---Ῥ, 5. 

δψον. 9.--[80 Οουδηῖ, τὴο κυθοιτἴὸ5 »γέοσξα ἴὺὼΣ ταϊμεσ, ἴο τοίδίῃ [ἢ  ψοτθαὶ οσττεεροηάθπεο Ὀειπ θη τέσ δβη 
νυ ίοεα δοίη ἴῃο Οτοοὸκ τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένον. (ον. Εννδϊἀ, τ δο ἰγαπδ]αῖοβ: σὅεπ Κελαΐς α686 (ὁ δεςλᾶϊε. 
ἐαη, τοείολόη δολαίσίει, οἰς.---Ἰ, Β.] τ 

θεν, 10.--τᾷΣσνν ἐταξέ μοι, οἴϊηον σρροίνμεα [0 Ὥγδ, δ ΒΟΥΡΥΦΏΟΥ δηὰ Οὐπαπίὶ Ῥγόροβθ, ΟἹ ἐοιηπαη δ φηῖ το 6, κ8 
ἘΟΥΕΕΕΙΒ ΕὙῚ Το σρροΐιξφα πι6 οὗ ἰδ Αὐἱμογίτοὰ Ῥογδίοη ἰδ δι δοο ΡΓ[0]. ΟὗἨ Ὡποῖδοσ τποαδίης. ἼΒ08 εοττεεῖ οἰ 
χχν !, 16.--Ρ Β. 

ΒΟΔΓΟΟΙΥ ῬΓΟΡΔΌΪΟ ἰδδὲ ὑπο γ που]ὰ Βᾶνο οοπάιυοίοα 
ἘΧΕΟΘΕΤΊΘΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΛΙ, Ηΐτ, Ὶ1ἢ βασῆ ΤΟττη δ] 1168, ἔσομαι {86 ᾿Υβου- Ομ τ θοῦ 

ἴο ἴη6 ὌΡΡΟΡ 884}} οὗ {πὸ ΠΙρὮ-Ῥτοβι Β ραΐδοθ. Ας- 
. ΨοΡ 1. ὙΜΈΘΣ ἴδο τλοσυΐη κ᾽ τσ885 οοσοο.---ΤῊ ] οοτάϊηρ [0 1Π6 Τα]τοσι, βοῃίοῃοο οὗἨ ἀοδῖμ οου]ά ΟὨ]Ὺ 

ἔοττοαὶ τηοοϊηρ οὗ ἴπ6 σουποῖ] τηυδὲ μαναὰ ἴα η 016 06 ͵  6 ργοπουποορα ἴῃ {16 ΟΘ΄ αζίζὰ ([λ8 σου ΠΟ ἘΉΔ1) οα (86 
δἴϊον δἷχ ο᾽οἰοοῖς ἴῃ {πὸ τηοτηΐηρ. Τῆο πἰρῆὶϊ οἵ ΗΪδ8  ἰοτηρ]θ-τηουπίαη). ες Ετῖθα 60, Ρ. 97 (πο, Βοπ- 
Ὀοίγαγαὶ ἰηϊο ἴΠ6 ᾿δηη5 οὗ (ἢ Ὠἰσἢ-Ὀτίοβίβ τὰ8 ραβί, [ οὐοῦ, αἰθβίϊοηβ (Π6 Τοοττεοίμοββ οὗ (818 εἰαϊεσαθηι). 
δηὰ {πο τηοτηΐηρ οὗ ΗΪ5 Ὀοίτατα! ἴο 1πη6 θη 65 Ὦδαὰ ] Αἱ ΔᾺΥ ταΐο, ᾿ξ χουϊὰ ΔρροαΣ ἱπάϊβρθηβαο {μδὶ ἃ 
ἀαπνποὰ. Τῆδ ἀδοά, οοπιηρηοοὰ ἴῃ (ἢ6 πἰρηϊ, νγὰβ [ [οστηαὶ τηθοιϊϊηρ οὗ 1πΠ6 Κδημοάγι βῃου αὰ δβδοσηῦϊο 9 
δ! ΠΟΙ ΘΏΓΥ ἀονο]οροὰ δηα τηδίυγοα ἴο "6 Βηϊδβιδᾶ ἴῃ [ οχ 16 ἰΘρ]6- τπιουπίαϊη "ἢ (7 εὗτη “δι, ἰὶ. 8, Ὁ. 1786). 
αἷοαν ἀαγ- ρϊ.---ΑἹἩ [86 οἰέαδέ ὑχίϑειϊβ διὰ ἴδ Οπ α ρα διὰ [ραβί- ἀδγβ {πὸ Ξαηθατίῃ χηοὶ ἴῃ δὴ 
οἱ οσβ οὗ ἴῃ ῬΘΟΡ]6 ἴοοῖὶς οου86].---Τ 8 τοθοὺ- [ἰ υποογογοά βρδοθ, ἩΒΙοἢ πτὰ8 οποϊοβθὰ ὮΥ ἃ πα]], ἴῃ 
ἵπρ οὗ [ῃ6 Ναμῃοατίη, πο 1 ἀοβοῦῖθοβ ἴῃ ἢΪἷ8. ἴΠ6 ν᾽ Οἱ ὨΣΥ οὗ [π6 οουγὶ οὗ ἰῃ6 ττοτηθῃ, δπὰ ποὶ ἰὴ τη 
ἀὐοβροὶ, τγβ ἰπίοπηάοαὰ αἱ (8 δι) {ἰπηθ ἰ0 τηϑοὶ ἃ}} (δ Ζ 1. [π ΟΓΟΪΠΟΓΥῪ οἰΓουΓβίδποορβ, ᾿υὐΐοῖδὶ τοιοῦ 
[86 ἔογτη8 οὗ Ἰανν, απὰ ἀο δ η 6}. ἰ0 οχρ θδβ ἐπα ρσρτοῦσμθ, ποσὰ ποὶ οαττὶοα Οἡ ἀροη {86 ΚΑ Ό ΔΙ Β-ἀαγ. “Πρδποο, 
ΟΥ̓ ἴπὸ οἤδγρο ἀραϊηβὶ Φοξυβ. Βυϊ, ΔΒ 6 Ὦδυθ ἃ]- ποῖ} δια ημθηρ [Π6 δια !οα Βοτ Ὀ]δηςο οὗ Ἰερα]ῖς, ἰδ ς 
ΓΟΔΑΥ δβοθῃ, ἴῃ μοϊπὶ οὗὨ ἴδοις, ἐδ ΟὨ}Ὺ δογυοὰ ἴὸ θούογ) ἩΒΟΪῸ ργοσθάϊινα 188 ομαγδοίοσζοα ὈΥ ἱττορτιίατὶτν ἀπὰ 
{μο56 νἱο]δτίοηβ οὗ ἴ|ὸ ἴδνὺ ἰπίο τ πο (μοῖρ τθοκ]οβθ  νἱοϊδηςα.᾽" ὙΥΙΟΒΟΙἤδυβ, Ρ. 211. 
ἔδπιδιλοῖβαι παὰ ᾿υγτῖθὰ Ποῖ. Οπο οὗὨἩ ἴδ τηαΐὶη οὉ- Το γνὶϊ Ηἰἶτα ἰο ἀοθδίῃ.-- -ἘῈῸ τοβοϊυϊϊοη δὰ 
οοι οὗ 6 ϑαπῃρατίη ΠΟῊ τγᾶϑ, ἴὸ ὑγοβοηῖὶ (Π6} ὈδΘῺ ΠΏΔΙΥ 1 Κο ἀυγίηρ (Π6 πἰρηϊ, ἀπὰ τοῖν ῥγεῖ- 
Οἤαῦρα ἴῃ βδυοῦ ἃ Ἰ᾿ίρῃϊ ἃ8 ἰὸ οὐρα ῬΙϊδία ἴο ῥσγο-  οπὺ οδ᾽]θςοϊ νγὰβ ἰο ραὶ (μαΐ βοηίΐοῃςε δπὰ ἰδ ἐβασρο 
ΠΟῦΠΟΟ Βοηΐρῃοο οὗ ἀραῖῆ. ΑΟοΟΓαΪΏΡΊΥ, (ΠΘῪ δρτοοα | δραϊπδὶ ΨΦεβὺδ ἐπί ὈΥΌΡΟΓ ἔΌΓΡΩ, 88 ἃ τποδὴ8 ἰονρατὰ 
οὔ ἴδ [ΟἸ]Ἱονίηρ οουγβο οὗ γγοσοάυτο: 1. ΤΊΥ ἀ6-] ἰδ ομ4 ἴῃ νἱθῦν. 
ταδῃἀοὰ {δ 6 αὐβοίαϊο σοηβιτηδίίοι οἵ {πεῖν οὐσῖι Β6ῃ- γεν. 3. Αῃϑὰ θὰ ἴδον δὰ Ῥουπὰ ἘΠ το, 
ἴφηςο, πὶϊμουὶ Δαν μοσ ἰηηυΐγγ ἰπῖο τμοὶγ ῃγοοοράϊηρϑ μον Ἰεὰ ΗΠ σα ἀτσὰν.--Τῆον Ὀουπὰ Πίπι, τον 
(Ψομῃ χυὶϊ. 80). 2. ἘΔΙΠηρ ἴο οδίδίη {πῖ8, {ΠῸΥ δο- 1  ΠΘῊ ΤΠΟΥ ἤτβὶ βοϊζοὰ Ηΐτη (χχνΐ. ὅ0 ; Φόδ συΐὶ. 13). 
ουβοὰ 658 848 Κὶπρ οὗ [86 68, ἐ. 6.,) 88 δ οββίδῃ, ἰῃ } Τθ86 ἔοι (6 γβ Ηθ δ]50 81}}} θοῦ Ὑθοπ Ἰεα ἔγοζω Αππαϑ 
(86. Δα δἰ στο, ΒΟΤΉ]- ΓΟ ρου ἀμ α 90 π)}- 0} 1108] ἀοΏδα [] [ὁ Οδίδρθδλβ (Φομ χυ][ῦ. 34). ὙΏΟΥ δορί 0 ματὸ 
οἵ (μαῇ π|6. 8. Πρ εἰρευταϊῃ ἰο Φοἢπ) Φ6βι8 τὸ- [ἰ ὍΘοη τοερονοα ἀυτίης Η]8 ὀχδτηϊπαίίου Ὀοίοσς ( αἷδ- 
Ρυάϊαϊοα τῃ6 ΡΟ  ἶο8] ομδγδοῖοῦ οἵ Ηΐ8 Κἰηρσαοπι, (ΠΥ 1 Ρμ88. Αἰϊον ἰῃαὶ (ΠΟΥ͂ ἀρ ΘαΓ ἰο μβανα ὈΘΘῺ ἀραὶη ρυΐ 
Ργοίοιτοα δραϊηδὶ Ηΐτὰ 86 οἤατρα οὗ τηδκίησ ἴπ6 τὸ- ἰ ὕροὰ (86 ογὰ. Νον {ΠΟΥ Ῥγοςθοᾶ ἴῃ ἃ ΒΟΥ ([0Κ6) 
Ἰϊσίουϑ οἰαῖπι ἐμαὶ Ηδ τγαὰβ 1ῃ6 ἥοῃ οὔ ἀοα. Βυῖΐῖ ΑΒ ἰο βαπα οὐοὸν 10 [Π6 Βογλδι Ὀσοουγδίοῦ ΗΪ πὶ πΒοϊη 
ἴα οἴἶεοῖ οὗ 1Π15 ἀοουδαιίίοῃ ῥγονοᾶ ἴΠ6 υϑγσγ ὀρροβῖίδ | ἰδοὺ Βαὰ οοπαἀφηηθά. ΤΟΥ οδ]ουϊδίς ἃ ὩΡΟοῺ ρῥσγοάυε- 
ἔγοση Ὑμαῦ ΠΟῪ "Δα χροοϊοα, {Π6Ὺ τοιυτη θα το ἴδ | ἱπρ, ὈΥ͂ (ΒΟΙ͂Ρ ζοττῃ δ] ργοσοβείοι ἰῺ ἃ ὈΟΑΥ͂, 80 δαεὶν ἴῃ 
ΡΟΪΔ Ἶς 4] οἤδγρο, μον ἰὨγραϊθηΐηρ ΡΙδῖΘ τὶ} Ἰαγίηρ 186 τηοτἰηρ, δὰ {παὶ οἢ {16 ἤτβί ἀδὺ οὗὨ ἴῃς ἤδασι, 
Ὀοΐοτα [06 Επωροτοῦ (86 ἔδοὶ ἰῃαὶ Φοδβιβ μδὰ τηαᾶο | (86 ἱτηρτοβϑίοῃ (μαὶ 96 δι ἢδα σοχησοϊ δα δοηθ ἔδαγ- 
ΗϊΏ80} ἃ Κίηρ. Νὼὸ ἀουδὲ (ὴ6 σϑῆθγαὶ οὐ] μα οὗ [Ὁ] δπὰ υπποαγά-οὔ οὐηθ. ἘῸγ (88 ΡΌΓΡΟΕΟ {8πὲγ 
[18 ῬΓΟΘΘΔΌΓΟ ττὸ8 Ὀἰδηηοα δηὰ βκοισῃρα ζῃ ἰΠ6 τηϑοῖ- [ἰ ΠΟῪ ρμαὶ ΗΠ) δραὶη Σὰ ἰεἰΐοτβ. Βεαι θα, {8 ΘΒΣΪΥ 
ἴῃ οὗ 6 Κδηποάσῃ. ΟΥἁ δοῦγβο, ([Π6Ὺ δου] οἱ παγο | δῃμὰ ροιηρουϑ ῥγοθοδβίου ποῦ ὰ τοηὰ ἰὸ (οΥτι Ὑ τ86 
ἔογοβοθῃ ἰμαὺ Ῥί]αὶα Ὠἰτηξο  που]ὰ οδον (ποσὰ {πὸ | ἔγίο μα 8 οἵ Φθβυβ διωοὴρ {86 Ρδορ]ο, δηὰ ἰοὸ δπιϊοραία 
ΤΊΘΔΏΘ ἴ0 ΟΥ̓ΟΓΟΟΠῚΘ ᾿ΐβ Ορροβὶ το, ὈΥ βοί(ἴπρ Φοβυβ [ ΔΩΥ ΡΟΒΒΙΌ]6 ππονοιηθηΐ ἴῃ ΗΪΒ ἴανοσ. [1 Ῥι]αίς μδὰ 
δα ΒΑΓ ΌΡα8 Ὀοίοτο ἵμοῦλ οὐ [6 δδιηο Ἰ6γυοὶ.--- }} 1 ὁμο6 βοηίοῃορα “6518, {ΠοΓα που] 6 16Ε8 οαϊδο ἴογ 
πο Ῥῥτεαπῖβ, θ]οσβ, διᾶ εουῖρ68.---ἰ Μαι τ Πονν τηοῃ- [ ΔΡΡτοξιθηβίου οἢ {Π6 ΒοΟΙῸ οὗ ἃ ρορυϊαγ ἰυσαυ]ξ. “ΤῈΣ 
[008 ΟὨ]Υ ἰη6 γβί ἵπνο οὗ {π686 ἴἴσοο οἴδϑβοα, Ὀὰΐ [ Ῥγοοσεοββίοῃ οὗ (ῃ6 βαῃμοατιη Ραββοα ἔγοσα ἰμὸ σΟΌΠΕΙ]- 
Τακο, οἷ. χχὶὶ. 66, δα ἀβ 8180 {116 βου θε8.---Ῥ. 5.1 “Β6- ᾿ ομδιη ΠῈΣ  ΔΟΓΟΒΒ ἰῃ6 ἰοιηρ!ο- ηουπίαΐῃ, ἴῃ ἃ πο μοσὶς 
εἰάοβ ἰμοῖτ σοσητοοι μαῖϊτοα, ὁδοῦ οὗὨἉ ἴΠπ6ξὸ ἴἤγοα οϑίαϊοβθ αἱγεοίίου, ἰοπαγὰ {86 ρδϊαςο οὗ 106 δουθγῶοσ, τ πο ἢ 
δᾶ {ποῖν οὐτπὶ ΒρΡ6ΟΪα] ταοὐϊνα ἴῸγ μοβι ΠΥ ἰο {π6 ἱμοτα, ᾿᾿ΔΥ αἵ 18:8 ποτίπογῃ Ρᾶ5ο οὗ [ἢ 6 ἰοτρ]ο-ἰηοπμαῖπ. 45 
ΤΏ »γέεδίϑ οτο ἱπαϊσηδηί (Πα Ηδ που α ἸΔΥ ργοαῖοσ ἰῃ Βουβθ οὗ ἰμθ Βιρῃ-Ρυϊοβὶ 8 εἰϊυδίοα οὰ 18ε 
Βίγοϑβ οἢ ορϑάϊθηςθ [ἢ8ῃ Οἡ βαογίῆσο : [Π6 εἰώογ8 ὍΛΟ ΠΟΥΓΠΟΙΏ ΒΙορα οὗἁἩ ἴ0.86 ὕρρον ΟἿΣ, οσ οὗ Μουπὶ Ζίοα, 
οὔιηιἀ δὰ μὰν Ηδ ἱπαροὰ ὑγδαϊἰοπα)ίερα ὈΥ {μ6 δίαπά-  ἀΒὰ ἃ ἸΟΠῪ δοῦν Ἰοα δότοδβ ἴΠ6 ΨΆ]]ΟΥ͂ οὗ ἴῃς Τττο- 
διὰ οὗ τονεϊδιίοῃ ; [Π6 δογίδοα, ιἰῃὺ Ηδ οοπίοπαοά [ Ῥέη, οοπηροίηρ; {86 ἰοτηρ]ο-τουηίαϊη 1} Μουηϊ 
δραϊηδὶ ἰδ ὸ βογυίοο οὗ [πὸ Ἰοιον ὉΥ ἴΠ6 βρὶγὶϊ οὐ ἴδμ6 ! Ζίοῃ, ᾿ζ ΒΘΟΙῚΒ Ῥγο Δ 0]6 ἱμαὶ Φορυβ τηδύ, υεΐογε (Πδῖ, 
ποτὰ, [ἴῃ ἃ ἰδουβαηὰ ἀἰογοηΐ τπαυβ πα (ΠῸῪ [ο]0 3 πᾶσα ὕθοα Ὀτγουρλὶ ἴῃ ἰογτηαὶ Ῥτοσοδδίοι δοτοδβ (8 
ὑδοῖν ργολυάΐοοβ βῃοοκοα, δῃὰ ποῖ δι ὈΠΟ απ, Πρ ΔΙΟΒΉΔΥ ᾿ῖ9 1π6 σου οἰ ΕΟΠΆΥΩΠΟΣ ΟἹ 16 ἰεσὰ- 
Ῥγΐάβ δυμ]οὰ. Αἱ Ἰαδὺ ἴπ6ὸ δοὺγ οὗ τούθῆρα δὰ, ρ] 6: τηουμί. Α.8 7 ΙΩΔῪ δδβιιη ἴῃ Ποτοα, 1πΠῸ ΤᾺ] ΟΣ 
Θοη6. ΤΏΩΒ ἱδμογ ἰοὰ Πίμ Ὀοΐογο ἱμαῖὶγ βυργοιηο : οὗἩ ἀ8}1106, στοβί θα, αυσίηρ 18. δίδυ αἱ Φεγαξδίειω, ἴὰ 
οουῃοῖ. ΤῈ ἰδηρυασο υδοὰ ὉΥ [ΚκῸ (χχῖ. 66) : {86 ρΡα]ᾶςο οὗ Ηοτοά, να] οἷ α]50 βδίοοα οὶ 86 ποιοῦσι 
ΒΟΘΙῺΒ ἰ0 ᾿ΤΩΡΪΥ δαὶ {Π6Υ Ἰοὰ “οδβι8, ἴῃ ΤΟἸΤΩΔ] Ὀγοσοβ- : ΒΙ0ρ6 οὗἉ ίουῃ! Ζίου, “6508 τουδὶ αὔογπατγαὰ πᾶνε δραὶῃ 
βίοι, ἔγοπλ (ῃ68 Ῥαῖδοθ οὗ {16 1} σ]-ργίοδε ἰηῖο π6ὸ Ὀδοη Ἰοὰ ἔτοσῃ 86 }18}} οἵ ᾿μαστηεηῖ, ο (86 ἰοτωρὶθ» 
ΘΟ Οἱ] -Ομδτλθοσ, οὰ ἴδ6 ἀγοὰ οὗ (16 ἰοτορὶο, [{ ἰβ 1 τηουῃί, δούοδ ἰμδὺ ΔΡΟΝΓΑΥ δμα  δοῖκ---ἃ Βρεςοίδο}θ 

ὔ 
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οὗ ἱσπουιίηγ δηα ποθ." (Ετοτα ἰδ6 δυϊμονβ ζεδοπ 
«εκεί, ἰϊ. 8, ». 1602.) 

Απὰ ἀοϊνοχοα ἘΠῚ τι.---ΤΊιο οτἱ κίηαὶ παρ έδω- 
καν σοὨ δίῃ 80 Δ] υϑίοη ἰο 6 Βοοοῃᾶ στοδὶ Ὀδίγαγ- 
δὶ οὗ 86 ϑανίουυ. “αἴἶἴον Φυάδα Ὀθόϑῖηα δ ζοσηδῃ 
Ῥτονίποο (ροὴ ὑπ ἀοροβίου οὗ Κίησ Ατοποὶδυβ), 
1806 ΚΒβδρῃθανίῃ ἼῸ Ἰοπρον ροββοββοὰ πὸ 28 οἱα(ίδ. 
Οοιρ. ΨΦοῖη χυἱὶ. 81." Μογονγ. 

Ῥομδυβ ῬΙ]αῖθ.--- ΤΠ βἰχο! Εοτηδῃ ῥγοσυγαῖΐου 
οὗ Φυάξα, δηὰ βυοσοβϑον οὗ Υ αἱουίυβ ἀγαΐυβ. Ηθ δεϊὰ 
«8 οδσα ἕο ἴθ γϑαᾶσγϑ ἀὐυγίηρ [86 τεΐψη οὗ ὑπ6 Ετὰ- 
στοῦ ΤΊ θοτίυβ (Φόοϑορη. “«πέὲφ. χυὶ!!, 4, 2). ΗΒ δι) ὶ- 
ἐΓΆΓΥ σοπάποϊ, Βοτονοῦ, ἰοὰ ἰὸ τοροδιοα τἰβίησβ οὗ [6 
ὅενβ, ποῦ ἢ ΒΡ γοβϑοά ΟΥ̓ Ὀ]ΟΟΑΥ͂ πηθαβυγοβ (}0- 
ΒΟΡΉ. “πέϊφ. χυὶὶ, 8, 1: 126 Βεῖϊο μά. ᾿ὶ. 9, 2). Ηθ 
8 δοουβοὰ δοίοτο γ᾽ 16] 1ι8, ἴμ6 Ῥγβθῶθβ οἵ ϑ'γτίδ, 
ὙῸΟ ἀοροβθα δῃὰ βοπΐ Ὠΐτῃ ἰο0 οτηθ, [0 ΔΏΒΥΓΟΡ Ὀοίοτα 
186 Εταροτον ἴον Ηἷ8 δΔατηϊηϊϑίγαιϊζοη, Ηθ νγ͵ὸὼὸ8 ρσοθδ- 
ΟΌΙΥ ἀοροδβοά ἔγοσμ ἢἰ8 οὔοθ [ἢ ΒΆΣ.6 γδᾶν 88 Οδίδρ 88 
ἔγοταη ἰμ6 ρυεϊοδιοοὰ---ἰη 86 Ρ. Ο. (εν. ίοημ.). Αο- 
οοσαϊησ (0 Ευβοῦίυα, ΗΠ δέ. ᾿ τοῖο. ᾿ὶ. Ἴ, δια [π6 ΟΛγοηῖο. 
ΟΥ̓ 186 ἢγβι γδαγ οὐ Οα͵α5, 86 δοχωγα 64 βυϊοϊάθ ἀὰγ- 
ἴῃς {μα ταΐρτι οὗ Οδ᾽ι5 ΟδἸρυ]ὰ, Τὴ ορίῃϊοι θηΐου- 
ἰαϊποὰ οὗ τη ΟΥ̓ ἴῃ ον 8 γγὰ8 δδδοιοα Ὀγ ἐμοὶν ἔδηδι- 
ἰοΐβια οἱ ἴπ6 ομα Ὠδῃα, δῃα οἱ ἴπ6 Οἰον ὮὈΥ [118 ῥγουὰ 
οοπίοτηρί οὗ (86 Φον δ πϑίίοη. Ηρ Δῆογαβ ομδ οὗ 
ἐπηο φαν οὶ ἰμϑίδῃ 68 ΟΥ̓ ΤΠα΄ δηίασοπίβτη θοῦ θη {116 
Ἐοτθδη δὰ ποαίῃθῃ βρὶγἱῦ οὗ 186 ποῦ δὰ Ψον 88 
ἑδυαιοἶβη Ὑ ὲοὶ, ὉΠΘΟΣ [6 δαρλϊηϊβιραι ο οὐ ἢΐ8 
Βυσσοβϑοῦβ, δἰιαϊηθα δϑιοὰ ἱησΘ 86 Ῥτορογίΐοηβ, δὰ 
αὐ ἰαδὶ Ὀυτδὺ ἔοσί ἴῃ ΟΡΘὴ τὺ (Ὁ ἱπαθροηάρῃςο. 
ΤῊ6 Ὀϊιίον δηὰ ἀογίβῖνο σοῃιθιηρι που 8η 688 π ἱοἢ Π6 
ουοῦ ὧπὰ αἀρσαΐῃ αἰβρ!αγοά, δὰ ἰο ἰγθαιθηΐ οοηϊοίϑ 
πὶ ἴῃ Ἰοδά ον οὗ {11 Φοῖνα, ἴῃ τ] οι ἰμ6 ΟΡΦίπαιο 
ἀοιοττοξηαιίοη ἀπὰ ουπηΐηρ οἵ {Π6 ἰαϊίοτ ξΈΠΘΙΑΙΙΥ 86- 
συγοάᾶ {Πα Υἱούοσγ. Τ 8 ἀνογβίοῃ ἴοὸ ἐμ6 ὅθ νγ8 τη θ 
ἐξ οαϑίον ἴον Ὠϊτὰ (0 ἰδ |κα ἃ ἕδνογδ]δ νίονν οὗ [6 σαυδο 
οἵ Ζεβυ38. Τὸ {88 τωυϑὲ θ6 δὐάοά, {ἰῃ6 ΤΔΟΓΆ] ᾿τρΓο8- 
βίοῃ ριοάαυορα ὈΥ̓͂ [Π6 ῥόγβοὴ οἵ Ψ6βιι8, [6 το ΡΊΟ.Β 
απὸ ὙὨσὴ 1ῃ6 τηγβίοσίουϑ γο]σουβ ομδγαοίθν οἵ 1ῃ6 

' Μοβϑίδῃ ονοκοά, ἀπὰ ἴθ ψαγηίηρ οὗ ὨΪ8 ψῖΐδ. Τὺ ΠΟΥ 
16 ἰηβθυσῃοα οἵ Β ἢ} ἔθ ηρ8, ἢ6 γα α τη ἰβίδ Κα Ὁ }]8 
οἴδοτίβ ἴο νι ἀνὰ Ὗ “688 ἔσουχ {86 σρῆροδηοο οὗ ΗΪ8 
δῃοσαΐοϑ, ΝΠ 086 σα 8 Δηα τοί ν 68 ἢ6 Θ451}Υ Γοδα, ΟΥ 
αἱ ἰοδϑί βουσιῦ ἰο ἀνοϊὰ πανίηρ ΔΗΥ ρματὶ ἴῃ Η]8 60η- 
ἀδηιηδιΐοη. Ηρθησο Πα βοΐ Ψ68085 ἰο Ηδοτγοά, ρμἰδοοά 
Ἡΐπι βἰάθ ὉΥ͂ βἰ46 ψῖἢ ΒΑΓΑΌΡΑΒ, ΒΟ] ΘΙΩΠΙΥ γαϑηθα 
Ηἷ8 δβαηάϑ, ργοβρηϊθα Ηΐῃ ἴοὸ (86 ρθορὶδ δῖον Ης μαὰ 
Ὅσοι βοουγροα, εἰ6. Βαυὺ Β6 γὰ8 ἰ00 ΕΔ Κ δηὰ υπ- 
τἰσμισουθ ἰ9ὼ ῥγοπμοῦηοο ὙΠαὺ [6 τηυβὲ Βαᾶγθ [6] ἃ 
τὶ ίθουβ βουΐθῃςθ, δηἃ ὈΟ]Ϊγν ἰὼ δᾶθογθ ἴἰὸ ἰδ ἃ8 ἃ 
τηδίίον οἵ ἀμὶγ, ἰῃβίαδα οὗ γοϑογίίηρ ἴο {8686 Ὠυπλοῦ- 
Οὐ ΡΑΙΕΓΥ ἀσνίςοβ. Ηθῃοθ 8180 ἢ18 οατηδὶ δηα ἀον]]- 
188} νυϊβάοιη νυχὰ8 ονοστοδίομοα ὈΥ͂ {}10 ΒΌΡΟΣΙΟΣ ΟΠ Ὡρ᾽ 
δηὰ 8.{}}} οὗἩ 1πμ6 Φ6 15} ρυοϑίῃοοα, Ῥ ]αῖθ ΤΩΔῪ Βαυν6 
88 ἃ ἴγρ6 οὗ 1ὴ6. οοτωρίοῖθ ὉπὈ6] οὗ, νον] ἢ γ-τηϊπἀ6ἀ- 
658, ἀπὰ τροΓΆ} }Υ ἱπιροϊομὶ οἰ" Ζαιίοη, οἵ [Π0 δηοὶοηὶ 
Οτοοῖς δηὰ Βοιλδῃ ποῦ]. Αοοογαϊηρ ἴὸ ἴ.6 ποτὰ οὗ 
{86 οτὰ ἩΪπΙΒ6ΙΕ, ΡΙαῖο γαὰ8 συλ ιν, Ὀυὺ 118 Εἴη 88 
1655 {π4ῃ {Ἐπὶ οὗ ἰμ6 ῥγοβίμοοα πιΐϊοῖ δὰ ἀρ] γοτοὰ 
{6 Ομ τι ᾿πῖο 818 Βαηαδ (ΘοὨῃ χσἶχ. 11). Οτγαϊμδυῖγ, 
ῬΠδα Δρρϑᾶγβ ποὶ ἴο ἤδῦθ ὈΘΘΏ 80 γἱοιαἴηρ, ῬὮ1Ο, 
ἱεσαίίο αὐ (ἰῳ. : “ΗΪβ ἀἰδροδι[οη γγὰ8 ἀμυ]οἸ αἴπρ, ὨΟΣ 
χὰ δα τπον66 ἴ0 ἸΘΏΐΘΠΟΥ͂ ἰοννασαὰ ἀαγίησ τη] οἴδοίονβ.᾽" 
ον {πὸ Ἰἰϊογαίαγα δπα Βἰβίουυ οἵ Ῥι]δίο, σορ. ΠδῃΖ, 
{πιυ. Ἰγοτίογδιιοῖ, δὰ οτάέδως δας. ΟἹ 1}16 ἀθ- 
ἴοποο βοῦ ρ ὈΥ ξοιηθ τρί ογϑ ἴῸῦ ῬΊ]αῖο, δες Ηδυ- 
ποῦ, Οὐ. Ὁ. 484, ποίε. Αἴδα 4180 Θβρθοίδ! γ, [αν δῖογ, 

“ Ῥομίδ ίαίε, οΥὙ Ηπιαπ Ολαγαοίεγ, ἐπ αἱ ἐδ 
Ῥλαξο8.") ἍΜ ΊΝΕΒ, ατὶ. Ῥίαίε [απὰ οἴδον ΒΙΌ]. ΕὩ- 
ογ610Ρ.]1. ΤΩθ δροοσυρμδὶ ἰδοβ. οοπηθοίθα 18 ΕῚ- 
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Ιαίθ ἂἃγθ σεοογάρα ἴῃ ἰῃο “"“εία ὲἑαί,") ἸΤΏΘΥ δγ 
οὔα ὑποίο]α ομαγδοῖογ: 1. Ὁ ΟὮ 88 τόσο ἰηνοηϊοα ὉΥ͂ 
ΟἘ ΓΙ β Δ }5 ; 2). Βυ ΟὮ. 8 "ογο ΟὗὨἨ ὨοδίΠοη ΟΥἹρίη, ἀθίασω- 
ΔΙΟΣΥ ἴῃ (Βοῖὶν παίαγο, οἰγουϊαίοα ἴῃ ἴἢ6 Β0Π|0018 ὈΥ͂ 
ον οὗ Μασίτηίΐηυϑ δρουῦ (86 ΥοᾶΡ 811. ,ὲ6 Ηρθυ- 
ὭΘΓ, Ὁ. 427. Τῇ ἰηϊγοάποίοι οὗ “ Ῥομίϊυβ8 ΡΙ]αιο᾽" 
ἰπ ἴδ6 Οτοθὰ βῆονβ [δὺ ἴῃ 86 ταϊηά οὗἩ πὸ Βα τοὶ 
Ὧ6 τῦῶϑϑ τοραγάθιὶ ἃ8 γοργοβοητηρ {π6 δῃοϊθης που]ὰ, 
δΔηα ἰπ ρΌΠΕΓΑΙ [86 Βρὶ τὶν οὗ {π6 στ ου]ά. 

ΤῺΘ φονϑσμοσ, ἡγεμόνι,---ἰ[ῃ6 τηοσο ροηογαὶ 
ἴοσωΩ. ΤὮΏΘ ΤΏΟΓΘ βΒρθεΐαὶ ἀοβίρηαϊίοιυ οὗ {πὸ ΟΥ̓ οΘ 
ΜΔ ἐπίτροπος, Ὠι᾽οσμγαΐογΥ. ΜΉΘ: “ΤΏ οΠῆ- 
οἶδὶ {{π|6 οὗ »γοσωγαίοῦ οὐ ἐραγεῖ, ΔΒ ρίνοῃ ἰο {86 
οἰἱοίβ οὗὨἨ δαγωϊηἰβίγαι: 0}---- ΟΣ Ο]Υ Βοϊηδη ΚΗΙρΡὮὨἰβ 
-- το πόσο Δρροϊπίϑα δοὺς ἢ [6 ροΟνΟΓΏΟΣΒ ὈΟΙῺᾺ 
οὗ ἐρογίαὶ δα βοηδίοτίὶ ργουΐῃοοβ, δηἃ ποθ ἀυ γ 
τ 8 ἰὸ αὐἱθῃὰ ἰο {86 τούδῃθθβ οὗ (ἢ ἐπι ροῦΐδὶ ττθδ9- 
ὉΤΥ͂, Δηἃ ἰο ἀφοϊάθ οἢ ἃ]} Ἰοραὶ χφιυδϑιϊοηϑ οομπροίοα 
ὙΠ 10} {118 ἀσραγίηθηῖ. Οὐ ΟΑΒΙ ΟΏΔΙΪΥ ἰΠ6Υ οσσυρ!οά 
{6 Ρίασα οὗ ΠΟΥΟΓΏΟΡ ἰῃ ΒΙΏΔΙ1ῈΓ ὈΤΟΥΪΏΟΘΒ, ΟΥ ἷπ α15- 
ὑγοίϑ ν ΐο δὰ Ὀθοὰ οοηῃ᾽οϊμηθα τὶ ΔΡΡῸῚ ῥσον- 
ἴποοϑ, θὰὉ ΤΟΥ ΒΟρΡαγαίθιυ Δαγαϊηϊδίοσοα, ἤθη ΒΟΥ 
Βαὰ {6 οομηχηαηὰ οἱ 88 ἴγοορβ βδιδιἰοῃοα ἰῃ ἐποὶγ 
αἀἰβίσίοι δηὰ δαἀπιϊμἰδίοσοά {6 ἸδτῪ ουὐϑὴ ἴῃ οὐϊτηϊηδὶ 
Ο4868; [86 ῥτοδιἀθαΐ οὗ {πὸ ῥγονίμοο τοϊδἰηΐηρ, μον- 
ουϑῦ, ἰῃ6 Βυροτγίηἰθηάοηςεα οὗ Βυο ἢ δατοϊηἰβιγδ ζοῃ, δὰ 
οΐηρ ϑαρονογοὰ ἴο τϑοοῖνα δηὰ ὮΘΔΡ δοουβϑί 08 
αϑδϊηδὺ ἴΠ6 ῥγοουτγαίοσ, ὕΟὐοτωρ. Φόβορῆ. “πέρ. χυ]. 
ὅ, 2: χχ. 6,2; δεϊϊ, μα. ἰὶ. 14, 8." -οΑἴἴον ἰδ Ὀδῃ» 
ἰΒῃτηθηΐ οὗἨ Ατοδ θαι (βὶχ γοασβ δἴϊος ΟὨσὶβι), Ὑ ΒΘ ἢ 
υάεοα δπὰ βασηλγία γεγο οομ͵οἰποα ἩΠῈ ἰδ6 ῥτονυ- 
ἴηοα οὗ ϑὃ'γτία, ἴ86 ρονουῃιηθηΐ οὗ Ῥα]οβίῃθ τγὰβ δᾶ- 
ταϊηϊβίργοα ὈΥ̓͂ ἃ ῥΡγοσαυγαῖογῦ. ΤῊΪΒ ΠΟΥΘΓΏΟΣ οὗἩ Ῥα]οδ- 
πο ΚΘΏΘΓΑΪΙΥ τοβϑἰ θὰ αὖ ζϑαγοα, ὈΥ͂ (86 868; Ὀυὶ 
αἀυσίηρς 16 Ῥβββονδῦ 86 88 ἴῃ “6 ΓΒΔ] οῖα, π ἈΠ ΠῸΣ 
186 τηδ]6 ρορυϊαίϊϊοῃ οὗἨ [6 Μ101]6 σουπίσγῃ δοοκρά, 
δὴ ΘΓ Ὁ τγ88 18 ἀυνγ ποῖ᾽ ΟὨΪΥ͂ ἴ0 ὈΓΘΒΟΙΥΘ ογᾶθν, 
Ὀὰΐ αἰδο (86 ργεβέρα οὗ ἱμ6 Βοωδῃ ρόῦγοῦ. 1 ἰδο 
Ρτγαβδι θη οἵ ὅυτία σ γο ἰῃ Ῥα]οβίϊηθ, ἰΠ6Υ,, οὗ ΘΟΌΓΒΘ, 
ΘΧογοϊβοὰ δουθγοὶ ΡΥ ἴῃ {116 ΘΟΙΠΊΡΥ. ἴο 
ΒΘΟΘΒΒΙΟῊ Οὗ {Π6 ΡΓΟΘΌΓΔΙΟΙΒ, τ Β]ΟὮ τγὰ8 Ἰπἰοττυρίοα 
ὈΥ [86 νεΐρτι οὗ Ηογοὰ Αρτίρρα ἔγοτῃ 41--44, δοὸ Ἦ ἵ- 
Ἀδτ, γί, γοσυγαίοΥ, πὰ Καὶ γοη ΒδυχηογΒ Ζ αἰοδῆηε, 
Ρ. 8388 οἱ 866. 

γεν. 8. ΤΈθΩ δυᾶδδβ... θα Ὠ6 βατν.---Ηθ 
ταὶς τ δα] Ἰοατη ἐμαὶ Φοδὺ8 δὰ Ὀδθ σομάοιηῃθο, 
Βυΐῖ 6 8180 δαιο ἷϊ, ἔγοτα ἴῃ 6 ὑγοοοβϑίοῃ ἴῃ ἩΔΙΟ ὑΠ6 
ΡΠ μαγίβθοβ δσοπαμυοίοα Ψ6808 ἰο ῬΙαῖθ, τ Βῖο ἢ οουϊὰ ᾿ 
Βᾶγθ ΠΟ Οἶδοῦ οδ᾽θοῦ ἰῃδη ἰο βϑοῦγο Η]8 οοῃάοϊηπδ- 
ὕοη.---Πποροιῖθα Ὠἰταδοὶέ (τερχοιϊϑα, ἔθ] δβοχ- 
ΧΟΥ͂Σ, ΧΘΙΩΟΥΒΘ)"--- ΤῊ 8 τορθῃίδηοο 88 ποῖ ζϑῆυ- 
ἴῃς, 88 οσοαδίοπιδρί ὈΥ ἴῃ ΘΟὨΒΘΟΌΘΩΟΘΘΒ οὗὨ δὶ5 ἀσρὰ, 
θυ [Ἀ156, 48 σατδο ὈΥ͂ (ἢ 686 ΘΟὨΙΒΘΑΌΘΏΟΘΘΒ, ἀπ [Π686΄᾽ 
ΔΙομ6. [10 566,8, ἱπθῃ, {μαὺ 6 δὰ ποῖ διῃιοἱραϊρα 
ΒΟ, 8 ἰβδβᾷθ. ΤΏΪΒ οἰγουπιδίδῃοθ [88 Τγθαυ Εν 
Ὀδοη δἀάπορὰ ἴῃ δυρροτὶ οὗ {6 1468, ἐμαὶ ἐμ οὈ͵οοὶ 
οὗ δΔυάδβ ἰῃ Ὀειγαγίηρ ὑμ6 οτὰ δὰ οδθῃ ἴο ἱμάυοθ 
Ηΐπ ἰο αἀἰβρίδυ Ηἰβ πη] βδίυ δῃὰ ψΊΟΥΥ 885 ἰὴ 6 Μοβδβίδῃ. 
Βυϊΐ ἴῃ ἰῃαὶ ο886 πὸ σου]ὰ μανο ὀχροοίρα ῃαὶ 8 Γο- 
Ρο;ίδηςο. Νουϊὰ ἰοδαὰ Ὠΐπ ΠΟῪ ἰο Οἰἰηρ ἰο Φ68υ8. Ὑαοὶ 
Ὧδ6 ΒΘΘΙῺΒ ἰο αν οχροοίδα ἰῃδὶ, 88 ΟἹ ΦΌΓΤΩΘΓ Οὐ6δ» 
ΒΙΟΏΒ, 80 ΠΟΥ͂, 688 ψουἹὰ το γαου ]Ου ΒΥ ἀοἰϊνον Ηϊτὰ- 
861 ἰτοῦὰ ἴῃ6 ρμοῦτον οὗ ΗΪ8 δῇῃ τη 68; δηὰ ἰΠδΐ ἰῃ ΒΩΥ͂ 
6836 ἢ6 ποιὰ παγὸ ἷ8 οὐστὶ ΠΟΠΟΡ ρῥτγοπιοίθα ΌΥ͂ 1.6 
ὕυσ ἰμΐηρΒ τουὰ ἰακα (8.6 δον). Μόογθονογ, ὮΥ͂ 
[1Π6 ΤΟΥ ἰδοῖ, (Παΐ δον ΗἩ19 Ὀοίγαγαὶ Φεβθὺ8 Βυγγθ- 
ἀοτοα Ηϊπαβο]ῦ ὑπίο ἀσδίῃ, ΦυΔ8 τγὰβ 8)]6ἃ τὑ ἢ ἰοτ- 
ΓῸΓ δῃηὰ δησυϊδῃ, δβοοίπσ ἱῃ [18 (Π6 ]8]τηοπὶ οὗ 
ΟἸὨτῖβυ Β ῥγϑαϊοιΐοη, δπὰ δὴ ἱπαϊοδώοῃ ἐμαὶ 41} ΗΪ9 

᾿Φ (Ὁομρ, Οἱ, Νοῖίο οἱ τος. 8, Ρ. 501.--. 8. 
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ΟἰδοΣ βαγίπρθ, ποίδοΪν (ποὺ οοποογηίηρ Ηΐ8 ὈδέΓΔΥΟΤ, 
ἙΟυ]ὰ αἰδὸ ν6 16 |1οὰ, Ἐφοϊκοπίηρ, ἰῃ Ὠἷ8 οὔτι τηθδ 
ἋΑΥ͂, Φυἀ85 ὀχροοίοα 8ὴ ΟΥΟΪΏΔΓΥ τοβυ]ὶ; δηά ἴἰ06 ἔιοὶ 
(δαὶ 411 18 δητἰ οἰ ρα οη8 Ὠγουθα 80 υἱἱογὶῪ ἔδ]βα, ἐπα 
186 ἰδδια ρτονο 80 θη ἰγοΥ οχιγδογαΐμαγν, Β]1 6 ἢ 
τηϊπὰ π|1} αντο. 

Απὰ ῬὈχουρδῖ Ῥφοῖς ἴ:6 υἰτῖν Ρίϑοϑα οὗ κἰ]- 
ΨοΣ.-- Το νὰν οὗ δβρυγίουβ ρϑηϊΐθησθ ἰπ σοπίγμαϊΐδ- 
τησοίίοη ἴἰο [Π6 σοῃαυΐπα σοροηίδῃσα οὗ Ροίογ. Ηἱ8 ἢγϑι 
ἀἰδροβίου 8 ἰο αἰϊοτηρὶ βοσῦθ ουϊναταὰ τοοιβοδλίίοη 
οὗἉ Πἰβ ἀροά ἰπ 86 βίρεῃϊ οἵ τβου, πὶ ουΐ ρῥγουίουβ δυ- 
ταὶ ἰδύώοη Ὀοίοτο ἀοά, μὰ βοοϊκίηῃσ οἵ τοΐυχο πῖἢ 
Ηΐτὰ. ἴῃ Ἄοὐπποαοίίου πὶ} (18, ἰϊ 18. 180 ἃ αποβίΐοη 
ἩΠοί ΠΟ 6 (ἰὰ ποὺ 4180 οσπίογίδίη {πΠ6 ΠΟρο οὗ ἃ β81}}} 
ἰσπον τον ασὰ ἴον ἢἰβ Ὀοίγαγαὶ. ΤῊΘ βοοομὰ βίδρο 
δΔηα ἔδδίυσο 18 Θχργοββοὰ ἰη {ῃ6 ποτὰ ἀνεχώρησε, 
16 ἔοτοα οὗἩἨ πΐοὶ 6 ἰοο 11{|1|0 ἀπαοτβιοοά [ἀπά ποὶ 
δΔαάσαιαίο! Υ τοπάογοα ἴῃ οὐγ δι πογίζοά ψογβίου ὮΥ 
“Ἐς ἄἀδρα»ἰεα]. 11 ΘΟΏΥΘΥΒ ἴο 8 {Π6 ἰάδα {παὶ “ δ6 
τοϊγοὰ οὐ πὶίάγον " ἰηΐο βο]τυἀο---ἀοδο]αἰίοι, ἃ 
ἀοβογὶ γ18406--  δηὰ τοηΐ ΔἸΤΑΥ ἸπΠοη00 δπα Βαηροὰ 
Ἀἰπη8ο0 1 {τ ΒΟ Πἰτὰ βίαρο τὰβ {πὶ οὗἩἨ δοβοϊαΐα ἀ6- 
Βραῖὶγσ. Ἴ86 ῥγϑοῖβα τὴ πῆθη Ψυᾶαβ Ὀγουρηῦ Ὀαοὶς 
πὸ {ΙΓ Ρίϑοθβ οὐ εἰϊνοῦ 18 ποὶ πιοῃιϊοπθὰ, Βυϊΐ 
ἔγοσῃ {μ6 οἰγουτηβίδποο (μαὶ Μαίμον σομηθοίβ ἐΐ πὲὶἢ 
186 ἸοΔαϊηρ ΔΎΔΥ οὗ 9685 υπίο ῬΙ]δίθ, τὸ ἰηΐον 1μδὶ 
Ἀ6 ΔΡΡγοδοηθα [86 ῥγίθβδὶβ δῃὰ οἱάθσβ ἀυγίπρ {μ6 ἰΐπηα 
οὗ {ποῖγ ΔρΡΡ68] ἰοὸ 116 Κοπιδη σονογηοτν, απὰ (Π6 ἐγ ῃ8- 
δοίο:Β οοπηροϊοα πῃ ἃ. Ὁ 6 σῇ γα] οοποοῖνα 
1μδὺ ΤΠΔῊΥ̓͂ ΟΡΡογίυη 68 ον {πῖ8. τηΔΥ πανα οἰεγρά, 
6 η (ΠΟΥ ΓΟ ποὶ Οἰογνῖβο οηραροα, 85, 1ῸΓ δ χδι- 
ΡΪς, ἀυτίηρ ἰμ6 ὀχαπχϊπαίΐοι Ὀοΐοτα Ηθγοᾶ. "- 

γεν. 4. 1 (μΒανϑὴ οεσϑά."--- Τὰ 6 ἰγδηβ᾽ αἴθ 
ἥμαρτον ΘΟ: ππᾶγὰ ἄοπε (αϊα1) ευἱΐ; ἀκ ὟΝ οἰΐο 
" 186 δυϊῃοτίζοα ΕὩρ]. Υ ΘΥΒΙΟη]}: 1 Πᾶν δίπηοα, 
ἢ6 πογὰ ὈδαγΑ οἰ πο οοημϑίγαοιίοη. ΑΟΟΟΓΡαΪΏΡΊΥ, 

ἯΘ ΡΓΟΙῸΡ τοπαἀογίηρ ἰὑ, 1 (μΠ8γν6) ἐγγεα, π οι ΒΘΘΙῺ8 ἰῸ 
ΘΧΡΓΘΒΒ ἰδ τηϊπα δηά (Πο νἱονβ οὗ διιἀδ8 τῶοτα {Ὁ]]Υ. 
ΤῊ ἀαδῖγο ἴὸ τηδῖκα ἢΪ8 συ] ΔΡΡΘΑΓ 88 δηταϊΐ ἃΒ Ροβ- 
Β[0]6 18 4180 οὐἱἀθπί ἔγοῃλ ἰη6 δχρὶδπαίίΐοη ποῦ ἢ6 
ΟΠ 5 οὗ ᾿ἷβ οοπάποῖ.---Ἴὰ ἰδαὶ 1 Ὀοϊχαγοϑα ἐπηο- 
οοϑμῖ Ὀ]οοῦ, ἡ. «., ἰῃὰὺ ΟΥ̓ ΤΥ Ὀσίταγαὶ! 1 ἤᾶγο οδυδοά 
[86 ὈΪΟΟΑΥ͂ ἀραῖὶῃ οὗὨἨ οῃ6 ὙΠΟ 8 ἱπποσοηῖ, ΤῊΪΒ δά- 
ΤΩΪΒΒΙΟ ΤῊΔΥ 6 ἰΔ ΘΙ ἃ8 ἃ ρτϑηὰ ἰρΒι ΟῊΥ͂ ἰῃ ΓΆΥΟΥ 
οὗ ἴπ6 ἱπποοθῆςο οὗ Ζ6βυβ, υ ΐοἢ τηυβὺ μα δαάρά ἰὸ 
(αἱ οὗ ῬιΙ]αΐα, δηὰ ἴο 1π6 ἱπάϊγοοι ἰδϑι μην οὐ 188 
Βδηβοατίη ἰἰβο] ἢ, νι ΐο οου]ὰ ῥτοῖδγ πὸ οἵμοὺ δοουβα- 
τοη ἀραϊηδὶ Φοβυβ μα τῃαἱ Ηο μαὰ ἀρρίὶρταίοὰ Ηΐπ)- 
Β6 ἢ 16 Μοββίδὶ δῃὰ ἰῃς ὅοῃ οἵ ἀσοά. 1 ΨΦυάαϑ οου]ὰ 
ὮΑΥΘ ΓΟΟΔΙΪΘα ΔΗΥ͂ οἰΓουπηδίαῃοσ, ΠΟΎΘΥ ΟΡ ΕἸ Πϊηρ,, τ Βί οἢ 
Ταῦ ΠδΥο οδϑὺ ἃ βῃδαου ΠΡΟ ἰῃ6 Ἰογὰ, ΘΟ ΤΩΘΥ͂ 
ΤΟΔΟΪΥ Ὀο]ΐονα ἢ6 πουἹὰ ρἰδϊγ πάνο ἀρροαβθὰ δΐβ 
ΟΟΠΒοΐθηοθ ἴῃ ἐπαῦ ταδποῦ. 5.11}} (ἢ18 ἀροϊαγαῖίοι δθοαυΐ 
ἑἱπποοεηὶ ὀίοοα Ἄοδῃποῖ ἴῃ ΔΏΥ͂ ὝΔΥ Ὀ6 οοπδίγιρα ἰηῖο 
186 ἸΟΒΌΠΠΟΣΥ οὗ ἃ ροηϊοηΐ αἰδοῖ ρ6. [{ ΒΟΘΙῺΒ ἰο 8 
μαι, ἰπ Ηἷβ ΓΘΙΏΟΓΒΘ πὰ δηρυΐδη, ΦυάδΒ, ἢ ἷ8 
ΟΑΓΏΔΙ ΤΑΙ ΠΟ τῖδ ἢ ΥἱΘ 8, ΤΟΙ] ΠΟῪ Υἱοῖν Φ6508 ἴῃ 
186 Ἰἰρμὺ οὗἩ 8 ἱπποσϑηΐ δα μυδίαβί, ΤῊ Ὀδΐδηοο οὗ 
Εὐϊάθησο 18 βἰγου ΣΙ Υ δραίηϑί {Π6 τεδαΐϊπρ αἷμα δί- 
Καιον. 

Ὑμδὶ ἰα ἰΐ ἴο τ157 δ5ο0 ἴδοι ἴο {ϊ!}---Βοηροὶ: 
7]ηιρὶϊ ἐπ ζασίο οοπδογίεε ροδί γαοίμη ἀεβογωπί. ᾿ 

γεν. ὅ. πὶ ἴδο ἴθσῃρ]ὁ.--- ογον τσ ΠΥ ὁ4115 αἱ- 
ἰομίΐοι ἰο {86 ἀϊδιίποῦ δηᾶ ἀδβηϊϊα τηραπίηρ οὗ (86 
ἐσχργεββίοῃ. “ΤῸ ἰ8 δεῖ μεν δείάδ ἐλ ἐδηιρίο (ΚΥΡΚΟ), 
ΠΟΓΡ ἴῃ ἴΠ6 σοῦποὶ] Οπαθοτ, ἀδζι (ατοί8), ποῦ 18 
ἰν οαυϊναϊοηῦ ἰο ἐν τῷ ἱερῷ (ΕτΣθο6 δπὰ οἴ 618); 
Ὀαὺῦ---ὧβ ἰμ6 ἰοῖτα ναός ΑἸΤΤΑΥΒ ἰτηρ} 168, δὰ ἴῃ ἰ86 

5. [80 Ὅτ. Ιδῆρο ἰγδηβιδίοβ ἰπ ἢἷ8 Ὑοσγείοη: 7ολ δὲ σο- 
ἤν ϑὲο τὰκ ΟΥΕςΔΙ] Νοὺθ θη τεσ. 4, "Ὁ. δ01.---Ρ, Β. ᾿ 

ΤΗΕ ΘΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΚΟΌΙΝᾺ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. ᾿ 

ΒΘΏΒΘ ὙΠΙΟΝ ΘΥΟΓῪ ΓΟΘῸΣ τηυδὶ διίδοῦ ἰο [δ ρτϑροεῖΐ 
(ἰοη ἐ »---ἰη 1Π6 ἐεηιρίε-διρεἕπις, ἱ. 6.. ἰῃ (86 λοίν μίαοι 
ἭΒΟΓΟ (6 ῥγίοδίβ σοσθ. ΤΗΣ Φυάδβ ποὺ οδδὶ 189 
Ρΐθοοθ οὗ βὲϊνοσ. ἴῃ ἷβ ἀδαραὶγ, 6 μαὰ 
ἩΏΟΓΟ ῥυοδὶβ δΔίομθ ΟΓΘ δ] οσσοὰ ἴο δπίοσ.᾽"" [ἢ δ 
ΒΘΟΙΩΒ ὈΓΟΌΔΟΪΟ, {Π18 Ἰ00}ΚΚ ΡΪδοθ ὁυ ἴΠ6 τηογοίηρ οὗ 
ΟἸ ται Β ἀφδίἢ, τὸ σἽδῇ γοϑαγ ὑπαογβίδηα ΠΟῪ δθ 
ἰουπμὰ 186 ἐδ ρ]6 ΘΟ Ρ Υ͂, απὰ ἰῃυ8β τγβ δΔ0]6 ἴο οδδί 
ἄονγῃ {Π6 ἸΩΟΠΟΥ͂ ἱπ ἰΠ6 ΒΔΠΟΙΌΔΓΥ, 88 ἃ ἸΘΑΙΣΙΠΟΣΥ 
δραϊηδὶ (6 ὨἐΘΓΆΓΟὮΥ. “ΤΏΘΓΟ Ὁ 1πδὶ Ὀ] Οὐ ἸΠΟΠΕΥ, 
ἴῃ6 ῥγίοθ οὗἩἨ (86 Ὀοίγαγαὶ οὗ ἱπποοοηὶ Ὀ]οοα, ἔτοξι 
νὨΐ ἢ (86 Βε]ὰ τν,ᾶ8 «8116, 724 Ἀεϊά 97) ὀϊοοά--- ἰα- 
ἘἸΤΙΟΩΥ ἀραΐηδβὶ 1βγδοὶ." ἩδΏρΕίο ΘΓ, Ολγδίοίορίο, 
::. 2, Ρ. 464. 

Απὰ δο τυιϊάχου Εἰτο 86} (ἀπο μον Ἐκ ἱπίο 
βοϊϊτυ 6), δὰ τσοὶ δυσαν ὨθΏ06.--- ματα ΒΟΣῈ 
ποὶ 086 τηογοχηοηὶ οὗ π6 88, Ὀυαΐ πὸ: (δα νογὺ ἀγε- 
χώρῃσε ἷβ Βοραταίοα δηὰ ἀἰδεηρσυϊδηοα ὮΥ καί ἔτοτῃ 
ἀπελθών, δπὰ {ΠῸὸ ἰδίϊον ἱπαϊσαῖοβ {6 σοὶῃρ ΔΤΆΥ 
ἤτοι {86 ἀφδοα, νῃϊοῦ μαὰ Ὀδοὴ ἀσδίσιαιεα ὈΥ ἀνεχώ- 
ρησε. Ἑτοτα [86 ἸοΟΟΑΙΣΥ πθοτΟ Πἰ8 βυϊαάς ἰοοῖς οἷδοα, 
Ὅ6 ΤΔῪ ἰηΐος μαὺ 6 μαὰ ἢγεὶ αἰϊετωρίοα ἰο γσϑτϑ 
ἔτοῃῃ ἴῃς που], δηὰ ἰο Ἰοδὰ ἃ 116 οὗ ρϑῃϊίθησα 88 δὴ 
ΔΏΘΒοΟΥ6 ἴῃ (86 γΑ]]16Υ οὗ ΟφὨΐπηποτη. Βαϊ ἢϊ8 ἀεϑρεὶν 
Δ]ον θα ἰπη πὸ γοβὶ, δπὰ δὸ οοτητοϊ ἰοὰ τΠδὲ δπδι 
ἀρρὰ πιο ἴΠ6 τεϊσίοη δηα ἔμο ΠἰβίογΥ οὗ μἷβ Ῥδορὶθ 
(ϑὅδι!, ΑἸ ΟΡ 61) ἰδ οοηἀοιηπρά. 

Απᾶ αυροὰ οὐ βἰσϑ: θὰ Ὠἰτηπ6]:.---Μόγοῦ 
((ο]ονίηρς ἀ6 ἮΝ εἰἴ6) οὔδβογνϑδ: “ἯἾἾ ὁ τηιδί τοὶ δ6 
Ἰοὰ ὈΥ͂ [Π6 Βίδίοτηθηΐ ἴῃ Αςἰβ ἱ. 18 ἴ0 δἰ ἰδοὺ ΔῺΥ οἴδιοῦ 
{8 18 τγέριαγῳ τηδδηΐηρ ἰο ἴῃ6 ποτὰ ἀπάγχομαι 
(δβυσἢ 88, ἢ6 τ8 σοῃδβιιπιοα ΌὈΥ δηρυ ϑἢ οὗ οοῃβοίθῃδο, 
Οτοιίαβ, Ηδτωσπιοπά, Ηοἰηβίυβ, οἴς.), ἃ8. 1:6 ΟὨΪΥ ΟὯΘ 
ὙΠΑ͂Β δοοοσὰβ 1 {πῸ βἰτρ]6 ἢἰἰδίογί δὶ πδγταίϊτο. 
Τὸ τϑοοποῖ]6 ἰδ6 αἰδόγοηοο, ἰδ ἰθ ΣΡ ΟΏΘΓΑΙΥ δϑβυσηθα, 
{παὶ αϊοσ πανΐίηρ βαησοα ἰτηβοὶῖ, Φυδ5 611 ἀόπῃ 
Ποδαϊομς. [πὶ (μδὺ οα86, Μαι ΠΟ που] α ΒὲΓΡΙΥ πᾶτα 
τοοογάρα οὐδ ρϑγί, δηὰ [τὸ ἰῃ6 οἴμοτ, οὗ [ὲ8 βδὰ 
ομπὰ (08 Κυΐποεοϊ, Ετ σβομο, ΟἸδμδυθοι, εἰς.)}. ΤῊ 
ουϊίηρ ἱπ ῥΐοοοβ οὐ {π6 πδιγβίνο, 18, ΒΟΎΘΥΟΓ, ποὶ 
ΟΠΪΥ͂ ἀΡΟἰῖγαγυ, θαϊ ππβυρροτίρα ὮΥ Α(ίβΒ ἱ. 18, πίοι 
ἄοαβ ποὺ βύϑῃ δχρ οἰ γ γοοογὰ (86 ἔδοϊ οὗ ἃ δβυϊοῖαο,᾽" 
οἰς. Ασοογαϊηρὶυ, ΜΟΥΟΡ ΒΌΡΡΟΒΟΘ πὶ ἰθοσο πετα 
πο αἰδογοηῖ ἰσδαϊ οη8 δθουΐ ἴἢ6 πὰ οἵ ἴῃ6 Ὀείσδγοσ, 
1[Π6 τοϊαιϊϊνο Ὠἰϊδίοτγ σαὶ γαὰθ οὗ τοι οδημοὶ Ὀδ οΣ- 
ΔΟΙΥ ἀοιοττοϊποα, Ὀοαεγίηρ᾽ ἴο {Π6 πὰ ἰπαὶ “ Φυάαδ δε 
τηοῦ τὸῖϊι ἃ υἱοϊοηῦ δμα οδυί} ἀσαῖῃ, ἴῃ ἃ ΤΟΔΏΠΟΣ 
ψὨἰοἢ ὑγδα το νυ ΟΌΒΙΥ τοργοδοηῖϊθα 85 βυϊοῖάα ὉΥ 
δαηρίηρ (αι 6), ΟΥ 88 ζ}ΠἸὴρ’ Βοδα]οαρ, δηὰ Ὀυτεί- 
ἱπῷ δβυπαογ ἴῃ ἰ86 τηϊάδι (Δοίβ 1. 18), ΟΥ ἔΠΔΙΪΥ, 88 ἃ 
ΒΘ] ηρ οὗ ἰῃ6 Ὀοάγ, δἀπα ογυβϊηρ ΟΥ̓ οφαΓίΒ δηὰ νδῷ- 
008 (Ραρίδβ δοοογάϊηρ ἰο (ἔουμι.)." [ἢ οομπειἀοτηνρ 
(18. αποβιίοι, τὸ τηισβῦ, ἴῃ ἰῃ6 ὥγδι μἷαςο, αἀνοϊὰ νοΐ 
οοηδιδρα ὈΥ ἐμ6 ΔΡΟΟΣΥΡΙΙΔΙ ἰοσραπὰ. (6 [0.6 Ῥαβδβϑὲ 
ἴπ πον, τὶ. ὕμάαδ, Νοῖο 4.) Νοχῖ, πὰ τουδὶ ΘΓ 
ἴῃ ταϊπὰ ἐπ αἰ ογθηῖ ροϊπὶ ἔτοσμλ τ μῖ ἢ Μαιίῃο ἤοτα, 
δηὰ Ῥοῖοσ ἰῃ Ασίβ ἱ. νοῦ (86 δᾶζηθ Ἄνοηῖϊ. Δία μον 
ΒΙΓΆΡΙΥ τοοορὰβ (86 βυιοοοβαῖνθ δίδροβ οὗ “06.85᾽8 ἀξ- 
Βραὶγ, ἰοιτωϊπαίξρ ἴῃ βυϊοϊὰ 6 ὈῚ πδηρίηρ ἰδ. 1}, Ῥὸ- 
ον, οἢ πο Οἰδοῦ παπᾶ, νίονβ ἰμ6 ἀφαῖῃ οὗ Φυ0Δ5 885 
ὑπ οοπάΐχη τοταγὰ οὗ ἃ νι] οκορὰ ρᾶσῖ, ἰῃ ὁρροεϊξου ἰὸ 
186 ρατὺ οὗ 1η6 ΔΡΟΒΙΙΘδ] ν᾽ Μ᾿ ὨΪΟἢ ἢ6 γὰ8 ἴ0 Βᾶτα οὐ» 
ἰαἰηοα, γίονοὰ ἴῃ (8 ᾿ραϊ, 445 δὰ Αγαὶ τοϊυ- 
ἴα. σοϊίοη τὴ6 τοναγὰ οὗ ἱῃί αι, ἀπα υ]ἰγλδίοἶν 
(ἰπνγο]υμῖασ!]ν) ἃ 614, υροὰ ψϊο Β6 {6}} ἀτίμσ, αἱ] 
ειἷβ. θόνγοῖβ συβῃΐηρ οαἱ. Τμδὶ [116 πορὰβ οὗ }᾽ εἴεγ 60 
ποὺ τηοδῃ (δαὶ Φι688 Βαὰ ρῬυγοβαδρὰ ἃ δεϊὰ πὶϊὰ τ. 6 
ΤΥ γίθοοθ οἷ δἰϊναῦ, Δρρθᾶσβ ἔγτοπι ἰμ6 σβοιογοδὶ 
Πμαγδοίοσ οὗἉ Ὠἷβ αὐ άγοββ, 'ἰῃ τ] οἢ Π6 ΘΕΒΌΣΙΟΒ 8 ΚΟΤ- 
ἰοάγψα οὗ (86 ἔδοιβ οὗ [86 6486, ἀῃα Ὦγ 186 ἘΣΡΊΝΒΕΙΝΥ 
οἴαυδβο, οὐρά ἰο {860 πΟΓὰΒ: Β6 ρυγομαβρα---ακά ἡ 
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ἕπισ λοαάϊοπσ, οἴο. Τὴθ Ἔχργθβαίου, “ ἼῸΡ 
καϊποά ἴον Εἰταϑ6 1, ἰβ ἰγοπίοδὶ, τὴ δροοΐδὶ τοΐθγεῃηθθ 
ἰο [86 οἰγουτηδίαποο τῃδὲὶ [6 μαηρϑαὰ Ὠἰπηβοὶῦ ἴῃ 106 
βοϊὰ τιΐο ἢ τὰ8 δϊοσναγα ρυγομαβϑθὰ ἴὸγ (ἢ {ΠἰΤῚῪ 
Οΐθοοβ οὗἉ βἴἴνογσ. Αδοογαϊηρῆγ, τὸ δάορὶ Π6 Υἱθῦν ΒῸ 
γί νιν βκοιομοά ὈΥ Οαβδαδοῦυβ. Τηδὺ τὶ τοῦ Βὰρ- 
βο8(8 ἰμαὺ Φυ 4459 (αοοοταΐηρ ἴο Μαι 6») μδηροά' Ηἰτὰ- 
βοὶ  ονοῦ ἃ ργϑοϊρίοο ἰπ 186 νδ]]ον οὗ ἀδθίηποῃ. ΤῊΘ 
Ὀγδθοἢ ὈτΌΪ 6, ΟΣ ἰδ8 ΓΟΡΟ ΜΒ ἴογῃ, δηὰ Ψ6468 (80- 
Ἄοοτγαϊηρ ἴὸ ἐλ τοροτὶ οἵ Ῥοίοδυ) [6}} ἀστῃ Βοϑα]οὴς 
δηὰ Ὀυγδὲ δϑυπάογ, Ὑ πον, ἱπαθοα, σαγρ  ΡῚΥ ΟἸ͵ΘοίΒ, 
ἰδδι {π6 οὔδοίβ ἀδβογ θὰ Ὀγ Ῥοΐδορ οου]ὰ ἴῃ ἰμδὲ οΆ86 
ΟὨΪΥ ματα τοϑαϊιφα ἰἢ (86 ὈΟὰΥ δὰ ΔΙ] 6 η σὰ ἰαρροα 
Ὀίθοοβ οὗ τοοῖ, Βαϊ Ὑθ ΤΏΔῪ ΒΔΙΘΙΥ Ιθανα 8 οτἰ ἰοἴβτα 
Ὑΐσοἢ 8 αἀτίγοη ἱπίο αἰ σα! ἶ68 ἴῃ Βοαγοὶ οὗ τοοῖκβ, 
ΔΙΏΟΉς; ἴΠ6 ΤΟΟΚΥ͂ γΆ]16 75 ἀγουηα “9 6ΓΌΒΑΙ]ΕΙΩ. 

ον. 6. ΣῈ 5 ποῖ ᾿αυσῇι].---Ἶ οἰδίοἰπ : ἄγσω- 
πιεπίο ἀμοίο δα 7)εμέ. χὶϊ!. 18. ϑαπλοάγ. ἴο]. 112.-- 
ΤῊσ5 υποοηβοίοιϑ)γ σοπαἀοιηηΐηρ ὑποὶγ οὐστὶ ΒΥΡΟΟΥΪΒῪ 
ΜὯῸ δαὰ ραϊὰ 1}19 ΒΆτη6 Ῥγῖοο οὗ Ὀ]οοά. 

γεν. ἢ. Διοὰ ἴδον ἰοοῖς ΟΟΌΣΒΘ)] ;---ἰ, 6., τὸ- 
Βοϊνρά ἴῃ οουποὶϊ,. Νο αοιδὺ 1818 ἰοοῖκ ρΪδοθ ἕω 1ὴ6 
σγυοϊβχίοη, δἰ πουρῇ βοου αἰοσπατά.---Ατὰ Ὀουκδὶ 
[1ὸ ρνοϊξοχ᾽Β 8.6] .---Εν ἀ ΘΠ} ἃ το] -πόσσηι ῥἷδοθ. 
Α Βοϊὰ υβοὰ ον ροϊιοτίο8 πσου]ά, οὗ οουγβο, Ὀ6 ἃ τγαβϑία 
διὰ σοτιραγαί ἑν οἷυ γα}1.61685 Βροῖὶ.--- Τὸ Ὅυσχν βίσδῃ- 
ἔϑτε ἰ1.--- 6 Ἔχ ργοβϑϑίοῃ ἀ065 ποῖ τοῖδν ἰο 6 }}8 ἔγοτμ 
οἶον οσουῃ σίο8 (48 ΜΘΥ͂ΘΡ ΒΌΡΡΟΒΟΒ),, ἨΏΟ ἴῃ ἃ γο]ὶ- 
εἰουδ ροϊπί οὗ νἱϑνγ τοῦθ Ὡοὶ δΙΓΒΏΡΟΓΒ, ΠΟΙ ἴ0 ΡῥῖῸ- 
ἐδβϑίης βοα[ἤ6Ώ8, τμο πόγο Ἰον ὑο (Παπλβοῖνοβ, Ὀυΐ ἴο 
αοηιῖ]α ργοβοϊγίθα (οὗ ἰμ6 μαΐδ), ἴὸ οσὰ ἃ οογίδϊῃ 
Τορβαγὰ γὰ8β ἀπο, ὙΠ116 ὑΥΙ ΒΥ Ἔχοϊυδίνθηθθβ πουἹὰ 
ποῖ δον ἴμοτα ἴο ΓΈρΡΟβ8 ἱῃ ῬγΟΡΘΓΥ͂ οομδοογαιοα 
ἔτανο8. ΤΠυβ, αὐϑη ἴῃ ὑΠ18 δοὺὶ οὗ οῇθαρ οδαγί γ᾽ πὰ 
Ὀίουβ του δῖοι οἡ {16 ρατὶ οὗ ἃ βδομοάσίῃ ποῖ 
ΒΙον ἰλ6 υοτὰ οὗ φίοῦΥ, ῬΒδγβαΐθιλ τοπηδίποᾶ γα ἴὸ 
διδοῖ, Τι6 ρεῖσο οὗ Ὀ]οοά δῃὰ (86 6] οὗὨ Ὀ]οοα ἃγο 
ἀδοϊαγτοα αὐἰΐα βυϊίοα [ῸΓ “ Βίγαηρσογβ,"" Το ο]ὰ οὗ 
Ὀ] οά, ον Δεοοάαπια (Αοἰβ 1, 19). 13 οῃ. 186 Βίδορ ἴδοα οὗ 
186 Βου ΒΓ Ἀ1]1, ορροβὶί Μουμὶ Ζίοη, πο Ὀουπ 8 
186 γ4]16γ οὗἩ Βοη Ηΐβποω. Τιδαϊου ροϊηΐβ ουὐ [86 
Βροί. “[ἢ δ ΘΟΥΠΟΣ ὙΏΘΙΘ ΒΟΙῚΘ Κ,ΤΆΥ͂ΟΘ ΟΥΓ ὩδίυΓΑΪΙ 
ΟΑΥ͂68, ἰῃ ἃ Βοιη -ἀἰαρ᾿ ἀαἰοὰ δοπαϊοη, ἃγὸ ἔουηά, ἰ8 
10 Αςοϊάκτοδ ον Βεϊὰ οὗ Ὀ]οοὰ οὗ ἰγααϊοη. [π βὺυρ- 
Ροτὶ οὗἩΘ {86 δοουγϑου οὗὨ {118 υἱοῦν, 1 ΤΩΔῪ βίδίο, ἱπαὶ 
δῦονο ἴξ Πόσο ἰβ ἃ ΘΟΠΒΙ ΘΓ Ὁ]6 δίγαέμηι οἵὁἨ Ὑ116 ΟἸαΥ, 
ἬΠΟΓΟ 1 τορ α ΪΥ οὐϑογνθα Ρ600]6 τογκίησ, Ε186- 
Οἷυβ δηὰ Ψ6ΙΌΙ)Θ τὸ ἴῃ6 ἅγβί τῆ ταρητίοη 186 ἰγααὶ- 
ἴοη ἐπ 186 Οποιμδβίίΐϊοοη. Τιΐβ ὑΪδοθ οὗ βορυϊίυγο, 
το ἢ 111 (86 ουγίθοη! Θοη ΤΥ Ὀσϊοηροὰ ἰοὸ 186 
1,Δὔη5, Ὀδοδη6 δἴϊογσαγα [ἢ6 Ῥγορουῖ οὗ ἰῃ6 Αὐτὴθ- 
ὨΪΔΏΒ. ῬΓΟΌΒΔΌΪΥ ἰξ οοαδοά ἴο ὍὉ6 υϑοα ἴον ἱπίθστηθηςβ 
δἷποο ἴδιο 1ἰαϑὺ ὁθῃςυγΥ, δἰ πουρὰ 1ὺ 8 ἰπρο8510}9 οχδοῖ- 
1γ ἰο ἀοϊοττηΐηο [Π6 ἀαΐο, Α γδυ 6 ΒΟΡΌΪΟὮτο ἴῃ 
ἃ τοοῖς, ΟΣ ταί" ἃ οᾶγο, βοιγοὰ ἴο ἱπάϊοαίθ (μ9 1 ο8)- 
ἐϊγ οὗ [86 Βοϊὰ οὗ Ὀ]οοα." Κεαβῆ, ΤΌρορΥ. οΥ̓ «ενιιβ., 
Ῥ. 193.---Τ6 8614 οὗἁ Ὀ]οοά δα͵οΐῃβ “6 Η]}} οὗἩἨ Εν!] 
Οουμ8εϊ,᾽) πῦογο Οδίδρῃδϑ, δοοονάΐηρ ὑὸ ἰγαάϊ θη, 

ἃ ΘΟΌΠΙΓΥ Ὠοῦβο, ἰῃ ποῖ [86 ἀοαί οἵὗὨ 
Φεβυβ δα Ὀθθη γοϑοϊγοᾶ ὕροὴ (Μαῖι. χχνΐ. 83). Βγδῦμο 
οοηΐοπῃαϑ ἐμ 18 πὶ (πΠ6 Η1]] οὗ Ὁδδηοο, οἡ ἴΠπ6 βου! ἢ- 
Θτ ἰορ οὗ (89 Μουμπὶ οὗ ΟἸΐνγοβ. 10 ἴῃ ΜΙά 16 Αγ68 
ἰδ 88 Ὀα]ονοα ἰμδὺ [ῃ 6 50}} οὗ 0 ΔοοΙάδιηδ ἢδὰ [δ 
Ῥότγον οὗ οοηῃδαυτηίης ὈΟΩΪ68 ἱπ ΟΏ6, ΟΥ αἱ ἰδαδί ἰῇ ἃ 
ἴον ἄαγβ. αἀοοογάϊησἾγ, βμϊρ]οδαβ οὗ ἰΐ τοῦθ, ἀυγίηρ 
86 τηϊγύθοη! ἢ οορϊαχΥ, ἰγαηβροτίδα ἴο 1μ6 Οανερο 
ϑαπίο αἱ Ῥῖδβδ. 

γεν. 9. Τμαῖ τυδίοδ ττὰϑ δρόῖζϑῃ ΨΥ 76719- 
ταὶϊδ ἢ [1 χοροί ----])9 ΥΥ οἰ οὔβογνοβ : “" Ν έϊ πον 
Εἰ ἶ8 ΠΟΓ ΔΩΥ͂ κἰτη]Δν Ῥαββαρο ἰ8 ἑουηὰ ἰῃ «δγοσηϊδῃ, 
Ασοοσαϊησὶγ, δοιιθ Οοαά. δηὰ Υ̓ δγβίουϑ ουιΐς [μθ80 

ποτὰβ. Βυΐ ἃ δἰ πῦ}]8Ὁ ρα β8αρθ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ΖΟοὶ. χὶ, 12. 
Ηφῶος Οοά. 22, ὅγγ. Ὁ. ἰῃ 1η. τοδὰ Ζαχαρίου. Βαυὶ 
ουρῃ Οτγίσεῃ, Ευδβοἷι5, Φοτοτηθ, απὰ Αὐρπβιῖπο ἡουπα 
186 δΟΙΏΠΟΣ ἀὐεαις ἡ νοῦ, ἴῃ ἔαίγποβ8, σδηποὶ Ὀ6 
ἀἰπρυϊοὰ. Οτίσοη, Ποηιὶ. δῦ, ΒΌΡΡΟΒοΒ ἰπαὶ 1ῃ8 Ρ88- 
ΒΔΩ26 8 ἰὈυμα ἰῃ δὴ ΔΡΟΟΓΥΡΏΑΙ Ὀοοὶς οὗἁ Φαγοτηίδῃ, 
Φογοπιθ ἔουπὰ {πα Ῥραββαρθ 'π δ ἀρΟΟΓΥΡΒαὶ τυ ἰης 
οὗ Φοτουλίδῃ, πηϊοῖ ἃ ΝαΖΆγοηθ βῃονοα ἷτα, Ὀὰὺ 6 
τθουρδμὶ ἰδ τγὰϑ Ὀοττονοὰ ἔγοταῃ Ζοομαγίδῃ, Τὸ 08 ἱξ 
ΒΘΟΙη8 ὈΓΟΌΔΌΪΟ ἐμαὶ (η6 Ενδησο! βὺ μα5 ὈΘΘη τΐϑ]οὰ 
ὉΥ ἰδ βἰαιοιηθηὶ ἴῃ ὅ6Γ. χυἹ!, 2, 0 πᾶπηο ἰπδὺ ῥτῸ- 
ῬΒοὶ ἱπβίοδα οἵ Ζροβαγίδαῃ. Τῃδ αυοίδιϊομ ἔτοσα 
Ζοομαγίϑῃ ἷ8 γαῖ τδάθ, {πΠ6 ῬἈΓΆΒΘΟΙΟΡῪ Ὀοὶηρ ας 
ἔογοῦ Ὀοΐῃ ἔτοτα (6 ΗΘΌΓΟΝΥ ἰοχὶ δπα ἴτοῃῃ [86 
ϑερί." Τῇ ΖΟ]ονίηρ ἀγὸ ναγίουβ διϊοιηρὶβ δ΄ τὸ- 
τονΐηρ ἰδ6 ἰδίου] γ : 1. 10 ψψ88 ἃ τηϊδίαϊκο οὗ ΤΩ ΘΙΔΟΥΥ͂ 
(Αὐυγυδὥπο) 5; 2. [186 τοδαϊΐηςς “Φογουηϊδῃ ̓) 18 βρυτ- 
οὐὔϑ (Βυροτῖ νοῦ ὨδαίΖ, οἰς.); 8. 10 οσουτταὰ ἰῃ ἃ ᾿οτὶς 
οὗ Φογοιιΐδῃ το ἢΔ9 Ὀδθοὰ Ἰοβὲ (Οτίρομ, οἵα.) ; 
4. ᾿ἰὰ νγᾶβ 8Π οσγὰὶ] βἰαἰθιηθηῦ οὗ ἰπδὶ ργορδοὶ (Ὁ δ]ονίαβ, 
οἰ6.); ὅ. (6 δον αν ὀχρυηρρὰ {Π6 ραββαρθ ἔτοπὶ 
186 Ὀοοῖς οὗ Φογοπ δι (ΕἸβο 8). “17 [86 ραββαρθ 
888 Ὀδθὰ ἔοιιπα ἰῃ δὴ Ασα ἷος Ὀοοΐς, οὐ πῃ ἃ β'δῃι αἷς ΟΣ 
Οορο ᾿ἸοοιΟὨΔΓΥ, ἰμ686 τηυδὺ Ὀ6 τοραγάθα 848 ἰηίθυ- 
ΡοΪδίϊουβ ἴγοσῃ ΟἿΣ ρᾶ588ρο." Μογοσ. [---ἴὴ γοίθγθηοθ 
ἴο [88 δῦονϑ, πὸ σϑίῃδυϊ,- 1. Τμαῦ ἴ 18 σοῦν ἱπυργοῦ- 
8016 ουὖῦ Εὐναησο  δὺ Βῃου ἃ πᾶν σοπουπηαοα ἴΠ6 ῥΓῸ- 
Ρδοοΐοβ οὗ Ζϑοθδγδῃ---- ἢ τ ϊσἢ Π6 ἀν ἀθη Π} γ͵ὰ8 
αυαἱΐα ἔτη αν, ασυοϊϊῃσ πἰϊῃουϊ πατηΐηρ {πο , ἃ8. ἴῃ 
χχὶ. ὅ- χχνΐ. 8]---αί ἰῆοβα οὗ ΦΨογοι ΐδηῃ. 2. 1 
ΒΘΟΙΒ ἱπηροβδί]6 ἰο ἰἀδη  γ (86 ραββαρθ ὈΘίΟΓΘ ὕ8 
πὶ Φογ. χυὶ!. 2, βίῃοα ᾿ξ σομίδί ἢΒ πο τοΐδγθηοα ἰὸ 8 
Ρυγοθα86 ΟἹ (86 Ῥατί οὗ ἰδ ργορμβεῖ. ὃ. Ὅλ ἰδ6 
οἶμον Βαπῃᾶ, πονονοσ, τὸ πὰ ἃ οοῃμηθοίίΐου Ὀοίνγθοι 
(86 ᾳυοίδιίοη οὗἩ Μαι ον ἀηὰ Ψ6Γ. χχχὶϊ, 8, Θϑ ρος! ΠΥ 
σοῦ. 14: "ΤὨυΒ δβαῖῖἢ Φοῃοναῇ οὗ ᾿ιοβίβ, 1η6 ἀοὰἂ οὗ 
Ιβγδοὶ, Τακο 686 δου άθῃμοοβ []οὐΐογ8], 118 ουϊάθηοα 
οὗἩ ἰῃὴ6 ρύγοδαδϑο ΜΠΙΟῺ ἷ8 04, ἀπὰ {18 ὀνί ἀθηοθ 
ΜὩ]Οἢ 18 Οροῦ, δηὰ ραΐ ἰποτ ἴῃ δὴ οαγίμοη νοδϑβοὶ, 
ἰδὲ (ΒΟΥ ΤΩΔΥ͂ ΘΟὨ ἾΠ6 ΤΏΔΩΥ ἀαγβ. ΕΓ (8 ΒΑ (ἢ 
6 Ιμοτὰ οὗἩἨ ᾶ μοϑί8, ἴι6 αοἀ οἵ ἰδβγβοὶ, ἤἤοιιδεβ, απᾶ 
ποῖα, απὰ υἱπογαγάς, δλαϊΐ δὲ »οκδονδθαῖ [ἴῃ αφϑστηδῃ, 
»ωγολαδ64) ασαῖπ ἐπ ἐλι8 ἰαπα." ὙΤὨδο86 σόογὰβ τησβὲ 
Ὅ6 ἰδ δἱοὴς τι τοῦ. 8, νοῦ ἐλ6 ζογα οοπν: 
"παπαδα ἰῃ6 Ῥτορδμοῖ ἰο δοὺ ἰῃ {818 σιδῆποσ, ΤΏ688 
ΜΟΡΩΒ ΔΙῸ ΠΟΥ Ῥαταρῃταβοὰ ΟΥ̓ 16 Ευδηρο ϑὶ, ἴῃ 
οοπηροίίοι τὐ ἢ τηδίοτίδ β γε ἰβηθα ὮΥ Ζεολαγίαλ απὰ 
ὃν υεισδὴ, λιδίονψ, Β0Ὸ 88. ἴὸ χα βίις ἴ[ῃ6 πλήρωσις οὗ 
σαὶ ἰΠ6 Ῥγορμοῦ ἱπίοπμαδα ἴο ΘΟΏΥΘΥ, νἱΖ., ἱπαὶ (ἢ 6 
Ὀοϊάοβὲ ρυσοθαβϑο βῃουὰ τοὺ 6 τηαᾶς, ὈΥ πῆηϊΐϊοῖ ἰ86 
Ῥτῖσο δοῖ ἀροὴ ἴμ6 Μοϑβῖδῃ πουἹὰ 6 ρσίνοῃ ἴοσ ἃ ροῖ- 
ἰ6γ᾿8 βοϊὰ ἰο ὮὈΘ 8 ὈΠΓΥΪΏΡ.ΟΪΔο6 [ῸΣ ῥἱουβ ΡΙΙρστίπηβ. 
ΤῊΘ τηρδηΐης οὗ ἰῃὴ6 αυοίδιϊοι 18 ἃ8 [0] Ον8: Αὐ (86 
οομαιηδηᾶ οὗἩ ἰΐ6 [οτὰ, Ζογοιιϊδ Ὀουρῆΐϊ ἃ δΒοά εἱ 
Απδίμοίῃ, δὲ ἃ {πὴ Ὑ ΒΘη Φ6ΥΌ 88] 6 τὴ Βθαιηθα ἰο Ὀ6 ἰῃ 
{16 παπᾶβ οὔ (Π6 Κίηρ οὗ ΒαΌΥ]οΠ, πῃ ογάρθρ ὑΠμΟΓΘΌΥ 
ΒΥΤΑΌΟΪΘΑΙΥ [0 ΟΧρΓοβ8. ἰδ6 ἰάρα ἐμαὶ ΦοΥΌ Βα] ΘΙ Μὰ 8 

9 ΓΑἀορίοἄ ὃν ΑἸζΏτὰ : “ΤῊΘ οἰ ἐδίϊοη [8 ργοῦδθ! ν᾽ φυαοϊοὰ 
ἔγοτη τη ΟΤΥ πὰ ᾿ηδοσυγδίο γ." Ηα τοίρτϑ ἴ0 ΔΙ ΠΣ πλἰ85 
ΔΔΚο5 ἰῃ 106 ἈΡυΪοαν οἵ δίορδοη, Αοῖδ Υἱ!. 4, 16, δηὰ 1π Ματγκ 
1.26. Ἡοτγάϑυχογίη οι (πὸ Ουγάΐδη Κηοὶ ἰπ 8 πδῆποῦ ἀϊ- 
ΤΟΘΕΥ οὨροδίϊα, ἰθου ἢ ΘΑ ΠΑΠΥ ὑπδδι ϑίλοζογΥ, ΥἱΖι; ὉΥ 188 
Ὁο]ά ἀοχιηδίίο δδϑογί'οη ἔπαῖ (ἢ 6 ΠαΠπι6 οὗ ΦΔιτγοπλ δ ἰ8. ἢ Θ ΓΘ 
ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ διυδϑι{ὰιοὰ ἴον τΠ8[ οὔ Ζοοδατίδη ἴὸ Τοη ἢ 115. ΠΣ 
4'] ργορδοίο8 ργοορο ἴγοιῃ 95,8 ΒΡΙΠῚ κ8ς δαὶ 1Π6 χορ μοί 
ΒΘ ΤΊΘΙΘΙΥ ΟΠ ΔΏΠ6]Α, ποὺ ΒΟΌΓΟΘΒ, οὗ ἴῃ6 Ὠϊἰνίμδ ἴτῖῃ, Βαὶ 
1015 οὐἦθοῖξ δοιὰ ἢδνὸ Ὅσοη σοδοποᾶ τηυοὰ Ὀοίϊοτ ὈΥ͂ δι 86 }- 
ταῖς [86 Πηοὶν δρέγίξ οὐ {||6 ϑογρέρζμγε ἴον ἴ.:6 πδιῖωθ οἵ 189 
ὙΣίίον -- Ὁ, 8. 

{ δαὶ ζαῆσο τσ ἤατο δ θὰ ἃ βἰχῖ δἰϊοηρὶ ἴο βοῖγο 
[0 Δ Ποα]ίν, νἱΖ. : τθαἱ [6 Ὀοοῖς οὗ Φοτειηίδη, ὈΘΙ ἢ δοῖι 4} 
διταηχοά ὉΥ [86 68 δὲ ἴο ἤγεϊ οἵ αἱ ἴῃ Ῥγορηοῖδ (Βατα 
Βαίλνα), σανο ἰἴ5. Ὡδη19 ἴο [6 ὙΏ016 νοὰγ οἱ τΠοὶν ιυγΣ τἴηε, 
Βο Ιἀκχυϊοοι δά βογίνϑῃἷο.--- Ρ, Β.] 
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5.11} ἃ ρΪαοα οἵ Βορϑ, δῃὰ ἐμαὶ 11 πὰ ἃ Ὀ]οβεοά {αϊοτο 
ἷῃ βίογσγο, ΤΉ. ὑποοηθ ] ΟΌΒΙΥ Πδὰ (Π6 απηραγίη, ὈΥ 
1.8 Ρυγολδβο οὗἩ (ῃ6 ροϊϊοτ᾽Β 6] ἃ δ ἃ Ὀυτγγρ- ͵800 
ἴογ βίη ρΌΓΑ, ΒΥΤΩ ΒΟ ΟΔΠῪ δηἃ ῬγΟρΡ ἢ ΘΕ ΟΔΠ]1Υ Ἔχρῦοβϑ- 
εἀ (πὸ ἰάθαᾳ {πδὲ ΦΘΓΌΒΑ] ΟῚ ἮΔ8 νοὶ ἀοβιϊηοα ἴο Ὀ6 186 
Ὀἷδοα οὗ ρῥἱρστίπηαρο οὐὁἨ σουῖ]6 88 τουδὶ ρρογα. ΤΏυβ 
186 ν ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ «ΡΓορ]ιοεοα, 88 Οἰδἰαρδ8 αἷά, δο- 
ςοταϊηρ ἰο Φοϊ χὶ. δ0: δῃὰ ἰδυ8 δὰ ποὺ {1811 
{Π6 ῥγοαϊοτίοη οὗ Φοσογλδῃ {(γογα. 1, 48, 44). 4. ΤῊΘ 
Ἐνδηροῖδὶ ΒΌΓΩΒ ὉΡ ἷἰπ ἃ Ὀτίοῦ βοηΐθηοθ ἴπ6 ρτδηὰ 
1πουσιι οΥ̓ Φοζοιηίδη (845 6 δὰ ἀοῃο ἴῃ ἰϊ. 28), τὸ - 
ζοττίηρ ἴῃ ἰϊ το Ζ6ςοἢ. χὶ. 12, ιολοιί, λοιζευον, μα 
ἐλαί ραδδασε. Το ([Π6 ἰτρὶςδὶ Βθρδμογά οὗ ἴῃς ρθο- 
με οὗ οὐ (σ|ϊο 8 1116 βάση 88 δου ἢ ὨἰΓΏΒ61} ΒΑ8 
8 τίς ἤχϑα ὈΥ Ηἰβ βΒῆοορ. ΤΏΘΥ ρῖνο 1ΐ 88 [Ὠἱγίγ 

Ρίδθςθϑ οὗ βῖνογ, ἴῃ6 ποῖ] κῆπο ῥτίοθ οὗ 8 βἷδνο. 
Φοθουδῇ δβαγ8: “ Οδδὶ ἰΐ ἴο (6 ρΡοί[ίογ, ΣΤ ΠΙσῦνΝ: 
8 ΒΟΟΑΙΪΥ Ὀχσίοα ὑμαὺ] να ὑγίζοὰ αἱ Ὀγ {βο." (Ομ 
1Π6 τηοδηΐηρ οὗ ἴῃο5α ορεουγο πόογάβ, σοσρ. [86 αὐ- 
ἱποτ᾿β “ οδεοη «ει, 1ἰ. ὃ, ν. 1494.) ΤΊ ϑερέ. δά ἀβ, 
ὈΥ ΨΥ οὗ οχρίαπδιίομ, “ ἴο {Π|6 το! ἰηρ- οι." (ΑὩ 
ΒΠΟΙΏΔΙΟΙΒ Οχραπαίίοῃ ὈΥ Ηἰϊχσ, τηοηϊοποαῦ ὈΥ 
Μογοσ, πο {ΠῚ η 8 ἢ ἤπάβ ἴῃ ἰΐ ἃ τος βοαίίΐοη οὗ 116 

. 86 (Π6 Ρυποίαπδίίοη οὗ 86 ἴοχί.) ΤὨΪΒ 18 ἴ0 
ἰ ΡΥ ἴῃδὲ (Π6 ΠΙΟΠΟΥ͂ 88 ἱπιρυγο, ἀπά τοηυϊτοὰ ἴὸ 
δ τῃο]ϊθὰ ΤΟΥΣ ἀραΐϊη. ὅ. ΜαιιΠΟΥ 4180 αἰ βο ιν 
ΔΙ]υἀ658 ἰο αοη. χχχυῖὶ. 28---τῆρ Ῥυγο 856: ἸΏ ΠΟΥ οὗ 
Φόβορῃ πΏ δ 8014 ὈΥ ἷ8 Ὀγοἤσοῃ. 6. Αὐσοογαϊ ΡΥ, 
[86 ῥαδβαρα ἰῃ αυοϑίϊοῃ σου ΪΠ08 ΤΟ αἰ δγοηὶ χυο- 
ἰδί1 088 : (α) “Απὰ {ΠΕΥ ἴοοκ {πὸ {Βἰ ΓΙΥ ῥΐ6668 οἵ 5|}- 
γον," υἱοῦ ἰ8 ἀογίνοα ἤγοση {π6 πογταῖΐνο, πὶῖ 8 
ΒΡΘΟοἷΔ] γοΐογοηςσο ἰο Ζοοπατίδι ; (δ) “ἢ 6 ῥτῖσο οἔ ΗΪπὶ 
{δὲ πὰβ νυδ]υοα ᾿᾿--τα]5οὸ αἴϊογ Ζοσπδγίδῃ ; (σ) "τ ΠΟτὰ 
ΠΟΥ͂ Ῥουσηϊ οὗἩ τῆ6. ΟὨΣ] το οἵ [5γδ6] " Ω, ἷπ {πῸ 
τηλγρὶη οὗ [η6 δ Ποῦ Ζοα νογβίοη ]---ῖϊος ὅθη, χχχυὶ : 
(4) “ πὰ σαν ἴπθιη [0 ἴη6 ροιϊοτ᾽Β Βο]ὰ "--πί ἢ 6. πδτ- 
Γαϊννο οὔ (ἢ τοχῖ, ψ ἢ ἃ βρϑοῖΐαὶ γοΐογομοο ἴο Ζθοαυίδῃ : 
(4) “" αδίλε Πογα αρροϊηίεά ἰο τι" --οἶλο ζϑν οὔίλα κελιοίς 
»άξκασε, γχμοίε( 7γοτη 6}. χαχὶϊ, 6, 8. Ἧμον δᾶγο (ἰ6 
ὙγΠ0]6 ᾿γῖςο ἴον ΜῈ Ϊο6] (Π6Υ Ὀουρσιῦ δηα βο]ὰ (ἴῃς ἕδ- 
γἱοὺν ἴον ἃ ροί[οτ᾽β ἢ6 14, ἴο βοῦν ἃ8 ἃ ρἷδσδ οὗ ὑυγίδὶ 
ἔον Ὀο]ϊονίηρ (ἰομτῖ]α ΡἱΠρτίτηα. ΤὨυΒ, τ 1]6 βοδ] ης 
1Πποἷν οππ ἀοοτῃ, ἰΠ6Υ ἤᾶγα ἈΠΟΟΠΒΟΙΪΟΙΒΙΥ τας .16- 
ΤτυϑαϊοΠ) ἃ ΟἰΥ ΟΥ̓ ἰῃ6 ζαϊατγο---ρυῖ οὗὨ ἃ αϊυτα π ἢ] ἢ 
Βἢ4}} ὑγίησ αἀναηίασο ἴο Βο]ονίηρ θη 116 01] στ πη8---- 
ΜῈ δανο Ρυγοδαβοὰ ἤου (μοὰ ἃ χγοβίϊησ- Ϊλοθ ἰὰ 
68 

εν, 9.. ΟΣ Ηΐτὰ ἰδδὶ τσὰβ ναϊυδὰ οὐ Ῥχίοοα, 
τοῦ τετιμημένον... ΜΟΥ. {0156 ἰμαὺ “186 
ΘΧΡΓοβδίοῃ 8 ἰηἰθμάθα ἰὸ ρμῖν :6 Ηοῦτον ΒΑ Π 

(ρτει). Βαϊ 186 Ἐνδηρο δὶ ον! ΠΕ  τοδὰ ἈΠ 
(εατῖ, αοίϊηιαί), ἀνὰ ΔΡΡ] 168 1ὲ ἴο ΨΦοδὺ8 85 ἰῃ6 να]υρα 
Ομ κατ᾽ ἐξυχήν ; Ἐπυϊῆγτη. ΖΙ ρα μυΒ : τοῦ παντίμον 
χριστοῦ, σομρ. ΤἼΘΟΡὨγ]αοῖ, δὰ οὗ Ἰαΐς Επα]ὰ : [Π6 
Ἰν Δ] να] Δ Ὁ] 6 Ομ 6, ὙΠῸ Πονοτ ἢ 67658 ν88 γὰ]- 
ποὰ αἱ 80 ον α ὑβοο"" Τιὶβ νἱδὺγ ἱγρ} 168. ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ὑπαῦ Μαιίμον Βαὰ ἱπίςη ἀ64 ΟἸΟΒΟΙΥ ἰο ζΟ]]ονν ΖοσΒΑ ΙΔ, 
θυὶ (ῃδὺ Ὠ6 ἢδά αὐ 1116 Βαπιο {ἰἰπγ6 τηβυπάογβϑιοοα δὰ 
τηϊϑγοργοϑοηϊοα Ὠΐπν. 1ι δἰίλομοϑ ἰὸ 1Ππ6 νοῦ τιμάω ἃ 
τόξο] δ ἃ σοη γδαϊοίογΥ βοη56. ΤΒΟ πηοδηϊῃς οὗ 
(ῆς πογὰ 8 σα] ν 8: "' οὗ Ηΐτὰ [Ὠδὺ τῦλϑ νδ]ιϑα "--ἰῇὴ8 
Β0η86 ανογοά ὉΥ τηοϑὲ οὔ εἰοβ, ἱποϊυαησ ἀο ὙΥ οἐΐθ 
αμ Ηοΐππαμη. ΝῸΓ 8 ἔπ γα ΔΗΥ͂ ἰδ Ο]ΟΡῪ δρουΐ ἰΐ, 
85 {ΠπΠῸ νογὰβ ὃν ἐτιμήσαντο ἀπ ό τοθδῃ.: Ἡ ΈΟΙΩ 
ΌΥ να]υΐησ {ΠΟΥ Ρυτο ΒαΒοά, οὐ, ΒΟ ΠΟΥ Ὀουρἢϊ. 
ΤῊ (16 οχργοβδίοη, “οὗ Ηΐπ ἴμαὐ τγὰβ8 να]αθὰ," 
ὙΟ1] 5061) ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἰ0 τοίου ἰο {Π 6 ρΡαΑβΒαρο ἴῃ ΖΘΟΣ- 
Δι Δ ἢ---ἰ6 ᾿γιοβίβ θοΐησ ἰμς βυθ]οος οὗ (86 νοῦ ἐτι- 
μήσαντο.---Ν οτα ἴλον Ῥουραϊ οὗ 88 οἰἑ] σθαι 
οὗ [β.8 6] (-Ξ ψΨα00)}).--- Τἷθ ἀοο8 ποὺ τβοὰῃ ἴδδὶ 

ΤἸΗῈ ΘΟΟΙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 
ματα ἀκακσστακκυ, ἡγοττοπατῆῃ 

ΟἸ γι μβαὰ θοῦ ναϊυθὰ ὉΥ (6 τ ῆ0]6 Ροορὶο (Πα 
ΤΩΔΏΠ) ; ΠΟΙ, δἱ (86 ἰηδιϊχαιΐοη οὗ ἰπ6 οἰ] ἄγε οἵ ἰεν 
ΓΔΟΪ (Μογ 6 γ) ; ΠΟΥ, ἔγομι διηοηρ [Π6 ΟΠ] άγεῃ οὗ ἰετδεὶ, 
ἐ, δ., ἴοτ ἃ τωδὴ οὗ [βγδοὶ] (Βαυτηραγίθη- τυκίιβ) ; μαϊ, 
Ὀουρλὶ ἔγοτῃ [6 οἰ] τοὶ οὗ 1δγδοὶ ((δβί}]]ο, [μα μοσ, 
δηὰ οἰμοσα). Φυ688 ἱδ Βογο 1Π6 ΓΕρΓοδβοηῃίδενο οἵ 1806 
Ὅ0]6 ἰγοδοθογουβ παίΐοῃ : δῃὰ (ἢ6 Αἰϊυάοα 
ἴο ἴῃ6 δοηβ οἵ Φαοοῦ, γο εο]ὰ Φοβορῆ.--- ΕἿΣ ἴδ 
Ροϊξοχ᾽ε Η6]4, εἰς τό ν,---ἴὉγ (06 ρμυτγομδαξα ἴδοτε- 
οὗ ΤῊ δ᾽] υβίοῃ ἤοτα ἴο Ζϑοῖϊ. χὶ. 18 15 υϑγὺ εἰϊρὶν. 
ΤῊ Ῥϑξβθαρα ἰῃ (86 Ργορβδοῖ, “ Ὁδϑὶ ἰε “ΣΧ ΞΠΙ Σ Ν᾽ 
(απὰ {παῖ, 88 ΔρῬϑδγβ ἔγοσῃ 18:6 Β6αι6], ἴῃ {16 ἰοτημ}6), 
6 τοηἀογοᾶ ΕΥ̓͂ 1Π6 ϑερέ. εἰς τὸ χωνευτήριον, ἴο (86 
το] ηρ ἤὔγπαοθ. ἩΪΣὶ 5 ῬγΌΡοβοβ ἰο τοδὰ “ΣῪΝ, 
1ΠπῸ ἰγθαβυγο, ἤθῆςο, Οδδὶ ἰὑ ἰηίο {π6 ἰοσηρ]ς {ΓΟΦΕΌΓΥ. 
Βυϊ, ἱττεβροοίΐνο οὗ ἴδ ἔβοῖ, (μαί 1}18 15 ΤΩΘΓΕΙΥ δὰ 
ἈΓΌΪΓΑΓΥ οοη͵θοίατο, ἰὶ πουϊὰ ρῖτα ἃ ὙΤΟΣΡ Πρ δηϊωρ, 
88 (6 ΒΠ18}1} ᾿τίοο γ͵ὰ8 0 Ὀ6 ἰγοαϊθα σπῖῖῃ οοπίαπρὶ, 
ποὺ ἢ ΠΟΠΟΡ δῃὰ αἱβιϊῃοϊΐου, ΗρηρΒί θεῖς ἐσ- 
Ὀἰαΐηβ ἰξ : Οδϑὶ 1 10 ἰδμ6 ροίζοσς Ξ:Ξ (86 ὀχοςσυ ὔοποῦ. 
Βαυὶ 1Π656 ὑνο ἰθσῖηϑ ἃΓ6 σου δ ΠΥ ποῦ ἰἀσηίςα]. Τδ6 
Ῥοίζου ἔουτῃβ {Ππ6 νυ 6886]8 ἴον [Π6 ἰοτΏ 016, δὰ γι 186 
οἸά ἰῃὶο ΠΟῪ ἔοστωβ. Αδοογ ΡΥ, τὸ σοπ]οοίυσο 1[8δἱ 
ἴπ 116 σουτί οὗἉ ἐπ6 ἴοτρ]6, τ θγα (6 γὙδγιουβ το Ἐ6}9 
ΘΓ ἀγγαηροά, ἰΠοτο ͵ὲ8 ἃ ρΐδοθ Ὀοασίησ (ἢς ᾿πεοσὶ 
τἰοα “ 70 ἰδὲ »οί(εγ,,) π ὈΪΟὮ τγᾶ8 δαυϊταϊθηὶ τὸ “ὦ 
πιεϊ πη ζιτγπαοο." Ἰηΐο {818 γϑοθρίδοϊθ, ἀοεϊριβιοὰ 
ὈΥ 118 ἱπδοτίριίοι, Φοιιοναῖ αἰτοοῖὶβ (η6 {ΠΙΓῚῪ ρίοοῦδ 
οὗ δβῖνοῦ ἴο Ὅς ολδί.--ἼΒυ5 “ἰο (δα οἱ] ἴτγοι ᾽ οδϑδὲ 
{86 ῥτῖοο, δοσογάϊπρ ἴο ἩΒΙΟΒ ΤΠΟΥ Βαγς ναϊυσὰ Ἡΐω 
88 οαυδὶ πΊ ἢ “ οἱὰ ἰγοι." (ον δοὴ σοραγὰβ {Π6 {Π1ΓῪ 
Ῥίθοοϑ οὗ βίϊνονς 88 {π6Ὸ υἶγθ οὗ ἃ ἐπορβογὰ ἔοτ ἃ τϑᾶσ. 
Βυε ἰν 18 το] Κπο ἰο μάν Ὀθοὰ 186 ὑτῖος ἴοτ ἃ 
Β'ανο.---ἂ ἴδο Σιοτὰ δρροϊπϊδὰ 19 χηο.--- Εοίεγτϊηρ 
ποὶ ἰὸ ἐῃ6 ραββασα ἴῃ Ζροδαγδη, Ὀὰΐ ἴο 1[ὴ6 πδιτδῦτο 
οὗ Φογοιιδὴ τοζοστοὰ ἴο, ἐμαὶ ἴῃς Ιμογὰ δὰ σοσυπιδι- 
οα μη, ὈΥ̓ΤΔΥ ΟΥ̓ ΒΥΠΩΌΟΪ, ἰο Ῥυγοθ 886 ἴῃ6 86]ὰ δὶ 
ΑὩδίθο ἢ. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝΌ ΕΤΤΠΟΑΙ, 

1. ΟΝ ΤΗΣ (ἩΔΆΔΟΤΕΚ ΟΡ ὕύῦτηλβ, δεέ ΟἿΣ ῥγουΐοῦς 
ΤΟΙ ΑΓΒ. ΕῸΓ τηστο ἀοίαἰ]οα ἰγοδίΐβοβ δρουϊ δἰ οδ]]} 
ἴο 16 δἀροδίοϊαίθ, σορ. ΠΘΌθπογ, (Ὀπηπιεπί. Ὁ. 418, 
Οκ ἴδμο ἀοίοπος βοῖ ὑρ ἔον ψυ088 ὮὉΥ ἃ βοοϊϊου οὗ ἰδ 
Οποβίΐοβ δηὰ οὗ (86 Μοηῃοῃίίεβ, δηὰ ΟΥ̓ ΒΟΏ)6 ᾿ηοδοτὰ 
ΜΓ ίοΓΒ, δέ Παρ ποσ, Ρ. 420. 

ῷ. ΤῊΚ ΒΕΡΕΝΤΑΝΟΕ ΟΡ ὕΌθα8. --- ΤοΥΤΊΌΪ6 διὸ 
ΤΥ βίοτ ουΒ 88 18 ἴῃ 6 ρυλι, 50 Δ [Ὁ] δσιὰ 5δα 18 186 τ 
Ροπίδμοα οὗ (86 ἰτγαϊΐοτγ, 88 ἴξ υ] ἰτλδίο! Υ ἰοττηϊη δῖος 
ἴῃ 1Π6 ὈΪΔοϊκ 688 οὗ ἀοδραῖὶγ. ΤῊ διηςίθη8δ πτοσὸ ποπὶ 
ἴο ΡΪασο ἰδ β[46 ὈΥ δι.6 νὶτ (Π6 ροαμΐίθηςο οὗὨ ΟΔΙΒ, δϑ 
{π6 σουπίογρασὶ οὗ τι σοροπίϑηςο. Τῆὰ5 συ ΟὮ ἰ8 
ον ἀοηΐ, {παὺ ἤγοσα γϑὶ ἴο ἰδϑὶ μ'8 ρθῃϊ τος 6 ταϑ τυπ- 
ΠΟΘΙ ὮΥ δηὰ μοάϊοβϑ. ον 118 βουγος δῃὰ οὔσὶῃ 'πὴδϑ 
ποῦ 118 φαΐ, Βαϊ [ὴ6 σομδοαυοποοβ σοβυ ἰηρ ἴτοσω 
(“τ μοη Ψυάα8 δαὶ ἐλαί,᾽" οἰς.). βοοοπάϊν, ἴῃ 118 ςοῦσϑα 
δηα ῥγοόρτοββ ἰἰ αἷά ποὺ ρῃΘΆΣ 88 γορθῃίδῃςα ἰονταγὰ 
(οά, ἴῃ (16 ΘοΟΠΟΙΩΥ͂ Οὗ βαϊναϊΐοθ. ὙΥ̓ ἃ 8.6 Εἷτη 56 κ- 
ἱπρ γαῖ ἰο οἷον μυτϊηδη βαιδίλοιϊ οι Ὀοίοσα ἴ8 6 ῥτιθβὶβ: 
ποχί, τοι τ ρ 5 ἃ ροηϊίθηξ ἰηῖο βοϊξῖυαα ; δηὰ Ἰακιὶν, 
οαϑίϊηρ Αἰπηβοὶ , ἴῃ Β8 βυϊοϊάς, Βοδαϊοησ ἰμίο ἰδθ 
ΔΌΥΒΒ οὗ ἀοδβραῖσ. Ὑ͵α ποίθ ἴ86 ορροβὶὶβ οὗ 8}} (ἐμὶν 
ἰῃ Ῥεῖου. ἤογα ὅο μᾶνθ ἢγδαὶ Ὀἰ[ῸΥ ποορίην, τὸ- 
Ροδίαῃοο ἰοπατὰ ἀοά, πὰ τοϊαγῃ ἰο ΟἸτῖβὶ ; δὰ 1Π6Ὡ 
δυσηδῃ βαιἰβίβοιοι, οὔογοα ἴῃ [η6 δίγερίἢ οὗ 1116. μδχ" 
ἀοποά βου] δπὰ ἴῃ ΠΟ μ688 οὗ 16. 1.8 εν, ἴοι ἃ 
{δῆ 884 ἰοτταϊπαίοη ἰὴ Π)6 οΔ86 οὗ δυἀδε,--- δ ἃ Ἐρδῶ- 
ἰδῆσο Ὀοΐηρ 186 δοττοῦν οὗ {86 που], π ἰς ἢ ποσκεῖ 
ἄραι (2 ον. υἱῖ, 10). Αἱ ἴδο ουϊδοῖ, Βα πδηίῶ (6 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥΤΙ. 1--10. 

ὐδμμα τ ρει δηα Β' που ἴῃ ἀο δ] ηρ' ἢ δὴ οἴὔδηοὰ 
αὐ νοῦ οοηῃδίλια 68 [Π6 στδηᾶ οδμδγδοιογίϑιϊο οὗ 

τι γοροηΐδῃοα ; ἀυτίηρ 186 οουγδα οὗὨ ἱ{, ἰῃαΐ ζδ! ἢ 
ἩΠΙΟὮ 8165 ἴον τοΐυρμα ἴο 86 βογογοῖσζη τΛΘτοΥ οὗ ἀοά, 
ἭΟ 185 ΔὉΪα δηὰ Μ}}}}ῃσ ἰο Ῥαγάοῃ : ἀπα Ὦθηοθ, ἰῃ 10 
δηᾶ, {μ6 νἱοίοῦυ οἵ Ἴορθ δηἃ ἸΟΥ͂Θ ΟΥ̓ΣΣ ἀσδβραὶίγ. 
ΗδυθηοΡ τϑιλασῖτϑ: “ΒΘ η {Π6 σομϑοΐθησα Οὗ ἃ βἰῃ- 
ΘΓ ΙΔ ΘῺ3 δηὰ 8118 Ὠΐτ τὶ ἢ ΓΟΡΓῸΣ Ὠ6 15 ὨΟΡΘΙ685}7 
Ἰοϑὲ ἢ 6 1086 ἔα !}---- 1} ἴῃ πα σταοὺ οὗ ἀοά, ψῆὸ 
3 8016 δΔηὰ Ὑ]]Π[ησ ἴο ραγάομ, ἀπα [αἰ ἢ ἴῃ δ δι οηϊηρ 
δηὰ 4]]-8υῆηοϊοην Ββανίουγ, Ηδποα ἰΐ ᾿8 ΔΌΒΟ] αὐ ῚῪ Π6- 
ΘΟΒΒΑΡῪ 0 Κορ ἤτγττῃ μιοϊὰ οὗ 11}. Ηονουον, ἰη- 
Βοηπο 8} 688 δηἃ τὰ (ἢ ἀτὸ ἐπ6 σΟμ 08 οὗὨ ΔΌΪΥ ἴοὸ 
Ὀοϊΐογο. δ ἐμαὶ ἀοοίμ {π6 ἱγαϊῃ σοτροὶἢ ἴο (16 
σῃῦ, Ὑὴα βδῦ)α ὙΣΙΪΟΡ ΤΟΙΊΔΓΚΒ: “ ϑαίδη Πᾶ8 {π᾿ Ὸ 
διίβ Ὁ Μῃΐϊοῦ 6 Βοάιοθϑ τη. Βοίογοε 8 δὴ ἢ6 
οτίθϑ ουὖὐ: ϑρογα ] δῃὰ δέον τὔὸῊ ἤᾶγνα βἰηηοὰ: 226- 
Ἄρέγα ") (δε (8 αποίαιΐοι ἔγοτα [μυΐμον, Ἡονζε, 
γ0]. χίχ. 1498.) 

8. ΒσΊΟΙΘΣ : ἔασι, ΑΗΙΤΠΟΡΗ͂ΣΙ, ὖσ᾽.43.----ἰς Βυϊοὶᾶα, 
ἰἢ ποὺ ἔγθοὶυ δπὰ ψο π δι οοτηπρ θὰ, ὈὰὉ τὶ ϑὶην 
ἔγοπλ ῬὮγ51081 αἰϑίυγ ὉΠ 66, ΤΑΥ͂ ὀχροοῖ ραγάοῃ ἔγοιῃ 
Θοα." ἴῃ 8 “ 7αῤειίαϊᾳ,," ΙΛΔΟΠΘΡ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ΒΕΥΒ 
( α]ο᾽8 οἀϊάοι, οἰ. χὶ νι, 8. 18, Ρ. 1089), “ταὶ 4}} 
68869 ΟὗὨἨ Βαϊοϊάα ἀγα οὶ δοπαρθιληθα." (ὙΥΒΪΟἾ ΓΔ 
06 δαθοά το διβυά!π᾿8 Πϊδίογν ὁ ἐδλε ορὶπίοπϑ οτι 
ϑυλοϊάε, Ρ. 116.) Ηδυθποῦ: “ ὙΥΠΘα δβυϊοϊὰβ 8 σοτη- 
τηϊἰοα ἔγθοϊγ, δηα τὶν [111 σοπβοϊοιιβη 685 ἀπ γοῆρο- 
ἴοι, ἰδ 18. ΔἸ 8. (06 Γ681}} ΟὗὨ βίηδιϊ οϑϑξβησοιηθηὶ 
διὰ δ]θηδίίοη ἴγοσῃ ἴΠ6 Οτγθαΐοσ, δῃὰ οἵ ἀθβραὶγ ἷῃ 
ον εαϑιϊησ ἰονο. Τταρ, 1ὑ 18 ὙΘΕΥ͂ ΠΟΠΘΓΑΙΙΥ 4180 (ἢ 6 
ΘΟΠΒΘαΌΘΏΟΘΘ ΟΥ̓ Ρ»ΤΌΞ8 8108 Ὁ ἰοἢ ἰογηγοηΐ ἰ86 8300}, ἀπά 
οὗ τνἱοϊοηὺ ραβϑϑίουϑ. Τῇ 686 δοπθ, βοιγονοσ, 49 ποὶ 
Ἰοαὰ σηϑῃ ἰοὸ ἰδεῖν οἴδυπμαὶ ἀοιγη}}}: ἰδ 18. ὉΠΡΟΙ] οὗ 

ὁ Δίοηο, Ἠρπορ ἰδ ͵ἰβ8 ἰμαὺ δβυϊοϊ 68 δ΄6 ΠΟῪ 80 τα 
ΤῊ σοΙημοῃ.""---ἈὟ᾿ Βαϊ τα} 68 δυΐϊοϊάα αὐ Θμσδα ἀοίοβί- 
ΔΌΪῈ δῃη ποιτὶ ἔγίησ 13, ἰῃ ἰπ6 ἢτϑιὶ υ]δσθ, [86 ζλ]36 ἀπὰ 
]οΚοὰ δου ἰδίΐοη οὗὨἨἉ [86 τχοϑὺ οχίγθιῃθ σοῃίγδαϊο- 
(ἴ018,---Θ 6] Πονὸ δα δβο αδαπἀοπχηηοηὶ, ἀο νοτη 6 
δα ἀοϑίσγιοίιΐοι, μοϑ]ησ δὰ τηυτάον, το 6] 10 η ἀσαίηϑι 
ἀοὰ αἀπὰ ον Π-ϑἰθρρίπο ἰο ΗΪ5 ἡ ἀστησηί-Ὀαγ ; ἴῃ {π6 
Βοοοηα μΪδ6Ε, ἴῃ ἔλοϊ [Π8ὲ {π6 561 λυ Γ ΟΓῸΡ ροσνογῖβ 
ἴο 8 οὐσῃ ἀσϑίσισίίοη ἰδῇ τηοτησῦ ΒΟ ἀοα Βαὰ 
δρροϊηϊοα ἰο Ὀ6 (ἢ οτἰϑἷ8 οὗ ἢιἷ8 ρογίοοϊθα βα] ναι 0 
(86 Αοἰβ χυὶ. 27): ἴῃ ἴη6 (τὰ ρ͵δοο, [86 οἰτουτα- 
βίδῃσα ἰμδὺ {πΠ6 56] -πυτάθγουῦ, τοσηγ 658 οὗ. ΘΟῊ86- 
αυθῃσ65, δηςοἰραίθ8 δηα πρυῦγα}1Ζ63, ἴῃ ἃ ΘΟΥΑΓΪΥ 
δὰ υἱοῖς σιδηηθῦ, ἴμ6 δοὶ οὗὨ ἔγδα βυστοηάοῦ οὗ ἐμ8 
800] ἰο αοα ἴῃ ἀρδίῃ, πῆϊοῖ 18. ϊ8 ὨΙρῃοϑὺ βριγίϊαδὶ 
ἴοττη (866 (86 δυϊμονβ δ οδιίυς Ζογηιαίξξ, Ρ. 1248). 
δυϊοίάα 8, 80 ὕο ϑρϑαῖς, ἰμ6 1ῃμοαῖτίοα] ὀχ δἰ ἴοη ἀπὰ 
[1}1 ἀδνοϊορτηοῃΐ οὗ 811π᾿8 βο ἐἀθϑισιιοἰϊνα ἡϑίυγο, δὰ 
ἶβϑ 186 πδίυτγαὶ ἰὺρθ οὗ οἰδτῃδὶ βοὶ σοπαοιηηδίϊοι. 
ΤΌ ἀοσοτγάϊησὶν πηυϑὺ στοῦ ἴῃ 18 ἰΘ5ΕΠ ΠΔΟΠΥ͂ 66 486 
ἴο ΜΓ ἀσαϊηϑὺ βυϊοϊάς, ταραγθα ἴῃ (861. 886 Ἄὁδιηοῖ 
ΘΟΙ τοι ἶθ6 ὙΠ ἰδ, Ὀὰ τησϑὺ ΟΥ̓ΟΡ Ομ ἀριὴη ἰδ 88 
ἴπ6 ενίαθποο οὗἩἨ ἀοδραϊγίηρ ἀῃρο! ἰοῦ, Βιιΐ 88 βυϊοῖϊά 6 
18. οἴἴθηῃ [86 τϑϑ} οὗἨ ὈΟΟΙΠῪ δηὰ τηθηΐϑὶ ΘΑ ΚΏ 658, 
(Π6 ὑνῖη ΟἾΣ]α οὗὨ ταλάηθβα, τὸ βῃουϊά ἀθαὶ πιὰ 
δου] οδ803 ἴῃ ἃ [ὈτὈοιτίησ, τὰ], δηὰ σδυίίουβ 
Βρ'τῖ, Ὑὔἶε ΒΒουϊά δοὶ Βἰ ΠΥ ἰπ [Π086 68565 ΠΟΙ 
ΤΘΙΊΟΥΒΘ ἰῃ ἴοι δ ἸοΔ 45 ἴο Βυϊοΐάα, ὑπουρσὰ (μαὲ δοὶ 
ΔΏΡΟΔΙΞ ἴ0 Ὀδ ΤΘΓΘΙΥ͂ Π6 ὨλίαΓΑ] ΘΟ ΒΘ 6η66 οΟὗὨ [88 
Ῥτγοοδαϊης ποΐῃοι8 ογπλθ ΘΟΙΏ 6 ΟΥ̓ [Π6 ταΐογα 0 ]0 
ῬΟΓΒΟοΏ5. ΤῊΘ βρίγιι] βυϊοῖάα οἵὗὁἨ Φιάδ8 τγὰ8 οοῃ- 
βαπηηδίοα ἴῃ ἰδ 8 τηοπηθηΐ Οὗ 3 ὑΓΟΔΟΒΟΓΥ͂ ἀραϊηβὲ ἢ18 
Τιοτὰ δπὰ Μαϑίοσ. ΗδθυρηοΥ δ βίαιοπηοηΐ : “ὁ Ἦ 6 ΤΑΥ͂ 
741} ΕΥ̓ΘΥ 80 ἰοῦν, 1 τὸ ΟὨΪΥ Βο]ὰ ἔλϑὺ [πὸ ΖΔ}, 18. 9 
Ἰ4 016 ὕο ταϊϑοοησδρίϊοη ἃ8 ᾿ΠΔΗΥ͂ 8: Π} 11 Δ} ΓΟΙΉΔΓ 5. Οὗ 
Γατοτ. ἘδίιΠ '8. οὐ 164] ἴῃ 118 γ ΡΥ παίαγθ, δῃ! ἃ οΔ- 
ποὺ Ὧθ0 Ββοραγαίοα ἔτοπλ τοσαὶ ἰαϑ. ὕοη οὐδοῦ 

807 
----.-οὄ. 

Ροϊηϊβ οοπηθοϊοα ἢ Ββοϊοϊ 6, σου 5.1} {16 υβίθιηϑβ 
οὗ ΕἸ Πΐ69. ΥΥ͂ ἃ Βῃου]ὰ ποῦ σοΐαγῃ (0 ἴῃ δοη οβϑίοηαὶ, 
Ὀοσαυβ6 [ἢ 6 ΓΈΒΟΓΥΘ ΟὗἩ ὩΠΡΌΘΙΥ τλοη απὰ ἐπεῖρ Ὀτοοά» 
ἰπσ ἰοδὰ ἰἤοτι ἴο βοὶ ἀοϑίιγιοιοι ἢ Ὁ πὸ Ἐμου]ά, 
πγουρσμουΐ ἴῃ6 ΕγαΏρΟ] 104] ΟἸαγοὶ,, Γοσοιασαθηα {10 
Ῥγδοιϊοθ οὗ ἃ ἔγοθ οοηΐοβϑίοῃ οὗ ᾿ιθαγῦ, 

4, ΑΡΡΒΕΟΡΒΙΑΤΙΟΝ ΟΥ ΤΗΞ ΒΙΟΟΡ- ΜΌΝΕΥ.-- Εν 
Ροου Δ] σοπϑοϊδη !ουβηοθα, ΤΠοῖν ΒΟΓΌΡ]68Β ἀγοϑ8 
ἔτοιῃ Ὠθαϊ. χχὶ!, 18 :--- Του Βῃα]0 ποὺ Ὀτΐησ (86 
ἶτο οὗ ἃ ψΒΟΤα, οὐ 86 ῥτγῖςο οἵ ἃ ἀύρ, ἰπῖο 186 
Βουβα οὗ ἴπθ ἱνογὰ 1τῃγ οὐ [ὉῸΓ ΔΩΥ͂ ΥΟΥ ; [ῸΓ αυὐθὰ 
Ὀοὰ ἐμ686 ἅτ δὴ δ-ϑοιωϊηλίίοη ἀηΐο {1|ὸ οσὰ (ὮΥ 
αοἀ.᾽ Τὰ ἰηδίγαπι)οη δ οὐὗὨἨ {6 πιοϊζοα δ’ ἃ ΒΟΌΓΟΘ 
οὗ αἴβρυϑὺ απὰ ἀγοδα ἴὸ {μθιη, θβρϑοῖα!γ {Π1|υ86 ἰοὸ 
ὙΠοῖὰ ἴ86 δίαῃ οὗ ὈΪοοι δἰίδοιθ8 ἃ8 ἃ "9 θῃιοσδ] οὗ 
(μοῖρ ρα. ΤΏΘΥ ἀγα ἀροηίβ ἴο δια ΘΟὨΒΟΙΟΠ6Θ, 
Δ Π ἰΒγοδίθῃ ρυῃβηαθηῖ. ΤΉ686 σοί ο8 βιβδογοα 
Ὀ]οόα ἰο βίδίῃ (μοῖὶν μβαμὰβ δῃηᾶ ]Ἰΐὰ ὑροὴ ἐποῖν οοῃ- 
ΒοίθποΘϑ, Ὀὰῦ ΤΠ6Υ που]ὰ ῃοὺ ΔΙἸΟΥ [Π6 τοτηρ]α ἰγο85- 
ὌΡΥ ἴο Ὀ6 ἀεῆ]οα, ΤΠ ΤΠΟΠΘΥ - ομοϑὶ [ΠΟΥ ψαϊαρὰ 
ΔΌΟΥΘ ὑΠιοἷν οσοηβέόϊθηοθ. ΤΠΘΥ ψουὰ ποῦ ἰγλΏΒΡΤ Β8 
ὈΥ τοοοΐνίηρ ἀοθἤ!]θα ΤηομοΥ, ον ΠΟΥ ἔραγοα ἴ0 γοημθν 
{μοῖν ἐγθαϑΌΥ να]. 0 1658 : 1018 18 {ΠΟΙ ΓΘΥΌΤΟΏΘΟ ῸΓ 
ἀοὰ (Μαίυ. χχὶϊ!, 24). ΤΟΥ͂Θ 18. ἃ ῥγοροῦ δβο]ϊοϊζαάο, 
Βοπονοῦ, τ] ἢ τ Βῃου]ὰ 41} αγο, ἴὸ 0 Οὐν 
ΡΙΟΡΟΡῪ υπα68]6α."--- ΤΊΏΟΥ ΔρΡΡτορτίαἰοά ἢ} ὨΟΠΘΥ͂ 
ἴο 8 σμαγ (Δ Ὁ]6 ρυτροβϑο ; Ὀὰ} ἰὑ 18. ἱπ ρ 581016 ἴο0 Τ- 
τον ὑπο συ δι αἰϑστασο οὗἁἨ ἴογστλον ἀαν8Β ΟΥ̓ δοίϑ 
οὗ τρϑτου." Παυρπου. ὅπλ ]αρ ἱπϑιϊ αὐτο ὝΥΟΓΘ 
σοτατλος ἴῃ ἴῃ 6 ΜΙ]. Αροβ. ΤΏ οἰοϊδῖον οὗ Κδηϊσϑβ- 
ζε]άθη ἰῃ νυ ἱΖου]δηα τγὰ8 [Π6 ἔγυϊν οὗἨὨἁ υοοη ΑΡρπ65᾽ 
ὈΙΟΟΔΥ͂ γϑηροδῃοα. 

ὅ. ΤῊΣ ΕἾΕΙΡ οὗ Βι0οῦ.-- σοι ἴῃ ἰδ δοίβ οὗ 
ΟΠΔΙΙΥ͂ ροτίοττηθα ὈΥ̓ [6 δαπηῃοάτιη, (πΠ6 οἰασδοίοις- 
ἰβίϊο ἰγαϊῖα οὗ 118 ΘΙ ΌΟΓΒ ΘΟΠ]6 ἴο Υἱοῦ 6 τηοϑὲ 
σοτηρ δῖθ ΠΥΡΟΟΥΪΞΥ, τλαίης {πὸ τηοπου-οοϑὲ οὗ ἀο Β 
Βοῦ36 ΙΏΟΓ βδογο (μδῃ (οὐ Ηϊτη861Γ απὰ (οὐ Β Δοτο." 
ΤΏΘΥ ρυγοδαϑα [ῸΓ ἃ ῬΑ ΟΥ̓ Βυπι, ἀπὰ (παὺ (ἢ6 ῥτὶσθ 
οὗἉ Ὀ]οοά, 4 Πε]ὰ οὗ Ὀ]οοά, ἰο πῖον ρίοιιϑ οἱ] στη ἴτοτὰ 
Βρα θα παι, γῆ 6ΓῸ οὶ σϑοκοῦθα ἴὸ 6 ΓὈ}Υ 
δον 5}. ρτγοβοϊ γίθϑ, ὅο 1π6 σΒαυ Υ οὗ μα Μ|ΊΔ 4]. Αρσο8 
βΒουσῆξ ουὐἱ ὈδρσαΓΒ ἸΡΟῺ ὙΏΟυλ ἴ0 Θχροῃι 115. κά 
οἴἶἕοο8, ἀπά Π6860 ἴδ ἔτη θα τὴν θοσσαγϑ) το]. 
Ὁποοηϑοϊουϑιυ, [1656 ᾿ΠΥροοτίίο5. σοῦ Θοιρο]]οα ἴο 
Ῥοτρυίΐϊυαῖα 0ὴ 6 ΤΩΘΙΏΟΤΥ ΟΥ̓ ἰμ6ὶν Β [Ὁ] ἐσθ; δηΐ ἴῃ 
118. ὅλί, Ὀθβδί 68, γὰ8 σίνθῃ Ὁποοηϑοϊο ΒΥ ἃ ὈΪΆΒ110 
[γ008 οἱ 'ἰδ6 βαημθάγίι, μουν πὶ τς 11, ΠΟΥ Ὠαὰ 
ἴο 18] «Ψοτγοια δ }}5 Ῥγορ θοῦ. Τῇδ Ῥυτγοίαβο οὗ [ἢ 6 
Ῥοιοτ 8 614 ἰο Ὀ6 8 τγοϑιϊῃσ.ρίαοα [Ὁ ἰοσοῖσῃ Ρ]}- 
στῖηβ Ὀσοοιλθ8 Ὀγορἢοίϊοαὶ οὗὅὨ {μ͵8, ὑπαὶ Ψ ον Βα] τὰ, 
Ῥαϊοϑίμα, απ ᾿βγα 618 δῃϊγα ἱμμουλίληοο, Μγὰ8 ἀ69- 
ἱποά το Ὀ6 ἃ τοδί ϊηρ- ρ᾽αοο ἔον ἐ}ιὸ Ὀδ]ἰονίηρ ομ 1116 
ποῦ, 

6. ἤοτο ἴον ἴῃ6. ὅσϑι ἰἰπηθ ΟἸγιβιϊλῃ στάντος Ταγαϑ 
Ἰοοῖὶς {88 ρῥἴδοο οὗ ἰβοϊδιθα βορυ ογοϑ, ἃ8 τήὰβ {110 οι» 
ἴοτα διροησ ἰμ6 ζ6νγϑι, ΑΠπὰ πῆὴ0 γγὰ8 χορ ὈΥ ὑ88 
Βγβὶ ἰπίογγοὰ ἴῃ ἐμαὶ β6]α ἢ ΤὨΙΒΦΠἰΒΊΟΣΥ͂ ᾿γθ 69 
ΤΑῚ] ΔΠ658 δη ἃ ΘΠ ΘΓΏΘΒΒ. 

ΠΟΜΙΓΡΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΕΔΟΤΙΟΛΙ, 

ΤῊ σουπ86ὶ δὰ (6 ἰγΓΟΔΟΠΘΡΥ͂ ΟὨ (πο τηοτηΐησ 
οὗ 106 δαϑι. 1. 76 σου 86] ἃπα ἰγοόδοῦοῦῦ : (α) Δὰ 
δοὺ οὗὨ ἰγοδο ΡΥ ἔγοπὶ ἃ σοβοϊτοη οὗἨ οουμοὶ]; (6) 
8 ΘΟ 86] Ὑ ΙΟἢ χὰ 8 ροτγίροϊοα ὈΥ δὴ δοῖ οὗ ὑγολοῦθγγ. 
ὡ. Οκ τῃ6 τηογηΐησ οὗἨ ἰδ ἔδαϑι : (α) ΤΊ6 τηοτγηΐῃ 
1πουρὶ; (ὁ) [86 οϑεῖνα! Ὁπουρὰξ, οὗὨἨ (6 τυ ]οΓβ οἵ 

᾿ [Θοἐοδασχοη, αἰδο δνίσαληῇ ἰδ ἰῺ9 Ποσιδὴ ὨΔΙΩΘ [ὉΡ 
σγαφό-γαγά.-- τ Π 



608 , ΤΗῈ ΘΟΙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ. 

Ἰατδεὶ.---Τῆς ἀθοΟταΐηΔ 0]. ἀϊβρίδυ οὗ ἴπ6 δἰρῃ- τοδὶ [ ἦσθα Ὠἰτηβοὶ ἔγοις ἰοστηθοῖ, Ὦ6 ΟὨΪΥ ἰθηροα Ὠτυδοῖ 
δηὰ ὑπὸ οἰ οὗ δουηοῖ] οἱ (Π6 ἔδϑι4] πιοτηϊΐπ.---ΟἸ τ βι 8 
τυροῦ ἀἰδσυϊβοὰ ὑπ ον δ ἱπροβίησ δοὶ οὗ πουβηΐῃ 
Το Πἀογρα ἰὸ ἀοά.---ΤῊο ρτοδὺ αἰβρΊδν οὗ ἰδηαιοἶβτα, 
ἴῃ 115 ἱβίοτίο ἱπηροτγὶ ἴο {π6 τον] α.---- Β]οβε θα ἀτο ἰμ 6 Ὺ 

“πὸ οαἢ τοβίβὶ 1Π6 ουτγτοπίβ οὗὨ {πῸ {ἰπ|6.--ΤΊα τηδὰ 
Ῥοιρ ψὶϊ ποῖ (Π6 δον 8 δοαπάοῃ ἰποὶν ἸοΏρ-]οΟἿ- 
οὐ ἴον Κίηρ ἴο {Π6 (ἐθη.1168.---αὐ πιά αἴδπλ ἴῃ {π6 ἀοὶ οὗ 
ἱπνοϊνίησ ἴΠ6 σηι116 ποῦ] ἰπ ἴΠ6 ρα οὐὗὨἨΘ ΟἾ γ5(᾽5 
τηυγάου : (Π|ὸ Ορροβίίβ οὐὁἁ [Π 6 Ῥγουγηΐβο: “Ἶὰ ἰῃν βορὰ 
Β.8}} 4}} (6 παίίοηβ οἵ ἴῃ6 δατί ἢ μὲ ὈΪΘΒ86α,᾽ ἴβ6. 
ἸΠ|, -πῷ Τὴ οἰδοιϑ οὗὐἨ τωασπίβοοης αἰδρίαγ: 14.118 
Ῥονοῦ; 2. [8 θα ῖς 684.--- 6508 Δραπἀοηθα ὈΥ ΗΪΐε 
οσσῃ Ὡδίζοῃ ἰο (0 (Θη1}165.--- Πὸ Βοοοηὰ Ὀδίγαγ Δ] [Π6 
βοῃίοῃσο οὗ ἀοδίῃ ργομουπορὰ πὑροπ πε Βτδὶ Ὀοίγαγαὶ 
(οι τιολδη ὕμάας δατ).--- [δ τορορίαησς οὗ Φυάδβ 
Πα οοπιρ]οίίοι οὗὨ μὶβ συ], ἃ5 βοθῃ : 1. [ἴῃ [18 Ὀδρίῃ- 
πίῃς; 2. ἰ1ῖ8 Ἰ68η8.: 8. 113 6ηἀ.---ΤΏ6 τορϑηίδησο οὗ 
ΦΔυάαθ οοτηραγοὰ πίῃ Γοίογ᾽β, 2 Ἃὐγ, υἱὶ. 10.-Τὸ 
ΤΟΠΟΡ ἀκ βαιἰϑίδοι(οη, τὸ τηιϑὶ Ὀορίῃ δὲ αοαβ 
Κῃτοηθ.---(Αραϊηδὶ ΤΏΘΘ ΟἾΪΥ ἤᾶνα 1 βἰηπθα.) Ἐζϑκ. 
ΧΧΧΙΝ, 1ὅ, 16.---Τ αὐ ἱπηοοοης Ὀ]οοί, τ] οἢ ἢδ δὰ 
Ὀοίταγοα, που] παν βανοὰ ἢἰΐπι, πδὰ ἴθ Κηονσι [8 
.}1} νδ]υς.---αὐυάα δ᾽ 8 ὑθβι Π ΟΠΥ ἴ0 6 ἱπποσθῆςα οὗ 
δοδυ8 ἃ Ββἰρη δοδης ἔγυ οὗἨ Ἀ18 αἰβοὶ ΙΒ ΐρ: 1. ΤῊΘ 
Βροϊ]οὰ ἔσγυϊ οὗἨ 8. γοργοῦδίδ οὐ ἀδβογίον 2. (ῃ6. ἰπ)- 
Ῥοτγίδηϊ ἰθβε τ ΠΥ οὗ ἃ ἀσϑογίου..-- -ΤῊο ὑπ] ἴ68- 
ἸΙΏΟΠΥ ΟΥ̓ {μ6 ὑπθο]ονίησ δηα ἀοβραί τίσ ἴὸ ὑπ6 βΊΟΤΥ 
6808. --- ΒΟΒΟ]α ΠΟΥ ΒΟΔΓΊ]685}7Υ. ὑπ6 τ οϊκοα δραπάοῃ 
16 ᾿ποίγυτ θη οὗ παῖς ρα} “6 366 ἐλοι ἐο ἐλαΐ." 
-ΙὨ 6 σοηίοβϑίοη οὗδ Ὁ] οαϊησ σομβοίθηοο 18 ὑπμοαγὰ 
Ὁγ ἴδ ΠίογΑγο 108] Βυ ρου ΘΠ ἀ6η(8 οὗ (6 Θοηξοββίοῃ- 
8].---Ηον βοοη ἰβ ἐπ ἐγ οη ἀβῃΐρ οὗἩ τῃ6 νἱ]᾽οκοά αἱ δὴ 
οηὰ [--- ΤΟΥ στ] ΟΠ6 δηοίδον πηυτυδ!! Υ ἰηΐο ἀσβίγυο- 
Ὅοη.---Τ 6 ἔγυ 1685 διὐοιαρίβ οὗ δυάαβ ἴο εἰΐθῃοθ ἢΪ5 
ΘΟΠΒΟΙΟΠ66.---ΤῊς ομὰ οὗ Φυάδε ; οτ, ϑυϊοίο {πΠ6 βῖρτι 
οὗ Βηϊβῃρὰ υηρο]ϊοῖ.-- - 6 οοηβοίοητουβ ΒΟΓΌΡΙο 5 οὗ 
1ῃ6 ὉΠΒΟΓΌΡΟΪΟΙΒ: “ ΜΠ ἐδ πο ἰαιζε.,"-- [πὶ ΟΠ αγὶία- 
816 ἱπβιϊαὐ]οη8 Οὗ ἃ Βαγάποαϑ οὐἨ Ὠθατὶ πῃ] ἢ ΟἸοα ΚΒ 
86] ἢ υηάον (μ6 ρατὺ οὗὨ ρἱοῖγ : 1. ΤΏ οἷν οσσδείοη,--- 
1.6 οοτηπι 8] οὗἩ ἃ οτίμλο ; 2. {Π6ῚΡ Βρτίης,---ϑυρογει- 
ἤοη δηὰ 86] Π3}}Π 688 : 8. ΤΠαῖγ ἔοττη,---τἰοηυτηθηῖ8 οὗ 
ἃ Ρτοια, ππ]ουίης Βρίτῖϊ.---Ἴ 6. ῥτίοα δ ψιϊοἢ (ἢ 6 
ποιῖὰ ναϊαδὰ Ομ γίϑὺ βυῆοοθα ἰὸ Ῥυγομδβα δὴ οἷά, ὁχ- 
Ἠδυδβίοα οἰαγ-Οἱὺ (“ Ἰοατ.-Ὀἰζ ΟΥ βαῃά οἷο ᾽,).--ττΒα [Ὁ]- 
Δ]τλοηὐ οἵ {π6 ῥγορ οὐ πνογὰ : ογ, ἴπ6 Ὀαγγίησ-τουπὰ 
οὗ ρἷουβ μἰ]στί π18----ὖ, 6... οἵ 6] ΘΥ 6 ΓΒ---Ὀουρηῦ τπῖ 
ἐδ6 Ρυγο 486 ΤὩΟΒΟΥ͂ οὗ 6808.--- ΤΠ} 614 οὗ Ὀ]οοὰ οὗ 
ἀοϑραϊτίηρσ Φυάαίδτη οοηγογίρα 'ἱπῖο ἃ Ὀυτα1-8 6] (α 
“πεἰά ὁ Ῥέαξε) ἴον (ῃ8 ὈΘ] νη ρ ἀθμ}16 που] α.-- -Τ 6 
ὙΠῸ αοἰνετοα ΟΠ γῖβί ουοῦ ἰὸ ἰμς ἀἀοη 1168 ἢᾶτνο πδὰ 
ψὸ γ᾽] ἐποῖν Ἰδπὰ κονίβα ἰο τ86 Οομ 168. 

Αίανζε :-ς Βῃου]ά θὸ Ἃρ ΘΔΕΪΥ, ποὺ ἰὸ ἱηαγο 
Οοὐγ ποΐρσῃθον, Ρὰῦ ἰο ῥταΐβ αἀοά, Ῥβ. οὐἱὶὶ. 2, 8, ἀπὰ 
ἰο αἰϊοηὰ ΠΟΙΟΥ͂ 0 οὐ ΟΔ]Ἰἰηρ, ῬΒ, οἷν. 38.-οΖεῖ- 
δίωδ.: ΟὨτϑὺ π88 Ὀθθη Ὀουπὰ ὑπαῦ Ηθ πιϊρὶιὶ ἴγθο Ὁ5 
ἔτοτω 186 Ὀοπμά58 Θὲ εἴη, ἀθδίῃ, [86 ἀον!ὶ, δηὰ ἢ6]].--- 
Ηδ αἷἶβο {πο ΟΥ̓͂ ΒΟ Ποα δηὰ Ὀ]οββοὰ ὑπὸ Ὀομαδ οὗ 
οἷν ΔΒ οἰ008, ΘΒρΘοἰ δ! ἰμο86 οηἀυγοᾶ ἴον 6 ρῸ8- 
ΡΕ].-- (ἀπείεὶπ : ϑδαίΐδῃ ὉΠ πὰ3 {Π6 ουὐ88 ἰὸ ργοοὶρὶϊαίθ 
ἸηΔἢ ἰπίο 85: δῃὰ ἱθθὰ ΒΘ ΟΡΘἢΒ 1ῃ 61 δρβίη, {παῖ 
ἀοβραΐγ ΣΔΔῪ βοὶζα [86 Βίηηθῖ,---0 ποΐς Ὀ6 ΒΟ ἢ ἃ ἔοοὶ 
88 ὑο Θομμτϊξ ἃ βἰῃ ἰὸ ρσαΐὶῃ {Ππ6 τγογὶ Β ἔαγου ἴον ἰΐ 
ὙΠ ἄγαν 1.8 μοδὰ ουὦ οὔ [ἢ 6 ποοϑθ, δῃα ἰοᾶνὸ {π66 ἴο 
Ὀ6 Πληρθά.----Ομδεπεὶ ΤΏρΡΘ ἰ8. ἃ Κὶπά οὗ δἰ γι ηρῈ 
δηᾷ [4186 ΒΒ ορ βογάϑ, ἰοὸ Ώοτα ἰὐ ἰ8 ΟὗὨ Ὡ0 ΘΟΠΒΟαΌΘΠΟΘ 
τ ῖθ6Γ (ἰοὶν ΒΏ66Ρ ΒίγΓαΥ ἃπα ἃγὰ ᾿ἰοβὲ οὐ ποί.----Ζεὺ- 
εἶμδ : Ὧο Ἀυῦ Β660 ΒΟΥ ἴδν στοορα ψ}}} Ἰοδὰ δ τηδῃ.-- 
Οαπείεϊπ : ΤῊ δηρυΐβῃ οἵ δ οΥἹ] οΘοηϑοίοποο ἀορτίνοβ 
ἃ τηδῃ Οὗ δἰβ Ἰυἀκηγρηῖ, 80 ἰμαὺ 1.1.6 8 ΠΟ τηοτο ᾿ἷδ 
ΟΥ̓ τηϑδίθυ; ἴον πθθα ἢ6 ΠΡ ὈΥ βοϊπτυγάον ἕο 

ἰηΐο οἴβγῃδὶ ἰοττηοηῖ.---ΤΏου σδϑὲ ἤπα ΤΏΒΗΥ ἃ οὐξ» 
ΡῬαπΐίοῃ ἰπ δίῃ ; Ὀὰΐϊ ὙΠΟ ΤΥ ῬΟΟΥ οοπβοίοπος ψἱιὶ 
δδνο οομγΐοτὶ, (μου διὶ Γογάακοη ὈΥ ἱποσὰ 8]}].--- δος 
τοι βίπηθα ἀθορὶγ, ἀσβραὶγ ποῖ ; ἃσίβθ, δῃὰ τορϑηὶ 
ἴγ0}γ.--- λουα Βιὑϊ, Τμδ. ; ΟὨεῖβι μα8 σίνοῃ {πὸ στανυθ- 
ΤΠΟΠΟΥ͂ [0Υ Οὔ Ὀιτίδὶ, ἀπαὰ 85 ρυτομαξοα [ῸΓΣ ὍΝ, ΡοΟῦ 
ΡΠ τίσα8 το μανα ποίησ οὗ ουῦς οἾῃ, 8 γεδπρ- 
ὈΪδοα.--- (ἰἀπείοὶη ; ΤῊ πιο ἘΠποΙβοῖγο5 τηηδὶ 8.5- 
δὲδὲ ἱπ οβ᾽ δ] ηρ ἀϊνίηθ ἰσυ ἢ. 

, Οεβηεν :--τ ὅσο (Ποὺ ἴο ἰδδὲ : βυοῖ 19 τοῖς 
ΔΟΒοΙυιίοῃ. 

Οεγίαολ :--Ἰὶ ττὰϑ ἃ τοδί Ὁ]6 ΟἰΓουτηδίδησθ ἰη 
ἴΠ6 ραββίοῃ ἰἰβίοσυ οὗ Ογβ, ἐμβαῦ Ηρ τοῦξὶ 6 ἀεξν- 
ογοὰ ὺὑρ ἴο ἰμ6 δπι 68. Νοὶ (06 Φ6:ν8 οὔΪγ πεσὸ ἴο 
τοΐοοῦ δηὰ οτυοι γ {π6 ἕου οὗ Οοά, αὶ τ1πΠ6 Οφη [1166 
ΑἾδο ; δπὰ ΗΪΐβ8 Ὀ]οοά οτθίβ ΖῸΓΡ ΠΌΤΟΥ οὐ ΘΔ} οἵ 
Φονα 88 γ7}}} 88 (θη 1168. 

Ἡφωδηεν :--- Το πίΐμο88 οὗ Φυάδθ. Ηδ πὰβ ἴδ 
ΒΡΥ ὙΒοΙ βαίδη δα Ὀοοθὴ ροττοϊ οὶ ἴοῸ ῥἶδοο διαοηῦ 
ἴη6 σομβάρφηϊία! ἔτίομὰβ.: Β6 νγαϑ ϑ'δῖδ πῃ Β δρροϊηϊδὰ 
ἔδυ πάθον, 80 ΒΠου]ὰ ΡΔΥ͂ αἰἰσῃι θη ἰο αἴβοῦνοσ ΔΗΥ͂ 
ἴδα! ἰΠαἱ ταῖρῆιϊ Ὀ6 οοταμηϊ 6, Βαϊ ἢ6 δά ἰο δοῦ- 
ἴ.89 δὨ6. δαὰ Ὀαϊγαγοα ἱπηποοοηὶ Ὀ]οοά.---Τ Πᾶς Ζυ- 
ἀδ5 χηϊσ πᾶν σαϊποὰ ρματάοῃ, ἱΓ Πα δὰ οϊενςα, ἰδ 
δΔοκηον)οάροα ὈΥ, 6. σ..) ΟΠ συ ϑοβίοιω, ἴῃ βοστηοη 1 ΟὨ 
Ἐδροηΐδποο, δπὰ ὈΥ̓ [,οο 16 ατοδὲ, ἱπ {πὸ 111} Ξ6σ- 
ΤΟ. Οἢ ἴῃς Ραββίοῃ.--- ἔν ϑη [6 τηοβὶ ρ]οτίοιι5 ορροῖ- 
ἐπ 1168 οὗυϊγίυαθ δπὰ τοὶ σίοῃ, ονθη ὅς οοτηραπίου- 
Βῃΐρ δῃηὰ Ἵοῃνογβδίίοῃ οἵ [86 πλοϑὶ ΠΟΙΥ͂ δῃὰ σηοςὶ 
Ἰονϑῦ]6 οὗ τηθῃ, ἃγὸ ρεγυογίορα ἰο 118 οπτη τιυΐη ὉΥ͂ ἃ 
οοττυρίοα 8ρ᾽ τῖϊ.--Αὐ οὶ ρόττη, ΒΓ. 8}} αἱ ἔγϑξί, Ὀαϊ 
πουγϑοα δηα ἰοηἀρα, ργοάμοαβ ζγϊ8 ουοσ τότ ομὰ 
ἸΠΟΓΘ ΡΟΪΒΟΠΟΙ8.--- ΤΉ Υ ΟδτΟ ΖῸΓ ἴπ6 Ὀοάΐαβ οἵ ἀεδὰ 
ἔογοίῃογβ, Ὀὰὺ Ἰοὶ 186 δβου}β οὗ ἰδ ᾿ἰνὶπρ Ροι3}.--- 
ΤΏο ρΡεγροιυδίίοη οὗὨ βἰπι] δοίβ ἰῃτουσὰ τηρεηοτίδ]α, 
ὩΔΙΔΟΒ, οἷα., δραϊηδὺ (Π6 Μ}}1] δηὰ οχροοίδιίοι οἵ οτὶ- 
ἀοΘΓΒ.- ΗΟ ἀγτὰ ἰπ6 οἰ] άγοη οὗἨ Οοά, γοβ, (σιδὶ 
ΗΪπιβοὶῖ, ναϊαθα ἰπ 118 ποῦὰ! ΤῸ ΠΟῪ σηδπτν ἃσαὲ 
ῬὨΠοβορδογα, ἀν ἐβίβ, ΒΟΓΟΘΘ, οὐ τα ἢ ΟΠ δῖ ΓΟ 5 ἴδ τροσ 
Ῥτοοίουβ : 

Βγαυπε :--- Οὐ ἢ τοϊπβ ὈΘΟΌΤΛΘ ΕΤΩΔΠ οτίτω;- 
Ὠ8]4, βτοδὶ οαγαοίογϑ στϑαῦ οΥἰσηΐ πα β, 45 τῆθ υᾶρε: 
18:68 ἔοττηονῦ ἅτ 886, [8:68 ἰδίίθν τοοτα πὶοκοὰ. (561 
ἰ!ς ἀοεοὰ οὗ διυάδθ γὰϑ ὑπὸ ὑοῦ ἀδρίμ οἵ ὈΆβεπθβα.) 
-- ο βθοὶκβ ἰο οἰδδαγ ᾿ἰσηβοὶ ΟὨΪΥ Ὀοΐοσα ἰ8 ον οσα- 
Βοΐθποῦ δηὰ ἷ8 Βοσορ 6685, ποΐ Ὀοίοτο οὐ, δὰ τδδὲ 
ἢο σουϊὰ ἀο πἰίμουλ Φε8υ8. Ηθ πδηϊοὰ ἵβιῃ, δοὰ 
ὮΘΏΟ6Θ Πα ρταγοὰ ποὶ δπὰ βουρῆὶϊ μοί.--ΤἼ οι εϑῖτος 
1Π6Υ αν βίδἰῃοὰ, αἀοα ΒΒ ἰγοδβΌγΥ (ΒΟΥ ποιὰ πος ἀφ- 
Β816.---Δολις : ΤῊ οπὰ οἵἩ Φυάδ8: 1. Ηἰβ ἀσβραῖν. 3. 
Ηἷδ8 συ ΐη. 

[Βυπκιττ :---Βοο]ὰ ̓  8 ἀἰβοῖρ]ο, δὴ δροβίϊς, ἔγχει 
ἃ ἰγαϊον, (Π6ἢ ἃ βοϊ τηυγάοσοῦ. Βοδοϊὰ ἱ 84}} τὸ Ἵου- 
οἴου ποι] ρα, ἰο μᾶὶ τῃ6 Ἰονο οὗ {πᾶτ δοσυχβοὰ 
40] 48 Ὀτουρῖς (8 πτοιο θὰ ἀροϑ]θ. Βοβο)άὰ! 
Ψυάαδ, ὁὔσα βἰπίηρ ἱπ ἐπ6 ΓΟΌ65 οὗὁἉ 8 ρἰοτουβ ῥτο- 
ἔδβδβίοῃ, ΔΟῪ βιϊηΐησ ἴῃ [86 βΒδτη68 οὗ οὐ δ οἴοσγῃδὶ 
στα δηα νϑηροᾶησθ. ἰμογὰ 1 ΠΟῊ δατηῃοδὶ ουραϊ πὸ 
ἴ0 ὈΘ ζῸΣ ἰὨΥ͂ Ὀγϑοσυηρ στᾶοο, θη ΠΟ οΥ 186 
ῬΡΟβΘΏΘΟ, ἐμ Γηΐγ 165, ἴῃ 6 ΒΟΙΤΏΟΏΒ, (ῃ6 ἐδογασηςῶιθ 
οὗ ΟἸτῖβι, οου] ἃ ργόβοῦν δηὰ βϑουγα ἃ ῥὑτγοίοββοσ, ἃ 
ἀϊβοῖρ]ς δῃᾷᾶ δροϑί]α ἔγοτα γυΐθουϑ δροβϑίδβυ ζεΐί ἂς 
ἐλαΐ κεἰαπαείλ ίαζο ᾿εεα ἐξεί ἣδ ΝΞ γϑσυῖι ες :-- 
ἰγγϑβίϑι] 016 ἔογος οὗ οΘοηβοίθῃοθ ἴῃ ἴΠ6 νεογβὶ οὗ ΤΏ" --- 
ΤῊ ἰοΒΕ ΔΟΩΥ οὗὁὨ 86 ἐγαϊΐον ἰὸ (06 ἱπποσθῆσε οὗἉ Ζ26- 
Β118.--- Τὴ) Ὑταΐδ οΟὗὨ τηδῇ 8118} ῥγαὶϑα [86 1, στὰ --- Ὦ, 
ΒΒΟΥΝ :--ΤῊο ἴσιο μα γδοίοῦ οἵ τοροῃίδησο 18 ἀοίος- 
ταϊηθα οἰ Ποῦ ὈΥ͂ 118 ΒΙ ΒΟΟΣ Υ͂ ΠΟΡ ὉΥ͂ 118 Οἱτίοτσρθϑδ, 
Ὀαΐ ὈΥ {π6 νίοννγβ ὑπᾶον π ὶσὰ ἰξ 8 Ἡτουῦρϊ. Φυάδε, 
υὑπάσν (Π6 Β6086 οἱ ...» συ, Βδὰ ποθλιίην ἰο 5] Ὀδοκ 
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ὍΡΟΣ ; Ῥοῖον ἰυγτηϑὰ ἰοταγαὰ “6808, τΐΟ τϑ 8006 δῃηᾷ | πὶ [86 οἶοτ, 6 866 στδοθ πογκίηρ σοροπίΐίδησθ ὑπὸ 
ἩΠΠὴσ ἰο ἔογρῖνο. [1π 106 Ο6 6836 Ἧ6 ΠΑΥ͂Θ ὨδΔίΌΓΑΙ [ Βα γί] οη. --- ΥΥ ΟΕΟΒΎΤΟΕΤΗ :--αὐσθοθ, 6 ἰγρὸ οὗ [80 
Ῥσϊμοΐρ!ο5 τόση {μοιυβοῖνοθθ ουὐ (0 ἀθ8}γ εἴἶεοὶ ; 1 76 υ8, ἴῃ ΗΪ8 βίῃ δῃα οηὰ (9).--ρὶ 5.] 

ΝΙΝΤΗ ΒΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΦΕΒΌΞ, ΤΗῈ ΕΙΝΟῸ ΟΕ ΤῊΕ ΕἾΘ, ΒΕΡΕΟΒΕ ΡΙΧΑΤΕΒ ΒΑΒ; ΟΝ, ΟΗΕΙΒΤ ἘΧΑΜΙΝῈΡ ΒΥ 
ΤΗΕ ΟἸΥ͂Π, ΑΥΤΗΟΕΙΤΥ; ΙΝΘΌΠΙΤΙΝΟΙΥ ΡΌΤ ΒΕΒΙΘΕ ΒΑΒΑΒΒΑΒ; ΒΤ, ΜΟΒΕ ΙΥ- 
ΒΟΙΧΊΝΟΙΥ ΒΕΥΕΟΤΕΡ, ΑΝΡ, ΙΝ ΒΡΙΤῈ ΟΕ ΤῊΕ ΜΟΗ͂Τ ὈΕΟΙΞΙΥΕ ΡΒΟΟΕΒ ΟΡ ΙΒ 
ΙΝΝΟΟΘΕΝΟῈ, ΟΟΝΡΕΜΝΕΡ, ῬΕΙΜΨΕΒΕΡ ΤῸ ΒΕ ΟΕΌΘΙΕΊΕΌ, ΜΟΟΚΕΡ. 

πάρτε ΧΧΥ͂Π]ΙΙ. 11-81. 

(αν χν. 2-20; [λικκθ χχῖ!, 2-2ὅ; Φοδη χυ!!, 28--χῖχ, 16.) 

11 Απὰ (6808 βίοοα [νγ͵ἃ8 ρ]4664}} 06 ἔογα {Π6 ρονθγῃου : δηὰ [Π6 σΌΨΘΓΠΟΥ δβίςθα [α1168- 
{ἰοη64]7 ̓  τη, βαγίηρ, Ατὸ ὕμοα {1|6ὸ ΚΊηρ οὔ ἴπ6 ον 7 Απα “6808 βα]4 πηΐο τη, ΤΠοα 

12 βαγαϑί [10].52 Απὰ ψἤθι 116 τῦᾶ8 δοουδθά οὗἩ [00] {}16 ΟΠ] 6 Ὁ ῥτίθϑίβ δῃὰ [1116] δ] ἄθγβα, 6 
13 δηϑυσογθὰ ποίδιίηρ. ΤΆΘη βαϊὰ Ῥι]δίθ αηΐο ἔπι, Ηθαγοϑὺ ἴῃοα ποὺ ΒΟΥ ΙΔ ὩΥ ὑπίηρβ 
14 [πλαὺ {πη ρ8, πόσα] 4 ἰΠ6Υ [058 πραϊηϑὺ {π667 Απᾶ Π6 δηϑνοτθα ἢϊπὶ ἴο ὩΒΥ͂ΘΙ ἢ 

μνογὰ [ἀπ ἢ6 δηβνγθγοα [ἶπὶ ποῦ 8 τνοτα] ; δ Ἰπβοηλπο [80] ὑπᾶὺ {88 ΡΌΥΘΓΠΟΙ τηβτν 6]]68 
15 [νοπᾶθγθα] ργθδῦγ. Νοῦν δἱ ἐλαέ [1116] ἔραβ" (6 ρονθγῆογ νγ88 ϑγοηῦ ἴο σϑίθαβθ απίο 
16 ὑΠ6 Ρ6ορ]8 ἃ ρτίβοῃβσ, ψῆομῃ ὑμαὺ που. Απαὰ {Π6Ὺ μα {ΠΘὴ ἃ ποίβδ]6 [ποίοτίουβ, 
11 ἐπίσημον]  Ρ,ϑοπογ, ο81164 Βδγαῦραβ" ὙΒοσθίοσο σθαι [ΠΥ γ ΓΘ ραίῃαγοαὰ ἰορθΠ 6, 

Ριΐδιθ βαια υπΐο ἰἰθαι, Υ οπὶ Ὑ0}}} γ8 ἴμαῦ 1 τοϊοδϑθ ππίο γοὺ ἢ Βα δϑ," ΟΥ 7 6818 
18 τιῖοῖ [πν}0] 15 ο8}164. ΟΠ γϑι ἢ ΕΌΤ μ6 Κκῆθνν {Ππ40 ῸΤ ΘΏΥΥ [ΠΥ 18 ἀο]γ γϑά Πἰμ). 
19 ὙΥ Ἰιθὰ ᾿ιθ νγᾶ8 βϑὺ ἀόυγῃ οἢ 86 Ἰυαρτηθαῦ βθδΐ, 18 νυ] βϑηῦ ἀηΐο ᾿τα, βαγίηρ, Ηδνο 

ποὺ πούδιηρ ἰο ἀο ἢ ὑπδὺ 180 Ἰηδῃ: Ὁ 1 αν βυβογθα τηδην ἰμϊλρ8. [π|ὰς]}}} 1}}}8 
ἀΔΥ ἴῃ ἃ ἄγϑαπλ θθοδυ86 οὗ }ι}πι. 

20 Βυῦ {8Π6 οἰἸοῖ ρῥγιθϑίβ πα δ]άβγϑ ρεγβαδάθα {86 τηυ]εῦαθ {παὺ (Π6Υ 5μου]α ἀϑκ [[01] 
21 Βαυδοῦθαϑ, δηα βμου]}] ἀθϑίσγου Ψ6808. ΤΊ ῬΌΨΘΓΠΟΙ ΛηΒγαγθα δηα βαϊἃ ἀμηΐο {]} 6 τη, 

ἊΝ Βεοίμοσ οἵ {Ππ||ὴ ὑνχαῖη [ὙΥ̓ ἢϊοὶν οὗ {πΠ6 ἔνγο] τ}}} γα {πᾶὺ 1 σϑϊθαβ απίο γοὰαῦ ΤΉΥ 
22 βαϊα, Βδγαῦραθ. Ῥ)]αὶθ 8814 υπίο {π6ηὶ, ΥὟ δῦ 814}}1 ἀο {16 πὶ σσῖ ἢ 9 6508 τυ οἷν [πτ}0] 
283 15 ο4]16α Ομτιϑυῦ Ζ7λον 811] βδὺ απο λιϊτα,᾽ [μ6 6 Ὠ)Ϊπὶ 6. οτιιοῖβθα, Αμπᾶ 108 ρΌΨΘΥ ΠΟΥ 

8βε:4,  ὮΥ, σμαΐ αν} μδίῃ 6 ἀοποὺ Βαῦ ὑποΥ οτθὰ οὐ {116 ἸὩΟΓΘ, βαυηρ, [μοῦ τὰ ὉΘ 
ογυοβοα, 

24 ἍΝ Βδη Ῥιϊαῖθ 88νν {πδὺ δὸ οουἹὰ ρτανα} [4 ύ0ὰ1}] ποιλίηρ, Ὁ Ὀυΐ ἐλαέ ταί Γ ἃ ὕατυ] 
γγ88 [13] τηδᾶο, [16 ἰοοῖς νγδίθυ, δῃηᾶ νν88}168 λὴδ μδη 48. ̓ θίοσα [Π6 τηυ]οὐπἀθ, βαγῖηρ, 1 δτὰ 

25 ἱπποσθηΐ οὗ {Π|6ὸ Ὀ]οοα οὗἁ {1118 7.80 ῬΘΙΒΟᾺ : ἢ 5686 γα ἐο τ, ΤΆΘΩ δηβνγογθα 8]] {Π|6 Ρ60ρ]6, 
26 πᾷ βεϊ, Η18 Ὀ]Ϊοοὰ δὲ οῃ 8, δὰ οὐ ᾽ΟυΓ οἰ] γα. ΤΊΘη σϑθαβοα ᾿6 Βάταθα8. υπίο 

ἰμοτα : δηᾷ ϑϑῇ θη ἢ6 Ἰιαᾶ βοουγροαὰ 6508, 1.6 [Ὁ 6808 [6 βοουγροα δηᾶ, τὸν δὲ ἸΙησοῦν 
21 φραγελλώσας] ἀεἰγετοα λύπ ἴο Ὀ6 οτυοιῆεᾶ, ΤΊ]θα (ΠἸ60 Βο] ἀΐθβ οὗ ῃ8 ΡΌΥΘΙΠΟΥΙ ἴθ Κ 

6808 ἰηΐο {86 σοιημλοῃ 88}} [τίου] απ)7,᾽" ἀπ ρο]δτθα ἀπο τα ἴΠ 86 γ80]6 Ὀδπὰ οὗΚῇ 
28, 29 5οἰάϊογ5.3 Ληα {Π6Υ βιρροὰ λϊπι,}5 δηαὰ Ῥὰΐ μὰ ᾿ἷπὶ ἃ βοδυϊοὺ τοῦθ.0 ᾿ηᾶ ἤθη 

{Π6Υ δα ρῥ]αιιοα ἃ οσοσῃ οὗὨ ὑΠπόσηβ, {ΠΘῪ Ρὰῦ ἐξ ἀροπ 1}15 684, δηα ἃ τϑϑὰ ἴῃ }}}8 τρῃΐ 
Ἰιδπᾶ: 6 ἀπὰ {ποὺ Ὀονϑα {Π6 Κπθα Ὀϑέοσθ ἰτ, δῃὰ τηοοκϑα ἴτω, βαυίηρ, Ηδι], Κὶῃρ οὗ 

80 [6 ον ϑ' Απα [ΠΟΥ Βρὶῦ ὑροῦ ἰπι, ἀπ ἰοοῖκ {Π6 τϑϑᾶ, δηᾶ  δηλοΐθ τα οα {ῃ6 ᾿ιδδά. 
8381 Απᾶ δἴϊοσ {πὲ 06 Υ πα τηοοκαά ἰ.λτ, ὑΠ6Υ ἰοοὶκς {16 τοῦθ ΟΕ ἔγοτῃ ἢϊτα, δῃὰ ραΐ ἢ]8 ΟὟ ἢ 

ταϊταθηῦ ἡ. μΐτη, πὰ Ἰ6α ἤϊτη ΔΎΤΑΥ ἴο ΟΓΌΟΙΥ λῆηι. 

ΒΟΥ. 11.--1Ἰδοβαχαπη δηὰ Τιδοδβοηδοτῖ τοδὰ ἐστάθη [{0Υ ἔσ τη], δοοοτάϊης ἴο Β., Ο,, 1.. [α͵60 Οοᾶ, Β[παίε., πον 
ΚΟΌΘΓΔΙΥ͂ ἀατθοϑ ὙΠ Οοά. ὙΛΏΔΗ 5. ἈΙΟΥΟΓ δηά ΑἸΙοτὰ τοκαγὰ ἐστάθη 85 ἃ οοττεοοίίοη ἴο δυΐξ [80 δθη86 Ὀεῖϊίον.--", Β.}] ". 

8. Ψον. 11.--Ἐπερώτησεν ἰδ" ἃ γδτὶ οἴ ([}9 ζυστ)δὶ 7πά 1614] [πη υ! δ ε|4: ἢ Ἠδηοο, φιοϑέέοηδα.--Ῥ. 8. 
8 τ. 11.--ἰ8ο σονογάδιο δηὰ Οοπδηξ, Ὑπὸ ἱπδοτέ ἐξ. ΟἾβοτβ ἰηβοτὶ γέρλί οὐ ἐγιῶν. Σὺ λέγει», πὸ σὺ εἶπας 

ἰὩ εἷι. χχνί. 25, ἰδ 8 ἴοτπι οὗ οἴἶδθτιηδείνθ πθυγογ, οοτηηοι πη ἘΔΌὈΙ ἰο τυτίἴοτϑ ιϑοίοπηΐ8 οδὴρηιαπξέμπι αρωὰ μά 08 707» 
φιμῖα, 86 Βοδσιίοἢ 8870): ἴ::9 οὐ͵δοὶ οὔ [86 νετὺ θείης {π|}}164.---Ρ. Β.] 

Ά 



δ10 ΤῊΞΒ ΟΟΥ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΧΟ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ. 

ΦΥ͂ τ. 18.---ἰβο Ὅτ. 1δηκο: τοαίολθ }} προ. ΑἸδο Ὅτ. σοπαπῖ, ὙΠῸ τοΐοτε ἰδ ποτὰ πόσα, φυαπέωδ, Ἀοι στοαί, ποῖ ιὸ 
τηποὶ ἴο τὸ πτηνόν οὗὁἩΤΏ. οὔφηορθ δῃαγκοὰ 00 Π1|π|͵| 82ὲ ἴο τ᾿μεῖγ πιδρπίυσο; δηὰ ἰπ εἰἰ8 Β6 59 6 ΓΟδάοσ "δίυταὶ 
ὈΠΙυγκιβηςὶΝ το τνογὰ τολαΐ ἰη ι}ν 18 δοηποςιίυη.--ἴ 

δΎυτ, 11. -[(ονογάνια τοπάοτο πρὸς οὐδὲ ἕν ῥῆμα: ποὲ οπδιοονᾶ; Ουπδηῖ: ποὲ ὁτεπ ἰο ὁπ «ογὰ; Ἰδῖφο: 
μ “ἢ ατ΄' ἐγρεπα εἰπ Ἠΐογί; ΜογοΥ: αιὖ΄ πέολι εἰπτπαὶ εἰμ ἐἐπαίρεα Ἡξογί, (. δ. ὯοΣ τοι ἴο 086 ἐπᾳυϊεϊἰοτίδ! αὐδειίοι.-- 

4 ον, 15.-ῤἋ4ὲ ἐΔλὲ Μαδί, δὶ ἜΝΟΥΥ Παδόόνοῦ. ὅ.6 ἄαεσ. Νοίεα.---. Β.] 
Ἴσον, 16.- Τὸ ποτὰ ἐπίσημος: ἰδ Πεγθ πδοά ἰπ ἃ ὕὑβά βθηδδ, δίῃ Φόδορὴ. Α πε. ν. τ Ἷ, δηὰ Ευτίρί ἄτα, γε. 939: 

Ἰιθησὸ, ποίορίομα (ΕΠ δι Υογδίου, θυ ποπθ, Νογίοῃ) οὐ πιοιμι (Ὑ ΟΠ, Ομ ρΌ61}, ἘΥΤΊΤΕΌΕΙΝ, ΟΥ̓ ποίφρα ((ἰοπδοῖ); [8 
οὐστηδη: ὑσηπολέσί (1 Ν οἵΐο, Γδηρο, οἴ6.). ὙΠ6 ἴδγωι ποίωδίθ, Ἡ ΒΙΟὮ ἀδῖθβ ἰγοῖὴ ΠῪ πάδ]ο, δὴ ΩΝ τοδί πεὰ ὃγ (τὰν 
πιοτὶ πὸ Οοηονπη, μπᾶ ἴ[π6 ΑἸ ΠοΓΖ  Υ ἐγβίοῃ, [πὶ ΠΟῪ ΦΘΏΘΓΑΆΠΥ εἰρὶγεὰ ἰπ ἃ ξυυὰ δέπεο. ΤὯ 1,διΐπ Υ υἱρδία, Βοόνκεναι, 
ἰσδηαϊἴο 5: ἐηδίρηία, δηὰ ἔν αἱ; δός ληιί,---Ῥ, 5.} 

8 γα. 16 δηὰ 17.--- τ 1250 }6 ἀπά Τιβομβεπῆυτῇ τοαὰ Ἰησοῦν Βαραββᾶν, [ο]Ἱοπίης εοτὴθ ουτείγα (οηὰ, ἐμ6 ὅυι- 
ἴας ππὰ ΟΥΠΟΥ νογείοπα, δηὰ Οτίχοη. ἈΪΟΣΘΡ ΓὨΙπκ8 τΠ0 δδογοά Π8ΠῚΘ ὙΓὰ8 ἰοΐς ον [Ὠγοι Ζἢ τενόγεηςο. [ὴ6 ἘΝ εἴῖς δαρροτ 
τ8}8 τοδ πα. [10 18 Ἰαγζο οὐ  τ8] οἀϊιίοη οὗ 1899 Τικοεπβεπάονί οπῖ ᾿[ησοῦν, δηὰ ἀείοπας πο ποδὶ τοδάϊωσ: δέ δίῳ 
οὐτἰοαὶ πυῖθ. 80 δὶβο Αἰγὰς χμὸ ΠΗ] ΠΚ5 {Π|δὲ βοπιὸ ἱφπογβδῖ δογὶ 6, ὑπ] πρὶ ἴο ἀδογίθο ἴο ΒΑΥΑΌθα5 ἴῃ6 ορί ποῖ ἐπίσημος, 
τοῖς ἰπ {6 τηλτρίῃ Ἰησοῦν. ΤΌ [6 ἠνυθτα!. ΤΘ ἱπδογίος σδηποῖ 6 δαϊίαίποῖοσ Υ ὀχρίαἰμοα, πὰ 1 δαὶ ἀϊδροιδά 
ἴο ἀζτοο τ 10} Μίο γον, {Ἰδὲ Ἰησοῦς [6 ξοπαίπο. [1 πιλκοβ ἴῃς οοῃίγαδε 6.1} τΏοσο δἰ τι κίης.--- "". Β.] 

δ ον, 92.- -τῆοὸ αὐτῷ οὔτιο Ζεεορέα, δοσογ πα ἴο ἴπ 6 Ὀεεὲ ἰοδιπιοπίοδ, ἰ6 ἴο Ὀ6 οὐ εἰοά, 
1Φ γον. 24.-- [ΤῊ ο᾽άον Ἐπε δὲ Υ Θγείοπβ δηὰ ΟἈπιρῦ.}} ἰακα ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ μοτγξοπαῖτ. βὼ δἷϑο ΑἸΐοτά, 9 

ΤΑτ Ν᾽ υἱσπῖο, 1π0 Οοσγδη Υ ὑτοίοηϑ, δημο (“δὲ ἐν πίολία ατιδριολέε). πὰ ΜΌΟΥΟΙ (ἀπ ἐν πέελίο τἰξεεὶ αι Βεξε, 

Ἐπ αϊά, Νοτγίοπ, δπά (ηδηὶϊ ἰγβηϑίμιθ 1ϊ Προ γΒΟΏΔΙῪ τὸ οὐδὲν ὠφελεῖται, ἀαδε 68 πέελίε πᾶξεο, ἰλαΐ ἐξ αταΐζ ποίλ- 
η0.-- Ὁ. 8.) 

"1 γετ, 924.-Γμ6 ποτὰφ τοῦ δικαίου [Ὀείοτε τούτου] δτὸ ᾿γαπιίηῷ ἰη Β. Ὁ. Βαϊ σοά, Α, τεδάβ: τούτον τοῦ 
δικαίου. Δα ηταπῃ Ραϊδ (ἰοπὶ ἰπ Ὀγησκοία, Τίϑο δ ηδοτγί οὐδ μετ [860 δἷδο ΑἸίοσὰ)]. Τ δ οὔνίβείου ἰ5 τόσο ἃ Π ΟΝ. 

ἴο δοδουπῖ ἴυγ {18 (Π|6 Ἰπδογίίοπ, [Ουά, δίπδίε, ἀ  ογο πότο ἤγοτῃ 110 Ὑ αἰσπη Οοά. δορὰ κυδίδίης 18ὸ ἐξα σόα; τοῦ δι- 
καίον τούτον.--Ῥ, Β.] 

15 ον, 97.--ἰΤῊ βοοιγρίπς τοοῖς μίαςο οπίδιἄα οὔ 1:6 πραιτώριενν», τρίς [9 ἘΠ6 οἿἾ οἶδ] μδῖδος οὗ 86 Ἐοίμδα Ῥτοςῦτ» 
ἴοτ, οὐ ἐλέ ρσοτέγ ποῦ λοιισό, ἃ8 ἴα πιογχίη οὗ ἴη6 Αὐἰπογίχοά Ὑεγβίοη ἐχρ απ. Ουσιρ. Ἀαγκ χν. 16: ἔσω τῆς αὐλῆι. 
--Ρ 81] 

2 Ὑογ, 21.-.- 
(186 ἴρητ ματι οἵα ἰορίο.) [6 οὐ ἀμ Υ δῖ {118 μαΐδου.--- 

ἴ4 εν, 99.-πϑονογα! Οὐ, Β,, Τ᾿)... οἵοις, τοδὶ ἐν δύσαντες [λατίπ οἱοίμοα Πέπι, ἴον. ἐκ δύσαντες αὑτόν]. 
ΤΉΔΠΠη δάορίβ ἰς, ὕπδ τορσηγιῖβ {1|9 τοπ πς πα ἐπ οἱὰ τσὶ ΕΠ αὶ οττοσ. 

6 ἱπιογροϊαι!9η: ΟΥ̓ φοίέφγα, ἴα ἃ γΝ ὑὶ ἐμεα ΒΥ ὅλην τὴν»σπεῖραν 15 τηοδηΐῖ [86 Ὑδοῖο οοδοεὶ 

1Δεὰ- 
[{ο πιϑη πη υδοςς [ἰ δου] 6 Γυπιοίη Βογοά, 'ς ποῖ ἴο 

ἘΔΙΛΌΙΠ δ᾽. ἘΠ΄ πηυκὶ συγγέσῖ, Ὀθα1 [86 γυδὲ πποίοηὶ ἔσχξ αἰτα 80], 88 ἰΐϊ οιουά ἰη 1}16 Τουτιῖ οοπῖαγΥ. Τἰδομεηάον δὰ ΑἩυτὰ 
τοίδίπη ἐκδύσαντες. έε τ06 αόσ. Νοΐο8.---Ἱ,, 8.] 

18 Ὑ0γ. 29.--ΤΊο Ὀδβὶ βιιρροτιοά τολήϊησ: ἐν τῇ δεξιᾧ [{ὁγ τῆς 1εσί. κα. ἐπὶ τὴν δεξιάν} τορτοδβοηῖϊβ {δὲ οοηὰσεὶ 
οὗ ΟὈ τίσι πιογὸ μϑϑοῖνο, απὰ [8 τἸῆυτὸ δα μ0]6. [Οοά. ΒΙηοίε, το ἐν τῇ δεξιᾷ, οὐὰ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἴΙ͂ο᾽ ἐπὶ 
τὴν κεφαλήν.--]}. 8.} 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΘΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ΟΘεπογαΐ Ῥέδιο.---- Δ αἰ  ΠοἾ ἀοϑογῖθο8 ἐπ ο ΒΟ β ΤΙ ΡΒ 
οὗ ΘΟ γῖβὲ ομΐεβυ ἔγοτσι [π6 ἱποοογαϊϊς ροϊηὶ οὐὨ τνἱδνν. 
Ησηοο, ὑπάρον ἴ6 ροηογαὶ Ὠοδα οὗ 4 ᾿ποοογαίίο σγοῖοσ- 
6η66, νὰ νου] στοὺρ 186 δΒοηοα οὗ Φοδὺβ Ὀοίοτα Ρὶ- 
Ἰαϊα, δῇϊου Ης μαὰ ἀοοϊαγοὰ ἰμαὶ Ηδ ντὰβ ἰῃ6 Μρββίδῃ : 
ἮΪ58 Ἰϑεΐηρ ραῦ ὕρο δὰ αι ν πὶ ΒΑΓΔΌΌΔΒ ; 18 
(οϑ ΟΥ̓ οὗ (Π6 νι|ῖξα οὗ Ρι]αῖο, ἀμὰ {86 ἰοβεἰΠ ΟΩΥ οὗ 
ῬΙαΐα ἰταβοὶ ἢ ((Ο]]ονπρ ὑπαὶ οὗὨἨἁ Δυἀ 45); {Π6 ΟΥὙ οὗ 
{86 δόντα: “Ηἷ8 Ὀ]οοῦ,᾽" οἷς. : δηῇή (16 ἀσίεἰ]θὰ Πδττὰ- 
(ἶοι οὗὨἩ 106 τπιοοκίησ ΟἸγὶδὲ ἴῃ Ηἰ8 Εἰ ΠΡῚΥ πδίιγο, σῇ 
106 μετ οὗἩ (μ6 βοϊἀϊοσβ. Τῇ οὐθηΐϑ, δοοογαϊηρ ἴο 
186 Ενδῃσο]!βί8, ὁσοῦστοιὶ ἴῃ ἴῃς ΤΟ] ονῃρ ογάοΣ :- 
Αἱ Βτγβι Ρ]αῖα τυἰϑμοὰ ἰοὸ παηά ΨΦοβὰβ ονοῦ ἰὸ ἴΠ6 96 ν- 
ἰ8} οουτί, [παν ἰδ, ἴο τοσῦνο 8. βἴτῃρ]α οοοϊοδβίαβιϊοδὶ 
σΟΩΒΌΓΟ. ἸΤΠοη 6 Βοηῦ Ψοδι8 ο Ηοτγοά, ἴο ροῖ τ]ὰ οὗ 
186 ἀϊδουϊγ. ΤὨΘγουροι οσουττεα ἴμπ6 ργοδβθηίδίϊοῃ 
οὗ Οσμγίβι δἱοὴσ ἱτ ΒαγαῦὈαΒ, δηὰ, ἴον ([Π 6 ζα ΓΘ 
οὗ ἰμαὶ ἀονίος, {μ6 δἰριιίβοαπὶ παηά- ταϑΐησ. ΤΠοη, 
(6 Ργοβοηίαιίοῃ οὗὨ 6588 ἴο {Π6 ροορῖο, αἴϊον δ μὰ 
Ὀσοη Βοουγρεὰ: ἤεοθ λἀοπιο." Εἶπαν, (6. ΕΟΟΓΠ] 
τροαϊτηοπὶ οὗ 186 678 Ὁ. Ρ]αΐο, ἀσοίσηοι (0 τοὶ] ὲβ 
οὐ αἀἴβρταςο 

γον. 11. Ασὶ ΤΈοι μα Είηρ οὗ [89 δεν 3-- 
Ἐογ ὑπ  οἰτουταβίαποεβ ἰοαάΐησ ΡΙ]δῖα ἴο ρυΐ [818 ατ05- 

Φ.[η Θοτγπιδὴ; “" δολιέθβαι ἰοῖ οἷπε λοληέδελθ Βεολαπᾶ- 
ἥβη ἀον “ιίδη, αἰ δεῖ (ΥἱΣ,, ἈΠ δῖ 5) δολπια οὶ τον λῶ- 
ἕδη δοὶ 6. τ. ᾿λῆρθ Τοΐοτα οΥ ἀο ΠΤ ἰὼ 1}}0 ΤΠΟΘΚΟΤΥ οἵ 
186 δον5 ὉΥ Ριϊαῖο τοϊ δια ἴῃ ΠΟ. π χΧίχ. 13. 1δ, 20, 22. ΓΘ 
ἝΔΙδ. οὐπίση ΘΠΕΓΟΙΥ͂ πὶ δι παςγοίδηὴβ {Π|8 δοπίθποο ἴῃ 
τγδμδίδι σι "116 σοπαοϊαδίοη οΥ̓͂ 81} δοίης ἴπ6 Ἰτοπίοδὶ οοη- 
ωςὲ οἵ ἴῃ Φονβ, δ [Ὁ ἐλδν τἰϑθὴ τὸ ΓΠΓΟῪ Δ οἱοδῖὶκ ὌΝΟΣ 
1115 τι Ἰση ον." ΤῈότὸ ἴδ νυτά Πόολαπαάάιιο "88 ὈΡΟΡΑΟΙΣ 
τοϊδίδκοη ἴον ωπαίμπσ, διὰ ἔἶτο δα λοςξ οἰἰδηκοὰ,-- Ἀ. 5.) 

(ἴοῃ, δε6 Φοδῃ χυὶὶϊ. τον, 29 Δ τόσα {86 ΒδΙη6 μ89.- 
ΒΔ 56, νοΓΒ. 84-87, νὸ Ἰολτ ἴμαὲ “6808, Ὀεΐοσα γομ]γ- 
ἴῃ ἰῃ 106 αϑϊττηδίϊνο, δδίσεὰ πῇ ϑῖ μον ΡΊ]αῖθ δορὰ 116 
οχργοβδίοῃ, αἴης οὐ ἰλὲ ὕει, ἰὰ ἃ Ιἰοπηδῃ ογ 8 2εν- 
ΙΒ βΒθρη86. ΤΊ) οἰϊοῦ ροΐμϊ ἴος Μδιίμον πταβ, τΒδὶ 
Φοβυβ, ουθὴ Ὀαίοτο Ρ[]δίθ, ἰῃ6 οἷν συ]ογ, ἀροϊδγεὰ 
ΗΪπ]86}Γ Ἔχρ] ον ἴοὸ Ὀς6 ἴΠ6 Μοβείδῃ. ἸΤΒδορηγ]δεὶ 
᾿α8, πὶ πουϊ τραβο, ἱπιογργοίοα σὺ λέγεις 88 δὴ 
ΟΥ̓ΑΒΙΤ ΘΟ ΒΏΒΎΟΓ. , 

γον, 12. Ηδθ διυετχοσϑαὰ στοϊδέηᾷ.---Αὔος Ηθ 
μαά, δσοοοταΐηρ ἰοὸ ΦοΒη χυ ῖ. 87, ἀφοϊαγοα ἴμδὲ δ 
ὍᾺ5 ἴῃ Μοββίδἢ, δηα ἴῃ τ παΐ Βοπδο, Ηδ στηδᾶο ΠῸ δῃ- 
ΒΊΟΥ ἰὸ (86 πηοϑί αἴγογβα δσσιδαίϊ 8 δηὰ αυ βίο Ά, 
δηα βραΐα ποῖ {1} ῬΙΪαῖο σαδὶ ἴῃ Ηἰΐβ ἰσοῖ 16 ἰδυπὶ, 
“Κηονοβί Του ποῖ (δαὶ 1 παν ῥΟΤΟΡ ἰοὸ οτας 
ΤΊοΟ, ἀπά πάτα ρον Ὶ ἰο τοίοαδο ΤΏ ἢ ̓) ΦΟὨ π᾿ χὶχ. 
10. ΤΏ δοσυβαί 8 ῬΕΓΘ ΟΥ̓ ΗΪ8 εἰἴθῆςα δἰασιρθὰ 
88 του οβα, δηὰ (ἢἷθ τῃδ᾽] ΘΘ οὐἩἨ δ! θποα δ]]οὰ ΡῈ 
Ἰαία πὶϊὰ πομᾶοῦ απ διηδζΖοιηθηΐ: 

ὕογ, 1δ. Νονῖν αἱ [89 ἔοδεϊ.--- ΑἸ ΠΌΔΙΥ, δὲ ἰδὲ 
Ῥαβεονοῦ, Τίιο ῬΆΒΒΟΥΟΥ τγὰ8 1Π6 “76 πΊῈ } ἔραδὶ κατ᾽ 
ἐξοχήν, αὐτὶ ἐἰ6 σομποσίίοη ΒΏΟΒ {Παὶ ἰο {818 ἔδει 
τα] τοίοιοποα 15 ἤότο πδᾶθ. ΤῊ δηι Ὁ Υ οὗὨ ἰδὲ8 
ουδίοπι 8 ΚΟ π. Τῇ6 Ταϊσηυ ἃ το δ ο8 πὸ δ]]υξίου 
{0 ἰ ; θυὺ ἰμδὲ 18 'π 41} ΠΟΙ Ποοά δὴ ἰπι θη ομδὶ οὐδε. 
εἰρς, ὟΑτοίιβ ξαγα, (8.18 ουϑίομχ νγὰ5 ἱπίγοὐδυοοα ὉΥ 
(π| οτηδὴβ ἴοσ ἱμὸ ραγροβο οὗ βΒαιϊογίηρ ἰμ6 2 εν α. 
Βτγασηο: “ὙἼΒο Εοιηδη πα Οτθοῖκ ουεξΐοπι οἵ το ο88. 
ἱῃ 6 ῬΓΙΒΟΏΘΤΒ ἃροὴ ἰμς ΟἰγιμάδΥβ ἀπιὰ ἔοβεν α ΞΟ ΞΟῸΔ 
οἵ (88 ΕΠ ΡΟΙΌΓΒ, δὰ ἀροῖ ἀΔΥ8 οὗἨ Ρ0]ὶς τυ]οϊεΐῃρ, 
δὰ Ῥθοὰ ὑπάαου ον ἰηἰτοάυορα δεηουρ {μ6 {εν 
Ὀοίοτγο (πο υἰηϊο οἵ Ῥ᾿]αία, ἰο δοίϊθῃ ἰῃ6 Βοχηδη τοῖς." 
Μεγονῦ: “ΝΥ  τηυδὲ ποὶ ονογϊοοὶς ἃ σοΐζογοποα ἴὸ 186 
εἰσυίβοδηςο οἵ ἰῃ6 Ῥαββϑοτοῦ." Πξεῃσοα οὐτ ᾿Ββουρμὼ 
ὅΤῸ οδτιτὶ ρα ὕδοὶς ἰο [Π6 ἴγϑὺ οβοᾶρε οὗ 86 ἰδγδεὶ ἰδ 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥ͂ΠΙ. 11-8]1. δ1} 

Διευθοτπ, [Ιῳοοἰκοα δὲ ἱπ {μὲ8 Ἰρῦ, [Π6 το] 6886 οὗ 
(06 ΡΥβοηουβ αὖ ἰῃ8 ῬΆΒΒΟΥ͂ΘΡ τοιαϊη δ ὺ8 οὗ ἴΠ6 
Εαοοὰ Ετίάαγ ἀτγατηδ8 οὗ βοιίβοσ Βοτηδῃ (δ δ ]]ο 
οουηίτίο5. Τμ6 ουδβίοϊῃ, ἃ8 8 Φονδ συδίομῃ, ΜᾺ 
ἱρτοροῦ, δὰ τὰϑ Ορροϑοϑα ἰο [8:6 ἰδ, Ἔβρϑοΐδι!ῦ ἴῃ 
ΒΌΟΝ ἃ 6886 88 ἰἴ6 ῥτγοδοηῖ, Εἰχοά. χχὶ. 12. Βατδὺ- 
48 πὰ Ὀδοα ατγοδίοα (ον βοαϊ του ἀπὰ τηυγάον, [0Κ6 
χχῖ!. 19. ὃ 

γον. 16. ΤΟΥ δὰ ἴδϑσ ἃ ποϊοχίουξ Ῥσίβοι- 
ΘΣ.---ΤὴῈ ταγάθῃϑ οὗ ἴα 4115, ἰῃ ψΏΪο ἬΟΓΟ ΟΟΏ- 
δηοά ἐμοβ86 Ἧ80 Παᾶ οοσαταϊ θα οἴἶδηςοθϑ ἀραϊπϑὶ 186 
Βοπιδῃ ἰαντβ. 

Οα]1οϑἃ ΒΑτΑΡΌ δ κ.---ϑϑονυογαὶ οὐυγεῖὶγο ΜΗΗ͂, τοῖ- 
βίομϑβ, βομβο]αβίϑ, δῃὰ 4180 Οτίσθῃ, τοδα έδμδ Βαγαδ- 
δαϑβ. ϑε6 ποίϑ δρροῃαοα ἰο ἴμ6 ἰοχῖ, Βαγαθῦθδϑ, ΞΞ 

δὲ δὲ Δ, ΒΊΟΝ ΔΡΡΘΆΓΒ [ΓΘ ΘΠΥ,. δοοογάϊηρ ἰὼ 
1ὐφιιοοί, ἰπ {16 ΤαἸτιυ ἃ, τ 6Δ}}8 “ [Π6 1416 τ᾽Β βοῃ." 
Ἑπαὶ!ὰ βαγβ : “"Ηο νγὰβ [ἴΠ6 801 οὗ ἃ τι Ὁ]. ΤἜοΟ- 
ῬὨγ]αοὺ βανν ἴῃ ἰδ δὴ δἰ] βίοι ἴο ΑἸ οἢ τἰβὲ, “ ἢ 6 808 
οἵ (μα ἀον]].᾽") Οἡ ἴδο σοπίγαγυ, ΟἸΒδυβοη τϑῖκοβ. ἰῦ 
τοῖος ἴυ 1π6 βοῃ οὗ Οοά, δῃὰ Βηὰβ ἴῃ ἰΐ ἃ ῥ]δὺ οὗ ἀἱ- 
υἷα ῃσουΐάρηοο, δοοογαϊηρσ ἴο 186 ῥτονοῦ: “ ἐπ 
λωπιαπῖς αἰυΐπα ροίετιίδα τεῦδμδ. ὉΔῸΝ οἰϊα ἰδττῃβ {{Π|8 
Δ ὙΟΓῪ ἱΠΩΡΓΌΡΟΓ ΡΪΔΥ͂ οὗ ρῥίουϑ νῖξ ; δῃὰ γοὺ μ6 τηυϑὺ 
δοκηον]θᾶρα ᾿ὑ ἴο Ὀ6 ὈΟΒ81016 ὑπαὶ ΒΑΓ Ὁ, Ὀεΐηρ 8 
τόνον οὗ βοαϊπίοι ([|κ6 χχὶϊ!, 19), πυϊσν μάνα ᾿]8γ- 
οα 1Π6 ρατὺ οὗἁ ἃ [4186 Ὀσορῇοῖ, ΟΥ ἃ Ππιοββίδῃ. ΤῈ6 
οδ᾽οοιίοη, ὑπαὶ Βὸ που]ὰ ποὺ ἤδγθ οοτημηϊ ρα ἃ. ταῦ- 
ἀδν δαὰ 6 ὈδοῺ γοργοβϑοηςηρ Ὠἰτη 56] 88 ἃ τη βϑί δῇ, ἰ8 
οὗ τὸ τοῖσῃῦ. [μοὶ 8 ΠΟῪ οοηῃροῖνα ἰοῸ ΟΌΓΒΕΪν 68 ἰῃ68 
Ὅ0]6 Βίαϊα οὗὅὨ Ττηδίϊοβ : ἃ 68:18 Βαγαρῦδϑ, (ἢ 6 8Β0ὴ 
οὗ ἰδο [αἴμον, ἃ ὑβουάο- τ βϑίδῃ, 15 ργοδοηϊοα ἴο (ἢ6 
δονθ οἷοηρ τὶ Φεδὺ8 ΟἸγίϑι. βαγοὶν ἴῃ 4}} {π|18 
ΤΑΔΥ͂ ΘΆΒΙΥ ὯΘ Βεοῃ 8 βιγικίηρ βροτί οὗὨ 80-(]]6ἃ 
“ἢ δηο0." Απὰ ΜὮΥ βῃουὰ (9 βυρροβί(ίοη ἱπδὶ 
ΡῬγονίάοησα σοπίγο θὰ (ἢ δἰ τ] τ Υ δηὰ αἰ ΌΓΟΠΟα 
δεοΐποοῃ {πὸ ἴπὁἼΉ ΠΑΙΏ6Ά, Ὀ6 80 Β6Ώ861689 5 [{ 158 σο0ῃ- 
οοἰψα]α, μουότον, ἰμαὺ ἴῃ6 ΟἸἾ τ βιΐδη ὑγ ] 0} ΓῸ- 
τηονοὰ {π6 πᾶπη6 6888, οιἵ ΟΥὨἮ ΓΟΥΘΓΘΏΘΟ. 

ψεν. 17. ὕοΣ ἴπον τσϑχο μαϊδοχϑα τοροῖὶ- 
6σ.--- ΡΙ]δῖα δδὰ ὈΥ 818 πιο ἀἰβοονογοά ΠΟῪ σταδίου 
βίοοά, [ἢ ἢἰ8 στοοϊςοα Ῥο ον, Δοοονρα ον, π6 οδίου- 
ἰδὶθὰ ἀροη οατίδίἢ βιιοοο89, θη 6 Βῃουϊά ῥἷδοα (ἢ6 
ποίοτίουβ οὐ ἀἰδειίρυ ϊβηρα οΥἰταΐπαὶ δἰ ὈΥ͂ 8146 τῖιἢ 
Φαδαια, ἴον (86 Φοντγβ ἴο οὔοοβο Π]οἢ οὗ (μ6 το βῃουϊὰ 
Ὅδ τοϊοαβοὰ. ἘΒ6βίαοβ, 6 δΡῬΘδΓΒ ἴἰο δδγο ναϊϊοα συῃ- 
οἰσοῖν 1111 ([Π6 ῬΘΟρ]Ὸ μα γϑϑββϑι ]θα ἴῃ ὙΘΥΥ͂ ἸαγρΘ 
ὨυΤΌΟτΒ ὈΟΙΌΓα 818 ραΐδοθ ου ἰμ6 Απίοηΐδ, ἴον αν- 
ἱηρσ σοηθ δηὰ γοϊυγμοὰ τὶν [86 ὑγαὶπ τυ ἢ οοπάποῖ- 
οἀ Φεδυ8ϑ ἴο Βεογοὰ. Βϑοϑαβο, δοοογαΐηρ ἰοὸ 01, (Ὠἷ8 
(ταΐϊῃ μαὰ ροῃο οὔ Ὀεΐογο {86 ουθηὶβ Πογα γοοογθα 
οοσυγτοὰ. ῬΙαΐα Κπονν ὉΥ {8:8 ἰἶπηα ΠΟῪ δηνίοιβ ἢ 6 
τ 615 ΟὗὨ ἴῃ6 Βαηποατγίη ποτ οὗἨ Φο6βυβ, δηὰ τηυϑὶ 
ἔτοιι {18 σοποϊαὰδ ἴπαὺ ἢ6 βἰοοᾶ πἰσἢ ἴῃ {16 ἔδ γον 
αἴ ι16 ΡοοΟρΪα. : : 

γεν. 18. ΕΣ θνΥ.--Τῆ6 Ενδηρο θὲ τα Ὠ Ἶ018 
δ6ῦα, πῃ 8 Βἰβιοτῖσαὶ οοπηθοίίΐομ, ΘΩ͂ 88 ἴΠ6 οαπ886 οὗ 
41} ἰ6 ΠΟΒΏΠΙΥ τηδηϊζοϑιοὰ ἀσαϊμδὶ Φεβι8, ἋΒ ἱξ ἰΐ 
Ὅ6Γ6 δοσηοίΐησ νγὸ]] υπἀογβίοοα, 

ψ εν. 19. 6 ὯὨ6 τῦδϑ οὶ ἄοτσῃ οὨ ἴδ 
τοαοαϊ.--- Το Ρ6ΟΡ]6 Παὰ ἃ πιοτηθηὺ Ὁ 60Ώ- 

οἰάογαιίίου, δὰ ΡιΪαϊα τοραγὰθ 6 ἰβϑδιιθ ἃ8 οἹδ οὔ 
ΒΌΟΘΝ σογίαἰπίγ, ἴμπαῦὺ ἢ6 ἀϑοοπαβ {Πη6 Βοδὶ οὔ ᾿υδρτηοηὶ 
(ο τασοΐνα ἐπα ἀθοϊβίοῃ οὗ {π6 φρϑορΐίο, δηὰ ἴὸ Ῥτο- 
ὨούποΘ ῥυδστηρηὶ δοοοτάϊησ!γ. Τὰ πάρα γΔ8 Γϑ- 
αυἰτοά ἴο ῥγτομουπος ἠμάσταοηὶ ἔγοσῃ ἃ ἸΟΡΥ͂ βϑαὶ οὗ 
δΔυΣ οΥΣ ἐγ, ἔγοτα 818 οἰδὶν οὗ οἴἶοθ. ΤῊΪΒ βίοοα τ30- 
ΠΥ ΡΟ ἃ Βίοῃα ραγογηθηὶ (ζἱἐλοείγοίοπ, ἴῃ ἨΘΌΓΕΥ, 
Θαδδαίλα, οι χὶχ. 18). ΄ 

Φ[ΤΒο ἘΘΙῺΡ. ᾿γδηβιδίίοη τε: “ ὙὨ[8 δίοοά, νη) γέ» 

Ηἶ αὐΊἱϊξο δουὶ ἴο Στη.--- ΤῊ 8 ἔλοὶ [8 ἐουαπα ἰη 
Μαιιθον ΟὨ]Υ. Α8 ἴογτηοῦυ, δοοοταϊης ἰο Μαϊ ον, 
186 Βρίτϊ οὗ ὑσὶ Πα ἴῃ νἱβίοῃϑ οὐ {π6 εἰσ! Ὀόττιθ 
ὙΪΠΠ655 [ῸΡ 86 ποτ -Ὀ ΓῺ 9680, Δηἃ 88 ἴῃς 168] ΟἿΥ͂ 
οὗ [86 ΠοΔίΒΘῺ τηασὶ Βαὰ ἴῃ ἰ6 ἀδγ-Βοαβοὴ σοηβτιτηϑα 
{π18 τϊίεβ8, 80 οἡ ἐμὶ8 οσοαβίοη ἰδ (ἢ 8 βοϊϑιηῃ, ΡΟ] 
ἰοα] ὑοβί ΟἿ οὗἨ ΡΙΪδῖα οἡ Ὀθ ΠΑ] οὗ ἴπΠ6 βυδοτίηρ ὅ6- 
Β185 Βίγοηριμβοηοὰ ὮΥ ἃ τὶ πο 88 προακίηρ οὐἱὐ οἱ ἰῃ6 
ἀγϑϑιη- "ἴδ οὗἉ ῃἷ8 νὶίρ, ΤΒ ἴὺ 8 {δῦ φῇ Ενδησο- 
Ἰδὲ βοϊθοίβ ου οὗ (Π6 βίοσϑ οὗ [λοίβ ἱῆοβα Ὑ πο ασοορὰ 
Ὀοϑέ πῖτἢ μἷβ νίονγβ δηα ρυσροβο. Ετοόΐῃ ἰπὸ {τὴς οὗ 
Αὐυσυδβίαβ, ἰὉ ὈΘΟΔΙῚ6 508] ἴον (6 ἘΟΙΏΔη ΡΟΥΟΓΠΟΓΒ 
ἴ0 ἴδκο {μοΐν πνεῖνεβ δἱοηὺρ τίϊῃ ἸΠοτὰ ἰηΐο ὑμ6 ῥγου- 
ἰησοϑ, ἰπΠουρἢ ἴπ6 οιδίοτῃ νγὰ8 αἰδοῖα ἀοσσῃ {1}} (Π 6 
δ56 οὗ ΤΊ οτῖυδ.: Ταοῖϊ, Δ πηαί, 111, 88. ῬΙ]α Θ᾽ 8 πὶίο, 
Δοροσαϊηρ ἰο ἃ ἰγδάϊ οι, ρίνοῃ ἴῃ ΝΊοορ. ΗΠ ἰδέ. τοῖο. 
ἷ. 80, γα8 ς8]1ὁἀ Οἰαυμάϊα Ῥγοσμία οὐ Ῥγοοῖα, δῃὰ 
Ὑ88, δοσουϊηρ ἴο [86 αο5ρΡ61 ὈΥ Νίοοάοτημβ, θεοσε- 
βής, ὃ. 4., ἃ ῬτοΒβοὶγί οὗἨ πὰ ρσϑίθ, δῃὰ ῬϑγῇδΡΒ ΟἹ Θ 
ὙΠῸ τονογοὰ Φοβυθ. ἸΤπὸ ατοοῖκ Ομυσγοι [88 οΔΠΟΏ- 

Ἐΐανο ποϊδίηρ ἴο ἀο τῦὲϊα ἰμαὶ πιεῖ τῦδ.. 
5.6 ἀσβίρηαίοβ 6808 ἴπ6 ὥιδί, ἀηὰ Ὠἰηὶ5 ὑπαὶ ΡΙ]αΐο, 
ὉΥ ἱπ)υτίησς Η πη, ΤΩΔΥ δα ]θοὶ Ὠἰταβοὶῦ ἴο ἴ86 αἰνίηθ 
Ρυμἰβημηθηὶ.-- -ἘῸΣ 1 Βανθ βιβοχϑα του οῦ.--- ΑἹ 
ΟΡ παΥῪ ἀτοδῖλὶ που ποῦ Ὀ6 ΒΡΟΚΟῺ οὗὨ ἴῃ (Π}8 ὙΔΥ, 
88 ἃ ἄγοϑιῃ οὗἉ ὈἱΟΥ ΔΡΌΏΥ. ΝΡ πουϊὰ βιιοἢ ἃ ἀγϑδσα 
Πᾶγο ]οἀ ἃ Εοτηδῃ υἱίθ ἴο βαπὰ 8 ἀἰββιβίνθ π]Οββα 6 
ἰο ποῦ Βυβδηὰ σ᾿ ΠΘη βολίδα ὕροὰ 86 ἱαἀρτησηί-Βοαῖ. 
ϑοτηθ δρρδυϊτίοῃ, βοηθοί ῃΐτρ᾽ Βα ρογΠδίΌΓΔΙ, δ να], τασδὶ 
6 ποτ υπδοτβίοοα, Ηδηῃσθ ΤΏΔΏΥ Πᾶνα αἰἰτὶ θυϊοα 
{18 ἄγοδῖῃ ἴ0 ἃ αἰγοοὺ ἱπἰογροβίτοη οὗ ἀοα, Θβρϑοΐδ νυ" 
Οτίροη, ΟΠ τγβοβίοση, Αὐρυδβίΐη ; Οἵ Π6Γ8---Πδιλοῖν, ἴς- 
παίΐυβ (ΤΕ ρίδί. αὐ Ῥλὶϊ, οαρ. 4), Βεάα, Βογῃδγὰ, α͵50 
186 οὰ βαχοὺ Οοβροὶ- Πδττηοηυ, Ηο]ϊαηά --- ἀβοῦῖθα 
(Π6 ἄτϑδϑτῃ ἰῃ 8 πεῖνα γγᾶγ ἰ0 [Π6 ἀ6Υ]1}, το τ]Β6α ἴῃ 
τ }9 ΤΑΥ͂ ἰο φῬγοσοηῦ ἰῃ6 τοἀθοπηΐηρ ἀραὶ οὗὨ “6508. 
ΟΥ̓ σουγβα [86 ἀγϑᾶχη ΤΊΔΥῪ ΠΑΥΘ γίβοη αυἶ 6 ὩΘΙΌΓΑΙΪν, 
88 ἀο  εἰϊο δὰ Μουοῦ μΒοΪά. Τῃ6 ρΟνοΓΏοτΒ ψἰΐδ 
ΚΗΘ δβοιῃοι ἷπρ οὗὨ [6 τιϊβδῖοῃ οὗ 9680ὺ8: δπὰ 1Π6 
πἰσηῦ Ὀοΐοτο, ὑπὸ Ξδπμϑαγίη δὰ ἰπ 41} Ῥγοθ 1} ΠΥ 
δἰδιτωθὰ {ἰμ6 ῥργοσυγαίοτ᾽β μουβθ!ο]ά, οοτηΐηρ 0 ἀ6- 
ΤΑ ἃ ρυατά. Βυΐ ἰηἷ8 Υἱοῦν ἀ068 ποὺ το δίθ 
ἀρδίπδί αἀἰνίπο ἰπιεγροβίοῃ, δἰ μουρ [86 Ενδηρο δι 
τη ῖτ68 ΠΟ δἰ] υδίοῃ ἰοὸ βυοἢ ἰπίοτνοηιίοη. ΤΠ ἀγθᾶσῃ 
ὙΓΔ8 8 ΤΟΥ ης ἄτϑδτῃ, Βοη06 σήμερον ,---ἐδοοογα ηρ 
ἰο ἴι:6 Εοιηδῃ {ἰπ|6-αἰ σ᾽ βίοπ, ἔγοπι ἵποῖνο αἱ τη ἀηἰ ρα ῦ. 
ΚΙορβίοοϊς τδῖκοβ βοογαῖθβ δρρθαγ πῃ ἰμὸ ἀγθϑῖῃ ἴὸ 
(6 πὶ οὗ Ριϊαίο (ἴπ ἴμ6 βουθηῖῃ βοηρ οὗἩ [6 .268- 
δα 

.ζρα ἢθΥ. 

Τι ἰ8 ἃ τοιραγκαῦ]ο ἔδοὶ (Ππαΐ ἃ ποτηδη, δηὰ Βἢ6 ἃ 
Βοδίμθη, βῃουϊὰ Ὀ6 16 ΟΠΪΥ͂ Ὠυμηδη Ὀοΐηρ τ Π0 δὰ 
ἴπ6 δουγαρο ἰο ῥ᾽οδά ἴΠ6 οαι.88 οὗ ον ϑανίουν ἀυτίησ 
ἴηο86 ἀγορά} μουτϑ τβση ΗΪΒ8 οὐτῃ ἀἾ8010}659 ΤΟΥβοοὶς 
Ηΐτη, απὰ πβοη {μ6 ἴδηδίϊοαὶ τυ τὺἀ6 οτοὰ οὐ: 
Οτγιοὶῳ Ηϊτη, νον Πὲπι ] Τὶ ἰβ ΘαΌΔΙ]Υ͂ τοπηδτκ- 
ΔΌΪ6 ἐμαὶ 886 βῃουϊά 581} Ηἰπὶ δίκαιος ἐκείνοπ, 
ἐλαὶ }ωδὲ πιαπ, ἀπὰ (δὰ8 τουλϊπὰ ομς οὗὁἨ [Π6 τηοδὲ 
τοοηογϑ 6 Ὁποοηβοίουῦβ ὈΓΟΡΒΘΟΥ͂ οἵ δοδιΠΘ ΐ5ΤΩ, 
ΥἱΖ., Ρ]αἰο᾿β ἀοβοτὶριΐοη οὗ ἰμ6 ρμογίδοϊ δίκαιος, Ὑ8Ο, 

παΐοῖν, ὍΡΟΙ δ δίοπο ζοππαριοη. " [ΙΕ [8 δ ἀ! σα] ἴω β69 
16 συππδοίϊίοη οὗἩ ἴΠ6 Αδτγπιαη ἀδέξολδν Ἠξδῖδο (δια ξίψ) 
αἰτὰ ὠηϑογίεπαίζείψ, κα ἴθ σομποοίίοη ΟΥ̓ τη 5]}0ὙἹ ἢ Π 6 ὙΥΓΕῚ 8 
εἴοῃθ υυπάδιϊοΩ, ἢ Π1685 ΕΟ Π|Θ ὉΠ6 ἸΔΏΓΟΠ5 ἴο Πι}} οὐ 1. 1ὲ 
18 Βαγ ἵν σοησοίν Ὁ }]9 ὑπαὶ 186 ἰγηπδίβίοῦγ δον πατϑ ἀντίνο 
οἄ δὸ υἱαίη δ τροτὰ δέον, σμϑέοηιατγν. διαί, ἴσυτα {εὑ δὲ, 
ουΐΐ, ᾿πειοδὰ οὔ ὥζοη, ἴο ῬΓαςί ἐκ6.---ῬΟ 8.] 

ΦΓΝοῖ: πατπδίψ, 85 ῖ16 ἘΠΙπῸ. ᾿γαποίδἰ!ο τοδβ, τ Βἰ ἢ 
πη ον Υ δον ζοιπὰδ ποτηδ ϊολ (οαρεςία ἐν) ἢ παρε ολ 
ἐπασμεῖν, Δἰτμβουσὴ ἐπ {815 οπβο ἴη6 ὑτοοοήίηρ παπν (οἐδὲφ 
ἴπ Θοτπιδῃ, Γ0᾽7 ὙΠ ἢ ἰῃ6 ἘΠ πὮἢ. ΓΒ]. δι οι αἰε8 807,16) 
διιου ὰ πανὸ ργονυδπιοὰ [110 ποία κο.---Ρ, Β.} 



δ12 ΤῊΕ ΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ. 

ἐ γέιμουΐ ἀοϊῃρ ΔΩΥ͂ ἩΓΤΟΏΡ, ΤΏΔΥ δβϑυτηθ ἰΠ6 Δρρθδγ- . ἴγοῃ [6 χυΐ οὗἨ τηυτᾶον δα 16 μδὰ Ῥθϑῃ οοτοσηΐ 
Δῆςο οὗ ἰῃ6 ρτοββοδὶ ἰηυϑίΐοθ (μηδὲν γὰρ ἀδικῶν δόξαν 
ἐχέτω τῆς μεγίστης ἀδικία) .᾽" γοδ, ἯΒΟ “ 584}} Ὀ6 
τἰκαχς μα; ἰοτιυτοὰ, [οἰτογοὰ, ἀορτίνοὰ οὗἁ Ηἰ8 Ογ65, δῃὰ, 
δἴϊον δανίηρ οηἀυγοά 81} ροβδβίὉ]6 βυδεσίηρβ, ἰδδιοποὰ 
ἴο ἃ ροβὶ, πηυδὺ τοϑίοτθ δϑζδίῃ 186 Ὀδρίηηΐπρ' απ ῥτοὸ- 
ἰοἴγρθ οὗ σι θουδῃδβ8 "ἢ (ε.6 Ῥ]δίο, Ῥοίξέϊα, γο]. ἷτ. 
Ρ. 14 5βαη.; δὰ. Αβὶ, Ρ. 860 584ᾳ.; οἀ. Βίρ., δῃὰ τῶν 
Ηϊδίονῳ οὗ ἐλ «ροείοἰλς Ολωγο, Ὁ. 488 Βα.) Ατίβ-- 
ἰοι]6, ἰοο, βᾶγ8 οὗ {86 ΡογίθοιΥ [υδὲ τηδη, “ ἰδδὲ 6 
ϑίαμαἀ8 80 [Ὧγ δῦονε ἴῃ οἶς] οσάος δηὰ οοηβἄϊυ- 
ἀἰοῃ 68 ἰὶ οσἰβϑίβ, (πδὶ μ6 τοῦβι Ὀγοδὶς ἰΐ, ἩΏΘΓΟΥΘΡ ΒΟ 
ΔΡΡροδτβ." Τηο Ῥγορηθοῖοβ οὗἩ ἀτσϑεὶς πϊδάομι δπὰ [Π6 
ΓΑΒ] ΟΞ οὗ ἰ6 Βοτοδῃ ἰδ μαγθ υηΐΐθ ἰῇ ἃ οϊηδῃ 
Ιδᾶγ, ἰμ6 τὶς οἵ 186 ἱπιροτῖαὶ γεργοβοηϊδίνο ἴῃ 6 γυ- 
ΒΔΪΘ, ἰὼ ἰοϑι} Ὑ ο [16 ἰὨΠΟΟΘΠΟΘ δηα τηϊββίου οὗ 
Ομτίβι. [0 8 τ στ ᾿ΠἸκοὶν μὲ (Π6 τὶ οὗ ῬΙ]δίο ντᾶϑ 
086 οὗ ἐδοβα αοὐ-ἔδαγίης Ὠθδι θη ποτηθῃ, πο, τὶ ῖἢ- 
ουὲ οἰ τγβοίηρ [816 68} τοὶ σίοη, τ γα Ἰοησίηρ δπὰ 
ἔτορίμε ἴῃ (86 ἀδικ αὖον (86 “ἀπόντι (1οὐ."- 

. 5. 
Ν 20. αὶ ἴδ οὨίοί ὑσίοσι δηὰ ἴδ οἹόθχε 

οἃ.---Τὴο προ θογΒ οὗ (86 Ξδηποατγίη δυνά ]οὰ 
(μοτηϑοῖνοα οὗ ἰῃ6 ἀο]αΥ ἀυγίηρ ἩΔΙΟῺ ΡΊ]δὶα τγα8 ὁ00- 
ουρίοἀ ἱπ γϑοοϊνίηρ [8 πηοββαᾶρα, ἴ0 δ νδδ8 [ἢ 6 ρ60- 
Ρὶα δὰ οδίδίῃ μοῖρ βϑυρρογτῖ. Τὴ πῊῸ ἩΔΓΠΪΠΡΒ 
ἩΠΟΝ οδτη6, (Π6 ΟὯ6 ἔγτοση 6 ἱβουρθι} ρτοβοηῖ- 
τοθπὶ οὗ δ ρίουβ βρὶτῖὶ ἰο Ῥ]δῖο, ἰμ6 οἴ τ 186 
ἰογίυγοα ὁοηβοίθηοο οὗ Φυάδδ ἴο ἴ1π6 ῥγοβίὶβ- -- ργονοὰ 
ἔσυ (1688: ἱπάοοα, ἰῃ6 ὥγβὶ οδοδβδίοῃθα ΟἹ]ἹΥ 8 ἀοίδΥ 
νι Ὡὶοἢ (ἢ 6 ΘΏΘΙλΙο8 οὗὁἨ Φ6β5μ8 ἰυγηρα ἴο ἰποῖν δοοουῃΐ, 
Νον ον ἢ 6 1688 (6 ὑοΒΌΩΟΩΥ͂ οὗὨ ἷβ 16 τγὦὁ8 οί ὙΠΟΪΪΥ͂ 
Ἰοβί οῃ Ρι]αῖα, ἴον ἰΐ τοδοῖθα ἘΡοῃ ἰδ οὐγῃ ἰδίοσ 80]- 
ΘΙ ἰΘΞΕΩΟΏΥ͂. 

γεν. 21. Βυϊ Βο δηβισοχϑα, ἀποκριθεὶς δέ. 
--ογὸῦ ΡΓΟΡΟΣΙΥ οχρ  δίηβ, Ηθ σγορ!θθ ἴο ἴ[Π6860 Ῥτϑρ- 
Διαιϊοηβ ΟὨ ἰδ6 ραγὶ οὗ (6 βιαπηδάγιπ, πῃΐοῖ 6 
ΟΥ̓ΟΣΏΘΔΓΒ ἔγοτῃ ἷ8 σῃδῖτ, ὈΥ δβκὶηρ (Π6 Ῥ6ΟρΪΘ δραὶῃ, 
διὰ τηογὰ ἀοβηίοὶγ : Ὁ ΟΣ οὗ [89 ἔἴτνο, εἷο., δηὰ 
80 Ῥυὶβ ἃ Βίορ ἰο {818 οδηνδβδίῃρ' οὗ {Π6 ῥγθβίβ. 

γεν. 22. 1ιϑὲ Ἐξ Ὀθ οχυοϊδοᾶ, στανρωθή- 
τω.--- [8 6} ταῦ αν ἀβκοα βἰ ΡΥ {πὶ δ6 που]ὰ 
οομβιτα ἰδ6 οοπάροιηηδίίοη ἔῸΡ ὈΪ]ΑΒΡΏΘΙΑΥ, Δπα β6ῃ- 
ἴσῃο6 6808 ἴο (6 68} πιοάς οὗ Ἔχϑουϊίζου ὮΥ βίου- 
“5; Ὀυὺ ΠΟΥ ρὸ Ποῦ, δηὰ ἀθπιδηα [18 δοίνα οο- 
ορογδϊίΐοη ἰῃ 16 ἡπαρτηθηί. 
δὀχθουϊθα δΒ Ὧῃ ἱπβυτσγθοι οηἶβὶ, δηὰ ἤποηοο ἴο Ὀ6 οτὰ- 
οἰβοὰ δοοογαΐηρ ἰο ἴμ6 Κοταδῃ ουδίοτα. ΤΈΆΘΥ βουρῃὶ 
ὉΥ 118 ΟΧΊΓΟΙΏΘ ῬΘΏΔΙΤΥ δηὰ (18 ἀρερεδίὶ ἀΐεκρταοα (10 
ΔΗΒΙΒΣδίο ἰΠ6 ΤΩΘΙΊΟΤΥ οΟὗὨ «6808, ἀρὰ (0 δβίακα {86 
ἘοΙηδΔῺ τηϊμχὶιῦ ἀρϑίηβι [11 ἴῃ Ηΐϊ. ΤΏυβ, ἰῃ μοῖρ 
Β6Π861658, δε [ἀοβίσυοί να ἰαμδι οἶδα, [ΠΟΥ οοηδίχηρὰ 
ἰο ἴ:6 Βοϊμδῃ Ογοββ ἰδμοὶρ οὐ Μοδδίαηΐο ἰάθα : [ῸΓ 
1.6 δοοσυβαίίου, (δὶ 6διυ8 γδ8 ἃ τρουοῦ οὗ βοαϊιοῃ, 
ὙΓ88 ΟὨΪΥ͂ ΔῈ ἰπίογθηοο ἩΒὶοΝ ἰΠ6Υ ἀοράυσορα ἔτοσα ἰ86 
Μοββίδηϊο αἰ ση  Υ οἰαϊτηοα ὈΥ Φεβυβ. 

γεν. 28. ὕμαὶ οὁν]} ἴμποι μαῖῃ ἘΠ ἄοῃθ2 
Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν »--ἰλεπ, Ὑ ἀρ, ἰταρ  ΐο8 
18δὺ {π᾿ γ τηυβὺ Ὀ6 δὺ]6 ἴ0 γχίνα ροβιεῖνθ ΣΘΆΒΟῺΒ [ῸΓ 
Ηἷβ ἀθαῖῃ. Τμὸ Εγδη μοι ῖδυ Ρα 8868 ὈΥ, ΠΟΎΓΘΥΟΣ, ἰ86 
ζασί ον βρϑοΐαὶ ροϊῃίβ, δῃὰ γϑργοϑοηΐβ ΟὨΪΥ͂ ἰμ6 οἰδδοὶ 
οὗ (μ6 ὑρτοδγῦ, πο ἰγοδίοηρα ἰο ὈΘΟΟΙΏ6 δὴ ἰῃπβυ- 
τοοιίοιι, 

γον. 24. ΜῬεαιμοὰ 115 Ὠδηἀ8.---Α ΒΥτΩΌΟ]16 6] 
δοὶ οὗ {6 ν»ν15}}) ουϑίοτα (σοηβοὶ Ὠραϊ. χχὶ, 6; ϑοία, 8, 
6), Ὁ ὙΒΙΟΝ ὁμ6 ἴγθοβ Ομ θΒ6] ΒΟΪ ΘΙΔΏΪΥ ἕγοτα χυϊ], 
Ῥιϊδίθ βἑἀορίοα 8 «6 ν]8} οὐυδίοτη, [0 χηδῖζο εἰμμβοὶ 
ἤσγοπι ἰδεῖς οὐ βίδπα- οὶ ἌΔΠΥ πὑπάοτϑιοοά, δηὰ 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ 4130 ἴ0 τρᾶλθ ἃ 8π8] διϊοιηρὶ ἰὸ ἀἰββυδὰθ 
1Ποὰ ἴσομη ἴΐ0 ΘΟΌΓΒΘ {ΠΟῪ ΘΓΘ ῬΟΡΡΌΣΕ: “ΤῈ}6 
Ὠρδίθθ ἢ Ῥγαοίίοθ οὗ οἱοδῃηδίηρ [86 μδπὰβ ἰο οἶθᾶσ ᾿Ποτὰ 

ΤΟΥ͂ πὶβηοα 6808 ἴ0 Ὀδ- 

ἰρὰ, τοϊσῦ, ἔτοσα 18 ΔΏΔΙΟΘΥ, ἰδῦο Ἰοὰ ἴο ἐδα δάορ- 
(σα οὗ ἴ6 26 νϑ οὐυδίομῃ." Μογοσ. ΤΏΘ τηδίίεσ, 
ΒοΟΤΘΥΟΣ, ἮᾺ5 ἱτηρογίδηϊ ΘΠ ΟΌΡὮ ἰοὸ 64]1} ἴογ ἃ ρβϑουϊδσ 
ΒΥΤΩ ᾽ς Ἔχρτγοδϑίοη. [Ῥ᾿]δὶθ νδβμρὰ μ͵8 λαμπάς, Ὀπὲ 
ποί μα ᾿εξαγί, δηὰ ἰπ ἀο᾽γοτίηρ, ἃρ ΟἸσίβὶ, τοι ἢ6 
Ῥγοπουποοὰ ἱπηοορηΐ, 6 οΘΟΠπασιηποᾶ Ὠἰπυβοὶῦ, ββσαθο 
οὗ συ τδὰς Ὠΐμὴ ἃ οοπϑγά.] 

Ψον, 3ὅ. ΗΙα Ὀϊ]οοᾶ 6 οἱ 1..--ΤῊαὶ ἴα, 106 
Ῥαπίβῃιηθηΐ ἴον Ηἰβ ἀθδῖῃ, ἔ Ηδ θὰ συ Π|6π8. ΤΈδι 
Μαίίδον ἰ8 [6 ΟὨΪΥ ὁη6 ἮΠΟ τοοοσὰβ τη ϊ5 δεῖ οἵ βεῖ:- 
συγδίηρ οἢ 1ῃ6 Ῥαγὶ οὗἨ ἰῃ6 ῬΘΟρΪθ, σδπηοῖ ὑοῦ ΔΕΥ͂ 
ἀουδὲ ρου ἴμ6 τυ ΒΔ ]Π688 οὗἁ (86 ξαπιθ, Ὑβθ πὸ τὸ- 
ΤΩΘΏΌΟΡ (δαὶ 6 σττοὶθ ἴον Ζε δὴ ΟΕ γβιάβησ, δηὰ 
Ὁτοῦνηι, ἰπ [ῃ18 ἀφοϊαγαίΐου, ἰμ6 βαδάοβὲ ἐγ Ὀοΐοτο 
Βίβ παϊϊοῃ. ΤῊ αν Ομ γβώδηβ δὰ γραβοὴ ἰὸ 566 
ἴῃ το Βρϑϑαῖγ [ΓΟ] νην ἀον ἢ 8]} οὗ τὴ6 96 πἾ8}} βἰδία 
8 ΠΙΙΒΙπηοηὶ οὗ (18 ἱπιργτοοσδύοη. [ΤΏ 6 ϊβίοτυ οἵ ἰδ6 
δοπβ ἴοσ [8686 οἰξίοοι μυπάτοα γρῶγβ 8 ἃ οοπιϊηυοα 
{υ]Β]ταοηῖ οὗἁ (Π18 ἀδγίπρ' Δα ἱσηρίουβ ἱτωργοἼδίϊου, (8ἷ5 
ἔδασίι! Ἰοσδου Ὀοαυοοιῃοὰ ὈΥ [0 τουγάδγουβ οὗ Ψ6ππ8 
ἴο τη οἷρ ροβίογγ. Ὑοΐ ἔοὸσ τεροπίύης δῃὰ θο ονΐησ 
Ζον 8, [818 σΌΓΞΟ ἰ8 ἰατηοά ἰδίο 8 Ὀ]οββίησ : (6 Ὀϊοοὰ οἵ 
εβὰβ τὶ ἢ οἰ Δ, ἢ ἴγομι 81] βίη, κα: ΒΡΟΔΚΟΙΝ Ὀεῖ- 
ἴον 1 ϊηρ9 (Βδη ἰδὰὶ οὗ ΑΌε], οοπιθβ ὈΡΟῺ {ΠῚ 88 8 
οἰοδιμβίη δηα Π6Δ]1Πρ' Βίγθδση, Δ Πα ΤΥ γοὶ οοσηθ ὕροῖ 
{818 τῃο]6 σδοο, δἴον ὑΠπ6 ζᾺΪ]Π 0858 οὗ 106 Οσμ 68 μδαὲ 
Ῥόδου βαυϑὰ, Εόμ. χὶ. 2ὅ, 20.---Ῥ, 5. 

γεν. 26, Βαυὶ δοδῦκ Ὠθ9 (οδυκοα ἴο ἈὈ6) δοοῦσξ- 
οὗ,."---Τῆο Ποτηδῃ βοουτρίηρ, οὗ νος ἢ τηθητίοι ἰβ 
ΠΡΟ χη866, γγὙὰβ ΤΩ ΟἾὮ ΤΏΟΓΤΘ ΒΟΥΘΓα ἔἶδη (ἢ 6 «πϊεῃ. 
Ασοογϊηρς ἰὸ {πα Ἰαιίοτ, ΟὨΪΥ ἴπ6 ὑρροῦ μαγὶ οὗ {86 
Ὀοὰν ΝᾺ8 Ὀδγθὰ : δοοογαϊῃρ ἴο 1Π6 ἔοστωοσ, {π6 οητῖτα 
Ὀοᾶγ. ΤΊ δενβ πυριθογοα (ῃ6 ΑΒ μμ68 (2 (ον. χὶ. 94): 
1Π|6 ΒοΙηδπΒ Ἰαἰὰ ἰθοτ οἡ ποῦ υχα Γ᾽ ΟΥ ΤΩ οΤΟΤ. 
Βοβίάεβ, ἴῃς Βοτϊαδῃ βοοῦσρε 88 τΏοτο ΘΧΟΓΌοἰδίϊην. 
Νοῦθ Ὀυἱ 5[ανο 8 σογα δι! )θοϊοα ἰο 118 Βορρζηρ, Αεἰδ 
χχῖϊ, 256, 111|186 ναὶ νγᾶβ αἰϊδοπμοὰ ἴο ἃ εἰδυεβ {1ξὲ, 
τὰ οὗ 1888 ἢΐ8 ἔθ ησθ. [{ 18 ἃ τηδίϊοσ οὗ σοῃίγοτετοῦ 
ὙΠΟΙΠΟΡ ὈΟΏΘ6Β, ἰσοὴ ἰδοί, οσ Ἰοδάρφῃ ὍΟΙΟ ἴῃ» 
Βογίϑα διβοηρ' ἴ6 πο ρΒ οὗὨ [86 145}} (56εα Ἡδυ πος, ρ. 
486). ““ΤὨδὶ βυς ἢ αβῆθβ 8ΓῸ τηθηιϊοηοά, ἰδ ποί ἴῸ 
Ὀ6 ἀουδίοα ; οῃδ οὗὨ βυος 8 ἀδβου ρος νγῶβ Ἵοαδἱεὰ 
μάστιξ ἀστραγαλωτή, ἃ Κηουῦ ] ἢ ὈΟΏ 65 πότϑὰ ἰοὸ 
(Π6 επὰ οὗ 6 ἰπΟοΏ 5, τοῖα ἀστράγαλος, ἃ ἰοϊηϊ οὗ 
106 Ὀδοκ-θομο, ἰμθη ἀϊΐςα, ἑαΐμ4.) Τὸ Βοϊαβὴς 
δοουγροὰ ἰὼ ἱπὸ αἰδογοηΐ ναγ8. ΤΏοδα Ὑᾶδὸ ποῖὲ 
οομἀοιηποὰ ἴο Ὀ6 οπιοϊβορα πογὸ βορρσοὰ οἷος ομδ 
ἴδϑο. ΤΈ 8 ΒΟΟΣ ΜᾺ 50 οστοοὶ, τη δὶ {Π6 οτίτῃ- 
͵μ6}5 ἀἰοα ἔγθαυ θῖν τ 6 ἀῃάἀογροίης ἴῃ 6 ρῥυπίε- 
τηϑηὶ, Αποίδον κἰηα οὗ βοουγρίηρ τδβ Ἰηβίοἰοα προ 
ἀοἰϊμαυοπὶβ 0 ΓΘ ὨΟΐ ΘΟηἀοτηηρά ἴο σδρῖϊ8] μη. 
ἰϑῃταθηΐ, ἴος 108 ῬΌΓΡΟΒΕ Εἰἴμες οὗἁ οσιοσιϊης 8 οοῦν 
ἔρβϑίοῃ ἴγοσα ἴθ), οὐ ἴ0 Ῥυπίβῃ ἴμοῖὰ ΓῸΓ 8 οὐἶπνθ. 
ΤῊΪΒ τὰ ἰῃ6 Κὶπα οὗὨ ΒοΟυΓΡΙΩΝ ἰοὸ ποῖ Ῥι]δῖο εὺ- 
)εοἰοὰ Φοδυβ. 10 8 ΠΟ 1668 οσυοὶ ἰμδὴ (δ 6 οἴδος, 
᾿πδδτωυ ἢ 88 ᾽ξ ἰΔῪ οὐϊίτο! Υ ἰμ (μ6 μβαπᾶβ οὗ [86 ᾿πᾶξο 
ἴο ἀδοῖασο ΒΟῪ ἴδν (ἢ μυπἰβῃτηθηΐ γῷὶ8 ἰο ὈῸ6 οαγηοα. 
--- δε Ἐτι αἰ Ὁ, Ρ. 114.--)6 είϊο : "“ Μαίμον δπὰ 
Ματὶς τοργεβοῃὶ 6808 88 βυδοτίην (ἰμ6 δοουσρίηρ ππιοὶ 
ἴ06. Βογμδη8 ἰηβῇίοϊοα ὑρομ ἴμοξο οοπαεζαμοα ἰο 109 

ΦΓ[ΤΡο τεῦ φραγελλόω, πΏΠο6ὶ ὀοςῦτα ἱπεῖοο 1η τὼ 
Ν. Τὸ, Βοῖο διὰ Μδικ χνυ. 1δ, δὐὰ 6 βοῦπ φΦρα γέλλιον, 
ὙΓΠΙΘῺ ΟΟΟΘΌΓΡΒ ΟὔσΘ, ΦοΒη 1|. 15, τὸ 1 δια ἴοτιπα (“ἀρεξῖο. 
ἡ“Πασεϊζεηι), ἱπισοὐἀυοορὰ ἰπΐο 186 ᾿δῖεν ΟΥθοκ ΤῸΣ τἰ6 τοῦτο 
Ὡδὶ μαστίζω οὐ μαστιγόω, δὰ μάστιξ οτἰμάν 
(6 τολέρ, Δ δεοιγρσε). Τὰν (ΧΧΠ]!. 16) 865 ἴπ 1.8 ΘΟ δ Ὲ 
τοι ἴ}}6 ἸΏΟΤΟ ΖΘΏΕΓΑΙ ἵετ παιδεύσας αὐτόν, λαοὶ 
ὁλαείίεοα 1] ἴηι, Φολα (χίπ, 1... [86 τῆοτο ἄδιδὶ ποτὰ ἐμαδ 
τίγωσεν, δοουν σοῦ πϑι.--Ῥ. Β.} 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥΠΙ. 11-81. δ] 

στοϑθβ. (1ν. χχχὶϊ, 86; Φοβδρὰ. εἶ}. μά, ν. 11,1; 
Βίογοη. δὰ λίαιι. χχανὶ,,.5) Αὐοογαϊηρ ἴοὸ υϊκο, ΡΙ]αῖΘ 
ΤΏΘΓΟΙΥ ὈΓΟΡΟΒΟΒ ἴο ρῥυῃίβιι, [μαὶ 18, ἴο Βοουζα, ὁ 6818, 
δηὰ ἰβϑὴ γοϊθδβ Ηΐπὰ ; αὶ ἔγοσῃ ἷδ δοοουμὶ (ΧΣΙϊὶ. 
1 1 πτουὰ ἀρρθᾶρ ἰμαὶ ἴθθγα δὰ Ὀθθῃ ΠΟ δοίιδ) 

ἰοϊίοῃ οὗ βοουγχίηρ. Ετοῖα ΦόΒη χῖχ. 1, ἰδ ΒΘΘΙῚΒ 
[πὲ ΡΙαΐΘ οαυδοα “6808 10 Ὀ6 ΓΟΔΙΠῪ βοουγροῦ, πορὶπρ 
ἴδ ἰο βαι 57 (6 Φ6νσθ, δηὰ 0 δνδθη (μοῖρ βυτωρὰ- 
ἴῃ γ. Ῥαδυ]υβ ΒΟ]4Β ΦοὨ μ᾽ 8 δοοουῃὶ ἰο ὈΘ 16 ἀροϊδῖνο 
ΟΠ6, δὰ ἸἸθῆοθ [Ἀ]561Ὁ ΘΧΡΙ ΔΒ ΟἿΡ ὈαΒ88ρῸ : αἾἿ 
λαυΐπισ αἰγεαάν ργευϊοιδῖν σαιδεά Ηἶμη ἰο δε δοοιγσοά, ἢ 
ϑίγϑῖβ8 (11, δ) ὅ) σομβίἀοσβ ὑπαὶ ἰῃ6 ιγηορίϊδίβ ρὶνο 
186 τῆοτὰ οοττοοὶ δηᾶ δαυοῦ δοοουμπι.᾽) [018 ταδηϊίοβι 
ταῦ “70}1π᾽8 μασταιϊϊνο ἴδ (8 τηοδὶ Ἔχδοί. ΤῊ βοουγρίης 
σι] ἢ ΡΊΔια ἰμΗϊοϊοα τγγ88 οι ρ]ογϑά, ᾿ῦ του] Βθοσα, 88 
8 Ῥυμβῃτηοηὶ οὗ Ηΐτα σβοτα Βα οΘοηβίἀθγθα ἱπποοοηῖ, ἴῃ 
οὕάογ ἴο Βα  βΕν ἰῃ6 δοσυβοῦβ, δῃὰ ἰὸ τῇοῦα ἴβοῖ ἰὸ 
οοσηρδββίοῃ. [0 τδϑ ἃ ρο]ϊοθ οοσγθοίϊοῃ, δηὰ [16 
τίν οὐ ἱπβί ον ᾿ὲ τοβίθα ὑροη {86 τίσ ἴο ΘΙΏΡΙΟΥ͂ 
ἰογίαγο. [Ἃὼ. ἰῃἰβ8 ΒΘη86 ἰΐ 88 ἴμαὶ Ρι]αΐθ Βδα Ἰοὴρ 
ἔγο ἰδ 5, δοοογάϊηρ ἴὸ κα, ργοροβοὰ ἴο βοουγα “9- 
88, Βορίῃρ ὈΥ 1818 δεῖ ἰο πσοῦῖς ὑροὶ ἴῃ ἔθο!ηρΒ οὗ 
186 ΡΘΟΡΪΘ, δηὰ ἰο ἰηθυθηοῦ ἴθοτὰ ἰπ ἱπμοὶς ομοΐοο Ὀ6- 
ἔπϑθη ΒαγαὈα8 δηὰ Ομγίϑι. ΒΠθποθ [κὐκὸ σοηβί θγ8 
ἶι Βαροτῆσουβ ἴο τοοογὰ {86 Ἰδίογ, δου] ομδβιϊβοιηθηὶ, 
Μαιίμονν ῥσοβοηΐϊβ ἴῃ6 Βοουρρίηρ ἴῃ 118 δἰ στη βολποθ 
ΔΒ δἢ δοίυδϊὶ ἔκοὶ, πϊοῦ, ἰῃ ὮΪΒ Θγ68, 88 ἴδ ἰγβῃβὶ- 
κοι ἔσο ἰσίαὶ ἰο οσιοϊβχίοῃ, ἰδ6 ἢγβὶ δοὺ ἴῃ ἴ{|6 οτο- 
οἰβχίοη ἀροιΐθθ. Ηδ σοϊσιῦ 411 [06 Ἰῆοσθ Ῥγορϑιυΐν 
νὶον ἰλ6 Βοουγσίηςς ἴῃ (818 Ἰἰρσαϊ, ἱπαβυω ἢ 88 Ῥ δὶ 
Βουρῶϊ ἰο οἴἶβοοῖ, ἰὰ δὶ8 ιοβὶἰδίίοι, 8 ὑποίοϊ ἃ οὈ͵θοί, 
Αἱ οὁπ6 τηοϊηθηξ ἰὑ Ββοοιηθα 85 ἰπουρσῇ 6 ποῦ] Ὠΐμ.- 
861 ἰδκο {πὸ ἰηϊἰδύῦνο ἰῃ ἴδ6 οτυοϊβχίοῃ ; ἀραὶ, 88 
τοουρὰ Ὧ6 του]ὰ ΟΥΔΙΙΥ ονοστωδϑίον (ἢ6 Ψ96}008.---ἰ 1 
88. 0508}}} Ἰϊοίοτβ ἱμαὺ βοουγροα; Ὀυὶ ΡΙ]αἰο, Ὀοΐηνς 
ΟὨΪ δΒΌὈ-βουοτ ον, μδὰ πῸ ΘοΟΙητοδηα οὐρὺ ]ἰοίοτα, 
δηὰ 80 μαησρά 6808 οΥοσ ἴ0 ὑπ Βο]ἶθτθβ.0 Ηθηοα ἰὶ 
8 ῥὑγοῦαῦὶο μοὶ Φ6808 ν85 ἠοὺ Ὀδδίθῃ τὶ τοῦ, Ὀὰΐ 
βοουγχοά πιὰ ὑνἰδιθαὰ ἱΒΠΟΏΖΒ οὗ Ἰοδίμ σ᾽" ἘΕτΙδα]οΌ, 
ΡῬ. 11ὅ. ΤὨοΒβο ΝΟ πογο βορροὰ πόσο ἰἰρὰ ἴο 8 }]}- 
δῦ ; ζΘΏΘΓΑΙΪΥ [ΠΒ6Υ ογὸ Ὀουηὰ ἴῃ ἃ βίοορίῃρ ρΡοβίυγο 
ἴο ἃ ᾽ν ὈΊοοΙς, ἀπ 80 186 βἰχίῃ οὐ ἐπ παϊϑὰ Ὀδοῖς 
28 δβίγοϊομοὰ τἰρῃϊ, δηὰ Ζ}}}7 ἐχροβοὰ ἰο {86 ἔδαγίῃ} 
Ἰαβῆθβ. ΤΏ ἩΠῚΡΒ τῸΓΘ οἰ Π 6 τοῦβ οὐ ἰβοῆσβ, ἰο ἴΠ6 
ομάβ οὗ νοῦ Ἰοδὰ οὐ ὈΟΩ68 ὍΘΙ δἰίβομοα, ἰο ἰῃ- 
σῦθαβα {Π6 ἰθῃβιοὴ οὗ ἰῃ6 145}, δῃ!ἃὰ σης ἐμ6 ὈΪΟῪ 
186 ποτα ἔοραγ!]. Το ὈΔΟΚΒ οὗ (86 ὈΓΙΒΟΏΘΥΒ ΟΓΘ 
ΟΘΟμΡ]οιοἶν Παγοὰ ὈΥ͂ Γμ18 Ῥσοοαθῦβ. ΤΏΘΥ θα ΘΉΪΥ 
[αϊηιοα, δηα βοιηρίϊμλο8 ἀἰοα. ΤΏ βο]ἴοσβ που]Ἱὰ ποῖ 
1μβὶσὶ τΠ6 ΡυπΙητηθῦ τα] α]γ, ἴο ΠΟΥ οσο {8μ6 οτπο] 
ΟὨΟΒ ὍὯΟ τηοοϊτοὰ Ηΐτ εἴασναγα, [10 ΔΒ, ΤΟΥΘΟΥ͂ΘΣ, 

Ἐ [ὕθτγοτηθ δὴν οὐ Νίαίξ, χχυ!. 26: " ϑοέεπάτηι 6δὲ Κο- 
“απ οιπ (ιωέμηι) ἱεσέδιιδ τη ΐπι ϑέγ 886, ἸΑφλόγιο ϑαη ἴ- 
ἐμτι ὁδί, οὐ φωΐ ογοίρέξων, ργίω αροῖήα σον δεγεξι», 
Τγαασίέμα ἐπὶ εἰαφχιιθ οἷόδιια τοί ἐξέδιι8 τοροναπαάπ δ, εἰ ἑἑμα 
ϑαογαξίεκίρεπι ΠΟΥ ῬΕΘΊΘΥ τυ “δεῖ οραραα, ἥαρεῖία δε0- 
πορπί οἷς. 16 1πΠ6ῃ δανϑ 1818 ψα8 ἀοηθ “18 Ὁ ΗΙ8 
δἰτῖρθα τὸ τἰσῃῖ δὲ Πθα]οᾷ " (158. }Π]. δ).---Ρ', 8.] 

{ [{ΤῊΪ5 βοπίθηοο, 85 Ὑ06}} 8 ἴη6 Ὑῃοΐο αιυοϊδιίοῃ, δη [ἢ 9 
(οἷἹοννίπῷ βδβαᾶχο, 8. ΘΏΤΓΟΙΥ τη ϑιτδηβιδίθ ἰπ ἴὴ6 ΕἀΙ ΒὉ. 
«ἀϊτίοπ : “απ 40 Ὺθ τ ο͵δοίᾳ ἐδ δέ Ὺρδ σοπίαἱηδαὰ 
41 7αἰ66.. 156 Υ οἴϊο (οη Μαιῖίξ. χχυῇ!. 26) 836 μοῦὸ αὐυοϊοα ὉΥ 
1 ΔΏρο (8Δπ: σογΓΘ Ὺ αυοίοη), αδουῖθο8 ἴο Ῥδυ 8 οἵ Ηοἰάο!- 
Ὀοτχ πὸ ἀφηΐαὶ οὗ [6 οΥ̓ δοουγχίηρ, δδδοῦίϑα ὮὉγῚ Μὲ ΠΟ, 
Ὀμΐ δ ὕδϊδο ἰπἰοσρτσοϊδιίοη οὔ φραγελλώσας 88 ΘΧρτοκδίης δὴ 
δοϊίου νμἱσὰ οοσατγτεὰ δὲ 8 ὑγονίουδ δίδσο δοοοσάϊηρ ἴο Φό μη 
χὶχ. 1. ΠῚ δπῆγα: “" Ῥϑδυϊυδ Ἀἢ]ι ἀδη Βοτίσῃς ἀθ8 ΨΦο  ΔηΏ 68 
τ πιδαϑηχοθοπὰ ππὰ ογκί σι ἀδῦθυ ὈΏδοτο 5.161] ὝΤ ,Μαῖῖ, 
χχυΐϊΐ, 26) ἔα ϑοὴ : παολάίδηι 6. ἐλπ ὁον ἢ 6)" ϑολοη, Λαΐξα σοί- 
δοῖπ ἰαδιεη." Τὴθ πνογὰβ ἰῃ 112} 108 ἀτὸ αποϊοᾶ ἤοῦι Ῥδυ]μ8. 
Βότῃθ σοι ΟΠ ΟΥ̓ Ἀϑ8Ότηο ἴπδ1 9851:8 νγ»88 5Βοου γζοα ἔν ΐοο: 
Ὀυῖ 118 19 Πργοῦδ]6 δηὰ ΠΏ ΟΟΑΒΑΥΥ, 8 ἴδ. 6 δὨτοποϊοσίοαὶ 
Αἱ ΒΙΘΌΙΟΥ σα "6 βιειοἰβούον γ δοοουηϊεὰ 210. ἰπ [86 ΠΙΒΏΠΟΣ 
ριοροδοὰ ὮὉγ ὃγ. 1ϑῆχο ἴη ἴθ ἴθχὶ.-Ρ, 8. 
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186 ΡΟ] οΥ οὗ ῬΙδίθ ὑπδὶ 96808 βῃουἹὰ Ὀδ ρμεγίθοι! 
ἀἰοθρσατοα, ; 

᾿ς ΚΤ ρ;, 26, Εἶο δοϊίνοτο Ἐπὶ ἴο Ὀ6 οχτιοῆ ἃ. 
--Τ6 δοίυδὶ] ἀδοϊβίου βιιοοοοαρα [86 ῥγοβοηίδιϊου οὗ 
θδιιβ, δἴτον Ηΐ8 Ῥεΐηρς βοουτροὰ δηὰ οστονγῃθὰ πλιὰ 
ἰὰοτβ. ΤὨο Βἰβίοσυ σοῦ Μαιθον μῖνοθ οὗ [Π|689 
αἰγουχηβίδῃμοοϑ ἰ8 αὐἱΐα δγβίοτηδο. ΤῊ τρδίϊον Ῥ᾽88 
ΠΟΥ͂Ν ἃ5 βοοα 88 δοιι].ο. Τῃ6 ἕοστωῃ οὗ [Π6 βθηΐθῃοθ 
Ὑ63 ποῖ ρῥγοϑοσί θα, Ὀυὶ τηυϑὲ Ὀ6 Βῃοτὶ δῃὰ τ]ὰ, [ἱ 
ΑΒ ΘΟΙΩΙΩΟΙΪΝ : 16δὲὶ5 αα ογιιοέι. ΒΥ ἰῃ6 ὥτηθ [Π6860 
ἰγδαηβδοιί 008 ἬΘΓΘ ΟΥ̓́ΘΣ, ἰὺ 88 ΔΙΤΟΔΑΥ͂, Δ8 Φοδη ἰῃ- 
ἴοττηβ 8, ἴῃι6 βἰχίῃ μοῦτσ, ἰονδγὰ τα -ἀδυ, 

[ΒΥ ἀοἰϊνοτίηρ δεϑὺδ ἰο [86 Βαπμοατίη, Ρ᾿]δὺθ β80- 
τἰβορα μἷ8 ἸΟΩ͂Υ δπὰ ᾿πάοροηάοηὶ ροβίἰϊοι 88 ἃ ΒΟΌΣ 
)υᾶάρο δῃὰ σοργοβοηίδνο οἵ ἴ89 Βοιδῃ ἰδνν, ἰο [ἢ 6 
ΤΟΙ κου ἐδηαιοἴδτη οὗ [086 δον δα Βἰοσαγοῦγ,. ΤῺ6 
βίδιθ ὈθοδτῺΘ ἃ ἴοο] ἴἰπ ἰῃ6 δη 8 οΟΥὗἮἨ δὴ δροβίδίθ δηὰ 
Ὀ]οοά (ΓΒ ουτοῦ. Ηον οἴδῃ [88 {118 ἔδοὶ ὕθθῃ 
τεροαιθα ἴῃ ἰμ6 ἰβίοτγ οἵὨ γεϊϊρίουβ ρογβοουϊου ΒΥ 
(18 δοὲ Ῥι]αῖθ οοπαθιιηθὰ Ὠἰτηβοὶ δ, ἀπά σατο δάάϊ- 
ἰοηΔ] ἔογοθ ἰοὸ δὶβ Ῥχουίουβ ἐδ Ωγ οὗἨ ὑμ6 ἱππο- 
6ΘΠ06 οὗ ΟἸτὶβί, βῃονίηρ, ὑμαὺ ἐμ 8 τγδϑ ἀἱοίαιθα ποὶ- 
1Πον ΟΥ̓ δ ΠΟΡ ἴδυοσ, δυῦ 8 ἰὴ6 ἱῃνυοϊ Δ ΥῪ ΟΣΧ- 
Ργθβδίοῃ οὗ ᾿ἷ8 σϑιηδὶπὲηρ; Β6η86 Οὗ ᾿υδβιϊοθ ἔγοτη 180 
δυάρτηθηί Βοαὶ.---Ρ, 5.] 

γεν. 21. Τὰαῖο ἴ16 Ὀχεδίοχίσα οὐ κονοσιοσβ 
ΒΟῦ56.---Ἰ ὙΠ Ὁ ὑΓΑπβ]αῖοθ πραιτώριον ὉΥ͂ Κἰοἢ» 
ἔλαμς (οοπῖπιοπ λαϊΐ). 118 οτἱρίηδὶ τηοαηΐηρ ἰ8 [86 
ἰοηὺ οὗ [ῃ6 σΘΏΘΓΑΙ ἰῃ {116 ΒΟΤΊΔῊ ΟΔΣΩΡ : ἴθ} ἰΐ ΟΒΤ6 
ἴο Ββἰο  Ὗ [86 τοβϑίθῃμοο οὗ {86 Ῥγουϊῃμοῖδὶ συΐϊον (»γω- 
ἕογ, Ῥγορυαίου), Ὀθγα ἔπ 6 σοαυγὶ οὗὨ ἰιδβιΐοα 11 κοντΐβ6 
ΜΒ .6]1ὼ, Τῆο »γαίογέμηι ἰϑ ΘΟΒΒΘΟΌΘΗΠΥ (ἢ 6 ταδὶ- 
ἄσῃοσ οὗ 8 ΤΟ ΠΣ ΙΔΓΥ, ΟΥ ἃ ΟἶΥἹ] δὰ τα Π ἸΑΓΥ τλαρἰβίσαίο - 
δ ἃ Π6Ω6Θ ἰὐ ἰ8 οοπηθσοίρα τὶ (86 τηρὶῃ χυδτα-Ποῦδα, 
δηὰ Θαῦδ}}γ τλϊ (ῃ6 Κ νέμδι μηὸ ΤΥ ΨΥΑ χχὶϊ, 86). 
“Ὁ ΑἸΓΡΟΔαΥ οσχίβϑιϊηρ Ῥαίδοθβ ΤῸ δι ρίογοα 88 27γῶ": 
ἑογία ἴῃ ἰ6 ργονυ οἷα] ἰΟΥΤΏΒ.: δηὰ τὸ 866 ἔγοιη Φ20- 
βορὰ. οϊϊ. ὠμά. Ἰὶ. 14, 8, (μαὶ [8 ῥτοσιυγαΐοτβ οὗ δυ- 
ἄφα, πΠΘῚ ἰΠΟΥ͂ ΤΟΓΘ ἴῃ Φογυδβαίθη, οοηγογίϑα ἰῃ6 
Ῥδῖδος οὗ Ηογοὰ ἰηΐο ἃ ἡ...) ὙΠ μου. [8 ἷς 
οοτγίδίη, Πονγονοῦ, [δῦ 1ῃ6 ρΡαϊδοθ οὗ Ἠογοὰ ψ88 8]- 
ὝΑΥΒ 80 υϑοὰ ἢ Αοοογαϊηρ ἰ0 ἰγαάϊἤοῃ, [86 ΠΟΥΘΓΏΟΡ 
Ἰνοὰ ἴῃ ὑμ6 ἰοῦγονρ οἰἵγ, δ), 88 δοῦλθ τὔοσο ἀδβηΐιοὶν 
ϑϑοσί, ἰῇ ἴ06 ἰογίγοδβ Απίοηῖδ ὙΠΟ ἰ8 οὗ ορίῃ- 
ἴοῃ, ἰμδὺ Ῥ᾽]δίθ που]ὰ Βπὰ [86 οιρίυ, νδϑίθϑίδηϊηρ 
Ῥϑϊδοθ οὗ Ηεγοὰ {δμδ τοδὶ δοηνθηϊθηῦ τοϑίἀθησο Βαϊ 
ΠΘΓΟ, ἴῃ ἰμαῦ ὁο8486, που]ὰ Ἠδγοὰ ΑἸ ραΒ, τὸ πδὰ 
ΘΟΙΏΘ ὉΡ ἰο 86 ἔεαδί, ἀν 6} ὙΤὭΘΓΘ 18 ποιηϊηρ οοῖ- 
ἰδίῃ ἴο Ὀ6 τωδάδ ουἵ, ΤΏ ΦΟ]ονίηρ, δοῖ, ΠοΎΤΟΥΘσ, 
ΒΡΟΔΚΒ ἰῃ δυρροτὶ οὗὐ ἰῃ6 ξογίγοθβθ Απίοηϊδ.Ό 186 
βοουγαίηρ δα ἰδ ῖκοη υΪδοο ἰῃ ἔγομί οὗ ἴμ6 »γαίογίωρη. 
ΤῊ ΟἸτῖδὺ δ πδηάθα οὐοῦρ ἰὸ 6 Βο]ΐἶθ ΓΒ: δπὰ 
ἔθου, ἰηβίοδα οὗὨ Ἰοδάϊηρ οβθὺβ ΔΎΔΥ ἱπητηραϊδίοὶυ, 
σοι γοηοοα ἰο0 τοῖς δηὰ τα κο ἃ ϑροτὶ οὗ Ηΐω. ΤῸ 
ΟΔΓΓῪ [818 ΙΩΟΟΪΚΚΟΓΥ ΟἹ υπάϊδίυγροά, [Π6Υ οοπάποϊοα 
δεδιι ἰμίο ἴμ6 οουγί οὗ [Π6 ἑ. [Ι͂Ὲ 1}}1}8 Θ0Ὲ- 
ἀυοί, 186 8ο] 6 Γ5 [0] ονσθὰ (ἢ ϑχοϊϊοσηθηΐὶ οὗὨ ἴΠ6 σΔΡ- 
118] ἰὼ 118 δῖα δραίΐηβι 6808, οομεἱπυΐηρ (16 μοί ϊ688 
βροσῖ, νηοῦ Ηρογοὰ Βδα Ὀορυη τ] θη ἢ6 ἰηνοδιθα ἐμ 6 
Ἰοτὰ ἴῃ α Ὑδὶϊθ τοῦθ, [86 οΚοη οὗἨὨ Τσδη  ἀδίοβῃ!ρ, 
δη ἃ ΒΟ ΤΙΩΒΚΘ 8 τηοοὶς οὗἩ Ηϊ8 οἰαίτα ἴο {π6 ἱστοῦ. ῬῈ 
ἰαίθ δὰ, βονονοσ, (890 ἀου]6 ἀσβῖρστι, οἰ Ποῦ ἴο 120]- 
᾿Πγ ἐμ 6078 ὉΥ {Π6 β'ρεὴὶὺ οὗἨ [86 ἀογίἀοα “6808, ΟΥ̓ τὸ 
τηοοὶς βοτὰ {πτουρὰ ΠΝ Βου]ὰ Ὠἷθ σαπηΐηρ οἶδ 
ζαὶ!. 

Ἀσὰ καϊδοχοὰ ὑπο ἷπὶ ἴδ 9 τυῖο]ο Ὀαῃά.--- 
ΤῊὶθ 18 οομοϊυβῖνα ἔοῦ [86 οἷδοθ Ὀεΐῃσ ἰδ6 [ογίγοδα 
Απίοηΐδ: σπεῖρα, ἴδ6 Ἰοηῖὰ οὗ 8 Ἰορίου, ἤγοσα 400 
ἴο 600 τηρῃ." 

Ὁ [ΤῊ Ἐά ΩΡ. ἐσδηδίδιίοι τροβτδοα [ἢ 6 ΘΟΙΏΡΔΕΥ [0 4,600 



5814 ΤῊΗΕ ΟΟΗΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΚΟΌΙΧΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ον. 38. πὰ ἴδον εἰσ ρροὰ ἘΠῚτ).-- Μόογοῦ δἀορὶδ 
ἴῃ τοδάϊηρ ἐνδύσαντ ες, ίλεὺν εἰοίλεά η, ἀμιὰ ὁχ- 
Ἰαΐπϑ ἰῃδὶ ΗἾ8 οἰοίδβ δὰ Ὀδθη ἰοτι ΟΠ ὑ0 ΒοουΓσΘ 
πη, 8δη ἃ ὝΘΓΟ ΠΟῪ δραὶῃ μυ ου. Βαϊ (Π6 ο]ο( ἱηρ ἴα 

Β᾽ἸΘ ΠΟΥ τ Ρ}164---τοοητοη Ὀοΐηρ τηδὰθ Ποτὸ οὗ 8 Π6Ὺ 
ΤῊΔΙ σοδ θη. ῬΟΓΠδρΒ ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ πᾶν ἢγβὶ μυΐ ὁ 

[86 νεϊΐϊο ἀγοϑϑ ἰῃ πῇῃϊοι Ηογοα δὰ οαδυδοὰ 
Ἡΐπὰ ἰο Ὀ6 οἰοιϊῃοά, ἴο τρδὺῖς Ηΐπὶ ουἱὐ 848 α οαπαϊααίε 

ΟΥ̓ ΤΟΥ͂Δ] ὨΟΏΟΓΒ, ἀπ ἰΠ6ῃ (Δ Κοη ἰΐ ΟΠ ἴῃ ογάοῦ ἴο 
γοβδὶ Ηΐτὰ πὰ [6 Ββοδυὶοὶ τοῦθ, (6 δίψῃ οὗ Ηϊΐδ 

μανίης αἰαϊποα ἴοὸ Κίηρὶν αἀἰρτιίγ. ΤῊ ἀγα που] 
108 Ὀ6 σοτρ]οίθ. ΤΏΘΥ, δοσογα ΡΥ, ἀραὶ εἰγρ- 
Ροὰ οἹ᾽ ΗΪβ οὐἱοῦ ραττηοηῖ, δῃὰ, ἰῃβίοδα οὗὁὨ ἱϊ, ραϊ ὁῃ 
8 Βοδυϊ οἱ ΤᾺΣ ΑΓῪ ΟἸοαΙς, δάση, ὙΓΏ1Ο ἢ 88 ἱπιοπαρα 
ἴο Γοργοβοηῦ {Π6 ἱτυρογδὶ ρυγρ]; “[ῸΡ ουθῇ ΚίΏρΒ 
δα ΘΙΏΡΘΙΟΓΙΒ ΓΟΓΟ ἰδ 6 πασίη (ΟΏ1Υ ἸΟΏΡῸΓ δηὰ πρν οἢ 
Μογοσ. Τῇ τηδη1}]6 ττὰ8 ἃ ρ8]} 1 ὺ1 ἀγοά τ ἢ σοσὶὶ- 
168]. Το ορὶμοίβ, ρερρίες, ρμνρίθ γοῦδε, υβρὰ ὉΥ 
Ματκ δπὰ Φοδη, δγὸ δχυρ]αἰποὰ Ὀγ 1Π6 ἴδοι, (πὶ ἰΠ6Ὺ 
δά Ὀοίοτα τΒότὴ ἰπ6 ἰγο; σα] ἱτηροτί οὗὨ 16 οἸοδκ. 

ψογ. 39. Α οσοῦῖσῃ οὗ Ἰδοσῃ.---Ἴν 18 ἰτυ ροβαὶ Ὁ]6 
ἴο 5Δ6[{}6 δοσυγδίο Υ πἢδὺ ραν συν Κὶ πα Οὗ ΠΟΓΏ 5 γγ85 
οηρίογοὰ ἰο οτόσῃ Ψ6βυ8. ῬΔΌΪΩΒ δθβυ 168, τ] Ποῦ 
Κοοα τϑάβοῦ, ἰμαὺ {6 σγοῦγῃ τγὰ8 τηδα6 οὗἨ Ὀ]οΟΟΙ ἢ 
ὈΓΆΠΟΒ6Β οὗ [86 ποάροιβοστῃ (ΜΙο δοὶα, οὗ ὈδδτΒ 
ποτὶ). Μογοῦ: ΚΑ ψγοϑίῃ οὗ γουηρ, ΒΌΡρ᾽6 {Βοτῃ- 
ἱπῖρβ, τὶ πο ἢ (ΠΟΥ πτου]Ἱὰ οαγίοδίαγο ἴ86 ὈΔΥ͂ 
ΟΓΟΥΤΏ, 88 ἰῃῈν ἀἰὰ [Π6 Βοορίγα ὈΥ {16 τοοὰ. ΤΠ ῖγ 
οδ͵οσὺ ἰβ ποῖ ἴο οοσδβίοβ ρδίῃ, Ὀυΐ (0 τιοοῖ," ὙὮΥ 
ἑλογηδ ἰὨ6η}} Οὐμδυΐὶ ΠΟΥ, ἂγίὶ. ἤόογτι, ἃ8 ἴο 116 
ΡΟ Ἢ] ΒΌΡΡΙΥ οὗ [ΠΟΤΏΒ ἰῃ Ῥαϊοβίίηο. Ηὰρ οοη- 
Βίάοτβ 1ὑ γγϑ (86 ὈυΟκΚίΠοση. ΒΓγδῦμο: ῬογῆδρΒ ἐπ 
ΟΓΟΥΤΏ ἯΓ48 τη866 ἔγοτῃ ὑΠ6 ΒΌΡΡ]6 ὑτνῖμχδ οὗ ἴῃ6 ΒΞ γτίδῃ 
δοδοῖὶδ, τυ ἰοῖ πδὰ ὑμΟΥΒ 88 ἸοῃΡ᾽ 88 ἃ ἤηροΥ, 

ΔΑπᾶὰ δᾶ χοοᾶ ἐη ΗΝἕ χίσμὶ δηὰ.-- “οἴη οταΐίβ 
(818 ροΐηῖ, ἔγοση τ] οἢ τὸ ταῖρι δυρροδο ἰπδὶ μα 
τοοα Πδὰ ποῖ τοσηδίπθα ἴῃ Ηΐθ δὰ. ῬΓΟΌΔΌΙΥ 8 Βο- 
οΔ]]οὰ Ογρτίδη (τγὸ ΒΔῪ ΠΟΥ͂ Ηρα 8} τὰ. Ξὥέδρῃ, 
ἰ, 616. Πὲ ὲήοίίο βαυβ, ἀπέθηκαν ἀο068 οὶ ἄρτθο 
Ὑἶ κάλαμον. Ηἰ8 ἔθηκαν ἀο68 ποὶ ἄρτοθ, ΒΟΎΘΥΘΣ, 
πὶ ἰδ6 ἰάοα οἵ ἃ ῃαπὰ, πιο ἀἰὰ ποῖ ποοὰ ἴο οἱοβθ 
ΟἹ Γαοοϊψίηρ {Π6 τορὰ. : 

Απὰ Ῥοτυοὰ 189 ἴκΏ66.--Αὗἶεν [Π6Υ 
οἰοίῃοα Ηΐτα, [Π6Υ Ὀαρδῃ ἰμοῖν Γοϊσηοα μοταᾶρθ, Ὀον- 
ἵῃρ ἰδ Κηθο, αῃὰ τορι ηρ, δοοογάϊΐηρ ἰο ἴδ6 υδυδὶ 
ἴοττα : Ηδὶὶ, Κίηρ οἵ {πὸ δον ί"" 

[0ὁἢ {1|0 Θντη "01 1084] τχοαηΐηρ οὗἁὨ {18 τηοοὶκ-δάογδ- 
ὕοη, Ὑ ογάβτογίι ἢ ΟΌΒΟΓΥΘΒ : “Α}} (πόθο ἐμίηρΒ, ἀ01}6 
ἷπ ΤΩΟΟΚΘΡΥ, ΓΟΙῸ 80 ΟΥἀογοα ὈΥ ἀοα 88 ἰο ἂν ἃ 
αἰνγίπο τηοδπΐησ. Ηο (ΘΟ τὶϑι) 18 οἰοιμεὰ ἴῃ βοδυηϊοὶ 
δὰ ῬυσΡὶο, ἴον Ηθ ἰβ 8 ταὶ! ΓΥ (ἢ) ΘΟΠΑΌΘΙΟΣ ἀπά 
Κίηρ ; Ης ͵ἰ8 ογονγῃϑα τι} ἱποτηβ, ἴος Ηδ [88 ἃ ᾿οἷδ- 
ἄρα ποη ὉΥ͂ δυδονίηρ, {μ6 ἀΐδάοπι οὗὅὨἩὨἁ [6 που] ὰα; Ηδ 
[88 ἃ τοοῦ ἰη Ηἷβ παπᾶ, ἴον Η6 τυῦῖθ 8 ἃ τουδὶ βοοὺρ- 
ἴγα, δαστθα ὈΥ ἰδ6 ὙΘΔΙΚΏ688 οὗὨ Ὠυτηδη  Υ (8ε6 ΡῺ]]. 11. 
8-11). ΤῈ ογῸβ8 ἰβ Ἰαίὰ οὰὰ ΗἾβ8 βῃοιυ]ϊάθσ, ἔοῸὺ {Π|Ὶ8 
8. {π6 βῖρῃ οὗ ἰ86 βου οὗ Μδῃ, ἴδ ἰΓΟΡὮΥ͂ οὗ Ηΐδβ νἱο- 
ἸΟΓΥ, ὈΥ ὙΔΙΟἢ ΗΔ ἰδικζοθ ΔἸΝΑΥ δίῃ δηα ΘΟΠαΌΘΓΒ ὅ8- 
ἴδῃ: Ηΐ {168 ἃγὸ ᾿πβουϊ θθα ρου {μ6 ΟΓΟΒΒ : “ Κίηρ 
οὗ 86 Ζονα, ἴον Ηδ 18. 1π6 βονογεῖσῃ μοσὰ οὗ Αὐτα- 
..8ηὶ διὰ αἱ] ἢἷ8 βεοθ, [ἢ 41} {π686 οἰγουγιβίδῃοοβ, ἃ8 

δὴ 1 Τὴ οσίρἰηδὶ ᾽δ8 "4-600 δέσπη ," ἴῃ0 ἀδδὴ δοίης 
δΔΙν δ δἰ ῃἰογεὰ 1 δύςσἢ 68866 [ὋΣ δέα, 9. ΤῺΘ ὨιΠΠΡΟΓ οἵ 
τθ σοηπρδι τυἰϊπῷ 8 Βοιηδη Ἰἰορσίοη νγίοα δὲ ἀϊ οσγοηῖ {{Ππ|Ὸ5 
δηα δοοοσάϊης ἴο οἰγουτηδίθηοθσδ ὕροιν 8,000 ἴο 8.000 ΟΥ τποτὸ. 
Οοπδοαυθη}γ 8 σπεῖρα (δρέγα), οὐ σολοτγί, π ὈἰοὮ τ δ 186 
δ} ματί οὗ ἃ Ἰορίος, οιλτδοοὰ ἔσοσῃ 800 ἴο 6000 τη 6 ΟΥ ΠΊΟΤΘΟ. 
1π Φοδορμ. 86). “μα. 11}. 4, 3, οὐ εἰσμίοοθη σπεῖραι ἂνο ατὰ 
βοϊὰ ἴο οοηϊαίη ὁδο} 1,000 πιοπ, πὰ 86 οἰμοῖβ 600. Βιυῖ ἰη 
Ῥοϊγθίυ8 ἢ σπεῖρα ἰκ ΟὨἿΥ ἰδ6 μ᾽ τὰ ρατὶ οὗὨ δ οομογῖ,  πιᾶ- 
πέρϊε, τπαπέρυϊιδ. 366 ΟἸἰδδαοϊοδὶ ὈΪς.οὩδγ98.--- 1, Β.} 

Ξι, ΒΑΓ καγα, Ηδ '5 πόογερροῦ τ 8Π6 Ηδ ἰβ ποεῖ. 
οα, Τὴ ρῥυτρῖὶθ ἰ8 {86 ἀτοββ οὗ τογὰϊ ποόμοσγ; Ηΐ 
ΘΟ οὗ νἱοίοσυ 18 σόυθῃ τὶ ἰΒογηθ, Α8 8ὲ. Απν 
Ὅγοβο κᾶγδ (1 10Κὸ χχὶϊϊ. 11): "ἐϊμάεμζεε, αὐο. 
γαηζ.,".---Ῥ. 8. 

γε, 80. Δυοᾶ ἔδον κρὲὶϊ προΣ Ητη.-- -ΤΊοΣ 
σον, ἀπὰ ἰμ6 ἱπίοχίοδιίίου οὗ νυ κοάμποαβ, κθὲρ 
1Π6 πὶ ἔγοπῃμ οδστυΐηρ οὐδ ἰ0 1Π6 οεἷἶοδα ἰἢ6 σι δίυσε 
ἐχβοῖϊγ. ΤῊ δαίδῃϊο ἹΠΟΟΚΟΥῪ ΟἸΔΏρΟΒ ἰπὶο Ὀταὶδὶ 
το ἰγοαϊπηθηΐ. 

γεν. 31. Απὰ εἴοχ ἴδον μαὰ σιοοκοὰ ΗΣτ, 
--Απὰ δϊτος (86 ργοβοηίδίος ἴὸ ἰμπ 6 ῬΘΟρΪο, ΦΌΠΠ χΧὶσ. 
δ, δα ἰδκοῃ μΪΔς6,---Ἰ]δῖο᾿ 8 ἰδὲ δἰϊοτηρί ἴο ἀοἸἶτες 
Ηΐω. Ααὔἶρϑνρ ἰῃρ 88] ἀδοϊβίοῃ, {Π6Ὺ οἰοιποὰ ΖΦο6δὺ ἰῃ 
ΗΪ8 οσσεὰι ραιτηθηίβ, ἰο ἰεδὰ Ηΐπι ΔΔΥ. 

ὉΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΪΟΑΙ. 

1. Φεδυα, 6 Ἰοηροά-οῦ Μοββίδὴ οὗ (86 ὅ6πᾺ, 
Ἀθαηπἀοποὰ ΟΥ̓ Ηἷ8 ΡΘΟρ]6 ἰὸ {π6 ἀοἰοεδιρα ΘΟ Ώ1ΠρΆ. 
Ομγβι, (μ 6 ἀοβῖγο οἵ [6 ο]4 πογὶά, ἀτίνθῃ ουΐ ὮΥ (δαὶ 
οἷά που]ὰ, δ8, 1ὅ Ηβ ποῦ ἴπ0 οἱὰ δύο -θοσογ. ΟἿσ, 
ἴπ6 σοπάοτηπαίίοη οἵ (ἢ ποι]ὰ οοηγοτγίθα τ γοῦφῃ 
ΗΪδβ νἱεϊοτγίουβ Ῥαϊΐϑηςσο ἱπίο ἰὴ6 τοῦ] Β τοἀοπιρίίοη. 

2, Ολνέδί δεΐοτε (δε )μασηιεπί-ϑεαΐ οΥὙ Ῥοπίϊωε Ρὶ- 
ἰαίε.---- Ὠθὴ Ἠς δίοοα Ὀοίοτο ἰδ6 Ἰυάρτησῃίξοδὶ οὗ 
Οδίδριδβ, Ηθ ργοβποιυμορᾶ ἐπ βρὶτίι ᾿υάρταοηϊ ὑγροῦ 
106. ΕΙΘΓΑΓΟΕΥ οὗ ἴΠ6 ο]α ποι]ὰ : αὶ ἴπ ἰδδὶ Ης Ἡϊ- 
86} Ὀογα 818 σοῃάαοτηηῃδίίοη, δ δἰοπμρὰ ἴος υ8. 80 
Βοτα, βιδπάϊηρ Ὀοΐογο Ῥ1]αίρ, Ηδ γοργοβθηίβ 186 Ἰυὰρ- 
τηρηὶ οὗ αοἀ ὕὑροι (μα οἷά ποτ]ὰ, 118 εἰν] σα ιῖοδ δπὰ 
ατίβ : Ὀυΐ, Οἡ ἴΠ6 οἶον μαά, Η6 ἰδἰκθβ Ὥροι Ηϊτηκοὶῇ 
(18 ἰιυάρστηοπῖ, δῃὰ τοϑῖοβ δὴ δίοῃοωρηϊ [0Ρ {μαὶ 
ποιά. Ποτο, ἴοο, Ης βιοοά ἰμ6 τοὶ ἱπάρε Ηἰτηβοϊ: 
Βογο, ἰοο, ἀϊὰ δ βυβον ΗἰτηΒο ἢ ἴο Ὀ6 ἡπάροά. 

8. ΤΊα ΠΙΘΓΆΓΟΙΥ, ἴῃ6 ῬΘΟΡΙ ΘΒ ὕρτοὰν (τοτοΐυ- 
(108, [186 ΒΕσΌΪΑΓ σονθγητωθηί, Δ μα 186 Βο]αἴοτν οὗ [86 
οἷά που]ά, τὸ δ}} ἱπνοϊνοαὰ ἴῃ 18Π6 δοτασηος ρτ] οὔ 
ἴπ6 τηα] γοαϊτηοπΐ δηᾶ ὀχοουίίος οὗἩ ΟἸτδὶ, ἱπουρ 06 
άρρτοο οὗἉ ἱμοὶν φ}}} ἀϊβοτβ. 

4. Ομ γίβυ᾽ 8 {γθοο] α βίϊσηςο, Ὀοΐοσο (ἰδίδρῇῃδβ, Ὀ6- 
ἴοσο Ἡεγοά, δηὰ Ὀοίογο Ρι]αῖθ, ποὶ ἃ εβἰἴθῃςθ οἵ οοῦ- 
υὐἱύοι Ὀασαυδα οὗ Νο] -στουπαοὰ δοσιβαίΐομβ, Ὀυϊ 88 
αἰοπίης Βι]θῃςσα οὗἁἨ τη) θβίῦ, Ὀθοϑῦξο οὗ ἴῃ σου] β6- 
Π688 οὗ ἰῃοβα οουγίβ, στ ἰσὰ μδὰ δυμὶς ἰμΐο ἴ86 γΕ617 
ἀορίδβ οὗὨ συλτ. [ἢ 1818 Ἰίρμῦ, (86 οομίταϑι θεϊποεο 
[π6 τροϊηθηίβ οὗ β]θησα δα οὗ γορΡῚῪ 18 τοδὶ εἰρεβ- 
οδηΐ. 

ὅ. Οἱ οτΐο βίάἀθ, (86 ἰθβϑιϊ πῃ ΩΥ οὗ Ῥ1]δὶοΒ πὶ Ὁ 
(86 Ιιοτὰ βίδπαβ τηοϑὺ οἰ οβοὶΥ σοῃηοοίοα πὶϊὶῃ ῬΊ]δίο 
οὐσα : ὑαΐ, οα [86 ΟἴοΓ, 18 ΒΙΓΟΏ ΡΥ ορροβοα, ΤὩς μὲουϑ 
βρὶτὶτ ᾿ 186 ρο]τ ἴσα] υἰτλθ-θοστοσ. “1 18 ὈΥ ὯὨῸ ΤΘθΣ8 
ὑπαδβαδὶ ἰοὸ Β66 ΒΟΌΪΘ6, ρ'ουΒ πΌΙΩΘΙ ΡῸ ΔΙοΩρ εἰς ὉΥ͂ 
δίάα ὙΠ τναΐη, που] γ ταθη, ἧκὸ δηχίουβ ρσυαγάϊδη 
Δηρε]8, δὰ ἴῃ τποτηθηΐβ τηοβὶ ἔγαυρμὶ πῖ(ἢ ἀδηρεσ, 
βίορ ἴῃ μοῖρ πᾶν, δῃὰ αἰββδυδὰθ ἴμετὰ ἔτγοιῃ βἰμ,ἢ 
(Ετομι [86 δυϊμοτβ ζεὄθη σεδω, ἴϊ. ὃ, Ρ. 1617.) 

6. Ρεγεμαάοά ἰδ ρεορίε(νετ. 20).--- 6 τ στ θ τΘ 
οἵ {πα Κιδημοάγιη βι] Ρ ὑπαουίοαΥ τη ἔληδῶ» 
οἶδτῃ οὗὁἉ [6 ρθορίβ. ΤΟΥ νου ἃ βαΎ, 655 δὰ ὈΘΘΏ 
σοπαἀεμηηθὰ ὉΥ [86 οτἱποῆοχ οουγ. Βδγαῦα8 τᾷ, 
ΟἿ ἴΠπ|6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, 8. Οἰδτηρίοῃ οὗ ἔγοθάοσα ; ἰδὲ Ρ[]δίς 
αἰδηοὰ ἰο ονογίμγου {μοῖν τὶραϊ οὗ ομοῖςς, 1Βεὲγ αὐτῇ! 
τρί, (οἷν βρί τα] δα Ποσῖτγ, ἴο ρεσβασαῖ {πὸ ἔπιεμὰ 
οὔ ἴδ Ρθορῖὶθ, εἰ. Απὰ βο Βασβῦῦρδϑβ που]ὰ ΡῈ σσγϑά- 
ὉΔΙΪῪ πιδάβ ἴο0 Δρρϑᾶγ ἴο πὲ Ῥθορὶθ ὈΥ̓͂ ἴπ6 δἰδιοιμε:ῖδ 
οὗ (8686 ἀοτηοῃβ οὗ δοἀυςίϊου 88 ἃ Μοβδίδῃ, δηὰ (89 
λίοβϑίαῖι 8 Βαλα Όδϑ. 

ἡ, Ογωεὶῳ Ηῖηι.--ττηο Βίαϊς παδ Βετε ἀε μσομεὰ, 
δὰ πάρ βιιδβογνιοπὺ ἰο ἰμ6 Ομυγοῖ. [μδῖοσ, δρϑιῃ, 
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ἴδ Ὀδοδταο ἴῃ βἷανο οὗ ὑπ6 ποδίμοη, Βοιηδη ὮἰΘΓΑΓΟΌΥ, 
ὙΠ16}) Παρὰ δὰ ρεογβοουϊθα ΟὨ τί ϑιϊδηϊν, }}} [86 ἀαγβ 
οὗ Οοπβίδηϊἷΐ πο. Αραδ, [6 ΠἰΘγΑυ ὮΥ οὗἨὨ {π6 Μία 16 
Αγοβ συϊοὰ ἴῃς Βίαϊο ἴῃ ἴΠ6 ρΡογβοουτ!οῃ οὗὁἨ Βογοιῖςσα. 
(Ενειῃ ἰμὸ Επρογον Ετοαοεὶς Π., ᾿᾽ ργοπουποοά βρη- 
ἴθῃσθ οὗ Οὐ] ΤΥ ὉΡΟΏ 81} ὙΠῸ γογο δχοοτϊησηιηίΐοδι- 
οἂ ἔτοσαῃ {π6 ΟΒΌτοΙ, Ὁ}1688 [ΠΟῪ ΒΡΟΘΟΙΥ τηδάθ {ποεῖν 
Ῥθδοθ ἩΠῺ πον.) Εἴθ Υ, ἴπ6 τοίοττη-ἀοίθβιηρ [ἷθ- 
ΤΆΓΟΙΥ 8 ΒΟΘῺ ραΐῃ δηὰ δραΐῃ, ἰῃ {μ6 ᾿ἰβίοτὶοϑ οὗ 
Ἐοτηδῃ Οὐδ οἱ. βίδίθβ, ουοιτί ἀἰηρ [86 οἷν] μόνον. 
Εσθῃ αἵ {π6 ῥγοδοηὶ ἀδύ, Ετδποθ, ᾿μουρἢ σϑυο] τ οη- 

᾿ ΣΣοὰ ἰἤτοα ἰἰπλθα, Ἐν }}1 Ὠοὺ ΒΟΒῸΡ ἃ Ῥογβοῦ ἯΠΟ ἢδ8 Γὸ- 
εἰγοὰ ἔγοση 186 ρῥγίοδίπῃοοά ἰο σρᾶστΥ. ἴπὴ Αὐδίτία, ἃ 
ΤΩΟῺΚ οδῃ ΟὈἰδὶπ ἔγοτα [ἢ 6 οἷν] δαῖτ [168 πο ἀοίδῃδθ 
δραϊπϑὶ ἃ ρογβοουϊίοη ὈΥ ἷβ δι ρουΐοῦβ, 88 ὈΪ ΟΣ 88 
1.0 Ιπαυϊδιοη οὗ (Ὡ6 ΜΙΔΉ16 Αγζαβ (αἱ ἰοδϑῖ, ἐὺ γγὰϑ 80 
απ Υ̓ΘΓΥ γρορῃί γ).--- ΤῊ ο]ὰ πουπὰ |}} ἰακα Ἰοηρ ἴο 

68]. 
8. Τα οτοχὰ οὗ ἴἴοβα τὸ οτἱοὰ ἤοδαππα, δτὸ 

ἀτίνοῃ ἱπίο ἴῃ6 Ὀδοκστουπὰ ΟΥ̓ ἰπ6 ογονγὰ ογγίηρ: 
Ονυοὶΐν δῖπι. ρδποο οομίγδαϊοϊίοη. Απὰ γοῖ ἄρτθο- 
τηθηῦ. ΤΏ βϑῖὴθ ῬθοΌῦϊθ. ΤῈ6 τϑαῖζοβὶ δρᾶ τηοβὶ 
ΘΟΝΔΡΟΪΥ, πο ΟὐΟΡ βνὶπι τὶ {πὰ βίγοδ, δ] ουγοὰ 
1πογβεῖνοβ ἰο Ὀ6 Ὀοτπα δ]οπρ ΠῚ ὈΟ(Ὦ δἰσθατῃβ. 

9. ΤΊ βο συγϑίηρ οὗ {86 ον Β ῬΘΟΡ]6, 8 βαίδη- 
ἶο ῥγοαϊοοῃ οὔ [86 ρϑορῖὶθ οὗὨἨ ἴμ6 ρῥτορδοίβ, τὶς ἢ 
γγΑ8 (6 ἰδϑὲ ουϊάθησα διὰ οχιϊποοη οἵ ἱποὶγ ὑτοὸ- 
Ῥδοῖϊο σία, ΤῈ Ηπαὶ ῃχγοαϊόϊίοη οὗ δυάδίβτλ γγὰ8 ἃ 
ουγβίηρ οὗ {Ποιβοῖνοβδ. 

10. ῬΙ]α Θ᾽ 8 ἑοΐδ] πδμΐ οὐὗὁὨ ομδγδοίον ΟΥ̓́ΣΣ δραἰῃδβὶ 
[86 ροτίδοϊ ομαγδοῖον (Η οὐ. ἱ. 8, χαρακτήρ). 

ΒΟΛΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΙΟΘΑΙ, 

ΤῊ ἀρρδγοηῦ γϑοοῦο  αἰΐοη οὗὨἩ ἰμ6 6 δηὰ 86 
Οδπ 1168: 1. [πὶ ἴθ ἀσίοττω!(υ : (α) ἴἰ6. ῥυίαϑίϑ βοάυ- 
“618 οὗ (ῃ6 ποι ησβ, (86 56 }8 βοάποοῦβ οὗ ὑπὸ ἀδθῃ- 
11168, σσο μαῖα {Βοτὰ (δ) (6 Βοταδῃ ϑίδϊθ τθδάθ ἴο 
Ὅδ [Π6 ἀχϑουζίοηον οὗ ἴ86 ἀδοόγθοθ οὗ ἰπαὺ δυάδίετη 
ψΒοἢ ἰζ ἀοδρίϑοβ αηὰ Πυγ 168 ; (σ) ὈΟΓῚ δομθἰποά 

ἰηϑὺὴ ἰὴ Κὶηρ οὗ υμηδηΐγ. 2. ΤῺ6 Δ] γοδ} 8 
τ (818 τϑοοῃοὶϊδιίοι : (α) ἰ86 τοὐοσίου οὗἁὨ ΟἩτίϑβιὲ ; (δ) 
1Π6 ὩΘῪ Βορδγαίίοη, τ σἢ ΘΡΡΟαγΒ ονϑῃ ᾿θοίοτα {86 
Ἄογιοϊβχίοη, πα ουϊγοϊπαίοβ ἴῃ ἴπ6 δον 8 πτὰσ ; (6) {Π6 
ἀοππία}! οὗ Φυάαίϑτη ; (4) [86 ὨΘΔΥΥ͂ μα] ἀπὰ ἀθορ 
ὨΠΟΑΒί 658 οὗ ἴπ6 Οσῃι}]6 που]. 8, Τὴ εἰσι βοαηὶ 
Β' ΣΧ ἴπ {Π18 Δρραγθοηΐ γθοοῃοὶ]δίϊοη : (α) 8 οαγςδίαγα ̓  
Ὀύὺ 4͵8ο, (ὁ) ἃ ργϑβαγο, ἱβου βρῇ ποὺ ραϊζίζοτῃ, οὗ [Π6 
ἴσια τϑοοῃο δύο, ποῖ ΟἾγῖδὶ ἰπϑι το Ὁγ Ηΐ8 
ἀοδῖι, Ὀούποοη ον δηὰ Ομ 1165, ἘΡΠ}Ν. 1Ϊ. 14.--ΤῊΘ 
υάρε οὗ {πε ποτὶ ὰ Ὀδέογο ἰῃ6 Ὀδγ οὗ {πμ6 οἱ πογϊὰ. 
-Ἴθὸ σου 18 οοπίοθβίοη δηὰ νίζηθϑβ οὗἨ ΘΟ γὶβί 
Ῥοΐογο [αὶ (1 Τίμι. νἱ, 18; ον. ἱ. δ).-- -ὰἰ͵ 6. αἶσα 
σοηϑοϊουθηο88 οὗ Ομ γῖβὲ ἰη ΗΪ8 Ἰαϑὺ νυἱοϊοσϊ ουδ ταο- 
ταοηίϑ (οαἰπι Ὀοίοτα Οὐδίδρθδβ, Ἠογοά, Ῥι]δίθ).-- το 
τὨγοοίοά βἱΐοηοο οὗ Ὁ γίβῇ, ἃ τηδ᾽οϑίίο ὑθβιμμοηγ: 1. 
Το [86 οἴοτγηδὶ ἀϊἰθϑοοῦτβα οἱ Η]ϊδβ 116: 2. ἰο [86 οτωρίϊ- 
Ὧ6585 οὗ ΗΪ8 δῃμουίοϑ᾽ το ρ] 168: 8, ἴο Ηΐ5 οογίδἰ πὶν οἵ ἃ 
ἀἰβογοηὶ ᾿υάρστηοηῦ ἴγοτα αοἀ.--- δὶ τογο 1Π6 τηο- 
εἶνοβ Ἰοαάϊηρ ΟἸ γῖβὶ οΠ6 {ἰπι6 ἴο βρθϑαϊς, ἀραίῃ ἴὸ Κορ 
βἰϊθημοο, Ὀοΐογ ἰλ6 Ἰυάσεοϑ 1, Ηδ δροδκβ ἔσβιὶ ἰὸ 
Ῥγοβοῦνο Ηἰβ βε σοηβοϊουβηθ88 ὈΥ ΘΟὨΓΟΒΒΙ0. ; 860- 

4ΙΝοῖ: “ ὅλανίεδ ἰλὲ ΕΌΛΔΑ" :ο 1η9 ἘΔΙπΌ, ἰτδῃδιδί!οη 
τοδῆδβ- ἴου Βὸ Ὀθϊοοσθ ὯῸ ΙὩΟΥΘ ἴω ἴΠ0 τη !ἀἶο ἀρρα, Ὀαϊ ἴο 
ΓΘ πιοάοτῃ δ, Ὀοΐπα ἃ ΠΠΡ ΤΡ ΠΟΡΙ οἵ ἴῃὴ6 Βαοϊοτγτπδιίοη. 

. ΠΡ. 1δῆξο πιοδη8 Ετοσοτῖο {Π- ὐθυτηδὴ ΘΙΠΌΘΓΙΟΥ οὔ {δ9 ζ8- 
τποῦϑ ὨοΠ80 οὔ Πυμοηδίδι θη ἰῃ Ὗ γιο ὈΟΓΩ, 10 ΘΟη4Ό6Γ- 
οὐ ΨΔογυϑδίοαν, θαὺ πλιὸ ]οὰ τὶ Ρορὺ ατόροτυ [Χ., 88 
ἐσ ἰοο ὀχϑοιημπηπηϊοωϊθι ὮΥ ἰἷπη, δηὰ ἀδροδοιῖ ὈΥ̓͂ 106 σου πηοὶ! 
οἵ Ἰ,ἀγοπϑ, δὰ ν)85 διιῃροκοὰ ἴο Ὁθ δὴ ὑπθε!!ϑΥϑτ, δἰ Ποῦ ἢ 
ὁ ἐἶφά τεοοποί!δὰ ἴο [6 Οδαγοδ, Α. Ὁ. 1250.--. 8. 

ομά, ἰο βαυα Ηΐβϑ ϑῃδσηΐθβ ΟΥ̓ Δ΄ στοδί, βοϊθιῃῃ}!: ῬΑ ΓΕ- 
ἱησ. 2. Ηδ πιδίκοβ ΠΟ ΓΕΡΙΥ͂ ἰο ἴδ ἔμ.}16, {π6 ἀτηἷρ- 
ὑοῦ, {Π6 οοηδιβοά, νῃΐοῦ τηυδβὲ ονογίγον ἐἰ86}7, οοὨ- 
ἔαϊο ἰίδοῖ δ, ἀπὰ τουϑαὶ 118 οὐσῃ [Δ]Β᾽Ὑ : δῦογο δ], Ηδ 
8 β]επὶ Ὀεΐοσθ 186 ὉΠΟΓΙΠΥ δηὰ τηθδη, οβρϑοίδιν 
Ὀοΐοτε Ηεογοά.-- - Ομ τῖβι, δὲ ἰπ6 Ὀᾶὰγ οὗὨ (Π6 ποτὶὰ, δο- 
αυϊοοα απὰ γεῖ ΘΟ ἀθιηῃο6ά.---ΟἸτῖβὺ γ88 ρὰΐ ἴο ἀοδίμ, 
ποὺ 80 πη 6 ἢ ἴῃ ΘΟὨΒΟαΌΘΠΏΟΘ οὗ ἴΠ6 οοπάθεηπδίίοῃ οὗ 
(86 οἷν}} δυϊ Ποῦ, 88 'π Θομβοασοῃοσ οὗ {86 Ηἰογαγοὶ- 
ἰςαὶ τϑτο]υϊοη.----Αηα (ἢ18 τονο]υϊίοι ττὰ8 [Π6 τηοβὶ 
αἰβρσταοοία! οὗ 8]].---[οὐ γδαϑδ (8 βγϑὶ γϑὰγ οὗ τῃΐδ 
ἀἴβρταοθ οὗ τωδῃ τηδάθ ὈΥ αο ΒΒ στῦ]θ ἴο Ὀθ ἰη6 ἔγαὶ 
Υ̓ΘΔΡ Οἵ τηδῃ 5 Βαϊ ναί] οῃ.--- ΟἸνῖδὲ πὰ ΗΪ8 βυττουμὰ- 
ἴῃ ΘΟΙΏΡΔΩΥ δἱ Ηἰβ ἰτΐία] : 1. ΤῊθ δοουβοσβ:: 2. Ηΐβ 
Ῥδγίποῦ ἴῃ ἰγδὶ, ΒαΓΑΟΌΔΕ ; 8. [16 πίη 685868 {ὈΡ1|δὲθ 
δὰ ἢἷβ πὶ) ; 4. (6 ἰυάρο.---Νοιπὶ Ὠδίαπάϊηρσ ἰδ 6 
Ειοαίοβι Ῥγοσαίβο οἵ Ηΐβ γϑίθαβο, ποιῃπίηρ ἰῃ (Π6 πονϊὰ. 
οουὰ βανο Ηΐπι, Ὀδόδυϑο ἰμ6 που]ὰ νὰϑ ἴὸ Ὀ6 βανοὰ 
Κπγοῦυ ἢ Ηΐδθ ἀφαίἢ.--- Τὴ (Πγθο δυο -οπϑεηΐοβ οὗ ΟἾσίδὲ 
ὉρΡΟῺ ΗΪ8 ὑγῖα], αμὰ ΗΪ8 ἱπηροιδηϊ ἔσο μάβ: 1. Αμραὶ 
Ηἴπι : (4) ἴπ6 οῃνγ οὗ {μ6 ῥυΐοβίβ ; (ὁ) (86 ἱπρταιτυάθ 
οὗ 116 ΡΘΟρ]α ; (6) {86 υῃθο]οῦ οὗἩ Ῥί]αῖθβ. 3. ΕῸΣ 
Ηΐπι: (α) ἃ ψίυγ οοταρατίβοη (τὶ ΒΑΓΔὈὈ 48) ; (ὁ) ἃ 
Ρίοιβ ἄγθϑηι; (6) 8 ἱποβδοιί:[ἡγθ δογοτ  ἢΥ (τδδϊηρ 
οὗ 186 ΒαΠα8).---Τ 0 511 ροπθτβ οὗ 8611, δῃὰ Οοὐ᾽β 
[Ὁ}} ρότγον ἴἰο ἀθοίάθ δηὰ βᾶνϑ, τόσο αἱ πουὶς ἰῃ [86 
ἀϑδὶῃ οὗ Ομ τίδι : δῃὰ γϑοῖ ἢυπιδη ἔγοθάοπι γᾶ ἴῃ ὯὨῸ 
τεβροοὶ δδδοιϑα.---ΤῊο πον] 8 ἠαἀρτηρηὶ οὗ τοὐῤοοοι " 
88 ΘΟΠΟΘΙ ὮΒ ΟἸτβί, δηὰ ΘΟ τίβι ΒΒ ἡυάἀχιχοηὶ οὗ βαϊνα- 
[ἴομ, 88 ΘΟΠΘΟΓΏΒ {πῸ ποι ]α.----ΟἸσῖδὶ δηὰ Ηἰβ δοοὺ- 
Β6ΓΒ, δπα ΒαΑΓΌθαΒ, δηὰ Ρ᾽ αὶ 8 πὶΐο, δηὰ Ῥιϊδῖο, δὰ 
[86 Ρθορὶθ, δῃὰ 88 τωϑῃ οἵ πϑγ.--- δῖα, (μ6 ᾿υᾶρθ 
οὗ Ομεῖβι, ἔΔ]]θὴ ὑπάθῦ ἱπάρτηοηῖ, 1. Ηΐ8 ρίοδιτο : 
σὰ Ἢ] υπαογβιδηάΐηρ οὗὨ [Π6 οἰγουτηδίδῃμοοθ, 60Ὲ- 
πείκο ΜδΙιοα, δησίουβ, αμὰ σοῦ βυσουμηδὶ 2. Το 
6880 ὑτὰ Ἂν Ὀγ {πα Ρἰοίαγο. ὅο [6]1 (6 δοοϊοεϊαϑσα) 
υάκοβ οὗ ὅ6δὺ8 Ὀοίογο ἶσα : 80 Μ]}} 41} (8}} δον πα 
ὙΠΟ ργοϑύμηο [0 Ἰπάσο ἴΠ6 1,οΓγὰ.--- αίό ἔπει ἐλαί ον 
ἔπύν, οἱἷο.--- Ενγ, πῃ ἢ βιϊγγοα δίῃ Ἂρ ἀραϊηδὶ ρμίουϑ 
ΑΒΕ], τοϑομθθ 119 τηαίαε ιν ἰη ΟἸ τ βι 5 ογυοϊβχίοη.--- 
ΤῊο ΥΥἰβάοια οὗὨ βοϊογωοι, ἰΐ. 24 : "" ΤΉΓΟΟΡΉ ΘΗΥΥ 
οὔτ ἀ6ν1}} απο ἀθαὶὶ ἰμίο {μ6 που 5"--- Τὸ Βρί γι Β 
γοΐοα ἴῃ 186 πἰρηυΥ βίομβ ἃ τ 688 ἔγοσῃ ἴδ 6 ἰμογὰ : 
1. Αὐ {(π6 ὈΐΡΙᾺ οἵ Ογῖϑὲ ; 2. δὲ ἰβ ἀθδίὶῃ.--- 6 βἰρ- 
Ὠἰἤοδηοο οὗἨὨἁ (86 οουγίαβίοβ οὗἨ ΙΘγαγΟ 681 ῥσίαο : 1. 
Α κῖγιι ἰμδὶ 1ὑ Βο} κβ δϑϑοοίαϊθβ [0 ΟΔΕΤῪ ουὐ [8 6}).- 
ΤΑΙ ἀραϊπϑίὶ ΟἸγϑι. 2. Α ὕτωδαὶς. [ἐ ἀρρϑαῦϑ 7γἱονά- 
ἐν ἰο σουεγπηιεπέ, απ δαν; ΟἈτὶδὶ βισγβ ἃρ ἴῃ6 ρθὸ- 
Ρἷο: ,)γηἱοπαν ἰο ἐλε μοορίε, απ δανὲ.: Τὴ6 ρουθγῃ- 
τηθῃϊΐ ΘΠΟΓΟΘΟὮ 68. ΟἹ ἰδ6 ἔγθοάοπι οἵ οἱδοίΐοη, Ὁροῖ 
γον τη; “ηίεπαΐν ἰο ἐδλδ τοονϊ, απα δανε: 1ι ἰδ 
ΡΟΒΆΪΌΙ6 το ᾿ἶνο σψῖῖ ΒΑΡΔΌθ ΑΒ, Ὀὰὺ ποὺ τὶ ΟἸτβί. 
-- ΒΑΓ ΡΌ 68 ; ΟΣ ἴῃ6 ῬΘΟΡΙοἾΒ τηϊβρυϊἀοα Βοϊδοίίοῃ. --- 
ΤῊ6 ἤοδαππα πὰ ἰμ6 Ογιοὶν Τΐπι: 1. Τηὸ δοῦ- 
ἰγαβδῦ : (α) ἔπ οσοῃίγαϑὺ οὗ (6 ὑπὸ ἀδΥ8 : (ὁ) [86 σοι» 
ἰγαβί οὗ ορίπίοῃβ : (6) {86 σοῃίγαϑι οὗἩ [86 ογίοτβ. 2. 
ΤῊς Ὀοπὰ οἵ υπϊϊγ : (α) Ῥαὶπὰ ϑιιηάδυ τηυδὺ Ἰοδὰ ἰο. 
αοοὰῦ ΕτίάδΥ : (ὁ) οηἰδπυβίαβπι ἴον (86 [μογὰ τυυδὲ οχ- 
οἷα μ0}}}8 ορροϑίτἰοῃ ; (ο) ποὶ 86 βδῖμθ Ῥϑγβοῃϑ, Ὀυξ 
1[Π6 βδῖὴθ ἤθορίθ: δηα Ὑὸ ΙΩΔῪ ΒΌΡΡΟΒΘΘ Βοῃα ἱἰηάϊ- 
ν᾽ ἄπα}8 παὰ τ Κοὴ ραῦὶ ἴῃ Ὀοίἢ.---ΕἸΟΝΚΊΘΏ685 ἴῃ 16 
ΟΡ πίομβ οὗ ἃ Ρθορ]6.---Βουοϊυϊίοη δΔΒ δὴ ἰηβίσυτηθης 
υϑοα ὈΥ οὐπῃίηρ' ἰγγδηίβ, πὰ {Π| ρΟΊΥΘΓΒ οὗ ἀδυίγ 688. 
--Ἴ  ἰπβιϊχαίογβ οὔ Πα ρΘορΪὶς ἰὰ ΒΥροογ [108] δἰ (1Γ6.---- 
Ῥιαῖο, ἔγἰρζοηθα ὃγ {πα [Πγϑαὶ οὗ δὴ ἰηδυγτροίίοῃ, Ὀθ- 
ΘΟΙΏ68 {Π6 τηυγάογον οὐἩ ΟἸτὶβὲ : ἃ Ἰθβϑοη ἰὸ ἐπα πουϊὰ 
0 81} {1π|6.--- ΡΠ αΐα τυαϑιΐϊησ ἷθ απ 8: 1. Α ὄὔφοδεὶΐ- 
ΤΩΟΩΥ͂ ἴ0 ἰδ οτὰ ; 2. 8 ἰθβ Ὡ ΟὩΥ δρδίηδι ἃὶ 
δφαϊποὶ Βοπιο, δῃὰ ἀραϊηβὲ (μ6 ο]ὰ που]ὰ.---Ὲ δίοοὰ 
δ6 οπ τι ] οὐ, [86 ἱϊηροηἰ σαὶ τραΚθ ἐπα Ὀϊοοὰ οὗἉ δίοῃθ- 
τος ἐἰἰπεὶς οὐτὴ οΘΟΠπἀθιημδίίο.--- 6 Σρδυὶ οὗ {16 



δ16 ΤΗΕ ΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

26 ΟΥ̓ ΤΌΤ δη τηοτὸ πιδηϊξοδὶ ἴῃ Π6 Ιδγδο 6, Δ 8 
ἢ ἐβ νυϊης πὶ ΟὨγτίαὶ ἴο ἀδδίῃ.-- -ΤῊθ οἷα συγβο δηὰ 
ἴἰϊο οἰογηδὶ δἰοηοτηθηὶ.--- 6 ΡΟΙΟΥ͂ πΙοἢ που]ὰ ῥτο- 
ἰδοὺ ἴμ6 [οτὰ ὈΥ̓͂ ΟΥΪ ΤΟ η8, ΟΥ̓ ργορατοβ ἔοτ Ηϊΐτη 
τοιτοουΐ δηὰ βῃδπιο πϊπουῦ γοάγθϑβ.-- Βδὲ ΤΘΔῺ5 
δου α Φοδυ8, (η6 ποῦ] Β ϑιδνϊουγ, Θ ΡΪΟΥ͂, βοοογάϊης 
ἴο ἴ86 ποτὶ νυἰβάομῃ, ἴο Ῥγθβογνο Ηἰβ 16 Ὁ 1. Αἢ 
6] ουϑίοτιῃ (ἴπΠ6 τοΐδδβδα οὗ ἃ οὔἰτιΐηδὶ αἱ [6 Ῥαββ- 
ΟΥ̓ΘΡ); 2. ἃ ἴα]β [116 (48. οὐδ ὙΒοῖ [86 Ρ6ΟΡ]6 δὰ 
Ὀορχοα ομδ δηὰ γο]οδδϑα) : 8. δὴ ΠΏΡΤΌΡΟΓ ἰοἶζο δηὰ 
σοτρδτίβϑου (Ὀοΐπρ Ρυὶ 5 6' ΟΥ̓ δἰἀ6 τὶ ΒΑΓΘΌ ΔΒ) ; 
4, ἃ αι} 6 ΘΟΓΘΙΠΟΔΥ͂ ΟὉ ἴΠ6 ῥατὶ οὗ 1πΠ6 ἱπάρο" (ἴ0 
ΜΆΒῊ ἴῃ6 Πδηάβ, δη, σθγο ποοάρα, ἴο Ἰἢ 1861}.-- 
ΡΙδῖδ, [86 ἱτωροϊοπὶ βαυϊουῦ δηα ἀοἰένογογ: 1. 75 δρίξε 
οἵ εἶθ Ρογοορίΐοι οὗ ταδὶ ἷβ ἡυδιΐοο, οὗὨ ἱμὸ Ἰαρίοῃβ, οὗ 
Ῥονγον, οὔ ῥο]οῦ, οὗὨἨ Ὠδυρθ δυο γ ; 2, δα οχ- 
δον δ}όραιιδο Ὠε ΘΙ ]ογοα 4}} ἴπθδο ἴὸ πτοβὶ ͵υβίοο. 
--Τῆου τοϊοαϑοὰ ἢθ Βαγαῦδ8, Ὀυϊ Ψοβὺ8Β ἢ6 οϑδυδεὰ 
ἴο Ὀδ6 βοουγχοὰ : δὴ οἷά, Ὀπὶ ὄνον ἔγοβῇ, ρἰοἴαγο οὗ ιῃ6 
σοῦ Ἱά. --- Φ6δὺ8 δοουτροὰ: 1. ΠΟ Τῇ ρἱοτίουϑ 
Ὀοάᾶγ, [86 Ῥυτα βου], {116 αἰνίπο βρὶτϊ. 2, ΒΥ τἱιοσὰ ἢ 
ΒΥ Ὀατθασγίβαηῃ (Ὀδυθασουϑ, ὨΔΠ)0]688 βο  ἀΐθγϑ): ὈΥ͂ 
που! ΑἸΥ ουϊΐαγο δηὰ οἷν] ρόῦοῦ; ΟΥ̓ ἰῃ6 δβἷῃ οὗ 16 
ποῦ] δῃ ἃ 81] β' πη γβ.-- -ΤῊς ἰογίατο δηα [8 τἀ σι 
ΒΙΒΙΟΥΥ ἰῃ 486 ποιν]ὰ δπὰ ἴη6 ΟΠυγοῆ.--- 6 βοουνχθ 
(Κπου) ἰ8 πο βίδηἀδγὰ οὗ 7υβιϊςο.-- Το ὑπο βὲρ- 
εἰδολίύώοῃ οὗὨ ἔδο [ον δ δοουγρίηρ : 1. [0 γὰ8 10 δ ΥΘ 
δβαγοὰ Ηΐπὶ; 2. ἰΐ τ͵δβ ἰπ6 ἱπισοὐπο(ίου οὗἩ Ηΐ8 ἀοδί, 
Ὠοὺ ΟὨΪΥ ἰῃ 8 ᾿ἰίογαὶ, Ὀυΐ 4180 δρί για] 86}86.---ὁ6δι8β 
εἴνοῃ οὐοῦ ἴο ἴμ6 ὙΔΗΟΠΏ6ΒΒ οὗ [Π6 βοίἀϊθΥΥ.---ΤῊΘ Γα- 
Ῥθδιθαὰ τυ ε]αιΐοη οὔ τδ6 ἰτηᾶρσα οἵ ΟἸ τίβὺ ἴῃ ΤᾺΣ, ἀπά ὈΥ 
801 1618.---ΤῊο ταοοκίηρ οὗἉ ἴπ6 οτὰ ἴῃ Ηΐ8 Μεβδβίδηϊο 
ΤΟΥ͂ΔΪ σΠδτγδοίου. --- ΤῊ Ὀτΐθ88 οὗ ἤοᾶσθῃ ἩΠῈ 
ψγῃίοἢ ΟἸτίδὶ δυλοσοδ ἔγοτ 81} 818 τοῦ] 8 ΒΟΟΓΏ.--- 
ΤΏΘ ἰγοῦν οὗ ἰδ βρί τί! δῃὰ οὗ Ὀϊνίπθ Ῥγονίάθμοα δὲ 
ἴπο τλΐβογα Ὁ] 8 ἸΩΟΟΚΟΙῪ οἵ [5 που]ά, Ῥβ. 11.---ΤῊ 6 
γἱον οὗ ΟΠπτβὶ οἰοιμοὰ ἰπ Βῃδτηθ : {86 σΌΓΘ (ὉΓΡ δ}} 106 
ΥὙΔΌΪΥ δηὰ ρῥγίαθ οὗ (6 τον] ά.---ΟἸγῖβε, 116 ἰστὰο Κίησ 
ἴῃ 106 τοϑ τὼ οὗ βυβετίησ.---ϑοὸ Ρογίοοιθα 88 6 Κὶπα 
οὗὮἁ φἴονγ.--- Τλεγεζογα λαίλ αοαὦ εχαϊεὰ Μϊηι, εἰα. 
Αε Ηΐ παρὸ εὐοῦν ἔπιϑα δλαϊΐ δοιο, ῬΆᾺ]]. 1ἰ, 9, 10.-- 
ΤῊ μαιίοποθ, οὗἨ ΟἸ γῖβὺ γα ρὨΔΠΟΥ βυδιαϊποά : 1. 
Ιτηρου ὍΔ], γοὶ αἰδιυτοίηρ 4]]} ; 2. ρα! ϊηρ ]} τῃ9 
γγΟΣ  ἀ 8 ΡΊΟΙΥ ἴῃ 118 ΟὟ ΚΙΟΓΙΥ͂ ; 8. ΒΌΡΓΘΙΠΘΙΥ ΘΟ Υ- 
ἷῃσ, δηὰ γοὺ δινΐης. 

Θίανχε :--ἶῦί Ἀοὰ τὸ βιδηὰ Ὀσΐοτο ρο]θ88 ᾿υά γε, 
Ἧ6 τηυδῦ Ὠρυοε οἴ 685 ΔΏΒΝΘΡ ἴμΠ6 πὶ δ ΠΟΙΟΥ͂ ΤΠ ΘΙ), 
Βοιι. ΧΙϊ;. 1.--. 16 απϑισεγεά ποίλίπο. Τὸ δίοῃρ ἴὸν 
οὐ Ἰοαυδοίιγ, ποῖ 16 ἴὸ 1.6 βγβὶ βίη.-- -ΤῊο Ῥὰ- 
ἰοὺ Ομ6 οοπηιϊ θα 411 ὑο αοά, 1 Ῥοί, 11, 23.---ΑΟἈοά- 
ἐπσεν : ΒΙΪπὰ λυάροδ ἢ τηδίζοσβ οὗ ΓΔ ΠῺ τὸ ποῖ νν οὐ ἢ 
Δηθιγοιΐηρ, Μαϊιϊ, υἱὶ. 6.---ΟἸτὶβι, σομ ἰπ ΗΪ8 βί]θβοθ, 
πΟΓΙΏΥ οὗ δαἀταϊταίίοη, [βα. 111}, 1.---ῷὐείαπάεν : Τὶ ἷβ 
8ῃ {1}-εἰπηοα ρταοθ, τθθη πε οκθὰ ῬΟΥΒΟῚΒ ΔγῸ βραγθα, 
ἴῃ βυοὴ ἃ ὙΑΔΥ ἰπαὶ Πομποδὺ δηὰ αὐΐος Ῥϑορὶθ ἃσθ 
Ὀγουρδὲ ἰπῦο ἀδηροτ.---ιάλογ᾽ 8 πιαγρὶπ : ΤΉΘΥ που]ὰ 
ΒΟΟΠΘΡ ἢΆγ6 δϑκοὰ Π6 σοϑαβα οὗ ἴ:6 ἀ6υ]}, (δι ἱΠΟΥ 
πουϊὰ δαῦο δονοὰ ἀοαβ ϑοῃ ἰοὸ ἤδύβθ δβοδρϑα. 
ΤῊ ΪΐΒ ἰδ (π6 σα86 ούϑῇ πόν, δῃὰ ν}}} ουοῦ Ὀ6.--Τ ΠΏ ΓΘ 
816 ἀορτθοβ ἴῃ βἰ ΠΕ] 6588 ἃ8 ἷπ ΒΟἸ1π688, ὅοδῃ χῖἶχ. 11, 
-- Οαπείεϊη : Βιταὶρῃβον παλτὰ μ688 18 θ68ῖ, ΒΘ τ 6 

, 8601 ἴο τρϑῖθ ἴπ6 ἐγαΐῃ Ὀσπὰ, ἰδ 80 Δ}}}7 ὈΓΘΆΚΒ.--- 
Ουεεηοῖ : οτο (τυ ἢ 18. δὲ {ΠῚ 685 ΓΟπηα διμομρ' οἷν]! 
τοδὶ ϑιγαΐοϑ, ὑπδῃ διηοηρ ἴμ086 ὈΘΓΒΟῚΒ ἔγοπι ἩΠΟΤΩ 
γγ6 ᾿8α ἃ τρις ἰο Ἔχρϑὸϊ τηογθ.---ὰ ρίουβ Βοαίμθη 8 
οἴῃ τότ οοΙηραβϑίομδίθ ἰοαγὰ ἃ ΡΟΟΥ ΒυὍΓΟν [ΠΔῈ 
ἀοργαγνοὰ Ο γββιΐϊδη8 αἀπὰ ρτγίθδίβ, ὑπο χ, 82, 88.--- 
ΘΟ τὲ τὰ τοοκοποᾶ τὴ ἢ ἱμ6 ρτοαίοϑὶ ἰΥΔΏΒΟΤΌΟΒΘΟΙΒ, 
δηὰ νὰ βοοῖς δἰ ὙΔΥΒ ἰ0 Ὀ6 τοοκομθὰ διμοηρσ [86 Ὀαδϑί 
διὰ τηοϑβὶ ρίουβ, [58. 111}. 12.---ΟΙϊδί ἀἰὰ ποῖ δοὶ {ἰκ 
ἃ νῖϑο αἱρ)οταδιίδι, το τϊρμΐϊ ΠΑΥ͂Θ ΘΑΒΙΪΥ ΚΠΟΝΗ 

ΒΟΥ [ἈΓ ΘΦΏΤΥΥ ὙΠ] Ἰεδὰ ἃ ΤΩΔ}.---- (σ᾽ δέεϊπ : ΤΏ τηοδὶ 
ἱπηρ ΙΔΟΔΌ]6 ἴῸ6 'β ΘΏΥΥ, δθὰ ΘβρϑοϊδΠῦ δτηοῖρ ἴδο 
ΤΩΘΙΏΡΟΓΒ Οὗ ἴπ6 Β0-08116ἀ “ δρίτίϊααὶ] 7 ῥγοίοβαίοι, ἕῸ- 
οἶδα. ἷν, 4.---αοΘὠιεδηιεὶ; ΜΔΏΥ ΘΟμΒΟΪο ἐποσάβοῖνοβ πιὰ 
186 Ποῦ ρει, ὑπαῦ (ΠΟΥ ΔρΡοδν ἴο (δε ποτ! ἃ ἩΒΟΙΪΥ ἀδ. 
γοϊδὰ ἴο ἰῃ6 βουυΐοα οὗ υβῖῖοθ διὰ {τππὰ ; Ὀσὶ Π τὸ 
πδίοἢ (Π6Ππὶ ΟἸΟΒΟΙΥ, Ἧ͵ὸ 866 [ΒΟΥ δὸ βίδνεϑ οὗ ἰπ)ὺ- 
ςο δηὰ ΘΩΥΥ.---ἾΥ ἰγο8 ἤᾶτο οι ἴῃς ἰοὸ ἀο ἴῃ ΟΠ εἶδ] 
ΘΟΟΘΓΏΒ, θὰ ΠΟΥ ΤΩΔῪ δηὰ βου] σσαστπὶ (μοῖν 09 
ὈδηᾺΑ.---Οοα ἩὙΒΓΏΒ Τη8} Ὀδίοσο μα 781]2.---- (ἀπιδίεὶπ : 
ἴῃ δ οοττυρίοα ΟΒυγοῖ, (ἢ6 τηϊηϊβίοσθ ἀγα οὐοῦ ἴδ 
τηοϑὲ οοιτυρίοα; δπὰ οοστυρίίου ἰδβυοβ ἔογί ἢ ἔτοπι 
ποῖ, ΡοΪ]υἶπρ οἴβοσθ, “{06Γ. χα, 18.--- Οπεαπεῖ : 
ἘΔΙΓΏ] 688. ἐδδοθοῦβ βοάποθ ἐμ Ῥεορὶα ἔγοτα Ομηεὶ, 
δΔηα ἰοδοὴ ἴὨστὰ ἴο ῥγοῖος ΒΑΓΔΌΌΔ8.---- (ὑατηεν : 
(δαὶ οὶ (86 Απθὐοθτίδι, πο οδῃ ἩΣΠΉΡῚΥ δπάυτε 
Ὀγχοίδιοῖβ δῃὰ ὑδύγογβ, οἷο, Ὀαϊὶ π ΐοὶ ποῦ]Ἱὰ οσρεὶ 
ἴδ ροΒροὶ, απὰ ράσο ἰποῖν Ἰδπὰ ἔγοτι 1 ὈΥ͂ το δηὰ 
ΒΟ  -- εάχισεν : Τθα ποῦ] ἢδ8 στοῦ τοδθοὰ 
Ομ, ἰὲ 1κὸ6 Ηΐτὴ ποί.---Μυτάογογα, ἔογηϊσδίοτα, 
δαυ]ογοσθ, ἀταηῖκδγαα, οὁδὴ Ὅδ ἰοϊεγαιοὰ , (γι ϊδῃ 
ἰοΔοπίης δηὰ Εἰνϊῃρ ΠοΥοΡ, Φόομῃ χυ. 19.--- (Οἀπείείη : 
ΟΑΓΑῚ] τϊβάοσῃ ΤΩΔῪ ἰοδὰ ἃ τῇδ, τῆθῃ ἢὰ ἀοϑρίβοδ 
οοΟὨβοΐθῃοα, ἀοραγίβ ἔτοπι ἰ86 τίρσῃξ ὑδίῃ, δπὰ θοίβδβκεοβ 
Ὠἰτηβοὶῦ ἰοὸ Ὀγ-Ῥδῖμ8, ἱπίο διιοῖ βηδγεθ 85 6 που]ὰ 
ἢδγο αἶα ]γ βῃυπηθα.---Πρταῖοία] τοδὴ ἢ 6 15 {Κὸ ὁ 
γγολΊ ΒΟ γοοοῖε.--- ΟΟμβοίθποο οἴῃ βίσυσρίοβ ἸοΏρ, οὕς 
8 ΙΩΒ Βὴ8 δρδίηβὶ .ἷ8 Ροίΐον ποπ]θᾶρο ; Ῥαϊ ἴδ6 
Ζυὶὶο ἰ8 80 τωυο ἰῃ6 ρτοδίου.---Ἴ 6 δι Ὁ Οτ 688 οὗ 
ἴη6 πίοϊκοα 8 τοτο οοῃδίδης [πὰ δὴ ἱπίδπίϊου ἰ0 ΔΩ͂ 
τί σης (ἀτιβὶηρ ἔγοσα που] ἰ Υ ΓΘΔΒΟΠΒ).---- Πα δ᾽ Β ἰοδῦ- 
ΤΩΟΩΥ͂, 186-τηοδὶ σ]οσίουϑ Ἰθβ σΏ ΟἿ ἰοὸ {πὸ ᾿πποῦρῦοθ 
οὗ ὅεδβὺ8 : 1. Νοὶ ἔγοτα ἕδνοσ; 2. 8 ̓ πγθ᾽᾿ 8 ἰοβ σαν: 
8. ἃ ἰοει. ΠΟΥ οὗ ἘΠ] ασαϊηβὶ Ὠἰταβοὶ. “7ὴ δίιοοὼ 
δὲ οὐ τ. ΤὮον δοὶ 88 ἰΓ Π6Υ Βαὰ ἃ χοηὰ οομβείεῃοε; 
Ραΐ ἰΐ ΔΒ τλθΓῸ ἴμ]86, ἀββιισηθὰ 6886 (ἱπηρυἀρῃς6) --- 
ΤΏ ΒΟΣΏδ.8 Βοοὴ τλδα6 {ποτὰ ΤῸ Δ]126 ὑπ ΘΌΓΣΕΘ : 
8(1}} [66] ἰ Υοὶ ἐὺ ΜὙ|1 οὔθ ἀδὺ 66889.--- Ζιλεγε 
"παγσὶπ : ΒοΙοΥ ΓΒ οομνοτὶ {1138 σΌΓΒΕ ἰῖο ἃ Ὀϊοβείηρ, 
--Ζιδῖμα : Ασουγβοὰ ρᾶγοπίδβ, ΠΟ ΓΑΒΆΪΥ Ῥτοοίριαἱς 
ἐμοῖς οἰ] άγομ τι} ΤΒοΙηβοῖνο8 ἱπίο γυὶπ !--- Τα πϑὶ 
ἴον ἴ.6 υπ͵]υϑῖ, 1 Ῥεῖ, 11}. 18.---ὐἀχα οὐ, Ὁ βἴῃμοσ, 
ὁἐσο6 λοόηιο |----οὶδὶμδ δὰ ΟἸἾΒΘΓΒ ἀσαϊηβὶ οσίγατ 
ἴῃ ἀγ655."- Οτῖβὶ 28 ὈΟΓΏΘ 811} ΤΏΡ οὗ ε 
δηαὰ οοηίοιαρί, 1πδὺ Θ᾽ ΤΩΔῪ αἰϊαῖὶη τὸ {86 Βἰρδαεὶ 
ΒΟΔΟΓ, 

Οὔοεδπεν : [- Υ τ ἐ8, ἸΠΘΥ ῬΓΟΌΔΟΪΥ βδαϊ ἃ, Βαγϑθθδθ 
18. ἃ Υἱ αἶα, Ὀὰὺ πα 18 ἢο ογοῦο. Ηαδ ἀρβίσοσοα ΟἹ] 
Ὀοάΐοβ, Ὀὰὲ 6818 οὗἨἯ Ναζαγοίῃ ἀοσδβίσουβ βου]3.--- Τὰ 
ἀοΥ]] ΠΑΔῪ Ὀ6 βΒυγο οὗ {μϊ18, τ[Πδὺ (Π6 ρῬϑορ]α π|}} Εἰ ϊπά 
ἐπϑιηβοῖνοθ ὈΥ ἃ ἔδὶγ βῃον.---Ὑ ΒΟΒΟ βἰτἴοῖ ἢ ἴῃ δὴ οἵ- 
Βοῖαὶ οἰδὶγ τουδὶ ποὶ γτοζυϊαῦθ μἷβ οομάποσὶ Ὀγ {6 οτῖοβ 
οὗ [86 του πο. 

148.ο :---Ῥ| αἴθ, ἃ πδίυσγαὶ τηδη οὗ ἴδε ποτϊὰ : 1. 
Νοῦ ᾿ἰμβοΏβ᾽ Ὁ]6 ἰο αἰνίπο ἱπβύθῃ 668 : 2. ὈὰΓ δυηκ ἀοτα 
ἰηῖὶο 86 ἴθθη οχί βίην βοοριρίετα οὗ ἰδ6 ποτὰ . 8. 
Ὀουπα ὈΥ που] ]γ ΘΟὨΒΙἀΘγα 1008 οὗ Δ}} Βοτίϑ ; 4. τηδῖ- 
ἱπρ εἷβ οοῃϑοίθῃσο ἃ βδουϊῆοθ ἰ0 οἰγουτηβίδπορδ, πὶ δὶς ἢ 
δΓῸ ἷ8 σοάβ. 

Θεονίαολ, :--- Μοοϊηρ, (ΠΥ τηδὰθ πἷπι Κκίῃσ: Ὀσὺὶ 
λ ᾿τγ8 τϑϑὶ]ν ὉΥ τνἱγίαο οὗ Ηἰ5 δυτι]ξαίλοι ἰμδὶ “ἐπε 
τοοοὶγοα Ηἰβ Κἰῃραοτχῃ. 

Ἡδιδῆον :-- τὶ τοϊαϊηοὰ Ηΐ8 ἀΐσηῖγ τοῦ ἴῃ 
ὑπὸ ἀοοροβὶ Βυμι]αϊοη, Βογα ΗΪ8 οἰαίτηβ ἀρρελτεὰ 
83 ΤΑ Π668 ΟΥ̓ Γδηδί οἴβη).---Τ 6 ουδίοτη οὗ τοϊθασῖησ 

ΠΝ τὸ οτίρίπα!: “«οἰεν σέο Κιείδογ τα ολ 4" ππϑϊοὰ 
[56 ἘαάϊηὈ. αἰ οπ ᾿ΌΣΗΒ ἰηἴο: κῃ ΟἈ λό οἰοίλέπσ ᾧ' σὐδενα" 

--. 8. 
ὁ τοὐβηνε 85 ΟΥ̓ΣΙΏΔΙῚῪ 6 οπιδῃ (δίμοϊὶς ῥτίεσῖ, δοιὰ 

δυδοτοὰ στο Ρογδοσ 05 ἴογ 86 ον βηβοιοδὶ ορίοἱοδλι.-- 
Ῥ.8.) 
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ΟἿΘ: ἰπ᾽υδίοο ὑγγίηρ ἰο δυρροτνὶ (86 }  Υ ἰηἰυιδιῖ06.---- 
Α Οἰμεγβιίδῃ να βῃου]ὰ Ὀ6 ἴῃ6 ραδτνάΐδη δηροὶ οὗὨ Ποὺ 
Βυθθδηά.---ιιδδηβ, ἴοο, οὔδῃ ἄσβοῦνα αδἰϊθηίοη.---- 
Ηον οαβϑὶγ οδῃ ἴ.6 Ῥθορὶθ 6 τηἰδ]οὰ 1 ".- - 6 ῥἰδοὶηρ 
οὗ Φεδὺ8 εἰὰθ ὉΥ εἷὰθ σῖῖ ΒΑΓ ΌΔΔ ἷἰβ οὔθ οὗ 1ῃ6 
τλγϑίοτίοβ οὗ Ηἶδβ ἢυτα] αἰοη, 5Ξἢ0 8 ἰ0 οἴδη ἴῃ (Π6 
ποῦ]: ἴΏόγο, ἰσαϊ δηὰ ἰδἰβοῃοοᾶ, ἱῃποοοῆσο δηὰ 
συλϊο, ΒΟΟΣ δηὰ ἀἰβμοποβίυ, που δη ἃ του  Ὠ]ΟΒθΉ 688, 
τσ ϊοουβ ᾿ΘΔάοτΒ δηὰ βοάυοοσθ, (9 Ῥγίποο οὗ Ῥεϑοο 
δηὰ (πὸ χτεδὺὶ τϑῦσὶ, [89 Τοππίαίη οὗ ἰδ δηὰ {π6 τυτ- 
ἀογοῦ, δρο οἴθῃ βοὶ βἰίάθ Ὀγ δ'ίάο. Το ἔυΐυτο Μ]}] τὸ- 
Βοῖγο Αἱ (ἷ8 δοηζαδίοῃ.---Ὡ ποσοῦ 8 ἀυτηῦ, μοὶ 
ογίθϑ ου!.----7Ὺ οοπδεσμόηθοδ ΟἿ ἐλ ολοῖοε; Το Β6- 
ΓΔΌΌαΒ βρίγῖς, (μ6 ἀον θ, {Π6 ἰπιοχί σαι ραδβίοι [ῸΓ 
᾿ἰοοπιίουβ ἔγεδάοπι, οηἰογοα ᾿ἰἶσα δ οΥἹ] βρί εἶν ἰηίο 16 
Ῥδορ]ο, ἰμβδπιθὰ μοῖρ δαιγοὰ 5311} τῶογθ δηὰ τ ΟΓΘ 
διραϊηδι ὑπ ἘΟΙΏΔΗΒ, βυγορὺ ἔμοῖὰ τῖτ ἢ τοϑίβι 688 ΒΊΤΑΥ 
Ὀογοπὰ 411] υγυάδμοο, δηὰ ῥγθοὶρίϊαιθὰ ἰμοπ δἱ ἰδδὶ 
ἱπίο 1π6 ροἱδ οὗὨἨ ἀοβίγυοὔοῃ,. ΤῊ 8 δρὶ τίν ἢΔ8 οπίογοὰ 
ἰηΐο {πεῖ} ροβίδεϊυ, Ἰσδάϊησ ἴμότὴ 811} ἰο τοὐοσὶ 5688, 
τὰ γῖνα Βορα ᾽0 ΏΔΏΥ [8156 τ ββίΔἢῃ8.--- δ 8 ΟΣ 
σοηδοϊαἰίου, τ Βοηθνοῦ ἴῃ (8 που ὰ οὗὨ ἰτηροτγίδοιϊίοη 
10:6 ἩΟΡΙΠΥ δηθὰ ὉΠ ΝΟΓΙΠΥ δ οἰαθδοα ἰοροίμον, γϑα, 
ἴ86 ἔοττηον ϑυδοτναϊηδιρα ἰο {Π6 Ἰαξίον.---ϑυοἢ ἃ οῃοΐοθ 
88 ἰδμαὶ οὗ ΒαΓΔΌΌΒΒ 8 ΟΥ̓͂ ΠΟ ΤΠΘΔῺΒ ἘΠΟΟΙΏΣΊΟΏ : 1. 
1 τοβροοὶ οὗὨ ἴδ! ; υηθο] 6 ἰηβίοαὰ οὗἨ Ὀο] οἴ ἴῃ 6- 
85, οἰΘ. 2. ἴῃ γοραγὰ 10 οὖσ ᾿ΐνθβ δῃὰ δοίβ: γαῖμοῦ 
8η υη τι ]οὰ, υπίοιϊοροὰ 116, ἰὩλὴ ἃ βίθγῃ, πιογαὶ 
τοαυϊαϊῖίου δηὰ 16. 8. Α5 τορδγὰβ οἷνὶ] ρουθγῃγηθηὶ - 
ταῖμοῦ ΟΌΘΥ͂ ἀριμαροριιο68 ἴδῃ [86 βοῖ πογὰβ οἵ δοδιυ. 
--- ΜΝγλαξ 7 ἀο, οἰο. 7 δηγ Κπον ποῖ Μδδὶ ἴο ἀο 
ψΪ 9 6588.---7 86 [δ 6 ἴγσυο Ποῖ: υοΣ ρορωΐ,, 
σου [οὶ ἦ-- ἴτι Οη6 Βοῆδο ἀο {πὸ ρθορἶο ἀοιμδηα τῃ6 
ογυσχίοη : αοὰ ᾿αὰ ἀρογοδὰ ἰὸ ἰῃ διηοίδοσ.-- -Τὴ6 
πδίηθ οὗ ΡιΪδίο 18 Ῥγεβοσνοὰ πον ς ἴδ ΟΠ νἰβίδηβ, 
Ὀυὶ α8 ἃ ΠΔπ|6 οὗ ἀΐθρταοα : Βδγο, δῃὰ ἴῃ (π6 ΑΡροβίϊοδ᾽ 
Οτγοοά, ἴὑ 15 86 πδηδ οὗ ἃ οοπαγὰ, γῆο πίδιρα (0 τὸ- 
ἰοα86 2655, δηἃ γοὶ βυγτοηδογοὰ Ηΐτη,--- τ ΚΗΘ 
Ηΐτ ἰη δοπλα ἃ πὰ γοῖ δατοὰ ἴο οοηΐο88 Ηΐτ. 
--Ο͵ΑΟ Ἴ ὴτὰ διοοά,, Υ 6 866 ἰδ ἔγυϊὶ οὗἉὨ ̓ Ποῖν σΠοῖοσο 
οὗ Βαγαρθδ8 : ἱϊπαὰ ργοβυμιρίίοη, ὈΪΔΒΡΒΘΙΩΥ͂, τηθοῖ- 
ΕἸΥ οὗ ἀοὐ᾽Β υδι:66.---Ἰὖ (6 Δ νγ8 τσογὸ οὶ 80 ὈΪϊϊηὰ- 
δα, 1860 τουδὶ 866 ΟἸΘΔΙΙΥ ἰδδὶ (Πεῖν ἐδ ΒΟ ΓΒ ἢδὰ οοι- 
τοὶ δα ἃ ρτεδίοσ δία ἱπὰπ δὰ Ὀδθ ΟΥΟΡ ροτροίγαϊ- 
δα, πθθῃ (ΠΟΥ Παα Ὀ6αη ρυηΐβηῃθα Ὀοίοτο πὶ ἃ Δ Ρ- 
νιν οὗ 10 γοᾶγβ, δῃα ἃγα ΠΟ δηδυσίηρ οὴ6 οὗὨ 1800. 
--Οοἀ 28 τυϑα {ποῖ 88 ἃ πὶ η688 ἰο ὑμ6 ἐγ ἢ 
οὗ ἴδ. ροβρεὶ.---Αβ. ΟΒγίβι᾿ 8 εἰσὶν ρυί ΘΒ ν ἐΡΤΟΠΠΕΙΝῚ 

᾿ Δα Ὀθοη πιοοϊτοὰ Ὀρίοτο (86 Θροϊοβίαβιὶ 
ἐγ Ὀυπαὶ, 80 νγὰ8 Ηΐβ κηρὶ Ὀοΐογο (86 οἶν]!!, 

Καπιδαοὺ :--- σὰ ταυδὲ, τὰν Βοάθομιθν, δίομο ἴῸν 
[86 Βῇδπιθ οὗ ΤῊΥ͂ ὨΔΙςΘΟΏΘΒΒ, ἀπ τορβαὶπ ἔονῦ τὴ (86 
τοῦ οἵ ἱπποδθῆθο πολ 1 Παὰ 1οδι.----ΟΟηδβοϊαιΐοη ἴον 
ἀοτίοὰ βαϊπίβ.---ΟἸτίδὶ Βοὰ ἔγοτα ἃ που ἷγ ὀσοτῃ : 
Ηϑ ἰοοῖκ ἴΠ6 ἸΠΟΓΏΥ ὁτότη, ἰ0 ἰπάϊοδίο 1μδὶ Ηΐδ8 Κίηρ.-. 
ἄοτῃ ν͵ὰ8 ποί οὗ 1818 που]ὰ.----ἰ 18 ἢ0 ἴτὰο ἴον, πὶς 

9 [1 αογπιδη: “ ἩΡί6 ἐδ ὅα4 ῬΟΪΨ δὸ σε λγδαν 7" 
Το ἘΜΠΙπΌ. οεὐϊίοι ἔσθ ἐδ 8 δκαίη ᾿πἴο 1π 6 ορῃροαῖϊο πηθ8ῆ- 
πα: “ον "πὶ ἔπ ἀτὸ 1[)6 πλδϑϑοβ." [{ ὈΓΟΌΔΟΪΥ 60ῃ- 
Φυνιπάοά το λγδαν ψἰἢ οο Ὡλνορίδολ. Βυῖ ἴΠ6 ουηῆοθο- 
τίοη μδ΄ ΠΥ δον ἴμδὶ [ἢ 7 νυνν 8} ὮΙΘΓΔΙΟῊΥ ΔΓΘ ΠΟΙ τηθδηϊ 
8Δὸ ἰ)0 ἐπδιίχδίοτα δηὲ δούάποοτβ τὸ θὰ ἴὴ0 μδομῖθ πδίγαυ. 
Το πιοϑϑ08 ΠΟΥΟΥ Ἰοπῆ, θι δὼ ΚΘΌΏΘΓΑΙΥ πη ἴῃ δυηϊτοὶ 
οὗὔεα ἴον, δδ 1:6 ὈΟΔΥ͂ [Δ τυϊοὰ Ὀν 16 πολ, Ἡδπορ (ἢ τοῶ 

μέ ἰΘ οἱ αἰ γῶν ἴΠ6 οοῶ 2 6ὲ, Ὀὰὶ, τ θη ἰπῆποποεά ὃ 
δ εἶσαὶ ἀδπιδαυστιθὰ ΟὟ δροβίβίο ρυϊϑδίδ, ἰἰ [6 (6 οὐ δέανοϊ 

ἰτπὲ8δ8 ἔδ6 (μοί Πέπα οἵ (9 δὅενα, [6 μορυΐασ ουΐοτν 
οὔ τ1ὴ6 Αἰδοηΐδπδ ἀσαίοδὲ δοςσζωοῖθα, [6 πρὶ τ οὗ [86 
Ἐτοποὶ ἀυτίπρ ἴΠ9 τοῖχτι οἵ ἔδττοῦ, οἰασ. ΤΌδη (ἢ6 ΡΘΟρΪΘ ασὸ 
ἐυτποὰ ἰδίο 8 ᾿δννἾθδδ τιοῦ υἱτ Ἡ οἢ 1 ψου]ὰ ὃδ γδίη ἴο 
Τοσδοη, Δ πουκἢ ἰδ οδη Ὀ6 ἱπι|[πηἀδιοα Ὀγ Ὀτυΐϊο ίοσοο. ὙΤεῖ 
δυο ἴῃ δι: 6 ἢ δπ566 (6 γοΐοϑ οὔ 1:86 ῃόορὶο 15 ονογσγυϊοᾶ ἴυγ 

ὉΥ δῇ δ᾽] μνίμο Ῥχονυίάθποθ. 80 ἴ}6 οσῃοίδχίοη οἵ 6608 
ΕΒ: 1.6 δοἰ γδιίου οὗ 89 πυοεϊά.--- Β. β.} 

δ ποῖ π|]]]Ὡρ ἴο οηάστα ΤΠ οστΑ.---Τ)ο ἸΒοτΒ οὗ ἴονα 
ΔΓΕ : Βοϑία ορροϑιιἴΐοῃ, ἱπσταί πᾶσ, ἀοτίβίσεῃ, ἰηβ]}, 
-- ΤῊ ογότῃ οὗὨ ἱβογῃβ πο γὸ Παῦθ ρῥἱαἰϊοα [ὉΣ 
ΟΌΓΒΟΙΥΘΒ: ᾿ἰυδῖ8, ΘΑΓΓΒΙΥ ΘΑΓΘΘ, οὗὨ οομϑοΐσῃοα. 
Ομ γῖδι βὰ8 τηδάδ δἰοῃριηθηὶ [Ὁγ θα. ΤΊ τοῦ πὶ 
γγἰὁ} ΟἸτὶϑὶ τὶ}} ἔθοὰ Ηΐβ βῆϑορ (86 τοὰ οὗ βϑῃῖ!ο- 
ὨΘΒ5, (Π τοὰ οὗἉ ἀβ οἰ οη).---ΤῊς οουγὶ οὗ ̓ υδιΐοο, (ἢ 
᾿ἰθοσίν- ἢ 8}} οὗἨὨ ἱπποσοῆοθ, οοηνοσθαὰ ἱπίο 8 ρ]δοὺ οὗ 
Ἔα τδο ΤᾺΝ τοῦίηρς οὗ Ομ εβὺ νσὰβ {Ὁ}1} οὐὅἨ βῃδιωθ 
ΔΩ 

«βγαῶηα :---Το ἰἰτὰ Ποὺ ν88 ἴδ ποὺν δἱ πὶ οἢ 
186 Βοτοδῃ ἰπᾶρο ἰοοῖ ἢΐ8 βοαὶ ἰῃ 186 ρ]δοο οὗ Ἰυάρ- 
τηθηῦ: ΟἹ (᾿ΐ8 Οοσαβίοῃ Ρ δῖα ἰ8 ἔογοοὰ ἴὸ 
ἔπγθο ΠουΓΒ θα ον, ἰῃ Θομϑοασθησο οὗἁἨ ἰδ παῖδ οὗ 
186 ῥγαβίβ, δηὰ ἐμοὶν ζοϊρτιθὰ ρἱογ.----ΒαγαΌ68 : ἱμδὶ 
ἷΒ ἃ δοντιγίηρ ἀεσορύοη, ἔδαγέι!, δυγραββίηρ α]]} 
οἴβοΓΒ.--- ΟΊ ]αΐθ᾽ 8 ἰδ : Ὧ0 ἸΤΟΙΏΔἢ ΜἯὼ8 ἔουπά διποηρ 
δοδιιδ᾽ Θμθμχΐοθ. ΤΏ ταδί τ ὴο [ογοθὰ Ῥϑίοσ οἡ ἴο 
ἢἷβ ἀδηΐδὶ βῖδηβ δΊομθ ἴΠ6γ6, ἰπ ΠῸΡ ἔογσνσαρὰ σἤδγαο- 
ἰ0Γ.-- οὐ γ᾿ ΒοστΏΟΠ ΟἹ {8 ἰοχὶ, Ασίδ ἰἰϊ. 18--21. 

ἰοῦ "ΘΑ ἰ8 ὈΙοδϑίπρ οὐ συγϑο (ΟἸτγἶβὶ 
οΥ ΒΑΡΑΡὈ48) βοὺ Ὀοίογο 866, ΤΩ 50] ] 

1. ἩῪ. Κριωπιριαολδν :--- ΤῊ στόνσι οὗ [ΠΟΓῚΒ 04}18 
ἴον τορϑῃίΐδηςο, σταϊϊὰα 6, Βυθτηϊδαΐοῃ. 

[Βυκκιττ :--- γα. 11-14, ΤῊ βἰἴθποο οὐἨ ΟὨγίβὲ 
ἷα ἴο Ὀ6 ἱπιϊἰαὐοαὰ τ θη ΟΌΡ τορυϊδίίοη 18 οοποογηρὰ : 
116 οοηΐραβίοη οὗ ΟἸτὶδὶ, θη ἰδ σἴονγ οὗ Οοὰ δηὰ 
{16 ἰπίογοβίθ οὗ ὑγαιἢ δγὸ δἱ βίβϊζ.---- δῖε ἔπει ἰλαΐ 70» 
ἐπῦν λέν λαά ἀεἰσενοά Πἰπι (γος. 18). Α8 οονοϊου- 
Ὧ684 801 ΟἸ τί, 50 ΘΏΨΥ ἀοἰϊνονροὰ Ηἰ ἙΏΥΥ ἰδ 8 
ΚΗ] πρ᾿ δα τπηυγαογίηρ ραδβίοη ὅηυν δἰαψείλ ἐλ εἰν 
ολ6, Φοῦὺ ν. 2.--- ον. 19. βουθγδὶ κί πὰϑ οὐἉ ἀγθβιῃβ, 
πδίιγαὶ, τηοτα], αἰ ] οαὶ, απὰ αϊνίπο. Τηδὲ οὗ ἰῃ6 
πὶ οἵ ΡΙ]δῖο τγᾶϑ ἔγοια ἀοὰ, ἸΆΘΩ 8411 ΟἸγὶβι᾽ 8 ἀἷδ- 
αοἶρ]68 ποῦ Βεὰ ἔγοτη Ηΐπι, ἤθη ποῦ οὗ Ηΐδ ἔγίθη 8 
ἀυγδὺ Βρϑὰκ ἃ πογὰ ἴον Ἠΐτη, ἀοὰ γαίϑοβ ὉΡ ἃ ποϊωδῃ, 
ἃ ΒΙΓΔΗΖΘΥ, ἃ Ῥδρϑη, ἰο αἶντα ουϊάθηοο οὗ ΗΪ8 ἱπποοοη- 
τ΄. Αἱ οὖν βανίουν᾽β ἰγἴαὶ, ῬΙ]αὺθ απὰ ἢἰ8 πίξο, 
που Οοη 1168, ἀτὸ 1Π6 ΟὨΪΥ͂ ΟΠ68 ὙΠῸ ῥἱοδὰ ἔου 
Ομγδὺ δῃὰ ρεοηουποο Ηΐτ τἰρυίοουδ, πὲ Ηΐ8 οσσῃ 
σουπίγγιηθη, [6 ἤφονθ, ἰδίγαοὶ δον ΗΪ8 ἱπποοοῆς 
Ὀ]οοά.---ΗΠγροοτίίοβ πὶ ΐῃ (86 τἱδῖῦ]ο ΟΠΌσΟΝ ΤΔΔΥῪ 
6 συν οὗἉ δοίβ οὗ πὶοϊζθάῃθ88 τμίοἢ (06 δοηβοΐθηοθ 
οὗ Ῥδρδῃβ δῃηὰ ἰηβα6}8 Ὀγοίοβίβ δραϊηβί.-- - ον, 2, 
ὙΥΒδὺ ι86 96 νγ8 πὶῖ ἃ πὶ οϊχοὰ ταϊπὰ μὰ ὉΡ 88 δ ἀΐτγο- 
[αι] ἱταργθοδίΐουι, γγὸ ΤΠΔῪ ΤΙ ἃ ρἱουβ τοϊηὰ οὔδι ὑὉ 
ἴο ἀοἂὰ δ8 δὴ δΒυπιῦϊο μού οι : [ιοτγά, Ἰοὶ ΤΥ 50 ῃ 8 
Ὀ]οοά, ποὺ ἰῃ ἴδ συ δηᾶὰ ρῥυπίβητηοηῖ, Ὀυῦ ἰπ (86 
οἸΟΔΟΥ δηὰ τηοσὶς οὗ ἰδ, Ὀ6 Ὁῥροη υ8 δῃα ὉρΟὴ Οὐῦ 
ῬοΒίοσΙΥ αν 8, [ῸΓ Θσουτηοτο.---- ΤΉΟΜΑΒ ΚΟΟΤῚ :---ἰῦ 
ΟὨτῖδὺ ΟΡΘ ὯὨΟΝ ἴ0 ΔΡΡΘΑΓΡ ΟἹ ΔΓ ἐπ αἰεσμέθε, ΗΘ 
ποῦ] τηροὺ ὙΠ} Ὧο Ὀοίί(οΡ ἰγοαϊτηθηϊ.---Π γῸ ἀΓῸ 
8111 φρουσὰ οὗἨ δγροογίιο8] Ῥμασίβοοβ δηὰ ἢἰρῃ- 
Ῥγοδίβ, υὑῃροῦϊν Ῥι]δίθα, υῃβίϑ Ὁ]9 του υάοα, δηὰ 
Ἰιατάοηρα δβοοβῖογβ, ἰὸ ρουβθουΐθ, τῃοοῖ, δηὰ οτυς 
ἴδῃς Τμογὰ, οὗ ρίογγ.---- ΒΑΓ 5 ἰβ ὑσγοΐογγοὰ ἰὸ “6808 
Ἡ ΘΏΘΥΟΣ ἴδ οἶον οὗ βαϊγψαίζοη 8 γο)θοίϑα.----Ἶ7 6 ἀγ 
8}1 οἰδνοδῦ]6 τὶ ἰμ6 ρου οὗὨ οτυοϊβχίοῃ, 88 " Η6 
Ὅ88 που ἀρ ΓῸΓ ΟἿἿΡ ἰγαη ΒΘ Β5: 008.) ---Ααἱἱ σῆοὸ ἀθ- 
Ἰχμς ἰπ δηδιίποτηδϑ δὰ ἱπιργοοδίϊοῃβ νῖ}]} Βηὰ τπδὲ 
ΤΌΘΥ τοουδὰ ὉΡΟΩ ΟΠ Β6|γ768.---Α}} πο ϊοῦ ἣδ5 Ὀθος 
δτηϊγοά ἰπ {86 Ββιυβογίηρ δὰ ἄρα οἵ Βογοθα δῃὰ ρδιῖ- 
ἸΟΒΟΡΉΘΓΒ ἰβ ΠΟ Τοῦ ΘΟΙΊρΑΓΘΌΪα ἰο [86 οοπαυςὶ οὗὨ 
Ομ γῖδὲ, ἰθδῃ (Π0 ροἸἰπιπιογίηρ ἱροῦ 8 ἰο 186 οΟἶδδὺ 
σι οὗ ἀΔγ.----Ὗ 8 δγὸ δὰ ἐο ἄο σοοά, διὰ ἐο δι. 
47 εσὶΐ, ἷὰ ἰδΐ8 ῥγοβοπὶ πουϊὰ, δον ἴπ6 ραϊξίθσγῃ οὗἁ 
Ὠγῖϑι.---ΑἹ} οὺν βυδογίῃρθ δὲ ᾿ἰχιιν δὰ ἰτἰνὶδὶ οοϊω- 

πὶ ΗΪ8.--- ΔῊ. ὈΟΡΡΕΙΡΟΣ :--ΠΟὟ ἩΙΒΟΙΥ τῶ 
τὸ ογάδίηοα ὈΥ αἰνίῃα Ῥγονίάθῃοο τῆι Ρ᾿Ϊαΐα δῃου]ὰ Ὀ6 
ΟὈΪ ροὰ τυ ἰο0 δοαυὶϊὶ Οσίβὲ, ουθὴ πα Ὧ6 οομαδελη- 
οἂ ; δῃὰ ἴο Ῥεοῃμοῦποο ἢϊ 4 τἰρ[σοῦδ Ρεσβοῦ 



518 ΤῊΕ ΟΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝΟῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

πὰ 186 βδιῆα Ὀγοϑίῃ πὶ πο 6 ἀοοτηοὰ Ηΐπν ἰο  γᾶνς Ηΐτὰ ὑρ ἰο ρορυΐϊᾶν γί Ο ἘΪ]δίο, μονν πρὶν 
[820 ἀδδίῃ οὗἩ ἃ τηαϊοίβοίου; Απᾶ πον ᾿δπηθη δ ΌΪΥ | τϊουδὶν μαδὶ ἔμοὺ (]16ὴ ἰπ (86 ἀσίοπος οὗ ἴ8ο ὅθι οἵ 
ἄἀοοβ 1:6 Ῥοπον οἵ που] αν ἰπίογοθὶ οὐὸῦ οοηβοίθῃοο | αοἂ ἱ δὰ ποῦν υδὶγ ἀἰὰ αοὰ δέιοσνσασὰ Ἰεᾶῦα ἰδοθ 
Δρροδγ, τίθῃ, δῦ 4}} (6 σοῃγίοϊοηδ οὗἨ ἰδ οτσῃ | ὑ0 ΡΟΓΙΒ ἢ ὈΥ ἴ86 τοϑοηϊπιοπὶ οὗ ἐμαὶ 6 ποῦ ἴδοα 
τηϊη, δῷ Ὑ611 88 [8.6 δασμοῃι θη οὗ διἰβ νῇῖξο, 86 γεῖ ἱ ̓γαδὶ ΠΟῪ 80 αἰυάϊουδ ἴο ΟὈἰΐσο 1---Ρ. 85. 

ΤΕΝΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΟΟΙΘΟΟΤΗΑ: ΤῊΕΒ ΟΕΟΟΙΣΊΧΙΟΝ. (6000 ΕἘΙΡΑΥ) 

- 

πάρτε ΧΧΥΠ]. 859-60. 

(Μεαῦκ χν. 231-41: ἴκὸ χχῖϊ, 26-ὃ 6. Φοδη χὶσ. 177-80 . 188. 111}. --οτίσοροθ: Μαῖῖ. χχνὶ, 385-38, 839-4. 

45-Ὁ6.) 

32 Απά 858 {Ππ|6 Ὺ ολλθ οὐ, {Π|6Ὺ ΤΟυπὰ 8. Ἰθδὴ οἵ Ογγοῃθ, ϑδίτηομ ὉΥ͂ ἤδπηδ: δηλ {ΠῸΣ 
83. σοι ρ6}16α [πρτθβϑθα, ἠγγάρευσαν]  ἰο ὈΘΆΓ [118 ΟΥΟ885.. Απὰ ψΠ6η ΒΟΥ ὙΤΘΤΘ ΘΟπ16 ππὶο 
34 αὶ ρἴδοθ σα] θα (Ο] σοίῃδ,᾽ {Πδὺ 15 ἴο 8ΒᾶΎύ, ἃ [18] ρίδοβ οὗ ἃ β]κι}},} ΤΉ ΘΥ σατο πὶ ὙἹΠπο- 

δϑν [πνῖπ6 77] 5 ἰο ἀσῖη τη ρίοα ψ1ὶ ρᾺ]]} : δηα ἤθη ᾿6 μδα ἰαβίοα ἐλεέγεοῦ, ἢ σπσου]ὰ ποὶ 
35 ἀτγιηῖς. Απά (Π6Υ ογυοβθα }ἶπι, δὰ ρατίθα [αἀϊν! 64, διεμερίσαντο] [18 σατιηοηίβ, σδϑὶ- 

ἴῃς ἰοίβ : [λα 10 τηϊμίῦ Ὀ6 δ] Ά]16ὰ ν ]οἷῖ τσαϑ Βρόκθη ΟΥ̓ 68 Ρῥγορπμοὶ (8. χχι!. 15), 
ΤΊΙΘΥ ραγίθα [ἀϊν! 64] ΤΩΥ͂ βΑΙΙΘΠ18. δτηοηρ ὕμ ΘΠ), ἈΠ ὍΡΟΤ ΤΑΥ͂ νϑβίαυσα ἀϊα {Π|6} οδεὶ 

30, 37 Ἰοῖ8.] Απὰ βι0{ὴρ ἀοννη ΠΟΥ σψαϊοῃ θα ἢἴτὰ ἴβογο; Απαᾶ [1860] βθὲ ὉΡ οὐ οσ δἰ8 
Ἰιοδα ἢ18 δοουβαίίοη υυίθη, ΤΗΙΒ 15 59Ε 505 ΤΗΕ ΚΙΝΕῈ ΟΝ ΤΗΕ «ΕΥ̓. 

438 ΤΊιοσι ἡγοῦ ὑθθσθ [8γ6}] ὕνγο μον ϑϑ [τοῦ θθτα, λῃσταί} οτυοϊβοᾶ τ ἢ Ὠΐτη ; οὨ6 οἡ 
39. {πὸ τίρην μη, δῃα δποίῃϑγ οἡ {Π6 Ἰεῖ. Απὰ [Π6Υ ὑμπδὲ ῬΡαββθα ὈΥ σϑυ]] δὰ }ιτ, τεαρριὴρ 
40 [8ΠαΚ1η0}" {Ποῖτ πϑδάβ, Α πὰ βαυίηρ, Τ ποι [μ8ὲ ἀοδίγογοβί {π6 ἴθι ρ)6, ἂἀπᾶ ὈυΠάδϑὶ ἐξ 1} 
41 τῆγθα ἀδύ8, βᾶνα ὑπ γβ6}ξ, 1 ἰῃοὰ Ὀ6 {Π6 ϑὅοῃ οὗ αοα, οοπηα ἀοτνη ἤγουν ἐμ 6 ογοβϑ. [2|Κὸ- 
42 Ὑ156 4130 ἴῃ6 ΟΠ οΥ Ρῥγθϑίϑ. τηοοϊρ λΐηι, ἢ {Π6 δου ῦθ5 δηὰ οἱάθγβ, βαὶ ἃ, Ηδ βατρά 

ΟὔΠ6ΥΒ; ᾿ϊ 56] 16 οδῆμοῦ βανθ. [{πἢ6 Ὀ6 [6 28] [16 Κίπρ οὗ [ϑγϑεὶ, Ἷ Ἰοὺ ᾿ϊπὶ ΠΟῪ σοτηθ 
438 ἀοτῃ ἴγτοπι {86 ΟΓΌ88, Δηἃ νγθ Ὑ}}}} Ὀδ]ασα ἢἰτα [νγθ θ6]6ν 6 οἡ }]π1}.} Ηδ ἰτυβίορα ἴῃ 

ἀοά: Ἰοΐὺ Ἰιῖπι ἀ6 σοῦ Ὠΐτπὰ θονν, 1 ἢ Μν}}} ἤᾶνα Πιτὰ : [ῸΓ ἢ 8814, 1 δὴ ἰ(ἢ6 ὅοη οὗ Οοά. 
44 ΤῊ (μίονθϑ [τοῦ 618] 8150, ψ ἢ οὶ [70] ποτα οσυο θα 1 λῖτ, οαϑὲ {86 βᾶταθ ἴῃ ΕΪ8 

(6661 [γοργοδομβοά Ἀσὰ ἴῃ 11 κ6 ΠΟΥ, ΟΥ̓ ΜΙ {Π6 δδῖὴθ ἰπίηρ, τὸ αὐτὸ... ὠνεέδι- 
ζον αὐτόν]. 

45 ΝΟΥ ἔτοπι {}|6 βχίῃ ΠΟῸΤ {Ππ|6γὸ τγ88 ἀδυΊΓ 685 ΟΥ̓ΘΡ 8}} {η6 Ἰαπα πηΐο ἴΠπ6 Ὠμ ὮἮ ΠΟΠΓ. 
40 Απᾶ δροιυΐ (Π6 Ὠϊη0}} ΠΟῸΓ «6818 οτ]ϑᾶὰ [γα οαΐ, ἀν ἐβόησεν] τ }}}} ἃ Ἰουά γνοῖοθ, βϑυηρ, 

ΕἸΙ, ἘΠῚ, Ἰαηα βαῦϑο  Π δὶ (Ὲ ΧΧΙ). 1) ἰῃαΐ 18 ἴο βᾶΥ, ΜΥ αοά, πιν αοἄ, ΒΥ Πιϑεὶ 
4 ἰδοὺ [ὈΥβα θη τὴ ἢ ὅόπιδ οἵ (νθηχ {1} βίοοα {μδγο, τσ] θ ὕΠΘΥ ποαγὰ ἐλαΐξ [Πιοϑ ταν 1], 
48 5), ΤῊ 8 πιά ὁ8}16}}} [ὸσ ΕΠ} 185 [Ἐ}}}8}}. Απᾷ βιγαρ. γαν ὁπ οἵ {π6πὶ στη, δηᾶ ἰοὸῖ 
49 ἃ βροῃρθ, πᾶ ΗἸ]]οὰ τὐ τι} νἱπορατ, δηα ρὰΐ ἐξ οἢ ἃ σϑϑᾶ, δῃὰ σανϑ ἢϊπὶ ἴο ἀτίηκ. [Βι1] 

ΤΊΙῈ τοδὶ βαιά, 1,μεὺ Ὀ6 [Ὁοιηο, ΑΥ̓ αἰῦ, ἄφες}, 160 8 866 πίθον Ἐ]Π1α8 [Π}}}}4}}} ψ11}}} οοπιθ 
ἴο βᾶνα δ. 

δ0 [4.14] “6808, ΤΠ θη Ὠ6 ᾿ιΔα οτΙοα δραὶῃ ὙΜ1}}} ἃ Ἰουα νοΐοθ, γἱθ]άθα ἂρ {86 ρῇῃοβὶ [}}} 
51 5ρ᾽ 11}. Απά, Ὀ6Πο]α, {Π|6 ν]] οὔ 18:6 ἴθι }}6 τῦ88 τϑηΐ ἴπ ὑνγαὶη ἔγοπι {16 ἴορ ἰο 1ἢ6 Βοί- 

ἰοπι; δπὰ {86 δαγίβ ἀἰᾷ αυακθ [αυλ|κ6 47, δηὰ {Π6 τοοῖϑ σεὴΐ [ὑγοτα γθηΐ, ἐσχίσθησαν) ; 
52 Απά {ΠἸὸιρσταν 8 ΓΘ ορθηθᾶ; δηᾷ δ᾽ ὈΟα 68 οΟΥὗὨ ὑπ Βα] αἰ8 Ὑγἢ1Ο]} ιν} δορὶ 8ΓΌβθ, 
δ8. Αῃᾷ οδτηθ ουΐ οὗὨ {}|6 ρ͵ΆΥ͂Θ8. δίτ ον ἢ18 ΓΘΒΌσγθοίοη, δηα τγθηΐ 1πῖο ἰΠ.8 ΠΟΙΥ͂ ΟἾΥ, δ) 8ρ- 

ῬΘδΙθα πηΐἴο ΤΩΘΗΥ͂. 
δ4 Νον πμθπ {16 σοηἰατΟπ, πα {ποὺ {Π|8ὲ γ ΓΘ Υ] ἢ ἢν} πὶ, τνδίοἸπρ 6 βιιβ, βατν (86 

Θαγ  αυᾶῖκο, δηᾷ ποθ ὑπηρβ {πᾶῦ ἡγοῦ ἄοηδ, ἰΠπΠ6Ὺ ἴθαγοα ργοδίυ, βαυῖηρ, ΤΟΥ 18] 
δ5 νγ88 ἴῃ6 [4] βὅοπ οὗ ἀοἂ [Θεοῦ νὲόςῚ. ΑΠπὰ ΤηλΠΥ ὑτοπιθη πτοτθ ἰμογο θῈ ΒΟ] αἸηρ᾽ δίατ οἵ, 
56 σ]ρ ἢ [Μ 080] [ο]]οντοα  ὁξϑὰβ ἔσοτῃ 614}1166, τα] ἰϑίθσιηρ ππῖο Ἀΐτὰ : Αὐηοθρ; τε] ἢ {πῦθι 

ν9 ΜατΥ Μαράδ]θηο, ἀπὰ ΜΑΓΤΥ {Π6 τηοίμοσ οἵ ψδιμθθ δῃὰ “0568, δῃαὰ 85 τροίθεῦο 
Ζεροάεθ᾽ 8 Ομ] ἄγοι [1116 Βο8 οὗ ΖεθὈθαθ6]. 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥΠΙ. 82-δ6. 519 

1 Ψψον. 82.-- [ὕὙ}5 ἰ5 [6 Ῥσόμοὺ ἰγαπδιδιίοπ οἵ [9 ατὔοοῖς υοσῦ ἃγ γα ρ εὐειν, “ϊοΒ, ΚΘ 189 δοῦπ ἄγγαρος, 
α τιοιηΐοα σοι, ἰδ οἵ Ῥοτϑίδη οὐ! ἢ, δὰ ἰ8 6 ὑθο 168] ἔθ πὶ 70 ργοδϑί Πρ ΒΟΓΒ6Β ΟΥ Π)6 ἰπΐο ΡῈ Ὁ] 6 δογνίοθ ὉΥ δα ΠοΥὶ ἐγ. 
Ουτηρ. Οτίς. Νοῖδ οὐ οἷ. γ΄. 41, Ὁ. 118. ΤΊιο οδοοσὶ Ὅ͵δ8 ᾿πὰογ ἴῃ6 δοπιηδηκὶ οὗ ἃ Βοιϊηδη ΟΠ ΟΟΥ ὙΠῸ δα οὔίοία] δυϊδοσίϊ 
ἴον 1τἢ 18 εἰν πὰ βλνώ ἴο Βοιηδι γ. Ὅθὸ Δυϊμοτγίζοα Υ  Υδίοη τ Δ 68. [86 μοὶ [Ἀ]96}]7 Δρρύδὺ 88 Δ δι ἸΓΑΣΥ δδδυ τ ριοη οἱ 
γονον.--Ρ. 8. 

3 Ψετ. 88.--ΓολγΎοθα ἰδ ἴ)6 ργουδι πα τοδάϊης. [ΟἿΒΟΥ τοδάϊπσε αγτὸ γολλγοθά, γολγοθθά͵ γολγοθᾶν, γολγαθᾶν. 
Ιη Τὰῦκο χα. 88 ἴῃ ἘΠΊ 88 Ὑ ογδίοη, [0] οί ης [μ6 Ὑ υἱχαῖο, ἐγαπαδίοα [6 Οτϑοὶς κρανίον, ο'απέωπι, α δανο δζι, ἰηΐϊα 
ἴδο 1,Δε{π δσαύσανν (ςαἰοατα). ΤὮΘ Ῥορπ αν ὀχργοδαίοη " δοώπε ΟἸἸΆΓΥ “18 ποῖ πναυσδηϊϑα ὈΥ͂ ΔΩΥ͂ δἰδϊοιηθηϊ οὔ ἴδ Ενδῃς 
ΕΙΣ ΤΡΡΡΕ 186 ΡΙδοθ οὗ σγυο ἔχου, Βῖ σὲ 85 ΡΓΟΌΔΌΪΥ 8. 811}8}} τοιιηἀ δῃὰ Ὀδγγϑα οἱουδίίοη οὗ [Π6 δὴ ρθ9 οἵὗὉὨ ἃ 8Κ}}, 

8 Ἅγ. 88.--ΤΙΔουτηθηη: ὅ ἐστιν κρανίου τόπος λεγόμενος. ὙὍλὸ τεδάϊης ὅ [5 ὑὕϑίζεσ βαρροτίοδἁ ἐδδὰ 
ὅς, δὰ ἴεν Μ88. οἴη λεγόμενος. Οτγοδὶὲ ὙΔΡΙΟΙΥ ἰπ τἴ86 τοδάϊΐϊηρα, [1θ Επς δ κρανίον τόπος δοιὰ Ὅ6 τοηδοτοὰ 
οἰζποῦ ψΠᾺ [80 ἀεβηϊίο δυίίοἷο: ἐλὰ , α δζιϊ δα ἴ86 Αὐἰδογίσοα ψομου ἀ068 [ἢ [6 ΡΔγ81101 ραδδεασοβ, ΜΚ χυ. 29 
δοὰ Ψόδη χίχ. 17, οὐ νυ] δοῦξ ΔῺΥ͂ αὐ οῖο: δ ίασο αἤα δἰριϊΐ.---Ρ. Β.] 

4 γος, 84.--ἸἩ Δοδδηη τοδὰβ οἷ». ». 1ο]ονίης Β., ἢ. Κι, 1... οἵα, : (18. ἰ8 ορροδϑὰ ὉΥ Α. δῃὰ οἴδοσβ, τοαδίης ὄξος. 
ΜΟΥον ΒοΙ 8 ἴπ 9 ἢγαβιὶ τοδϊπς ἰο βανϑ Ὀδϑῃ ἰπἰτοἀποδὰ ἴγουλ Μίασκ χν. 23, [Ὁοά, ΒΙηλιξ. τοδάϑ κοί οἷν ον, «οὐπ6, 88 ἴῃ 
Μλικ χν. 23, Βευΐ [6 ἥνο ὑπο] (Βἰπαϊξ.. Β., Ὁ.. Κ΄ 1,.) διὰ (6 ἴοῃ συταῖνο ΜΙ58.,  } ςἢ δαρροτὶ ἐδ τοδά!ηρ, δϑ 
ἈΘΟΓῪ 84} ΑἸοχδηάγίηο. Οἱ ἔπ ὲγ [16 αῖὸ ἴ)0 Ἐχυρίίδα δὰ [86 οἹὰ 1,Διΐη Ὑ ΟΥΘ]υΠ5 (ἴἰὸ Ὑαϊχαῖο: οὐπιμπ, δὰ ἤσησο ἴδ 9 
Βοχίδη Οδίμο]ο ογοίοηβ: τοέπ6). [ἢ ἰδ ΡοβϑίὉ]9 ἰδὲ οἷν ον ὙγὯ8 8 ἩΠ70] δ ὑθσαίίοι ἴο Βατιηοηΐζο Μαΐίδον πὶ τ Ματκ. 
Τιοοδοηάοτ δὰ ΑἸογά δάβμϑτο ἴο {89 τβοοϊγϑὶ τοδάϊπα : ὄξος, οἱπέραν. ΤΩ ἀ ἤοτθηοο, οὔ σοῦ 50, 18 ΟὨἹΥ Δρραγϑηΐ, 1 
ἮδΔ8 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ΒΟΌΣ νυίηθ νυ τἢ πυγττὰ, φίγϑα ἴο οτί λ ηδ15 ἴο δι ροίν [Ὠθ1η.--Ρ, 5.} 

5. ὙοΥ, 85ὅ.---ΑἹ! 6 πη οίαὶ Οοἀᾷ, [Πποϊπάϊης Οοά. δἰπαιξ,.} οὐ [86 τεδάϊηρ οὗ 186 Πεσερέα, ἔγτοτη “ τμδὲ {{ τη  " τὸ ἐδῳ 
οῃὰ οὗ ἴδ γϑγβθ, Δ δίομο Ἴχοορίοά, 11 [5 δυρροβεὰ ἰο βδνϑ 668 [ηϊθγροϊαϊδὰ ἔγοπι Φόμη σίχ. 206. [Μ|}]} δηὰ ὟΝ δἰδίϑι πη, δηὰ 
41} 1116 τισάδτῃ οτί εἰσ] οἀ ἔογϑ οτλ!ξ ἐμ ττοτὰδ ἴῃ ᾳαοδέϊου ἴγομι ἵνα ἴο κλῆρον. 
δἰ5 δίδεσ. Νοίε8.---Ῥ. 8. 

4Ὑεγ. 89.--[38Β0. Οδοῖκο, Οδιρθο], δἢὰ βουνοῦ τόπου κινοῦντες. 

τ. 1δηρο Ραῖδ [Ὠθτὴ [ἢ Ὀγδοκοῖβ ΟὈΠΙΡ. 

1ληρο: ϑδολ ιέσιϊίφη. Νοτίοῃ: ποασασίπσ. 
θηλας δονονον, ἀοίθπαάδ τσασσέηρ 88 ὈοτῦοΥ ὀχ ργθϑϑίης ἴ86 σοπίθιῃρί!οΠ8, ΒΟΟΣ] πιοϊΐοη Ἰπἰοηἀοα ὈΥ ἐδὸ Ευδηρο δι. -- 

Ἴ γον, 42.--Βασιλεὺς ᾿Ισραήλ ἐστιν. 
δοοοτάϊης ἴο Β., Ὁ... 1... οἷα. ὙῈ6 ἸΓΟῚΥ [8 1. τ|8 δΊΓΟΠΖΟΓ, 

ἘΤ᾿ 296 80 δηὰ Ὑϊδοβοπάουῦ δορὶ ἐμ 18 τοδάϊη ας, οὐν ἐπ ἐδθ ῥγοοϑάϊης εἰ, 
Εἰ 16 ῬτοῦδΌ]Υ δὴ Ὄχοζοίίοαὶ δά! ἰυὴ ἥγοπι σϑγ, 40. 

Β γον. 42.--- Τὸ τοδάϊης: πιστεύυμεν αὐτῷ, δοοοτάϊης ἰο [ΔΒ πηΔΏἢ δὰ ἢἷ8 Δ ΠΟΥ 168, [8 δΙΓΟΙ ΚΟΥ [θα ἔπ ἐθαζ, » 66. ; 
πιστεύσομεν αὐτῷ]. ΤῺο τοδάΐης: ἐπ᾽ αὐτῷ, αἶ50, 5. τ6}1} δα ρροτίοα δηὰ εἰχηίβοδηι. [(οἄ. Βιπαίξ, τοδὰβ: ἐπ᾿ αὐτόν. 
--. 81] 

9 Ψ ον, 44 --ἰἰοτ: ρδναΐ δα ον τοόνὸ ερδι αἰ έπσ, ὙΨι Π ΟΒοῖκο, Ὡοάάγίχο, δα ΡΌ6]1, ϑοι τοῦ: οσ ϑργοαολδα, ΒΒ οΤΩς. 
Δ Ὑ γείοπ, συπδπῖ, δὰ Ν, Τ᾿ οὗ ἴλ6 Απ. Β. 17.: οὐ γουΐϊξοὰ δέπι, Νοτίοη. ΤῺ γοηάογίης: σαδέ ἐπι λὲδ ἐδοέδ, ἀδὶθα ἴγοτὰ 
ἸΤγηάαϊὸ, δῃ ἃ νγ85 τοϊδι θα ἰὰ ἔμ {υ] οινίες τον δίοηϑ8, θὰ νου] ΒΑΡΎ ὕς ἀοίοπήραά πον.--Ρ, 8.} 

10 Ψ ον, 46.--Τ|6 αἰ γΘΏΘΟ ἰη ἴ)6 τηρὰδ οὗ νυεϊἰ πα 6 ἩδΌτγον ὑτοσὰϑ ἰ5 ἀπ προγίδηϊς, (8,66 1,δομυδπη δηὰ ΤΊδο  θῈ- 
ἄοτύ. [ΤῸ Ὀοδὶ δι! Πυγ 68 δΥρ ἰπ ἤγουν οὗ ἐόηι ἰϑιοδὰ οἵ ξαπτα. --Ῥ, 8.) ᾿: 

11 ΨΥ. 49.--[ΤὨ 8 ἴδ, ἢ τχοάοτη ἘπρῚ 5}. [6 ουττοδροπάϊης νοτὰ ἴον ἄφες, πο τηυϑδί Ὅ6 οσυπησοίοά ἩΓῈ δο ὥΌ]ΠΙον- 

ἴης ἴδωμεν πἰξοῦέ οοπητηα, [{ ἰ5 186 Βογίδ ΟΥ̓ σοηιδ ον ἐοαϊέ ποῖοι δὰ ποῖ, ἃ5. 8 Π50)} 7 ΒΡ ΟΒο, ἃ του Κα: ζεῖ λύπη 
«αἰοης, 85 1{ ἸΘῪ ᾿πιοηάοα ἴο δῖορ [86 τηδὴ σὍ8ὺ οὔογοα [ῃ6 νἱποζασ. Οὐπῃ. ΜΆτΤΚ χυ. δὅ,  ἤοτγο τπδὲ μοῦβοη Β[Π1580]7 ἰῦοτα 
ιο τυτά9 ἄρες ἴδωμεν, ἰπ Θοτητηοι 1 ἐδ τοδί, [δ8ηῆκ6: 2688 πα, τοί" ιοοϊίδη, δαλδη; Τπῖμοῦ: ἤαϊς, 1.88 δολϑη; ὙδΔῈ 
Ἐπ55: Ἡγαγέ ] 184 δρλδη; ΗΕ παϊὰ οπ ἰδ ἰἰ δι οχοῖθμοῦ δηὰ τυδηβίαῖθβ ἘΠΌΡΙΥ: ζκ885 ἘΏ.8 δελόπ. Οοηδηϊ δηὰ ἴῃ Βαγίδοὰ Ν, Τὶ 

88 οὔ ἴα Ατὰ. Βίυϊο Τίοῃ: θέ αἴοπε, Μ ὨΪοῺ αν νοδ [86 δϑῖηθ ῬΟΡΌΪΔΣ τὰ πἀοχϑϊδπάϊης 85 17 ὃ σχηϑβοῖ: ζΖ8ὲ λέηι αἱοῦο.--- 

12 σον. 49,.--Ἰ8ὸ δἀάϊοη: ἄλλος δὲ λαβὼν λόγχην, κιτ.λ., ᾿Ἰδουρὴ δαρροτίοά ὉΥ Β., Ο,, 1. 185 Βοτθ αυ ο οπὲ οὔ 
Ρίαοϑδ, δηὰ [5 δὴ ἱπἰϑγροϊδίΐοῃ ἴγζγοτῃ Φόδη χῖχ. 8ά, [Ὑ}Ὸ δδιο δά ἀ!π0η, τοῦ ἄλλος ἴο αἷμα, 5 ἴἸσαπὰ ἰῃ, Οοά. ΒΙ πα, ὙΒΙΟᾺ 
ὈΒΌΔΙγ ἀχτοο8 ἢ ἢ06 Υ δἰιίδαη λ3.--, Β.] 

18 γον, δ0.--ἰ(ϑο ΜίιΙάάΙοίοη, ΟαμιρΌ61}, Βοσίνομογ, στοδῦυ, Οοπδηί, Βοῖίον ἰῃδὴ δα ρέγδα, 88 Νοτίου ἰσγβηβὶδίθα. ΤῸ 
διίίοῖο ἰὼ τὸ πνεῦμα ἰδ οιλρογοὰ 88 ἃ ροδδοδϑίγο ργοβοῦπ, 70 σέν6 ἱ ἐλ σλοδέ, 15 ὨΟῪ ὑδοὰ ἴῃ 8 Ἰοῖν βε:8ο.--- , Κ.] 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ϑωγυον.---ΤῊ 6 Βαϊὴθ ὈΤΘΥΪῪ ἀηα ΒΓ τὶ 
σὴ Μαιίπον ἀοβογὶ θὰ ΟἿ γΙ5:8 βυδδσίηρθ ἀσγίησ 
Ἡ]5 ὑχἱδὶ, οδδγαοίοσίζο μἰϑ δοοουπὶ οὗ ἴἢ8 οτγιοχίοη. 
Ετοι Ματσῖς, ἴῃ βου γα] ῬΑΤΙΒ, 18 ΤΔΟΓΘ τηΐϊπυϊθ, Μαΐ- 
τον, Βουγονογ, ρῖνοβ ἰἢ6 [Ὁ]168ὺ δοοουηὲὶ οὗἨ [86 Ὀ]88- 
ῬΒΟΙΑΥ͂ ἀραϊηϑὲ ΟἾἸγίβ. 8 Μοββίδηϊς αἰ σθῖΥ ; δηὰ ἢ 
ΔΙοῃο γοϊαίθϑ ὑπ6 οὔδοιὶ ργοαυοδὰ ὕὉροη ἰῃ6 τθα]πὰ οὗ 
{6 ἀραα ὈΥ ἰδ6 ἀδαὶ οὗ Φ6803. ΤῊ οἰϊοῦ ροϊηΐδ 
δτο, Βἰαοη οὗ Ουτοηα; Οοϊμοίμα: πὸ ὈϊιοΣ πτὶΠ6 : 
τὴ. ραγίϊῃρ οὗἨ ἴῃ ραγτοοηίβ; (μ6 πδίοἢ (18 Ἰαϑὶ 18 
τοοοτγάρα ΌΥ οὖν Εγδηρο δὲ 4] 006) ; [86 νἴἅ|ὸ ΓΟΌΌΟΓΒ 
οτυοίῆοα τι} “9}68118: (86. ὈΪΔΒΡΠ Ομ 68. οὗἨ ἧ [86 ἴῖ068 ; 
[8ὲ τοοοϊκίηρ ὈΥ ἴ86 ΤΟΌΌΘΙΒ: ἴΠ6 ἀαγκοηΐηρσ οὗ {86 
ΒΌ; ; “{968ι.8᾽ Ἔχοϊαπηδίϊοη, ΜΥ αοα, δῃὰ [86 νϑυγΐης 
ἰηϊογργοία 08 δηᾶ 86 τοὰ] τηθϑδηΐϊηρ οὗ [8:6 Βδιη8; 
ἴπ6 ρἰνίησ ὑΡ οὗ Ηἰ8 βρ᾽ τὶ ; [86 τοπαϊηρ οὗὨ [89 ἰοτω- 
ΡΙο- να]; τΠ6 ἀχοίιοτλθηὶ ἴῃ ἴΠ6 που] οὗἩ [86 ἀρδά: 
ἴα. σροηθατί ἢ Β ἰοΘ ΕἸ ΠΔΟΠΥ͂ : [πὸ σποσλθὴ ὈΘΠΟΪΑΪ 
Το «]Β]ταθηὶ οὗ πο ΟἹὰ Τοβίαμπηθηϊ βγη ]8 οὗ [86 
ΜΙ 551}}}8 βυ δ γσ5 8 ἰΠ6 ροΐπι οὗ Υἱοὺ ἔγοσῃ Ὑο ἢ 
4}} 8 ἀοβουὶ οὰ. 

γεν. 82. ΔΑ5 ἴδπον οδιῶϑ ουΐ.---ΤΊο οσχθουϊ 5 

Ἰοοῖὶς ῥἷαδο ουϊδίἀθ οὗἩ ΪΠ6 ΟΔΙΏΡ, δηα, δοσουάϊηρῆν, 
αἶ8ο ουἱδὶθ οὗἨ (16 ΒΟΙΥ͂ οἶἰΥγ: Νυιὰ. χυ. 8ὅ: 1 Κὶ 
Χχὶ, 18 : Αοἱβ Υἱΐ. δ6; 866 1ἰρσμίοοι, Ρ. 499. [1η- 
βιϑδαὰ οἵ Ὀοϊηρ Ἰοὰ ἔοσι ἢ ὈΥ͂ ᾿Ἰοΐογβ, [λ6 οοϊηπηδηὰ οὗ 
σῃοῖὰ ΡΙ]αἴα, 88 Βυ -σονόσιον, ἀἰὰ ποὺ ΘΠ]ΟΥ͂, 6808 
5. σοπαποίοα ἴο [8 ΟΥΟΒ5 ὈΥ̓͂ (ἰῃ6 Βοϊάΐογγ. Α οοπίυ- 
τίου οἢ ΒΟΥΒΟΌΔΟΙς, 6616 ὈΥ Ταοϊΐι8 Ἔχασίον πιογέϊ, 
ΕΥ̓͂ βοηθοα, σεηξγὶο διερρίϊοὶο ργαροείξιδ, Ἀθδὰρα [ἢ6 
ΘΟΙΏΡΘΩΥ. Α Πογα]ά, σοϊηρ ἰη ἔργον οὗ {86 σοπηάἀοιηῃ- 
ἃ, Ῥγοοϊαϊτηθα ἢἷ8 δοιίθηοθ. Βγδίῃο βίδίθβ: “" ΤΉΘΓΘ 
8. ἃ δον 8} ἰγαάϊίοῃ ἰο 186 εἴἶοοὶ ἐμαὶ ἃ Βογδ]ὰ ποὺς 
ΓΠγου ἢ ἴΠπ ΟἰἰΥ, στρ [ὉΓ ΓΟΓΟΥ ἀλγβ, 6808 τγὰϑ ἰὸ 
Ὀδ βιοῃρᾶ: ἰΓ ΔΩΥ͂ Ομ6 σου]ὰ ὙϊΏ658 ἀραίηβι Ηΐπι, Ἰοὶ 
Ἀπ ΔΡΡΘαν ; δὰ ὩῸ ΟὯ6 οδτη6 ἔογ παρα." 76 ΚΠΟῪ 
ἔτοτη Μαὶϊ. σαν, 11, ἐπδὺ (16 760 078 Ὀοζϑη ΥΘΓῪ ΘΑΓΪΥ͂ 
ἴο ΤΠΓΟῊ αἰβογοαϊὶ ἀροῃ ἴΠπ6 Ββἰδιοιμθηίβ οὗ ἴῃ 6 Εν» 
56]19.ι8.. ΤΏ 680 [18 Βοαίίο 8 σσοτο, δὲ ἃ ἰαίδν ἀδίο, δ 
ἰοτρ θα Θβροοίδ!ν ἴῃ τοϊαϊ οι ἴο {μ6 ἰβίοτγ οὗ Φ6βυ8β᾽ 
Ὀἱτί δηὰ ἀθαίῃ, δηὰ τοσαγαϊηρ ἰῃ6 Μοββίδηϊΐο ὑγϑαϊΐος 
Πομὰ οὗἩ 186 ΟἹ Τεβίδηοηῖ, ὙὉῆθ βιδιοιχθηΐ, στο 6- 
ΟΥ̓́ΣΣ, οὗὈ [86 Ταϊγυά, τμ8ὺ ὑΠ6ΓῸ ἭΤΟΓΟ ἔσο γ41}8 Ὀθδίοτθ 
(ΠὩ0 Μοβὶ ΗΟΙΥ, 18 οὐ ἀθΏ} 7 ἃ οΘοησοοσίΐοη ἴο0 ΤΌΙΔΟΥ͂Θ 
186 εἰρηίβοιποο οὗ ἰδ6 ἔδοὺ αἰϊοβίθα Ὁ. 186 Ενδηροι. 
ἰβϑί8. 

ΤΟΥ ἐουμπὰ ἃ τλδλ οὗ ΟὙγχθϑ;ο.--- 5,0} τ͵8 



590 ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΧΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ἔροτα Ουγθηθ, ἰη Αὐίοδῃ [20γε, ποτα ΤΏΔῊΥ «0051 ] Ογτεῖ, Οα]ονίαα, ἀθ ὟΥ οἰίε, διὰ 
ὅππότὸ ᾿ἰνίημ, Ῥιοϊεπλθυβ [δαὶ, πθιοη πα οὈἰδίποα δι.- [ δοδα ἔγοιῃ ἴδιο οονόοαὶ δλαρο οὗ ἴδιο 8}}}." 
Ἰβῷπα ῬΟΤΤΟΡ ἰῃ Ῥαϊοδιίηα, ἱγδηβρογίοα 100,000 Ηυ- 
ΤΟΤΒ ἰο Ῥοηϊδροϊία, ἰὰ (δὶ αἰδιίγίοῖ, ΤΉΏΘΥ δδὰ ἃ 

6 οὗ (ἰδεῖν ον ἴη Ψογύβδι σα. [τ 8. ποίο- 
ῬΟΡΙΏΥ, ἰδὲ τῷ βηὰ ἰῃ Ασὶβ χίϊ. 1, αὶ ϑύπιοπ Μέσον 
δδιοοίϊδίοὰ πὶϊ Ζοίωδ οΟΥἿὙ Ογγενιθ. Ματὶς (χνυ. 21) 
ἀεεᾳτιαίοβ ϑίηοι " ἐλα ζαίλεν οὗ Αἰεχαπάεν απά ἴμ- 
7μι,." ἵνο τῶθῃ ὍὙΠῸ τηυδὶ αν Ὀθθα ΜὙ76}} πότ ἰ0 
(86 Ομ γδιίδη οδυγοθοδ οὗ {μπαὶ ἀδύ, ῬσγορθὈΥ 88 
Ὀγοίῆγοη ἴῃ (Π6 ἢ. Ῥογδαρα Βίμηοη νγῶϑ ργοβϑηΐϊ 
85 8 ΗἱΙστίπὶ αὐ 1Π6 Ῥββονοὺῦ (Αοίβ ἰΐ. 10); δἱ 4]] 
ΟΥ̓ΘΗΪΒ, Π6 ΔΒ δυΐ ᾿ΔἰοΙ Υ σοτὰα ἰο Φοτυβαίθη,, 48 δΐ8 
Δρρεοϊἰδίίοη, Κυρηναῖος, ἰπάϊςαίοΒ. [Ιἱ ἴβ ποὶ ΙἸκ 6] 
ἐμαὶ 86 ντὰϑ δὶ ἰμαὺ {ἰπ|60 τζοτο ἰηςἰπηδίϑ Υ σοι ἰοὸ 
δοαυδ. Ηο δὰ Ὀδοη ουἱ ἴῃ (6 βο], πιὸ δοβυβ 
ἯΔ8 ὑπ ογσοίηρ Ηΐ8 ἰγῖδὶβ Ὀοίοσο ἰμ6 γαγίουβδ ἰσίδυ- 
Ἴ2Δ14. Οτοιίυβ δηὰ οΟἴδοΓΒ, Ὠογαν ον, αβδυτηθ πὲ δα 
ΓΔΒ 8 ΤΟ ΟΝΟΡ οὗ Φοδῦδβ. Βδηλθδοῖ: “ Ηδ τηδηϊοϑι- 
οὐ, ᾿ὺ ποιὰ δρρθαῦ, βοηθ ϑΥΤΏΡΔΙΠΥ πῖτ Φοδιδ, δηὰ 
ΔΒ ἰΠποτοΐοσθ οι ρο θα ἰ0 ΟΔΙΤῪ ΗΪΐ8 σΓο85.") Ροῖ- 
8δρβ, ἀιιγίῃρ ἷβ Ὀδδγίηρ [6 σΓΟβ8, 6 ὈΘΟΔΠῚΘ ΤΏΟΓΘ 
ἱπθσηδίο Υ δοαυδίηϊοὰ π|ιῖ ΦοΒ08 ; δὶ 41} ουρηΐβ, 1ἢ)15 
ἴδοι ᾿ὰ8 ῥγοβοσυοα ἢΐβ Ὥδῖηθ ἰῇ δνογ δδιρ τοϊλθση- 
Ὁγδῆοο"" δου Ῥοίδν γὙ88 ποὶ ΠΟΥ͂, ἃ8 Πα "δα ρτγοιῃ- 
ἰϑοά, 1α Ὠἷ5 οἶδοθ: διηοίμον βἰπιοη ἔγοτα ἃ ἀἰβίδηϊ Ἰδαπὰ 
τηυδὶ ΒΟΣΥΘ ἴῃ Πὶβ ῃΪδοθ. Τἢ6 ὙΟΤῪ οἰγουτηδίδῃοο οὗ 
Βμηοη ΒΒ ΔΓ νἱσ, ἃ δ ΣΡ δηὰ δίοῃθ, δὲ (18 (ἴτησ, 
ἄγον [86 αἰϊοηίΐοι οὗὨ [86 ΘΟΙΏΡΘΩΥ͂ : δηὰ ἴΠ6Ὺ ἕογοθὰ 
πα, [δὲ ἰδ, [ΠΥ τοσαϊγοὰ οὗὨ μἷπι, δοοογάϊηρ [0 τω ]][- 
ἴδῦν ουδίομμ, ἢ 8 ϑβεγνίςσθ. ΕὉΡ ἴΠ6 τοῦὺ ἀγγα- 
ρεύειν, 8έὲὲ δΌονα, Μαίϊ, ν. 41, Ὅροι βυσὰ τοχυΐ- 
εἰοηβ, δο6 Τποίυοικ, Ογοαϊδιϊέν Ὁ ἰλδ Οοερεὶ Ηΐ- 
ἐτν (δστωδῃ), Ρ. 8656. ἸΤΔΟΠ ΤΩΔΥ͂ ἢδγθ Ὀδοη ἰδυϑ 
γί οἰ ΟΥ̓ ἱπιρτοββοά ὈΥ οχοϊϊθαὰ βοϊάϊογα πὶ μουΐϊ Ὀοΐπρ 
8 Ομ γίβιύδη (αγοίϊι8), οὐ ἃ βίανα (Μεγοτβ βυρροείὶ- 
ο). ἸΤνδαϊοη σοροτὶβ (μδὺ Ομ γίδὶ ῃδὰ βυμῖ ἰο0 (16 
ἐτουμὰ Ὀοηδαίῃ ἰῃ6 ἰοδὰ. [Ιζ ἰβ ροββίὉ]6 (δ 116 
σδρίδίη οὗἨ 6 Ὀαπά, 80 αἱ ἃ ἰαΐον ρογίοα ἀροϊασοὰ 
18 οοηγοσδίοῃ ἰὼ [86 ζαὶι ἢ, τῇ ὁυὸμ ΠΟῪ ἰουσμοὰ 
ὉΥ ἃ ἰδβοϊϊηρ οὗ ρἰΐγ. Το τοσραίηαοῦ οὗἁ [86 τδν, ἰΐ 
ποῦ] ἀρροᾶῦ, γ17ὰϑ βῃογί ; δηὰ (19 8 11 οῖγ (Π6 γϑᾶ- 
8ΒΟῺ ἩΔῪ ΦοΠη Ομ ἰμ6 οἰγοιπηβίδποθ. Αοοογαΐησ 
ἴο συδίοπι, οτἰ μι 418 σοσὸ ΟὈἰσοαὰ ἴο ΘΑΥΡῪ ἰπμοὶν ον 
ΟΓῸΔΒ (0 {π6᾽ ῥἷδοο οὗ οσοουίΐοῃ, [Οοιαρ. Ρ]υΐδγοῖ, 
226 δεγα πωπιὲπὲδ υἱπαϊοία, ὁ. 9: ἕκαστος τῶν κακούρ- 
ων ἐκφέρει τὸν αὐτοῦ σταυρόν. ἸΤμδὶ ΟἿΣ βανίουν 
οτο Ηΐ8 ΟἾΤΏ ΟΤῸΒΒ (ῬΓΟΌΔΟΌΪ {Π6 ρστοδίον ραγὶ οὗ [Π6 
ΜΑΥ), 8 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ βίαια ΟΥ̓ ΦοΒῃ χίχ. 17.---ὶ 5.] 

γον. 38. αοἸφοῖδα.-- μα]. πρῦρο;, ΗθΡ. 
ῬΡΛΡΟ, (δῖ ἴβ, ϑζιω, ἨἩ]δγοηγιιυβ ἀπ οἰβοτβ ΒαῪ 
1τὰἷδ ἢ οὗ ἜἽχοου 0 88 80 ἱογτηθα ἔγοτη (ἢ βἰςα δ 
οὗ οτἰμλΐηδ]β ̓ς Οὐ [26 ΘΟΒΙΓΑΓΥ, ἰἰ 18 τραἰπίδίῃοα ὮΥ 

ΦΙΜΝογοΡ: “Τηλς Βίηιοη δοοαριθ ἃ ΟἸτίβείδη [ἢ δΟΠΒ6- 
6009 οὗ ͵8 σΑττγίης 106 στοδα δη Ὠ[8 Ὠγοϑόηςσο δὲ (ἢ ἙσΤῸ- 

ΟΠ, ΠΊΔΥ ὃ6 ἰηΐοττοῦ ἤγοῃλ Μαδγὶς χυ. 21." ὅδο 8150 ΑἸζοσὰ 
δηὰ οἵ Π0ΓᾺ.---Ῥ, ὰ 

{[ΗἰἜἊογοη. ἴῃ Μαὶὲ, χχυΐ!. 88: “Οοιθοότηλ, οὔὐον ΚαεῈ 
ΟΑΣΥΑΒΙΑΣ τοοῦυΒ. Απαέοέ ἀν επμανι ῥαιροϑιἕφ46 Οαἰοιγί 
ἔοσιπι ἐπ σο δορά ἐδ Λάκάπι, οἐἐ ἐά60 δέο αρρεϊαξωπι 
Φ666, ζεῖ, ἐδὲ απ έέφμέ λοπιέπέθ «ἐέ οοπαίέμμι, οὐγυΐ,... 
ἐαοορναδέζί6 ἐπίεηργείαζέο εἰ τειοόηδ αὐρέηι ρορΐἑ, π 66 
ἑαηιέπ σόνα. ὥχίραεα ὠγτηι ὁπέηι δ᾽ 70γα8 ρογίαηι δηπξ 
ἐπ γείνω ἱγεποαπέμν εαρίία ἀαπιναίονγιπι, εέ Οαἰσανία, 
ἃ. 4. ἀφοοϊαίογεηι διήπϑεγὸ ποι 65.,".--- ΤῸ πηοίοηϊ Δὸν}5ἢ. 
Ομυϊδείδη ἰγλάϊοη [μ᾽ Αἄδιν ψδϑ Ὀυσίοὰ ἩΠ6γ6 186 δοοομὲ 
Αἄδιι ἀϊοὰ διιὰ του δμαίῃ, 18 650 τηδηϊοποά ὈΥ Οτίμοη, 
Τοτυ Πη, ΑἸ δηδϑίυθ, δὰ Αὐκυδι πο, δη τυτηφαὰ ἴο ῥτγαοί- 
δαὶ δοοοιιηῖ. Αυσυδίηὁο: Β. τἰρῳ ἐδὲ ἐγδοέμα οσἰέ πιορα ἑκα, 
ωδέὲ )αοοδαέ ασγοίμ8. Ὥτ. Ὑ ογάδυ ΟΣ Δ] ὀχζοσίσρ οἱ Θ0]- 
ξοῖμα (ἤἕοτι δ, φοζοί(, Ἀθηο6 ἃ γοϊέπο, δυὰ δ δδιιδϊ ἴτοτη 

1 τουπάη δ), δηἃ Ὀσΐπρδ τ [πὶ Θοπ ΘΟ. Ιοὴ Ὑ ἢ τὴ6 Ἀ}}} Οἐζ- 
θα, Φοεὶι. ν. 9, μοσο δοδθθδ δὲ ἰδ οδπιρ δὰ γοὐδδα ΔὟΤΑΥ 

οἴδοξγα, ἰδὲ 6 πδπι 
᾿ Οδείδιηϊν, 

ον 186 βοοοπᾶ βυρροδβίοη, πο τϑδϑδοῃδ ὑσγεδβοηΐ ἱδειη- 
Βοῖν68,---Ἰ. Τῆδι Οοἰχοῖδα πλθαηβ ἀζωϊ, δὰ [μδὲ 86 
ΡΪδοο ἰ8 ποῖ οδἱοὰ κρανίων τόπος, οἷδοο οὗ αζωΐε͵ 
δαὶ κρανίον, διωϊ --τ] ας ο ὯΔ68 κρανίον : 3. ἰμιδὲ ἰδ6 
8.κ}}}5 τ γο ποῖ δ᾽] ον δα ἴο 116 Ἐροὴ {π6 ρἷδοεο οἵ δχϑ- 

ΒΘΟΟΠα βιυρροκίιίου, ἰῃ6 ἰδία ογὐσίπ οὗ {Π6 πδσηθ, ψιΐοδ 
8 ποῖ ἔουῃά ἴῃ ἴῃς ΟἸὰ Τοβίαπιοης, Θοπ65 ἱπ, 1 ον 
να (ἷπκ οὗ 6 δονίδη τοοὰθ οὗ ὀχθουϊοι, δἰοηίησ, 
ἴῃ ὶ ἢ ἴμ6 Βοδὰ νὰ ἴῃ γϑὶ μαζί ἰπ)υγοά, νγὰ ραϊῃ 
βουβοί ἰηρ ἴο δυρροτγὶ ἰ86 ὅγβὶ Ἂχρίδηδθου. ἐ [᾿ 
που ϊὰ Δρροδν [μαὶ (οἰ χοίμα δα μοὶ Ὀδοὴ βοϊθοϊοὰ δ 
ἃ ὈΪδοο οὗ δχϑουϊίου {}}} ἃ ἰδίθ ἀδὶθ; διὰ (πδὲ ἰἤρη 
(16 τα] ον οὗ ἀφμίπμοῖα οοδδοὰ ἰὸ ὃθ οτωρὶογοά ἰῃ 
1Πδὲ γ8ὺ. [{ ἰ8 ποὶ υη]}1Π|κ ἱγ τδὲ. ρ 1111 εἰν. της, 
186 ρῥίδοα δὰ Ὀθθη Ὡδιηϑίθδθ, δὰ ποῦρ γοοοϊνοὰ (δῖ8 
ΣΡ ἀπιρὰῃ, δηὰ, ἰΐ '8 ροβθβὶ ὉΪ6, ὈΥ 'πὰῪ οὗ γοΐδσϑθιηοε ἴὸ 
115 βῃδρα. 

ΤΌςο ΟὨγδιίδη ἐγδαϊ οι 85 τοδὰθ ἰδ6 ροεϊοη οἵ 
Θοἱροίμα, το τγδϑ σοί δἰ ὩΪῪ πὸ ἈΪΠ, ὈὰΣ ΤΘΤΕΙΥ δὰ 
οἰεναϊοαὰ ρμΐδοθ, ἰο Ὀ6 ἰδεῖ οἵ “ Μουπὶ᾽" Οδίνασγυ, [86 
εἰϊο οὗ ἴ86 Οδυγοῦ οὗ [06 ΠΟΙ ϑορυϊοῦτο. Τῆι 
οδατοὺ 1168 πὶ ΐη [86 γν8118 οὗ ἰ86 ργεβαῶϊ οἱ γ, διὰ 
ἴῃ [86 ποτίἢ-γοβίογ αὐυδγίοῦ, [π᾿ ορροεϊου ἴο εὶο 
γίον, ἰἰ '8 ΔΙ] οροὰ ἐμαὶ, τὶ πουὺ τρλκίηρ ΔΕῪ το σῃ 
οὗ (86 ᾿ΐπο οὗ 186 οἰ τ 118, το ἢ τΔῪ Ὀεϊσης ἰο ἃ 
Ἰδίονς ἀδίθ, 18:6 οἷἵυ πουϊὰ αν Ὀθθ ἴὰ 1.18 ματί 
ΕΧΟΘΟΟΙΠΡΙῚΥ Β1081]}, ἰἦ τὸ βαρροθθ ἴθ ρὑγοβρηϊ ἐἷ- 
ἰτἰοΐ οὗὁὨἩ ἴὴ9 Οδυγοὶ οὗ 186 ΗΟΙΪΥ Βορυϊοῦγα ἴὸ δδτὸ 
Ἰαΐη ουἱδίαθ ἐῃ9 πα|]β.0. Βεῖΐ, ἴῃ ΤΟΡΙΥ, ἰτ 18 αϑδοτίοα, 
18δὲ 8 ΟἸΓΥ͂ ΤΩΔΥ ΘΔΒΙ]Υ ὈΘ6 ΒΙῺΔΙ]1 ἱπ δοῦλδ αὐδείογθ, διὰ 
οχίθῃα ἰη οἰμβοσθ. ΤῺο ἰδοὺ 5, ΦοΓΌΒΑΙοσα το τῶι 
ουΐ τοῖο ἰοπαγὰ (μ0 βου β'ὰθ. Αραϊπδὶ [ἢ15 ἰάθη. 
ἰϊγ 186 ΤΟ] οπίηρ ὕᾶγα βροίκο ἀθοϊ 6 6}]γ :---ΟΒΙΣ- 
ΒΟΝ (Βιδιίἐοαὶ ᾿ἰρδεαγοΐει, Βοβὶ. δά. 18δ6, τοὶ]. ἱ, Ρ. 
401--418 ; το], 111, 2δ4--268 . δηὰ δσμο ὕηιίεγειοῖλμη- 
έη, Β41}16, 1847); Τιτυβ ΤΌΒΙΕα : ΘΟ᾽οἰσοίλα, δι, 
δ] θη, 1861, ὑ. 224 δΓ ον ἰδμ6 ἰἀΘΏ ΠΥ δτο-- 

ΟΠ ΣΙ) 10) Γϑργοδοὶ οὗ Ἐσγρί. 80 ὉΥ οἷν ὅοδιηδ δὲ σοῖξο- 
188 6 δῆδπιθ δηὰ ριυ οὗ δ νδὲ γοϊ δα αιραν' ἴτοτι ἴδ9 
ἴ5γδοὶ οὔ Θοᾶ;: δηὰ ἴδβοτο τὍῶῶ Ηἰ8 σα, ἴοΥ δ οοδβαπεοτγεὰ 
ὉΥ ἴΠ6 οζοδδ. Βδιῖθοσ δγ ἰοἰομοὰ.--Ῥ, 8. 

5. [80 δἰοο Ἐοϊδηά, δβαέφη. Ὁ. δδῦ, Βευκοι, ὝΙοον, Ἐπ, 
Μόνον, Α. ΑἸοχομάοσ ΤῊΘ ομποδεσα οὗ ΑἸίογά δηὰ οπὶβ- 
ποτῖίῃ, ἰμδὲ Ὧ0 δβυσῃ ΜΠ] οἵ συοῖκ [5 Κοονγῃ ἴο δτὸ οχίϑοὰ 
(οοτρ. Βιδη ον, αϊδεέξπια, Ὁ. 454), [8 δὰ] ταὶκὶ ἰπ υἱοσ 
οἴ ἴ0.8ὸ ΒΙΠΥ δηὰ το ΚΥ σμλγαοῖοῦ οὗ Φογοεδίϑαι δὰ [ἰς υἱεϊοὶ» 
ἴγ. Ἐν ἰἀοη 885 ἰὸ ἢ ΚΊΒ6 ἈΠἔΕΡ Οδεοὺ,"" ὅετ. χχχὶ. 
89: Κιδὴϊ δοὰ πἰτ Οοειῃ, το Ὦ δὴ πὶ ἰουϊ τὉ9 
εἰἶγ. ὙΥΠΠαπι8 (Ποὶν Οἷέν, 11. 440) δὰ κδδὲ 186 τοεὲκ 
οἴ (ἰδίνασυΥ ᾿νλδ γδγῖ οἵ δ {π||6 δβινοὶ! οἵ το ατουηὰ ἰοττοΐηξ ἃ 
δοιῃον δὶ δυγυρῖ ὉΓΟῊῪ 05 ἴΠ9 Ὑγοδὲ δηῆ δουϊλ δἰἀδβ, π ἰςὰ 
που]Ἱὰ δὔδουτάὰ 8 σοῃηνθηϊίοηΐξ δροὶ Τ0γ ΡΌΝΙ|Ο οχοσυῖοι, 85 ἰὲ 
ν 85 δ ΠΟΙ ΘΉΓΠΥ οἱοναῖοὰ ἰο Ταΐδ0 ἴδ6 δυβθΈγοσα δῦοτο ἐδ9 
κασί πα ἐτονὰ ---, Β.} 

{ [Τ}8 ἰ6. Βαγάϊν οὗ βυδιοίεηϊ δοοοῦσπὶ. ὙΠ ΟΧΡ' δηαίίοα 
οὔ δοοπιο δρρυδιβ ἴο [10 ΨΦΙΥ͂ ἀου [Ὁ] ἴον [ὮΓΘα τεδδοῦς: 
1, ΤῊ πδῆο σουϊὰ ἔποι Ὀθ ποῖ ἴ89 ῥ͵ἶδοο οἵ ἃ δεῖς (τύπος 
κρανίον), 51}}} 1688 8 δίεἶξ δἰ τ ρΡΙγ, δα ἰπ 106 ΗἩοῦγον δὰ ἰὼ 
ἴ9 Θτεοῖς οὗ βὲ. 1υκὸ (κρανίον), Ὀμξ 86 ρ]δοο οἵ εἐξυΐζε 
(τόπος κρανίων); ἃ. ἰΒ6τ6 ἰδ πο τοοογὰ δὲ ὑ8μ6 ον δὴ 
δροοίδὶ ὑΪδοὺ ἴω μι )ς οχϑουιίοη : 8. 1ἰ [6 ΟΧΙΓΘΙΠΟΙΥ ὨΠΉΚΟ- 
᾿ν θὲ 6 το τηδη, Κὸ Φοϑορὴ οὗὔ Αὐἰσηδί δα, δου) ματὸ 
Κορμὶ δ μαγάθῃ ἰῷ δβυσἢ ἃ μἷδοθ (Γ [0.9 δορυ]εῦτο οὗἨ (Ἀγίας 
ὙΓ8 ΠᾺΡ ἴ86 οἶδοο οἵ ογαοϊβχίοι, δον χίχ. 41).-- Ὁ δ.) 

10ΑΧ41|δὁ0ὼ ον Ἄτιδον, λξοόῦαυ Βόνδκ, τε Ακτὶ ἈἘ’ 
Χο, Μετεε, ΕπΑῖν, Β.ν. 0. Ανρκεῖσε: 7.6 δύ οὗ ουγ 
1οναὰ ὡρὸπ λ6 Κανίλ, Ν ον Ὑοτῖκ, 1866, ἢ. ὅ00 5δη4.. Δμάή Α«- 
πΟΙὮ, τὶ. ἰὼ Πογσοσ Αἰ πον ἰορασι ί,α, νοϊ, ν. ϑυὶ ΝΜ τ δότὸ 
(86 τυδάον ν}}} δηϊ 8 ΕἸ ΤΠΒΑΤΥ οἵ [58 ὍΠΒΕΊΡΝΙ ἈΓΕΏΠΙΘΒΌ 
ΟἹ Ὀοΐὴ εἰοε οὗ ἴλ 6 ᾳπορβίίου τὶ ἢ δρεοὶδὶ γοίδγε ο ἴο οδίδ- 
δυῃ δηοὰ ἯΙ ατδ, δ 86 ΟὨ οὗ Ομ ίοῦδ οὗὐἠἨ [86 ορροεδίιθ 

ι 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥΙ. 82-δ6. 

ΚΑκΙιτΟΝ ΒλύμΕκ: Ῥαϊζάείέπα, Ὁ. 86 : ΚΚΟΒΟΙΣ : 616 
Οοἱγαίδλαα δίδω, ΟΟταραῦο ΕἙἈΙΕΌΠΙΚΒ: 1. 6. Ρ. 187; 
ΒΟΉ ΒΕΕΥ [1 οἷδα ἐπ ἀαε λίογσεπίαπά, το]. ἰϊ. ν. δ08 
8.1; σεῦ! 72 : οογιδαίδη, Ὁ. 96; Κπανστ: ἀἷ6 ΤΌρο- 

. σγαρλὲδ “εγμδαίοηιδ, Βουῃ, 1840, ᾧ. 280.5 Ὕοιντ: 
᾿Ἀεῖδε ἐπι ἀαϑ σεἰοδίο ζαπά, ϑιαιιραγί, 1849, Ὁ. 88, ὑγὸ- 
ΠΟΌΏΘΟΒ ἴῃ ἔλνονῦ οὗ ἰδ ῬΓΟΌΔΌΪΙΠΥ οὗ [86 ἰἀοηθ ἐγ 
(πιοτα υπάθοίϊ ον ἴῃ εἷα ποτκ “ ὑἱεγμϑαΐενι,," 1,εἰρσίᾳ, 

.18δ1.) ΒΕΒΟΘΕΕΝ ἰ8 ἀοοϊἀοα ἴον {6 ἰάφηιγ, ἴῃ [}6 
ἰτϑοῖ͵ 2] αυΐμα ϑοδορᾷιιε, ἀεγ Ελτον μπᾶ τ β μυθᾳ 
εν Ῥέϊσον ἕηι Αἰίεπ πὰ λίδιιοπ, ὕεγυδαΐοηι,͵ Ἰ,εἰρεῖν, 
1804 ----ἰ 10 ΤᾺΔῪΥ Ὀ6 αυἰΐο ἐπα δογοηϊ ἴοὸ ἃ Ο τ βίϊδη 
ἩὮοτΟ ὑΠμ6 Ρ͵δ6ο οὗὨ οχϑοιίίοη, ἀοἰμοίμα, δμὰ ΟἸγίβι 8 
στανο, Ὑ6ΓΟ, ἱπαβιγθ ἢ} 88 (86 ἵππιῖὶ ἢ οὗἩ (ῃ6 ἀΒρ6] Πίδ- 
ἸΟΥΥ͂ 18 ποῦ ἀορομάθην Ὅροι ἰμ6 ἰγϑαϊ 008 τορατάϊη 
ἐ86 οχίοσῃδὶ δὰ 1068] οἱγουχβίβδησοϑ ἰῃ (06 18 Δῃ 
ἀραίῃ οἵ 96δυ6.. Βαΐῖ, ονθεϊοοϊκκίηρ ἰδ6 ἔδοὶ ἐπδὶ ἰσὰ- 
ἀἰου ἰ8 οἴϊοῃ ΟΡΊὮΥ οὗ δἰἱϑηϊίου, ἰἢ 6 ΓΘ ἃΣῸ 4]} ροϑ- 
ΒἱὍ16 φοβίνο γεβϑοὴβ ἰὸ Ὀτγίηρ ἔογπαγὰ, ὙΠ τὸ 
βιου]ὰ βοοῖς σοϊχοῖμα δὲ ομδθ, δῃα ΟὨΪΥ͂ ἴπ 6 γ6, ἩΠΘΓΘ 
186 ἰγαάϊίου τοργοβοοίθ.Ό Νοίϊμον {πὸ οἱ ποῦ] ΠΟΥ 
ἐδ ΠΟ ἢΔ48 ΔΙΗΥ͂ στουπὰ ἴον ἀουδίησ [06 ΘΟΙΏΙΩΟῺ 
ορίπΐου τορατάϊηρ 6 ΗΟΙΥ βδρυ οῆτθ." 

ΤΏ [Οἱοπίηρ Τοιλαῦὶς ΔΡΡΘΔΓΒ ἱπηροτγίδηϊ :---ογ6- 
. 

υἱοσσα. Κοτγία, ἃ Θϑυδη ὈσΘΟΚΘΟΙ]οΥ, 80 Υἱοὶ δὰ Φ ττιβδί ὁ χα, 
Α. Ῥ. 1188, δὲ ἰὴ δᾶτηθ [{1η6 τ ἴΠ6 Ἰοδττιθά Ῥοοοοῖζο, ἯΔ48 
100 δνεῖ πη ἴοοϊ 8 δίδῃὰ βδιδίηϑι [ἢ 800 ἰάἀ Ε Υ οἵἁ 
(8)6 δροῖ οὗ ἴπ 9 ἨΟΙΪΥ ΒορυΪςῦγο τ] [86 ῥΐδοθ οὔ ἴδ οτγαοί- 
Ὥχίου δῃηά μὴ ἀν ρθη οὔουν [οτὰ, Το ἰδίϑ Ὅγ. Βοδίμϑοῃ, οἴ 
Ὁπίου Τπος]. βοτπίμδεσυ, Νον, ὙοΥῖκ, δίγοηαὶν ὀρροδβοᾶ [ἢ9 
οἷά ἐταάϊίοη, διὰ 1 γ8 ἀΟὟ ἢ (Π9 χΘΏΘΓΙΑΙ ΒΊΡΟΙ 1ο "τοδὲ δ)] 
οοοϊοδἰαδιίοδὶ ἐγβά 0 τοδρθοίίης [86 δηεϊδης Ρ]Δ668 [ἢ δηά 
διουπά δοτγυδδιεπι δα ἐπγουσηους ῬΑ] δι πο ἐθ 9. πὸ φαΐιδ; 
ὁχοορὶ 838 [ΔΓ δϑ [ἴ ἰ8 δβιιρροτίοἃ ὉΥ οἰγδυτϊαδίδηοοθθ Κπονσῃ 
ἥἤγομι ἴδ 6 Βοηρίπγοθ οΥ ἤγοτῃ οἴμοῦ ἘΟΕΡΙΡΟΓΕΥΥ͂ {ΕΠ ΠΟΟΤ 
Βι δῖ. εοδοαγολοα ἐπὶ Ῥαϊζεοηξίπα, οἷο, ν0]. 1. ̓. δηὰ {{|. ». 
(δ: οὔ ἰ8ὸ ἰαδὲ Βοδίοη οἀὐϊιίοη, Οοιηρ. δ'δὸ απὸ Εξκου- 
ΒΟΝ, δῖ. ὦ ἴῃ Ἢ. δι} Φέσέἑοπανν οΥ ἐλ6 ἰδές, 
σοὶ. ἰ. Ρ. 1028 .44ᾳ(Ἱ. Ετττεκ, ὙΙΝΕΒ, ΒΛΕΤΊ ΤΙ, ΒΤΑΧΙΥ, 
διὰ Ἐττίσοττ, Ἰοᾶνο ἴΠπΠ6 τηδιίον ἀοπυτᾷα!.---Ρ, 8.} 

Φ [Ὁοπιρ. δἷκὸ οὐ ἘΠ βᾶπιθ δίἀθ ΟἸΑΥΒΑΌΒΒΙΔΝΌ, ὙΠῸ 
Ἰοἃ ἐπ ὙΔΥ ἰπ 1}}8 σο πα ΓΥ [ἢ ἃ Ρ]δηδί]6 ἀοθίεποο οἵ ἴ86 οἱὰ 
ἐτδάιτίοη, τοϑδοηΐης τνδί Υ ὦ »ηἱογὲ ἴῇδι ἐπῆο ΟἸ το 809 
τηῦδὶ πᾶνὸ Κποόνῃ ἴσοτῃ [86 Ὀσρίπηΐϊηςς δηὰ δου ὰ ΠΘΥ͂ΟΡ 01». 

Ἐ ἴ6 ρἰδοοϑ οὐ ΟὨγ 5. 8 ἀθδῖ! δοὰ Ὀατίδὶ (7}ὐήπόγαίγ6 α6 
κατ ὡ “6 μραίοτη, Ῥατὶθ, 1811): ΤΊΒΟΗΕΝΘΟΣΣ (οέδθ ἐπ 
ὅόοη Ο ΓιοἰρΖίς, 1 γοϊ, ἱἰ, 17 Δ): από, ΕἼΝΙΣΥ (Οη, 
ἐἱλὸ Δί ὁ ἐδλὸ Ποῖν ϑορωζολνγα, Ἰωομάοη, 1847): ΟΥΙν: 
ῬΒΙΜΕ: [Ἐπστπ (ὑδγϑαζοτα, Ἰ,ουάοπ, 1861): 6. τη Δ Μ8 
Το Μοὶν Οἰέν, Ἰιοπάοπ, 1846: 34 εἀ. 1849, 3. νοἶβ.). Ὧγ. 
ἰκτά οὔ Μαῖϊ, χχυῖϊ. 88 ἀο69 ποῖ πίον πο ἴΠὸ πιοτίτ8 οὗ 
ῖδο ᾳφηποκίίου, θπὶ ρίνοβ [ἐ δα δἷ8 ορ᾽ αἱ ἐμὲ ὙΥ [1808 “ὁ δ68 
Τηδῆῖο ἃ ΥὙΟΓΥ͂ δΊΓΟΠΙ 6830 10ὉΓ [08 ΘΟΣΙΏΟΠΪΥ τοοοϊ γϑα αἰ οἴ 
Οδἰ ναγΥ δηὰ ἴμ6 βορηδῆγο." Το ᾳαρδίίοῃ [5 οὗ {{||10 ὑτβδο- 
σοὶ ἱπιροτίδποο, ΤῊ πιδίῃ δικυμηοης ἰῃ ἴδνοσ οἱ 186 
Ἰάοηςὶς ἀοτίγοά ἤτοι ἔο ππϑτοόκϑη ΟἸισίδιίαη τγβ 0, 
Βυΐϊ νὰϊ]6 π͵ϑ δῖθ τοϊυείδηϊς ἴο ὕτγοικ τὶ 6 ἰγδ [το οἵ 
δυςῖ οχῖοηϊ, [6 [6 τορυχηδηΐ ἴο δοπηὰ (γίδι δη δ ] πρ ἰο ὕ6- 
ἔοτο. τμδὲ ἃ δροΐ δο οἴὔϑη ρῥγοίβηοὰ δηὰ αἰδρτβοοὰ ὉΥ {16 
τηοδῖ ὉΠΎΟΓΛΉΥ δΌΡΟΥΘ 018, ἱπιροϑίατοδ, δηἃ 4 δῆγυΐδ οἴ 
ΟὨ τ ϑεΐδη δοςοῖβ, δ 0114 ὍΘ δοίη 18:6 δλογο δροῖ ὙΠ ΘΓΟ 
[8δο βανίουν ἀϊοά ἔυτ ἴ86 δ[Π8 οὗ ἴ)6 τόθ Αἵ δ] ονυδηΐῖδ [ἢ9 

᾿φϑδε ΟΩΥ οὗ γα! Πο [πὶ δ Οἢ 8 6186 [6 ἠοῖ δὼ ἱπηροτίδηϊ 85 
τοσϊηϊδ πο Ὁ ὙΠ Αππ8 ππθη δῸ6 δγπιθ ἐπα “186 ογοάϊξ 
οἵ 6. σοῖο ΟΒαγΟ; ον δθοθη Βπούγοᾶ ΑΓΒ [8 ἴῃ δοτηθ 
τοϑδδυσγο ἱπγοϊνοὰ ἰῃ 18 γογϑογγ." ὉΤμὸ ΟἸτ βείδη ΟὨυγο 
ποόγοῦ οεἰδ πιο ΤΑ ΡὨἶσ41] ἀπά ἰοροχταρ ἢ !ο 81 δ} ΠΠ|νς 
δοὰ ᾿Ἰοδνοβ ἴΠ6 αποδίίοη οΥ̓͂ ἐν) 6 ΠΟΙΥ͂ ρ᾽δδθα ρθη ἴο ΓΤ οὐ! ἰ- 
εἴσι. Ὑπὸ Αροβίῖ95 δηὰ Ενδηχζοὶ δὴ5 ὈΟΓΘΙΥ͂ Δ]}0 46 ἰο 89 
Ῥίοοοσϑβ οὐ Ομ τίβΕ 8 Ὀἰγίμ, ἀθαῖῃ, δη ἃ γοβΌγγεο  0ῃ, ΤΟΥ ἤχοα 
τηοῖν οΥϑϑ προ [Π6 γτοϑαῖ ἴδοίδ [ΠΟ ΠΊΒΟ᾽ Υ θα, δ ἀ πογαδέρροά 
4Π6 οχδιιοε Βαυϊοῦν ἢ ἤρανθη, τ ἤοτο Ἦδσ ᾿ἴνοβ ἤυγ νοῦ. [{ 
ὙΓ{88 ΟἿΪΥ κίηοο ἴῃ 9 ἀθὸ οὗ Οοπείδητίηθ. ἴπ ἴ[μ6 ἔυπσι ὀΘη ΤΥ, 
{Ποῖ τῇσπο Ἰυς81{Π|68 610 δϑυβοὰ πη [89 βουνίοο οὗ δῃ δἰ πιοϑί 
[ἀοϊαῖγουιβ δυρογδι 9 π, γος ποῖ ψίιποὰυὲ οοητ ποθ ρῥτοῖθοῖ 
ΥΩ πιβΌν οὔ (89 τυῖϑοδὲ δηὰ Ὀθ8[ τδ οἵ ἔδ9 Ομ το, Ετοπι 
Ὧι6 Θοακρυῖβ 80 τη Πο ἢ ΟἿΪΥ Δ ΘδΓδ τ ΠΠ} οοΥΔΙ ΠΟΥ 85 ἴο ἐπ 0 
Ῥίδοο οὗ [89 ογυοίδχίοπ, μαὶ 11 νγ88 ουαἱ οὗ ἴδ6 οἰΐγ, Ἀ{δίς. 
χχυ]. 11: Φο8η χίχ. 17: δορ. ΗθΌ. χῇ, 19: γοῖ ΠΟΔΣ [86 
οἴνγ. σοιη χίχ, 20: δρ ΠΕΡ ΠοδΡ ἃ ᾿δογοῦχ γα, 86 ΤΩΔΥ 
ὍΦ ἰπΐοττοὰ ἴτοσι Μδικ χυ. 29: δηὰ (πδὺ [πὸ δορυ ΓΟ δ 
πραγ ἴη6 τἷαοο οὗ ἴπΠ6 ογπεϊδχίοη, Φοθπ χίχ. 41, 'ῃ δ ρατάϑῃ 
δοὰ ον ἰη ἃ τοοῖ, Μαῖξ χχυί!. δὺ δηὰ [ῃ9 Ρᾶ.81161] ρ88"» 
βεσεῦ.--. 5 

δὶ 

τοδὶ Ῥγοάϊοί (χχτὶ, 88--40) (μαὲὶ (6 οἱ Βμου!ἃ ἴῃ 
ἔαϊαγο {ἰἰπιοα ἐχίθηα Ὀογοηὰ ἴπ6 που Μ8}1 (16 5860. 
ομὰ ν»Ὰ}}}, ἀῃἃ δῃο]ο86 Οἷ δεαὺ αὐτοῦ, οὐ ἰῃ6 ἸΘρ6Σ. 8 
81}, δὰ Οἱθοαὶ ἀοδίι, ον (86 Η}}} οὗ ἀθαίῃ (οἱ τοδῖ- 
ἱηρ, ρτοδηΐηρ). ΤμΘ μοβίοη οὗ ἀδγθὺ οδῃ ὁουτθ- 
ΒρΡΟΠα ΟὨΪΥ͂ πὰ ὕπαον Βοζοῖδα, δπὰ (16 ροβιοη οὗ 
Οοαὶῃ οὐ ὕρρορ Βεζοίμα, σιμβοσο ἀοϊροίμα ΓΟΒ6. 
Βοίδι οὗ ἴ1μ686 εἰϑυαι! ο}8 σοῦ δῃοϊοδοα ὉΥ Αρτίρρβ, 
88 ραγίβ οὗ ἰῃ6 ὨΟῊ ΟἰἰγΥ, δηα ᾿ΑΥ ̓ ηβίἀ6 ῃ6 ἰῃϊτα ν78]}, 
Ετοῖὰ ἐδ οοηῃίοχὶ πὸ δα ὑπαὶ ααγοὺ δηὰ αοδίἢ 
ΓΟ ὉΠΟΙοΔΏ Ρΐδορϑ, Ὀυϊ, θοΐπρ ταθαϑυγοα ἰῃ τ ἢ [89 
ΒΟΙΪΥ οἱΐγ, Ὀδοδιηα βδηοι δοα. Τθαὶ [86 ἀοδίἢ-Ὠ}} οὗ 
Φογοχηΐδῃ ἷβ ἰάθη τοι) τὶ [μΠ6 ΟοΙροίδα οὗ [6 Ενδῃ. 
Κα ἰβίβ, 18 τῶογο ἤδη ργόραῦϊθ6. ΤὮῺΘ τ8]} οὗ Αρτίρρα 
Μ85 0} δτουηὰ Βοζοίῃα ὉΥ̓͂ Ηογοὰ Αρτίρρα, ἰδ9 
εταπάδου οὗ Βογοὰ {Π6 ατγοδϑί. 

Ιῃ -οοπαυσίϊηρ [Π]8 ΘΟΠΊΓΟΥΟΙΞΥ, ἰδ6 ΓΟ] 
Ῥοΐπίβ βῃουϊὰ Ὀ6 Κορὺ ἴῃ πιϊηᾶ: 1. ΤῊδΔι ἰθοβο τ ὴ0Ὸ 
ΟΡΡΟΒ6 ἴδ ἰἀΘΠΕΣΓΥ Βανα ΠΟΥΘΡ ροϊπίδα οὐἵ ΔῊ ΟἾΒΟΡ 
δἷϊο ἴον ἀοἰροῖμθα. 2. ΤῊ ἰδίΟΥΥ οὗ ὑπὸ οΟἱνγ οὗ 26- 
τυδαϊοτη. [10 μα8 Ὀ6θ ὑσγογνϑά (δὶ ἴῃ οἰΐγ, αἱ ἃ Ἰαΐδὺ 
Ροτίοα, οχίθη θα σοῃβι ΘΓ Ὀ]Ὶ ἔγοιῃ βου πουϊπαγὰ 
δα πον -ποδι τσ, δηὰ {μαὺ ἰῃ6 ἰμἰτὰ π8]}, οὐ γ)8]}} 
οὗ Αγτῖρρα, οποϊοδθὰ οἱ ἐϊιϊ5 βἰάθ ἃ ρίϑθοθ οὗ ρτουμὰ 
Ἡΐοὴ πὰ Ηἰϊμογίο Ἰαΐῃ ουϊθίάθ ἰμ6 οἷγ. 8. ΤΊ 
Ὠἰδίοτυ οὗἨ (86 ΠΟΙΥ ὈΪδοοθ ὑμοτηβοῖνοθ. .ὄ 1ὑ 883 ΠΟΥΟΡ 
Ὀθοη αἱδργονθά, τμδῖ, δοοογτάϊηρσ ἴ0 [89 ἰοβιἐπιοηΐο8 οὗ 
Ἐπδβοδίυδϑ δηὰ ΗΪΘγοΉ την, ἃ τηΔΓὉ]6 βίδα οὗ Υ συ Β 
ἀοβοοσαίθα Οἀοϊρζοῦδα ἔγοτα ἰ86 ἀδυβ οὗ Ηδασγίαῃ ἰὸ 
ἰδοθα οὗἨ Οοπδβίδηϊηρ, ἰο ργουθηὶ ΟὨ τ βδη5 ἔγοσηῃ τὸ- 
βορίάηρ ἰ0 [86 ΒΟΙΪΥ͂ ὕΪδοο: δηὰ ἰμδὲ {Π|8 ἀπ βἰ παν 
ἀΘΒΘΟΓΔΙΟΣΥ Σρομυτ ΘΗ 183 ἔοττα {6 οΘομῃοοίίηρ' ᾿ἰηἰς Ὧ6- 
ὑπο ἴδ6 ἀροβίο!ο ὑγδα οι δπϑπὰ ἰδ6 ἐπα οὗ Οοῃ- 
βἰδπίίπο (Κγαῖδ, ἡ. 172). 4. Α ὄἀϊδιϊποιΐοη τσὶ ὍΘ 
ἀγάγῃ ὈουΘΟῺ ἰδ δἰδιοτλοηίβ οὗ ἰτδα τ οη τορϑγαὶ 
[86 ΒΟΙΥ͂ ΡΙδοοβ ἴῃ ζθηογαὶ, δὰ ἐμὸ ἀοβογί ρου οἵ 
Βροοΐαὶ ρμοϊῃίβ: δῃὰ ἱξ ἷἰβ δἃπὶ ΘΥΤΟΏΘΟΙΒ ΘΟΠΟΙ υδίοῃ, 
πο τ οηἰοτγίαϊη ἀουδὶβ ἱπρ 80 ἔοττηον, Ὁ6- 
6δ80 ἀοαδίβ αἰΐδοῦ ἐμοιηβοῖνεβ ἰο ἰμ6 Ἰαἰζον (Κταδὲ, 
ΡῬ. 384). ββοδυ τοργοϑοηὶβ ΟοἸ χοίθδ 88. 8 γοοὶεῦ 
μαχεῖ, τοι τοθο βιγαίρῦ ὉΡ οὐονῦ αρϑἰπδὶ [86 οἰ, 
αν Ωρ 8 Ὀγϑοϊρίϊουβ ἔδοθ ἰονγατὰ ποῦ δηὰ δαδϑί, δηὰ 
ΔΒ ἴῃ {18 ἨΔΥ ἃ ἰκϊπα οὗὨ βίαρε, Ἔοχροβϑρὰ ἰο 18:6 Θγ68 
οὗ 81} 16 οἱτγ᾽8 ἱῃῃ δ Δ (8. 

ΑΒ τοζϑρὰβ (86 Ῥέα ἀοίογοεα, οΥ Ῥία ογμοὶξ, οὐ ἴ89 
ΤωοτὰΒ τοδὰ ἔγοτῃι (6 Ὀγϑίογίυσα ἴο αοἰσοίδα, τθ- 
σα νγδϑ ἢγδὶ τηδᾶθ οὗ 1ὺ ἴῃ [6 Τουγίθθηϊ ΘΘΏΓΙΣΥ 
{πτεῖν 168. Τὴ γτϑὰὶ ῬΔΥ ἰγοὰ ὉΥ͂ οὖς Ἰοτὰ 
τοαϑὺ δᾶγο Ἰαΐῃη ΒΟ ΉΙὶ τηοτο ἰ0 ἰδθ βουΐμ. 
Βγδυῃθβ βἰδιθιηθηῖ, [δαὶ [19 ὙΑΔΥ νὰϑ δρουξ δ 
ΒουΣ8 παϊκίησ, ἰβ ἱποουτοοὶ : ἰδ τῶ ὙΘΓῪ σαυ ἢ 
βιογίογ. 

Οη ἴ{ αἰβοούοσυ οἵ {ἰ{πθ ἸΙΟΙΥ στοθβ ὈΥ αὶπὶ 
Ἠεΐομδ, [86 Βαβι τα ογοοίθαὰ οὐ αοἰσοίμα ΌὈΥ ΠΟΥ, 
δηὰ 186 ῥγοβθηὺ Οδυτοῦ οὗ ἰ86 ΗοΪΥ ϑορυϊοῆτο, οοὰ- 
811 [8Ώ886 ΟΒυγοὺ Ηἰβιογίθα, δὰ πονῖ8 οὗἉὨ ἴγαυοὶ ἴο (ἢ6 
ΒΟΙΥ ἰδηὰ. ἸΤὴθ σθηίτα!-Ροΐμῦ ἱπ (6 Ὠἰβίοσγυ οὗὨ 8 
Ηοῖὶγ βορυοῖγο ἰ8 ἐπ Ογυβδάθθ. Ὀσὺ {86 ἴδοι, ἐπδὶ 
1ἴὴ6 Μομπδιλιηθάδῃβ 81}}} ῬΟββ688 116 βροῖ, 8 1688 Βαά- 
παρε Σ ἴπδῃ (μὲ ΟἸ τ βιδηι θοοὶβ οοηἰθηὰ δπὰ βρης 
ΟΥ̓́Θ᾽ ἴῃ ΠΟΙΥ͂ ὈΙΔΟ6Β, (μαι (μΐ8 οοπύοηίίοι χανο Οοοδ- 

[Οὐ δοοῦται ογ Θοαῆ, ΓΙΣᾺ ) ἴδο ἐλ Βοίπᾳ δά ἀϑὰ ἴο ϑυῃ- 
ποοῖ 6 Ἡοῦτγον ρϑγο19 οὗ τηοϊοη,--- Οοαέδλαλ. Οοδοηὶυϑ 

ἀοτῖγοα τὲ ἴγοιι ΠΣ, ο ἴοιο, οὐ ιθΟ, ΔΒ ἃ (ΟὟ. Ἡδποθ 

δἷἶδο 6 ἱραπαίδιίοη οὗ [9 Ταγζυσα (06 ἀεί γ᾽ 8 ροοῖ, ΤῺΘ 
Βγτίδο, οὔ ἴ886 οἵδε δἰδηά, 48 ἰδγοπιΐο, 0 ἐλ ὀηεέμπ ποῦ, 

Ῥεσθδρθ σεδάϊηρ Γδὶἃ--Ρ. Β.] 

Φ [“ 17 80 {{[4] οὔ ἴ ὁ Τιογά γ85 δὶ [ἢ 9 Ρ814.90 οὗ Ἡοτοᾶ ΟἿ 
«ίουπξ βίοι, Ηο οουἱὰ ποῖ δδτῷ ρμϑϑβοὰ δυὺς ἰδ Ρέω οἶἷο- 
ΤΟΘΩ," Απάγον δ], ὦ Ρ. ὅδά ΡΒ] ᾿ - 
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βίοῃ ἰδίεϊγ ἰὸ ἃ ὈΪΟΟΥ πᾶσ, δπὰ ἐμαὶ {πὸ βϑυρογδίξ- 
ὕουβ ἀδορρίίΐου οὗ {πΠ6 ὨΟΙῪ Βαβίογ- ὅγο ἔόστωδ {16 οἰίοῖ 
αἰϊγαοιίου οἵ [Π6 ἔδραϑὶ οὗ (ἀοϊροίδδ ! 

γεν. 84. ὅδνο Εἶτα ἴἰο ἀσίηϊε---ς Ὀοοδηθ ἃ 
ουβίοιῃ ἰπ Ἰαίαν {ἰπ|68, ΔΠΟΩ ἴμ6 Φον 8, ἴὸ μῖνα ἴο 
18οθθ ὙΠῸ το ἰοὰ ΔΎΘΥ ἴ0 ἐχοουτοῃ ἃ βιυροίγίης 
ἀγαυρηὶ (ϑγηοάν, 6:  εἰδιοίῃ οὔ Μαγὶς χυ. 28: 
ἘΠ ΘΟ ΟΡ, 141). ΤΏ ἘδΡΟίηΒ σομβίἀογοᾶ (ἢ ΐ8 ἃ οὐ 8- 
ἴοτπι ΟΥ̓ ΒΟΙΥ πιϊ]άμοβα, δὰ ποιὰ στουπὰ ἰδ ὑροὰ 
Ῥτον. χχχὶ. 6 [“ δυοάεμηί αὐ εμρρίϊοϊμηι οαρὶ δ }ο- 
ἔμηι ἀδὠεγμπέ, τῖσις ἐλεγὶδ πὶ Ῥοσμῖο υἱπὶ, υἱὲ 
ἑωγδαγείων ἐπί 67ωε, δἰσωξ αἀἰοϊίωγ ; ἀαἰό δίοεγαηι, 
οἰ0.. - [θὰ (06 ἀδγβ οὗ ἰδ ΟἸμγίβιϊδῃ παδγίγτβ, ἰὶ 
ΒΟΙΛΟ 165 Παρροηρα (μα δἰγαλαῦ ἀσὴη 8 6 ΓΘ διἀμΐτν. 
ἰδίογοα ἴο [86 οοπάοτηηοα οἢ ἱμοῖν ΑΥ ἴἰο Ἔχοουϊοι 
ὉΥ ἐτϊοηὰβ δηὰ Ὀγοί το ἰῃ ἰῃς ἐδ ἢ το δοοοηρδ- 
πἱοὰ ἰΒοπὶ (Νεδηάογ, κόση «εδι, Ὁ. 751). 11 οδη- 
Ὡοΐ Ὀ6 Βόοτῃ ἴο ἴδνθ ὈΘΟῺ ἃ Βοπιδῃ ουδίοι, Ναν- 
ΘεΊ6 1655 ἰῃ6 Βοτηδῃ 80] ἀν οαγγθὰ Ὑἰτ Εἰ 8 πὶπο, 
ἩὨϊοΣ, ἰπουρ πϑαὶς ἴῃ ἰἰ56 1, 88 δἰγοηρίῃμοποὰ Ὁ. 
θείης τηϊχοὰ πὶ ναγίουβ τοοίβ. ΤὨΪβΒ σοϊωηοῃ Ἡϊῃ6 
ἯΔ8 ΟΔ]16α νἱπορασ- ίηα (ΜΓ κ), αἷἰδὸ νἱποχαν (Μέαι- 
106 Μαρκ ΒΑ Υ8 σα γττὴι γ88 τη χοὰ πῖῖ} ἴῃ 6 πίπο. ὃ 
ΤῊ Φοπβ ϑαπηράσίῃ ἀρροϊηϊοα ἴον 118 ρυτροβο ἃ 
ἐπα οὗ ἱποθῆβθ (0 Ὀ6 παιϊχοὰ πὴ ἃ σορ οὗἩ πίμαδ. 

6 Ρ γβιοἶδῃ Ὀἰοδἰςουί 68 ΒΔ γ8 ΤΩ τΤ ἢ 48 8180 υδοὰ - 
Μαιβον, πουσϑύογ, δ ἀβ, “ σαλη ϑα τὶ 541}. Βγ 
χολή ἴδο υΧΧ, ἐγδηβὶδία ΓΩΣ 5 , Ἰσογηιοοοα, γμαδία. 
ΤΏ Ενδηρο ἰδὺ ΤΩΔΥῪ δδγο σμόβοῃ ἴῃ 6 ὀχργοβδίοη Ἡπἢ 
Τοίθσοποο ἴο ΡΒ. ᾿χὶχ. 22. Ὀαΐ ἢ6 ἢδ8 ποὺ τηδεϊκοὰ {16 
ΦΟΙΒΙπποπὶ βροοΐδ!γ. ΤΏΘΓΟ 18 ὯῸ ἰγβοθ οὗ δ ᾿δίδν 
τηγ θα] ἰσδαϊϊίοη. ΤῈ6 τηοϑὺ δοχητῆοη Οὐκ Ὑγ88 
Ὑἱποραγ- η6: (6 Βἰγοηροδὶ δπαὰ τηοβί βιυροίδοι το 
τηἰχίυγο, ποτ οοα. Φοδυ8 τούυβοα {818 ἰηπϊοχὶοδ- 
ἱὴρ ἀγαυρῃὶ ἀςφοϊἀ6α]γ, δὴ ἰμδὲ, ἴοο, Κηοπίηρ, 8 
Ὡδίατο: θα Εἰ μαὰ ἰδεὶϑᾶ, Εἶο ἸτυουἹὰ ποὶ 
ἀσίηκ." Τίια ΒοσῃηδῺ8Β δηθὰ βυοῖ δ ἀγίηκ, βρη ῆ- 
οδηΐν, δοροῦ. Φ96518 ἀϊὰ ποῖ ἰἢυ8 δοσναγα γοίυβο 
186 υπηγίχοά νἱποχατ- αἷμ τ θη Ηο ἐπἰγβιθα, δπὰ μδὰ 
Βηΐϊδποὰ ΗἸ8 ποτὶ. 

γεν. 8ὅ. Απᾶ μβανέῃς οττιοϊδοᾶ Εἰτα, σταυ- 
ρώσαντες δὲ αὐτόν, κ.τ.λ. 

1. 7λε Οτοεδ, σταυρός : ὈΥΓΑΒΙΙΪΥ͂ 8 Ῥ4]6 ΟΥ ὈθΘΔΣι, 
ΟΥΣ, ὕτο ὈΘΔΠῚΒ (ἀϑίοηρα ἰοροῖθον ἰη [ἢ6 ΒΏδρα οὗ ἃ 
Τι: οἵ εἰό8ο6, (Π6 Ἰοησαγ, οδ]] θα δέαξίσμίωπι, ὑτο͵θοιοδα 
οὔδῃ υρνπαγὰ 6 Βῃουίθυ, ΟΥ σΓΟββ- ΘΔ, ο8]]οὰ αη- 
ἑεσππα.} ἴῃ {πὸ τη α]6 οὗ (16 ἸΑῦχζοῦ θδατὰ ἴῃ γα ΜΔ 
8 ΡθΩ ΟΓ 8 ρΐἷθοθ οὗ ποοᾶ, οῃὐ Βΐο (86 δυ δοῦν γοϑί- 

Φ[ΤΏΘΡΟ ἰθ ΠῸ ὨΘΟΘΒΔΔΡΥ͂ σοπίσδ!οιίοη, 88 δεϑδουίϑα Ὁ 
Μογεσ δπὰ ΑἰἸϊυτάὰ, Ῥεΐνσοθῃ [6 “ Ὑἱπόρασ τοϊπηαὶοὰ σι 
6 “ οὗ ΜΕΘ δηδ ἴΠὁ “ νἴπὸ τα] θα ΠῚ πὰ νττ Ἶ οἵ 

δΥκκ, δίποθ ἴΠ0 σουοι ἩΓΠῸ οὗ ἴῃ 801 6 γα τῶ ἘΠ Π||6 Ὀδῖ. 
ἴδγ Ἐπ σίποζαγ, δηὰ βίο χολή, ραΐϊ, (Δ υϑϑὰ π (Π6 86 0- 
κυωμίπί ἤυγ ναγίοιβ Κἰ πὰ οὐἩἨ Ὀΐι[(οΥ δα υδίδηοοδ, ,366 Ἦ ἰπὸγ, 
δὺὺ δικηΐσ, νοὶ. 1. νυν. 849 1(.---Ρ, ἢ, 

Τ{Γογο ψόγό [ἢ γθθ ΓΙ)" οὗ [6 οτοδδ: 1. ὕγμῶ ἐπιηιΐλδα 
ΟΥ̓ οαρέξαία, 8 ᾿ΥΒΏΒΥ ΕΓΒ. ὑθ δὴ} ΟΥΟΒΘΙΏΣ 8 ΡΟΓρΡΟΠαΙΘΊΪΑΣ 06 

Ι 

δἱ δοῖηθ ἐϊδίδῃ δα ἤγοῦ ἴδ. ἴορ, -Ξ . «Ασοογάϊης ἰο ἰγδΐ!- 

1ἰοη 1Π||5 ν' δὲ (Π 6 ΤΌΤ οΥ̓͂ ἐο Βανί γδ στοδδ, τν ἢ] οἢ [86 1086 
ΘΟΠΙΠΙΟΙΪΥ Γοργόδοηϊθα οἢ δηοσίοπὶ οοἰηϑ μὰ 1π Τηάογῃ μος 
ἴωΓΟΙ Οὗ τΠ6 ογιςϊχίοη. ΤΊ ΘΓΟ ἰς ἢ0 ὑτγουΐ οὗ ἰἱας Ὀυ8 ἰἴ δρ- 
ΡΟΑΓΒ ὈΓΟΌθΪα ὕγοπι τὸ ἤδοξ τππῖ [80 1116 ναῸβ ρ]δοεὰ 
οὐ λα ᾿εμά, ΤῊ δ0-0 8116} ὐγεοῖ ογοδδ ἰσ ἃ [Ὅγπὶ οὐ [9 
ΟὔμαΣ ἐπλτη σα, στα 116 ἴνο Ὁ681})8 ΟΙΟ89 ΘΒ ο ἢ ΟἾΠΟΥ ἰῃ ἴδ 
τηϊλάϊο, ππά τὴθ ἴων δγιηβ 8Γθ οὗ 6411.81} Ἰθηχίῃ. ὦ. Οὕμὼ» 
σοπηη έν, ἃ ἸΓΒΏΒΥΘΓΒΟ ὈΟΔΌ ρ]δοο οὐ 1ἴΠ6 ἴο} οὗ 8 μοτρὸπ- 
ἀἰϊσυ ]ασ Ο1)}6., ΓΟΒΟΙΠΌΠ πο ἴμ6 Ἰοῖιον Τ. ὃ. ὦμο σεοιδυαΐη, 
οΥ Δί, πε διο 8 ΟΓΟϑδ, ἰκὸ ἔἶ6 Ἰοι ΤΟΥ Χχ. ὙΠῸ οὔοδδ ἡ Βίοδ 
ΔΡΡϑδγο ἰὼ ομϑίδητηθ, τγ85 οἵ ι1}}5 ἤογπι, νὰ ἴθ Οτοεϊκ 
Ἰαῖϊον ἃ [ἢ 1Ὦ, 50 88 ἴο Τορτγόβοηῖ ἴμ9 Βτοϊ ἴνο Ἰοῖζεγβ οἵὁ [86 

ποτὰ ΟἸγσίδίοϑ -ΞΞ 366 Ἰοΐατεκ οὗὨ οὐ]π8 οὗ Ουπεϊδηϊ πο ἴῃ 

Βατουίυδ᾽ Αππαῖό αά ἀπ. Ὁ. 812; ἰὰ Μαπίει᾽α ϑίπηδέδαθν 

εἀ; διὰ {ἰιΐα ἰοττηθὰ οὔ οὗ (Π6 πὶ οδὲ δχοσιυοιδιϊησ 
δροηΐοδ οὗ ἰπ6 ογοββ." Τρ μείσῃϊ οὗ [86 ογοδδ δ 
ποῖ ρτεαδῖ, διὰ ἰδ6 ἴοεὶ οὗ {86 οΥΠιῖΠ 4] 6 ΓῈ Ὡοΐ το 8 
1Πδὴ το ἔδοῖ ἔγοσῃ ἴΠ6 στουπά. 

ἃ. Τὴε Οτγιοϊβαῖοα. Το τοοβὲ οσίτοσηο οδρέϊαὶ 
Ῥυπίβῃτηθδί διῃοηβ, ΒΕΥΘΓΔΙ δηοίθης ΠΔΏΟΏΒ: ἰΐ πῶὲδ 
Ρτδοιϊ βοὰ οὐθὴ ΟΥ̓ 1116 Ῥογβίδῃβ, Εἰσταὰ υἱ. 1] ; Ἐδίβοσ 
Υἱὶ, 9: 8.}}}, (ὴ6 Ῥογβίδῃ ἰηβιγυτηθηΐ οὗ ὀσχοουΐοῃ τὲ 
βοιῃοι βίην Ὀοίπθοη ἴΠ6 ΒΟΙΏΔΏ ὁτῸ69 δπὰ πὸ (λοστηδηΐα 
Ἀ]]ονΒ. Τῆια ογοθ8 οὗ ἴ86 Κοιηδὴ9 Μ͵ὼβ ἴΐπ ϑοτογοαὶ 
Ρυμ ϑὨτηοηὶ ἔος ἰπ6 πογαὶ οὐἰσιΐηδ]5, δη ἃ 80 ἀἰβρῖδοῦ.- 
ἴω], ἰδὲ ἰδ ἄδτὸ ποὶ Ὀ6 ἰηβὶοιοα οὐ Ἐοσθδῃ εἰ ὐσθηθ 
(εγωμαεἰιδείηιυνη εοὐἰδαμοῳ τὰ διρρίείωμτι, Οἴοετο, 
Ρέενν. ὅ, 64): ΟὨΪΥ 5βίδνοβ, δἰ ΑΥ τοῦ οτα, γοροὶα, 
δὰ ουἱανγοα ῥΥβΟΏ τ οὗ ἯΔΓ, ΟΓ6 τηδὰδ ἴο δυῆοςε 
(Φόϑορἢ. Μείϊ. τ᾿ ζυά. 11,1, εἴς.).} Τῆοθα οοπάοτηποὰ 
10 186 ΟΓΟΒΒ τηυϑδί ἢσγθίὶ Ὀ6 δοουγχοὰ : ἴποπ θοδγ ἐποὶν 
ΟὟ ΟΓΟΒΒ, 8[50 ἃ ἰδϊοὶ ὕὑροῦ ἰμθ Ὀτοαδὶ εἰδίησ 
186 ἷγ οὐ τηΘ, 88 (ἌΓ 88 ἰπ6 μἶδοο οὗ ὀχοουϊοῃ, πο 
ἰδὺ ουϊδίάο ἰπ6 οἰ, ὕρὸμ ἃ ἱπγοηροα Βίρῆναυ, οἵ 
ὉΡΟῚ Βομλα οχροθϑὰ βροὶ, [δύ [86 οτιοϊβοα οτἸ πλέπΑ}5 
ταὶ θ6 τοοοκοὰ δῃὰ αἱ ἰμ6 βδὴθ ἔπη ἱῃϑρῖγο ἰδε- 
τοῦ. θα {Π6Υ πδὰ σοδομοα ἰ818 ρἷδοθ οὗ ὁσοσυῦοι, 
(ΠΟΥ ποτὸ βιτρροά, δηΐ, δδογ [80 βίῃ ροΐσίηρ ἀγδύρῃι 
Ὅ86 δατηϊηϊπίογοά, ΠΟΥ͂ ΤΟΓῸ ΓΕΒοὰ ὉΡ δηᾶ ῃδίϊδὰ ἰὸ 
1.0 Ἔτοδδ, ποιοῖ μδὰ ΘΟ ῬΓΟΥΟΟΒΙΥ ογοοϊϑα, δὴ 
δΌονο ψὶο ἢ Ῥγὰ8 ρ]ασοα δὴ ἱπβοτιριίου, ΤΏοτο 'δϑ, 
ΠῸ ἀουδέ, δῃοίμονῦ τποᾶρ, δοοογάϊηρ ἴο πλοῦ (86 

ἡγηὶ ὍΘΙ ἰδϑίθῃθα ἴο [86 ΟτῸΘΘ π 116 ᾿ὲ τοὶ 8. 
οὐ 1.6 στουά. Βαὶ ἰΐ νου]ὰ ἀρρϑδᾶγ {πδὶ (ἢ ἔογτωος 
νγὰῦ ἴῃ 6 ΠΟΤῈ 8018] τοί μοὰ (ΕΤΙΘαΙΠΘΌ, Ὁ. 1. ς. 142}. 
ΤῊΘ διτὴϑ Ὑ6ΓΘ βγδὶ οχίθη ρα απὰ ἰδδίθηθα ἰὸ [86 
σσοϑϑ- θη. 186 ὈΟΟῪ τεβϑίθα Ὁροὴ ἃ ἴῃ ἴδε οεῦ- 
ἴγο ἴῃ ἃ τί ἀϊῃρ τιαπηοῦ, πο. ργονθηϊθα [86 δαπάβ 
ἤτοι Ὀοΐϊῃρ ἰογτὰ ἰπγουρῆ, δηὰ τρίβον ὁ 186 Ρόσϑοῦ ἴὸ 
4}}1. Το ἐρεῖ, ἴοο, ποθ ἰδϑίθηθα, Τῆθη Ὀοσδη (06 
δῆς. Τῆια οἱ ἰγδαϊ οὶ νἱονν οὗ 186 ΟΠατοΒ, (μᾶς 
1} ἴδοι οὗ {π6 Ἰμοτὰ 6 γ9 δ᾽] θα 83 Ὑ6]1] 85 ΗΪ8 5πάς, 
Μ828 οοῃίτγδαϊοίοαὰ Βίποο 1792 ΌὈΥ Ὧν. Ῥδυΐυθ, πῦο 
τηβἰηἰαϊηοα ἰπαὺ ἴῃς ἴδοι οὗἨ ΨΦοδβὺβ τόσο ΟἾἹΥ Ὀουηά. 
Βαΐ {18 δβϑβογίάοῃ Ὧδ8 Ὀθθὼ ἀϊβργοτοὰ ὉγῚ Η 
Ὀοῦρ, Ηυρ, απὰ Βᾶδν (οὐδ Τμολαοῖ, 2216 Οἰαυδ- 
ισγαϊσλεὶ ἀεν ευαπσείιδοῆεη Οἰεδολέελίε; Ηυσ͵ Οωρ 
αολίεη, ἰὰ, 174. Ἐτίοα] 6, 1. 6. Ρ. 144). ΤὨς ἅχει 
Ῥγοοῦ ιμδὶ ἔδοϊ δηὰ ἤαπὰβ ποῦ Ὀοὶἢ ἐδδίομοα ὉΥ 
Π8115, 18 ΒΌρρ θα ὉΥ ἴυκο χχὶν. 89, σῇοτο {6508, 
δον ΗΪβ8 γοβυγγθοίοη, ΒΠΟΥΒ (86 αἰδοὶρ] 68 Η]5 Ππαινὰβ 
δηὰ σοῦ (τ ἢ 186 Τ ΔΕΒ ἴῃ [Ὦ61}). ἵπ, 6 δ ύθ 
{π6 ἰοβιϊπηοιπῖοθ οὗἩ 6 οἱἀοϑὺ μυχοῦ Κδίδοτθ, τὸ 
πτοίϑ δί ἃ ἰὴ βοὴ {118 ΡΟ ΠΙΒῃτησηὶ Μ᾽ 85 5}}}} 
εἰδοά, ἀροῦ ἐι18 δ] οὶ, παπλοῖν, Φυδη ΜΙ ατίγτ, ὕναὶ 
α. τ νρλ. 91. Τοτια ἴδῃ, Δ ἀἄνενδ. λίαγε. δ. 19. Ἐὰτ- 
ἰπον, μοαίβοη πτίϊοτθ ἰ δ  Ὗ ἰπδὺ {Π6 ἔροὶ ἃ5 γε} ]} δϑ 
ἰὴ0 Ββδηιβ ογο πδὶϊοὰ : Ῥίδαυϊυθ, ἀὔοδίεζατγία, Ατὶ ἱ., 
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σεν αἴτόη Ολν δέρῃ, ̓  80 "18. δΔηὰ {Δ δορο; ἃ ὙΟ]ΌΤΩΟ οὗ ΠΥ 
σισελ Μέδίογῳ, Ὁ. ἘἾ δη.-- ὕ᾿ ὃ, 

« [Τ|κνἱδ ποοβ ἐχρίδηδιίίοη. 86 ῥγιήδοι]οῦ οἱ ἐμ τωϊά- 
ἄ]ο οἵ ἴδ ἰδύμοσῦ Ὀέδην, οὐ ἈΠ ἢ 10 Β0 ΠΈΣΟΙ δδὲ, ἃ πτοούδῶ 

νἱα οδοὰ δεσίϊο (ἐφ' ᾧ ἐποχυῦνται οἱ σταυρούμενθι, 
ψυσέίη Μωτὶ. δέαϊ. 6. Τενρῆ. ». 818). τδϑ τοῖμοσ ὁ τυϊεῦ δὰ 
Ργονοπίο ἴδο ν οἰἴκκις οὗ 186  υΐϊο ΝΟῸΥ ἤγοσι (ΔΠ|Ὸ  ὑροΒ 
1τὴο δύηδ, Δ τ ἢ οἰδοτν ἰδὸ σου δυθὴ Ὀᾶνο ὕδοΩ ἴοι ζγοῖδ 
τ}6 παι Δ. Βιιξ ἰη ρτγοϊγεοιϊ πε ἴΠ6 ευδοτί χα, [ὃ Τδὺ νὺ κοἰὰ 
ἴυ Ὦδνο Ὀόοη 8 οἰ εἴ δοιγοῦ οὗ μείη.--- "Ὁ. δ.) 

ἘΓΟρυοϊηχίοη πδδ δυο! δ 85. ἃ ρυπίδιηδηῖς ὉῪ (οδ- 
δἰδοῖπο, ἴλ6 βΓεὶ (τ δι δῇ οι όσοσ, πη ἀου τεὸν [86 ἰπ» 

ι ἤμοποο οὗ ἴΠ6 Ὠυσπιδπ6 δρίτί οὐ (γ ΙΒ: Δη Υ, απ Εἰς ἢ ἴῃ 18} 
διὰ ΠΙΔΗΥ͂ Οἴ ΒΟΥ ἰφαΐυτοδ ἐπιργονεῖ ἴμ6 ᾿δομιδὴ ἸοσίοΙ αἴομ, 
Ὦγταϊς ἱπόϊγοςου! Υ δηά {τη εἰτοςογ, ἔγυι τὸ τοῖα οὐ Τταδδ 
δ ἃ Μαγοῦβ Αγ 18 (41 σ} Εἰ Ἰόδ ἘΣ ΈΣΟΥΕ ποτ Βεδιθς 
Δηα Ῥογβϑοιογ5) ἴο ΨΔυδιἰπίδη. (ὐηρ. τὰ ποτ τον 5 ολωγοὰ 
ἀν χα γο]. ἰ|. (ΟἿ 1 δυυγοθ οὗ μυυ]οδιίοη) αὶ 13, ρ. 1 ὁ 
“δι Ά. 

ι 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥΤΙΙ. 82-δ6. 

ἤσοθῃο 1.5 ΤἬΘΙΘ 8. ΠῸ τοίθγθηοθ τῃδἀθ ἤδγθ ὉΥ͂ [88 
Ἐνδηρο δῦ ἰο Ῥβ. χχὶϊ, 16.1 ΤῊΪΒ ἰβ ἃ τπιδίϊοσ ποῦ ἰ0 
086 ογογϊοοϊοὰ. Μοτγϑουοῦ, 1116 ὀχρίαπδίίοη οὗ ἰῃθ 
πογὰβ ὙΣ Ὁ [πῖον (80 ἘΠρΙ 8} Υ ὀγβίου. μά ο ΓΒ : 
λον ρἱεγοεα] ἰΒ δοκπηον]οαροὰ ἴο 6 γοῦν ἀἰβῆου]ς δὰ 
ἀουδια] (οοτηραγο Ηοηρβίθηθοτν, Επαϊὰ, ΗἰιΖὶρ [4180 
Ἠυρτοϊα, Ὠο] ἰΖϑοῖ, δπὰ 7. Α. Αἰοχδηάθγ) οἢ ἴΠ6 ρ88- 
δα 56). ΤῊ ἐψρίοαί Μοββίδηϊο τοΐθγθοηοα οὗ Ρβ. χχὶϊ, ἰὸ 
1806 βυβεγίησβ οἵ Ομ γδὶ ἀθ68 οῖ, Βονγανοῦ, ἀθροπα οὉ 
τοῦθ 161}, αἰ πουρα ἴΠ|6 ΒΓ Π]ΔΥ Υ 18 ὙΘΥῪ δἰ τ Κίηρ, 
Ξ'6ο Μογοῦ α͵80 οὐ 18 ραϑβαᾶρθ. ΤῈῸ βρίτίι οὗ ἴοτ- 
ἴπγθ οὗ {π6 ο]ά που] ά τηυδβὶ ὩδίυΓΑ ΠΥ τηδηϊοϑι 118 ἰη- 
γοηϊνθ ΡῬΡΟΎΤΘΓΒ ἰῃ 1Π6 δυρτησηίαί οι οὗ ἰμ6 ραΐη5 οὗ 
8.195 ρυῃίβημηθηῖ, 50. 8ΓΌ86 ἰῃ6 Πα Ϊϊϊ οὗὨ ογποϊγης 
σῖ ἢ ἰμ6 ποδαὰ ἀοπηναγὰ (Ῥούον 8 ἀθαίῃ), δὰ βυο ἢ 
Ἰκα (866 ΕὙΘα] ΘΌ, 1]. 6. ἢ. 146). Ηδφησα, ἴοθο, ΔΓΌΒ86 
186 σγῺΣ ἰῃ δὴ ΟὈΪη6 ἴογτῃ, ἴῃ ἢ). ΒΏΔΡΘ 
οὗ {86 Ἰούϊεν Χ, ὑροὰὺ τ ῃϊο Απάγοῦν 18 βαϊὰ (0 ὮδνΘ 
Ὀ]οὰ ἴο ἀφαῖῃ. Τ6 Εομμδῃ ρυπὶΒηπγοηὶ οὗ στα οἱ ἤχου 
τΔ5 ἱηἰτοαυοοα ἰηΐο ῬΔ]οϑ 16 αἴνον ἰῃδὺ σουμίτΥ δὰ 
ὈΘΟΟΙΏΘ ἃ ΡΓΟΥΐΪηοα οὗ [6 Βοιηδῃ ορῖγθ. Μοοησ 
ΓΙ ἢ ἃ. δἰ πα αν ῬυἰΒῃπηοῃί, οὗ 86 δεν ἢ οὨδγδοίοσ, 8 
τιοαϊβοκίίοη Θηδυθα. Ατωοηρ ἰπ6 Φοπβ, [8086 τΠΟ 
μδὰ Ὀδοη βίοποά ἰὸ ἀθαὶῃ σοῦ πδηρσοὰ Ὁροῆ 8 ἰγθθ 
ἴο Θχοίία ἰοστοῦ, οα {π6 οοπαϊιίου ἰῃδὺ [Πρ ΘΟΥΡΒΘ νγ88 
οΐ ἰ0 Γοπμαἷῃ ΟἹ {Π6 ἰγθο, θυΐϊ δῃουϊὰ Ὀ6 Ὀυγοα {86 
ΒΑΙΏΘ ΟΑΥ̓; ῸΓ ΟΠ6 ὙΠΟ 18 Ὠδηροὰ ἰ8 ουτβοά οὗ αοα 
(Θα]. 111. 18}, δῃὰ 1Π6 Ἰαπὰ νῶϑ ποὺ ἰο νὰ ροϊ!αϊοα ὈΥ͂ 
ΒΌΟΘΝ δὴ οὔὸ (θουϊ. χχὶ: 22, 28). Ηρποο {86 Δεῖν 
ΘΙΆΡΙΟΥ͂, οὗ οτιοϊβχίοη, [λ6 ποτ πϑιιαὶ ΓΙ ΤΊ, ἐο λαπρ, 
δηὰ ΟἸ γἰϑὶ 8 ἀοδί σπαϊοα ἴῃ Ψ ον ἰ8ἢ} ΡοΪοσαΐοα] πσουῖ8, 
ἐλε λαπσεά,. Αροοταΐησ ἰο ἰπ6 Εοϊηδῃ δυδίοτα, [ἢ 6 
Ἄστυοϊδεα πόγο ποὶ (Δ Κοὴ ἀονῃ : (ΠΟΥ Τ6ΓΘ δ] οὐγοα ἰο 
αἶα ΒΙΟΥ ; δῃηά ἴῃ ἴΠ6 6186 οὗ γουηρ δῃὰ βίγοῃρ τωθῃ, 
τ18 οομτϊπυοὰ ΒοΙηο Ἶ Πη68 ἴἤγθο ἀγα. Τῇ Βοδἢ 
ἯΑ49 ρίνοηῃ ἴ0 ἴπηΠ6 Ὀἱγάδ, οὐ οἴδον ψὶ]ὰ δηϊπ)815, Αἱ 
{ἴτηθ59 ὑποὶγ βυβδοτίηρθ όσα βῃογίοηοα, ὈΥ Κα! ηρ ἃ 
βγο Ὀδηρδίῃ, ΟΥ ΔΙ ον ἱηρ ἸΙΟΏΒ δηα ὈΘΔΓΒ ἴο ἰθ8γ ἱΒοὰ 
ἴο Ρίοοοβ. Βαὶ ἴ86 “ΖΦ0 8) ουδβίοτα αἰὰ ποὶ Ῥοττηὶ 
8δῖ, ΡΑΓΟΥ͂ ἴτγοτῃ ἃ 8686 οὗ Βυτηδη Υ, ὈΔΥΓΥ͂ ἔγουὰ 
Τοραγαὰ ἴὸ Βυτ 0}15 Ρυτγ. Τηο Ὀοαΐ68 τηυϑὶ, 80- 
οογαϊῃς ἰο ὑπ6 ΔῊ ᾳδὲ αὐοϊοά, Ὀ6 ἴδίκοη ἀον δηὰ 
Ὀυτίοα. Ηδηθα δγοβ86 ἴπ6 Εοιηλῃ Οὐμοϊ"ασίωηι, ἴῃς 
Ὀγοδκίηρ οὗἨ {πὰ Ἰορβ (οἰ βοῦσῖβο ἃ ρυηἰβητησῃῦ ἴῃ ἰἰ- 
861{); δηὰ πὶ} {πὶ8 ἃ" τηογου-Βίγο ΚΟ "ἢ 8 δἱ ὉΠ Π69 
αϑϑοοίαίο, νηοῦ οηὐοα τῃ6 ρῥαΐῃ οὗ ἴπ6 Β οΓου. 
Ὕγοτο (Π6Υ͂ δἰγοδαῦ ἀοδα, 106 (γωςοϊγασίμηι 88 δὰ- 
Ροσβθυουβ; Ὀυὶ ἰο τηᾶῖα βυγο οὗ ἀδδίἢ, 1886 δαβίδγ 
ΤΑΘΓΟΥ-ϑίγο το νγγ88 ρίνοη, ἱμαὶ 18, (ἢ 6 ὈΟΑΥ͂ τγᾶ8 ρἱογορὰ 

“ 86 Ῥαιδῶμο οἵ ΡΪδυΐϊυδ δ᾽] υὐο ἰὼ δϑονυὸ, γϑδάδ 1118: 
“Κρο αἀανὸο οἰ ἑ“ἰδηέμτη, ργέηιμα σε τ ὁγόόηι δασςις 
φονρίέ, δα δα ἰδρό, ΟἹ ΟΡΕΙΟΑΝΤΌΕ 819 ῬΚΌΡΘ, Η135 ΒΒΑΟΘΠΙΛ." 
Ἡδγο ἴπὸ οὐ τυΐπρς ΟΧιγθογ ἱΠΑΡΓῪ ἰ5 ἴθ6 τοροϊοὴ (ὁ 14), 
Ὑ{ΠΠ16 116 πδ! ἔπ οὐ ἘΠ 6 οοι {156} ἰ5 δι ρροδυά ἴο Ὀ6 {ἰὼ 508] 
τηοῖῃοά. Ἐπ}. οἵ 38 ῬΓΟΌΔΟΝ παῖ ἴὸ ΤΠ ΟΥΟΔΒ 86}ἢ- 
τίου. αηὰ ἡοὶ ὈΟΪΏ ΟΥ̓ ὁπ πεῖ]. [πᾷ ϑατ]οτγ μἱοΐητοβ οὗὨἨ [ἢ 6 
στους ἤχίοπ, Ομ τδῖ τνῶϑ διϊδοηοά ἴὸ [826 στ -8 ΌΡ [ὮΓΘΘ ΟΥ̓́ΩΝΕΓ 
ῃλ[}6. ἐπα δοτοητὶγ. ἘΜΑΡΙῪ ὑγροη δροδκ8 οὗὐἨ ὕγηγ δη|15. 
Αἴοσ ἴπὸ ἐδ  εὐοοη ἢ ΘΟ ΤΆΓΥ ἴῃ ργβοιίου γον] θα οΥ Τορτγος 
βοῃτπς ἴδ ἴϑοϊ ἃ5 ἱγίη2 ὑπὸ οὐοῦ [Ὧ6 ΟἾΠΟΓ αηὰ Ὀοϊὴ ρϑῆο- 
τρδιοὰ ΟΥ̓ ΟΝΙΥ ὁη9 πε}. 1 [8 ρμοβη Ὁ]. ὑπδῖ ἴῃ 6 στγοινη οὗ 
τ[οτἢ8 τϑιπδί οὶ ὑροη ΗΠ 8 μοδ δὸ τοργοβοηϊοὰ ΟΥ̓ μα ἢΐοτδ, 
βἴίηθο Μαίπον δηὰ Μετ τηϑη τη πὸ γϑαχογαὶ οὐ ΓΠ6 ΡῈ ΓΡ]6 
τοῦς ὉΥ 110 βο[  ὑγα, Ὀ0πΓ ποξ οἵ [88 ογυνη. (66 Εἰ τ 6 Ὁ, 
Ανολιοῖ. ὑ. 145, αηὰ Αηάτγονβ, Δί οὕ ὐλνίδέ, τ. ὅ88.--ῬὉ Β.) 

ἘΓΝοῖ : τδν. 17, δὲ ἴῃ ἴ:6 Ἑδίην. δαἀϊίοη, Ἡ Ια Ὁ] οὐ 
πη ὑδεπιδη αιυϊμιίοιδ οὗ θα] π}8 ἤότγὸ δηἀ ο' δου ἤθγο, Ὡοϊ 
Κωυηονὶπς ἴπαὶ τἴπὁ Οογπιδη, κὸ τὸ Ἠῦγεν Β[Ό0]6. ἰγΓοδῖς [6 
᾿πδουριίοπϑ οὗἩ [88 ῬεΩΙ ΠῚΝ "8 παγῖ οὐ [16 ἴοχὶ δηκ(ὶ ΠΙΣΤΉ ΌΘΓΒ 
1061: μα ΥΘΥ. 1, ὙΔ|16 τὴ9 Δατοτίζοί ἘπαΙ δ Ὑ ϑτβίοπ δορ- 
διωῖοδ [Ὠεῖ ἔγομη 1Π6 ἴχῖ [ἢ ΚΙΏΔΙΪΟΥ ὕγΡα δθποϑ αἱἱ ἴῃ 8 
Αοτγιημδη γοίυγθηοοϑ ἴ0 5,1 1π|8. ἰδ δνθ ΔΠ ἰΠδογ  μ[οἢς 
τηυδὶ Ὀο οὐδηχοά ἴο δ} ἴῃ6 Πα] ἢ ΒΙΌΪ6. ὙΠῸ προγίδηι 
γχονῖδ τοίογτοα ἴο δῦονθ δὸ: ὅλδεν »έδνσϑα τὴν λαπαϑ πὰ 
""πῷ 7 εἰ.--Ῥ. 8. 
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ὉΥ͂ 8 ἰδῆοθ. Υ76 866 ἴῃ 186 ον 8} ουβίουι ἵντο ἰἰιὶ 
ἩἰΘὮ 6 ΓΘ ΘΟ 64 ἰηΐο 06 ἴῃ ἰῃ6 Βοτηδῃ: 1. ΤῊ 
Ἰογίατίηρ, ὀχοουίίοη : 2. (86 Ρ0Ὀ]1ς ὀχρόβυγο ἴο ἰηβυ]ῖ 
ΔΠἃ ΙΔΟΟΚΟΓῪ ; 8. ἐμ6 Κη ] ηρ οὗ ἃ ἄγ Ὀδῃθαὶ ἢ ἰϑ 
(6 (Ὠἱτὰ ροϊηΐ, δῃὰ ἰπάϊοαὶθβ δὴ δηηἐ Ἰαΐρ Ὀυτίδὶ. 
Νοῖο, Ργο ΘΌΪ, ἰῃ πὶ ρουβαου (008 οὗἉ ἴμ6 ΟΠ τ  βιδη8, 
οδιτίο ἰ6 ἰδίην δυγίμονῦ ; Ἰαΐον ἰδ Ὀδοδιθ ΘΟΙΏΣΔΟΣ ; 
Δα ἴΠ6 Ιηαυϊδ᾽οη, ἰπ ἴἰΔ6 Μ|αάΪ6 Αγροϑ, οιρ]ογοάᾶ 
1818 Ἰοζϑου οὗ ἰμ6 Ἐοϊηδηβ, απὰ ομογβῃηρα 10 Ἰον μὶγ. 

8. 7λε Αρσοπὶξ 97 ἰλε ΟὙοδβ. Οτυοϊβχίου τγὰϑ 100 
τηοϑὶ οχύγοιηθ ρυηἰϑῃτηοηΐ, δλδτηο, απ ἰογίαγο, 10 ἢ 
οουἹὰ 6 ἀρνίβοα ὈΥ [6 οἷά νοῦ], ἃ8 τοργεβοηιρα ὉΥ͂ 
π6 βούθγθ Βοιηδὴ οουγί οὗἁὨ οτίγαϊμαὶ 7υδίϊοα. ΟὨ]Υ͂ 
[86 ἱπαυϊδ᾽ οι, τ] 118 βομἀἰβῇ ᾿μνθπ 0 08, μα8 66 ἢ 
ΔῸ]6 ὑο δυγρα88 (,}18 ἰοσί της ἀοαίῃ. ΤὮΏΘΓΘ ἃτῸ 00 
δ᾽ 68, ΔΡΌΠΥ δηὰ αἀἴβχταοθ. Εδο 8116 Ῥγθβοηίβ ἴὮσθθ 
δοίβ. ΤΏ ΔΡΟΩΥ͂ ἱποϊυ 68 δβοουσρίησ, Ὀοαγίηρσ [09 
ΟΙΌΒΒ, Βι δ τηρ Οἢ ἴΠ6 ογὔοϑα. Τὴ6 ἰογίυτο οὗὨ ἰδθ 
στΌ88 Ὀορίη8 πιὰ ἴ86 ραΐη οὗ [Π6 υππαίυσαὶ τοι μοὰ 
οὗ εἰὐὔπς οἢ ἃ Ρασ, (86 “πῃ ρΟ551: 0}  )}Υγ οὗἨ  Ποϊάἀϊπρ ἂρ 
106 ἩΘΑΥΥῪ διοαα, 1.6 Ὀυτηΐηρ οὗὨ [16 ΠΔ]]-οἱογοθαὰ μαμαβ 
δηὰ θεῖ. Βεβίἀδβ (818, ἴθ γα 18 {86 8 6] ρ οὗ ΔΙΤΩΒ 
δὰ Ἰοχ8, ἰουουβἢ (Πἶτϑὶ δὰ δηριυβῃ, ἴλ6 στϑάυαϊὶ ὁΧ- 
(ἰποοη οὗἉ ἴδ (πτουρκ ζαηρτοηθα ττουπαβ οὐ ὀχ δι8- 
ἰΐίοη. ΤΈ αἀἴδρτδοθ δηὰ τηϑηίδὶ βυ στ Ὠρ᾽ 4180 ργοϑθηῖβ 
8 οἴτηδχ : Τ8ο ββουυγροὰ ΩΠ6 ΔΡΡΘΔΑΓΒ 88 {π6 ἀοἰοβίοα ; 
1806 ΧΡ 116 τοββι δ ῦου, 48 ἰμ6 το)οοίαἀ οὗ αἀοὐ δῃὰ 
πιο ; ἴῃ ΟΥΟΒ5-βυβροηρά, ἃ8 δὴ ορήοοὶ οὗὨ ΠοΥΤΌΣ, 
πὰ οὗὨ ουτδίηρ (1 ον. ἰν. 18; Φομη 11]. 14).-Ἐ9 
υπίαθθ σπδγαοίον οὐὗὁὨ ΟἸ γβι 8 βυ σὶρβ 1168, ΠΟΊΤΟΥΟΓ, 
ἤγϑί, ἱῃ [86 οοπίγαβδὶ Ὀοίνθοη Ηΐβ ΒολυθΥ Πρ] [ἢ ϊ- 
Ὠ688 Δη6 ΒΟΏΒΙ 1] γ, δηα 118 Π 611 15} ἰοτίασο ; βθοομά- 
Ἰγ, ἴῃ (η6 οοπίγαδί Ὀοίποοη ΗΪΐ8 ΠΟ] 658, ᾿ὩΟΟΘΏΘΘ, 
ΡΣ ΔΠΙΉΓΤΟΡΥ, δηὰ αἀἰνῖπα αἰκχη ν, δηὰ 1.19 Θχρουΐθῃο- 
ἱὴρ οὗ Βυτχδῃ οομίοτηρὶ, ταὐοοίΐοη, δπὰ οὐ ἀρραγϑηὶ 
δΔυδηἀοητηθὴῦ ὉΥ αοἂ ; ἄθονθ α]Ϊ, {πϊγαϊγ, ἴθ Ηΐβ 
ΒΥΤΩΡΔΙΙΥ πὶῖ ἢ Πυταδηῖν, το ΟἸΔΉΡο8. [ῃ18 ἡιρ- 
τηρῃϊ, ἴὸ ΝὨΪΟὮ ἴῃ6 που]ὰ Μὰ βυγγοηἀονοᾶ, ἰηῖο ΗΪ8 
οὔτι, δ μα 80 ἐγδηΒέΌΤΤΩΒ ἰΐ ἰπὶο ἃ υἱοαγίουβ βιι διίην, 
ὕροπ [86 Ὀοάϊὶγ εὐβδογίηρβ οὐἨ Ὁ τῖβι, ἀυγίησ ἰμ6 οτὰ- 
οἰβχίου, {πὰ ῥηγδβίοΐδη ΟὨν, (οἱ, Εἰ λον 88 τυυὶιΐοα 
ἔουν (τοι 868 (1776)." 

ΤΌοΥν ἀϊνϊ θὰ ἘΠ5 χαχιρθαῖδ.--- ῬΟΓΙΘΟΙΥ ὯΔ- 

4[Ὁγ. ΟΠΕΊΙΘΤΙΑΝ ἘΞΙΕΡειοπ Ὁ. Ετσόπτεπ. Ὀότὴ 1616, ἀϊοὰ 
1111, τγαβ ἃ νίουδ Ὀηγαείδη οὐ ἴδ ΟΥρηδη Πυυδὸ ἰὼ 11||16 
δηΐ (86 ΔΙ͂ΟΣ οὗ ὈἘ8|ΧΓῚ «του ΟΧοοΙ]  οηξ ΟΟΥΔἢ ΠΥΤΠη5 ὕα] 
οὗ υποίϊοπ, Βονότα] οὗ τ ον Ὦανα ρμϑβδοά ἰπῖο ΟΠ ΠΟ, Π86 
πη ῬΗΌΙΪΟ ἩΤΟΥΒὮΠ (6. σ.. ἴ διιδέ ὁμολ, ον ἰσέ6 Βγῶσον; Ο 
}λέεδο, αἀἰ6 ἀδη Μίηιιοέ λα δϑιγίοδοη; δὰ ζοδίες εἰεἷ, οἷπ 
Ολνίμέ σὰ δοίη; δὲ ἐπέ τυἱολέ φολισαν, οἷα Ολγίδέ στε δείη ᾿ 
Δ͵είη ϑαίοπιο, σἀδῖτι ἡεομη ἀἰἐολφα Ποσίογφη; κὰ σιαπεεί ε167» 
σλνέκέοη, ἐπιοοπα ροα Ζοῦφθη ; Ο τοῖα βοἐ ἐσ κἐπα αθ ϑοφίδη). 
Ἐϊὸ 8 ἀοδοῦι 65 {}|6 ΓὨγδς 4] δὰ τίη ρϑ οἵ ἴη6 ογυο  Αχίοα : 
1. Οη δεοουηΐϊ οὗ ιπ0 πηπποῖυγαὶ δηἀ ἱπηπην δυο ρΡοδί 0 οἵ 
[80 ὈΟΑΥ͂ απὴ (6 ν]οἱοπὲ οχίθῃϑ οἢ οὔ ἴῃ δγτπδ, ἴΠ6 Ἰοδδὲ 
τηοϊίοπ ῥτοδυοσρά (ἢ πγοαῖ ῥβίηΐα! δοηβηι θοῦ 4]} ΟΥΟΥ 1119 
Ὀοᾶγ, Ὀυδ Ἐδροο δ! ὁπ τυ ἱκουγητοὶ Ὀδοκ δη ἴδ6 μἱοτοοὰ 
ΤηοΙπῦογ5. 2. ΤΏο Π41}8 σαιιβοα σοι δἰ ἢ ΕΥ̓ ̓ πογοδοίπς ραΐπ ἢ 
ἴῃ τηδί δοηϑι εἰν ρϑΥγῖβ οὐ τη 6 Πδ πῶ δη ἴροι. 8, 10 Π|Π|8- 
τίου δοῖ ἴπ δὶ πὸ ρμἰαγοοά ὨλθιΙ ΘΓ οὶ ν ΠΟΓΟνΥ ἢ οἰγοῦ- 
Ἰκτἴοη οἵ 1)|ὸ ὈΪουὰ τγῶ5 οὐνδίγιιοἴθιὶ ὈγΥ͂ 1806 ν]οϊοπῦ Ἰρηβίοη οΥ̓ 
ἴδια Ὀοήν, δηὰ ᾿πογοδδοῦ [86 ΠΌΠΥ ἀπά δῇ ἰρ᾽ο ] σ Ὁ]6 18 γαῖ, 
4, Τα Ὀϊηοᾷ τυ δ ο 1 τὸ (56 ποι δηὰ ργοάιισοὰ ἴΠ|6 πηοκὶ νἱο- 
Ἰοπί Βοδάηομθ. ὅ, ΤΊ) δ᾽] οοά πῃ ἴἢ6 Ἰυαησε ποσυτηυ]ηϊδα, 
ΤΟβδΙ πα ἴῃ 6 οδγῖ, διν οἰ πὰ 4} ἐΒὺ νη, δηΠ σπικοα πδηγος 
[ες δηκχυΐϊϑ. 1,0κ5 οὗ Ὀ]οοά τὨγουσἢ ἴῆ 6 ορὸπ νυ ηἦδ πνυυ]ὰ 
το διιυγίοποα ἴδ6 μαΐη, Ὀὺπὶ1 τἴῃ6. ὈΪυοὰ οἰοξίυ ἃ δης Ϊ σοδειοὰ 
δον! η. 1) 681} ΣΟΏΘΓΑΙΥ δοῖ [ἢ ΒΊΟΥ, ὉΠ 6 ΤΠ] 56} 6, ν ΘΓ 8. 
Δηἢ ΠΟΥΙΥΟΒ ΓΤΔΊΌΔΙΥ στον ίης 61 δὰ ἴδω νυἱΐδὶ μον ογ 
δἰ κῖπα ἴγομι ὀχ μαυϑίίοη.-- ης Δ} 1506 ογΐπατν δι ἴρτγίησε οὗ 
στιοϊβχίοη ρσίνο 5 Ὀσπῖ δ [δἱπὶ [ἀοα οὗ ἴα εἰ. τ πὴ ΟΥ̓ [Πὸ 
οἴῃ ]685 Θυὐδη δηὰ θά δοτηοσ οὔ [86 ποτ], ψ} σὴ ϑἰλπὰ 
οὖ 80} Δ ΥΥ δηαὰ αἰυηο,---ἶθ ὁ ὩΠΟΧδιϑῖο δὰ πον διέ ῖυ 6 
τοι ἴυΓ τη αῖΊ]οη, στρατιὰς, δηὰ ΟΡ Ϊυ 10 αἰ} αἀἴὸ8 δηὰ 
ΖοηοΡδιΙοπϑ οὗ [6 τρήθοιηθή. δός τη οχοϑίοηῖ Γαι δ γα οὗ 
Ὧτ. δηχὸ ἰπ ἴπ6 ἴοχῖ. Ἐνοη ἴδὸ ἰπῆπ.] Βουϑεοδὰ οχεοίαί πης 
οἷ: 1Π{δοογδῖοϑ ἰνρὰ δηὰ αἰϑεέ 1|Κα 8 δῆζο, 9951}8 οὗὐἠἨ ΝΑΖΑΣΟΙ ἢ 
᾿ἰνθὰ διὰ ἀϊδὰ ᾿κο ὁ ἀοἀὰ.--. Β.} 
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Κοὰ ἀϊάᾷ [86 εγεςίαγίἑ Πδηρ ὕροῦ 86 στοββ (Ασιοεηϊα, 
ὥ, ὅδ: [ἰρ8. 226 οἐγμεε 2, ἥ, δηῃά {Π|ὸ ΟΣ οι ΟΠΟΓΒ ΓῸ- 
οοἰνεοά τηοὶν οἰοίηε5β (ὟΝ εἰδίοῖῃ ὑροῦ ἐπ ΐ8 : 
ΤΏότο ἰδ 0 δῃσίοηὶ τοΒΕ ]ἸΩΟΗΥ ἰ0 ΒΏΟῪ ἰῃδι ἰἤ 66 γ88 
8 οἰοί;;. οὐ στουηὰ {πὸ Ἰοΐῆβ. ὅο ΤΉΪο, 4ἀ«. ἔν. 
Νιεοά, 10, Ρ. 682." Μογον. ΤΊογο ἰβ, Πουούοῦ, 8180 
8 “ τοϊγοδβροσίίΐνο ᾽ Ργορῃοιο σον ; δηὰ 106 9. ]βἢ 
ουδβίοπι 8 (0 Ὅ6 ΓΘΙΠΟΙΠΙ ΘΓΟΩῖ, (ἢ6 ΒΥτΩΡ ΑΙ ὮΥ οὗὨ ἴδ 
Βοδίμθη οαρίδίη, ΟἸτῖδι᾽ 8 τοῦ μοῦ Ὀοηοδῖς (8.6 στΟΒα, 
οἰο. Τ8δ ρμαιτωθηΐβδ Ὀδοδσηθ [ἢ 6 ῬγοΟρΡΟΓΙΥ οὗ ἰδ δ50]- 
αἴογθ, αἴϊοσ Βοιθδηὴ ὑδᾶρθὸ. Τὴη6 οὐδοῦ ρϑυτηθηὶ Μ88 
αἰνιἀοα ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἱπίο ἔουγ, ὉΥ τὶ ρρίῃηρ ὉΡ {Π6 Βοδσηβ. 
ἙΟῸΓ βοϊ ἴθ ΟΓΟ οουηίοα ΟΝ 88 ἃ ρσυδτὰ, ὮὈΥ 1ῃ6 
Βοδὴ οοάθ. Το ὑπάοῦ ξαττηθηΐ οΟυ]ὰ ποῖ Ὀὲ ἀϊ- 
γἱ θα, Ὀοΐηρ πουθῃ ; δηὰ (18 Ἰ6εὰ {π6 βοϊἀΐογβ ἰὸ ἴῃ 6 
ἀϊοθ γοπίης. Μδιίμονν ρτοβουῖθ [Π6 αἰδεγοηὶ ρμοϊηὶβ 
838 ἃ ὙΠΟΪ6. ι 

Οδείίης 1οἱα.-- ον (86 πιογθ ὀχρ]ϊοῖς δοοουπῖ, 
δὲ6 ΦοὮῃ χὶχ. 23.-- αὶ 1ϊ στο ρῖ Ὀ6 {16116ἀ.--- 
᾿Ασοογαΐϊηρ ἰο ἴδ ἰοχίμαὶ οΥἰ ἰςίβι) (966 ον), γγ6 ΔΓΘ 
16 το (Βὲηϊς ἴμ686 πογὰβ ἰπίγοἀυοοα ἔτομι ΦόΠη, “ ]- 
Ἰδουρἢ ἰΐ 18 που ΟΥ̓ διϊοηιίοῃ, ἐμαὶ ῥηθὲν ἀπὸ 
τοῦ προῷφ. ὈΟΘΙΟΏΨΒ ΟἿΪΥ ἰἴὸ ΜαίΠον.᾽" Ὁς εἴα. 
Ομ ͵ἰβ8 ἱπάυιορά, οεγίδίηἶυ, ο βίἀο τὶ ἰἢ6 τα ΠΟΥ 
οὗ πὶ ζποβ868 ἴῃ {818 σα86. Το δά ϊιίοη ἰβ δαυρροτιοὰ 
ὨΟΐ ΤΩΟΤΟΙΥ ὈΥ ἴπ6 τηοάο οὗἩ Βρϑθοὴ πβοὰ ὉΥ Μδείμον, 
Ὀυΐ δἰβὸ δβϑρϑοίδὶν ὈΥ 1Π6 ἔδεῖϊ, (πδὶ Π6 88 ρυὶ 186 
ἌἽτυοίχίου ἱπίο 186 Αοτὶδὶ ραγιϊ οἰ], 88 ᾿ουρῇ δ6 
πουϊὰ ΘΙ ΡΠ 8126 Ὀδγιϊσυ αν (Π6 ἔδος Ὀγουρηῦ ἴοτ- 
ποτὰ ΟΥ̓ ἴῃ6 δηΐΐο τοῦ. Απά δῖα σδηηοὶ Ὀ6 186 
αἰνίβίοῃ οὗ ἴῃ6 ψατγτηθηῖβ ἴῃ 86] 7, Ὀὰὶ [18 ἱτηροτί. 
ἈσΘΟΟΡΟΪΏΡΙΥ [6 6886 Βίαπὰβ ἴΠ08 : ΟἰἴΠ6 Ὁ [Π6 ταδίου- 
ἱγ οὗὁἩ ἴῃ Βοσῖοϑ ἤᾶγθ ἰδίκοῃ οὐδ᾽ οοιίοῃ ἴο ἴΠ6 ἀχργϑϑδ- 
βίοῃ, ὑπὸ τοῦ προφήτον, οΥ ἴῃ ΟἴΒΕΓΒ ατνὰ δχραπάϑὰ 
ἴπὸ πόογάβ, “ΠΥ αἰνΔοὰ ΒΪΑ οηΐδ, οαδίΐηρ Ἰοἱδ,᾽ 
δοοογαϊηρ ἰο Μδιμον 8. τοδηης. ΤῊΘ Τσοπβίγι οί οι 
Βῆονα, ΒοπόΎον, ἰδ δύ [18 ΟΧΡ ΙΔ ηδίΐοη 88 ἱπιοηἀοα. 
ΤῊΘ ΡῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἴῃ [Π6 ῥΒΑ]πὶ ἰ8 οὗ ἃ ὑγρίοδὶ πδίῃγο. 
ὕροι ἴδ πιβοοποορίίου οὗ [86 ραβδβδρε, Ρβ. χχὶϊ. 19, 
ὙΠΙΟΝ ΒΙΓΔΌΒ5 σΠαΓρΡῸΒ ποθ ὌΡΟΣ 6 Ενδηρο 8, 
866 (6 δυϊδοτ᾽ 8 ζεόεπ οἴει, ἰἰ, 8, ν. 1602 ((δττηδῃ 
οὐἀϊ!οη). 

γεν. 86, Διὰ εἰτείκα ἄοτση, ΤτΠοΥ ταϊοποᾶ 
ἘΠὺτ 18όγ6.---ΤῊΟ πδίοἢ 18 βοὺ (0 ργοσθηὶ ἰῃοθθ 
πὴ ΠΟ Παὰ Ὀδοη οτυοἰβοα ἔσοτῃ Ὀοὶηρσ ἴθ ἄτῃ. ἴῃ 
{Π18 ο886, [Π6 Ὁ 84 ἃ ραδοοίυϊ Ὀΐσουδο ἩπὶοὮ δϑβυπιοὰ 
8 ἰβοδηῦ τηϑδηΐηρ. 

ες. 87.--αΑτἱᾶ ἴΔοὙ᾽ δοῖ τρ ονὸσ Ἐξὶ5 Ἠοαῆ, 
οἵο.--- ΤῊ οἰγουτηϑίδησο ὑπαὶ (ἢ6 ογμοίαγέμδ, δοοογά- 
ἂρ ἰο Ὠῖο (688. ὅ4, 8, νγὰδ σοιαροι θὰ ἴο ΟΔΙΓῪ ἃ 
Ὁ {116 βιδιϊησ ἰδ χυλο, δυδρομάοα ἔγομι 8. ποοὶς 
Δ γοϑίϊηρ ὉΡΟῊ 18 Ὀτοδϑβῖ, ΜὮ116 Ὀεΐπρ Ἰοὰ ἰο 116 
Ηἶδοθ οὗ Ἵχοσυϊΐΐζοη, ᾿υδι1θ68 ἰῃ6 οοποϊυδίοι τμαὶ ἰὶ 
ΑΒ {Π6 ουδίοιῃ ἰ0 βοὺ ὉΡ (μΐβ {116 δ͵]8ὺὸ δῦουθ (ἢθ 
οὐ. }8}᾽8 Ποδᾶὰ, ὙΠ6Ὼ δβιοηοα ἰὸ ἰδ6 οὔἴοβα. ε 
Ἰϑαγὰ 1116 8816 ἔτοτα ἴ86 ὑγδηβδ οί 00}8 ἴὰρ (818 
{{π|6 τοοοτἀοὰ ὈΥ Φοῦη, ΤΟ ἴδ γβ ρϑου δὺ βίγοβθβ ὉΡΟῚ 
106 ἀουῦ]ο τπιοδηΐηρ δπὰ ἐπ προς οὗ 86 ευρον- 
βου ρίίοη, ομδρ. χῖσ. 20. 18. {1{{|6, δοοογάϊηρ ἰὸ 
Μαιίδονν, Ῥ͵ὰϑ διίδοῦῆθὰ αἷωονγ (86 αἰνίδίοη οὗ ἰδ 
οἰοίῃοβ. ΤΏ ΥΕΥΥ βο]ἀΐθσβ δθϑῃ) ἰοὸ ἴδε] ἰῃπδὶ 180 
Βιἰαἰογηθηὺ οὗὨ ἰ.6 οΥἴτηθ γγὰβ ποὺ ἰὴ (818 ο886 ἐμ οἰἱοῦ 
τηδίίοσυ. ΤῊΘ βίη], πῇΐῖθ ἰδ Ὀ]6ῖ, ἀρὸὰ πο 186 

᾿ β6συβδίίοη οὗ βοηΐθῃοο οὗ ἀδδίἢ βιοοά ᾿ῃβοτί θα, γγ88 
οδ]]Ἱϑὰ ἐσίμα, σανίς, ΟΥ 4180 λεύκωμα, αἰτία. 
--Τΐα 15 ὅοκυδ, Το Ἐίηρ οὗ ἴτ9 ὅοισ.--ΝοΟ 
οἴδοῦ οτηθ Ὀυϊ (μ1ῖ86. ΤῊΘ δον πανα οτιοϊβοα (μοῖν 
Μοβδίδῃ. Ηδ μ88 ΗΪβ {1016 οὗὨἩ ΠΟΏΟΡ . (λ6Υ Βδανὸ ἰδ οῖγ 
Β.ΔΠΊΘ. 

γεν. 88.Ὀὡ. ΤΏθα ἃσὸ ἔσο ΣΟΌΡΟΣΒ οχυοίδοα 
Ὁἱι ἘΠτὰ, στανροῦνται.---Αἴ (ῃ5 τηοτηρπῖ, ἀπά 

ΤῊΕ ΘΟἙΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΡΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΎ. 

ποὺ 1}}} (ποη, αγ (ρτοβοηῦ) “ΠΥ ποῖον αι οἵ 
βοϊἀΐογ .᾽ ἴον ἰμοϑο ψῦο ογυοίβοά {π6 Τογὰ ἢδτε 
δβοδίοα ἱβοσηβϑοῖνοθ Ὀθηθαίἢ [6 σγοαβ. ΤῊΐ8 διτδηρθ. 
τηθηΐ Μἃ8΄ ἃ ΘΟ ἰηδίϊοη ἀσνὶβοὰ ὉΥ Ῥιϊδίθ. ἙἸγεῖ, 
186 οτυοϊθοα Ψοδυβ ἰθ ἀθοϊκοα τι (86 {{|6, Είηρ οἵ 
(86 ὅονβ: θεὰ ὑπἴ|ο0 ΓΟΌΒΘΥΒ, 88 ἴπ6 β.ιωροὶ οἵ Ηϊε 
δον Ἰεϊηράοπι, ἀρ οτιιοϊβοά. Τῆΐδ 'τῶϑ 86 ροτ- 
ΘΓΠΟΡ 8 τουοηρρ, ἰΒαὶ (6 ὅοπ8 δὰ ὀυθγοοῖὴθ ἔπη, 
πὰ Βυπ!Ὀ]οὰ Ηΐτη ἴῃ Ϊ8. οὐσῃι οαιἱπνδιΐοσι. ---- Τυσο 
ΣΟΌΡΟΣΒ, λῃσταί .---Τ 6 ἀβυ8] μα πἰδηγηοπὶ ἔοσ δηοὰ 
8} Οἴξημοα ΜῈ4 ογυοϊχίου. ΤΉΏΟΥ τόσο ἰπ δἱἱ Π|Κο]}- 
Ὠοοα ΠΟ ΘΟΣΏΟΏ ΓΟὈΌΘΓΒ, Ὀὰὲ ἰδπδιίΐοδὶ ἰῃδυγτοοίο;- 
ἰδίβ, οἰ Ἰϊαρίῖς οας μυδίαβίβ, βο 88 δΓὸ θα ΘΕΕΥ τηοὶ 
ὙΠ ἢ ἴῃ ἰδίες δοπδῃ Ὠἰδίοσγ. ΟΟΡ. Μεγ χυ. 7. 

γεν, 89. Βυΐϊ ἴδον ἰμδὶ ρμεοδεοὰ ὃν .--- Νοῖ 16- 
Ὀογοσδ χοίηρ ἴ0 ἐπεὶγ πότκ (Ετζϑοδο, ἀ6 Ἦ ο(16), θαὶ 
16 ῬΘΟρΙῈ πο, ὁπ ἰδ6 δῇογῶοου οὗ 86 ἐδραβίμάδν, 
ὝΓΟΓΘ ΓΔ ἰεΐησ δροῦὶ οὔἰδίάς ἴῃς σαῖς, δηὰ ροίτᾳ ἰο- 
πιὰ (Πἷβ ρορυΐϊουβ αυδτίον, τ θγο ἃ ΠΟῪ τΟἾΤ 8 
τὶ δίῃ, ΑΒ ΜΘ ὈΓΟΥΪΟΟΒΙΥ τοτηδγκοά, αοἰσοίηδ πα ἃ 
ΤΌΟΚΥ Βεῖρῃί, ἰυτηρα ἰοπαγὰ ἰμ6 οἱϊγ, ἔοτγτωΐης ἰππΌ8 ἃ 
πδίυΓΆ] δίδο ἴου [86 ρυ ]ο ὀχροόδυσγο οὗ 186 σσποϊδοά. 
Απὰ {μ6γὸ ἴΠ6 οἰ ΣΟ οὗἩ Φοταβδίοιω ὁδιηα ἔοσί {λι15 
ἀδὺ Ρὰ Υ͂, ἴο αἱ κ δρουὶ πὶ ΡΙοδδυγο.--- ΒΒ οἷκ- 
ἴω σ Ὠθ8ῆε.--- Νοί 88 ἃ βίρῃ οἵ ἀἐδαρρνοδαδοι, 
Ὀυΐ, 88 Ὑ6 ΤΩΔῪ 866 ἔζοιῃ ΡΒ. χχὶϊ. 8----88 κ βερίσθὴ οἵ 
Ῥδβδϑίοῃδιθ δηὰ στρ δι ηδηὶ ἸΟΥ : οορασο Φοῦ χτὶ. 4: 
Ῥα. εἰχ. 2ὅ. 188. χχχνῖϊ, 22 : Βυχίοτέ, Ζεζίε. Ταΐπι. 

. 2089.) Μογοῦ. ΟἼΟΥ, Μ͵ὰϑ ποὶ αἰδαρργο δου 
[πάθη πον (δ 8 τοδ] σιιδηὶ ἸΟΥ͂ ἢ 

γεν. 40. ΤΟΙΣ ἰδὲ ἀοκίτονγοδὶ ἴδ 6 ἴοσιρ]ο, 
ΕΟΙ]ονίΩρ; [86 ῥαγι οἰ ρίδὶ ἔοστη, τόσα δοσύγδιου, ἐσ 
αδείγοψεν ΟἿ (λ6 ἱεπιρίς (ὁ καταλύων τὸν ναόν) Ὑ86 
ΡοΟΡυΐαρ δοουβαιϊίοῃ Ὀγουρῃὶ δραϊπδὶ Πίπι ὈΥ 186 εἰϊ- 
ΣΘΩΒ οὗ ΦοτγΌθδ]οσα, ργουὰ οὗ ἱμοὶν ἰθαρ]ο, ἱπουρ ἐδ6 
[4186 τὶΐοββδοβ Ὁροῃ ἰδ6 {τἷ8] δὰ οοπίγαάϊοίοαά οὯ6 
δηοίμοσ. 8111}, [ΠΟΥ υπαἀοτγβίοοα ἰμδὲ ἰβδσθ 120 ἰῃ 
ἐλε γεδωδϊαϊηρ εἰιλὶπ ἰλγος ἄανγα δὰ δηπουποοζηρῶὶ οὗ 
8 ἀοἸνοτίηρ ΡΟΥΟΓ, δηα 4190 8 οἰαίσαι Ἰαϊ ἃ ἰο Μίοβείδηϊο 
αἀἰσηίογ : ποῦοθ [86 δυπηοηβ, αν ΤΉΨΒΕΙ, δηὰ τ89 
ΡΆΓΔ]]6Ϊ βουΐθηοθ, οσρίδηδίοσῃυ οὗ {ῃ6 ὅγβι : 6 Του 
Ὅο ἴῃ βου οὗ οὐ, οοσὴϑθ ἄοτσε ἔσοση ἴδ οχζοδα. 
-ΤῊς. πι γ τροοίκοσθ ἀο ποῖ ἀγεαπὶ ἰμαὶ Ης ψῇ] 
ΤΟΙ ἘΠ ῖη ἴγΘΘ ἀδγβ γοῦυ ]ὰ ἴῃς ἴϑσρ]ο πο 
(ΠΟΥ δὰ ἀεβίγογοά. ΤῺ ρδγα]οϊϊεσα, μυϊπρ τδ6 
ὙΟΓᾺΒ ἰηΐο ρορίΐο ἔογστῃ, τραῖζοβ οὗὨἩ ἰῃ0 υἱξογβῆσοοβ ἃ 
Βοῃρ οὗ ἀοτϊβίοῃ, ἩΒΙΟῺ πο Υ ἱτηργουΐβα ἰπῃ ἰποὶν βα- 
ἰΔπΐο δηϊπυδίαβτιη, 88 8 80 }}} οἴδῃη οὐδβογυθὰ ἴῃ {δὸ 
Ἑδϑὲὺ ὉΡΟῺ δἰσαῖ ας οσσαβίοῃβ. 

οτβ. 41-48. ΤῊΘ οὨΐοῦ ῥὑχίϑεϊβ... αἱῖίδ ἴδ 
βοχῖθθ68.---ΤῊο ὈυτρθογΒ δίαθρλεπιε, ἴον (ΒΘ ποῖο δὲ 
βηεὶ βίυαηρ πιὰ ἔδοϊηρμβ οἵ ἀἰδδρργοθδίζου : {ππῸ τηοτῃ- 
ὈεΓ5 οὗ [86 Κ'δημβοάγιι πιοοζ, ἴον [ΠΥ (Ως ΤΒΟΥ͂ μδτο 
δοιιίονθά ἃ ροτίθος νἱοίοσγ. Βαΐ {ποἷγ τῃοοίκοτγ 18 δῸ 
1688 ὈΪΑΒΡΠΘΙΩΥ : δηα Ὦσγθ, ἴοο, Δρροδσβ ἐπδὶ ρος 
ῬΆΓΆ]16118πὶ τ ΒΙΟΝ ΤΩΔΙΚ68 ἃ ἀογίαῖνο βοηρ ουἱ οἵ (πον 
Τηροϊκίησ. Βυΐ [16 ΠΙΟΟΚΟΓΥ τδεβ πῃ [18 ολδα ἴὸ 
ἔΡΘΏΖΥ :--- ΕΘ βαυϑὰ οἴμοι ((οτοθὰ τϑοοση οι), 
ἩΠτλκοΙΣ Ἐῤδ οαπποὶ δᾶνϑ (Ὀ]ασρῃετηουβ οοποὶυ- 
βἰοὺ). ΤὩου, Ἐξ ἐα έτη οὗ ϊαχο]: ἱγοηΐοδὶ 80 
ἀουδί, δηὰ ἀραίη ἃ πίοκοὰ οομποϊαβίοῃ. ΕἸηδΙν, Ἐ 9 
ττυδιοὰ ἐπ ἄοὰ (τ ὈΪΔΒΡΒ τ .ΟΌΒ γοίργοῃοο τὸ Ῥδ. 
χχὶϊ, 9); δπὰ (μ6 ροῦ]θββ οομοϊυδβίοη, ἴῃ ψ ἰοῖ Ὁ}25- 
ῬΏΘΙΩΥ δραϊηβὶ ΟἩγίδὺ ρα 8868. ὉΠΟΟΏ βου! Υ οὐοῦ ἰπῖο 
ὈΪΑΒΡΠΘΙΩΥ͂ δραΐποὶ αοά, ἴου πόδα ΒΟΠΟΥ (ΠΟΥ ῥγὸ- 
(οῃά (ο Ὀ6 ζοαίΐουβ. Βοϑὶ68 {πῖβ, (86 Ὺ υποοηβοίουεὶν 
δβαορὶ [86 ἰδηχυδρο οὗ 106 ΘΏΘΣΩἾ658 οὗ (οἀ᾽ Ἐ βοτυδηΐ, 
Ρᾳ, χχὶὶ. ΤὨυΒ δἃγὸ ἰῃὴ6 εβἰδιδιηθηΐβ, δπὰ ὄυδῶ ἰδ86 
ῬΓΆΣΟΙΒ, οὗὨἨ βηϊδηθα ἔδῃδιϊοίππι δι ὴγ 811. πιὰ 
Ὀϊαδριιοπιίοα, [Ιξ ἘΠ τῦί1 αν ΐπι, εἰ θέλει 
αὐτόν :-ἰῇ Η6 δδα ρ]θδδθυσο ἴῃ αἷμ, δῆλος (86 Ηοῦτον 
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Ἷ ὙΒΠ. ΙΕ 8. πΟΓΓΏΥ οὗ ποῖδ, ἴμαὲ {6 τοοοκίησ 
δΡΘΟΟΣ οὗἁ [6 Ε'δηποάγίῃ σοῃαίβίϑ οὐ (ἢτθθ τη θΙῃ Ό6ΤᾺ, 
ὙἘ116 ἰΠαὲ οὗἁ [1:ὸ ΟἿ τηοοῖκοτα ργοβοηὶβ αὶ ἔπτο. 

γέες. 44. ΤῈ ΤΟΌΡΟΣ δ]δο, οἱο. ----Αρραγϑηὶ 
οομἰγααϊοιίου οὗ 1κΚ0 χα! 389. 1. Μογοῦ δῃὰ οἱἢ- 
ΟΥΒ: [ἡ ἷἰθ 8ῃ δοίυδὶ οοηῃισῦϊοϊοη. 3. ἘΡγαγὰ δηὰ 
οἰδοῖβ: 0 ἴθ. ΟὨΪΥ͂ ἃ ΚΘΏΘΓΔΙ οσχργοβϑβίοῃ, ἱπα δηΐου 
Ρυ. 8, ΤΏ οἷάον διαιτηοηίβίβ, ΟἨἩγγβοβίοση, απὰ 
οἰμοῖβ: Αἱ δσγϑί, Ῥοΐἢ τωοοϊκοᾶ; εδονναγα, ΟὨ]Υ ΟΠΘ. 
4. Αἱ ὅγϑι, Ὀοὶῃ στηοοϊκοα, ὦ ν εἰδι ζον, ἰῃ 80 ΤᾺΡ 88 
ΠΟΥ ἀοιοαπάρα ἐμαὶ Ηδ 88 Μοβϑίδϑ βῃου)ὰ ἀοβοθρηὰ 
ἔγομλ 0 στοβϑ. Βυῦ (πἷβ [ῃ9 οὔθ αἱ, 88 8 ΠΟΌΪΟΣ 
οἰ ]λαϑὺ (τ ]] ΘΔ Δ}), δηὰ πὶ ἃ μοατὶ δ]]1οὰ ὈΥ δη- 
τμυδβίαϑιϊσ ΒΟΡΕΒ: ἰδ ΟἴθΡ, ἰῃ ἃ ἀδδραίγίηρς βρίσὶϊ. 
Αἰοσσπαγα, (0 ἔοστωϑῦ γοϑὶρστιθα 4}} θυ  ΪΥ ἤΟΡΘΒ, δπὰ 
ἷπ 8. ἀρδίὶ ἰυτηοα το (6 αγίπρ ΟἸγὶβὲ , ἴῃ6 Οὗ ἰπ 
᾿ΐ5 ἀοδβρδὶγ ὈΪδδρβοτηρὰ [Π6 ἀγίῃρ [τ (ἐβλασφήμει, 
10}. 366 {6 δυ ποτ δ ζοόδη οεδι, 11. 8, ἡ. 1δ6ὅ. 

ΕΣ, 46. Νοῦν, ἔζοσῃ ἴ86 εἰχίῃ μουν ἴδ γ0 
ὍῸΣ ἃ ΟΔΙΪΚΣΙΘΒΞ, οἱο.--- οἴου ἴπ6 τηὐνὰ ΠΟΌΓ, ΟΥ πΐηθ 
ο᾽ οἰοοὶς ἰῃ ἐμ τιογηΐηρ, Φοθὺ8 δὰ Ὀδοη δηρίὶπρ Οἡ 
[86 ΟΓΟΒΒ ; ἔγοιη [86 βἰχιῃ Βουτ,---- δΟσογα ΠΡ ῚΥ αἱ τι ὰ- 
ἀδγ, τθ 86 δυη βἰοοα Ἰιϊσμοδὲ δὰ ἰμ6 ἀδΥ 88 
Ὀσϊ μη ϊοβι, ἩΒΙΟῺ αἷβὸ 88 {86 τη ἀϊο ροΐϊηλ ἴῃ Ηἰδ 
ογυοϊχίοη-ἰοστ πη, --- [6 ἀαΥΈμοδΒ Ὀθρᾶη. ΤὨ δ 
βίαι ϑσιθηξ γοραγαΐης (6 {ἰπ|6, ΔρΡΟΑΓΒ ἴοὸ 6 ορροβοὰ 
ἴο ἰδαῖ ἴῃ Φοἢ χῖχ, 14, τ ποῖθ τὰ τοδαὰ {πα ἰὺ τῶϑ 
[86 δίχέλ ποὺῦ (ὥρα ἦν ὡς ἔκτη), νὮδη ΡΙ]αΐΘ ῥτο- 
πουποοα βοηίθηοο. ΒΗ τὸ δάοριὶ Του οἷς νἱοιν, ἰΠδὶ 
Φοδη [0] ἐμ6 τϑοϊκοιΐηρ οὐ ἰἶτηθ ὑβϑυλὶ ἴῃ ἴ.6 Εο- 
ΤΑΔῚ ἔοτυτῃ, γγὸ ΟὈϊδίη ἰ00 ΘΔΙΥ Δ πουγ, Τμθ ρονὶ- 
οὐδ οὗ [6 ἀΔγ Ὀεοΐηρ γθοκοηθα Θβρθοΐ! ΠΥ δοοογαΐηρ [0 
(86 Βουγβ οὗ Ὀσαυοῦ, 8, 6, 9. ἯΘ6 ΤΏΔῪ υπάἀογβίδπα τὴ 6 
Ῥαᾶββαρσ (ῃυ8: [Π6 {μἰγὰ Ποὺ (πΐπα οὐ οΪοοῖς πὰ (ἢ 6 
ΤΟ) 88 ΔἰΓΟΔΥ ρῥαϑὶ, δὰ ἰξς ΔΒ χοίΐῃσ, γὲ8 
᾿ιαβιθηΐηρ οἢ, ἰ0 {Π6 βἰχιῃ βοῦυῦ. ΤΠ βίσι ἢ ΠΟῸΡ τἃβ 
Βο]ὰ ῬΘΟΌΠΑΥΙΥ βαογοὰ ὈῪ [86 Ψ6ΎΒ, Θβρϑοΐδ! ἈΡΟῚ 
μ6 Βαραδ δηὰ 6 ξοβίζναϊβ.α. Μίδαν Β βιαϊοιηθηῖ 
δ Δηδίοροιβ, οὗ. χν. 2ὅ: ᾿ξ τψγδϑ 1π0 ἰμϊτὰ ΠΟῸΡ ἩΒΘΏ 
ὙΏ6Υ οτυοϊβοὰ ΨΦοδι8. Μαγκ, πὸ Μαιίονν, σοπίοτη- 
Ῥἰδῖθθ 16 βοουγχίηρ 88 ἃ ρῥαᾶγὶ οὗ (19 οτυοϊβχίοῃ : 
διυὰ ἰδῇ οσουττοα Ὀοίτοοη (ἢ 9 ἐμϊγὰ ἀπά βἰσίῃ ὨΟοῦν. 
ΤὮΪΒ οαῃποῦ μᾶΥθ ὈΘΘῺ Δ ΟΥΪΏΔΡΥ ὁΟ] ρ86 οὗ [86 δ, 
Ὀθοδδθ ἰῃ6 ῬΆΒΒΟΥΘΥ ἨΔ8 οοἰοὈταϊθα δὲ ἴἢ6 {ἶτηθ οὗ 
11 τωοοῃ. Μογθονογ, μυκὸ πιοῃ(ἰοη8 [86 ἀδεκοηΐηρ; 
οὗ ἴδ δβδυῃ αἵϊον ἐμ ἀδσκοηίηρ οὗ {Π6 ϑδυίῃ: δηὰ 
Βαποα ἰδ ἰ8 τηδηΐζοβί, [μδὺ 6 δϑουῖοβ ἴἢ6 ἀδυιιοόϑ 
ἩΠΪΟΒ δρσοδαὰ οὐδοῦ ἰῃ6 Θαγίδ ἴο ΠΟ ΤΩΘΓΘ ΘΟ] ἶρ86 : Ὀυὶ 
ἮΘ βου Ὀ68, ΟἹ ἰπ|6 ΘΟὨΙΓΆΓΥ͂, [6 ἀδιζη688 οὗ [6 βὺ} 
[0 ἃ τηγϑίοσί ουΒ {οἰςοηΐηρ οὗ τὴ6. δἰτμόβρῆοσο. 86 
Ογιβιϊαα Ἐδίμουβ οἵ [06 Ητγβι σοη ΣῪ ΔρΡΡοδὶ ἰὸ ἃ 
διδιοιωθηῦ ἩΓΒΙΟΝ 15 ἑουπὰ ἴῃ [86 πΟτΚΒ οὗ ῬΏ]ΟρΟΙ, 8 
ΟὨγοπ οἷον ὑπάον {μ6 ΕΤΩρΟΤΟΡ Ηδατίδη (Ν δ ογ, Ρ. 
756) ἘΕὐδοῦὶυβ αυοίθ8 186 ὙΘΙΥ πογάβ, ὑπᾶοῦ 16 
ἄἀδίῖο οὗ 86 41} γϑδγ οὗ (86 2028 ΟἸγτιρὶδα : “ ΤΏ ΘΓ 
οοουγτοα [ἢ στοδίοδὶ ἀδεκοηΐης οὗ ἴπΠ6 βυῃ πῃ ΐοῦ δὰ 
ΕΥ̓́ΟΣ ὈΘΘῺ ΚΟ ; ἰδ ὈΘΟΔΙ6 ηἷρηῦ δὖὺ τη] -ἀὯγ,, 80 
δαὶ ἰμ6 Βίδτγϑ βῆ: ἰπ {6 ἤθᾶυθηβ. Α στοαὶ ϑαγἢ- 
αυδῖκο ἴῃ Βι Πγαΐδ, τ οὶ ἀσδίτογορὰ ἃ ραγὶ οὗ Νίοϑα."" 

41 δὰ ἴδο οτί κί παὶ οὗὨ [0 ΓΟΤΟΔΙΚΔΌΪὁ μδῖδαχο οὔ ῬΠῚ,.- 
ΘΟΝ, ΠΟ ͵88 ἃ Ἰγοθήσηδη οΥἢ ἴῃ Ποδίῃθη ΘΙ μο το Πα γίδῃ, 
δηὰ νιυΐϊὸ ἃ ϑ'γορο Οἱψνπηπιρίοηι οὐ (Δγροπέοομμπ: 
Τῷ Δ ἔτει τῆ: Σ Β ὀλυμπιάδος ἐγένετο ἔκλειψις ἡλίον 
μεγίστη τῶν ἐγνωσμένων πρότερον, καὶ νύξ ὥρᾳ ἕκτῃ 
τῆς ἡμέρας ἐγένετο, ὥστε καὶ ἀστέρας ἐν οὐρανῷ 
φανῆναι. Σεισιός τε μέγας κατὰ Βιθυνίαν γενόμενος 
τὰ πολλὰ Νικαίας κατεστρέψατο. Ὑλι6 δδτηθ Ῥδδδαρὸ [8 
ᾳποϊοὰ Ὁν Ἅ0}}:8 Αἰ οδοιθ, Α. ἡ. 3232, ἐπ Βγης δ᾽ Ολγοη. 
451, οη. 322, Ῥωτ.: Φλέγων ἱστορεῖ ἐπὶ Τιβερίον Καί- 
σαρος ἐν πανσελήνῳ (ἴπ ἔδδ το! ἀ]9 οἵὨ [6 ᾿πορ!}) ἔκλει- 
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Ηυΐ διὰ ὙΊοδοϊος (Ολγοηοῖ, ἡ Ῥ. 8388) γοὐοοὶ 
1818 σοΐθγθμοο, Πα βῃυ ἢ ΔΒ ῬΒΪΟΡΌΩ Βρθδ 8 οὗ δὴ δοῖ- 
0.8] 60] ρ86. Βαὶ ν8θι το 866 ἰῃαὶ ῬὨΙΘΡΟΏ υηΐϊ68 
(μδὺ φοἸρδ6 υῦιῃ δὴ θαυ ΠαΌΔΙΚΘ, ΜΘ ΤΩΔΥ͂ ΓΟΔΘΟΠΔΌΪ, 
ΘΟΠΟΪμὰ6 6 γτοΐδσβ 0 βοῃβ Ὄχι γδογ Π ΣῪ Ὡδίαγαὶ 
ῬΒθηοσηθθοι, δ 11], 88 ἰζ 18 Δ]εροὰ ἰμδὲ ἴπ6 γθοϊζο- 
ἰῃρβ ἀο ποῖ δρτϑο δοσυγδίοὶυ τὶ τἢ [ἢ 6 γοαγῦ οὗ ΟἸ τ βι}8 
ἀδδὶ (οἰ 6 ὺ ὉΟ ΟΥ ΟὯΘ ΥΟΑΙ Οδυ]οσ, δθ6 ὙΥ ἰββϑῖοσ, 
Ρ. 888: Βτίπκυιογον, Οὐ λγοποίοσίθ, ν. 208), πὸ 1οὶ 
1818 γοίδγθῃοθ γσεϑὺ ὍΡΟΣ 118 ΟἾΤ τηοτῖῖ8. Ῥαυὰβ δὰ 
ΟἸΒΟΙΒ ΣρΔ 6 ἴ[ῃ6 ἀδείκη 688 0 Ὀ6 Βυσἢ 85 ργϑοθᾶςβϑ δῇ 
ΟΓΙΠΔΕΥ͂ Αγ Βαιδ κα. Μογοῦ, οα {Π|6 ΘΟΠΊΓΑΣΥ, δαβοσίβ 
ἔμπα 0 τγῶϑ δὴ ἐχίγαογαΐπατῳ, πιϊγασμίσμα ἀδτίτιοδβ. 
ὙΥΣΠουῦ ἀουδί, 6 ῬΒΘΠΟΙΏΘΠΟΣ νγ88 δβϑϑοοίδιοα τ ῖιἢ 
186 ἀφαῖδ οὗἉ 6βὺ8 ἴῃ ἴΠ6 χηοβὶ ἱπ ἰπηδίθ δηα τυγϑιοτ 
ΟἿΒ τηδηπονῦ, Βυὶ (ἢ Ἰἰΐδ οὗὨ [μ6 δαγί μ8Δ8 βοιῃθί μΐπρς 
ΤΊΟΓΘ (Π8} 1ΐ8 ΣΩΘΓΘ ΟΓΟΪΠΑΓΡῪ τουπὰ ; ἰὺ Ἦὰ8 ἃ βϑοϊορὶ- 
64] ἀονϑὶοργαθηὶ ΜΠ ]ΟὮ 888}} σὸ οα ΕΠ}} 186 δὰ οὗ ἴῃ9 
ποῦ. ΤὨΐθ ἀονοϊοριηθηὶ ἰ5 οοπμαϊιἰοηθὰ ὈΥ ἰδ6 ἀθ- 
γοϊοργμθπὶ οἵ (ἀοα δ Κἰπράοτῃ, ἔΌΓΙΏΒ ἃ ρ8γ8}16ὶ ἰὸ ἰῃ9 
ΒΔΙΏΘ, ἃηα ΔΡΤΟΘΒ ἴῃ ἃ]}} {π6 ᾿σίποῖὶραὶ ροΐῃιβ πὶ 1Ὲ0 
ἀφοίδῖνο ρου Β ἰπ [86 Κίηρσάοιῃ οὗ Οοὰ (8ε6 ἰπ6 δὺ- 
ἰΒοτΒ ζω δεν “ἴεδιε, ἰὶ. 1. Ὁ. 812 ; δῃὰ ἐοδίΖέῦνε Ζοσηια- 
ἐλ, ν. 1227) Αοοογαϊηρὶν, 1Π6 ἀδδιἢ οὐ Φοδυβ ἰ8 
Δοοοιηρδηΐθα ὮΥ ΔῺ ΟΣ ΓΒΟΓΪΏΔΓΥ ΟΟΟΌΓΓΟΙΟΘ ἰὴ (86 
ῬΒγβίοαὶ ποσὶ ἃ, Βιΐ τμδὲ (686 ΟΟΟΌΓΓΘΏΟΘΘΒ, 88 πδίυ- 
ΤᾺ ΡΠ Θποιθῃα, ΤΌΤ ὑσοσποοα ὈΥ πϑίθγαὶ οδυ568, 
οδηποὶ 6 ἀθηϊοα. ΕῸΓ, ἱτῦρτοροσ 88 ἰΐ 18 ἴο γοργοδοῃξ 
186 τΟΒΟΙ ἰὼ πϑίαγο 88 ἃ βίγαρ]θ, δοοϊἀφηΐδὶ οοουῖ- 
ΤΟΏΘΟ ἰῃ πϑίαχα, ἰΐ 8 ΘΑΌΔΙΪΥ ἱσργοροῦ ἰὸ βοὶ παΐυτο 
ουϊδῖάα οὗ παίοτα Βογβοὶ, οὐ ἴ0 ἀΘΩΥ ἐμ6 πδίυγαδὶ βἰ 6 
οὗ τ1Ἀ06 ποθοΣ ἰῃ μδίυγο. Τῆι ἀδεικοηΐηρ οὗ ἴπ6 δυὰ 
18 ἴσῃ ἴο Ὀ6 οομπῃοοίοα Ὑἰϊῃ ἃ ταϊγδουϊουβ οαγὶἢ-. 
αῦδῖκο, ΒΟ ἀραῖῃ δβίοοα οορποοίοα τι} ἐμ οσσὰγ- 
ῬΟΠΟ6 ἴῃ 186 116 οὗ 186 αἰνίπο Εϑαάθφοσηθῦγ, Ὑ]ιοἢ τὸ 
ΒΙΘ ΠΟῪ σοηβίἀουίηρ. ΤῈ6 τροσηθηὶ ἤθη ΟἸσὶβὶ, 116 
ογοδνο Ῥυΐμοθ, [86 ὑσίποῖρ]ο οἵ ᾿ϊἔδ ἴο μυτηδηΐγ δηὰ 
ἴῃ6 ποῦ], οχρίσοθ, σον δεβ ἰἢ6 τΠΟΪ6 ῬὨγβὶσαὶ 
ποι]. [1 ἃ βἰσηΐγ τποσαθηὶ οὗ ἀδδίι, 18 παίογο ἰὸ 
ὅο ἴο τηϑοϑὺ Βδὺ ρὶογβοδίίοῃ θη ΟἸὨτῖβί τγα8 ὉΤῈ, 
“δἰ ὈΘΟδσιΘ ὑτῖρμν Ὀγ 186 δΒμϊηϊησ οὗ [86 ταϊγουουβ 

ἷ Βίαγ, 88 ἱπουρὶ 1 πουἹὰ ρᾶ58 ἱπίο ἃ ΠΕΘΥΘΩΪΥ ἀδγ : 
Μ6η Ηρ ἀϊρα, [86 ἀΑΥ ἀδείκομοα αἱ {Π| ΒΟῸΣ ΘῈ 

ψιν ἡλίου .,γεγονέναι τελείαν ἀπὸ ὥρας ἕκτης μέχρις 
ἐννάτης. ΑὨυΐὮΟΥ Βοδέμθῃ Ὠἰδίοτίδη, Τηάνῦδβ, 85 φαοϊοά 
ὉΥ Δυ!υ8 Αὐτίσδηπδ, πο ΠΟ ἢ5 ἴμ6 δ81ὴ6 ἐς] }ρ66 οὗ 1110 δ: 
τοῦτο τὸ σκότυς ἔκλειψιν τοῦ ἡλίον Θάλλος ἀποκαλεῖ 
ἐν τρίτῃ τῶν ἱστορίων. ἘΠδΘΌΪαΔ τηδηςοηθ 8 ἰδἰτὰ δὰ- 
(δοῦν τὶ ποι παπιίηρ ἢ. ὙῸ ἔδοδβο ἰφβεϊπιοπίθβ πηηδὶ 6 
δοιὰ ἐπιθο οὔ Το} Δη, Οτίκθη, Επδηαδι τῆ ὈΟΪ ΑΥ̓͂ Β0- 
ῦ6ΔΙ ἴο 1106 Κυϊηδη δγοὶ ἶτοα (ΟΣ ἴῃ9 του οΥ [06 οοϊ ρϑὸ οὗ 
πὸ δ.π δὲ ἴμο τἰηὸ οὗὁ ἴ860 ϑανίοι τ᾽ 5 θαι. δ οπ ἴδ 8 
ὙΠΟῚΘ 8] οοῦ 16 ἰδασπϑα δϑίγοποτηΐοδὶ 1ην οδι  ζϑι [00 οὗ ΠΥ. 
ΒΕΥΨΈΔΈΤΗ, Ολνοποίοσέα ϑδύοσνα, Ἰ,οἰρχίς, 1846. Ῥ. 180 Ν΄ κηὰ 
Ρ. 281 ΜΙ, Ββουπηγίη, τὸ ἀοίεπᾶάδ ἴὴ6 ὦγὰ Φέοη ψείασις ὯΒ 
σογγϑοῖ, ὈοΐῺ δὲ ἰο 189 γϑδγ δῃὰ ἀδυ οὔ Ὁ" τὶ 8 Ὀἰγῖη. Ραϊ8 
[818 ΘοΙ μεθ οὐ [6 191 οὔ Μδγοὶ, ἃ. ἡ. 88. δηὰ σοχάγᾳα ἰς 
ὈΟΙᾺ 88 Ὁ ΠΑΤΊΓΩΙ ἈΠᾺ 48 8 ΒΌΡΟΣ δ ΠΧ] Ρ]Οποιπόοη. Ἠλ 
ἰθΐδυβ [8 ουϑῃ ἴτοιῃ ῬΒίοκΟυ Β ἰοϑι πο, ὙΠῸ δδγϑ ἱδηϊ 
το!5. 66 }}080 δυτρδεβδεὰ 411] οἴδβογβ θυὸσ δὴ (μεγίστη τῶν 
ἀγνωσμένων πρότερονλ, δῃὰ γοῖ ἴΏ6ΣΘ ΟΔῺ ὯΘ ὯῸ φΤΟΔΙΟΡ 
παΐεγαζ 60] 1086 οὗ ΪΠ 9 δ: ἴῃ8ὴ 4 ἴοίδ] 66} 066. δυο; 88 ἰδ 
ποῖ πηΐγοαΙ ΠΟΥ Ὁ τηθδδθά πη ΟΥΘΕΥ͂ σοποτγαϊίΐίοη. Βυΐ ὅδ 
ΤΟΔΙΟΥΓΙΥ͂ οὐὁἨ οτἱ Ποᾶυχ οοσαιηδηίδίοτβ σορασχὰ 1 88 ἃ ΡΌΓΟΥ͂ 
ΒΌΡΘΓΠΑΙΌΓΑΙ οὐθπῦ οὐ δοοοιπῖ οὐ [πο {Ππ|ὸ οὗ [86 ρββδονον ἰῃ 
[86 [1] Ἰηοοῃ, τερθθη ἢπΠ9 δ δσδηποῖ Ὁ0 οὐδουγεὰ ὈὉΥ̓͂ 1.9 
τοῦ. ὅδο 450 ΜΟΣΟΣ, Βιίον, ΑἸίογά, Υοσάδυσοσι , το 6816 
16 σκύότυς θεοποίητον, Απάτοντδ, δηὰ Ναδί. ΑἹ δ]] Ἡῤάρίμν: 
1 ὉΠ ΠΠΟΌδ ἰδ. ΠΟΥ οἵὨ 4}} [89 κα με ρνὶ Θ05Ρ6]8 ΤῸ δ 
δ᾽] 60 96 Δ] ατ!δϑίΐοη 89 ἰο [6 ππίτ ο δ] Ὁ 6) } 67 οὗὅὨ [(}}}8 ἀδυκΚη 688 ᾿ 
88 ὃ [σῷ ΤῸ οὔγίβδίοῃ οἵ ἰζ ἰη Φομη 5 Θὁ06ρο] ἰδ οἵ Π0 πήοτθ 
τγοῖχοϊ {Π|ΔΠ 9 ΠΌΤΊΘΣΟΙ δ ΟἾΒΘΥ 1πδ.8η 065 οἵ ΒΘ οζη]δβοίοη. 
ΤΠ6 ἀδικῦεδα γπ8 ἀσϑίχηρα ἰο Ἔχ! [6 διπδζοιηθπί οἴ 
πδίῃτο δῃὰ οὗ 18:0 αοά οὗἨ πδίητο οἵ ἴ86 νἰοκοάποδο οἵ ἢ} 9 
στυοϊβχίοη οὗ Ηἴπ ἢ 18 ἴδ ἰπλὶ οὗ 19 τον] ὰ δηὰ [06 βι8 
οἵὗ τἰχίοουδηοθ88.-- . Β.) 
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(86 δὰ! Βἤομθ ἴῃ ΔΙ]]οδὲ ΟἿΟΥΎ, 68 ᾿πουρὰ ἰξ που]ὰ 
δὶς ἰηἴο {86 αἸνΤ Ὁ} πἰρῃῦ οὗἩ ϑδοοὶ, Ηθυθπογ, γοΐου- 
εἴης ἰο 6 φοἰΐρβο τηρηιϊοποά ὈΥ ῬὨΪΟΡΟΏ, Β8Υ8, 
Βυϊδ5 τοϊδίοϑ ἰμδὶ Πἰομγβίυβ (ἢ6 Ατοοραρίο (6 ἃ 
ΒΟΔΙΠ 6), ΒΥ {86 ΘΟ ρ86 ἰῃ Εργρὶ, δηὰ δχοϊαἰπηθα : 
“ἘΠ ον Οοά ἐβ βυδογίπρ, δηὰ ἴῃ6 που] βυτηρδιμῖσζοα 
τὶ Ηΐπι, οὐ οἶδα (ῃ6 που] 18. Ὠυγτγίηρ ἰο ἀφεδίτιο- 
οη." ΚΨε6 αἷβο, Ρ. 467, 1Π6 τὸ] -Κηόνττῃ πἰδίοσηθης 
οὗ ΡΙαίδτοι (22ὲ ογαειίογωηι αφγεοίι). ΒΒ. 05 πἢϊςο ἢ 
ὝΟΘΓΟ Βα Πρ ἰονγασὰ ΠΔΙΎ, μαδβαρα ὉΥ 116 Ἰβ]Ϊαπὰ Ῥαχοϑ. 
Τῆς Εχγρίίδη πο πηϑτηδῃ, ΤἼ δι δ, Ὠοαγά ἃ νοΐσα Ὀἱὰ- 
αἷηρ πἰπι ΒΑῪ ἰ0 ἴμ6 μαξμαεδ, ἩὮΘΏ ἢ δττίνοα, ἐμαὶ 
1ΠῸ ἘῬῬᾺἢ γ͵ὰϑ ἀοδὰ. Τῇ δηπουηῃοοιηοης οὗ {Π|8 
ἀδαὶῃ οΑ]]οὰ ἔογι ἢ ΤΩΔΏΥ ουϊογίο8 ἀπά ἃ βουπᾷ οὗἁὨ ὑἱ(- 
ἴεν Ἰαπηθηϊδίίοη. ΜδΗΥ ἰπιογργοϊδιΐοῃβ οὗ [818 τηγβ- 
ἰογίουϑ Ἰορϑηά. 

ΟΥΟΣ 411 ἴδο Ἰδιυά ---ΤῊ ΟΡ γἱδοῖ : κοσμικὸν δὲ 
ἦν τὸ σκότος, οὐ μερικόν. ΜΟΥΟΡ ρΤΟΟΒ πιὰ (ἢϊ8 ἰη- 
ἱεγργοίδιϊου δὰ ἰμίηκα ἰμδῖ, ἱῃπ δοοογάδποο πιῇ (ἢ 6 
τηϊγδου οὰ8 σμαγδοῖον οὗ ἰδ6 πΠΟ0]6 ουθηῖ, ἐπὶ πᾶσαν 
τὴν γῆν τουδὶ ΤΊ6Δ} ἤοΓα οὐεῦ {δε τολοῖο εαγίλ, δια ποὶ 
οὐεν ἐλε τολοῖε ἰαπα (88 Ἐταβταυβ, Μαϊἀοηδίιβ, Κυϊηδοὶ, 
ΟἸββαυβοη, ΕἸ γασα, δηᾶὰ οἰ πεγβ ἰδκα 1): γοὶ Π6 δα- 
το ἶ[8 (Βα [86 ἴοττα τηυβὶ ποῖ Ὀ6 τηορδβυγοα ὈΥ ἐδ ανγβ 
οὗ ΡΠ γα] ρΘΟΡΤΑΡΆΥ, 8 ΟΧΡΓΘΕΒ6Β ΒΙΏΡΙΥ δα ἔα! ἐἢ 
οὗ Ρορυ]ὰν οὐβογνδιίίοῃ." Βαὶ (86 Ἰορὶἱπηδ ον οὗὨ “ 1Π6 
ῬΟΡΌΪΑΣ ὨγΡΟγΌΟΪ 6 "ἢ 1165 ἢῃ {{|8, ταὶ (Π6 ΙΒγϑο] 68 
864 {Π6 ““Ὑ{Π016 Ἰδηὰ ᾽ 1ἢ0Γ 1π6 016 φαγί. ΤΉΏΘγο 
ἷβ 8 τοίθγθησο οϑγίδί ΠΥ ἴο (Π6 8016 ποῦ], ἱπουρῇ 
16 παίΓΑ] ῬΠΘΠΟΙ ΘΩΔ ΙΩΔΥ ἤαγα Ὀθοη {ΠΥ ΒΘ 6 ἢ 
ΟἿΪΥ ἱπ 186 ΠΟΙΪΥ͂ ἰαηὰ, Ξ'γτία, δῃὰ Αδία Μίηοσ.--- ΤῸ 
ἴδο πἰπῃ Ὠουσ.---ΗἸ ὮῪ δἰρτ βοαμπὶ σοπιϊησδηςο οὗ 
186 ἀδγηοβδ. Μοτο βηβάονβ οὗἉ (18 ρΙοοτα ᾿ογο {Π 6 
ἀδγϊκ 6 5865 ψ ὩΪοἢ δοσοτηρδηϊΐθὰ (Π6 ἀροραβο οὗ Βουιυ- 
ἴὰ8 δηὰ (πδὶ οὗ ὕβαγῦ. Ὑ᾽γρ. Οαδογ. ἱ. 164. 

γεν. 46. ΑΡουὶ [16 ἰδίῃ ΒΟῸΣ ὕοδυβ οσίϑὰ 
ουῖ, οἱο.--- ΤῊ Ϊ8 16 (ἢ 6 ΟΠΙΥ͂ ΟΠ6 οὗὨ [86 “ δούοη πΟΓΩΒ᾽" 
ὙΓΠΙΟἢ 15 τοροτγίρα ΕΥ̓ Μαίίμον δηὰ Ματὶ : ἰὺ ἰθ σίνοῃ 
ΔΟΘΟΓΟΙΠΡῚΥ ἰῃ ἃ ροϊῃϊθα τά πποΓ, δπα ργοβδηίθαὰ ἴῃ 
ἰὼ βιτι Κίηρ βἰριϊ βοαίΐοη, Μοβὶ Ὄχδοὶὶν κίνθῃ Ὁγ Μασὶς 
ἴῃ 186 γογηδουϊασ Εἰγτο- ὉΠ] δἷο ἀφ] οοὶ, ἘΠ, ἘΠ1ο 
οἰ ὙὙΠῈ 018 βἰηρὶθ ὀχοορίίοα ἴδ 6 δθονθιδση 
Ενδη ΡΟ 1518 ΤΘΏ ΟΠ ΤΔΟΡΟΙΥ {86 Ἰουά ΟΥ̓ οὗἁ 86 88- 
σίου ἰϊμουῦ ρσίνίηρ 118 οοπιοπίθ. Εἴθ οχϑᾶ οαῖ, 
ἀνεβόησεν ; οΥ, Ηδ Βηγοϊκοα τ ιῖ ἃ Ἰουὰ δηὰ βίγοῃ 
γοΐοο. ΤὨα οχοϊδηλδίίοη ἰ86 1 18 ρίνϑῃ ἰπ 18 σείει 
ἔοττω, 88 ἴ86 “ΤΆ μα Ομ)" δπὰ 86 “ΑΌΡα᾽ ἰῃ 
Μαικ (οἶϊ. ν. 41, χὶν. 86). Σαβαχθανί, ΟΠ δΔ]ὰ. 
ΡΞ τῷὸ Ηερ. ΏΞΙΣ,, “ὙὍΒο οἰϊαίΐου οὗὨ {μ18 
Θχοϊδιηδίίοη ἰῃ ἴΠ6 οΥἱρῖπαὶ ἰοηριο ἰ8 ΓΤ] δὰ πδίυ- 
ΤΆ οχρ]αϊῃθα ὈΥ̓͂ (Π6 ἸΠΟΟΘΚΟΙΎ οὗ γογ, 47, ποῦ 
γοϑὶβ ὭΡΟΠ {δα Βἰ πα] ΔΥ Υ οὗὁἩἉ δου. ΤΏ Οτθοὶς Ἰγδῃ8- 
Ἰδίοῦ οὗ Μδιί ον  Β ΟΟΒρ6] νγγαὰβ δοοογαϊηρὶγ ἰογοοὰ ἴὸ 
τοδί ἰδ ΗρΡτον πογάβ, ἱπουρὰ μ6 δα β ἰῃ6 ἰγϑηβ- 
ἰαϊ οὐ." Μαεγοτ.---Οἰ χρίαπαίδοπ οὗ [18 οΥῪ : 1. ]Ίοα- 
τ ΟὰΒ Θχρογίομοο οὗ (Βς αἰνὶπο πγϑῖῖ (ΝΜ οἰδη οί ἤοη δπὰ 
186 οἸάον οὐ ποάοχ βοῃοο!). 2. Τβι ποὴν ὑπαὶ ΗΒ 
ῬΟΙ 641] ΡΙΔῺΒ μά {α]]6ἀ (Ὗ οἰ ἔδη ὕ 161] Εταρτηθηί 8). 
8. Μγι810Α), ἔουπάοα οη ῬΒ. χχίὶϊ., τῃ:6 Ῥγοργδτησηθ 
οὗ Ηΐ5 ευδοτίηρθ (Βίγδιιββ). 4. 1,απιοηίαιίοη, οχ- 
Ῥγοβϑϑοὰ ἴῃ ἃ βογὶρίυγαὶ βιαϊοσηθηΐ, βδμονίηρ Ης δαὰ 
106 τ ο]6 ῥβδ μι, πὶ 118 Β Ὀ]τὰ6 σοῃοϊβίοη, Ὀοίοτο 

Ὁ [ΤῊ Ιδδδαχο ἰ8. ΘΠ ΓΕ γον τη 9 Σα πϑδίο ἴῃ ἰη6 ἘΔΙΠΌ. 
οὐϊεξίοπ, ΒῸ 88. ἴυ γίνο 1:6 γοῦν Ορροδίῖο δοῆβο, 1 σοτηρδγεὰ 
Λογοτδ Τοὐγ} οα τίοη, δπὰ σατο [15 ΥἹΟῪΣ ΤΟΤΘ 001} ᾿Π Δ 

Ὧν. [πὸ 0 φαυοΐο5 ἴγοιπι ἴπ6 τυ ϊγὰ οἀ οη. ΑἸίωτα δοη- 
ἤηθθ ἴΠ9 ἜΧργοδδίοη ἴο ἴδ γματὲ οἵ [Ππ|᾿ὸ φοῦθ οὐὸσ ποὺ [ἢ 
ὙΠ Δ5 ὅδγ, Ὀπὶ 8668 Π0 δίγοῃρ ΟὈΪοοΙ ΟΠ ἴο ΔΩΥ Πἰπι ταϊ!οπ, ᾿Γο- 
υἱἀϑὰ [86 ἕμος {δορὶ ζ, 88 Βαρροπίης δὲ ογυβδ θην, [8 ἀ δ᾽! ΩΓ ΕῪ 
ΓοοορηϊζΖοί,--", Β, 

Ἐ[Γ οΡρβσοστ ἰπΐοτϑ ἤγοπι ἘΠΠ|8 ΔῺ διρυτηοπὲ 007 (6 Ὧ866 
οὗ τοὐπασιαν δοτίρίυτοι.---. 5.} 

ΤΗΕ ΟΘΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΒΕΥ͂. 

ΗΪΐδ πυϊπὰ (Ῥαυϊυδ, ΞΟὨ]οἰοιτηδοῖοσ). ὅ. ΟὈΪοοἰΐνο οἵ 
δοῖίτδὶ] τῃοσθηίΔΙΎ Δοδπαουτηοηΐ Ὀγ Οοα (ΟἸΒδυδβϑ). 
6. δυθ)εοσιϊνα ποτα ΓΥ δοαπαἀοητησεὶ οὗ ἔδοϊϊπρ οὗ 
θαΐῃρ ἰοτεδίκοα ὉΥ αἀοά. δ  εἴϊο, Μεγοσ. Τῆς ἰδΐ- 
ἴδγ 88 γ8 ἰμδὶ ΟἸγῖβὶ νγὰ8 “"[ῸΓ ἃ τωοϊηδῃΐ ΟΥ̓ΟΣΤΡΟΥΤΟΙ- 
οα ("}) ὈΥ ἰῃς ἄφροροδβὺ μαΐῃ :᾽ ἰδδὲ “86 δζοόοῦν οἵὗ 
Βου] αὐϑίηρ ἴγοτη Ηἰβ γε εοέίοπ ΌΥ͂ τῆ, υπϊϊοὰ πιὰ 
(Πς ἰοτίαγε οὗ ἰ6 Ὀογ, ἩΝϊοἢ ΠΟ βαγρβββοα οἢ- 
ἄυτγαμοο;" ἰῃδὶ “5 οοπδοίοιδηξες οὗ πηΐο τὰ 
αοὰ νδ8 ἴον ἰῃ6 τηοπιθηὶ οὐδγοοζηθ ὈΥ̓͂ (π6 ΘΡΌΠΥ." 
ἢ. Ατοϊὰ ἰπ6 διϊηΐηθεδβ, οὐ 16 οομίακίου οὗὨ χηϊηὰ δὶ 
[6 Ὀγεβοῃίταφηὶ οὗ δρργοδοδίηρ ἀθδίῃ, Η6 ζεἶ Ηἰ5 
δρδπαοημηθης ὈΥ οα; δά γοὶ Ηΐδ ἐρέγίξ τεδίοὰ 
ἤττη]γ οὐ, διὰ Ηἰβ εοὐϊ πὰβ Γ}]ῪΥ βαδήθος ἴο, Οοὰ, 
ὙΝ|6 Ηδ τνὰβ (μὰ ἰδδίϊηρ ἀθαὶῃῃ [ὉῸΓ ΘΥΟΤῪ τοδῃ 
(πγουρ οὐδ γτδοο ([ϑηρο ΒΒ ζοδοπ οἴεκω, ἰὶ. 8, Ὀ. 
1678). Οὐ 1868 νοΐοβ οὗ δοῃβϊοὺ νυ ἱτὰ ἀραῖδι, 6 νοΐοθ 
δὶ 1Π6 ΒΔΙΩ6 {ἰπ|6 ΟὗὨ υἱοίογυ Οὐοσ {}}18 ὑδιωρογαὶ ἀδδαὶἢ 
ἰο ψΒῖοἷ. Βυχηδη Υ 18 βυ ͵ οι. [)ῦ'α Βανὰ ἴῃ {δ18 οχ- 
οἰδσηδίΐοῃ δὴ ἱπίθη31: 8 θὰ τρηονναὶ οὗ (Ὧ6 ΔΡΌΒΥ οὗ 
σοι βδβοσδηθ, ἰλ6 συϊτηϊ πδίϊου οὗ ΗΪ8 υἱοδτίουβ δυο. 
ἵπρσβ ὙΠΘΓΟ 1867 ἰυτῃοα ἱπίο τἱοίοσυ. 11 Ἧδβ δ αἰτίπο 
Ἀπ Θχρουίθηοα οὗ βἷῃ ἂπὰ ἀδθδίῃ ἰπ {ποῖσ ἱπποὶ 
σοπηροίΐοῃ Δα υηΐγοῦβαὶ δἰ ΣΙ ἤσδηοα [ἴῸΓ ἴΠ6 τϑοα ὮΥ͂ 
ΟὯΘ ὙΠῸ 88 ῬΟΓΙΘΟΌΥ ΡΣ δῃα ΒΟΙΪΥ, ἃ τωγβίοτίου 
δηκὰὶ ἱμἀσβοῦ Ὀ8Ὁ0]6 δηριυ δὴ οὗ (86 δοάν ἀηὰ {Π6 δου ἴῃ 
ἱπητηοαΐδία ργοβρϑοῖ οὗ δηὰ ἴῃ δοίτιδὶ ἴησ πὰ, 
ἀδαὶἢ 88 {π6 ψαρθθ οὗ βἷῃ δηὰ 1Π6 συμ πδίϊοῃ οὗὨ αἱ 
ΤηΐβοΓΥ οὗ τδῃ, οὗ Ὑμϊοῦ τῃ6 ϑανίουῦ πδϑ ἔγοο, πὶ 
μὨϊοῃ Ηδ νοϊυμίαγ! δβδυμηθὰ ἴτομι ἱπβπῖία Ἰοτο ἴῃ 
ὈΘΠΑΙ οὗ 6 τὰᾶοθ.Ό Βυΐ Ηἰβ δρέγὲξ Βογοῃ!ὶυ δι οὰ 
δῦονϑ (86 οἰου8 ἃηὰ 8.11} Ὠ6]ὰ ἰδβὲ ἰο ἀοὰ 88 ΜΠ! 
ἀοά, δὰ Ηἰβ8 εὐ νὰβ δβ οροαϊοπὶ ἰο Ηΐπὶ 88 ἰπ {86 
ξατάθῃ πῆθῃ Ηρ βαϊὰ ; δοέ δέ οἱ δμέ Τλὲπε δε 
ἄοπο. Ὑ ἈΠῸ Οοα ΔρΡΡαγθΪΥ ἔογβοοὶς Ηΐπν, 1η6 κυΐ- 
ἰοης Ηςδα οὗ Πυπηδηίΐίγ, ἴῃ ἰαβιίησ ἀρϑίὴ 85 (ἢ 6 δρ- 
Ῥοϊπίφα ουγδο οὗ βίῃ δῃὰ βεραγϑίίοη ἔγοσῃ ΗΪβ σοζηπιὺ- 
Ὠΐοῃ, ΟἸιγῖβί αἀἰὰ ποὺ ἔογβαϊζο αοά, δπὰ (8 }8 τοϑιοσοὰ 
ἴον δ [86 Ὀοπὰ οὗ υπΐοη τὶ ἀοὰ πΠΟὮ πὰδὴ μά 
Ὁτοΐχαα, Τ|16 ὁχοϊαδιηδίίοῃ  ὲν Οοά,͵ ἴω Οοα, εἰς, 
ἱπ1 1168 ἱμογοίογα ἃ βίτυρρίο πὶ ἀοαῖ το '᾿δ δὲ 
(86 Βδὴθ {6 ἃ ἀεἔοαϊ οὗ ἴδ6 ἰκϊησ οὗὨ ἰοττοσ, δηὰ 
ἰγδηβίοστηθα ἀρδίῃ ἰμΐο 16 ὈΥ ἰδικῖησ ΔΔΥ 1.5 κἰἰην, 
δηὰ οομρ]οὔηρ ἰ.6 αἰοποιηοηί. Ἦρηςα ἰδ6 ἴτυτ- 
ΡΒδηΐ οοποϊαδίοη οὗ [86 ΔΦΌΠΥ ἰῃ ἰΠ6 πογάβ: “ἢ ἡ 
πἰδλοά 1) Οομρ. (μ6 2 οοίγίπαὶ ΤΠπουσλία Ὀεῖον. 
Βοτο ἰβ στϑαὶ οοῃϑβοϊαϊϊοι ἰῃ ἐμ 18 ἀγίηρ ποτὰ. Ἐτεῃ 

ἿΓ ἀοἀ δἰάςβ Ηΐ8 ἕδος ἔγοζῃ υ8, νγὸ πϑϑὰ ποί ἀοξραῖγ; 
(86 δὺη οὗ ρτδοθ 8 8.}}} Ὀθϊπὰ [86 οἰου δ οἵ )υὰ 
τηθῃῖ, δηὰ ν}}} βῃῖϊμπο ἱβγουρῇ ἴῃ6 γο] πὶ σὰ 
εἴδεςί.---Ρ, 5. 

γον. 41. (π.8}) οδ᾽ οὶ ἔοσ ἘΠ 76} .---Ἐχ- 
Ῥἰδπδίίΐοῃ : 1. Μιβυμάαοτβιδηΐηρ οἢ ἴπ6 ραγῖ, α. οὗ 
1Π6 Κοιηδῃ βοϊαΐοτβ (Ευίηστη. Ζραθοηυ8), ὃ. οὗὨ (86 
οοπηοι ον (ΤὨΘΟΡγΪβοΙ), ο. οὗὁἨ ἰμ6 δε] Ἰοηϊβ 
(Οτοια8). 2. Μοσον, (Ὁ ]οπίηρ ἀθ Ὑ᾽αῖίο : “Α 0Ϊ148- 
Ρδοιλοιβ ΦονΒ 8} ]0 Κα, ὈΥ δὴ δπκπατὰ δπὰ ρμοῦΐθεδ 
Ῥυὰὰ ἀροη ΕἸ. 5 Ι πὸ οοποεῖνα ἴὸ Οὐγβοῖτεβ {1:6 
βίαια οὗ τωδίίοσθ, Ἴ1ἷ͵Ὺ ΠΟΥ͂ ΘΑ͂ Δαϑύτης ἰμαὶ Ἰοκίηρ᾽ 
Δ ΤΟ ΚΘΕΥ͂ ΘΓ ΠΟῪ ρϑβὶ (δε6 [16 χα! 48). 1 
ἸΏΔΥ Ὧδ βυρροβοά ἰπδὺ {18 Ιου οτγ, ΑἿν, Εἰ, παϊζοῦ- 
οαἀ ᾧρ {Π6 σοπδβοίοησοβ οὗἉὨ [6 ομεϊοοϊεϊησ {6 585, διὰ 
Β]1]6ἀ {Ποῖ ῖ1 (86 Ἰδουρηῖ, Ῥογθδρδ (Π6 τυτηὶπρ 
Ροΐηΐ ΤΔΥ ΠΟῪ δοίυ δ! ἢᾶνο ΘΟΙΏ6, δπὰ ΕΠ] Δ ἢ) ΤΩΔΥῪ 
ΒΡΡΘᾶΡ ἴο Ὀτὶπρ ἱπ (Π6 ἀδΥ οὗ ἱπάρστηστς ἀπὰ υθ- 
Βθαποο (ΟἸδΒδυΒ6}) ; δά, οοουρίοα ἰδυ8β, ἴΠ6Υ ΤΑΔΥ͂ 
ποῖ αν Βοαγὰ {π6 τγοπιδίηίηρσ πογὰβ. [11 ἰβ Υ̓ 8 

4 [80 ΑἸζιτὰ : “Ἰηϊοπάοα Πρ ΚΟΥ, 5 οὗτος οἰερσὶν ἴὉ- 
ἀϊςδῖοβ." ΑἸδο ΑἸόχαπάον, ΕΠ} οῖῖ, Απάγεπε, οπ οι, (σι 
ὉΥ, δείεν, Ναδί, εἰς. τΡ, 5.] 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥ͂ΠΙΙ. 82-δ6. δ 1 

ἴΏΘΔῺ5 [Ἀτ- οἰ ο᾿ θὰ (0 ἱπιασίηο (πδὶ ἰῃ6 δον θη δαροῦ- 8 τιλγιεϑὰ ὉΥ βυοῖ χὰ βίρῃβ 88 1886 βμακίηρ οἵ 
διἰὔου, αἴϑον 16 Ἰοπρνοοπιπυθα ἀδείκηοββ, ἰοοῖς [ἢ 6 
ἕοστω οἵ δὴ Ὄχρϑοϊδίϊοη οὗ ἃ Μοββίασιἱο δρρϑδγδῆοϑ. 
Αἱ ᾿οαϑί, ἡγ6 ΤΑῚ ΒΔΥῪ ἐμπαὺ ἰΠ6 Ὁ βΒουρηὺ ἰο ἰά6 ὑμοὲν 
ΚΟΙΤῸΣ πηᾶοῦ δὴ ἀτηδίριουβ ρθἢ ρου ἰδ6 πογάβ. 

ετ. 48, 49. Ο;ο οὗ ἴβοσὰ σὴ διὰ ἴοοῖϊ ἃ 
ΒΡο;Χ96.---ΤῊο ποτὰ οὗ ὅδοδιυδ: 7 ἐλέγεί, δὰ ἱγηπηοάϊ- 
Δίου ργϑεοαρα ἐ}νῖ8 δοὺ, 88. ΜῸὸ ἰϑᾶγι ἴγουι ὅόβη; δῃὰ, 
βυοοοούϊησ (6 ΟΥὙἿ: Κι δ, τααῦῖζα ὑπαὶ Ομ τϑὺ 88 ΠΟῪ 
σοπδβοίουβ οὗ δανΐπρ' ἰγυπρμοα. [πάν ἴῃ 6 τ ρ0}86 
οὗ ΒΥΓΡΑ ΒΥ, ΟΠ6 τδη δῃὰ αΐἱρροά ἃ βροῃρδ ἴῃ 8 το8- 
86] οὗ νῖπο νος βιοοά ἰποτα ([λ6 οτγα ΠΑ ΓΥ τα ΔΡῪ 
ἩΠΠ6, }ο80α); δὰ ὑπρ68 ἐλϑίοηϊησ [6 ΒροΟηρο ὉΡΟΣ Ἀ 
Ὠγπβορ-Γοοὰ, ἩΒϊοἢ πμοῦ ΓᾺ]}Υ στόνῃ ἰ8 ἤττα ἃ8 ποοὰ, 
ἔϑνο ἴὺ ἴο ἴ8ο [μογὰ ἰο αἀτῖηϊς. (3.6 Ὑ μον, τὶ. ἢἶγο- 
800.) Αοοογαϊηρ ἰο δοίη, βουθγαὶ τσσεγὸ δηραρσοαὰ ἰδ 
15 δοῖ. Αοδογαϊηρσ ἰο Μαίίον, ἐλ γεδὲ οτῪ οιἱ ἴο 
6 πηϑῃ ὙΠΟ ν)ὰϑ οὔἶϊδβδσίῃηρ ἴπ6 ἀτίηκ, δ] αὲῇ (οοσ6), 
ἴοϊ τ 809 τυϑῖμοῦ ἘΠΉΔΝ Ὑ71 οοσὴϑ ἰο δᾶνθ 
ἘΠτὰ. Αοοογάϊησ ἰο Μασὶς, (16 πιὰ ἀἰηιϑεῖ " οτίο8, 
ὙΝ αἱϊ, οἴο.---δὴ δοουγαίο ῥἰοίασο οὗ 86 χοἰ οτηθης 
οδυβοα ὈΥ [Π6 ἰουὰ ΟΥΥ οὗ δεβϑυβθ. Τἢ6 Οὁ6 ῬΑΓΥ βθθπι 
0 866 ἴη {μι ϊ8 δοῖ ἃ ἀϊβευσθδηοα οὗ ὑπΠ6 οχροοίδίίοι : ἴΠ6 
ΟἴοΙΒ 866 ἴῃ ἰζ [86 ΕἸ ΒΙ ποτέ οὗὨἨ [86 τϑαποβί, δπὰ ἃ 
το οβῃταθπΐ ἴ0 βυρρονῖ {6 {1}1 {πὸ ὀχροοϊδίίου βΒουϊά 
Ὀο {016]1ὁὰ. 6 Ἢ οἰἴ6 {μΐηκ8 {86 οἵου τγᾶ8 ἱγοῃίδβὶ : 
πὲ Πα σοπίουπαβ (ἢ 6 βοδοπὰ πὶ ἰμ6 δγϑὺ ἀτγαυρδῖ, 
Ηΐ5 νΐοτ,, ἰοο, ἰΒ ορροβϑοὰ Ὀγ ΟἿ τ 88 γοοορίΐοι οὗ [ἢ 8 
δοοομπά ἀτμὶς. ΟἸ τίβι ἀγαηὶς [18 ἀγαυ σεῦ, 1. ὈΘΟΔΌ86 
{86 πίῃ νὰ ὑπτϊχοὰ : 2, Ὀδοδυδ6 ΠΟῪ {π6 τοοτηθδὶ 
οἵ γοϑὶ δδὰ δογῃδ. 

ον. δ0. ϑοβυκ οχίϑὰ κράξας-.---Τ 0 
Ιαϑὶ πογάβ,---οὧἭοϊ (Βοβὸ γϑοογαθὰ 1ὰ Φοόοδῃ χῖχ. 80, 
Ὀυΐ {086 ἴθ [6 χχὶϊ, 46: “' Ε' αἴμοσ, ἰπῖο ΤΥ 

Ἵ εἰς. Μόγγα ἰ8 ἀϊθϑροθοά, υἱϊμβουΐ στουπά, 
Πονγονογ, ἰο δηὰ ἴῃ [8686 ΟΤᾺΒ ἃ ἰαἰον ἰγαάϊ θη, ἀΓ'8- 
ἷῃσ ἴγοιῃα Ῥα. χχυσχὶ. ὅ." ῬϑΌ]υ8᾽ δϑϑυμρίοη οὗ ἃ 
ΤΩΘΓΟΙΥ δρραγοηὶ ἀσδι π66 48 πο τοζυϊδιίοη, 

[459 ἴο ἴδ ογάον οὗ [Π6 βουθὴ πόγὰβ ἤγοτα [ἢ 6 
ΟΓΌΒΘ, ἰ86 Παιτροηἶβίϑ ἅτ ποῖ Θη ΓΟΪΥ ἀρτοοᾶ, ΤῈΘ 
τοοβύ Ῥγορ Ὁ]6 ογάϑγ '8 (αὶ δἀορίοα Ὦγ δέίον, Οτ68- 
πο], Απάτγονα, δηὰ οἰ ογβ : Βοίοτο ἴἢ6 ἀδυ688: 1. 
Τὴ6 ῬγΑΥΟΥ οὗ ΟἸγῖϑε ἴον Ηΐβ δῃϑιιΐοθ 2. ΤῊ ὑτοὸ- 
τοΐβο ἴ0 {80 ῥοηϊθηῦ τοῦ θοῦ. 8. ΤῊΘ σἤδυρα ἴο ΜδγῪ 
δηὰ Φο μη. θυνίηρ (86 ἀδγίκιι 688: 4. ΤΟ οΥὙ οὗἩ ἀἱδ8- 
ἴτο88 ἴο Ηΐβ ἀαἀοά. Αἴἶδοῦ [86 ἀδυκηθθβ: ὅ. ΤΉΘ ὁχ- 
οἰδιοδοῃ : κἴ ἰ8ϊται." 6, “1 ἴδ Βηϊβμοα,"" 17. ΤῊΘ 
δηδ] δοϊητηοηἀδίϊοι οὐὗἁἩ Ηΐβ βρὶγὶςΣ ἰο αοά. ΕἸ τασά 
Ῥυὶβ (8) Ὀοΐοτο (2), Κταδὺ (4) Ὀοίοτο (8).---Ρ. 85.] 

γεν. δ]. Απά, Ῥομοϊὰ, [16 ψοἱἱ οὗ 18:9 ἴδῃ ρ]ο 
γα" τϑιῦῖ ἴῃ ᾿τυδίη.--- ΕἾ} ἀσνοϊοργαοηΐ οὗὨ δῃ φαγί- 
αυλκο, Μδοἢ γὴ88 τα γβίθυου]}Υ τοϊαἰθά ἴο {π6 ἀσδίὶ οἵ 
δεβυβ, δῃηὰ γοὺ γὰ8 αυΐϊίθ παίαυγαὶ ἴῃ 18 ργοζγοβθθ. ΤῊ 
τομπαϊηρ, δδυπάογ οὗ {86 νοὶΐ νγα8 ἃ γϑβ] οὗἉ Ἰῃ6 δοηναυϊ- 
δίομ, δ ἐπουσῇ ἴΠ6 σαγΙΠαυ δ ,κο 8 τλοποηοά αἴοστσαγα, 
δυοῦ ἰ8 ονοῦ [88 6486 ἴῃ δῇ οαγίπαυδκο: 08 ΔΡΡΓΟΔΟΣ 

ἘΓΝοΙῖ: σα». 6, δδ ἢ ἙάΙπ Ὁ. οὐ ΠΟ 45 ἴξ, δἰδν.ϑγ [0]- 
Ἰοσίπς ἴο Θοτγιάδη ἤσότο δηᾶ ἴπ δίπλα ν Ἡ νῶσαρ Τρ υἱτηους 
Τοίογγίησ ἴἰο 06 βδῆθδρο. δη(ἱ ἱβμπογαπὶ οἵ ἴ)6 ἀϊδοτοηοο οὔ 
ἴη9 Θοτδη δηὰ Επα] 8 Βί Ὁ16 5 'π πηι θογίης [6 γουβ68 οὗ 
Ῥβδίπιθ, ὙΠ οἢ δγίδοβ ἴγοιῃ ἃ ἀἰ οσρης υἱοῦ οὗἩ [ῃ6 1η8ογῖρ- 
τίου τη ἰ( τοϊαδιίση ἴο ἴΠ6 Ῥδαΐπη, ὙΠ6 Παδδαᾶχζθο ἤΠΟΤῸ χηθηπῖ, 
44: “7πϊ|ο ἐὰν λαπά 7 Ἄσοπιπιέξ γεν Πρ ΓΕ: ἑλοι λακὲ ν6- 
ἀδετπδὰ τππό, ὁ 1ογὰ Θοά ον," Ὑμοδοὸ τοτο ἴμο ἀγίης 
ποτὰ οἵ Γἴδοῦ πὰ οἵ οἶδγ σκτοδὶ πιῆ. ΤΏ τετέλεσ- 

ται οἵ Φοϊμπ 88 βδ ἃ Ὀοΐζοτο ἴ86 πογάβ τοοοσάρα ὉΥ Γυκο: 
7αίλον», ἐπίο Τὰν λαπάϑ 1 οοηυπεπῖ Μν ορίγεξ, διὰ τὴ 9 
Ἰδιῖοῦ δοὸ ὑπρέϊοα ἴὰ ἴ0 παρέδωκεν τὸ πνεῦμα 
ὙΠῸ στο Φοἢη τοϊαῖοβ ἴῃ6 ἀραιῖῃ οὔ 16 δανίσου ἱπιτηθ- 
ἀϊδιῖθ! δῇῦογ [1:6 οχτοεϊδιπδίίοη : ἢ ἐς ἥπίδλο ΤῊ σομπθο- 
ἐΐοπ Ἰησδὲ ὃθ ῥἱαίη ἴο ΘΥΘΡΥ͂ οὔδ, δηα 1 ΓΟ ἰδ πὸ ὀχοῦδο ζγ 
έν τ 8 ΔΥΌΓΟΓΗΥΥ δαδατηρίίοη οὔ 106 υπ}ιἰϑἱοχίσ8) οπδυδοῖογ 
οἵ ὧλο ἁγίας οχοϊδιπαιίίοι ἰη [υκο.--Ρ, ΝΒ.) 

᾿ιοῦδο68, οἷα. Μογουῦ ΒΟ] 48 ἐῃδὶ ποίϊμον [86 Θαγμ υ8 8 
ΟΡ (16 ἀΔΙ 658 6ΓῈ πδίαγαὶ. Βυὺ παίυτο ἀπὰ βρὶ- 
τὶ ἀο ποὶ ἱπ [6 βδοτίρίαγοβ ρυτβυο αἰβογοηξ τοδὰβ : 
ΟΣ πδῖυγο 8 οομα! οποὰ ὈΥ δβρίγὶῦ, ΑἿἱ δασίμαυδὶεα, 
ἩΠϊοὮ 8 ποὶ πδίυσαὶ, 18 ἃ οομίταθϊοιΐοη, Μογθογοϑῦ, 
186 τοὶ! πο γὰ8 γοΐὶ νγὰ8 ἱμδαὶ Ὀδίογο 186 ΗΟΪΥ͂ οὗ 
Ἠοϊΐοβ (3 σι, Εχ. χχνΐ. 81 βα.; [μογ. χυὶΐ. 2, 12), 
δηὰ υοὶ Ὀοίοτε ἴη6 ΗοΪγ Ρίαςθ, 8.6 Ἠουῦπογ, Ὁ. 469, 
ἴον [86 τοδιϊδιίοι οὐ {19 αβδϑυϊαρίίου οὐὗὁἨ Μὶ6 ἢ 8611." 
ΤῊΐ8 το αἴ ΜΔ8 ἃ τοβυὶὶ οὐὗἨ ἴ16 σοῃνυϊδίοη, δηὰ δὲ 
186 δϑιηθ {ἰπ|6 ἃ δίψῃ οὗἨ τῇ06 τϑηγοναὶ οὗ [Π6 ἐγρίςαὶ 
διοῃοιαθηΐ ἱστοῦ ἰδ οοτηρ]οίίοη οὗ ἴῃ6 το] δἴοῃθ- 
τηϑηΐ, τσ Ὦ ΘὨΘΒΌΓΟΒ 08 8 ἴγθο δόοοδϑ ἰ0 Οοά, ΗΘὈ. 
Υἱ 19: ἰχ. 6; χ' 19. Ἐὸν ἴδ6 ταγίῃΐοα! δ 0} 5}.- 
τηθηΐ οὗ (18 ἔλεὶ, ἰη ἴπ6 ναπσ. δες. Ἡεδν., 866 Ἰἤογον. 
[τ ἴθ Β' ΡΥ (86 6 δ ὕηρ βίδίοπιθαὶ αυοιοα ὈΥ͂ 
ἃ, δογοῖαθ ἐπ ἴσος. : “15 Ἀναησοῖϊο, σιιγιιδ δαερ6 7ζαοι- 

νπῖι πιειδίοπετα (6 ΤῊ 6Δη8Β [ἢ 6 ἀΟΒρΡ6ὶ οἱ (ῃ6 ΗΠ ΌΓΘν 8), 
ΒΟΡΕΕΙΙΜΙΝΑΒΕ ΤΈΜΡΙ ἐπηηίίας πιασηϊιιαιηιἶδ ΥγΥαο- 
ἔμα ἐξδ6 αἰοίδιπι ἰοσέπιι8.) ΤὨΪ5 ὀχαρρογδαιίοη, 
ἘΠ ΠΙΘὮ δυϑυ υ68 8 [Πϊοἰς Ὀδατα οὗἁἨ ἴ8}6 ἰδτηρ]6 ἴον [89 
ΥΟἱ], ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΕΒ (ῃ6 Βἰπηρὶθ ἴσα 88 τεσογἀθα ὮΥ͂ 
Μαίίθον. Μογον ζὉ}}γ δάπαῖβ ἰῃ8 ουθηῦ 85 ἰβίοτὶ- 
68] (αξαϊηδὺ ΚΘ] οἰ οστθαοδον, ἀ6 Ὗ οἰΐο, ἀπ βίγδιβ8), 
δια ΔΒΒΙΡΉΒ ἰ0 ἰὑ {86 ΒΑῖ2 6 ΒΥΤΩ ΟΪ]164] βρη βοδηςο 88 
δῆρε δῃὰ δ] ἴπΠ6 ογιποάοχ δογηπγϑηίαίοσα. ΟΟΙΏΡ. 
ΗδΦΌ. ἰχ. 11, 12: χ, 19-28. ΤΠοΓο 8 πΟΙΠΟΡ ἃ ῥὑτῸ- 
ΡΒΘΟΥ οὗ ἴ86 ΟΙὰ ἸΤοβίαπηθηῖ, ποῦ ἃ Φ 6 ]8ἢ ΡΟΡΌΪΟΓ 
ὈοΙἸ οὗ, τς ἢ σου]ά οχρ]δὶπ 8 ταυίμ ἴῃ 1Π18 σα86. ΤῊΘ 
οὈ͵δαοίίοη οὗὨ Κ'ς ῃ] οἰ οσταδοῦθν, ὑπαὺ {μα ον οουἱὰ ποὶ 
Ὀ6 Κηποτσα οχοορὶ ἴο ὨΟβΕΪΘ ὑχίθβίθ, Ὧ88 ΠΟ [ΌγδΘ, 
βίῃοο [86 γον οὗἨ δυοἢ δὴ οὐοπὶ, οαρϑοία ἱΥ ἃ5 ἰδ οο- 
ουγτοὰ ἰονατὰ ἰμ6 ἰἴπη6 οἵ (86 οὐθηΐης βδογίβοθρ, 
που ὰ ἰγγοβ ΒΥ βργοδά, δπὰ βἷμποθ “ἃ στοαΐ οοϊῃ»- 
ῬΔῺΥ οὗἉἨ ἰἢ6 ῥγίοϑι8 ᾽᾽ τοῦθ σοηνογίοα δἰϊογιναγά, Αοἰβ 
νἱ. 7.---Ρ. 5.1] 

Ὕετβ. ὅϊ, ὅϑ. Απὰἃ ἴδ ΤΟΟΙΙ τόσο χϑιῖ.-- 
Ῥγορτοββ οὗὁἨ {6 Ταϊγ ΟΌ]ΟυΒ φαγί παῦαῖτο : {86 διττὰ 
ἴουηάδίίοῃ οὗὨἉ [ῃ6 ΒΟΙΥ οἱἱΥ Ὀδρχίῃβ ὑο 8ρ]10. 

ΤῊΘ γανϑη τῦθχθ Ορϑῃϑθᾶ.---απνίυ)}, εἰρη Βοδηὶ 
ῬΒΘΠοτμΘθΟΙ, ἰπἰγοαποίηρ ἴἢ6 [ΟἸ]ονίρς ρΟΘΕΥ Ρδ6- 
πουλθθοη. ΤῈ ἩΠΟΪ6 ἔοστηϑ 8 {γρ6 δἀηαὰ βυιηθοὶ οὗἁ 
186 ζΘΏΘΓΑΙ γοϑυτγγοοίίοη δηὰ {86 ποῦ] Β ὁπά, νιοὶ 
β Β66 ἢ ἴῃ ΐ8 ῥγίποῖρίο ἰπ Φοβ8᾽ ἀθαίι, δη ἃ ἤΘΩ66 8 
τηδηϊ βίο ὈΥ̓ παίυτα! βσῃβ. ΤῊ οροπίπρ οὗ οογιδὶπ 
Ρδγιίουϊαῦ σταάνοϑ ἴῃ (86 πεὶρθογιοοά οὗὨ Φογυβαίθτα 
68 8 Ερ6ΟΪ8] τοργοϑϑηίδιοη οὗ {Π6 σοπιΐησ ΓΟΒΌΓΣΓΘΟ- 
οῃ, ραγιου αυν οὗ {Π6 ἴδ} ]. Βαὺ ἰδ 88 τΥρίδδὶ 
88 Ὑ6Ϊ1 88 βυτῃθ 016, ΔΒ 18 ουἱἀθηΐ ἔγομι ἰῃ6 βρίτί] 
ἈΡΡΑΤ οὴ5 ἩΒΟἢ Βυοσοοράθα, [7ὙΆγ 6 16 ΓΒ 311}} ροϊης 
ὯΒ ἰ0 ΟΧΙΓΒΟΓΟΪΠΑΓΥ ΓΟηϊ8 δὰ ἤββυγοθ ἴῃ ἰἢ)6 ΤΟΟΪΚΒ 
ΠΘΆΡ ἴῃ6 Βυρροβοά οἵ σϑαὶ προί οὗ 86 ογυοϊ  χίοη, 88 
(86 οἴξοίβ οἵ (ἷ8 ὀαγίβαυακο. ΤΏ6 96 8 Β0ρὰ}- 
Θἔγοθ, τ} Κα οὐ οὐγα, ΘΓ παίαΓαὶ ΟΥ γί Πο14] οχοϑ- 
γι οἢ8 ἱπ σοοῖϑ, ἴπΠ6 δπίγϑποθ Ὀοΐπρ οἰοβθα ὈΥ ἃ ἀοοῦ 
οΓ84] δίοῃθ. Ηρησο ἰζ ΠΙΔῪ 6 βιρροβοά {δαΐ, 
μοβί 68 (ἢ6 τοηαΐηρ' οὗ τόσα, 116 βίοῃς ἀοοῦβ οὗ {89 
ἔτδνοϑ ἸΟΤΟ Γοτηουοα ὈΥ (Πα ἔοτοσ οὗ [Π9 δατίπαυδίεο. 
--μ. 8. 
τ ὅ9. Απὰ ΔῸΥ͂ Ῥοδΐθ65 οὗ ἴῃ) Βαϊηῖδ τῦβο 

Βἰορῖ, ἃσοδϑ.-- -ΤΉογο 18. πῸ στουπα ἴον (ἢ6 ορίῃηΐοῦ 
Βα α ὈΥ δίγοί (ἴπ ΕἸοΏΠοστ 8 Κερενί. ἰχ. 1, ἡ. 128) 
δὰ Ὁγ. 1π6ὸ οἷάον Βαυος (δι δί, Τλεοῖ. ἀδε Νδιιθη 
Τεεί. ἱ. 866), ταὶ Ὀομ γοῦβο8 ἀσὲ ἰηἰογροϊαϊρα. 
θὸο Ὑοεῖο: “ΤῊΪ8. βυγργίβίπρ βἰδίομηθπὶ ἀο68 ποὶ 
δθϑῖὰ 10 Ὀοϊοηρ ἰο {8.8 σΟσλσαοῃ οὐδη 1681 γα  ἐ9ῃ. 

Φ [Οτίμου ᾿ἰκοννίδο τοίουτοὐ [1 ἴο ἴ6 οπίῖου υὙοδἱὶ, δοὴἢ 
τπουρῆϊ παῖ 18 ᾿ΠΠῸ7Ρ γοὶἱ ποπ]ὰ ποῦ Ὀ6 ἰδίζθη ΔὝΘΥ 1}] 
1πδὲ τ οἷν [6 ρογίοςς [6 οοῦμα, 1 ὁοτ. ΧΗ, 10.--- Ὅς Β.] 



δ28 ΤῊΕΒ ΟΟΒΡΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝΟῸ ΤῸ ΜΑΤΊΒΕΥ. 

ΑΒ οὐδ ἃ ᾿Ἰο ΘΠ ἀΔΡῪ (τ γι 6 8}} τοργοθοηϊδίου, ἱξ 
- ἀοοδ ποῖ διδιτηουΐσο π ὸ}}] τ [806 Μοβαίδηΐο θα] ἱοῖ 
οἵ ἰδδὶ {ἰπι6 (11 τδυ, ἰ0 βοὴϑ ἀοζτεθ, τὶ [06 Ἔχρϑο- 
ἰδιίοῃ οὗ ἴο βγδὶ γοϑυστοσίίοη, ον, χχὶ 4): διὰ 
δρδίη, ΔΘ οδηποὶ δβδιϊβίδοιου Υ ἀοάυοο 186 (Ὠίηρ 
ἔγοιλ (86 ἴδοι ἐπα ἃ ἔδυνε σταῦοβ γοτο οροηϑὰ. (36 
Βαβο, ὃ 148.) Τ|ι6 Ἰεεταὸ [5 ΤΛΟΙΘ {111} ἀονοϊοροα ἰῃ 
Ἐναηρ. Νιοοάοριδ, οαρ. 11, 18." Μογοτβ νἱϑν ἰδ, 
(παὶ (Π6 δγταοϊϊοαὶ ἔδοὶ οὗ [86 δταυθα ἰδυΐηρ οροποὶ, 
ἯΔ85 ἰγΓδηδίοττηθα ἰηΐο 16 ἰγβα 108] Ηἰδίοτυ ἐμαὶ δογ- 
ἰδίῃ ῬΟΓΒΟῺΒ δοίθ δ! ἀγῸδΟ; δὰ ἤθπμοθ δ6 ΒΟ]48 [86 

6 ἴο Ὀ6 δὴ “8 ῬδΔ] διὰ ταγίμἶοαὶ βυρρ]ο- 
τηθοϊ." ὙὙΠῺ (ῃ6 οὔο ἔποϊ, (μδὲ (16 χτανοβ ορϑηθά, 
δέτοοθ {86 οἴοῦ, ἰμδὺ αἴχον ὁ 6δ0δ᾽ ΓΟΘυΣΤ ΘΟ. ΟΏ ΤΩΔΗΥ͂ 
ὈΑ ϊον ΓΒ ΒΑῊΤ ῬΟΙΒΟῺΒ ὙΠ0 [ι8α τίϑοῃ ἔγοσω ἴδ χτανο, 
ΜὮΌΟ δβαὰ ὕδθὴ ἀοϊϊνογοα ἕγοα Ηδάθα ΤΏοδο ἰἤὸ 
ἔδλοϊβ ὈΘΟΔΙ6 ΟὨ6 ᾿ἰνίης !Υ ἰπ (6 ΑΡροβι]ο᾽ 5 Ὀοϊϊοῦ 

ἰὴ ἴΠ6 ΟΠ οΔΟΥ οὗ ΟἸ γβι᾽ 8 γοϑυσγοοιίίοῦ. Οὐγ 
ἰοχὶ ἰ8 8 τἈῃ6 ἔτϑι ρότῃ οὗ (16 ἰοδοβίης οὗ [6 
ΟΒυγο; ὑροῦ [86 2 εροεπδ Ολγίδίὶ αὐ ἱπήενοι, ἰ[λ6 
ἀεονεϊορηιοπὶ οὗ ψῃϊοῖ γα αν θύῃ ἴῃ 1 Γαῖ, ἰἰϊ, 19 
διὰ ἱν. θ. ΤῺΘ Δρρϑᾶγαηςθ οὗ (μ6 Ὀοάΐθ8 ΤΊΔῪ Π6Π66 
Ὧ6 τοζαγα θα 88 Βυτη 0108] ; ([Π6Υ τοῖο ἰδλ6 τορτγοθοηὶδ.- 
τἰοηβ οὗ γοἀδομθαὰ δοὺ]ϊβ8, Τὰ ἀοδίὰ οὗ Ομγβὲ ἰδ 
δΔοοου ῥγονοὰ δ ποθ ἴὸ 6 186 [ἰδ ΟΥ̓ 186 
ἩΟΙα; 88 δὴ εἰοηίηρ ἀοαίῃ δηά ἃ ἰγϊυστορῆδηϊ θη- 
ἴγδῃοο ἕἰηίο Ηδίαβ, ἰΐ δοίθὰ Ὡροὰ ἴδ6 δρὶτγιυ-πουὶὰ, 
αὐυϊοϊκοηίηςς οβρθοὶϑ!γ ΟἹά Τοδίδσηθαϊ βδἰπῖ8 : δηὰ 
(8690 υϊοϊκομοα βαἰη18 γοαοϊοὰ ὈΥ τηδηΐοϊ ἃ δηηυποὶ- 
δἰΐουδ προὰ 186 δβρίγιᾳ8] οοπαϊεοη οὗὨ ᾿ἰνίηρ βαϊῃίδ. 
«Αοοογαϊηρίν, τ ἰ ποὺ τηΐγοὶοβ οὗ ἃ ὅπδὶ γοβυττθοιΐοῃ 
ποῖ δΡο Ὦθγο βροίκοῃ οὖ: Ὀαϊ, οα (6 οἶμον παμά, 
πο Ποὺ 8 ἐξ ἃ ζαϊγϑου!ουβ γαἰβίηρ ἔγομλ ἀθαίῃ, ΔΒ γαΒ 
1Παΐ οὗ ],ΔΖαγυβ, ἰο ᾿ἶν ἃ βεσοῃὰ 118 ἴῃ 1μ6 ψγεβεηέ 
ποῦ], [ῃ {μὲ8 τοδροοί, [Π6 ογάογ Ἰαϊὰ ἀονγῃ ἰῃ 1 Οον. 
χυ. 20 οοπιίίπαεδ, δοοογάϊηρσ ἴ0 το ΟἸτῖϑυ 5. (86 
ἀπαρχή. “ Αοοογάϊηρς ἰο ΕρὶρΡΒαπΐυβ, ΑἸηγοβο, Ομ]ο- 
Υἱιι5, οἱς., (8686 ἀοδὰ δζοῸθ6 ἩΪ ἃ ρου δὰ Ὀθοάγ, δπὰ 
δδοοπαραὰ πὶ ΟἸγϑ 7 ἴῃ “εἰ Ῥμαὴ (ΤΉΣο, ". 
810) ΑὈτγδῆδτα, 8880, ϑδοοῦ, 1.6 ἔνγοῖ γα ραϊγίγοῖβ, 
Νοδῆ, ἃγα ϑϑρϑοίδ!ν παιηθᾶ, Α ἀἰδδιοηὶ δοοουμὶ ἰβ 
ἔουπὰ ἴῃ Εγνδηῃρ. Νὶς." Μογογ, Α αἰδβιϊηοίίοη 8 τηδὰθ 
ἴῃ οὔῦ ἰαχὶ Ὀοίνθοῃ ἴμ6 οὔθοὶ οὗ [86 ἀδαὶῃ οὗ δοϑυβ 
διὰ Ηἰβ γοβυστοοίίου, ΒΥ Ηἷδ ἀδθδαίῃ, [Π6 βαϊπίβ δῖὸ 
ἴροορα ἔγοτῃ ἴ}6 ὈΟΠα8 οὗἩ 8360] (“ἐποῖν Ὀοαΐο68 ἀγοβο ᾽); 
ὈΥ ΗΒ γοβυγτοοίοῃ, ὑμοῖγ δοϊΐοῃ οἡ 1πὶ8 που] ὰ ἰδ τὸ- 
βιογοὰ (“" σψϑηΐ ἰηΐο [86 ΒΟΙΥ οὐ(γ,᾽" οἱἷς.). 

᾿ς [86 Γ8 δ᾽΄Θ βἷχ γϑβΌστθοι 8 τιοὰϊοποὰ ἴπ {86 
Βοτρίυγαϑ 88 Ὀγοοθάϊηρ ἰμδὲὶ οὗ Ομ βι, Ὀὰὶ 411} οὗ 
1 δ ΟὨΪΥ͂ γοϑίογδ ϊοηβ ἰὼ {π6 Ῥγοδϑηὶ θυ ὮΥ 
116, νἱΖι: (1) ΤῊΘ βοὴ οὗ ἴμ6 πίάον οὗ ϑβαγορίδ, 
1 Κίηρϑ χνὶἹ. (2) Τῇ Βιιῃθηδχηο᾽Β βου, 2 Κίπρβ ἱν. 
(8) ΤῊ τοϑυγγθοίΐοῃ σαυβοα ὈΥ [ῃ6 Ὀοπ68 οὗ ΕἸ, 
2 Κίηρβ χιϊ, (4) ΤΟ ἀδυρῆϊον οὗ ΦΔαείγυβ, Μαῖὶ, ἰσ. 
(ὅδ) ΤῊ8 βοῃ οἵ (89 πίαονν αἱ Ναίῃ, [ὑὐυἱκο νἱϊ. (6 1,2: 
δΔιΌΒ, Φοΐη χὶ. ΤῊΘ ἰγῃ:β]διίοη8 οὗ ΕΠΟΟΣὮ ἀπα ΕἸ] 6 ἢ 
ἔγτοσα. οδγίῃ [0 δοδγοη, ποὺ Ὀοίηςς Ὀγοοοάρὰ ὈΥ ἀθδί, 
ἀο ποὺ Ὀεοϊοης μοτθ. ΤῊΘ Γοβασγθοίίου ταοηϊοηθα ἴῃ 
ΟἿΣ ρΑββασα, 17 γᾶ], Ἧὰ8 ἃ γϑίθλθασξαὶ, ἃ βίωτι δῃηὰ 868] 
οὗ [6 πα] γοβυγγθοιϊίοι ἰ0 116 ουουϊαϑηρ, Ὀὺ ἀϊὰ 
ποῖ ἰδκὸ ρίδοθ {1}} δνο 1586 σοδυστοοίίοῃ οἵ ΟἸτίβι, 

᾿μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ, ἩἘΪΘὮ τΙηυδὲ Ὀ6 τοίοττοὰ ἴῸ 
16 ῥτγοοοάϊηρ ἠγέρθησαν Δἃ8 Ὅ611] 88 ἐξελθόντες. ΤῊΘ 
τἰϑίης πγὰ8 [06 τοβ] 1, Ὡοὶ (86 ἱτοτηοάΐαῖο δοςοσωρϑηί- 

“ [Τὸ ἙΔΙηὉ. οἀϊίου [88 0 δὲ [89 ΣΟΥΘΓΔΘ: “ ἐλο ἀδαίϊλ 
οὔ ἴ)6 ποσὶ ά.".--. 8. 

[189 ζδιποσα, ΒΟΎΘΥΘΥ, ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ μοϑδυτηθὰ ἰδὲ ἐδ 
δοαὰ ἀιὰ ποὶ δοίυ δ! Υ ατίϑο }} δι΄ῖοσ 1.0 τοσγσοοι οι οἵ 
ΟΌΤΝΕ  σΈΡΟΝΕ ἐπ ἴοο. ἢ “λον, απἴοα βλάμβιβευδοβρουρς 
φναῖν δοιπέπιδ γοδωγσεγοῖ, μὲ φοϑοὲ τποροπέξδ γόϑὼγ- 
γοοξίοπίθ οὦ πιογίαιέ4."--Ῥ, 8.] ὧ 

τηοῃὲ οἴ ἴθ οροαπίηρ οὗ (80 ατόνοα, δηὰ ἰδ τηωθηὐοποὰ 
ογο ὈΥ Μειι ον ἰῃ δηιοὶραϊίου, θὰς τὶ 186 4υδἢ» 
ἔγίης ἱπβοσιίίοη: αὐον ΤΠ ἢ τέδι γγοοίίοπ, ἴο Ῥγεγοαὶ 
τηϊδυπαἀοτιδηΐησ, ΟἸτδι᾿Β ἀθδίῃ οραπρὰ {μοῖν Ἰοτοῦε. 
Ηΐδ τοδυγγθοιίίοη ταἰβοὰ ἰἤοω [0 116 δραΐῃ, ἐμδὶ Ηδ 
τΐσηλ Ὀ6 [6 Ἀγοίςδοτα ἔγοια ἴπ6 ἀοραὰ (πρωτότακος 
τῶν νεκρῶν, Οὐ]. ἱ. 18), αηὰ 86 βτβι τυ! οὗ μετ 
[δεῖ εἰορὲ (ἀταρχὴ τῶν κεκοιμημένων, 1 Οος. χγτ. 20, 
2838). Αὐυχυδίΐηο, ΤἼΘΟΡΆΥΪΔοῖ, δὰ ΟἴοΣΒ, δαρροδοά 
ἰδδιὶ (Π690 Βαϊ αἱοὰ ἴῃ, τ ὮΣ]6 Οτίρθη, Φογοόσωσ, 
ΑΙογὰ, προ, Ναδὶ, δὰ οἰμοσβ, αϑϑυσηθ ἰμῶὶ {ΠῈ} 
δδοοοηαρα πὶ ΟἸγίδὶ ἰο κἴογγ. ΤΏΘΓα 18 α180 ἃ αἰβῖοσ. 
609 Οὗἁ ορίῃίου διῃοῦς, οοτατηθηίδίογα, 88 ἰ0 {86 ηα062- 
ἴσῃ τβϑῖδοῦ ἸΠ6Υ ΜΟΓΘ ραι γί δροῦβ δῃὰ οἵδοσ βαϊηϊδ οἵ 
189 οἱάδη (ἰπη65 ἴο Ὑβοτι “ ὁγτιβδίοσῃ Ῥτὁ8 ἰηἀροὰ ἃ λοὶν 
οἶςγ, ΟΥ Βδίηιβ ὙἢῸ ἰδίο]γ αἰοὰ δηὰ πόσὸ Υ 
κπονσῃ ἰο0 θοτιθ οὗἩ [86 ᾿ἰνίησ. Οὐδῃ ἔλνυοσθ [86 ἰαίϊοῦ 
ορίπίοῃ τι ὁ ἀουδίζυὶ “ ἀομδέϊεαι,,") δὰ δροοβεβ 
βίαθου, Ηδηπδῖ, δηὰ Ζδοματίδῃ. Ὧν. Ναϑι δὰὰ5 
Φοδη (0 Βαριϊδὲ διὰ Φοβορῃ. Βυῖ ἴῃ [86 δΌδϑηοε 
οἵ 811} δβοτὶρίαγο ἱπίοστηδίοη, ἰὑ ἰ8 Ρουθ νγ ὑδ61}689 ἰὼ 
δρϑουϊδὶθ οὐ 86 ἃρα δῃὰ πυτῦοῦ οὗἨ μ686 τα δίεγοῦϑ 
ψ δι [ΟΥΒ ἴσοι [16 Βρίγῖϊ ποῦ], ὅ0 το ΟΕ ΔΡΡοδιϑ 
οογίδίη ἰὸ υ8, (Πα 11 ττὯῶβ ἃ δ ρΟΓπδίτι ΓΑ] δηὰ ϑυτηο]ϊς 
ονϑηὺ τοῦ ῥγοοϊδϊπηοὰ 6 ἐπ ἰδὲ 186 ἀραίἢ διὰ 
Γοδιυστοοϊίοη οὗ ΟἸγβὶ 'τγὰβ ἃ Υἱοίοσγῃ οὐοὸῦ ἀθδίὴ διὰ 
Βδάοβ, δῃὰ οροθηρά ἴδ ἄοογ ἰο δνου  δετρ 11ξ6.---Ρ. 3] 

γεν, ὅ4. Νοῦν τυδοϑα ἴδ οοπίῃσίου.---ΤΊ σσην- 
ζασΐοη ὙΠῸ παὰ ρῥγοϑίἀθὰ οὐδὸῦ ἴμ86 δχοσυϊΐζου, (δ 
δῦονο.- -αΑαὐὰ ἴον ἰμδὺὶ τόσο τὺ ἴτ.--ΤΊο 
Βοἰ ἀοτθ οὐ μπιδγὰ, πῆ0 δὶ {π6ὸ Ὀοριπηΐησ δὰ Ὀδδη 
᾿ου ΡΠ] 658} ματι Ὀϊησ, Μδυὶς τηοπιϊοηβ, 85 ἴ86 εἰῃ- 
Εἰα υὶΐηθ88 οὗ ΟΠ γβε Β τ) Δ)] δὲ ἴῃ ἀγίπρ,, τπϊ5 οδρίλίη, 
ὙΠῸ, δἰοὴρ πὶ ἰ.6 οδρίδίη ἴῃ Οδρογθδυσω (δι. 
ΤΊ ,.), δῃ ἃ [Π6 σαρίδιῃ ΟΟΤΏ 6] 1:8 δὲ σσῦϑαγοδ (᾿ς χσ) 
ἔογτωβ ἃ ἰσϊατανίγαίο οὗ Ὀοϊϊονὶησ (θη Ὦ]6 βοιάϊοτα, ἴῃ 
186 οἀνδηροὶὶς δα δροϑίοϊο Ὠἰδίοτῖοβ. Βυὶ Μδιιϊμεν 
δδϑοοίδίθβ ΜΠ} ἰδ6 οοπἰυτίου, μἷ8β Ὀδμῃὰ: διὰ [(Κθ 
ἰπέουτωϑ 8, [6 ΘΟὨΒΙΘΓΏΔΙΪΟΙ γγΔ8 ΠΌΠΟΙΓΑΙ, νος. 48. 
ΤΏ βρθοΐαὶ ὑθϑ ΠΟΥ ὈΘΙΟΊρΒ, Πουογίθ οαβ, τὸ {8 
σοηϊυοη,.---“΄ὅατὸῪὸ ἴδ ϑαχίμαῦδῖχκο, διὰ τυλδῖ τσῶϑ 
ἀοποθ᾽---Νοῖ ΟὨΥ ἴπ6 ἀοϑιγυςῖνο οθδοὶβ οὗ τμ6 δαγίῃ- 
αυλῖκο ὍΡΟ {ϊι6 ΤΟΟΪΚΥ τοσίοη οἵ (ἀοϊσοίμα, θὰὶ αἷϑὸ 
[06 ΝᾺΥ ἰὴ το ΟἸγῖβὶ γᾶν ἃρ Ηἰ8 βρίγῖὶ (Μαρκ 
δυὰ 16} .---- Υ ὑλἱ6 τσὰβ οὐδ ὅου [Θεοῦ 
υἱό-:].--ἰἴλκο ϑαγ8, α 2μδέ πιαι. ΤἸὴ6 ποιὰ οἵ 8 
Βοδίδθη τυβὺ ποὺ ΑΙ ΤΑΥΒ Ὀ6 ἴΔ ΚΘ ἴῃ ἃ Ὠδαῖ ἤδη τηθβὴ- 
ἰῃρ (80 Μογοῦ, ἤἥεγοιβ, ἀδη-σού), Ἰοδϑὺ οὗἁὨ 81}, Πόσα. 
Ηολίμθη Ὀδοδαιο ΟὨ τ βιΐδηϑ, δορὰ τμοὶν σο;ν δῖος πιλ5 
δηπουποϑὰ ὈΥ ἰδεῖν ΟΠ τί βιίδη οοπἔρβδίου. Ὑἴ6δ, [μὲ 
ΘΟὨ ΌΣΟΙ ΤΩΔΥῪ ΘΑΒΙΪΥ Πᾶν Ὀ6ΘῺ δοαυαϊηϊοα ΜῈ 76π- 
8ἢ ΟΡ᾿ΐοΏΒ ; δῃὰ 80 ἴδ δοοιιβαίίοῃ, 6808 παὰ τωδάθ 
Ηϊμι861 Μοβδίδῃ δπὰ Οοαβ ἥοῃ, ναϑ υπαογβίοοὰ 
ὈΥ ἴδ οαρίδίη ταῖμοῦ ἷπ ἃ ΟἸγβίδη βοῦβο, οὗ α ἀΐ- 
Υἱμο- υπιδὴ ΒΟΙΥ Ὀοΐηρ, ἰδ ἴπ ἃ θαι ἢ δοηβα οὗ 8 
ἀοτηΐ-κοὰ,. Τμ6 Ὠραίμρηῃ οοἰοτίηρ 15 Ἴσοοθαϊησὶν υδῖ- 
ὉΓΔ]: Ὀυΐ {πΠ6 ζογα 18 οΥἀθηι ποὶ ἃ βυ ρογβε ἰου8 
οοποοΐῖ, Ὀαϊ ἃ οομξοββίοη οὗ ἔα. [ΑἸοτὰ Πα πῖβα 
τοδ ἰδίῃ ἀραϊηϑὶ ΜοΥοΣ δαὶ ἰΠ6 οοῃταυγίου υξοὰ ἴδε 
ΜΟΡΒ ἴῃ (6 οειοίδ Β6Ώδ86, ἀπ πιιὰ βοΐῃθ ἰάθδ οὗ 
ὙΠαὶ {ΠΟΥ ἱπρ]ϊοα, Βαϊ ἰπ6 δΌθοπος οὗ 16 διίοϊδ 
Ὀαέοτο υἱός ἀῃὰ [86 ΡΔΓΔ116] μαββασα ἴῃ [ωυἱτα δου ὰ 
ποῖ 6 ονουϊοοϊκοα.---Ρ, 8.] 

Ὑ εΆ. δῦ, δ6. Διὰ δῦ σοσῖθῶ τόσ ἔμασζο. 
“Ίλικο ρῖνοβ ὉΒ δὴ δοουγαῖθ δοοουπὶ Οὔ ἼΠ650 ἔσηδὶε 
ἀἰβοΐρ!ε8, οἰ. νἱἱϊ, 2. ΤΏΘΥ ζο]οποὰ (6 [ογὰ ὑροῦ 
Ηϊΐδβ Ἰαϑὲ ἀδρδαγίυγα ἔγουλ 411166, ϑεοσυοὰ Ηΐπὶ, δηὰ βυρ. 
Ροσγίςα Ηΐπι ουὶἱ οὗἨ ἰμοῖν ργοροσίγ. Μία ΠΟΥ πᾶπιοι, 
1, οσν Μαχάδϊουθ. ὅ1:6 παβ, Ἰυάρίησ ἴτγοσῃ μος 
ΠΔΙΏΘ, 8 Ὠδίϊνο οὗ Μαχάαδὶα, ου 86 ὅτ οἵ ἀδθῃῃοϑα- 
τοῖς ; δῃὰ Ὦδῃοθ Β16 ἰ8 δυρροβθαὰ ἰὸ βανα Ὀθϑὰ [18 
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εἴσηοῦ τδο ἰατηοαὰ απο ἴδ6 Ιωογὰ ἰπ ἰμδὶ αἰδιγίοι, απὰ 
δηοϊηἰοα Ηΐβ ἔδει, [λκο νἱῖ, 87. Ουἱ οὗ ἴδ9 Μαραδ- 
Ι6π6, δοσοταΐϊησ ἴο Ματγκ, βεσοι ἀον}]8 δὰ Ὀθθῃ ἀγίνοῃ 
ΟΥ̓ ψοθὺ; 18αἱ 95, Ηο Βαὰ πτουρὶιὶ ἃ ταϊγδουϊουβ ἀθ- 
ἐνοσαῃοο οὗἩ δὴ οἰπῖσαὶ, ποὶ οὗ ἃ ΡΒ γϑῖο8) ομαγδοίον 
(ὁ (ῦ6 δυϊποτδ ζοδόη «ἴεευ, ἰὶ. 2, 180 8.) ; διὰ (5 
ΘΧΘΟΙΥ πὶ [06 ρΡδγάοῃ οὗ (16 χτοδὶ δἰπηογ. 
580 18 οὗ οουγβο ἕο 6 Οἰθαγὶγ αἰδάηγσυϊδιιοα ἔγουι 

. ΜΑΥΥῪ οἵ Βοίδδηυ (Φοδῃ χίὶϊ. 1. ΜΟΥΘΡ ΒΑΥΒ: 
ΕΣ ΘΔ ἴθ τηοηἰομ θα ὉΥ ἰδ6 ΒΑΡΌΐΏΒ (Εἰδθηγλθη. 
ξεν, Ἐπίάεοξκίδε “ωδεπίλωηι, ἱ, Ῥ. 211} Ὀαΐ (78 τηυβὶ 
οὶ Ὅ6 σοπίουπάοα αὶϊὰ ΣΟ ἼΔΏ, δ ἔδῃδλὶ 6 Βαὶτ- 
ἀγοβϑοσ, τὶ ποτὰ ἰὯ6 Ταϊτηυὰ ἰάσῃ 1Ε 68 ἴΠ6 ΤΟΥ ΠΟΡ 
οὔ Δοδυδ ([ρηιίοοί, Ρ. 498) 2. 19 
ξαοῖμοῦ οὗ ὕδλθι δα ὕοδθα, ἰμδὶ ἰ6, 86 τῖΐὰ οὗ 
ΑἸρδθυβ (ΨΦοῃ χὶσχ. 23), βἰϑδίον-π αν οὗ ΦΟΒΟΡ᾿, δὰ 
οὗἨ 1169 τροίπον οὐὗὁἨ «6808. ῳ 8. Το Σσβροῖδοχ οὗ 
Ζορθα 66" ΟὨἰϊ τος, ἱ. 6. ῺΘ : δ66 ΟὮ. χχ, 20. 
886 ἴξ 18, υπἀουθ θαυ, ΒΟ ἷ8 τωϑδμὶ Ὁ ἴΠ6 δἰφίο οὔ 
Ολγίοδε πιοίλονυ, Φοῦῃ χὶχ. 2ὅ6.Ὀ Τὴὸ Εὐδηροὶῖβι 
οθοοθοθ ἰὼ ΠΑΙᾺΘ ͵ι8ὲ {Π686 πὶιμουὶ ὀχοϊυαϊης ἰδ 
τοῖο οὗ Δα6ϑυϑ, δηὰ [6 ΟἾΒΘΓΡ ταϊηϊβίοσϊηρ ΟΠ 6Ώ. 
“ἨἩδη66 χὰ πιυδὲ τοὐθοὶ 86 υπηδέιγαὶ δϑϑυσαρίίοι οὗ 
ΟὨτγγβοϑίοτῃη δὰ ΤὨΘοΟργὶδοῖ, πο ΕΥ Ζϑοῦο το- 
ΡῬθδίοα, διιπουρὰ Ευίΐγτη. ΖΙ χα θπαβ τοδυϊοα ἱἰϊ, ἰῃαὶ 
(86 πιοῖδον οὗ 6805 15 116 Ββᾶπι6 ΜΠῚῸῚῺ ΜΑΡῪ 106 ΤΟΙ Ὁ 
οὗ δδπιεβ διὰ ζοβϑβϑ, οἢ. χἱϊ. ὅδ." Μογον, 

ἐών νλῳ διὰ Μαγκ (χν. 40) οπιϊξ λ΄αγν ἐλδ 
Ο ἰλὲ Ζονά, ν᾿ Ἀ1Ὸ6 Φοδῃ (χὶχ. 26) Ἔσργθθβὶυ 

ΤΩΘὨςΟῚΒ ΒΟΡ ἔγϑι διροηρ (86 ΟΣΩΘῺ Ἧ8Ο βίοοα ὈΥ 
[16 οτοββ, Ὀαὶ οπαὶὶβ βαϊοπιο, εἶθ οὐσῃὰ ΣΟ 6Γ, Ὁ} 1688 
ἯΘ δ880τη6 Μὶ ὙΙ6Β6 19. δοιὰ [δηρθ ἰμδὶ 516 18. ἰῃ- 
ἰοηάθαὰ ὈΥ “ Ηἰβ τοι μοτ᾿β (Μ6Γγ᾽8) βίβίον," βο ἰῃδὶ 
Φοδη δηὰ Ψψαϊηθ59 ἰδ6 ΕἸ] ἀδν πουϊὰ 6 δουϑίῃβ οὗ ο6βυ8. 
[μυϊκα τι 08 ΠΟ Ὡδῖη68, Ὀὰὺ ΒρΘΑΪΙΚΒ ΦΘΏΘΓΔΙΙΥ (χχὶϊὶ, 
49): “Απὰ 8] ΗΪ8 δοαυαἰπίδηοο, δηιὰ ἐλδ τοοηιεπ ἐλαΐ 
γοίἰοιοοα Ηἰἶπι ζγοηι Οἰαἰδῖεα, εκιοοα αἴαν οδἕ, ὈΘ ΒΟ] ἀϊησ 
(686 ἰΐηρβ." Τ70 δοοουπηὶ [0Υ [Π6 οἸϊβδίοι οὗ ΜΑΣΥ͂ 
ὈΥ Μαιπον δηὰ Μδὺκ, τϑ πηυβὲ ΒΌΡΡΟΒΘ αἰΐδον τθδὶ 
δ!6 δὰ δἱ ἰῃμδὶ ἰἰπ|6 Ἰοΐδ (Π6 ογῸ88 πὶ Φοδῃ τῃῸ 
Ἰοοῖς δῦ ἴο 8 ΒοΙηΘ ἷπ Οὐοαΐθηοθ ἴο ἰΠ6 ἀγίηῃν Γο- 
ᾳυσϑὶ οὗὨ ἴ[Π0 ϑανίουν (Φοϊι χὶχ. 26), οὗγῦ ἰμδὶ ἴθ γο 
Ὑ6ΓῸ αἰ δγθηῦ ρτοῦρθ, [86 οὴ6 τηϑηϊοποὰ ὈΥ ΜΑιΟΝ 
δὰ Μαγὶς σοῃϑἰβιΐησ ΟὨΪΥ οὗ [080 γῆ ταϊηἰδβίογϑα ἰὸ 
106 παῃϑ οὗ ουῦ [ωοτὰ οὗ (Ἰιοῖς δυδδίδηοο (διακονοῦσα: 
αὐτῷ, νοῦ. ὅδ). ΤὭΘΓΟ τουδὶ ΒΔΥΘ ὈΘΘ δηοίδοῦ στοὺρ 
οἵ αἰϑοῖρ]68, ἱποϊυάίηρ ΖΦο.π δηὰ οἰμογβ, ἰο ποιὰ Ηθ 
δογνσαγά βῃονθα ὑῃθ ῥτὶηὶϊ οὗ ἰῃθ 16}}8 δ ἃ ὑγοοῖῦ 
οἵ Ηἰ8 ἰδομείγ. Οομαρ. [0ἱκ6}8 αἱ ΗπΐΣ ἱ 
ΤῊ ῥγονίουβ Ηϊσὶιὶ οὗὨ [19 αἰδοΐρ]69, τηϑοϊοημοᾶ Μέαιί, 
Χχυῖ. δ, ἀο659 ποὶ ὀχοϊπάα ἐμοῖν γοϊγη ἰὸ ἩϊΠ688 ἰῃ6 
ταὶ ΟὙ ΘΟΘμ68 “ αὔαν οἵ." ΦοὨ οογίδιη]γ τγὰ8 ἴδιο ΓΟ, 
δοοογαΐηρ ἴ0 δὶδ ΟὟ ϑβἰδίοιηθηῖ. ΤΏ6Β6 ῥοῦ το- 
θη, ὙΠο, τὶ (ἢ6 00 οὗ Βοροϑᾶ, πιιμοϑϑοα τῃ 9 
ἁγίηρ πλοτηθηΐβ οὗ ἰδεῖν δηὰ Μαδίοσ, δῃὰ βαδὶ 
ΟΥ̓́ΣΡ δϑφαϊπβὶ [86 ἸΟΠΘΙΥ βορυΐοῦτο (Μαῖϊὶ. χχνΐ. 61), 
δΓῸ [86 Βῃϊπίηρ, ΘΣΘΙΏΡΙ6Β οὗ ἔδιμιδ] 6 ΘΟὨΒΙΘΠΟΥ δηὰ ἀθ- 
γοϊοι ἴο ΟἸγῖδὶ τ ΐοἢ 3 ΠΟῪ οδὴ ὙΪΏΊΘΒΒ ΘΥΟΣῪ ΟΔΥ 
ἷπ 411 (86 ΘΟ υΓο 68, ἀπὰ τ οἢ Μ|'}}}} ἤθυοῦ οοϑ86.  ο- 
ΓΑΒ Β ἰΟΥ6 ὑγΌ]Υ 8 (Δ πὰ] απο ἀθδίῃ, Ὑοσθα δὰ 
οἰ] άγοη ἔοστα [86 τηδίου Υ οὗ [6 ΟἸυΓΟΣ τ] αηῦ οἱ 
δαί, δη, Ἦδ ΤΩΔῪ ἰπίον, 8180 οὗ ἐμ6 ΟἸΌσοΣ ἰσίπμηι- 
Ῥἤδηΐ ἴῃ ἈθδΥοη.---Ρ, 83.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΔΙ, 

1, 866 1.6 ῥγϑοθαϊῃρ᾽ τοι υἶκβ. 
4, ΤΏ ῥγουδι ἰὴ Ροΐηὶ οὗ Υἱοῖν ἔγσοτα ψϑῖοῦ [δ9 

84 

Ἐγδη οὶ ἑδίὶ τοργοδοηΐδ (80 οτυοϊβχίοι δπὰ ἰΐ8 δζοιΐθθ, 
δ ἰδ ἡ ΟΥ̓ ἐλ6 Οἰὰ Τεοείαρνιοπέ ἰγρεα. Πθηοο. 
ἷν 18 {πὲ ἢ6 ὑπγῖοθ τ 5 ἴ}6 ολίογ, ζασέ ΤΩ ΘΓΟΙΥ ἱπίῖσο- 
ἀυοίογγ, τΠΐοΝ 18 τηαγικοα ὈΥ 86 86 οὗ ἰδ ραγιοἰρ- 
4] ἔοτπι, δὰ Ὀγΐηρ οὖἱ ἰπίο ὈΓοΟπηΐῃθηο06 ΒΟΠῚ6 88- 
εἱαΐ εἰγοιπιδίαποο 88 ἰδ6 ελὲογ ἐλουσλέ ὈΥ (06 υβα οὗ 
ἴο Βηΐϊΐο τοῦῦ. 1. Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον ΓΟΛΎ., 
ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν, κιτιλ., τότ. 38, 84. 2. Σταυρώ- 
σαντες δὲ αὐτὸν, διεμερίσαντο, κιτ.λ., γογ, 8. 

8. Το ἰοὺγ οἰνϊοῦ ροΐηΐθ ἱπ 1:6 ιἰβίογσυ οὗ ὑμ6 
Ῥδβϑίοῃ, ὈθίογΘ 08, ΔΓ: (1) οὔέδιρδ ἐπ ἐδλδ ροῖοεν οὗ ἰλὰ 
Οδηέλίεε : (α) ἸΠΟΥ͂ Ρτο88 8 ον ἰωΐο [86 Βογνΐοα οὗ 
1.6 ΟΓΟΒ8; (δ) (Π6Ὺ ΟΡ (μοὶν βιυροίγίης ἀτίηὶς τἴὸ 
16 Ι,ογὰ νὮ}]6 ἁγίηρ ; (6) 167 ἀἰγίἀθ δἀιποῦς ὑπο 
βεῖγοϑ, δῃὰ ρα ἷο ἔος, ΗΪ5 οἰοίμοδ, δὰ ριυλτὰ Ηἰ5 
ΘΟΓΡΒΘ ; (4) [ΠΟΥ͂ τοῖο {86 Κίηρ οὗ ἴδ 618 ἃ τοῦ» 
Ὀοτο οί, (2) οἴεδιιδ ἐπὶ ἐλδ ροιοον οὗ ἐλδ “ειοδ : (α) 
(86 ἀογίϑίνο βοῃρ οὗἨὨ [6 Ὀθορὶθ; (δ) ΟἸσίβὶ Ὁ]68- 
Βοπιοὰ ὈΥ {δα οἰΐοῦ οὗ {16 9678 δπὰ 16 ἰϑδοθογβ . 
Ἂ ἰῃϑυ] θα ονοπ ὉΥ ἐμοὶ οὐσα ἀγίῃρ οὐ πη 418-- -Ηο σδἢ 
ἦνγϑ Ὁ8 ΠΟ Β6]0Ρ. (8) οεδμδ δίπκε ἱπίο ἀρραγϑηΐ 
ναι, ἀμ ἀπ ἴηι ἐλὲ οοισιεἢ απαὰ ἐπ ζιία τοῦ 

ἃ ἐλδη ἐξ ὦ ἰλαί "ἐ ἐδ γοαϊϊν υἱείογίοια : (α) ἴῃ 
ἤσμοσαὶ ρω}} οὗἨ ἴμο ποσὶ, οὐ (86 ἀδυϊκοηΐπα οὗ 186 
ΠΟΟΠΔΥ δ : ἯΙ 6Β03᾽ Θχοϊδσηδίίΐοη, οὐ 1π6 Ἰυὰρ- 
τηρηϊ οὗὨ ἀφδί ; (6) 16 ἰαϑὶ ὑσὰς υὐφιτθλίην οὨἑ]ΠἸαϑιὶο οχ- 
Ροοϊδίίου οἵ Β6Ιρ ἔγοτα ΕἸ) 8 δθγα ; (4) (16 1Δ8ὲ ΟΥῪ 
οὗἩ Δεϑυβ, ΟΥ 16 ἀδγκκ τυγϑίοσυ οὗ τοαοιηρίίοη, (4) 
72:6 ἀσείγιοίίοπ, ΟἿ ἐλε τοογία 6 οἷά ὕογηι, απὰ ἐλ εἰσπα 
97) γοάδεπιρέοη. απα ο ἐλδ πειο τοογά : ἰω 1.6 ἰετηρὶθ 
ΒΟΡΥΪΘΟ, ΟΥὨ 11:6 ΒΙΑΥΘΟΙῪ οὗἨ οοῃβοίοποθ ἰῃ (ἰιῖ8 που]ὰ, 
ΓΟΠΙΟΥ͂Θα,--ἴἢ6 δοοθθ8 ἴὸ ἴδ ἰἄγοησ οὗ ἵπ 86 
ΗΟΪΥ οὗ Ηοϊΐε5 ἔγϑο ; (δ) 186 ὑγίβοῃ οὗἨ ὅὯ:60], οὐ 1} 9 
ΒΙΔΥΘΣΥ οὗ ἰδ6 Βρί τὴ 18 ἰῃ 186 οἰμοῦ ποῦ], γοσηονοα,---ἰἢ 9 
ὙΔΥ͂ Οὗ ΓΟΒΌΣτΤΟΟΙ ΟΠ ΟΡΘη ; (6) (π6 μόνον οὗ (6 αδη-᾿ 
8160 ὑγταπηΐοα] γ]6 τοπιονυϑα,---ἶθο Οσμιοθ οοηϊυγίοη 
σοι ρο θα, ἰπ ἷβ ἴοστοσ οὗ βου], ἰο τηδῖίζο ἃ οοῃέδϑβδιοῃ 
οὗ ἔαϊ! : (4) ἔθ δἰαυθῦγ οὗ ποπιθῃ (βπὰ οὗ ἰδ ορ- 
Ῥγεβϑϑϑαὰ οἷβδβ868) σουιονοα,---ἰθθ Ὀο]ονίησ ποϊηθῃ, ἴῃ 
τοῖν Βογοΐα βρὶ τς οὗἁ [αἱ τη, ἔγθο. 

4. ϑμηοη οὗἹἨἩ Ονγεηα, ἂτὶ 1]αδβιταϊΐου οὗἨ 186 ἴδιο 
μοῦ Ὀοΐ8] [86 δον αἴτου Ὁ γὶβι᾽8 ογιοἰβχίου ὑπ ον 
Οδρῖ]6 πλδϑίθσθ. Ἀπ οπιθῃ οὗἁ [16 πιο] γοδίτηθηΐ δὰ 
ΒΏ δια Ὑιίοἢ ΘΓΟ αἸγα ἰπρο [Π|6 975 δὲ (6 Ὠαῃάϑ8 οὗ 
[80 ἀφμιῖ]ο ποιά, Ὀυλ ᾿ἰκονίβο οὗ ὑμοὶν δπὰ : [ἢ6 
68 δῖὸ ἰὸ Ὀ6 ὁχοϊίοα δῃ ἃ οοτωρο!]θα ὈΥ ἴ86 ἀοη 16 
ΜΟΥΪ]ὰ ἴο ἰΔκ6 ὉΡ 86 οἴῸ588 οὗἨ ΟἸγίϑι (ΒΟ. χἹ.). ΒΚ - 
ΤΩΔΡΚΑΌΪΟ ἰθϑυθ Εσοῃ ὉΡ ἰο ὑμπδὲὶ πλοιηοῃϊ, {Π6 6 Ὑ8 
81}}} ποῦὸ ἱπηδρίηἶησ (δαὶ [ΠΟΥ Πα βιι᾽θοϊοα {πὸ ἀφ- 
168 ἰο ᾿μοιλβοῖνοβ ἰῃ [Π6 ογυοϊχίου οἵ ΟἸγίβι, τ 116 
186 Βυρν᾽]οὔύοη οὗ ἴδ6 δεῖν ἴο ἴ6 ὐδητϊα 88 ΠΟῪ Σθ- 
81} Ὀδοοτηΐηρ Υἱβὶ Ὁ]6. 

δ. Οοἰἱσοίλα, ἰο οἷά ποῦ] 8 δοουτβοὰ ρ͵δοο οὗ 
οχοσαίίοι, ἰσδπδίοστη θα ΟΥ̓ ΟἾσίβι ἰηΐο (6 ρῥἷδοο οὗ 
Ρὶ ἃ6 ἴον (06 ΠΕ ἮΝ ποῦ], διὰ ἰῃΐο [8.6 ΠΟΘ Οἰἱγ 
οὗ Φογυβαί θα. 

6. ΤΊ ἰπιοχίοδιίηρ ἀγίηϊς, [86 ο]ἀ τοῦ] Β Γοηα Υ 
ἰη βυδεγίηρ, δησυϊβῃ, δὰ ἱογίυγο, ργονϑὰ ὉΥ͂ ΟὨγίβι, 
δῃὰ τοὐοοϊθα Ὀγ Ηΐτὰ πὶῖὰ [0}} δηὰ οἶθαῦ οοηβοίουϑ» 
688. ΤΏ6 Β.ΥΙΔΡΔΙΩΥ οἵ [86 ποιϊὰ πὶ {86 βυδογίησ 
Ογίβο, (86 οοταρ[αἰπὶ οὗἨ Ο γίϑζ τορδγαϊηρ ἴῃ σου] 8 
ΘΟΠΒΟΪΔΏΟΩΏΒ ; δηὰ Ηρ, οοηβοίουβ οὗ ἃ ἰγϑγ οοσαζογί, 
ἀοο8 ΔΎΑΥ τ]ὰ ἢ 411 [8656 ὉΠΑνΑΣ ηρ οοῃδβοϊδι δ οὗ 
1ὴ6 οἷα ποιϊά. 

ἢ. ΤΏ και ὉΪ]6 18 Ὀθηθδίἢ ΟἿ τ δ. 8 σγοθ8 ομδαηρμοὰ 
ἰαὶο οοπίδβϑοτβ οὗ Ηΐα βίοσυ. ΤὩδ Βοὶγβ οἵ Ηἰΐβ οοδὲ 
ΔΙῸ ἂἃὶ ἴπΠ6 οπὰ τϊζΊοΒδο8 οὗἨ Ηΐβ8 βρὶγὶϊ, Τ}6 τα ΑΓ 
ξυλτὰ οἰδηρσοα Ὀδηραί Ηΐβ οτοϑϑ ἰηΐο ἃ οδσὼρ οὗ 
ΡΘθΟΘ. ι 

8. ΟἸτγίβι, (89 Κίησ οὗ ἰ86 Φονγβ, Ὀοΐπθοη ἰὴΦ 
Ὠιίονοβ, αἰβεϊησυϊομοα 89 ἃ του τ.οὨἱοῦ, Ῥοοοῦλθ [ἢ 6 



δ80 ΤῊΕ ΟΘΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΕΥ͂.. 

τε. Βανίουν δῃὰ Φυάρο οὗ ἔὸ πουϊὰ. ΤῈ δδϑσηθ 
τἰ6 ποθ μΒοηογϑὰ [86 [μογὰ, νδϑ ἐμὸ βδῆδιηο οὗ [88 
ΦονΒ. 

9. 7΄ε γεαδὲ οοἰεδγαέίοπ ογὗ ἐδλ6 ὠπδοζϊίευεγε : (1 
ΤῊ ΡΘΟΡΪῸ γ}}ς ὉΡ δηὰ ἀόνῃ Ὀοΐογο 116 ΟΓΟΒΘ, ΔῺ 
ὈΪΔΒΡΏΘΙΩΘ ; (2) (86 ΒἰοΓ οί 8] ΡΟΊΤΟΓΒ πιοοῖς ; (8) [16 

τΒ δῃαὰ ἀοδβραίσϊηρ, ἃγο ΔΏΡΤΥ, δπα γα ]]6. 
αοά, Βονονογ, οοπάομῃῃβ : (1) ΤῊ ἢγϑὺ ἰῃ ὑδ οἷν ἱστιοτ- 

88 (ΠΟΥ͂ ἀΟ ΤΟΓῸΪΥ ἴτοπλ ᾿γϊῃρ ΒΘΆΓΒΔΥ : 
() 186 δοοοπὰ ἴῃ ἰποῖν σανΐηρ Ἡῖϊ, ἰὰ (Πανὶ ἐΠ6 Ὺ σΟῺ- 
διηποα ἐδμουλβοῖτοθ ὈΥ ΟΡΘΏΪΥ͂ ὈΪΔΘροτοΐηρ ἀραϊπδὶ 

πα ἰμδὲ (860 τροοὶς ΟΠ γίϑι (86 
σοπβίχηίησ Ομ τδίάδηδ ἰὸ 

806, Βροδκίησ 

αοά, πὮ}]6 ὑμπογ 
Ὀ101}19 οὗ (πΠ6 Κοπλΐδβῃ Οδυγοὶ, 
Ρεγα 06); (8) ἐπ ἐϊγὰ ἴῃ ἐμεῖς ἰΒου Β ]Θβθπ688, 80 
ἄγϑδῦλ ποὶ ἱμαΐ τοἀοζαρίίου '8 80 ΠΟΔΓ : (4) σΘΏΘΓΡΑΙ]Υ, 
16 τ] οππανίδη χροοίδι! οη 8, δοοογάϊηρ ἰο τ ϊ]οἢ ἰἢ6 
οἸὰ που]ὰ ἰβ ἰο Ὀ6 ρμἱογβοα, ἀοβιαϊα οὗὨ βαϊναϊΐοῃ 
τὰουρὰ ὁ Ῥ6. Βαὶ ἀοά, οοπάἀοιμηίηρ ἰμΐκ ο]ὰ πον, 
ἔουπαβ ἃ Ὡ6Ὺ που οὗἩ γϑαρθιηρίϊοῃ δηαὰ βδὶ γί οῃ, 

10. 7λὲ ἀαγζηξεδ οὐεν ἰδλε ἐατίλ.---ΤῊο ἱπάϊοσαώοι 
οὗ (μαὺ ἀονοοργαοηὺ ἢ} οὮ (8 ἰοττ βισίΔ] δΟθηλοΒ 18 ἰ0 
τος {Πγουρῆ, δοοογαϊηρ ἴο {86 ἰοδοῃίηρ οἵ βογὶρίαγο. 
Ὠ6 βἷχῃ ὑπαὶ (86 οαγίῃ, δῃιὰ ποὶ {ῃ6 βίπῃοῦ ΟὨΪΥ, βιυΐ- 

ἴογβ ἔγοτα ἰ6 συσθο (αφῃ. 1. ; Βοιῦ. ΧχνΠ!.); ἰμδὶ 
(86 φαγὺ Βυιαρδι ΒΖο 8 Ἡλι ΟἸτῖδι (Ζθομ. χὶ.); ἰπ6 
Ῥγόβαρο οὗ ἴδ) οΑτί ἢ Β Βη4] (ββομδιοϊοροα!) ἀθδίὰ δηὰ 
υἱοίονυ (Μαιι. χχὶν.). 

11. δὰ, ἘΠ|,- Τὸ ἀαγκηοβθ ΠΟ. Βργοδᾶ οὐον 
186 ὨΘΑΥΘΏΒ γἋἯ8 ἃ ν᾽ 51}}]6 τοργοϑοηϊδίοη οὗ ἰδ βιδῖθ 
οὗ Ομ τίβι᾽ 8 βοὰὶ ἀπτίηρ [18 ρετγίοα οὗ βἰοπὶ βυϊοσπν 
ΡΟΣ (86 οτοβϑ8. Τὴ ὈΟΘΙΪΥ οἰδοίδβ οὗ {Π6 οστυοίθπχίοη 
Ὀοζϑῃ δὐ {ῃ18 {ἰπ|6 ἰ0 σβεδβθ. 6 ᾿πβαπηπγαϊΐοη αγίϑ- 
ἱηρ ἔγοτα [88 τγουπμὰϑ ἱῃ ΗΐΒ βδπάβ δῃὰ ἔδοϊ, [16 166ο- 
ταϊθα ὈΓΤΟῊ δηὰ Ὀδοῖ βίσοϊοδοα οἢ πῃ 6 ογοβ8, δηὰ ἰμ6 
᾿ἷμποῦ ἔγα οὗ 186 ἔογογ, οοηβυπηοᾶ ΗΪ8 εἰγοησί. Τὴ6 
βτοαὺ ἱπίοστυρίοι ἰη ἴΠ6 ον οὗ Ὀ]οοά, πιἱοὶ ἔογταου- 
Ἰγ οἰγουϊαιοα 80 ροδοο ]γ, ποϊρμϑὰ ἀντ Ηΐ8 Ποδά, 
Ορργοββϑα Ηἰβ μοαγῖ, δῃὰ ἴοοὸῖκ ἔγτοτη Ηΐτὰ ἴδ6 ᾿ογουβ 
[ςο]ηρ οὗ ᾿ϊξδ ; δῃα, βυβοτίρς [686 δροηῃΐοδ, {πὸ 1οτὰ 
δυηρ ἀυγίηρ [6 ἸΟΠΡ ἬἩΘΑΓΥ ΒουΣΒ Ὀοποδίῃ (6 ἢθ8- 
ΤΟ ῊΒ Τηουτγηΐηρ' Ὀἰδοίζοβ8, ΑἹ ᾿ᾳβὶ (86 αἰ ΖΖίποαβ 6χ- 
ροτϊθηοοα Ὀοΐοτο αἰ ϊηρσ πιυδὺ θαρσίηῃ 0 τρδῖκο ἰ86}} 
ἴε!,--ἰιῆδὺ οοπάϊιϊοη ἱπ το ἢ σΟΠΒΟϊΟυ ΒΒ 688 ΟΟτΙὰ- 
ΙΩΘΏΘ6Β ἴ0 ἄγθδσω, ἰοὸ τοὶ, ἰο Ὀ6 Ἰοβῦ, δῃὰ ἤθη γοϊυτῃ- 
ἵησ, ἴο Ὀομο]ἀ (6 αὐτί] ἀρραυι 0.8 Ῥγοθοηϊθα Ὀγ {86 
ἱπιαρίπαίΐοη. ἸΤὨ8 18 ἃ βίδαίθ ἰπ πιο γγ͵ὸ 866 ΠΟῪ 
ΠΟΔΡ ἀοδίι 8 τοϊαϊθα ἰοὸ πηδάμοβθ, {6818 γ͵χὰϑ οχροτὶ- 
ἐποίης [86 ΔΡΡΙΌΔΟΙ οὗ ἀεαῖθ. Ηο γγὰβ “" ἰαβίϊηρ 
ἀοδίῃ,---ἰἀϑύηρ, ἀθδί 88. ΟὨ]Ὺ ἐμαὶ ΒΟΙΥ δπὰ ρυτο 1.18 
οοὐἹἱὰ ἰδία ἀθαίῃ. υϊ ἴῃ (18 ΗΐΒ ἀδδίῃ, Ηθ ἔεϊς 186 
ἀραίῃ οὗ τηδηκίηα : δπὰ ἰπ ἰμΐ8 ἀοαΐδ οὗ τηδηκί πα, 
δεῖν οοπαοιηηδίοῃ ἰο ἀοαίῃ. ΤῊἷβ οχροσίομοθ Ηθ 
δορί θα 68 ΗΪβΒ ονῃ, γϑοοϊνίηρ Ὁ ἰηῖο Ηἶ8 οσσῃ σοη- 
βοίΐουβ δηὰ ἴΠθη βαποιδοὰ ἱΐ ὈὉΥ ΗΪβΒ Ἰουά ΟΥΥ ἰο 
αοά: “᾿Μν Οοά, Ην Οοὐ, ὧτδΥ λαεί Του, γζογεαξεπ 
Ψῖε 3" Ιῃ ἰῃαὶ οτΥ, Ηἰΐ8 ἀδορ, 7011 ἐδοϊϊηρ οὗὨ (δαὶ 
Ετοϑδί, 6111 ἀθαίῃ, νσαὰ8 ομβδηρϑὰ ἰηΐο ἃ ἤσγαγογ ἰο Οοὰ ; 
ΟΠ 80 Ηἰβ οδοηῃϊοδὺ 1 δπὰ νἱοίοσυ οὐοῦ ἀδδίῃ, )6- 
οδλα [86 ρ]ογ  βοαίίοη οὗἩ ἀοδί ΟΥ̓ 86 ἀοδίταυοιίΐοη οὗ 
115 οἰΐπρ : (Πρ οοταρ]οιίοι οὗ ἴμ6 δἰομβοιηθηῖ, ΗΒ 6χ- 
Ῥογίθηος οὗ Ὀοϊηρ ἔοσβακοη ὉΥ αοα ἷἱβΒ ὀχργϑββοὰ ἴῃ 
πὸ ψογὰϑ: ὕἡογκαζεπ Δέε; Ἠΐβ βου] 8Β ἥττη ἢοϊὰ οἱ 
ἀοὰ, ἰπ ἴ86 σοσάβ: 2ν αοά, ΜνῪ αοὐ} Τῇο απ68- 
ἔοι : Ἡ΄ν, 8 ποὶ ἴμ6 τηυττγυτίης ΟὈ͵οοίίοη οὗ ὁΠη6 ἰπ 
ἀεδβραῖν, Ὀπὶ [86 χυοδίου οὗ (Το Β Ομ] δῃὰ βογυδῃὶ : 
διηὰ αἰπλοϑὺ ἱπηιτηθαϊδίου δἰοσσαγα, ἰὼ ἰμ6 Ποὺ (δαὶ 
Ηδ Ὀοοδῖηθ δομβοίϊουβ οὗ ν]Ἱούοσῃ, διὰ οτἰβὰ δ]ουὰ ; 1 
ἱὲ ἤπλαί, Ἠδ τϑοοϊνοα ἴπθ δηβνγον (πγουρὰ [6 οἰδι- 
ὯΔ] ϑρί τι, Ετοῖλ [86 Ὀορπηίηρ οὗ ΗΪ8 6 Ηὸ ἔπεω 
δἰ, Ῥαὶ ἴῃ {818 ταοταοηΐ ἰξ Ῥοσδπιθ ἃ γασέ ὁ} ἐχρετί- 
“Νοο, ἰμαὶ Ης ξαγοὸ Ηἰα 116 ἴον ἰδ 11{9 οὗ {Π " ποιὰ . 

δηὰ [16 ἐπα ]οὰ Ηΐπὶ ἰο ἀϑοῖδσο δοοῦ δδοσνασὰ ἴδμδὲ 
8}1 ῬΔΒ ΠΟῪ οομηρίεἰε. γ᾽ ββου]ὰ ποῖ, δοοογάϊηρ. 
ἰγ, Ἰοοὶς ἀροῦ [8 ὀχοϊδιηδιὶοιὶ οὗ 688 ἃ5 δὴ δχοέρ: 
θη] δἰ συ γί ἴῃ ΟἸ γίβι 8 βυ δογη ρα, Ὀυΐ δα (86 τααὶ 
οἰἰπηαχ, τι το Ἰααρτηορηῖ ομδηροὰ ἰηΐο τἱςείοτγ, 
δηα ἀδδίῃ, [86 σϑϑυὶϊο οὗ [6 σῦγβα, ὈΘΟΟσΩ68 {Π6 σίο. 
τίουβ τοἀοιιρίίοη. ΤὨλϊΒ οΥῪ οὔ 9 6808, τι ΙΓ ἢ 15 ἴῃ ὁ06 
Β6Ώ86 (6 ἀδγίκοδι οηΐρτοδ οὗ ΗΪβ 116, ὈΘοΌσωθ8, τ δ 
1808 οομδίἀογοα, τῆ τοδὶ αἰβιϊποὶ ἀπα πλοβί 
τοηΐ ἀσοϊδτιαι οι οὗ 86 διοποιηθηὶ. ΤΏο ἀοοίτίμε οὗ 
{86 Ρογβοῆδὶ ἁηΐοῃ οὗ ἰδ6 αἰνίηο δὰ πα πηδη Ὠδίσγοθ 
'β 85 1116 ἀἰδίαγθοα ὈΥ {18 ῬϑβΒΑρῸ 88 ΕΥ̓͂ [86 800} 
βυδοτίησβ οὗ 6808 ἴῃ οἰ Ββοίηδηθ : ἔοσ ἔμ ΕΔΗΡΌ. 
᾿ἴδὺ γί ὕο ὩῸ ὉΠΒΟΙΪΥ ἴδδν δῃηὰ ἱγσοι ηρ οὗ ΗΪ8 δα- 
ΤΏΔῺ πδίαυγο, Ὀυΐ ἴο ἃ ΠΟΙΥ οὔθ. Βυὶ 1 ΟἸΥΙΥ Μδ8 
ΓΟΔΙΥ δηὰ {}}} υπὶϊοὰ ἰῃ Ηΐι τῖϊὰ Ὠυτηλπῆγ, ἰμοὴ 
ΗΪ5 αἰνίῃθ παΐυγο, ουθὴ ἴῃ ἰῃ6 ἀδοροβὶ ἀορίἢβ οἵ ἢἰς 
Βυτηδα Βδυδογίηρσ, τηῦϑὶ Ὀ6 υπὶϊοὰ πιὰ Ηΐ5 Ὠυνηδη, 
Απὰ (μΐθ8 τα πηδηϊοβίοα ἤοσο. Νὸο δἱογαίίου ταῦ 
Ῥτγτοάμπορά ἰη σοά, Βοσονοῦ  Ὀὰΐ ἰμ6 ἀδοροβὶ Πυτηδῃ 
Ῥδίῃ, ἴῃ οἶος οδβδοϑ 08]16 ἀφδερδῖνγ, {μ6 [1] ἔδει οἵ 
ἀοδίμ Ὀδοοτη68Β ρ]ογ Βοα 88 ἴῃ ἔ0]16δὲ δἰοιιΐμρ ΒΌΓΩθ- 
βίοῃ. 

12. Τῆε 224 εαΐπηι.--- 6 πυταθγουβ ροϊπί8 οἵ 
δστοοηθηὺ Ὀούνθο ἐπὶ8 ῥϑαὶπὶ δηὰ {π6 ϊβίουγ οὗ 
ΟὨτῖϑι 8 ραδβίοῃ, ἰοὰ Τογι ] ΐλ ἰο0 ΒΔ τἰμαΐ 16 ῥβδ]πὶ 
ςομίδἰηρα ἐοέαηι Ολγί δέ ραξείοπετι. ὙΝ 6 ΤΑΔῪ τορατὰ 
811 (6 ὈΒ81Π|8 85 Μοββίδηϊς ἴῃ ἰ86 πὶ δϑὶ δϑθῆβο, δηὰ 
ἈΙΓΆΩΡΟ ἰδοῖὰ ἱπίο: (1) βο. 88 οοῃίδίη ἰβοϊδίοάς 
Μορϑίδηϊο τοΐίθγοῃςοϑ; (2) δβιιοῖ 88 ἃ. ἐὐρίοδὶ οὗ {86 
[ἴδ, βυδογ ρα, δηὰ υἱοίοσυ οἵ Ομγίβὶ ; (8) δον 88 
ΔΓῸ δοκποπίοασοα ΡῥΙΌΡΘοἶοδ οἵ [6 164] Ἀέοβϑι δα, 
δηὰ οὗ 86 Μοββίδ ἢ Β Κίπσάοη. ΤῊ 228 ρδαῖταὰ 6: 
ἰοπρδ ἰο 86 βοοοῃὰ οἱἶἰδϑϑ. ΕῸΓ σω δ}! 69 1}} ἴῃ ἰΐ ἃ καδῖν 
νδηὶ οὗ ἀοα υπάογ (Π6 οΪὰ ΘΟΟΠΟΙΑΥ͂ ἀοβογὶθ8 Ὠϊπς οὐσῃ 
ἀπρουπάοα {ποοσγαθέο Μοββίδηὶς βυϊοσίηρβ. Τα τὲρ- 
τοβοηίδίίοη Ὀϑοοπιθδ, πίϊμοῦυῦ ἰΠ 6 ττῖτογ ΒΒ ΚΠΟῊΪ 
Ὀυΐ ὑπ} }7 τ ῖιἢ (6 ρί τ ᾽8 Κποπ]θᾶρο, ἰγρῖοαὶ οἵ 
Ὀἰτῦον ΔρΌὨ 68 οὗἁ ΟὨτῖβὲ (οσπιρ. (86 δυίβοῦ᾿Β δ οαίἑἐδο 
οσπιαέίζ, ». 618). 

18. Τ.ε ευτγίαϊπ ἐπ ἐδ ἑσπιρῖο, δεζοτε ἰδλ6 Ποῖὶν 
ΟΥ̓͂ Ἠοῖϊοι (86 ἰμ6 ἀοβοτρίίομβ οὗ {86 ἔξω ρ]6 ἴῃ ΤΥ ἴδοσ, 
οἰ6.).--- ΤΠ]8. συγίαϊ ἢ νγᾶ8 ποῖ ΤΠ ΘΓΟΙΥ ἰοτ ἴῃ ΟΠ 6 δροῖ: 
ἰν νὰ8 τοηΐ ἰηΐο ὑνχο ρίθοοδ, ἔγοσα ἴορ ἰο Ὀοϊίοτα. ΤΕ 
αἰγουχϊηδίδηοο βρη θα ὑμαὶ ἰΠ6 Γοα] αἰοποιηθηὶ τὰϑ 
Ρογίδοιθα ; δοοογαϊηρσὶγ, {παὶ ὑγρὶς8ὶ οἴεσγίηρβ δοὰ 
ΡΥΟΘΌΥ ταραϊαιϊΐοι ΘΓ6 ἀοη6 ΔΤΔῪ : {μαὶ [6 δοςδαϑ 
ἴο {86 τῆῇτοηβ Ὁ ΟΥ̓́ΘΥΥ Ὀο ἰονΐησ Βοὰ], ἴῃ 186 Ὥδπιθ 
οὗΙΠ6 Εαίμογ, δὰ οὗ 86 δρίιὶ οὐ Ομ στίβί, 15 πον 
αυΐϊϊα ἔγοο, Ταΐβ νον πὰ τοὶρῃΐ βαρροτγί ἔγοσω τ ΘΗΥ 
8 βοτὶρίατα ραββαζὰ (Εουι. ἰἰϊ. 2ὅ : νυ. 3 ; (86 δηῦσο 
Ερίβ:16 ἰο (89 Ηεῦτονβ). Απηὰ ἤφποο, (86 Θχοϊἑοτλθηὶ 
μον ἰΔ |Κ08 ρΪδοθ ἰπ [86 τϑαμὶ οὗ ἀδαίῃ, τ δῖοι δῖ» 
οὐΐο γα ὑπᾶον Ὀοπάδρο, 18 (6 τοβαϊῖ, μοὶ οὗ “ο65υ5᾽ 
ΤΏΘΓΟ Θίσηςα ἰπίο {6 τϑϑὶτῃ οὗ ἀοαίι, Ὀαὶ οὗ ΗΔ εἢ- 
ἴγδῃοθ ἰπΐο ἴ86 βδσῶθ ἱπ (86 τΐρηὶ οὗ Ηΐ8 δἰουΐησς 
ἄραι. ΤὮι8, ἴοο, 18 ἴ16 ἑώεα οὗἁ Ββρί γι] δρρατί τοῦ 
Π6Ρα γραϊἐχοά , Ὀὰὶ [Π656 Δρρδυ  ΙΟῺΒ ἃγα ἴο Ὀ6 σῃπγθ. 
Ἰγ αἰβεηρυϊθποα ἔγοσα [86 δρρϑάγδῃοο οὗ μῇῃοβίβ. ὅδ 
(86 ἀτγιΐοὶς Οσεδρεπδέ (ϑρεοίγε οὐ Ολοβί) ἴῃ Ἠοτζορ᾿ 
ἸΚεραϊ- Επουγκιοράαϊε. 

14, 7.Ὺλ6 εἴεείε ο ἰλε αἰοπὲπρ ἀεδαίὰ οὗ ὕώε: (1) 
ὕροῃ (86 οἵ (86 ἀοδὰ (Ὀοριπηΐησ οὗ {δ6 γοβυ 
τοι 0η) ; (2) ὑροὸὰ ἐπ ἀοηϊ6 ποσὰ (Ῥορὶπηίηρ οἵἉ 
ΘΟ 63810Ώ8) : (8) ὑροὰ ἴΠ6 ποιϊὰ οὗἨ [86 ορργεββρὰ 
αἰαβ868, Ὡδιηοὶυ, οὗ ὝΟΙΏΘΩ : ἔσθοα δοσ ηΐοῃ Ὑ1}} 
ΟἸγῖϑε, ἰὰ βρίγὶτ, βυδοτίηρ, δηα υἱοίοσγ. 

16. Αὐ 186 βίαρο οὗὁ αγυβαθτλ Ὁ. ΤΊ 05, (86 2επτϑ 
858}}Π|Π.ὸὰ ἔογί ἢ ἔγοιι ἴδ 6 οἰτγ ἴῃ Ὀδηα5 ἰο ἔγϑα ζθγωβοῖνοα, 
δηά νόγὸ πδ]οὰ ὉΥ ἰ86 Βοπιδὴβ ὈΥ Βυπαγοὰβ ἴο [89 
ΟἴΌΒ8. ΤῈ οἴῸδ8 οὗ τεϑοτωρίίοη οδϑδὲ, ὕροι ἴδο Φεπα 
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ἔπδοο ἰϊ νᾶβ {86 σον ΒΒ τοἀθεηρύΐοι (118 διοποιηθηῖ, 
οἰἴνογαμποο, ἱ]Πυταϊπαίΐοη, βαποιβοδίοῃ).---Τθ βὰ}» 

16. ΤΟ οτοϑ8, τ ὨΪοὰ το ἰδ οἱὰ τοῦἹὰ τγᾶϑ {π6 ἰἰπυ} ν ΟὗὨ [86 αἰοπίηρ ἀθαιἢ οὗ Φαθυδ, 88 ἰδ ΔΡΡΘΔΓΒ : 
ΕΥταΌΟ] οὗὁὨ ἀθδδρεβϑὲ δΌΒβοστθποθ, βθδιηδ, ἱπέδιαγ, απὰ 1. Τοπεγίησ δθόουθ [86 τχοβὶ ἔδαγίιὶϊ ἀπά ἰοττίβο συὶῃ 
Ῥογαϊίοη, 8848 ΠΟῪ Ὀθοοῖῶθ ἴον ἴΠ6 ΠΟῪ ποιὰ {πὸ (Ὀ] ΒΡ ΘΣΩγ): 2. ονογοοπηηρς [86 τηοβί ὑδετί Ὁ]9 ἰθπρ- 
ΒΥΤΩΌΟΙ οὗἨὨ ΒΟΠΟΙ, Ὀ]αϑβίης, δᾶ τοἀθιηρίΐοη. Εγθῃ 
(8λ0 βυρογβ ον ἀπά νη ΠΥ οὗἨ {π6 που]ὰ αν δαορύ- 
οα 1818 βἷψῃα. [Ὁ [185 τίϑοῃ (ο Ὀ6 {π6 ΟὈ͵δού οὗὨ γϑῆθγα- 
ἴσῃ. [ὑ 8 {86 οτἱφίῃδὶ ἴοττω οὗ τοδὶ οὗ οὔγ ογϑιβ 
οὗ Ββοῦου. Βυΐ {86 ρἱου βοδίίοι οὗ {6 ὁγο88 18 [86 
δγταῦο] δηὰ ὑγρα οὗ ἴδ ὑταπϑίοττησίίοη οὗ ἀθδίλ ἴγοτῃ 
ἃ. οὔτεα ἰπο βα γι οῃ, 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΟΝ τὴῆιρ ΉΟΙΕ ΒΕΟΤΙΟΝ. --- ὅδε 106. ῥγοοραϊηρ 
οἰ τβιοϊορίςα) γοβϑοι 0η8.---ΟἸ γὶβὲ ἰγθαϊοα 88 0} 6 8δνο 
οὗ τηδηκίη: 1. ΒΥ 180 δεῖνα, οϑιϊμηδίοα αὖ ἃ βἰδυθ᾽β 
Ῥτῖοθ ; 2. ὈΥ 1ἴπ6 Οφῃ 168, ἀχθουϊοα 1 ἃ βἷδυα.-- 
Α οοπἰειηρίδίίου οὗ ΟἸγῖ5ι᾿ Β ὁσοβϑ: 1. Τὴ6 δι ββεγίγιρε 
οὗ 16 ογοϑ8,---(α) οὐ ἴδ βἰάθ οἵ ἴμο θη ]ο8, σογβ. 
822-38 (δ) οι {Π6 546 οὗἉ 6 δοννβ, νοσβ. 389-44. 2. 
ΤῺ6 οοπέεδέ ΟἹ {Π6 ΟτΌΒ8, γϑτγβ. 4ὅ--ὅ0 : (α) 118 γοῆδθο- 
οι ἴῃ {π6 πδίυγαὶ δοπίθϑὲ Ὀοίγθθῃ ᾿ἰσῃὺ δηὰ ἀδγὶ- 
Ὠ688; (δ) 118 οὐἸτοϊηδίίομ,---ἰἢ 6 δοηϊοϑὲ Ὀοίνθοῃ 118 
δια ἀοδιδ ἰπ (π6 Βοαγὶ οὗἉ Ο τἰϑὺ (21 ἢ) ; (6) [86 ἔα]Βθ 
δχρ᾽δηδίίοι (Ε}114}: (4) ἴῃ6 ἀδοϊθίου (86 ὀτίηκ οἵ 
ΓΟίγοβσαοηῖ, [86 ΟΥΥ οὗ ὑὐἱυπιρὴ ἢ). 8. Τι6 γγυΐίδ 
οὗ [0 οτοβϑ, γοτβ. ὅ1--ὅδ : (α) Βυταῦοὶ οὗἨ ἴδ δίοῃο- 
πιοηί ; (δ) οὗ ἴΠ6 γεβυγγθοίίοη ; (6) οὗ ἴῃς σοηνογβίοῃ 
οὗ τ86 σἸ6 168 ; (4) οὗ [μ6 σοτωραηϊοηβμὶρ τιτὰ ΟἸγῖϑι 
ἴῃ βυϊοτγίηρ δῃα υἱοίουγ.---Ἴ 6 ΟΓΟ58 88 {π6 ἰγιιοϑὶ 6χ- 
ΟΡ] οδομ οὗ, δηὰ ὑοδβιϊμηοηῦ ἰο: 1. ΟἾτβι 8 ρδ- 
ἄσπορ ; 2. τοϑη δ μυΐ: 8. οὐδ φτδοο.---ΟἸ γῖϑὲ οα 
ΟοἹροίπδ.--- 6 ον Β β']οποο δηὰ αἰΐογδῃσοϑ ἱῃ ΗΒ 
ἀδαί;- Ποὺ : 1. ΗἸΒ υπτοίζθη 8116 η66 ἃ8 γοσδγὰβ {Π|6 
ἰχηροίθηξ ΒΟΒΕ ΠΥ οὗ ἴἰῃ6 νου]ά. 2. Ηΐβ ΠΟΙΥ αἰδοτ- 
ΔΏΘΘΒ : (α) ΗἰβΒ οΥὟ οὗ βυδογίηρ δηὰ οὗὨ υἹοίουυ δα- 
ἀτοβϑϑοὰ ἴο (σὰ; ᾧ) ΗΪβ ΟΥΥ οὗὨ διγαϊκοηϊησ δᾶ οὗ 
νἱοίογυ, δἀἀγοϑϑοὰ [0 τηθῃ.--- ΤΠ τ βίου] οὕ βη 658. οὗ 
[286 δἰομβοιηθηῦ: 1, ΤῊ6 οδορ ἀαγζηοδβ ἰὰ ὙὮΙΟῚ [18 
ορμίγαὶ ροϊηὶ 18 ἰάθη: (4) [ῃ6 οοποοὶὶ οὗ ἱμ6 Οοῃ- 
1168, το ᾿πημασίποα ὑπαὶ {Π6Ὺ ογαοϊβοα ἃ ἰγαηϑστοβ- 
8οῦ ; (δ) ἴΠι6 ΤΟ ΚΟΓΥῪ δηὰ ὈἸΔΒρἤομἶ65 οὗὨ {116 «078 ; 
6) [88 ἀαγκοηΐηρ οὗ 86 βυῃ ; (4) 116 5|]6ποθ οὗἉ (04 ; 
6) 86 ταγβύθγίουβ αἰΐδγαποο οὗ ΟἾτίϑι ΗΪτ)βο 1, ( 
(10 τοδί ὐογργοίδοη οὗ Ηΐβ νοσὰβ οἡ ἰδ6 ρδτὺ ὁ 
ἴδῃ, δπὰ 86 ἀἰϑαρροϊηϊοα οχροοϊδίίοη. 2. 77:6 εἶδαν 
ἐϊσλέ : (α) ἴδ οἶθᾶν ἀπὰ Κἰμσὶν οομβοϊουβη 688, τ] ἢ 
τουἹὰ ποῦ ϑυῦταϊ. ἰοὸ Ὀ6 βΒἰυροβοά, δηα ὙΏΟᾺ πουὰ 
Βυβεν βϑηβι ὈΪγ, ἔγθθ ἔγοπι ορίδίβϑ ; (ὁ) {μ6 ἀἰβεῖποι 
(65 ΠΠΟΩΥ ἰοὸ τα, τ ὨΪσἢ ΒΒ 165 ΤΟΥ ἸΏ Βρὶίο οὗ 41} 
186 Ρογνογϑίουϑ οὗ δῃοιηΐθθ (186 Κίηρ οὗἨ ἴΠ6 ον, 
(οὐδ ὅοῃ, Ὑὰο βανρὰ οἴου, το ἰγυϑίοα ἴῃ Οοά, 
ἔγοτα σβοῦα [86 ἀγίησ, ΠΟ τοῦτο ἴδῃ ἴδ ᾿ἰνίησ, οΔὴ 
ἔρθθ [6 ,256]1768) ; (9) ἴδ ἰηδποι οὗὨ παίατο, τ ΒΙοἢ 
ἰ653[14.68 ὈΥ͂ 1[8 τηουγηΐησ ἰ0 Φ6808᾽ ρίοτγ ; (ὦ) ἰδς ἔτοο- 
ἄοτα δὰ ονοάϊοποθ πῃ π ϊοἢ Φ6850.8 δαἀορὶϑ ἀδδίῃ 88 
Ηἷβ οσι, δῃὰ ἰπυ8 σΟΠαυΘΓΒ ; (6) ἴῃ ρ]ογίουβ γοβυ 8 
οἵ ἰδ ἀρδίὶ οὗ Ψ6808.---Τῆα [οταΒ ἀραίῃ: 1. ΤῊ6 
ΤοβῸΪῦ οὗ 116 τοῦ] 8 ταοϑὶ ἀθδαϊν Βαῖο: δὴ ὈΏρΑΓΑ]- 
Ἰο]οα τουτάον δηὰ ἀδθαίῃ. 2. Τὴ6 τϑϑυὶὶ οὐ ΟἾγΙϑι 8 
ὈΠΟΟΠΘΌΘΓΔΌΪΘ ἰονθ ; 16 4]1-Οοταργο μου βῖνο ἀθαίῃ, ἴῃ 
ἐμαὶ 411} ἀϊοὰ ἰπ [86 θη)6. 8. ΤΏο τοβϑυὶὶ οὗ Οὐ β 
] 

᾿ς Φ ἔρνν ἙΔΙΠὉ. ἐγαπδίδιίοη βαϊδι ξὰΐο8 ἤθγ σεηείπαίέολ, 
ἐλθ ἐξ ἔδδιδ, ἴον αδοίβέον, ( ξη  δολείσιπσ), αἰδδοῦι- 
ἐίογι, απὰ ἴΓ ον ΟΥ̓ εὐβῤοίυ ἠᾷ ΜΠῈΣ Δι οσεδϑολ δέ, Υ12Ζ.: 7ὲ ἐδ 
͵ΜἈπίιλεα 1}. ἰλδ ἀφαΐδεογῦ ν 

{{1{ ον πλδ δ ὈπίγϑηβίδίπὉ]9 τγτηο : Οὐρέδέί σοαυζά, 
4» λίοπϑολοπ, ϑδολιηα, ἀοίέοφ Ηιμα.--Ῥ, Β.] 

ἰαἰϊίοπ ((Π6 βίτυροίθ δραῖπβὶ δδῃησοϊτηθηὶ ὉΥ͂ Οοἀὰ):; 
8. Ὀθαγβύηρσ ἱβγουσῃ [86 τχοβὺ ἐοστη Δ 016 θαττίοῖβ ((8 6 
ἔϑοϊ ηρ οὗἨ ἀφθ81}}}; 4. αἰβρ᾽ αυίῃσ Ὀουμ 1688 δπα οἷογ- 
μδὶ οβίοδου (οχίθηαίπρ 88 ἴὰν ἃ8 ἐπ6 ἰρῃοϑὶ μεῖρῃς 
οὔ Βοδύϑρῃ, {86 ἀορίῃβ οὗ ὅ8ιοοὶ, 86 ἀδρὶἢ8 οὗ (6 ἀ6ῃ- 
16 ποτῖὰ, 186 ἀορί}5 οἵ ἴῃ 6 Ἢ ΒΕ ΠΡ 

ΤῊς ῬΑΒΤΙσυ ΔΒ ῬΟΒΤΙΟΝΒ.---ΟἸγίδυ οἃ ἰοὸ τὴ6 
ΟΙΌΒΒ: 1. ΤῊΘ ΜΟΥ͂ 0 ἰδ6 στοβ8, [86 ἔῃ ΟΓΟΒ8- 
ὈΘΆΓΟΓ ; {π6 στοδίοϑὺ Ὀυτάρθῃ δῃὰ ορργοβδίοη. 2. ΤῈ6 
Ῥΐδοο οὗ [Π6 ογοββ, οὐ οἱ οίδβ, {π6 ρἴδοθ οὗ 8 βίκυϊ, 
186 Βρανὶοϑὺ ὈΔη δῃᾶὰ οὐτϑα., 8. ΤΟ δηάθγδηοο οὗ 
1Π6 οΥΟΒ8 {Ππ6 βανογοδὶ ΔΡΌΒΥ δηὰ βῆδιηθ. 4. (τὶβὶ 8 
ΘΟΙΏΡΔΗΪΟΏΒ ἴῃ οτυοὶ βχίοη, {πὸ Ὀϊ ἰοταβῦ σπΟΟἸκ Γ δηὰ 
ἀουβίοη.---ϑἰηοη οὗ Ογγοθο; οὐ, ἴῃ 6 Τηδῃ, οοτσηΐῃρ 
ἴγοτα [86 σου ΓΥ, ὙΠῸ ὉποΟΠΒΟΪ ΟΌΒΙΥ ὈΘοδταΘ ἴηγοΪγ- 
οἃ ἴῃ ἰδ ἰβίουυΥ οὗ ἰῃ6 ΟΓΟΒ8.---ἰ μοῦ υ8 σὸ ἔοτί πὰ 
Ηΐπὰ νἰουῦ τ[λ6 ολῃρ, Ὀοαγίηρ ΗΪ8 τοργοδοῖῦ, Βϑὃ. 
χῖ!. 18.---αοἹροίδα, ἴμ6 ῥἷδοα οἵ ὈΪἸδοκοοὶ ΟΌΓΘΟ, 
Ομδηροα ἰπίο ἴμ6 ρΙαοθ οὗ στοαίοβυ Ὁ] ββίηρ᾽----ἀοἱρὸ- 
πα δηὰ 18 σουίογραγί: 1. ΤΩ σουπίοσραγίβ οὗ 
118 δαγϑο: (α) {86 ὙΠΙῸΘΓΤ688 : (ὁ) (Π6 στᾶνο ; (6) [88 
μαι16-8ο]ὰ : (4) βΒοοὶ; (6) ἀομθῆμα. 2. 116 οουῃ- 
ὑογραγίϑ οἵ ἰἰ8 Ὀ]οβδίπρ : (α) Ῥαγαάΐβο δηὰ Οοροίμδ 
--Ρ νγδάϊΐβο οὶ δηὰ τοραϊηρα, ἀοϊ σοί ὑγοϑοηὺ δὰ 
ἀἰθϑαρροατγοα . (δ) Ξϊπαὶ δῃὰ ἀοϊσοίμα---ἰ6 Δ δηᾶ 
186 ροβρεὶ ; (ε) Μοτγίδῃ "' πὰ ἀοἰσοίδα---ἰ 6 ΒΔΘΟΥ 
δπ (ἢ βυϊθδίδποο", (4) σοι ϑοιηδηθ ἀδηὰ Οο]ροίδ--- 
1.6 Ββυδογίησβ οὗ ἴπ6 βου], δῃὰ ἰῃ6 βυβοσίηρβ οὗὨ [86 
ΘΓΟΒ8 ; (4) ΟἸϊγοῖ δηὰ αοἰροίμα---ἰ τ τα ρῆ, δμὰ βυβν- 
ἱῃρ σμδηροὰ ἱπίο {π6 τιοϑὲ ρ]ογίουβ γί ρἢ.--- 9 
ΒορΟΒ ΝὨϊος ἴ86 Ὀϊπἀοὰ ΡῬθορίο οὗ [βγ86] ργοραγοὰ 
ἴον ὑμοὶν Κίηρ: 1. ΤῈ ργοοθβϑβίοῃ οὗ πόθο (ὈομραὮ 
16 πεῖρμῖ οὗ [81:6 ὁΓ058}; 2. (λ6 πὶηθ οΥὨ ὨοποΣ (ν᾽ ἢ- 

Ρ τοϊηρ] οὰ πὶ ρ4}}}: 8. [Ππ6 συιλνὰ οὗ Βοηοῦ (βϑι- 
ὈΠπσ οΥὐὸσ [86 ὈΟΟΙΥ͂, ΗΪΒ8 οἷο.}68) ; 4. (πΠ6 βοδὶ οὗ 
ΒοποΣ (0186 6Γ088) ; ὅ. ἴπ6 016 οὗ ποθοῦν (Κὶπρ οὗ τοῦ- 
Ὀ618).---ΤἼο᾽ ἰαιοχ οαἰίησ ὈΟΤ] διὰ 118 [8186 Βα γα! 0 8 
ταὐοοιοα ἔον ἴ86 τὰ βαϊναϊζοι, σοι ΟἩγίϑὺ τὴ Δ.}} 
σΟΠΒοϊουΒη 6588 Π48 ορίδἰηθα ἴον υ.8.---Τπθ ἀοβραίτῖπρ 
γον, δηὰ 1.8 ἸηΘΔῃ8 οἵὗὨ ΒιγοῃρΊἢ.---ΟἸχῖβὲ ἀβϑ0 68 
Ηἰπηβοὶ ἢ οὗὨἍ [186 ΟἸοαγποβ8 οὗ ΗΪ8 σοῃϑοϊουβηθ88, Δα 80 
οὗ Υἱούονυγ.--- ΘΟ ΘΓ 655 [86 ΠΘΟΘΒΘΑΓῪ ΘΟΠαϊϊΐοη οὗ 4}} 
ἀεἰΐνογδηςο, 2 Τίσι, ἰΪ. 26.---ΜΌΓᾺ] ἀπὰ ῬΒΥΒΙοΔὶ ἰμίοχ- 
ἰσαίΐοη, ἐλ θοσίππίηνσ οὗἉ ἀσβιγασο. ; ΠΊΟΓᾺ] (Βρ  γἱϊ8}} 
δηὰ ρἢγβῖσᾺ] ΒΟΌΘΓΠ6Β8 ὑμ6 Ὀδρπηΐηρ οὗ δβαϊνδίίοη. 
---Ομτῖβο τηυβὺ ἰλϑίθ οὖν ἀραίῃ, ΗθὉ. ἰϊ. 9; Ηδ ρὑγϑ- 
Βοσυοα ἃ ρυγο ἰδία ἕον (μδΐ ἀυ}γ.--- 6 ν]810}6 ᾿πῃο:- 
ἰΐϊδησο Ἰοΐν ὉΥ͂ Φοδβυθ, δπὰ {86 ἰημογίδποος ἰεῖν ἰο Ηΐβ8 
Βρ᾽ τ 8] Παῖτϑ. 1. Τ6 νἹβ0]6. ἱπμογίϊδηοο: δ ὍΟΟΙΥ 
οὗἩ Θοηῖϊα βοϊαΐοσα, δὴ ἰημογίίδποα ἕο πὶ ἢ (ΠΥ 
ξΑτοὉΪ6, οὐδὲ Ἰοῖβ, ἀπὰ βαυδπᾶογ {πον πη6. 2. ΤῊΘ 
βρί γί ταὶ] ἱπηογίδηοα : Ηΐ8. τὶ ρη θοῦδῃ 685, ΗΒ ῥ6806, 
Ηἰβ ποτὰ δηὰ βδογδαιηθηί.--- πα δἰ σιν ἄοισπ, ἐδεν 
ιϑαίοδοά Πωπ. 8.6 πον ἴμο ἀυτγ οὗὨἨ [86 ΤΠ ΑΓΥ 
υδνά σμδηροβ θαπολίἢ (Π 6 ΟΓΟΒΒ ἰλῖο 8 οδρ οὗ γϑϑί, 
ἱδτουρῃ (6 Βρίτιν οὗἨ ρΡϑδᾶδθ, το Ῥγοοθθὰβ ἔγοϊῃ 
ΟὨτῖϑι.---ΤῊῆς ΔΙ τηθαὶ οὔ ἴμ6 ΟἹά Τεβίαηθηὶ ἴῃ 
Ομ τῖβυβ βυδοσίησθ; οὐ, ΟὨτϑὺ ρσοϑοηϊοα τ Κ4}} ἴο 
ἀτΐηῖς, το 64, ἐμ Κίηρ οὗ ἴπ6 6 νν8.----ΟἸ γῖδὺ θοΐπθθ 
(ἴ6 ΤΟΌΌΘΓΒ: οτ, ἴ!6 Ὀοσϊπηίηρ οὗ ΗΪ8 κίηράομι: 1. 

' ὰ Ηἰβ ροτγοῦ ἴἰο βᾶνδ ; 2. ἰῃ ΗΪβ ροῦν ἰο οοπάθιμῃ. 

Φ[Τ.ο ἘἙΔΙηὉ. οὐἰ τοῦ μα8 Βοτο: αν, ταϊδίακίης ἴδ9 
Θοτη ογίω ἴον 3] ανία, αὐὰ {}}}8 1 δρί ὦ οὗὮ [6 ΘΟΠἢ66- 
| τίοπ, νν δἴδὶι πηδκ 68 [ἢ δ ΠΟ ΟὨΕΥ ρῥἱδίιν ἰδὲ λίοωπξ Δίοναλ 
, ἰπιοπάεά, 80 ὕπο βεδὲ οὗ (16 ἐεηερίθ, ψ Ὁ] οἢ σορτοδθαῖδ ἴδ Φ 
' Ἦροδ δηοὰ βιϑάου οἵ ἴδ9 6 Μ|δὰ ΓΟ Ὁ.--Ῥ. 8.) 

ἊΣ 



ὅ82 ΤΗΕ ΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΧΟ ΤῸ ΜΑΥΤΤΗΕΥ͂. 

--Τῦο ὈΪΑΕΡΏΘΤΩΥ δρζδίηδι, δπὰ {π6 ΤΩ ΟΪκ Υ οὗ, [6 
Οτευοϊβοα Οηθ; οΓ, {86 δἰ 8 οὗἉ ὑπο] οὗ δὰ οὐάυνβογ. 
--Ἔτοι ἴ.6 τιοοϊκίησ αηα ὈΪΔΑΡ οι ΐηρ ἔοϑα οὗ ΟΠ γὶδὶ 
τουδὶ, ἀγχαϊηδὶ τποἷγ πὶ], Ὀτγαίθο Ηΐπ).--- πὸ οπίδυδὶ- 
ἃ3:ὴ οὗ ἀοτίβίοη δηὰ 103 γοδυ]ῖ, [ἢ 6 Βοης οὗ βοογῃ: [Ώ6 
ταδὶ τηδιυγοά ἔγυϊξ οὗὨ ἀ681:}.--- Το γον  πς ΓΟΌΌΘΓΡΕ : 
ον, ἀἰαβαιδίβοϊοη οὗ {πὸ ογυαοϊβοα ὑγαηβρτοθθοῦβ τ 1} 
ἰ.1ὸ σγυςϊβδοὰ δανίουῦ ΤΏΔΥῪ ἰβδυθ ἴῃ ἵσὸ αἰδογοηὶς ΓῸ- 
Β.}09: 1. ΠῸΤΩΔΥ ἰοδὰ 0 δῇ Ὁποορα ἸΟῺΔ] ΒυΓΤΘΒ6Ρ : 
2. οὗ ἴ0 ἀεδραίν. 

ΤΏ ἀδυϊκοηίηρσ οὔ [86 φαγί δηὰ 86 δυπ, ἴπ 6 ἢχθᾶ- 
ΥΘΏΒ᾽ ἰΟΒΙΪΩΟΠΥ͂ 0 ἴΠ6 Αγ Φ6508. Α ἰοΒΕ ΠΠΟΏΥ͂ : 
1. Τιααϊ ογϑδίίοη ἰδ ἀδοροηάθηΐ Ὁροη ΟἾ τὐβι᾽ 8 οΘοῃβοϊουδ- 
ὨΘΑΒ. 2. (δὶ παίυγο ἰδ δῃ ΓΟ ἀοροηάσης ἀροη 
δρίγὶι ; 8. τ8δὲ ἰῃ6 ἔδιθ οὗ {86 δαγτίδ ἷβ Θη ἰγοὶυ ἀθ- 

ἀσῃὶ ἀροὶ 106 ἔαϊα οὗ πὸ κίπσαοτῃ οὗ ἀσοά.---ΤΊο 
δϑὶ μἰαϊηρ οὗἉ ἴῃ ΒΟΙΥ αοὰ ἔγοιῃ 186 Οτυοϊβοα ΟὨ6, 
ὈΘοοτη6Ά, (σγουρὰ ἔα οηἀυτγίηρ ἰγυδὶ οὗ ΟἩγὶβί, ἃ ὑσϑ- 
δΑζο οἵ Ηἰβ [}}] τγϑνοϊα(ίοῃ."----  ]ὲ, Εἰδ, οὐ, (9 Ἰαδὶ 
βίγσυραϊο, δηα νἱοϊοτΥ ἴῃ ὁπ ας] -ΟτΥ.---ΟἸ δι᾿ 8 δι18- 
ῬΘΏβ6 ὕὑροη Οοἰροίῃδα, (Π6 τοίαγῃ δηὰ [Π6 ουϊπιϊπαίοη 
οὗ ΗΪ8 βυβρθηβθ ἴῃ (δἰ ΒΒΟΙΩΆΠΘ; 1. ΤῊ (Ὁ}] τ δ}1Ζ8- 
ἤσοῃ οὗ δοδηδομτηθηΐ ; 2. [6 ρογίοοι ΒΑΥΤΏΟΠΥ Ὀθ- 
ἱπσθθὴ ΗΪβ Μ|}} δηὰ ἰμαὶ οὗ Οσοἀὰ.---ΟἸ τῖβὶ ἢ88 αἰϊθγοὰ 
ΘΟΠΘθηδίίοη ἴο Τρ ἀο] νογϑῆσο, δηὰ 88 {δῸ8 
εἴν ἰὺ 1.8 ἰγσὰθ πιοδηΐηρ: 1. δ ομπδηρρα ἰδθ ἀδαῖῃ, 
ὙΠΟ. Βργδηρ ἴγῸπὶ ὑπ 6 σΌΓΒΟ, ἰπΐο Βαϊναϊΐζοη; 2. Ηό 
οδηροά (6 τηουτγηΐηρ, ΒΙΘὮ πδίαγο ἴῃ ΘΓ ΔΩΡΘΙ 88- 
βυϊηοα Ὀδοδυδο οὗ Ηΐπι, ἰμῖο οοτωραϑϑίοῃ.-- - ΤῊ ογιοὶ- 
Βοὰ 6505 οὖν ἰγυβὲ δηαἃ Ῥϑδοθ ἴῃ 186 βονογοαῖ ἰγῖδ). 
-- ὁ ο62116 ἔον ἘΠ148 .᾽) οΥγ, Ομτῖδὶ ογυοϊβοα οὐθ ἴῃ 
Ηΐδ υαἱϊογδῃο68.---Ἴ 6 1480 ἀοϑιγαοιίοη οὗἨ που] ]γ ὁχΣ- 
Ροοϊδάοῃβ οὗἁὨ ἀεὶϊνογαῃοθ, [86 ὈορΙηΐηρ οὗἩὨ ἴΠ6 ἰσὰθ 
ἀοἰἑνογβησθ.----ΟἸ γι 8 (Ὠἰγϑὺ β]αικοὰ Ὁ Ηἰΐβ ἴροβ : 8 

, δίψῃ οὗ Ηΐδ τοροβο δον ἰο ἔρῃε, 1. ἴ[π (μ6 Ὑ]]άθι- 
688, Ηο δυηροτοὰ δον Ηβ δὰ ἰουρῃϊ δπὰ {0}}γ 
γαηαιυ θοά, δὰ Δηρ6}8 τηϊηϊϑίοεθα υηἴο Ηΐτὰ : 3. Βοτο 
86 ἐδιγϑίοα δον {π6 νἱοϊογίουιβ βίσυρρ!α, ἀπὰ Ηΐβ οῃ- 
Θιηΐοθ ἅτ σοι ρ6]]6 ἃ ἴο τηϊπίβίοῦ ὑπο ἩΠΓΩ.----ῦ δι 
Τοσοῖνοβ Ηΐδ Ἰαϑὲ σοίγοβϑϊηρ ἀγαυσεῦ ουἱ οὗ (16 Βαπὰβ 
οὗ ΗΪ8 ϑῃϑχηΐθβ ἰῃ ἰοἴκοη οὗ Ρθδο6,---ἰη ἸΟΚοη ἐπαὶ ΗΪ8 
ον 88 νδῃαυΐϊϑῃθα 16 που] 8 μδίθ.-- -ΟἸ γἶϑι Β 1δϑὶ 
ΟΥΥ, ἱΒβουρ πογά 688, νγγὰ8 ἀου 1658 ἃ ΟΓΥ οὗ ἰγἱυχηρἢ. 
---οδῖ τῊϑ Οὐδγοοσῃθ ἴῃ ΟἿ γι᾿ 8 ἀρδίῃ, δῃὰ ἰῃδ ϑυῃ 
τοϊαγηθα.--- 4 πα ἴο, ἰλε υοἱΐ γεηΐ.--- ὯὩο ρφοτίουβ ἀπά 
βαυΐηρ οἰϊοδοὶοβ οὗ ἰμ6 ἀθδὶῃ οὗ Ψ6808: 1. Αἰοῃο- 
τηθηΐ ; 2. (86 ἀοδα τοἀφρροιηθα, δηὰ ἰμ6 τσὶ οὗἉὨ τοβυγ- 
γεοϊΐου ρσίνοῃ ἰοὸ ἵποτῃ: 8. ἰῃ6 νου] Β σΟὨΥΟΓϑΙοα : 
4. ἴῃ6 ρογίοοώοη οὗἨ [6 Ὠοαγὶ.---ΤῊΘ ΠΟΘ ΟΥάδΣ οὗ 
τΐηρβ ἰμβιϊαἱοὰ ὈΥ 186 ἀοβί οὗ Ψψδδβὺβ: 1. Βεϊονὶηρ 
ΒΌΡΡ] Δ 8 ἢᾶνο Ὀδοοιηρ Ὀγὶθβίβ {8 Ροηΐ υὙ6ῖ}}); 2. (ἢ 8 
ἀοδ αγίβο . 8, (ἰδῃι]ο, ΒΟ] ἀϊοσβ ἔθδυ αοὰ δημὰ σοπδβϑ 
ΟἸἩγτίβι - 4. πολ βἰαπᾶ Ὀοποϑίλ μὰ ογοϑβ, δμὰ ὑ6- 
εἰά6 (δο ὅτανο, αοαἷβ ΒογοΪη68.---Τ βρ᾽ τὰ 8] δρ- 
Ραγίὕὔοηβ δ Ψογθβδιοσω, ἃ βργίηρ οναος οὗ 6 τοϑιγ- 
τοοίίοῃ.--- θ᾽ ϑαυιβαυλκο αἱ Ομ γίβι᾿Β ἀθϑὶμ ἃ βρη 
οὔ 1086 νουἹαβ ἔδίβδ ὑπᾶοῦ {π6 πογιείηρ οὗ ΟΠ γίβὶ - ἃ 
βίζῃ : 1, Οὐ ἴδ οπὰ οἵ ἴδ6 οἹὰ ποτ] ὰ : 2. οὔ 186 Ὀ6- 
εἰμηΐηρ οὔτ πον, Ηδνσ. ἱϊ. 6. 

ϑοϊδοίοηδ ὕγονι Οὐδλον Ἡοριϊοίἑοαὶ (ὐηιγασπίαζογε. 

Αίανζο :---δίταοη οὗἨ Ογτοτο, {π6 ρΡἱοίαγτο οὗ 411] Ὀ6- 
Ἰίονοῦβ ; ἴοὸγ ἸΠΘῪ τουϑὶ ὈΘΔΡ ἴΠ6 σγΟ88 δον Ὁ γίβι, 1 
Ῥοί, ἰν. 18: κο ἰχ. 28 ; 68]. ν, 24.---ἰὔ στὸ Ἰου ΡΣ γ 
μοῖρ οἴδιογβ ἰο ον ἱμοὶγ ΟΓΟβ8, 6 ἀο ἃ ροοὰᾶ ποῖκ. 

δ γνιαγσὶπ  ἘΟοἸ]ροῖδα, ἰῃ6 ρΆ]]Ον 3, αηὰ τ16 
Ὀϊοοῖκ.---ΗΕς που]ὰ ποῖ τοοοῖγο ἔἶ6 ἀγδυρσῆν, Ὀοσδυδθ 
Ηο που]ὰ βυδον πῖῖὰ [Ὁ}} ἀπά ογβίδπαϊηρ, ἀπ πδὰ 81}}} 
γασίουβδ υἱἱογαβοκῶ ἴ0 Ῥγοηοῦυῃοο,---ονα Μιδί, Τωδ.: 

5360 ΠΟΥ ἰ6 [“6-Τυυπίδίη Ῥδηΐ8 Ἡὶιὴ (δ γβὶ, τὸ δίουθ 
ἴον βοϊάθῃ πὶῃοΟ ]οία, οσοθβϑα, δηὰ ἀγα ΘΠ Ώ686.-- 
ὟΥε βῃουϊὰ σΑΓΟ ΟἿΣ 56 0568 διὰ ΟἿΣ ΓΕΔΔΟΏ. 
--Ἰλλον  πιατσὶπ: ΤΟ ρατιμοηίδ οὗὁὨ σὶρ  ΘΟΌΞΗΟδΒ 
ἀο ποὲ γραυΐγϑ ἴο Ὀ6 αἰν᾽ἀοα, ΟΥΟΙΎ ΟἿΘ Θτωρίουβ ἴδομ; . 
ἯΠ|016 δηὰ δἱιοχοίδοσ.--- Ἰραϊπσοῦ : ΟὨ δι Β Ρονετν 
ΟἿ τ ΘΔΙΙΉ, ΗἾΒ πδιοάῃθδθ οὐγ σονογίην---ΟἸ τὶ ἴῃ 
[Π6 πιξάδι οὗ (6 (Βΐογθθ : {π|8 θροτο ρμῖνοϑ τ8 ἰ0 866 
Ψεθὺ8 βυττουηἀ θα ὈΥ͂ ἰπ6 ἵτο ὑδηὰβ οὗ δβοϊάϊοσε.--- Ηο 
ἯΔ8 τοοκοῃοὰ πὶ ἰδ ΤΆ.--- Ῥδθσιηρ ἰδ 
τὶ ΒΌσ6 ἃ βυβοσιησ οὗἨ τηατίγταοτα ; π|ιῖξὰ οἰ Βοσα, 
ῬΘΏΔΠΟΘ; ΜΠ] οἰ ογα, ἃ βοὶ ἰηΒ]ο ρα Ρυπὶβηπιοηί, 1 
Ρᾳι. ἰν. 1δ, 16.---Ζείδίμε : ΟἸτἶβι᾿ 8 σγσιοὶ τηοςοκίηρ, (86 
Ὀαδῖ ΓΟΣΔΘΑΥ͂ ἀραίηϑὺ ἰῃ6 ποι] Β φηνοηποτιδα τηοοκιηρ 
δηὰ (ἀοτίβίοη. --- Τμβοὺ πο ἀσδίτογοδὲ (Π6 ἴἰδεαρὶο ! 
Τῆς πουϊὰ 485 Ἰοαγτιθᾶ ἴῃ ἃ τῃδβίουϊν ΜΔΥ ἴὸ μογνοτί 
{80 πογὰβ οὗ ἰπ6 ρἷουϑ.--- μαὶ που] ἀρ ἀ0 ποὶ ὑἢ- 
ἀεγβίδηα οὗἨ (86 τηγϑίογίθϑ οὐ Ομ γίβί, 15. ἰο ἰἤοσω ΟἹ]Υ 
ταδίίον οὐ οοπῃίοτηρξ, ΒΟοΟτΏ, δηα τἱ ἴου]9.---Τπς ἀαγξ- 
πέϑ8 Βἰρῇῆοδ: 1. ΤῊΘ ΡΟΣ οὗ ἀδείζηοδββ, οὗ εἴη, δῃὰ 
οἵ ἀδδί]ϊ ονὸῦ Ηΐπι, γῆ ἴδ ἐπα ϑυη οὗ Εἰσί ΟΌΒη665 : 
2. 1.06 Ποττοῦ οὗ 1Π18 τηυτάον, ἔτοτη Ἡδιοἢ το δπῃ ᾿πο- 
τηθαΐδίοὶγ Ὠἰὰ μἷβ ἔβορ ; 8. [δὲ 6 ὅτ οὗ ΕἸρηϊοοῦε- 
ὯΘ88 γ78ἃ8 ἀδείκοῃοα ἰο [86 ὅογ8, δῃὰ (π6 ἢ οὗ ρζταθα 
πὶ άταννη, Φόμη χὶΐ. 46.- Ομεεπεῖ ; ὙΥΒοβόευοσ πὶ} 
ποὺ Γοἷϊονν ΟἸὨτῖϑι, ἰ86 ἸΙρῆϊ οὗ [86 που, β}}8}} γογηδίη 
ἴῃ ἀαγίςη688, δα 58}8}} εὐνὰ ὈΥ͂ Ὀοΐῃρ ῥγοοϊριτδιρα ἰπίο 
εἴογηαὶ ἀλγκη688.---ΤῊδι ΟἸγίβὶ 4068 μοὶ ΒΕΓ 84: δίῳ 
Μαίλεν, Ὀὰὶ }λίν Οοα, τααβὲ Ἀδνα ἐϊ8 βρϑοῖὶδὶ σοδβοῦ. 
-Οαἱὶ ἰβ ἀατὶς Ὀεοΐοτο ΗΪΒ οΥοβ ; ἢ6 οδῃηοὶ ΚΩΟΥ ἩΒΘΏ 
[ῃ6 οηὰ δηὰ ἀοἰνογαποο βου] οοτηο (9).--- Κα δὰ 
ἔογβαίκοῃ (οα : βθῆοθ τηυϑὶ Ογῖβὲ, ἀσαῖτ, θ6 ἔογεδκαη 
ἴου οἷν Β81κ6.---Θ τ ἔγοτῃ 818 Ἔσδσζηρίθ, ἴμδὲ οὶ 
ΠΛΔΥ͂ Ὀ6 ἰσγυ6,---αὐἰϊδὰ πιὰ αοἀὐ, ἔοσβδκοη οὗ Οἀοά,-- 
τ θη 86 ᾿οδτγὶ δὰ 20 οχρογίοῳος οὗ [86 ρμροτ- 
οΥ οὗ ()9 ϑρί τἰῖ, οὗ ἴῃ. ἀϊνίηο 6, οὗ ἰΠ6 βιεεδθίμοβε οὗ 
Οοὐ᾽β Ἰονϑ, οὗ ἴ 6 ορῈ οὗἁἨ δοἰοσῃδὶ ]οσυ.--- ΤΠ [λεὶ 
ΟΥΥ: Πα τοῦῦβ τ Ὦθη Ηδ βῃδίοιθθ, 88 ἰῃ6 [οὴ οὗ ἰδ 
ὑγἷρθ οὗ δυάδῃ, [π6 ὈΓΟΥῪ ἔτομι 86]].--- λον" 5 πιαγ- 
φίπ.: ΤῊΘ 61] το ηαβ : ΒΟ ἰ8 186 οΓβὶβ, δὰ 80) δ εἶγὸ- 
ἵγ ΠΟἮΝ οχίβίθῃοο Ὀορίηβ, ἃ8 Ἡμοα 86 Ῥγορμοῖ βΔΥ8 : 
“ ἨΪβ γοβὶ 8ἢ)4}} Ὀ6 βίουυ," 88. χὶ. 10.--αιοῦ ἃ στοηὶ 
ΓΕΥΘΑΪ8: 1. ΤῊδι ΟΥ̓ΟΡῪ βῃδάον πουϊὰ Ὀ6 πον, ἰπτουρα 
Ομγίβι, ἀπ ο] ᾿Ἰ]υπιϊηδιοὰ ; 2. (Ὧδι Ηδ, Ὁ’ ΒΪ5 
Βρίγιῖ, νουὰ τουλοῦο ΟΥΘΓῪ οονογίπρ δὰ ἀδσίκησαι 
ἔγοτα ὑπὸ ἰδν: 8. μαι (86 αἰομοιιοηῖ Ῥγὦ8 οοτωροΐο, 
80 (ῃδἱ ἰξΐ 88 Ὡοὺ Δ,ΠΌΔΙΙΥ ἰ0 06 τοροδίοα : 4. (ἰδ 
811 δὰ ὩΟῪ 8 ΤΟδΥ δοοοβθθ ἰὸ ἐπ6 Βδίδοῦ . ὅ. ἰμδὶ 
Δ] οογοιμοηΐοβ δαὰ ὀρδβοά.--Βὲδέ, Ἡΐωγέ, ; ρδτεα, 
ὙΒΙΟΝ δααὰ Ὀδθὴ οἱοβρά, 18 ΠΟΥ͂ ΟἿδ 6 ΤΔΟῸΡΘ οροῃοά, 
ΗΘὉ. ἰχ. 11, 12.--ἈΒδ ταοδὶ ἅττη δηὰ μαγὰ Ὀοαάϊοθα ἴῃ 
ὨδίιγΘ ΒΡΓΪΠΡ ἈΒυμαοῦ; ὨΟῊῪ ἰ8 ἰὑ 186 [Πδὲ σρδη 8 
Βοδγὶ ἰ8 80 μαγὰ )---ΟἸτίϑε δ88 ἀοργίνοα ἀθαία οἵἉ ἢΐϑ5 

γγογ, 2 Τίτη. ἰ. 10.-,,ὝὨὸ οαηϊυτίοι : [086 ἮΒΟ 80. 
ἔρυτιεῖγο Οοὐδβ σα σῃιν ποῦ ῖβ, δηὰ ἔοδν ἴῃ ΘΟηθο- 
αάθποθ, 8.6 ΠΟΔΡ ΟΟΠΥΘΓΒΊΟΗ.---Ἴ 6 ΠΌΤΩΘΩ : (ἢ 6 ρταίε- 
ἴα] ἔογβακ ποὶ ἱμποὶς Ῥοποίβοίογβ ἰη ἔπη οὗὨ πρϑα.--- 
Ἐτίθηβ δὰ τοϊαϊϊομβ βῃουὰ σεγηδίη απ θα ουοὴ ἴῃ 
βυϊοτγίηρ. 

σον μοὶ “-π- Ίὴ υἱεῖ Ὀϊηάποββ, [Π6 τροσαθοσϑ οἵ 
186 δαῃμοάγίη τηοοϊςοὰ Ηΐτῃ, Θρἰογίηρ, πἰϊπουῖ Μ1}} 
ἱὴρ ἰϊ, [16 'τοΓᾺΒ οὗ ἰῃ6 Θποιηΐοβ οὗ [86 ΔοΞξβίδῃ, ἔστοτὰ 
Ῥᾳ. χχὶϊ. 9, νι σἢ ραββοά ἀἰγαΥ Ὀοΐογα ὑπ οῖς ταϊπὰ: 
δηὰ ἴῃ [8 τωδηηοῦ, ἰῃ6 Ὀγορῃοοῖοα οὗ [Πΐ5 Ῥβδίτη τα- 
οοἶτα ἃ ᾿ἰΐογαὶ Γ]δἸτθοηῖ. Α αἰγουμπιϑίδποο πΉΪΟὮ Πλ4 
Ὅδοη οἴδη τορϑαϊοὰ. ὙΠΟ Εδιοὶ βιοοα Ὀεΐογο 186 
φοοϊοβίαϑίοαὶ οουτὶ ἰῃ αςπονα, δὰ ἀσηουποοὰ ἰδθ 
ΤΩΔ58, ἴῃ6 ρτοβίἀθηὶ δϑικοὰ 86 ὈθΠΟΣ : “δ Ὧδ88 018» 
δΒοιηοα αοἂ, τῆδὲ ἔπτίμο Ὁ ποοὰ ἤατο τὸ οὗὨ πὶιῃ656 " 
δαὶ ἰμἰπῖς γε Ὁ) ΤΏΘΥ 8]}} τορ] θὰ: “Πα τ᾿ ἀῶ 

οὗ ἀορδιὶ..""-- (Ὑδδυδ ΡΟΝ ἴΠ6 οΓῸΘΆ ᾿ἰἱνοὰ 16 234 Κὕβδί 
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ἢ, ἰπ Ηἰδ8 Ὀοὰγ δπὰ ἴῃ Ηΐ δου]. Ηΐβ ποτὰ : 
{1 ἃ μηελοά ] ροϊηὶδ ἴο 118 οοποϊυδίομ, τον. 24.--- ΤῊΝ 
ψοῖ!, [μ6 ΤΥῥὀἢ6 οἵ ΘδυίὮ ]γΥ, βἰ μι [.}, χοῦ] Ἀυτηδη Ὠδίαγα, 
τοι, 186 ἰδοαῖτα οὗ βίη, νγὰϑ βιιδἰίογοα,---ἰῇθ 
Ἀοδιῆ θα βοϊάΐϊογβ (οἱ ογ οἵ 86 (ἀοστηδῃ τᾶοθ, ἴογ 186 
ΒοΙΏΔΩΒ διαὰ αἱ ἰδαὶ ἰἴπηθ ἃ ἀἀοτηδῃ Ἰορσίοη ἴῃ Ῥα]68- 
(ἰη6}, νγοῦο ἀθαρὶν ἱπωρσοδβοὰ ὈΥ ἰῃ6 τρδ᾽θϑὶ οὗ 
Ψοδβυδ. ’ 

14δ.0 :-- ΕΥ ΘΥΥ ΤΩΔῸ ΤΩΟΟΪΒ ἴῃ 18 ΟῚ ΜΑΥ, δῃὰ 
ἴι 186 ἰαττὴ8 ἰδδὺ Θοπι6 τηοδὺ ΓΟΔΟΪΥ ; δηα 80 Ὠ6ΓῸ ἰῃ6 
δογὶ 68 ΤΟΥ ]6 ἴῃ 1806 ἰαησυδρο οὗ βοτίρίαγο. 

Ἠδεμδηον .:--ς ταϑ οὐϑαϊοηΐ ἰο [86 ἀσαῖ οὗἁ ἰδ6 
ΟΓΟΒ8.---Ἴ Φοδυθ δα ποῖ ἰσοὰ [59 ραΐ!, γὸ δὰ θ66Ὲ 
Ἰοὰ ἰο [86 ὀχοουϊΆοη-ὈΪδοο οὗὨ 86]].---ΗΕ νδϑ οαδὲ ουἱ 
οὗ ἐδ οἰϊγ οὗ ἀοἀ, πὶ πὸ ταοῖσῃὶ οδἰδὶη δῇ θη ΓΔΠ 0 
ἱπῖο (ὴ6 ἈΘΆΥΘΗΪΥ Φ6 ΓΒΔ] οῃι,.---Ηὸ Ὠδὰ οαστοα Ηἰΐβ 
ΟΙῸΒΒ ἔγοτῃ γόοῦσί Οαϑγὰβ Ὁρομ ΗΪΐ8 Βοδτί, ΠΟῪ Ηθ 
Ὀοδγοίῃ οὐ ΗΪΐ8 βῃουϊάθσβ ἰῇ ἵγθθ οὗ β81η6.---" 
γγο του] μάνα δοηβοϊδίίοι ἔτοσῃ (6 ὁσοθβ οὗ ΟἸσίβι, 
“9 τχυδέ ἀοἰοστηΐμο ἴὸ ϑηΐοῦ ἱπίο ἐ..6 ΘΟΙΩΡΘΠΟὨΒὮΪΡ 
οὗ 86 ογΟΒΒ, ὈΥ͂ ογυοϊ γίης ᾿υδὶβ πὶ ῖπ, διὰ Ὀοαηρ 
18:6 οΥΌΒ88 ΟὗἨ ΒΗΒΣΩΘ οαϑί ὈΡΘΟῚ υ8 ἔγοπι πὶ Βουΐ.---ΤῊ0 
Βίσιοδὺ ΒΟΏΟΥ 18 ἴο Ὀ6ΑΓ ΟἾ γίβι᾽Β οτοβδ.-- οἱ οὶμδ : 
Ὧ6γ6 δα ΡῬυΐῃοο οὗ [236 ονϑγοδτηθ ἀθαίῃ ἀροι δὶβ οσσαι 
ἐοττίοῦγ.--- Τΐ8 ρἷαθο 8 ραγὺ οὗ (86 Μογίδῃ ομαίῃ, 
ὍΡΟΣ ἩΔΐοΙ Ιβαδο Μ͵ὼ8 [0 δΥθ Ὀ66 οἴἶδογοὰ Ὁρ.---ΤῊΘ 
ἀτίπῖ : ἴ[ῃ6 ΟἸγβύδῃ πόνον Ὀοίαϊκοθ Ὠἰπιβοὶῆ, τ 6 ῃ 
δυδοτίησ δῃὰ ὀρργοβϑοὰ πίζὰ οαγα, ἴ0 που] Ρ]668- 
ὌΓΟΒ, ΒΘΏΒΌΔΙ Θηὐογτηοηίδ, ἰηἰοχϊ δου, 1 Τίμλ. ν. 28 
(189 ϑιιοῖοβ ἰῃιϊοχίοαἰοα τΠοιιβοίνοθ, ἰοὸ ἀθδάθη πεῖν 
Ραΐῃ8).---Ἴὴα νεου]ὰ αἰνγαυβ ρμῖναβ σ4}} ἰο αοα᾽ δ 68}}- 
ἄτγοη ; ΟἾγῖδε 888 ἰαβιϑα 8}} {μῖ8 Ὀϊ τ 688 ἴον ὑ8.--- 
ὟΥΕΥ παβ [δ Ϊ8 τηοὰϑ οὗ ἀδαῖῃ σμόβθα ὈΥ ΟἸτβὶ ἢ 1. 
11 παϑ {π6 τιοϑὲ ρᾳίου! πὰ βιδπιδῦι ἀθδί : (α) [86 
τοοϑέ ραϊηῦυ! : [η6 ὈΟΔΥ ΝὰΒ δβἰγοϊομοὰ ουἱ, ΡΒ. χχίϊ, 
18, ξαρίπα πουπάϑ, ἐἰγβί, ἐχροόβυγθ ἴο [86 τίῃὰ δπὰ 
οἰδηρίης ποδίμον ; (δ) (π6 τηοδὲ βῃδιηθίυ}: ααϊίο 
παϊκοα, 6 Βογηδπ τηοα6 οὗ ρυπἱβηϊΩρ 8]αυ δ, δεουγβοα 
οὗ ἰδο δοτα, ἤϑυς, χχὶ, 28. 2. ΤΏΘ πιοϑὺ ρργοργίδῦθ 
ἔον τονδὶ ησ ΟἾ σι Β ἸΟῪ ἴ0 δορί ρογασίοβ δηὰ ἰῸ 
ροβίθυγ, ἃ Ἰἰπρογίηρ, πα γἱβί Ὁ]6 ἀγίπρ. 8. Η6 ᾿ΔΏρΈ, 
Ἰἰδοὰ ἂρ οα ἴδ6 οστοβα. Ηδ ἄγᾶτδ ἰο Ηϊπ8617 [ἢ 9 
Ἰοοῖκβ οὗ 81} ἴῃς ποιϊὰ, 4. Ηβ ἤδηρθ [86 Γ6 88 ἰδ6 
δἰοπίηρ Μοίϊαίον, ἰγρίβεὰ ὈῪ (86 ρϑβοῖιδὶ Ἶδιὴ δῃὰ 
(886 Ὀτάζοῃ βογροηΐ: (4) ΡΟ ἃ ἴγθΘ. Τ}6 βεσρϑῃὶ 
ψᾺ5 ἴ0 Ὀ6 ΟΥ̓́ΘΓΟΟΙΩΘ ὉΡΟῺ ἃ ἰγθθ, βανίπρ' ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩΘ 
(06 ἔγβϑι τδῃ ὑροη ἃ ἰγθο. (δ) ϑυδβροηάϑα μείνῃ 
Ὠθδύθη δηὰ βαγίῃ! δβ Μοάϊαϊονυ. (ςο) δὲ ἱπ ἰδὸ ρ]]- 
ἸΟΥΥ͂ ἴῃ (86 ρ͵δοθ οὗ πιθῇ. Ηδ ἴοοκ 41} ὺρ πιὰ Ηΐπι- 
8βο].--- ζαυαίον : Φεδὰβ ΟἸ τὺ ὑροῦ [6 ΟΓΟΒΒ, βαἰδη}Ὲ 
Ειοδιεβὲ ἰτἰυτηρη, ϑαϊδη ΒΒ ρτεοδίεδί ἀοθίθαϊ : 1. ΤῈ 
ΟΙΌΒ8, ΘΧΡΡΟΘΒῖγο ΒυτΏ 0 0] οὗὨ 86] }:ἀθηΐαὶ, οὗἨ βοἰ -βδοτὶ- 
βοίηρ ἴον : 2. 86 ρστοαίοβὶ οἵ ἀοἀ᾽Β ποπάργβ, ἴΠθ 
ΤΑΥΒΙΘΓΥ͂ Οὗ 811} ταγβίθγθϑ, [88 ΒΟΪΥ ΒΎτΏ 001 ((86 ΟΤΟΒ8, 
ἴῃ [86 ὨΟΔΥΘΏΒ οὗ [86 βουίθοσγη ἨθτηΐΒΡΠΘ6ΓΘ).--- Νακοά 
διὰ ροοῦ ἀϊὰ Ψεβὺδ μδῃρ Προμ [6 οΓΟΒΒ, ἱπαϊοδί πο 
ἐμαὶ Ηδ τοῃουποθα 411] ροββθββίοῃβ οὗ δαγίῃι, 8}} Βοῃογ, 
Δ] τί, δἰτρροὰ ΗΪπλβοὶ ἢ οητοϊγ, διὰ Βαπρ' [μ6γὸ δὴ 
οδετίηρ οοπβοογατοὰ ἰοὸ αοά, μοι λα αἰξ ἐΐ6 υαίκιθ 
ἐπ ἐμοὶ  αἴονιε.--- 16 δυρογβοσίριίοῃ οὗ ἢ ογοδϑ ἰβ: 
1. [ἡ τἴδ6 τιοδηίης οὗ ΡΙ]δθ, δὰ δρραγεῃὺ ᾿υβεβοαίίοη 
οὗ [86 Φεν8 ; 2. δοοοτγαϊῃσ ἴο 604}8 ἱπιθηιΐοη, 8 ρυῃ- 
ἰδῃπιοης οὗὨ ἰμοῖν γαίῃ διὰ βο ὅββ Μοββίδηϊο ὀχρθϑοὶδ- 
εἰοῃβ : 8. ἰ0 411 ὑἰπιθ, δ ἀθοϊδγαϊζοῃ οὗὨ 86 ἰγιιθ, ἴθδ- 
γΘΏΪΥ, Κιηρὶγ αἰρτν οὗὨ 968ι8.---Τ)θ ὈΪΑΒΡΏΘΙΙΥ: ἃ 
Ηἰρὶ Ῥυίοδί ψῆο πῖβμοβ ἴο ἀδβίσου (0α᾽Β ἰδθσαρῖθ, ἃ 
βανίουρ» Μῶο ἀοεβ Ὠοὶ βαῦθ Ηἰπιβοὶ ἢ, ἃ ὅοῃ οὗ ἀοὰ 
μι ὯΟ Δρροαγοὰ ἴο Ὀ6 ἔογβακοῃ ὉΥ 0 ομ (86 ΟΙΌΒΒ, 
ΒΟΘΙῺΒ ἴο 8 Βεἰοοπίγδαϊοίουῦυ ; Ὀπὶ ἃ Ηἰρῃ-Ῥυὶθδὶ 
ὙὯ0 τοΐηουοθ ἴδ 6 ΒῃΔαΟΥ ἴ0 ἜΠΗ ΝΒ ῸΣ τοὶ σίου οὗ 

[δ ϑρίτί!, α βανίοιν πὸ οὔΐεσβ Ηἰ ὌΡ, ἃ ὅοῃ οὗ 
- 

αοὰ γὙο ἷ8 οὐοάϊοηὶ ἰο Ηΐβ ΕδίμοΣ ουθὴ υπὶο ἀραίδ, 
8 ἰο (86 δρί γα] ὁγ6 δὰ οδ᾽θοὶ ποσί οὔ δαἀογαϊίοῃ. 
--  Τ ον ἀἰά ποὺ Κηον Ὑἱδῦ ἴο γοργόδοῦ Ηΐτα τὶ τι, 6χ- 
οορὶ Ηἰβ ρῥἱοῖγ, ΗἾβ Ὀδηθνόΐθηοο, ΗΒ ἰγαδὲ ἰῃ αοά.--- 
ΤΏΘ ΟἿ6 ἱποοιῃραγα }]6 ἀοαίθ. ΗΪἷ8 ἀοθδίμ- ΠΟΌΣ ΔΒ 
[86 νοῦ] Β τηοδὶ βδοσθὰ δμουγ.--Ἴμ6 Εοτηδῃ μυαγὰ : 
δὶ ᾿αδὶ 16 ποὺ οὗ τοαοιρίίοῃ βύγῖϊοθ [ῸΣ ΤΩΔΗΥ 8 
Παγαφηρὰ Ποαγί, θη ἰδ δον οαμοθ ἴδο, ρτγυοϊβοά 
ΟὨ6.---Τὴς βοϊἀΐον, ἀρβρὶΐο ἢἷβ σουμὴ οχιοτίονῦ, Β8Β δὼ 
ΡΟ, Ὀἰυπὶ ΔΉ Π ΟΡ, πῃ οἢ ΘΘ6 ΡΒ Ὠΐπι, θη τλογοὰ, 
ἔτογα σομοοδ ηρ ἴΠ6 ἰσὰϊ οὐ Βεροηϊηρ' Εἰ8 μοαγί. 

Βγαιη :--- δ ἀδεκηθθβ οοδϑοὰ ποῖ {1} Φοδὺδ 
αἀἰοά.---(Φ(6βυ8, {86 Ἰρὰς οὗ ἰ)6 νον], πβΐοι βϊποα ἴα 
ἀδυτ688, οϑτλ6 ἰ0 66 Ὁ ΕΟΌ]8 ἔγογω ἀδυκη688 : Ηδ ἢἈ8. 
Βυϊΐδηοα Ηΐ8 ποτὶς ; δῃὰ {86 ᾿οοῃ οὗὈ 818 δοταρ!οοη 
γα ὮΑΥΘ ἰη ἴδ6 ΟΧρτοδδῖνο δἷρτι οὗὨ {π6 ἀορατίίηρ ἀδικ- 
Ὧ688, ᾿υδὺ δ8 (86 ὈΟῪ οὗ Ρ68066 Ββἰγοίομοα ἃ βἰζῃ οὗ 
Ῥόδοθ οὐδὺ ἰμθ ΨἈ]Π1ὴρ αίογβ οὗ ἰδ6 ἀοϊυμο.---ΤῊ9 
ἀρδὰ δῃὰ ογυοβοὰ Εαθοπιοῦ τυδῖζ68 ρλι.-- ὁ τηῦδί 
τοῦουησο ἩΠῈ Εἶτ {8.6 ἀδΥκΠ 668 οὗ 581} 8} ἃ ΕἸΤΟΣ.-- 
ΤΏ ΓΟἸ]ονίης ἰ8 ἰουηὰ ἴῃ “ΑπρείνιΣ δίδοοῖια : ΤΒουρὮ 
ΘΟ γίβὲ νόγὸ Ὀοτῃ 8 ἰμπουβαπα ἰἰπλ68 ἰῃ ΒΟ] ἤο, δηὰ 
πο ἕρ ἔλόα, ἰᾷου τοιμαἰ ποδί, θυ 6 1688, ΟἰΘΓΠΔΙ]Υ͂ 
Ἰοβί.---Ἴ τἢ6 στοϑβ οὗ ἀοϊροίδα ἰ5. ποὺ ογθοϊθα ἴῃ ἸΏ 
Βοαγί, ἰὸ σαῃηοὺ ἀοἰΐνον ἴμ66 ἴγοτα ἴμο ΕΥΐ] ΟΠ6.--- 
Μακ, ἰμαὺ ἰὺ ἱβ ἴὸ [866 οὗ ΠΟ ἃγνδὶ] ὑπαὶ Ὁ μγβὶ δὲ 
τίβϑῃ, ἢ ἰοὰ οοπιϊπυσβὶ ᾿γίησ ἴῃ εἷῃ δηὰ (16 ὈομαὰΒ 
οὗ ἀοδίι. ᾿ 

αοοΡ ΕἙΙΡΑΥ.--ϑρὸ ΕᾺ. Κ'τπαῦβϑ: 2.68 εὖ. Κὶν- 
οὐεηλαλγ, Ὁ. 211; ΒοΒκεταα: 2.8 ου. Κιγολοπλαλγ, 
Ρ. 160: Βανι: Τοηιοί, Ηδιιοῖ, 8 Βα. 298; 
«Ἀγελαοίοσίοαί. Τθ6 Φυδάγαροβίτηδ, οὐ [86 ΟΓΙΥ ἀδγδ 
οὔ (86 ραδββίουσοεῖ, δυὰ οὗ [,οηΐ, οομοϊυ 68 τ 1 [89 
ἀτοδι οοκ, ἑβδομὰς μεγάλη, λεδάοηναβ πιαρ- 
πα, ϑερίωπαπα πιαὐογ. Ὠατὶηρ 18 βϑάβϑοῦ, ἱμ 60 τὰ 
ἀϊνίῃμθ νουβηὶρ ἀδιἶγ, τοοτΐηρ ἀπ δνθηΐηρ,, του οἷ 86- 
οτοῖ τηράϊ αιίοι, 8 βίτίοὶ ἴαϑὶ γὰ8 ουβογυθα, δηὰ δοίδ 
οὗ Ὀεπμοῆσομοθ ρογίοστηθα, [{ Ὀθοζβδὴ υροη Ῥδὶτὰ ϑυῃ- 
ἀδγ (κυριακή Βι' ἡμέρα τῶν βαΐων), ἀοηιϊπίοα 
»αϊΐηιαγιηι. Ατοοῦρ (μ6 ΒΟΙΥ ἀΔγ8 οὗ {18 ποῖ, (86 
ΒΡ ντὰβ βρϑοίδ!!ν οοϊουταϊο, ἡ μεγάλη πέμπ- 
τὴ) 7εγία φυϊτία μαδοδαι, 88 ἴἰἤᾳλ6 οοτωσηθιμογαίίοῃ οὗ 
ἴπ6 ἰαδὶ Ῥαββονοῦ, δπὰ ἰδ ἰηϑεϊ αϊοη οὗ ἰλ6 Ἰωον 8 
Ξαρρον (ἀἶοε οαπαι Ποπιϊπῖ). ΑΙ ἰοοὶς ρματὶ ἱπ [86 
ΒΟΥ δοτημλυπίοη, ΜΟΙ ἴῃ Βοπλθ ρ͵δοθβ 88 Ποὶὰ δὲ 
οἰκί, ἱπουρὰ (8 γὰβ δὴ υπυδβυδὶ πη6. Απὰ (θα, 
ἴοο, οσουτγτοῦ {86 τἶϊο οὗ ΤΥ Δϑῃιϊπρ (ἢ 6 Εδοί, ἰἸεἰγοαυοοὰ 
ὉΥ 186 Ἰαββοὴ ἤγοῃ Φοδη χἰϊὶ 1-1ὅ, ΤΟ οτἱρίπ οὗ 
88 ἰαύεν ἀεδίκπδίίοι οὗ Ογόοη 1 λωγϑάαν [ ασυπαν 
ΤΉΓανν νεε υἱγιάδιηι, 18 ὙΘΤΥ ΟΌΒουτθ. βοαθ 
ἀοάσορ ᾿ξ ἴτοτι (86 συδίομῃ οὗὨ οδιΐηρ οἢ ἰμδὺ ἀδγ ἔγοβἢ 
Βρτίηρ τοζείβ Ὁ] 68. (ρτο Δ ̓ ν τῖϊὰ τοίθγθμοθ ἰὸ (ἢ9 
Ὀϊιύος ΒοΓῸΒ οὗ ἰμ6 ἸΒγα 11 {158} ῬΆΒΒΟΥΘΓ) ; ΟἾΘΤΒ ἔγοσὰ 
{86 Ῥαββᾶρε, Ῥβ. χχὶϊὶ. 2, (86 στθθῃ ραβίῃσο," ῬΡΓΟΌΘΟΪΥ 
8 ΒΥ 00] οὗὨἩ [89 ΗΟΙΪΥ δαρρονυ. ΤΏ βἰχίῃ ἀδὺ δβῦο- 
οοραθὰ, παρασκευή, ἥμερα τοῦ σταυροῦ, αἶδι 
ἀοηιίπέοα Ῥαδείοτιδα, ἃΒ ἃ ἀδγ οὗὁἨἁ ὠδυτ! ]αΐίοι δηὰ ἴδεν 
ἱῃσ. ΤῊΘ τηοδηΐηρ οὗ ἴῃ 6 Οοστηδῃ Ὠδη68, Ολατγισοοῆε, 
Ὀλανγγεῖμαρ (Θοοά Μγεεῖ, αΟοοά ἔγίάαν), ἰΒ αἰϑὸ υἱ- 
οοσίδϊη : ἔτοπι οαγθ8, ΟΥ χάρις, ΟΥ [Π6 οἹά Οοτγτηδει 
ἔοττω οὗ ζᾶγεπ, ἴο εἦοοδα, οὐ ζαγο, σαΐο, ἰὸ »γέραγε, 
ἴο ὀφμέρ ; Ὠθπ6ο Ξϑῷ ̓ γεραγαδοπειοεεξ,παρασκεν ή. 
“ ΤῊ Οὐρηδίϊδ. «ροείοἰτοα, ν. 188, ζογτἱὰ δὴ ἔββιν!θ 
οὐχ ἑορτῆς, ἀλλὰ πένθους, ἀπὰ οῃ͵οΐῃ ἰμ6 Βίἰτιοὐθδι 
ἴαϑὶ, Ὀθοδυδα (ἷ8 γὰ8 6 ἀδΥ οὗ (116 1,μοτὰ 8 βυβοσίηνσ 
διὰ ἀθοι." ΤΏ ἰοχίβϑ πΌΓῸ ἰπ 186 ΓΌΪΘ ἰΔιοα ἔτουλ 

4 [ΤῊ ἙαϊπΌ. οδἀϊ!οπ μ688 ᾿πδιθαὰ : Τὰ σγδέν ἐαρ ] Ἧον 
ἴδο Θοτδη: σγῶπ Αἰιδ, οὐι]ὰ 6 ἔπ π18 τηϊδίδικο, οβρθοίῚῪ 
ἔῃ οοηπδοῖίοη τὰ τὰ ἴδ αυοϊετίοη οὗ 1᾽ε. χχὶη!. 2. 1 δίη ὑ:80Ὁ]0 
ἴο δχρ αίῃ. [6 ἰζ μοδείὉ]6 μαὶΡ {1:6 Ὀγϑηδίδίος υἱοΐοοὶκς 44 
ὧν Αολγνοῖ--. 8.} 



δὅ84 ΤῊΕ ΟΘΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΥ. 

1ὁ Ἰαϑὺ βοοϊΐίοῃ οὗ (πὸ Ῥαββίοῃ. οϑβοι (ἿτΌστ ἴπ6 ΤΟῸΓ 
Ο8Ρ618), οἴου ἔγοτα Φοίμη χυῖϊ. δηὰ χὶχ. ; δουμροιἑοθβ 
168. 111. 18--}},. ΜΔΏΥ͂ ῥγοδοιιετβ μδὰ ὯῸ0 ρμαγίουϊασ 
Ἰοχί. 

ϑοϊεοίίοτδ ζγοντι βϑουυλοτια. 

Ῥγοοῖμε :--τ 8 ἴμ6 Ὑ 016 δίαδϊθ ΤΩ οΟΌΓΩΒ ἩΒΘῺ ἐδ0 
Ἰκίην ἀΐδδ8, 8ὸ ἱο- ἀν 10:6 Ὑ;Π0]6 ογοβίοη ρυΐβ δϑίάβ 118 
)ογοῦβ ὈτΙ ΡΠ 658.---ὉὮὁ ΤΑΥβίουυ ΟΠ σῖβὺ ο 186 {6 νγ8 
ἃ δίαπι ]Ὡ ρ-Ὀ]Ϊοοῖκ, ἰο της ατγοο κα ΖΟἸΥ, Ὀὰΐ ἰῸ 8 18 
Ῥονον οὗ Οοά, οἰο.---- δολισεῖζεν :--τϑιοη οὗὨ ΟΥΤτΟΩΟ : 
Αἴὰ 1 811}} ἃ βευνδηΐῦ {πγου ἢ οδίομι, δὰ ἰβσουρα 
ΘΟΙΩΡΑ]βίοη, οὐ δὰ 1 Π]16ὰ τ 118 1Π|6 ἔγθοάοιῃ δηὰ ἴον 
οὗ ΟοὐΒ Ομ]! άγοι ---- 4 λἐγχείώ :--τῦ οβυ8 οὐὗἨὁ Ναζδσοίῃ, 
[86 Κίηρ οὗ 16 Φετγα : 1. Α Κίηρ ὕροῦ [Π6 ΟΓΟΒ8Β; 2. 
ὍΡΟΙ (Π6 σροβ8 8 Κἰηρ.--- ϑολμέί :--- 6 τοἀθι ρθη 
ἩὙΔΟὮ 9688 Ὁ. ΗΒ ἀοαῖὶῃ δίῃ ρυγολιδβοα [ῸΣ υ8.--- 
Οεπέξζζεπ :---Νὶ Ἠαν 5 (ἢ 6 ΟΓΟΒΒ ὃ 1. Α νηγτοῦ : ἸΠ6 ΓΘ 
δου ῬοΒοΙάοϑὲ ἢν συ, 2. Α. εραΐ οὗ αοὐδ χτδοα 
διὰ τλοτογ. ὃ. Α ἐδφηρίο οΥ υἱγίμο.---- Τἠεγεγηὶῃ :---ὶ 
6 Βηΐϊβῃρα : 1. αοα᾽ ΒΒ σουηβοὶ, 2. ἴῃ6 ποῦὶς οὗ Ψ6808᾽ 
Ιοῦα : 8. {86 ργοοά ψοΣκ8 οὗ Ηΐ8 ρϑορὶς, βηϊβμοὰ ἰπ 
Ηΐπι. -- Ηοξεδαοῆ, : --- ΥῚῚ πεμαὶ σΟΠΒΟΙ ΟΠ 685 [86 
αγίηρ ϑανίοιν Ἰοοκραὰ Ὀδοὶς ὑροὴ Ηἷβ βηϊβηρα 116.-- 
ἈΓὲαΣεγοίΐ : ---α ΟἸ τ ΙΒ 5. ἀοδίηῃ, 86 ςοτϊαρϊ]οίίοη οὗ Ηἰ5 
ἩΟΓΚ.---ολμαεγοῦ :---  οϑ8᾽ ὀχδ] δου ἴῃ Ηἰθ ἀθαρ- 
οδὲ Βυτα]ατοη.---Ηαχεπδαοῖ, :--Ἰ ον {6508 τηδηΐ  οβί- 
οα Ηἰπλβοὶ ἢ νοα ἰη Ηΐ5 β0 τ ρ9 48 (Π6 ὅοι οὗ ἀοά. 
- 1:6 δαπιε .---- Τὸ 1018 ΤΟΥ ΒΟῸΣ ἀ068 {π6 αυϊοὺ σου- 
δτοραϊίοι οὗ {πὸ Τμογὰ μϑίμοῦ ἱοροῖθοῦ δτουηὰ 1115 
ΟΓΟΒ8, δι} 11 ἰὴ8 ἰυσυ]δ δὰ Ὀυ5116 οὗ ἰ)}}8 ποιὰ 
16 Β81η6 ζδοϊϊησθ, ἀυ168, ΘΟὨΒΟΪ]ΔΙ10}).---αγτηδ :--- 

ΤΏ ἀφδὶῃ οὗ ΟἸτιβῖ, ὑμ86 οἱ! ] ββοη οἵ ἔδι[ἢ, θα (86 
οἰ οὗ οοπιτηδηα ἴο ἀυΐγ.---- ὐἐἐζδοῖ, :--ΟἸσῖβιΒ οὁγυοὶβχ- 
ἴοῃ νἱοσοα ἴῃ Θομηδοίίοι τ] οἶος δοίβ οὗὨ (6 πογ]ά, 
διὰ οὗ νου γ τ ίβαοαι. --- Δαίπιον .---δθβαβ ἰῃ 186 

τηϊάδι οὗἨ ΤΟΌΌΘΓΒ: ἴῃ ἰδ τὸ δνὸ ββοπῃ: 1. ΤῊ 
],μογὰ ΒΒ θη ]οηθδβδ πὰ ἴον; 2. (86 [οΓ᾽  ΡΊΟΓΥ δηὰ 
)υαϊοῖα] αὐ μου ιγ.--- δ ἐξσδολ, ;---[Π6 οοπίετηρ δέοι οἵ 
186 ἀγὶηρ οτὰ τολῖοβ ὺ8Β οὗ ἃ αἰδογοης τοϊη, [Σὲ 
ΘΠΔΩΡΘΒΘ: 1. ΟἿΣ δβοουσα δβο ἔτι ρῃίιθουβηεβδδ ἱπιῖο τὸ- 
ΡῬδῃΐδηοο; 32. Οὐ πίιοϊοὰ δηὰ ἀοδραίϊτίπρ ἱμπουρθίε 
ἰηῖο οομδάρφῃηδα ; 8. ΟΡ γϑρί πἰηρ ἰηΐο ἃ τὶ] ἸὩρ᾽ ἐπ ατ- 
δῃ06 οἵ ἰτίδ!], γί οἢ ἴῃ ΒΟΡ6.--- ζγάβεζε :---- Ὁ τῖϑι᾿ Β δίπαρ- 
Εἶθδ, πὰ οὔν βίσυρρ 68.--- Βοδε.;---ΒεοΒο]ὰ (6 1δτοῦ 
οὗ ἀρ !--ἦονον :---Ογῖδῦ ὑροὰ (86 οτοεβδ: 1. ΗΪ5 
Βδιδῖηθ ἰβ 1 Ὠοποῦ; 2. ΗΪΒ ἩΘΔΚΏΘΘ5 ΠΥ δίγοιρίῃ ; 
8. ΗΪ5 Ἰατηοηἰδίοηβ ὑπ γ ρθδοα : 4. Η]5 ἀθδῖἢ) [Ὁ 1106, 
1 Φομῃ ἱ. 6, 9: 1 Ὅον. ἱἰ. 80: 2 Τίτω. ἴἰ. 1].---Α.᾿ 
Κρμαρρ -.--- ΤῊ στοαὶ βοιτωοι ἴον [16 ποτὶ ἃ π δίς 888 
ἔοῃα ἔογίι ἔγοσωῃ 18:6 σσοβϑ οὗ ΟἸ γίβὶ : 1. αὶ σοὰ 
ΡΓοδοΒοα; 2. νῆδὲὶ ἱἰμ0 ὮΘΘΥΘΠΒ - 8. {Π6 ΘΔΙ ; 4. [09 
Ῥίοιϑ; ὅ, ΒἰΠΏ6ΙΒ; ὃ. (6 ἀγὶπρ δο6888.---ογαοζεν : 
-Τῇο ΤΡ ἜΠΡΕΠΕ ρ οὗ Ομγίβι ἴῃ 118 βρονγονῦ δυὰ 
οὔροιίβ.--- σσυρρὈ:---Ν μαὶ ἰοβ ἸΟΩΥ [86 ΟΤΟΒΒ αἶτοθϑ 
υηίο Φ68ι8.--- (7) :--- Οοπιβίάοσ ΠΟῪ ΟἿΓΡ διοῃδσησαὶ 
5. Θομῃρ] εἰοὰ ἰτουρὰ μα ἀδδὶὶ οἵ Φεῦ. 

ΤῊΣ Ξξυαεν [51  ΟΒΡ5.--- Τὸ οοπβἰ ἀδγαίίου οὗ 
[8.680 ΓΒ ΟΟΤΏΘ6Β ἴῃ ΤΏΟΓΘ ΔρΡΡΙορτ Δίου ἴῃ (ἢ6 οὐχ 
ἹΠΘΏΪΔΙῪ ΟἹ [ΚὅῸ δὰ Φοίη. ὧδό ἘΑΛΜΒΆΓΗ: 86- 
ἐγαολέωπσεπ ὥδεν αἱδ δίοδεη, ἰσίσοπ Ἡΐογία «εκ, 1126. 
ΑΆΝΡΥ: 296 δίεδεη Ἡογίε Ολγίδὰὶ απὶ ,τεμ, 1840: 
Βκαῦνχ: 2 αε Ἐναπρείϊερι νον ὕεδιδ Οὐτγάξέωα, Ὁ. 435: 
Βανι: Τἰοηιίσί. Ια δωεῖ, τοὶ. 1}. ν. 8936. Ἐπ. 
ΤΡ μρὐπὶα τ λέ μοῦ τλρέδις ΤῊ ΡΟ ΠῚ ΠῚ Σ ἾμΑΧΟΕ: 
«Αιδισαλί υολ Ο᾽αδί- ὡπάὰ (Οὐ εϊεσεηλοιδρΥ εαϊσίεξη, ἃ 
Αὐϑρ. 7)ἐ6 δἰοδδη ἰείσστι Ἡγογίε, Ῥ. 208 βα6. 
[τ Βοοίΐοη 8 80 τοι διὰ Ὄσχῃδυβεντο ἱμδὶ ἰὶ 

πουϊὰ 6 ᾿6γο τοροϊ μου ἰο δα ἃ ἐπ Ῥγδοιΐοδὶ Τοβθο. 
Ὀοῃ5 οὗ ἰδ9 Εδίμουβ δῃὰ 86 ΕΠ σ᾽ 15} σοτητηρηϊίδίογα, 
ὙΠΟ 6 ΔΙῸ ἰῃ ἴμ6 ΔὈϊ οὗὁἨ οοπβυἶησ δηὰ πιλιίησ 
πα ἐμμὴ ἴο ἐδθ Απιθσίσδη οὐϊξιίου οὗ (.18 ποτὶς.--- 
Ρ. 8. 

ΕΙΈΕΨΕΝΤΗ ΒΕΟΊΤΙΟΝ. 

ΤἸῊΕ ΒΌΒΙΑΙ. ΤῊΝ ΒΕΡΌΠΟΒΕΕ ΒΕΑΙῈΘ. 

Οπμάρτεβ ΧΧΥ]Ι. δ7-66. 

(ἴα χν. 42-47:; Το χχὶϊ!, δ0--δ6.) : 

51] 
9 όΒΘ6Ρἢ, 70 αἰβὸ Ὠϊτηβοὶ β τσὰβ «680.8᾽ α]86ὶ 
ΗΘ ψϑοπὶ ἴο Ριἰαίθ, πὰ Ὀαρρθα [ἀ5κθα ἴου 

Ὕ μθη (6 δνθη [δνϑηϊηρ] νγὰ8 οοτηθ, ὕΠ6 ΓΘ ΟΆΙΩΘ 8 Τ]ΟΪλ τηδ οὗ Ατἰπδί θα, πδιηδᾶ 
Ἢ [νῆο δα ὈΘΟΟΙΩ6 8 ἀἰβοῖὶρ]6 οὗἵἁἩ “658ι9]:} 
{π6 ὈοάΥ οἵ Φ6805β. ΤΏΘη ῬΙ]αΐθ σουητηδηᾶ- 

οα {η6 Ὀοάγἦ ἴο Ὀ6 ἀοἸνθσθάα, ἀπά ΘῈ ΦόβθρᾺ 1ιδα ἰακϑη [88 ὈΟΑΥ͂, 116 ̓  τνγαρραὰ ιἱ 
ἢ ἃ οἰδδη ᾿ιηθη οἱοίῃ, πα Ἰδια 10 1 115 οὐσὰ ΠΟῪ ἰοπὶὺ, ΒΙοῖ 6 Δα θύσῃ οὐ τὰ 88 
ΤΟΟΚ: δῃὰ })6 το]]δθὰ ἃ ργθαῦ βδίοῃβ ἰο {116 ἄἀοοῦ οἵ (86 βϑρυϊοῦγα [[οπ1}]," ἀπα ἀδρατίϑα, 
Απὰ ἰμογθ γα8 Δίαγυ Μαρἀδ]θηθ," πὰ [865 οἶμον Μασγυ, βιυ]ηῤ' ΟΥ̓ΘΥ δραϊηϑὶ ἐδμ6 βερυὶ]- 
ΟἾΓΘ. ὌΝ 

Νονγ [π6 ποχὺ ἀδύὺ [Βυῦ οἱ {μ8 τηόστον,, τῇ δὲ ἐπαύριον], {Ππιὺ ]οντοα 416 ἀδγ οὗ 
[Πη6 Ῥγθρδγδθοι {τ εθασ κεῖ ΕΥΙά4γ],7 (Π6 ΘΒ οὗ ῥτθϑίβ δηὰ ῬΊ Δ ΓΙ86868 σατηθ ἰορϑίῃογ ὑηϊὸ 
Ῥι]αῖθ, αν, 1, 6 ΤΘιημθιῃ Ὁ6Γ ἰδὲ {Π|ὺ ἀΘΟΘΊΥΘΥ 8814, νγ}}}}]8 ἢΘ νγὰβ γϑῦ αἰἵνϑ, ΑΠΘΥ 
ἴθταθ ἀαγ8 1 ν}}} σῖβ8 ἄρῃ. Οὐοιμιηδπα ἐπογοίογα [δῦ (ἢ ΒΘρΌ]ΟὮ ΓΘ θ6 τηϑά δ 8ιτθ ὑπαὶ 
[η6 {π|τὰ ἀαν, 1688 1118 ἀἴβοὶ 8168 οοιηθ ὈΥ͂ π]ρ]," δηα 8008] Ὠΐὴ δἸσαύ, δηὰ Βα υηΐο 1ῃ8 
Ῥθορ]ο, Ηδ 18 σίβθῃ ἔγοπι {π86 ἀθδᾶ : 8ὸ {})6 ἰδϑὺ δύτοῦ [4606 10] 584}} [ν7}}}} 06 τγοσβα ἰπιδῃ 
{Ππ|Ὸ βτβὺ, Ῥιϊαΐθ βαιὰ  αμΐο {}|6 τ, Ὑ86. βανθ [Ὑ8 88}8}} δν6] ἃ γγαΐοϊι : ρῸ γοὺγ ΜΔ 
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66 πιᾶκθ ἐξ 88 8ιγα [860 Χ6]} 88 γ6 οδὴ [ΚΠΟΥ͂, μον, ὡς οἴδατε]. 830 ὑπ 7 ψψοηῦ, δῃὰ τηδᾶθ 
[86 βαρυϊοῆσθ βυγθ [βθοῦγθ], Βα] ηρ ἴΠ6 βίοῃβ, δῃὰ βϑίτηςσ ἃ νγδίοι [ἰορϑίμοσ στ ἢ [ἢ9 
τυδῖοῖ, μετὰ τῆς κουστωδίας] 1; 

3 Ψ ον. δ7.--[.ὃ τ. ὕδηρο τοαάδ τς ΓΟ τηδηη [0 παδβαῖγο ΤΌΤΤΩ ἐμαθητεύθη, πἸἰηοῖ [5 δυδίδ θὰ Ὁ Οοὰά. Ο΄, Ὁ. 

᾿ φ4ηὰ Οοά. Βιίπαίϊι., ἱποϊορδὰ οὗὨ 1:6 ἐδοί. γδα.: ἐμαθήτευσε (ἰ0 ὃ6 οπδ᾽8 αἰδοί 16), ὙΨὉΪΟ ἢ πδν [26 ΤΩ Δ᾽ ΤΠ οΥ̓ πηοία] ΔΓΒ8., 

πο αὐΐπας ἴμ9 ΑἸεχδπάτίδη δηὰ (86 Ὑπίίσβη, [ἢ [06 ἴλτοσ, Ωϑῆχθ τοραγὰβ [ἢ ΤΌΥΤΊΘΓΡ 88 ὕΟΤῸ δἰ ση! ἤσδηΐ δη οσπρβαιο: 90- 
ΒΕΡἢ Ὑγ5 ὀνογρονοτοὰ, ΤΊδο απ ἤοτῇ δηὰ ΑἸΐοτὰ δάβογθ ἴο 1μ6 χεοοίνοαὰ ἰοχί. Αβ ἴο [80 υϑὸ, Τίδομεηάογί τϑιλδγκα ἰῃ δἰδ 
ατχο οὐϊίίοπ: γέ δι δαέπερίιε ἐπι Ῥγοτηρέμ διυπέ, πἰοέ ὕνοι »»έιω (116 δοῖῖνο 90Χ1}) γηὦ απέέψιοδ αἦ Ῥίωμξαγ- 
ολώηι ἐπτϑη ζω", Ῥοσέογ 8 (16 ραδδὶν ) ἀρῶ τδοεηἐΐοτϑ ἰαπέωτα,. 8686 Βιορθλη. Τλόβαιη. ΜΟΥ͂ΟΓ δηὰ ΑἸωτσὰ τοραγὰ 

ἐμαθητεύθη εδ ἃ οοττοοίίοη αἴτον μαθητευθείς, οἱ. ΧΗ]. δ3.---Ρ, Β.] 
4. οι. ὅ8.--Οοὐὰ, Β.. 1.,) δὰ ΕΥ̓ ΣΟΙ 6 οὐ τὸ σῶμα. [80 4150 Οοά. ΒΙπα! τ, Ὀὰ [89 στοαῖ ῬοὰΥ οἵὗὨ ΔΓ οΥ 68 δτθ 

ἴῃ ἴνον οὗ ἐξ. Ὧο ἢεῖϊε ααὰ ΑἸΟτὰ οχραίπ [86 οτηϊ δδίοῃ ἴγοπι τοζδσγὰ ἴο οεζβποο, δίηςο τὸ σῶμα οδοῦτδ ἰὨτίδο ἴῃ τ ΓΒ, 

δ3. πὰ δθ. Οὐμπηπὶ τοηάογ: ἐλαέ ἐλ δοᾶαν δἐλοια ὃ6 σίνοπ Ὡῦ. ἴδλῆσο ἰδοῦ ἴῃ Ῥδιθη 685 ἐληη, ἐο ἴηι: ἀα88 ὧδ᾽ 
Τοέοελπαπι (ἐλτι) αὐὐϑροίίαανέ κοῦ" ἀ6.--. Β.] 

8 οτ. δ9.--[οὐ ἴῃ 1868 ῥτϑοῖϑο ογὰογ οὗ ἴμο ατοοὶ : “πα ἑαξέπρ 1λ6 δοάψ, .ο88ρλ «οὐα»ροὰ ἐξ, οἷο, καὶ λαβὼν τὸ 
σῶμα ὁ Ἴωσ. ἐνετύλιξεν, κιτ.λ.--Ρ, 8. 

4 ψοτ. 60.--[ΤῊ0 δαπιθ σγογὶ διοα!ὰ ὃθ πβϑὰ ἴῃ 1δ18 γθσβθ, ἰἴμβεσς ϑϑριολυθ οὐ ἑοηηδ, ἴοσ ἴμο οσὐϑοκ μνημεῖον, 
ΘΕΡΘΟἾ ΔΙ 68. [16 δοσοπὰ τα [06 δί[ο19 Γοΐετϑ ἴο (80 ἤτβε.-- . Β.] . 

δ γοτ, 61.--ἰΒοίϊεν ψ τ σοπδοϊ απὰ οἴλμογδ: 4παᾶ Ἀανν Μ. τοαδ ἔλδν6, ἴο Ὀτῖπς οπξ τλογθ Ρ᾽ ΔΓ ἴ86 ἀοδιπμουδίσδγ 
ἐκ εἴ.---Ρ᾿ 8.} Η : 

Ἔ Ὑοτ, 61.---ΤῊ6 δτί (οἷο ἡ ἐβ οτπ εἰοὰ ἴῃ Οοάά. Α. δπὰ Ὁ)... Ὀπὲ βυδίαίηϑὰ ὉΥ ταοϑὶ ὙΠ Ε868. 
ἸγοΥ. 62.--ἰψἰ Παρασκευή, ἴῃ ἴμο Φ ον] ΒῺ 8686, 18 (Π 9 ἀΔΥ οὗ τδείης τοδὰν ἴογ [Π6 Βα Ὁ 041", ΟΥ δ ὈΌ δ ἢ 60 , ἑ. 6., ΕὙΙΔΥ, 

Μαῖϊ χ; Ματὶς χυ. 48: Κῦκο χχῇ!. δέ; Φομη χίσ. 14, 81, 12; 'δόβερὶι. Δηεέᾳ. χυ!. 6, 2 (ἐν σάββασιν ἣ τῇ πρὸ ταύτης 
παρασκευῇ), αἾδο οδοὰ προσάββατον, Μαῖκ χν. 45. Οογηραγο ἔπ αὐτὴ ϑοππαδεπα ἴον ϑαίμεγᾶαν. Τῦο αν οἵ [86 
ἘΠΕ σἢ Ὑογδίοη δῃοηϊὰ Ὅθ ραΐ ἰπ ἰ[4}|68. 88 ἰπ Φολ ΧΙΧ. 42, οΥὐ οὔ ἴθ ΑἸ ἰοχοῖθοσ, Ηδοτο Τν πάσα] ἀπὰ ΟἸ κα γοπᾶοτ ἴδ 9 
Ὑοτὰ: Θοοά 
Ῥτο 

γίααν, νυ ἰοὶ 5 ἴτὰο δηοιρα, θα κοο5 Ὀογοημὰ ἴδ ἴστιη τ ἢ οἷ) 5 ζῆ ΓΑὶ. 
τδίίυη ο7 1λ ϑα ϑαίλ, Ὑπὸ ΒΒαπιίδὴ Ν. Τ' τοῖλ! π8 (0 ατθὸκ δον 89 Υυϊχαῖο: Ῥαγαϑοόῦο, ΜΔ ΪΟΩ 15 πίη 6} 1(10]Φ 

Ὧἣθ Θαπούϑη ογδίοη 5 

(ο ἴ89 Ερ !Π53ἢ τοδάοσ. ὙΠῸ Ὀθδὶ [6 ἴὸ ρυὺ ἤ έααν οὐ ἴ}16 τιοαγρίη.--- "Ὁ. 8.] 
δ Ψ τ, 64.---ΤΠὸ δἀὐάίιίοη νυ κατ ό τ [8. ΡΟΟΥΙ͂Υ βυπίμ!ποά, [1 ἰ8 σδῃοθ! δὰ ὈΥ (ἢ8 ογἰεΠ0 8] ϑάϊοσϑ, δῃ ὦ ἸΏΔΥ δυὸ δδ6θη 

Ἰπδογίοα ἔγοπι χανε! 18, τ Βότὸ 18 ἰδ κοπαΐηθ. 1ληθ μι8 ἰζ ἐπ 81}8}} {γῦ6 ἰπ ὈΔΥΘἢ ἢ 68518.---, Β.] 
νον δ5.---Οοὐά. Α., Ο., Ὁ. τοδὶ δέ αἴον ἔφη: ἰδ ἴδ ῬΓΟΌΔΌΪΥ δὴ δὰἀαίτίοη, δὰ Ὑγθδκοῦβ ἐμο δἰχηϊδοδηῖ ἀθοϊδίοῃ οὗ 

10 Ψδν, 65.--[β50 Βγτίδα, Υ αἱσαΐο, όσα, σαϑία]]ο, ϑοσίγθηον, σουδηῖ, οἴ. ΑἸίοτά : “.Δ8 γὲ6 ΚΠΟῪ ΠΟΥ, ἰὼ ἐδ6 οδὲ τη Δ. 
Ὧοτ γ0 οδη.᾽ Οἴδατε [5 ποῖ αυἱΐο φααϊναϊοπὶ ἰο δύνασθε, (8 γὲ σάᾶπ, οἵ αγὸ αὐἴό. ΤῸΘ Ἐκ 8. Ὑοτβίοη ἴα οἈ, Ὑἱῖ, 11 
1 τοσ ἢν τουάοτγῃ οἴδατε, ἔποιο λοιο. 1δπ56 τοπάθσϑ: «οὐθ ἐλ Ὀδλοζελέ. 866 ἰ5 Εξεσ. Νοίθ ἐπ 106.---Ῥ, 8. 

11. Ὑγ, 66.--[Ἴὴ8ὸ ναοῦ ῥσοσαγαὰ ἴτομλ ΡΙ]δίο δἰἀ θὰ ἔποτῃ πῃ δοοιτίης ἴ86 ἰοΟΙηὉ δηὰ δοϊ(!ην ἰ δίοῃθ. 80 Ὑ οἰδίδίη, 
ΜΙΟγον, Βογίνθηθσ, Οομβηῖ, ᾿δηκο. ΤῊ Ὀχϑροδίτοη μετα δἰ! θο5 ἔμ πεϑαπηδ «οὐδηεὺψ (ΒΟΥ δϑοουτϑὰ [89 ἴον, 88 ἰἢ 
Τμκο χυὶ!, 15; Αοἱϑ ν. 26; χίη. 17, δὰ ἰὼ ΤΥ 64 Υἱ}}, 18.---Ρ,. 8.] 

ἘΧΕΘΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ϑυπορεὶῖα.--- θη ἱπιγοάποοθ [14 δοσουμὶ ὉΥ͂ ἃ 
διἰδιοηοηὺ οὗ ἰῃ6 πιοϊνοθ (πὶ Ἰοὰ ἰο 1. ΤῊΘ Ψ6 8 
οοπῃ6, ἷἱπ {μ6 ἤτβι ρΪδοθ, ἰο Ῥι]δίθ, τϑαυοβίηρ Εἰμὶ ἴο 
δανα ἰῃ6 Ὀοάΐα8 τοιαονοᾶ, δηὰ ὑἐμογθυρου ΦΌ8ΘΡῺ οὗἁ 
Αὐἰσωφίμδα οηίγοδίβ ἴΠ6 βΌΥΘΓΏΟΣ ἰ0 ΔΙΙΟῪ ἶσα ἰ0 ὑΔ |Κ9 
ἴδια Ὀοὰγ οὗ 7680υ8. Νοοάριιυβ 8, Δοοογαϊηρ ἰο Φοἢη, 
αϑϑροίαιβα ψῖῖ Φοβορῆ, δηὰ Ῥγουΐὰθβ [ῃ6 Βρῖοϑθϑ ἴῸὉ 
ΔΑ μΐϊηρ. Ματκ δηὰ Κα ομαγδοίοτίζο Φοβθρὴ 
οὗ Ατἰγηδίῃθα στρογ δσϑοῖὶγ ἰὩδη Μαιμονγ. ϑρθοϊαὶ 
τοϊηΐηθποθ ἰ8 σίνοῃ ΟΥ̓ Οοὐγ Εἰυδηρο δὶ ἰο (π9 ἵνο 

αηίοα, ΜΑΙ Μαράεϊοηθ, διὰ “186 οὐδον᾽ (86 τιο- 
ἐδον οὗ Φοβοϑ, δοοογϊησ ἴοὸ Μαῦκ): {ΠΟΥ δΓῸ ΓΈΡΓΘ- 
δοηιϊθὰ ἤθγθ 88 βοαϊβαὰ ορροβϑὶῖθ (0 ἴ86 στᾶσο. ΤῈΘ 
Βοα ἰης οὗ ἴπ6 Βορυϊοῦγο (γογβ. 62--66) 18 τοϊαϊθα ὈΥ 
Μαιον ΟὨ]γ. 

ψοῦ. δὴ. ΜΈΣ ἴδ 6 ουϑηΐηβ υσὰϑ οοσηθ.--- ΤῊ 0 
βγϑὶ οὐ ϑδυὶν δυθηΐηρ, {86 ἀα γ᾽ ἀθοἸΐη6; Ὀθοδαβ6 [89 
Ὀοάΐ68 τηυϑὺ ἤαγνα Ὀ66 τοιμονθα Ὀοίοτ ἴμ6 Θνθηϊηρ δ΄- 
τἱνοὰ, δαὶ, χχὶ, 28; Φοβδρδυβ, 226 Βεϊΐ. μά. ἵν. δ, 2. 

ΤΆΘΣΘ οδΙὴθ ἃ σοῦ τλ81.---Ἰ. 6 οίϊε: ΗΘ 
σϑίηδ ἰηῖο (86 ὑτρίοτίυα. 2. Μογοῦ: Ηδ σϑηθ γϑί 
ἰο 6 ρΐαοα οἵὁἨ δχϑουϊΐζοι ἴἰὸ ρῸ ᾿βθῆοδ ἴοὸ ἰ86 ῥτείο- 
τίαπι. 8. Ηδ σλπηθ ἴο {86 11{{160 ΘΟΙΩΡΘΗΥ͂ οὗὨ ἔδιῃδ]θ 
ἀἰβοῖρ]65 ροὰ ἀαοἰροίθα, δμὰ δἀναῃοθὰ ἰηΐο ἰδ 6ὶγ 
τοαϊάϑι, ργοοϊαιϊταῖηρ Ὠἰτλ861} 88 ἃ ἀἰβοῖρ]θ. “.Α ἀϊβοῖ: 
6, Ὀαὺ Βοοιθὶν [ῸΓ ἔδαγ οὗἩ [1.6 6 108,,) ΒΔ γ7γ8 Ψο η, 
6: “ΓΑ δουῃβ0}]10 Ὁ, ἃ ροοὐ τη 8η4 8 υ8ὲ. ΤῈ 

βατὴ6 δὰ ποὺ σοπϑοηίοα ἰο ἴπΠ6 οΘουη86] δηὰ ἀδσοᾶ οὗ 
ἰδαῖα; . . . ῇΟ 8130 ναὶ θὰ ἴογ 6 Κιηράοιι οὗ ἀοἀ.᾽" 

Μαῖκ: “Απ ΠΟΒΟΥΔῸΪΘ ΘΟΟΙΠΒ6Ϊ]ΟΓ, Ο 8180 τγαϊοὰ 
ἴον ἰ86 Κίηράοιμι οὗἩ Οοἀ." Μαιμον ρῖτνοβ ἴΠ6 ῥσοσα- 
ἴπθησθ ἴο ιἷ8. τγϑϑ τῆ : “ΓΑ τῇοῖὶ ὨλαΣι,᾽") τοξοστης υἢ- 
ἀουθίξα!Υ ἰο 188. 1111. 9, δΔοοογαϊηρ ἰο {μ6 ϑεορίπαρίηι 
ἰγδηβἰαἰίοη, Καὶ δώσω τοὺς πονηροὺς ἀντὶ τῆς ταφῆτ' 
αὐτοῦ, καὶ τοὺς πλουσίονς ἀντὶ τοῦ θανάτον αὐ- 
τοῦ. Το ζΟ]]ονηρ ὑγδηβ᾽δίίοη ἰβ ἱπάφϑα ἔγθο, Ὀυὶ ἰῷ 
ΔΩΤΘΘΔΌΪΘ ἰο {Π6 οοπίοχὺ ; ΤΉΘΥ Βεὰ δἀρροϊμπιοὰ Ηἶπι 
8 ὅταν ὙΠῸ ἴΠ6 ἀοβρβϑα; δπὰ διποὺρ 86 Βομποσοὰ 
(ΩΣ, αἰά Ηδ οδίαϊῃ 10) ἰπ ΗΪΠ8 ἀδαί.---ΤῊ6 βγϑὶ 
οὐσδϑίοῃ οὗἁ {μἰ8 δίϑρ οὗ Φόβθρἢ ὙᾺ8 ῬγΟΌΔΌ]Υ ᾿ἷ8β 768 Ὁ 
ἰδαὺ 1Π60 678 σαϊσῆν τοῖρουθ 126 ὈΟΑΥ͂ ἴῃ Βοσηθ ἀΐθ- 
ξιϑοοί! ΤΩΒΏΠΟΥ ἢ [ὉΓ {π6 οἰγουχηβίδη 68 τοϊαίοα ΦοΏη 
χἰχ. 381-87 πδὰ Ῥγϑοθάθα, Ἑαδϊϊῃ, βόοσγοτοῦ, βῃοὶ ἃ τῷ 
οὗ ΒΟΡΘ, ἴῃ 8}} ῬγοθδὈΠ γ, ̓ πγουρσὴ ΦοΒαρἢ 8 σοΐῃ 
δηὰ ορογαϊθα δἰοωρ τὐν ἢ (818 ἔδοϊης οὐὗἨ νϑπογδέοα, 
Δηα Π18 ἀρβίτο ΟΡΘΩΙ͂ ἰο ΘΟὨ 658 16 ὩΔΠ16 οὗ ΟἸ γδὲ, 

Οὐ Αυίσαδιῃϑδ.--- Οοπιτηοπίδίοτβ στὸ αἰνἰἀϑὰ 
βοίπτθοῃ δῖα ἱῃ Βϑη)αταΐπ (9 8}. χυἱ!. 26) δηὰ 
Βδΐὴδ (Βδιμδιμδίπι) ἴθ ΕρἈγαΐγα (1 ὅδια. 1, 19, βδιῃ- 
Ὁ6}᾽}8 ὈἰτιΠρΙδΔοο). Εον ἰμ6 Ἰαιίον, μά δοά, [80 ἴΌστΩ 
ΒΡΟΔΚΒ ἀθοϊβίνοὶυ ἢ Ὀυΐ (6 δΔἀάϊίοι οὗἔὨ 1ἶκο, πόλεως 
τῶν ᾿Ιουδαίων, Δοοοταϊηρ ἰο 1 Μδοο. χὶ, 84, ἀοο8 ποὶ 
Βιδιτηοηῖζο." 86 Τοϊία. ἅὅ,:6 “" αγμιαΐ" ἰῃὰ ὙΠΟΡ 
[ἀπὰ οἴμον Β1Ρ]. Επογο]ορ.]. 

Ναιηϑὰ 2086Ρ}..---Οηὸ Φοβορὰ 18 ἀρροϊπίοα ἴοὸ 
[Δ |κ6 σᾶγθ οὗ Φθβυϑ ἴῃ ΗΪ5 ἐπίδηου, δμοῖμονς ἴὸ ῥσγουδὰθ 
ἴος Ηΐ8 Ὀυτία], Οἷα δῃδίορουϑ, ἰπ6γ6 τγὰϑ δὴ Οἱ] 
Ταδβίδιηθηϊ Φοβορἢ, ΤῈ πδά (ἢ6 ἰΔ51 οὗἉ ρσονίαϊηρ ἕον 
ἴΠ6 Φουα Ρϑορὶθ ἴῃ 118 ἱπίδπου ἴθ Ἐβυρὶ; δπά ἴὸ 
᾿αἵπλ οΟΥτεϑρομὰβ [}}6 ΦΟΒΟρΡμῸΒ 0 888 ργεραγϑὰ {9 
᾿ἰβιοσῖο γεβίηρ: ͵δοθ ἴοσ [86 Ἔχρίγϑα [βγβθὶ ἶβἢ πδιΐοῃ 



δ86 

ἷπ μα Ὀοοῖα (4 πέρ., 126 Βεῖϊο μά. εἰ... Τὸ Ὠδιηο 
Φόθορῃ (Ὁ Ὑ5) πόδ, δοοογάϊηρ ἰο θη. χχχ. 24: 
“δ δἀ 48" (Τποτγϑϑϑοῦ); ἔου δθοι ον οσρἰδηδιίοῃ, δὲς 
Οοβοηίυβ. Ηδ νὰϑ βουλεντής, ἃ τηοπιῦοῦ οὗ (86 αη- 
δοατγίη, [λὐἱκὸ χχὶϊΐ. ὅ0 ; ποὶ (48 Μ|ς 6 6}18 βυρροβοά) 
ἃ σουμοΐΐον οὗ 186 |}{||6 οουπίσγ-ίονσι διαί αἰ πὰ) 
ὯῸΓ (δοσοταϊΐηρ ἰο ατοίυ8) ἃ ἰοτσῃ οουμοΐ!ον οὗ Δοτι- 
ΔαΙοΏ. [1ἱρκῃιίοοὶ ταδίκοα ἢἷπὶ ἴοὸ να ὈΘΘῺ 8 Ὀγίθδι Υ 
τοι]. -οουποῖοῦ ; Ὀυϊ ἰδὺ 8 ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ [0.6 ΒΘ 85 
ἃ ϑ'δηδμβοάγίδί. ἀσοοογαϊησ ἰοὸ ἰμθ δοοϊοβἰδβίίοαὶ ἰγδαὶ- 
ἤοπ, δ ἱβπ τοργοδοηίδα ἰὸ βαντθ δοϊοησοὰ ἴῖὁῸ [86 
ΒΟΥΘΗΙΥ αἰδβοίρ᾽ 68, δπὰ ἰὸ ἴᾶνθ Ὀσοη ἰΠ6 γι ὙΠῸ 
Ῥγοδοιιϑὰ {μΠ6 ἀοδροὶ ἰῃ Επρίδηὰ ((Π6 τίοϊι ταδη, 86 

ἰδη-δαϊπΐς οὗ ἃ το Ῥθορὶο:; δὲ 88 ἴ[ὴ6 Μασάδ- 
Θῃ6, ἴμ6 τοροῃίδηϊ δίπηοῦ, ἰ8 [η6 ρδίγοη-δαϊηὶ οὗ 
Ἐνγδηδθο) ΕῸΣ οἶδοῦ ἰγααϊιίοῃ δ, 866 ὐναπρείξμηι (Νὲοο- 
ἀεριὶ, Ὁ. 13, δῃᾷὰ «Αεία ϑαπαί. Ματί. ἰ'ϊ. 607. Ηδ γγα8 
ουὐἱάθηιγ, κὸ Νίοοάθζηυδ, οπ6 οὗὨ (Π6 Βοογαὶ ἀΐβδοὶρ]65 
οὗ δαβυ8, γγβο σδσηδ ἕογἢ δηὰ ρυ Ὁ] οἰ Ὁ οοῃίοϑδοὰ ἐμοΐτ. 
δὶ αὐἴον (ὴ6 ἀοαὶῃ οὗ ἴΠ6 [οτ. Μαθητεύειν 
τινι, ἴἰο δὲ ἐλα αἰδοὶρῖἷε ΟἹ δοηιθ οπθβ. Ἠδ νΔ8 ἃ 1ο]- 
Ἰονον οὗ Δοδυβ, ἀμὰ ἤθῆσο δα δὰ ποὶ οοῃβοηϊρα ἴὸ 
1Π6 τηυγάογουβ οοῦπηδβοὶ οὔ ἴῃς Βαημποατγίη: δπὰ (818 
οἷ] ἀ8 σοοά, οὗ οουγδο, τοραγάϊηρ Νἰοοάοτηυβ. 

γος, ὅ8. Εἴο τυφοὶ ἴο ῬΙδῖο.---Ης τὰ ἴΠ6 τίδικ, 
ΒΑΥ͂Β δίατι. " Ηδ ἮΔΒ Θχροβϑὰ ἰὸ τΟΓΟ ἀδηροσ ἵγΟτ 
ῖ6 πὸ ἰἢδ8ῃ ἔτοπι Ρὶ]αία, Ὀδοᾶυδβο {Π|8 δοὶ 88 ἃ 
οομἔοϑβίοη οὗ δ8 ἴδῃ, “1 ψγδδ (86 Κοσηδῃ ουδβίοτῃ 
ἴο 8|ὁνν ἴἢ6 Ὀοσΐο8 (ὁ παηρ ὈΡΟῚ ἴΠ6 σΓΟ85. {1]1 [ΠΟΥ 
γϑδίθα ΔἸΤΔΥ, ΟΣ γα σοηδυτησα ὮΥ̓͂ (86 Ὀἷγὰβ οὗὨ ὈΓΟΥ. 
ΡΊαυϊ, Μϊ. σίον. ἣ. 4,9. Ηοτγαὶ. Ἐρίδί. 'ἴ. 16, 18.} 
Βυὶ δου ἔποπα δ γοαυοϑὶ ἰῃ6 ὈΟάΐ65 ἴο Ὀὰ ἰδ κοῃ 1ἴῸΓ 
ἰηἰοστηθηὶ, ἰπ6 σοαυοβὲὶ οουἹὰ ποὶ 6 τοξιδοά, Ὀ]ρίδη | Ε18 
48, 24,1; Βυρ, 22ὲ εαάαυ. »Ῥωπὶξ. ἴὰ ἱπῃ9 ἢ γείδινρεΥ 
ζεὶϊολγίγε δ, Ὁ. 114." Μογεν.-- - Τὶ ἴΠ9 Ῥοὰν ὍὈ6 
Δοϊνοχοὰ (00 εἶπ). Μογοῦ ἰβ ἰπ ἔδνον οὗ τοίην 
[86 βοοοῃμὰ τὸ σῶμα, {μ6 τοροϊ οι παγνΐμρ 8 οοασίδί 
ΒΟ] ηΐ (γ. 

γεν. δ9. Ηρ τταρροϑὰ 1ἰ ἰὴ ἃ οἱϑδὰ 1ἴηθι 
οἱοιὮ.---Βεηροὶ : .απι ἱπίδα λοτιογῖδ. Νοῖῦ ἃ βῃγουὰ, 
ΠΟΡ ἃ ραττηοηὶ (Κυΐηο6}) : Ὀὰαὺ πιηάϊηρ βῃθοίβ, Π θη 
οἷοί ο8, Φοῦῃ 40, ἰῃ νοῦ ἰῃ6 ὈΟΑΥ͂ νὰϑ ττδρ- 
Ροὰ (Μογοῦ). [ὑ νψγαβ ὈγοΟΌΔΌΪΥ Δ σπγο ρΐοοα αἱ ἤγεϊ, 
δηἀ ν88 δίϊογσναγα ἀϊν! θὰ ἴοσ ἰπ6 Ῥύγροβα οὗ το ἴρ, 
Τοΐδ ἰάδα ὀσουγβ ἰο υ8 ἔσγοτῃ ὑπ ΟὈ͵οοὶ ἴο Ὀ6 δἰἰδίποὰ : 
[86 ΡὈἴδ6ο65 οὗὨ Ἰἴποη τηυδί Ὧ6 Ἡτδρροϑα δγουπὰ 86 ᾿ἰτ 8 
ἰῃ δυο ἃ ὝΔΥ 88 ἰ0 Θῃοίοβα (06 Βρίο68, τῆ οἢ ἰιδὰ 
ὈόοΩ ρονάογοα (0 Ὀ6 Θῃρ]ογοα [ῸΓ οι α]τηΐηρ, ΤῈς 
βτβῖ, ᾿οι ρΟΓΑΙῪ δηοἰηϊίηρ, ἀπα πὸ ἰηϊδηου οἵ ἃ Βοο- 
οπὰ δηὰ τροσο ζοττηδὶ δ θα] ΐηρ, δῦ ὈΟΓὮ υηηοισοά 
ὮὉΥ Μεοίμον. Βυὶ ἰπδὶ 6 ὈΟΟΥ να δηοϊηϊρα, ἰβ 
βοϊ ονϊάθηϊ ; δηὰ (6 βοοοῃα ἔοττηδὶ δηοϊηἰΐϊον, τ ἢ ἢ 
Μανὶς δηὰ 1υἱκῸ ἀδοίαγο ἰὸ ἤανα Ὀθθὴ ῥγοροβοὰ ὉΥ 
ὑπὸ ποιηθῃ αἴϊον (86 ΚΔ ΌΡαί, 18 ποῖ ὀχοϊυάοαά ὮΥ ἴδ6 
ΤΏΘΓΟΙΥ ἰρΙΩΡΟΓΔΓΥ δοῖ, ΒῪ (86 Βγϑὶ διοϊηιίησ, {ΠῸῪ 
δουρἢς Εἰ ΡΙΥ ἴο Ῥγόβοῦνο ἴΠ6 ὈΟᾺΥ ; ὈΥ͂ ἰδ βοοοῃὰ, 
(Ώ6Ὶ τιβῃοὰ ἴοὸ 14] ἰμ6 δογοσηοηΐδὶ γοαυϊγοτλθηίβ, 
ἴος σι ιΐϊοἢ πὸ ὥπιθ τοιδίηθα ὑρὸὰ Εὐϊάδυ ογοηΐηρ. 
Τηοχοΐογο, ὕροῦ ἰὴ6 Βγβὺ οοσοδβίοῃ, ἐΠ6 7 τρδὰθ ἃ ὑτο- 
ἔυδο, Ὀὰὶ δἰταρὶθ υ86 οὗὨ ΘΟΒΕῪ βυρδίδῃοοβ (τα στὴ δηὰ 

: κ' ἀρ" Ζαιζό, δα ἰ8ο ἘΔΙΏ. δά  οο δ ϑοῖν τεϑᾶβ, ΤῊΘ 
Ἑπα ἢ Ὑ τείοη γοηάθῦ Μασγὶς χν. 43: "Φόβθρὴ οὗ Ατίιηδ- 
ὯΠ68 τοηΐ ἰη ὁοξαῖΐϊν υὐἴο ΡΙ]Δ.6᾽" (γαυϊκαῖο: αμααςέον ἐπ- 
Ἱγοίοίδ; Ὅπϊ [9 Οτϑεὶς [6 τηοτθ ὀχρτοδδίνγο: τολμήσας 
εἰσῆλθε, Ἰμαῖμον δηὰ 1 Δηρο: 65 «οασίθ 64, οἴο.---Ρ. Β1] 

{ΓΔ ὸπ Ῥαδοο ἐπ ογσο οονΘο8., ΤῈ Φον 6} οαδίοσα, 
ΦῺ ἰΠ)6 ΘΟὨΕΓΔΙΥ, ἮΔ8 ἴο ἰΔΚ ἀονγῃ ἴδ) Ὀοά 986 οὗ ἰμ6 οτυοίβοὰ 
Ὀεοΐοτο διιπδοὶ δηὰ ἴο Ὀ.ΓΥ ἰμοπι, ἀνασταυρωμένου: πρὸ 
δύντος ἡλίου καθελεῖν καὶ θάπτειν, δοεορῃ. 26 βεϊίο 
εἴιμκὶ. ἵν. δ, ἃ ΤῺΪ6 δόντα ἴῃ Βυροτίοῦ ΒυΠπΊΔΏ ΠΥ οὗ [80 
δον οι οοτηρατοὰ π|ι|1} [9 ὈΟΔδ 
Ὠο;.--". Β.} 

Οτιϑοο- Βοιδη οἰνὶ} χδ - ; 

ΤῊΕΒ ΘΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ. 

δἰοθδβὴ); δὰ [86 ποΐχϑι πουϊὰ δπὰ πο αἱ: οΌΪ Ὑ ἴῃ 
ΒΟΥ τς Ὀοΐοτο δηὰ δῇγ ἴπ6 ΚδΌΡαι;, προὴ 186 Εγλα 
ουθηΐϊηρ Ὀεΐονο, δηὰ (9 Βαϊυγααν ονθηΐωρ δῆεσσ, ἔτοαι 
εἷχ ο᾽ οἱοοῖς, δυο ἢ! αυδηι ἐάοθ οὗ {π68δ6 βρίοϑθϑ δ δρροδᾶν- 
δά ὨΘΟΘΒΒΔΓΡΥ͂ (0 ἰδποὶγ ῬΤΟΠΊΔΠΙΪΥ ἀοεῖγοθ 10. (86 ργεαδὶ 
Ὀυτΐδ] : δοὲ 06 δηὰ Μία. 

εν, 60. ἴπ δα ΟΥ̓Τ ὩΘῪΨ ἰΟΣΒΌ.---1ἰ Σὰ 
ατοδὶ αἀἴασταοθ διῃοῦσ ἴῃ6 68 ἱΓ Δὴγ Οὔ δαὰ πο ἃ 
Ὀυγγίηρ-ίδοο οὗ δὲὶβ οὐτῃ ; δῃὰ δὸ ἰΐ σι ἴο Ἀὰ δοα- 
βἰἀογθὰ δῇ δοὶῖ οὗ οβιδγυ 0 ὈΌΣΥ πορϊεοίοα ἀοδά Ὀοά- 
ἷοθΘ. Φοδορῆυβ πιθης 8 δϑ δὴ (06 δοοσηϊηδθὶο 
ἀοράδ οἵ ἰμο Ζοϊοὶβ δηὰ [ἀππλοδπα, ἰπδὶ {Π6γ Ἰοῆ μοῖρ 
ἀοδὰ υπρυγοα." 3.6 Ἐτίοα] ον, Ρ. 160θ. Τα διδίθ. 
τηρηΐ οὗ ΦοΒη, ἐδαὺ {Π 6 Το Ὁ ΜΛΔ3 ἴῃ ἃ ραγάθῃ πδαν (Π6 
Ρίδοο οὗ 1:6 οσγυοϊβχίου, δῃ ἃ τδϑ Ἵἤοβοη οἱ δοςοιπιὲ 
οὗ τῆ6. ὨΘΟΟΒΕΔΓΥ ᾿ιδδίθ, ἰ8 ποῖ σοπίγδαϊοίοσυ οὗὨ 116 
δἰδίοίηωθηΐ δαὶ [86 “ταῦ γβ {π6 ρῥγορογγ οὗ 2ο- 
Βορἢ." [0 τουδὶ Βανα ὈΘΘῺ ΘΧΔΟΙΪΥ τ8ο Ἰοσδῶοι οὗὨ δἰδ 
πον γεζοττηοα δι] γεϊοε! Ὁ ἐμαὶ Ἰοὰ Ηἷπὶ ἴ0 Ῥσοόροϑὲ 
δὶβ στᾶνο, δηὰ γἱοϊὰ ᾿ΐ ὉΡ 88 δὴ οδδγίηρ. 

189 χοοῖς.--ἼΊ 186 ἀγίίοῖθ. [Ι᾿ (δδὶ μας 
εἰσαϊδν τόσ ἀἰδιτὶοεὶ οὗ Οοἰχοῖθα. Τμ 26 μἱδοοά 
ἐμοῖς στανοθ ουϊδίάς {πεῖν ἰοτβΌ [ὁ νῶβ 
ἰώηρα δηὰ ῥγορῇῃοίβ (Δηὰ ῥγίοδίς, ἱπάθοά, πὸ 1655) πὸ 
μασι Ὀ6 ἰηϊετγοα ἱπϑῖἀθ [816 τνΔ}}4. Οοτοσηοηίν, ἴδ6θ6 

γ68 ὝΘΓΘ ΘΧΟΔΥΔΟΏ8, ΟΥ στοίί(οοβ 'ἰπ σασάδῃα, ΟΣ 
ἴῃ βροίβ ρ᾽δηϊοά ντἢ ἰγθθ8 ; ΒΟΙΩΟἾἾΤΩΘ6Β πδίαζαὶ σατο: 
οἴη, δϑ ἴῃ ἐπ8β σδ86, ΘΧρΡΥΟΘΒΙΥ ἤθσῃ ουὖΐϊ (4 οΟδΙ 
τιοίμοά), δπὰ βοσηοιίπηο8 Ὀ0}}} ρ. ΤΉΏΘΘΟ ἰοχη Ὀ8 τότ 
ΒΟΙΔΘΙΙΏ68 ὙΘΓΥῪ ΓΟΟΙΩΥ͂, δηα ρῥτγουϊἀοὰ σὶϊῃ 
ΤῊΘ βορυϊοῦγοθ τ γῸ οἰἴπον τηθάθ ψῖῖ δίθρϑ ἄοππ- 
Μαγὰ, Οὗ μἰδοθὰ Ὠου ΣΟ δ! ]υ; Ὑ8116 106 Ῥδγι συν 

γο8 ἰπδιὰθ τόσο ΒΟ] ογοα ουἱ, εἰτῃοσ Ἰοα στ πὶθο 
ΟΥΓ ΘΙΌΒΑ 86, ἰῃ 6 Μὰ} οὗἔἩ 1π6 ἰοῦ. ἘῸΣ τοῦθ 
Ῥαγίίουϊας δοοουπίβ, σοηβυὶ Ὑ͵ μον (τὶ Οντάδεν--- 
Οταυεε), απὰ ΒοδυΣ, οεγωθϑαίεηι, ἡ. 97.1. Ἐδο πεν 
τοοἸκ-ο Ὁ οὗἨ Φοβορἢ, δῃὰ (86 πυπάτοα ρουῃὰβ οἵ 
ΤΩΥΤΤ δηὰ 81068 (τα γττ,, ἃ γοβίπ τόσω ἴ8:6 τ γττἢ-ἔγοθ 
οὗ Ατγαδίδ διὰ Εἰμῃϊορία ; δ]οθθ, 8 ὑγοοίουϑ, ἔγαστδαης 
ψοοὰᾶ - ἴ[06 ρΡουπά, (86 Αἰᾶς Ἰἰῖγα, ὅνο δῃηὰ δ μδῆ 
ΟἸΏΟΘΒ 688 ἰδδῃ ΟὟΓ ρουπάὰ), πριλοῖ ΝΙοοάοχηυβ ῥὑτο- 
Βοηϊθα, ἃγ δαργοβδίοῃβ οὗ ἰπδὺ βδογὶ δοίηρ γϑπαποὶδ- 
ὕοῃ πὶ τ μῖο ἢ ΠΟΝ ἴμόθ6 ὑπο αἰδοῖ] δὐἀτναποεὰ 
ἰηίο νον, δον ἰμδὶ ἰῃ6 ἀοϑίῃ οὗ Φεδὺβ δὰ δνπδίκου- 
οα δοχὰ ἴο 18. ΗοΙγυ τἵἴναϊσυ ! 

Ἐϊΐο το]]οὰ ἃ χυϑαῖ κἰοῃϑ.--- α Ὡαϊγα] τϑοϊῃοὰ 
οὗ οἰοείηρ [6 τηουτῃ οὗ (89 ἰοῦ. “[π [μὲ Ταϊμιυά, 

ΠῚ [6 ποῖ ΚῸῪ ἐδδὲ [6 θοΩγ οὗ ἃ οσγιιεῖ δοὰ βϑυβοδ 
οουἱὰ Ὀ6 Ἰδίὰ ἰπ 6 ὯθνΥ ἰοτηῦ, ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη, 
σἰϊποαί [9 ρῥτουίουῦθ οοηδοπὶ οὔ [Π 9 ΟοὟπεσ. Μαῖίθοτ δοθθ 
τοϊκῖθα ὑπαὶ ἰδ γσδϑ δ δοΡ ἢ ῬΓΟΡΘΕΙΣ. Ὀσϊ 411} 1.6 Ἐπνδηχεὶεῖθ 
τηδηϊτίοη ὑμδῖ ἰΐ 88 Δ πδίο ἴὐπῦ. Φοσζοῖηθ ἐπὶ ἰος. δαυδ ἰδδὶ 
1η6 ἰοπ|Ὸ ῬἯκ-ΚΒ. ὩΘῪ ἴω Πτοϑύθηϊ [ἢ Θποπηίο6 ὕγοτη δα ίης [Βαὲ 
ΒΟΠ16 ΟἾΒΟΡ μοόγδοῦ δά διίκοῃ: “75 πρθο ΦΠΟκ π. 65.» 
ἕο, ᾿6 »οσί ΓΕΡΜΓΓ ΘΟ ΌΠΕΤΗΙ εαὐἴον ἐς 0} Φ γα πεν ἐ. 
δια, τοορυγ τ εαΐδ8. αἰ πηρενροίων. Βοϊ ποῖ και ἤφὰ πῖιἢ 
τδῖκ, ἢ6 δάε: "" Ῥοίεδί ὐἕοπὶ οἱ ποῦπ δερμϊςΆγα, Μανία 
οἰγσέπαϊοηι εξόγστι ἀφποηδέραγα." ΟἿΟΣ ἔδίποτα ΠἸκουτίθο 
ἄγαν Δ ὑδσδὶ δὶ Ὀοΐνοδη ἴ86 πον ἴοι Ὁ ἤγοιη τὸ ίο ἢ ΟὨΠδὲ 
ΔΙΟΒΟ ἰο ονοτ  αδίϊης 1716. δηἦ 1η6 ὙἹγχί πἰκ τ ΘῺ ἢ ἔγοστ πρἰ δὴ 
Ηο ψδῷ Ὀογῃ ἴο δδγ!ν Π0. Βίσα νην Ὑ γα Ἰποσιδ, ὧν» 
Ἰοτίπας [86 ἀου 0] μαίτγίοιο δπὰ βοϊμοϊησί!α ποιίοπο οὗ 189 
ταϊγδοῦϊουα ὈϊΓΓ ΓὨγυυἢ [μ6. οἱυκοά τνοπὶῦ: " ΟὨτίξε τὴ 
ἕτοῦλ ἴδ: πδῖο . ἘἸΤΠοὰϊ τπονῖ πα νῶν [6 «ἴοπο. Ἦα, 
ὙὯΟ, 88 ἃ πιδῇ δπίοτοὰ Πίω ᾿Πγου σὴ 186 ξλαῖς εἴ τ8ὸ 
Ὑ{π|}} τόν ΤῸΒΘ ἴο ἐπηπιυτίδ! Υ ἴγοπὶ ἴδ κοδὶτα δερυ}» 
[ γο."- . . 

{ [Ετοτὰ ἴδο αὐδΡοὶ παττί!νοδ σου σοΥπ πα τη 6 ΒΟ ΠΊΘΝΤΘ 
οὗ Ομ τίδε, νγθ ΤΑΥ͂ ἰπίον τ 1} ΑἸήογ ἃ ὦ οἰἤότα: (1. τὲ καὶ 
85 ΘΓ ΓΟῚΥ πον: (2) ἰῃδ. [1 τ Ὰ8 ΠΟδΡ [ἢν δγνοΐ οΥ̓́Ϊ ὁ οππιο- 
Ἀχίοη ; (8) ἰδὲ ἰὰ τδϑδ πυῖ 6 πδίιγω! οδνο. ὈΠὺ δὴ γι  βείαὶ 
ὀχοδνδιίοη ἰπ ἴδα τοςοῖ (4) τδὲ 18 πα ἤοΐϊ οἱ ἀυνηποχά, 
ΔοΡ 109 ΠΊΔΏΠΟΓ οὗ ΟἿΥ στανοδ, θὰ ΒοτίΖεν 4} ν, ὧΣ Ὠεδτ 
80, ἰἴῖο [86 ἤκοα οἴ εὖθ τοολ. ὙΏῸ ἰδεῖ ϑϑεῖω ἰὼ δὲ [0 

(Ποῦ ποῖ Ὠοοθδδασίγ, ἴθ προσκυλίσας Λλιϑον μέγαν τῇ 
θύρᾳ τοῦ μνημείου.--Ῥ, Β. 



΄ 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥ͂Τ͵ΙΙ. δ1-δ6. δ87 

ϑαοὶ ἃ ρἷοοο οὗ τόοοῖκ, οωρίογοά ἰὸ βῃυϊς ὌΡ ἃ βορυ}- 
οὗγο, 18 σα] ἃ ὉΡ Δ ) ΟΠ] Γ᾽." 

γον. 61. Το οἴδοσς ---ϑ8 8 ΜΒ τηοηϊοη- 
οὰ ἴῃ νοῦ. ὅδ, ἀπὰ ἰ8 ἴ:6 ταοῖποῦ οὗ δδιηθβ δὰ 
{80 τὶΐο οὗ ΑἸρβεουβ; δηὰ Μαζὶ (χυ. 47) δοοογαϊησὶγ 
ΒΑΥ͂Β, Μίατγ [ἐδλ6 τιοίλεν} οὗ δοβοβθ, δ [86 Ὀοδὲὶ διὰ 
τηοδὲ σοὐά, γοδα. ΟΧ Α, τοδὰβ ἰθθῖο ἥ Ἰωσήφ. 
ὙΝἰοβοῖοῦ ἰῃ ἴδ υ5 ἔγοτα ἰΐ8 τοδήϊηρσ, πιϊμβουὶ δβυδιοοης 
“Ὑδστδηΐ, ἰΠαἴ 886 γ͵ὰϑ ὑπὸ τ ῖΐο ΟΥ ἀδυρπίον οὗ Φοβορἢ 
οὗ Ατἰμλδίμοδ.-- -οχο ἴθθχο αἰ ---Ἴν 8. ΟὨ]Υ 
Μαϊΐον 0 βἰδίθβ (18 ρίοτίουβ ἴδοί ; δοοογάϊηρ ἴὸ 
Μαικ, “ἸΔ6Υ ΟΠ 6] ἃ ποτ Ηθ Μ͵ὸ8 ἰδἱα.,᾽" 

γον. 62. Τὶ ἐο]ονυυοᾶ ἴ86 ὑχορασαδίίου.--- 
Τὸ παρασκευή ἷδ (6 ΑΔΥ οὗ ρῥτοραγδίΐοῃ ἴον 
16 ΒΑ ΡΔΙΏ, Ετίάδυ, οὐ ἰδΐμβ οσοδβίοη 6 ὅγϑὶ ἀδῪ 
οὗ ἴΠπῸ ἴδαϑὲὶ: δηᾶ ἤθῆσα (86 ἀδΥ πὶ ἢ (ΟἸ]οτνο τῊὰϑ 
ἴμ6 Βανθαίῃ, ον ϑδιυγάδυ, [86 βεοοπα ἀδγῪ οὗἉ [Π6 Ῥαβ5- 
ΟΥ̓́ΕΡ, ὙΊΈΒΟΙΟΡ ΒΟΙΪὰκ (16 ΘΧργΓοϑϑίοι τγᾶ8 Θἤοβοι, Ὀ6- 
οδυ86 ὑμ6 ἢτϑι ἀδΥ ταῦ πᾶν ὈΘΘη ο8]16ἃ 480 σά - 
βατον. ΜΟΥΟΡ ΒΑγ8: “ΤῊΘ πϑῃ6 18 δσρίδίηϑα ὮΥ 
ἴδε ἴαςῖ, ἰῃαἱ παρασκευή ἯΔΒ ἴΠ6 80] 611} ἀοδί ταί οη 
ἴῃ υ;86 διιοην π6 ΟἸ γι ίδη8 ἰοὸ ἀϊβιϊησυΐϑ (86 ΕΥάΔΥ 
οὔ 116 οτυοίβχίου,.᾽") [0 15 ΟΧΙΊΓΟΙΔΘΙΥ οί ποσί Υ, ἱμδὶ 
19 Φοννβ Πο]ὰ 8 οουποὶ! δηιὰ ΒυστΥ ἰο ΡΙΪδὺα ὕροὶ ἰδ 6 
ΒαΌ ΑΙ τηοτηΐηρσ, πὰ ἰμαὺ ἴο0 [86 στοαὶ ΒαΌ ρα ἢ 
οὗἨ [86 ἴραϑδί. Κυΐηοοὶ: “7}6Σ πιοβαῖοα ἐπίεγαϊχεγαΐ 
ορεγαηι τπαπιαγίαπι͵ μὲ εἰ ἡμαϊοῖϊξ ἐπεγοίδῥιηι, πδῆὶ σέγοὸ 
ἦγε αὐ τιασίείγαζξιν, αὖ δοσιι6 μείογε αἰϊχιϊα, ργαξόν- 
ἐξπι σιν Ῥεγὶσιζμπι ἐπὶ πλονα εεδϑεί." 

γεν. 63. Αὔοσν ἴδτϑο ἀδυνπ.--- 6 Ὑ οἰΐο : “79. 
ΔὰΒ ἢδΔα ποτοῦ ἀσοϊαγοα (πα ΟΡΘΏΪΥ ἀηὰ Ὀοίοτα βίγϑῃ- 
Κεῖ8.᾽) Β011 Ηο μαὰ ἰοἱά ἰὺ ἴο μα ἀϊβοΐρ]68, αμὰ ποῖ 
88 δβοογοὺ (οδοῃίην, Ὀυϊ ἴο Ὀ6 ρυ δ] δηθὰ, [Φοδῃ ἰϊ. 
19, Μαῖϊ. χὶδ 40.] ῬΓΟΌΔΡΟΙΥ Ψυάαβ δὰ ρίνϑῃ ἰμοσὰ 
106 τοῖο οχδοῖ βἰδίθπιθηΐβ... 

γεν. δ. ἴἴἷο͵ο ὮδγΥθ ἃ τΌσδῖοῖ !-- -ΤῊ δὶ ἰα : γε 
ἐλαὶ! λαυς α τοαἱοὐ ἢ Ὑουτ ροϊ οι 6 σταπὶοα. ΟΠΒῆ- 
εἶα], διὰ ρογῆδρβ ἀϊβοοηιοηϊοα Ἰδοοηΐθτα. Βυὺ ἰὺ ὁΔῃ- 
ποῖ τρϑδῃ, Ὑ6 Ὦδύα γούγβοϊνοδ ἃ πίοι (Οτοιίυ8), οὗ 
ἩΏΟΤΩ γ6 ΤΊΔΥ ΤΩΔΪκ6 086, (6 Το ρΙ Θ ΣΌΔΓΩΒ ; ἴον ἰμδὲ 
γί ον 18 ΟΡροβοᾷ ἰο οἷν. χχυϊὶ!, 14. 

Αεγὸ υπἀοχειασιά.---Νοῖ, “48 ΒΌΓΕ 88 γοῦ 08 .᾽" 
ΟΥ, “88 ΔΡΡΘΆΓΒ ἴἰο γοῖι Ὀοϑὶ :᾽"} οὐ, “17 (μοὶ ἰ8 ροϑεὶ- 
016. Ὀυϊ, “48 γα υπαοτβίαπα δαὶ, δοοογάΐῃ ἰὸ 
γΟῸΡ τηθαηΐησ Οὗ βοουγίηρ. Ηθ ῥ]δοθβ (86 χυδτὰ αἱ 
[οἷν αἴβροβαὶ; [86 οτωρίογτηθηῦ οὗἨ 86 πηθη, ἰδ6 
ὐογόθασον πον οΥ συδτιδηῦθο ον ΟἘ τ. 8 σομ ἰηυδποο ἴῃ 
οδῖδ, τοῦ (ΠΟΥ͂ πίβῃηθαὰ ἷπὶ 4150 ἴὸ υπάαογίβκο, 

ἐδδὶ ἢ6 π|ιῖ]}] ἸΙοᾶνο ἴο ὑμποιχγβοῖνοθ ἃπὰ ἰΠ6Υ δ ἴἰὸ 
ΘΙΩΡΙΟΥ ἐπ18 ἴοτοθ ἴο δἰίδίη ἰδ6 δηὰ ἰπΠο0Υ πδὰ ἴῃ υἱονν, 
Θδρϑοΐδ!]ν {6 ᾿πϑυτίπρς οὗὨ [86 ἰοτι Ὁ 88 τῷ 83 ἰΐ ΠΛΔΥ͂ 
Ὅ6 ΠοΟΟβΒΑΥΥ. [ἃ 818 ἰπϑίδποθ, δραίῃ, Ῥ] δῖα ἱκορὶ 
ποὶ ἷβ σοῃβοΐθμοο ρυΓ6, μα ρτγοβοσυοὰ ποὺ 8 οἷν! 

ὙΟΓ ὈΠΪτηραϊΓοα,---σἰνίηρσ ἃ συάγὰ Ὀδοδῦδο οὗ ἃ γο- 
ἱσὶουβ αυοσβίίος. ᾿ 

γεν. 66. ἴ.0 πδἴουθ.---Α πἰτίησ τὰϑ 
βιγοίο θα βοῦοβϑβ (86 δΒίοῃμο, δῃὰ βϑδὶϑὰ ἰο ἴῃ 6 τοοῖ δἱ 
Ὁοΐὰ οπὰβ τὴ πτὰχ [ρου ΝΏϊοΝ Μὰ δίδιηροὰ {ΠπῸ 
οΠςοἶΑ] 864] οὗ ΡΙ]α(6]. 

ΤῊΏο δϑβογίίοῃ οὗ Μουϑν, (μδὲ {π|8 βϑδ]ηρ οὗ ἰδ 
δτανο, ΒΊΟΝ ΜΑΙ ΠΘῊ ΤΟΟΟΣΩΒ, Ὀοίομ σα ἰο (86 Ὁπηἢΐ8- 
ἐοτίοαὶ ἰγδάϊτοηβ, ἀοθβθ ποὶ ποοὰ ἤογθ ἃ Ἰοπρσιποηθὰ 
τοδυϊαϊίου." Βυΐ {86 [0] οσίης ροϊηΐβ ἔπτη βἢ πλαῖο- 
εἶαβ [ὉΓ 8Π ΔΏΒΥΟΤ :---Ἰ. Ζ26808 δα οογίδ!η]γ ἀοοϊατοὰ 
Ῥγονϊουϑγ, ἰμαὶ Η6 πουϊὰ τἧβο ὑροὴ δὸ ἰμὶγὰ ἀΔγ. 

γδὶυαὉ]6 ουτητηοιαγίο8 οἵ 
βοϊάπιί 5 βοῃυϊατ, τ ὉΓΟὮ ΟΟΟΌΡΥ ὨΟΥῪ ἴἢ}6 γι γπηΚ διμοης 
ῬὨΠοϊοχίοδὶ Οὐ δι οε! Υ κτδιυ)σηδιίοο- εἰδίοτ αὶ σομηπιθηςδείοδ, 

2, ΤΊο στατο τηΐσηῦ Ὀ6 βραϊοὰ, πίϊμοῦὶ ἴῃ ποιῶθὰ 
ΘΟ ρ' ἴο ΠΟΥ͂ ἰἃ ἃροὸη [86 Βα θα, 8. ΤΏ ὅδῃ- 
μιοάγῖϑίβ οου]ὰ ποὺ Βανὸ ἰδκοη ἰθ6 ὈοὰΥ οὗ δεβυδ ἱπίο 
ουβίοαγ, Ὀδοδυ8θ δΦοβορὶ δὰ ῥγονίουβὶυ οὐἰαἰϊποὰ ἰδ, 
Βοβί 68, ἰζ νγὰβ ἱμιοὶν ἰηὐογοϑὲ ἰὸ αϑἴδοι Ἕδυ  ΟβΒ: 688 ΓΘ- 
χα ἰ, 4. ΤΊ βοαυοίίου οὗ ἴμ6 συδγὰ ἰο χἶνθ ἃ 
αἰ86 ἰββι ηοῦν, ἀπά [μ6 δἰ]δηοίηρ οὗ [86 ργοουγαῖον, 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠα ἴῃ ΘΥΘΕΥ Ῥοΐηὺ ἰοὸ 16 σδδγασίοῦ οὗ (16 
τ τ]ὰ ; Ὀρβίαά6β, ἰΐ ἰ8 μού βαϊὰ ἰμδι {π6 βοϊἀΐοσβ Ὀσουρῆϊ 
(διεὶς ἔμ]80 τοροτὶ ἴο Ρ᾽ϊδίθ, σδίμορ ἴῃ ορροβῖϊβ. 
ὕ. [ὲ ἰβΒ αυΐίθ παίυσαὶ (δὶ Μειίίμον,, δοοογαϊηρ ἰὸ 189 
οδδγδοῖορ οὗ ἰ8 ἀοϑροὶ, βΒῃουϊὰ Ὀ6 {π6 πτὶΐζοσ ἰ0 γθροσὲ 
1}19 ἰϑίοτῖο ἰγαηββοίίοῃ, 848 6 ἀἰὰ {116 σογττοβροπαϊηρ 
ΗἰαίΟΥΥ οὗ 186 τοβαγγοοίίοι, οἢ. χχυΐϊὶ, 111-16. 1 ἱθ. 
Βὲ1}} 1058 πογί ἢ! π Ὦ116 ἰο ἀ68] τὶν ἐῃθ ἀϑϑυτηρίίοῃ οὗ 
Βιγοίι, μδὺ 1}}}58 ἰδ δα ἰμίοτροϊδιίου, ΤῊΪ8 ϑἰδιομηοας 
ΒΙΓΩΡΙΥ ῬΓΌνΟΒ, ἐμαὶ 80 οὐ 6 οουϊὰ ποὺ σταβρ ἰδθ 
Ταθδηΐηρ Οὗ [86 ρϑββαγθ. ΕῸΣ ἰῃ6 τΤοιγδίηθσ, δϑ6 ΟἿ, 
ΧΧΥΪΙΪ, 11. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΊΙΟΑΙ, 

1. Βεραγαάϊηρσ ἴῃ. 6 ΘΑΥΪΥ Οσσαστομοθ οὗ ἀραῖς ἴῃ 
ΟἿ 1,οΥ 8 6886, ΘΟΏ80}} (6 δι μοτΒ ζυδόσις «ἴδδι, ἰὶ. 
8, Ρ. 161θ. Ομ οὗ [16 τοδϑοῦϑ ΜὮῪ ἀοδίἢ δρροδυοὰ 
δὲ 80 ΘΑΙΪΥ ἃ ἀδίβ, γὰ8 (μαὶ (Π6 ἀγὶπρ ὈΟΥῪ δατγτὶοα 
ζογπαγὰ ἰο ἰΐ8 ἰγδῃβίοιτωδιίου. Τὸ ἰμϊ8, (86 ῥῃθῃοσω- 
Θῃοα, Φοδῃ χὶχ. 84, δὰ δἰγοδαγ ροἰϊηἰθὰ - ἔου ἐδ9 
τοδυττοοοι οὗ Φοβυβ Ῥὰ8 δὶ ὁπσθ σοβυγγοοίίοη δηὰ 
εἰοτβοδίοη. [ἢ ἴδ9 ἀθαὶὰ οὗ Ψοθυβ, {16 χτοαὺ τηγβ- 
ΘΣῪ οὗ ἀρδίὰ ἷβ αἰοτ θά. 

[ὈΙδδγοπῦ ορίῃΐομβ οα 86 ἀθαίἢ οὗ ΟἸτίβι: 1. 1ὲ 
ἯΔ8 ΗΪβ ΟΥ̓ γΟΪ ΠΙΔΓΥ δοῖ, ὉΥ πο Ηθ βοραταίοα 
ἴῃ 186 [Ὁ}] νἷζον οὗ 116 Ηΐβ βρίτὶὶ ἔγοτη Ηΐβ Ὀοάγ, 
διὰ ῥ]ασρὰ ἰϊ, 88 8 ἀδροϑῖι, ἰῃ Ηΐ8 ΕΔΙΠΟΓ᾽ 8 κοορίησ. 
ῷ, 1ὸ ντὰϑ (6 δεὶ οὗ ἀοἂ ἰῃ)6 Εαδίμον, ἴῃ δῆβσον ἰὸ 
1:6 ῬγΑγοΥ οὗ ὑμ6 βανίουυ, 8. [1 νῶϑ ὑπ6 παίιτγαὶ 
δΟὨΒΟαΌΘΠΟΟ οὗὨ ΗἰΪδβ ῥῃγπῖοαὶ βυδογίηρΒ, δηα οοουττοὰ 
ΒΟ ΘΟΥΥ (οἶον βὶχ πουγϑ, ᾿ἰπβίθδα οἵ ἰδ6 υδὺ8] ὑσχοὶνθ 
ΟΥ ἸΏΟΓ6 Οὗἁ βυ οτί σθ Οἢ. ἐἢ.8 6ΓΌΒ8), οἰ 6 οὐ δοοουπὶ 
οὗ 186 Ἔχ᾿Σδογα Δ ΓΥ ἰῃ ΘΏΒΙΥ οὗ ΗΒ ΔσοΩΥ οὗ Ὀοὰ 
Δῃ τηϊπὰ ἀυσίηρ ἰδ6 ὑγἷ4] ἴῃ (οἰ βοιηδῃθ δὰ ἢ 
ΥΆΣΥ, ΟΥἩ ὉΥ 8 βιάάρηῃ τυρίυτο οὗ {πΠ6 θαγῖ, ΤΏο80 
ΨΊΟΘ ΠΊΔῪ Ὀ6 Θομ ἰηθα, ὈΥ Βυρροθίηρ, μαι ἰδ ὅ38- 
γίουν λαδίοπεα Ηΐδ ἀοαι ὈΥ ἃ γοΪ ίΔΥΥ 86] ϑΌΓΓΟΙ- 
ἀδν νβΐοῦ (86 ΕΔίμοῦ δοοορίϑα. ΤῈ ἢ Φοῦπ 
χ, 17, 18 βῃουϊὰ Ὀ6 οαγο ΠΥ σοῃβί ογοὰ ἰῃ (18 δοῦ- 
ποοΐδοῃ. Τῃ6 τοϑυττοοίίοῃ, ἰο0, ἰ8 τοργοβοηϊθὰ οἱ 
1086 οὔθ ιδηὰ, 48 ΟἾγϑ ΒΒ ον δοὶ, ἰὸ πθοπὶ ἰδθ 
ἘλΙΠοΡ 888 σίου ἴο παᾶγνα 116 ἴῃ ΗΪτ.56}} (Φο δα ἰϊ. 19; 
γ. 26; χ, 17,18; Αοὶϑὶ. 8; Βομι. ἷ. 4), δηα, οα ἰδ6 
οἴδον μδηά, 88 (δ δοὺ οὗ Ηἷβ Εδίπον (Ασίϑ ἰΐ. 34, 82 : 
Βομ. ἱν. 24: νἱ. 4, εἰ6.). Οοπβυὶὶ οα {18 δβυδ]δοὶ, 
Ὗ. ὅτπκοσυο: 772,42 ῥλγψεὶοαϊ Οἴαιιδε ο7 ΟὟγ δι, 6 εαίλ, 
οπά. 1847; βΑψσει, δ. ΑΝΌΒΕΜΒ: 776 Ζ 76 ο77 οεν 
]ονά ὡρολ ἐδλε Ἐαγίλ, Νοὸν Ὑοτῖς, 1868, ὑ. ὅδ0 δὲ . 

Ρτοϑϑῃΐ ἃ εἰϑδὰν Ῥτσορτοδδ οὔ πη ρσονθπιοπὲ ἴῃ ΘΥΘΡΥῪ δηδοδδ- 
εἶν ϑάϊίοη δἰ ποθ {ΠΟΥ ὑοτο ἢἤγθτ Ὀοβι ἢ ΠΤ γοδῖδ ΔρῸ. 
Το ἤγβι νουϊατησ, τὸ οἢ ἀρροδγοὰ ἰη 1832. οοηἰδί δὰ {μ6 δ τοί 
το αοδροὶδ ἴῃ οὔθ τηοάογαϊθ γυΐϊθτηο δηὰ τ᾽ἯΔΑ οοποίἀοτοα 
αἰ πηοαὶ τι! ἢ 8516, ἘΠ 6 ΗΔ οἀϊίου οὗἩ Μοίίον δίοησ, ραὺ- 
᾿ἰδηϑὰ [ἢ 1864, [0Γπὶ8 ἃ τοϑροοῖδῦ]θ νοϊαπιθ οὗἩὨ 628 ραζο3, 
6 οῖ ΟὨΪΥ ΠλΠΟἢ ΤῆοΓ9 ἸΠΟΡΟΌΡὮ ἰπ ἃ βδοϊθηιδο ροίηϊ οὗ νγίονυ, 
Ὀυΐ δἱδὸ ἵν τηογο ἀοοίἀοάγ ΟὨγίατδὴ ἰῃ ἴοπθ απ δρί τὶς 
(οοιῦρδτγο ἴδ ἰυποηΐης Ὀτγοΐδοθλ, δα το ὨΘΩΓΟΓ [0 δίδηὰ- 
Ροϊπϊ οὗ δνυνδηχο! οαὶ οΥΕΠΟΪΟΧΥ.---. 8. 

Φ ὦ Ακοὶπδῖ [η6 Ορροπθηῖδ οὗ [18 ΒΙδίοΥΥ, 866 μαγ Θ᾿ ΑΥ 
1} τονῖς οὗ πὸ ἰδῖο, 1{{|0. Κη Οὐ π56}}υν Βκαῦξε ἰη 
Κανιϊεγυΐο: " Ῥαιεία οἷοι Ο . οὐδ." ῳφαηζεη, δ» 
πὲ δι ἑἄπαοδνα δον δὰ Μοίἐσίοπδολνίβεηπ, Αἰ 
ζἰάρωπρεοολνίζοη, οἷο, Οδ τ δυδίαςτ (ἐ. 6., Εὐδηκύαυτι δὰ 
ΜΜαίη, 1197); ΒΠουνποσ. 



δ88 ΤΗΕ ΟΟΗΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

Ἐ86 γιοῦ 8 Οοτηπιδηίδίοσβ οα ἴμ6 ΟΌΒρεΪ8, απὰ ζαπρο᾿ 
τοίου!α Ββιισροϑιίοηβθ ἴῃ {Π6 οοίγίηδὶ δηὰ Ε{164] 

ππμουρινιδ ἴο Οδδρ. χσνὶὶ. 1--10, ηο8. 7 διὰ 8.--. δι 
2. Αἰοηρ πίῃ [06 ἀδαὶῃ οὗὨ Φ6δυ8, [6 σουγαρθ ο 

186 Νὸν Τοβίδιηθηϊ σου ἤββουβ ὈΟῚΠΒ ἴὸ τηδηΐζοβί ἱϊ- 
861. Τὸ {8 οσοπίοαβίηρ Ὀαπαὰ Ὀοϊοηρ᾽ (ἢ 6 βοττοπίηςς 
ΜΟΠΊΘη ὙΠῸ (Δοοογάϊηρ ἰὸ 10.Κ6) (ΟἸϊονν [86 ΟΓΟκθ- 
Ἰδάδη [,οτὰ, 1π6 σοπιυτίοη Ὀδπϑαῖῃ ἴΠ,6 ΟΓΌΒΒ, 8150 (86 
το Εἰς πογίο-βοογοὶ ἀἰβοῖρ] 68, Φοβορὶ οἵ Ατἰτηδίμοα 
δηὰ Νὶοοάθιῃηυδβ. ἴὐπαον (18 Ὠοδα, 4180, τησβὺ νγθ 
ποίίοο (Π6 ἔδοϊ, ἰμαὶ ἴ06 το Μαγίοβ οοπίίμια δἰ της 
8]ΟΩ6 ΟΥ̓́ΣΡ ἀζδίπαοὶ ἰδ6 1μογὰ 8 Ἰο, ἱπ ἐμαὶ δπϊης 
δηα δὔτισηςίηρ βροί, 

8. Οηο οὗ 86 βἰτι κίηρ ἰγουΐο8 οὗ Οαοἄ᾽ 5 υάρτησης 
ΤΟΩΔΥ͂ ὍΘ οὐϑογνοὰ ἴῃ ἴδ6 οἰτουτηϑίδποο, ἐμαὶ {ἢ 6 τη 6Π- 
ὈΘΓΒ οὗ ἴα Ββηῃοατίη 8Γ6 ογοθά ἴ0 σὸ ὕροῦ [Π6 ΤΠΟΓΏ- 
ἱηρ οὗ (Π6 ραβδὶ) βδόραι ἴο {μ6 βθρυίοῦγο οὗἁ Φοβυβ, 
ἔον (86 Ῥαγροθβο οὗὨ βϑαϊίης (6 ϑίομϑ, Ὀθοϑδυϑα {π6 ἀδδὰ 
Ογἶβὺ δ] οσσοὰ ἰμοπὶ ὯΟ γεδὲ. [ἢ ἰπδὶ Δη ΧΙ οΥ Ὑ76 ΠΠΔΥ 
866 ἰδ οβδοὶ οὗ 186 ποτὰβ οὗ Φιυάαβ, δὰ οἵ (86 1, ογὰ κ 
Ῥτγοάἀϊοοῃ οὗ Ηἷβ γοβυγγοοίίοῃ. ὕὕροι (μὶβ τηοτγηΐης 
οὔ [86 ἔδαϑί, 1 νγγὰβ ΠΟ ζΌΓΤΔ] τρθοϊίηρ, οὗὨ δουποὶ] [ΠΥ 
861 : (86 πχοϑὶ ἀοοϊἀοἃ Θῃοτΐθ8 οὗ 6808 οοπβυϊ δα 
ΔΙοοΩς; ἱποιηβοῖνοβ, ἀπ μοη ἀτορροὰ ἴῃ Β'ησΥ, 88 ἱἢ 
ΌΥ δοοϊἀθηΐ, ἰ0 τδῖο ἰμοῖγ σοαυοϑὺ ἴἰο Ῥ᾿]αῖο: δηὰ 
υ8 [6 Γ6 οδλθ ἴο Ὀ6 ἃ κἰηᾶ οὗἁ ρῥτίοβ! ] Υ οουμποὶ! ἴῃ 
10:6 ψογοσποτ Β ραΐδοο, ἴ0 πβΐοῖῃ ἰῃ6 Ενδησοὶ δὲ ΒΟΓΘ 
Δ]1066. 1 νγὰϑ δἰορϑὰ ὈΥ {π686 Ῥγίοδίβ, ὑμαὶ (λ6 ἀϊδ- 
αἰρὶθ8 τοϊσον οολθ δῃὰ βίο] ΔΥΑΥ͂ (86 ΘΟΥΡΘΟ; δηὰ 
[8 ᾿γὶπ δββουϊ οι ΤΟΥ͂Θ8]8 (0 08, ΠΟΥ τῦ0]] ρσοραγοὰ 
ΠΟΥ ἬΘΓΟ [ὉΓ ΔῺΥ ΟΙΔΟΓΖΘΠΟΥ, ουθ 86 πογϑὶ. Βαϊ, 
Ὀδηῃδδίῃ 4]} (818 ἀἰδσυΐθο, [ΠΘΥ ΝΟ ἴἢ6 ὈΓΟΥ ΟΥ̓ ἴδαγ, 
δηὰ ἰΠ6 ΓΘΔ] Ἰηοῦνθ ΜΔ8 ἰθῖτοῦ. Ἰπδυδηῃοοὰ ὑγ ἃ 
ΤΩΟὨΒίσζουΒ, ΒΌρογβιϊ ουβ Ὀο]ἱοΓ ἢπ ἰῃ6 ρονγοῦ οὗ 186 
868] οὗ ον βῃ δυϊοῦίγ, δηὰ οὗ ἃ Βοιδῃ ρσυδλτγὰ, ἰΠ6Υ 
ἱτηδρίπηοα ὑποιπηβοῖνθβ Δ] ἰ0 βῃυΐ ὮΡ ἴῃ ἰπ6 στᾶνθ ἴῃ 
ῬΟΒΒΙ ΙΔ γ οὗ ἃ γοβυστθοοῃ ὈΥ «6818, ἰμιο ἀϊνίηθ τοίτί- 
Ὀυΐου, ἃ τοϑαϊῦ οὗ [πδὲ γοϑαττθοίίοη, δὰ, δΌΟΥΘ 8]]}, 
18εῖν οὐ τ]οϊκοὰ ἤδαγθ. Απά 80 ἰῃ6Υ ἀδβθογαίθ ἰῃ8 
Ετοαὶ ῬΆΒΒΟΥΘΥ ΞδΌὈδι ἢ ὉΥ (δ οὶγ τοϑι]688 ὀοουρδείοῃ, 
δοοϊκίησ (0 Βοοῦτο ὑπ6 βζταγο οὗ Ηΐπ) ἩΒΟΙ ἰΠ6Υ μδὰ 
Δοοῦβοα δηὰ οοπαριηποὰ ἴον Ηἰ8 τηΐγαοϊθβ οὗ Ἰἰονθ 
ὙΓΟΌΡΗΣ οἡ ΟΓΟΪΠΑΡΥ ΒΔΌῦΔΙμδ. ΤῈ αἰδοιηθοάϊοα 
δρὶτῖι οὗ {86 ΨΦον δ ΔῊ ταυδὶ τη ον διουπὰ (ἢ 
ἔτανο οἵ δοβυβ ὉΡΟῺ [ἢ 6 πιοϑὶ βδογοὰ Ξδορϑί οἵ {6 
ΥοΔγ. [π (Πα δοῖ γγὸ ἢᾶγο [16 8 Ἔχ ργοϑϑίοῃ οὗ μοὶ 
ΔΟΔΠἀοππιρηΐ (0 (86 Θη {1168 οΥ̓ βαϊναίίοῃ ἱβγου ἢ ἃ 
Μοββίδῃ; δηὰ 4180 ἴδ6 βίγοηροθὶ δχργοββίοῃ οὐ [9 
ΤΌΙΥ ΠΟΥ τηδηϊ οβίρα ἰῃ ἐμοὶγ ἈηΡο] 16. ΒΥ τηθδηΒ 
οὗ ἃ ὈΥΘΒΕΥ 8θαὶ, δῃὰ ἃ Ὀοστονϑα τ]  ΑΡῪ 
ΠΟΥ͂ ἀοβῖγθ ἰο ΒΘοΌΓΘ ἱπ ἃ ροστηδηθηὶ ἰοῦ ἰλι6 Βρίτὶὶ 
διὰ 116 οὗἉἩ ΟὨγίβι, 186 Βρίὶτὶϊ οὗ Ηΐβ ραβί, ργοβθηῖ, δμὰ 
ἔαϊυγα, 85 17 41} ψ6γθ ἃ τῶθγο ἀδοθρίοῃ, 

4. Βυὶ ἱπ ὑῃ0 τλϑδη(η6 " ἴη6 δρέγῖὶ οὐ ΟἿ γίβι Β 
1 18 Ἰαδογίησ ἴῃ (ὴ6 ἀδρίμβ οὗ [86 στανθ δηὰ (86 
Ὁποῦ σοῦ οὐ Ἠδάθθ. Τιδ ψοστη οὗ Βυϊηδηΐν δὰ 
ΒΑΙγ0ἢ τγὰ8 Ὀυγδιΐπρ ἰπ00 ὩΘῪ 116 ἴῃ (πὰ φασί, δπὰ 
8130 ἰῃ (86 μοαγὶ οἵ [86 ἀἰΒοῖ 168 : ἴῃ {Π6 ἔοττωοσ, βαυϑα 
ἔγοτα ἀθαίδ, ἰῃ 86 Ἰδίίον, ἔγοτῃ δρραγθὴηὺ ἀδθδβραΐγ, 

ΠΟΜΙΙΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Τα αυϊοὶ ΒΑΌΡαίἃ : ον, 86 ἀοδίἢ-τοβὲ οὗ 6805 ἴῃ 
ἰϊι8 ὑπ οίο ἃ οἤσδοΥ: 1. 1 ᾿πβυϊ τα! 68 ἰμ6 Βα δῖ οὗ 
τοὐριηρίίομ ἴῃ ἰ86 αἰδοῖ 68᾽ Ὠδαγίβ, 2. 10 ἰηϑεταὐοδ 
1:6 ρμοάϊοβα ἰαῦος οὗ τ] οῖκθαὰ ἔδαγ ἰπ [Π 6 δηῃθιηΐθβ᾽ 
ΘΆΓΆΡ.-- ον ἔτίομβ διὰ ἴοθβ σὰ Ὀυβίοα δθουΐ 186 

Φ ΙΝοῖ; ἐπ 4ρίξ6 47 αἷξ, α΄ τμ9 ΕΟ, οἀ!ίοη τ δέγβῃδ- 
Ἰδίθβ μπιέθιἀ6866}..--Ῥ 8,} 

ἀοδὰ ΟἸτίδὶ : 1. ΤΏ ορᾶβ. 3. (86 048.--ΤῊο τὸ 
Υἶναὶ οἵ (6 ἀἰβοίρὶ65, ἃ ργοϑαξὲ οὗ ΗΪ8 γοβυστεοιίος, 
-- ὸπ ἰθγουρῃ ΟὨτίδι᾽Β ἀοαὶ δ Ηἰδ ϑϑογαῖ αἰοεὶρὶο 
οὐϊδίῃ (ἰὰς ῥμόνεὺ ἴο οοῃίεββ Ηἶπιὶ ΟΡΘΗΪΥ: 1. δον 
(Ἀ6Υ ἔδοϊ ἐμοῖς {1} χυὶ; 2. ΠΟΥ͂ [867 δος {86 ποιὰ δ 
1.11} οοπαοιηηδίϊου ; 8. (8 ροτγίθοϊ υδηΐ διὰ πτεῖοῖ- 
Θάῃθ88 οὗ ἰ}6 ἴδαν οὗ τηδῃ ; 4. 6 ρογέοςϊ ρμίοσγ οἵ (9 
Βδογιβοίαὶ ἀδαί οὐἨ ΟὨτγῖδβὶ.-- -όβορὴ οὗ Ασίτωδιμοα: 
οΥ, ἴ6 πο ἄδνὺ ὨΟΥ͂, ἰῃ βρὶΐβ οὗ 4]}, ι86 τὶς ἢ οπΐος ἂν 
Κίησάοτῃ οὗ ὨΒραύθῃ.--- Το βδογῆοο οὗ Φοβορῆ.--- Το 
οὔετγίησθ οὗ ἰῃ0 τὴ81]6 δηὰ ζδιμδὶα αἰβοὶρ]68.-- -ἼῊ6 
ΟΒυΓΟΒ αἱ 186 ΒΟΙΥ Βορυϊοῖῆγο.- -Ἤον Ομ γῖϑι᾿ 5 Ἰοτα 
οὐδηροα 186 ψοσηθῶ ἱπίο μογοΐῃμοβ, Ὀδδϑῖ δ 186 στατα. 
-- ον ἰδ γουηρον αἰδοῖ ρ]65 τηθοῖ ἴπ|6 οἷάδγ δἰ παγο 
αἱ ΟἸ γΊ8ι᾽8 χτανο.-- -ΤῊ 6 1ογ 8 οομγνυλδίησ ἀφδιμ, Ὁ. 
τ ΟΣ ἸΔΤΩΌΒ ὈΘΟΟΙῺΘ ἸΙ0ὴ5 [πὸ ΗϊτΩβΟΙΓ, [86 σα οὗ 
[86 {π|06 οὗὨ Φυάδῇ.---ΤῊΘ ἱπιροτί πο (δι ονρηΐηρ.- 
Βθδὶ οὐδοῦ δρδίηϑι Ψ680.8᾽ ζταῦο δΔ8 [Ὁ 8.---ΤῊΟ αὔἱεὶ 
ϑαΌΡΔΙ, πὰ ἰδ6 αὐυἱοὶ ρταγα.---- 6 Ὀυσίδὶ οὔ θ6- 
ἸἸΙοΥ ΓΒ ἃ ΒΟΓΙΏΟΏ.--- ΤΠ στάνα οὗ ΟἸ ται διηϊάβί 8]} (0 
τον 8 Κτανοβ: ἃ ἰγαπεπρυγδίίοη οὗἩἨ ἰδ 5ᾶχηο.---ΤΊο 
δον 8} τροίποά οὗὨἨ Ὀυγία] ἴῃ 18 αἰ δΓθηοα ἔσοτη ἰδθ 
Βοδίμ θη ΒΟρυΪ Ὦγο, ἃ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ τ μϊο 88 Ὀ6δΩ {018}. 
ἰοὰ ἴπ ἰῃ6 στανε οὗ Ζ6δ88.--- Το ἰηιοττηθαὶ οὗὨ τηδι- 
Κὶπᾶ, δ μἱοίαγθ οὗὨἨ ἰὰςἷν τοϊϊρίοῃ,---1. Ασποὰρ ἰδ 
Βραίμοῃ; 2. πὸ οτβ; 8. {86 Ο γβιίδμα .---- ΟΠ τῖςι ε 
ἔτανο 88 ομδηροὰ [0 ἱπιρυγο Φεν 18} στανα ἰπίο ἃ 
οοηβθογαιϑα Ομ γι ύδη στᾶγυο.--- ΤῊ ἰβοϊδιθα στανο οἵ 
δυάαίθτη, δῃηὰ 86 ΟἸγβίδηῃ ομυσοδγαγὰ - οσ, ἰδ 
ΒΙθορί τ ἃσὸ ζαίμογοὰ ἱοροῖμοῦ ΟΥ̓ ΟἾγίβί.----Οεἰλιθο- 
ΤΆΔΏΘ, Ἀηα [6 ΠΟΙ. ΒΕΡΌΪΟὮΓΟ ; ΟΥ, ἴ86 μασγάδῃ οἵ 
ΒιΓΌρΡΙο οοηνογίθα ἰμῖο [86 χαγάρῃ οὗ γοϑϑὶ.---- Ῥαγδαΐδο 
Δη ἴὴ6 δοσυγϑοα ϑαγίῃ, ἀο]ροίμα δηὰ ἰδὲ σαγάρη οὗ 
186 ζτανβ δπὰ {ῃ6 Σβυγτ 08 : ΟΓ, ἰδ οἷα διὰ ἴδ 
ὩὨΘῪ ὙΟΙΪᾺ.---τοβίβ δηὰ ῬὨασίβοοβ ἴῃ ΠΟΙ οτοῖ- 
δοϊάϊηρ ἀγορὰ οἵ Οδγβιὶ, Ἡμπόοῖ ἸΠΟΥ ἱτηλρτϊηθαὰ ἰδ 67 
δνο ΚΙ]]οα.---Τ δ Σ68Ὼ}8 ὈΥ ὙΒΙΟὮ (Πα βίατοϑ οὗ ἴδε 
Ἰοίϊον ἰΒίῃϊς ἰο ἱτωρτίβοη ἴῃ 186 σταῦα ἴῃ)6 βρὶ πὶ δυὰ 
"πε οὗ Ομτίδι : 1. Ουμπηίΐηρ, ῥγοίθῃοοβ 3. δηιϊχυδιδὰ 
8688 οὗ δυο οΥ Υ , 8. Ὀοττονθα σιδχάϑ.--- ΤῊ ΕΠυκῖσα 
ψ ]Οἢ [86 [068 οὗ 7680. τηδλῖϑ οἵ (Π6 γα ϊἢ οὗὨ Ηἰδς [18 
διηαὰ οΠσΔΟΥ: 1. ΤῊ ᾿Πυδΐοι : (α) ἐπ ΘΥ̓͂ ΤΑ ]κ 6 ΟΠ γίβὲ ἃ 
116: (δ) ἃ ἀεδβιγυοίίνα 16; (6) ἃ ἀου]α ἀφοορίοαυ, 
2. ΤΠ γοβυ]ὶὺ οὗ [Πὲὲ8 ΠΙυδίοη : (α) [Π6Υ̓ ὈδοΟπλα ἄἀθοερ- 
νος ορροποηῖβ οὗ Ηἰδβ Ἰἰδ; (ὁ) οὗ Ηἰ8 τοἀεοιηρίοη; 
(6) οἵὗὨ ΗΪ8 γεβυγγθοίοῃ.-- - ον [ἢ6 οΪὰ Ξαῦ δι} ἔαμπδι- 
ἰοϑ ἀοβοογαία ἴῃς βοοομᾷά, ἰμ6 στοαὶ βαΌρδι οὗὨἩ ασά. 
-- ΤΏ ποηὶ δῃὰ δοουγοὰ {6 στανα ἩΠῊ σιυδγάβ, δοιὰ 
Βοαϊθὰ ἰδ 6 οὐ ε πρίονι οΪάὰ γοὶ Ἀν αλυ αν ἐγκαιηὸ 
Ἰοραιβτα ὈΘΟΟΠ)68 ἰπ6 βεσυδῃΐ οὗ ἰδ Κἰησάοτα 
ἀδυκη688.---ΤῊδ βο απο! ]δἰΐοι οὐὗἨ (ἢ δῖ πο ΠΥ οἵ 
186 οἷά πουϊα, τρακίηρ 1ἰ86 1 [86 τοϊηϊδίδν οὗ 6 ὟΥ ἰεἰ- 
οἀ Οπ6: 1. ΤῈ 861 δηηι ]δίίοη οὗἩἨ 186 ρόπογ οὗ (89 
ΟὨυΓοὨ-8081] (186 ὈΧ.}}}; 2. [86 δε! απηϊ ἰ]διίοη οὗ (86 
Ροποῦ οὗ [16 Βοϊ ἴθ γΥ (ἴπ σοπβὶοῦ νεῖ 186 ϑρί τίς οὗ 
ΟἸγβι).-ἼΒ βαογοὰ οοσῃ-β6] ἃ ἀροὰ Οοϊσοίμα, θ6- 
ἔσο αοοά ΕΥΣΔΔΥ δηὰ Ἐδαϑίογ.-- -ΟἸγίϑὲ 15 ἀοδὰ ἰὸ 
Ἰΐνα ἴον δυοτ,----]. Ιη. 10ὴ6 μρδτὶ οὗ αοὰ: 3. ἴῃ (δο 
ἀορίῃδ οὗ Ηΐ8 ᾿ἰΐδ ; 8. ἴῃ (6 Ὀόβϑόῖῃ οὗ Βυχιδηὶγ ; 
4, ἰὴ ἴπ6 οοηίτγο οὗ ουγ Ποδγίβ. 

ϑίαγζε;--- 8 Οοα παϊορϑαὰ ονοὸῦ Ηΐβ ὅοῃ, δῃὰ το. 
τοδὶ οὐ ΗΪ8 οᾶγθ υἹϑι ὈΪΥ, 80 νυ] Η6 σιγὰ δῃὰ ἰδῖκϑ σδῖθ 
οὐ Ο σῖβυ Β πο 68 (ἴῃ ἀ64})}.--- (ἀπδίδεη : ΕἸοδ 68 διά 
ἃ Ὠἰρσἢ Ῥοβί ἰο ἢ ἀγα πα ουίθα! Υ δοσοτηρδηϊοὰ ν᾿ ἀδῃ» 
ἄοτβ; 1 Ὅσον. ἱ. 26; γοῖ ἀοὰ Πα8 δἷ8 οὐ δος ἰδ! 6 
ὨΟΌΪῈ δῃὰ ποδιίῦυ, 1 Κίηρθ συλ. 12, 18.---Ηῆὴδ πο 
ΘΙΏΡΙΟΥΒ ιὶθ πο] ἰο ἀὐα 8 δΊΟΣΥ (ρου ΟἸ τ δι 5 
Ὀοαγ, Ηἰβ8 ΟΠ υΓΟΏ, Ββογναηῖβ, τ θη} 65), 888 τηρϑὰδ 8 
ξοοὰ ἐπγοβι θη .----Βἰδί. γέ. ΤῈ ἐπα τηοεΐ ἰτέας 
Ῥουβοου 0η85, δηὰ στοδίοϑε δροβίδβυ, ὑποσο ΔΓΘ ΣΩΔΩΥ 
βιοδαζαϑι ἀἰβοὶρ᾽θ8 γἘΏῸ οοῃοβϑ ΟἸγιϑὲ διὰ ϑοῖτο Ηΐϊσω 



ΟΗΑΡ, ΧΧΥΊΠΙΙ. δ1-66. 

--ουα Ἀ δὶ, Τωδ. : ἘαῚΒ στονβ ἴῃ ἰτῖδὶ; δηὰ ἢθ 
ΜἴῸ Δοἰζηον]οῦρσοα ΟὨγίϑὺ Ὀυΐ Βοογοῖ ἀυτγίης Π᾿85 
116, ἀατοὰ ἴο 8ο] οὶ Ηΐπὶ ὈΟ ΑΙ αἴνον ΗῚ8 ἀρδίῇ.--- 
Οεἰαπάεν: Τθοβο οὔθ ὈΘοΟΙΏΘ ΘΟΝΔΓΟΪΥ͂ δα ἀ6- 
δραϊγίηρ, Ὑἢὸ τοσο αἱ ἢσγβὶ ὈοΪὰ δηὰ 16 γ1688; δῃὰ 
σίοα υογ8α.---- ΟὙαΤλΥ : ΑΟἀΒ ϑριτῖν 18 τσ Υ δηὰ σου- 
ἀογίυϊ, ἀπ σδὴ ΠΟΙ ΕΙ͂Υ πλαῖζα ἃ πᾶσ ὙΠΘΓΟ ὑμ6Γ6 ἰβ 
ΠΟΠ6.---ἀοὐ οἴδῃ ἀγατβ ουἱ ἴῃ6 Βοαγίβ οἵ 86 Ὠἰσἢ 
ἴο ρον ΗΪπλ861 δ, δὰ τοὐοῖσο ἷ8 Ρθορῖδθ.---Οϑἰαπ- 
δν: Ὑιε βμουϊὰ ὈΌΣΥ ΟΡ ἀοδὰ ΒΟΠΟΥΓΔΌΪΝ, δηὰ ἰ68- 
Ἐ ἴῃ ὑῃ 15 ὙΔΥ ΟΡΘΩΪΥ, ἴμαΐ νγὸ 6] 1606 ἴῃ {88 τοϑι- 
τοοϊοη οὗ ἴμ6 ἀθδα.----Ζοἰδὲμδ.: Τὴ6 ὈυγὶΔ] οὗὁὨἨὨἁ ΟἸ γϑί, 
186 τε οὗ ουῦ Ὀοαί68.---Τ)Ὡθ χυδγὰ, δὰ ἴΠ6 βθδ]ησ 
οὗ [6 στανα, τωυβῦ ὈθΟΌσΩΘ ἰβϑιϊποηΐθ8 0 (9 Γοδϑαυῦ- 
Τοοϊίοη.---Ὑ 10 τοὺ ἀο ρσοοὰ ἴο ΟἸγίϑι, ἀο ἴὺ ἰοὸ Ηἰβ8 
ῬΘΟΡΪ6.---Ἶ ὸῦ: ΙΔΔΥ 8.}}} δον ἰογθ ἰο ΟἾ τῖϑὺ ἰὴ [86 
ῬΘΙΒΟΏϑ οὗ ΗΪ8 ροοῦ τη τΆ Ὀ 003.---Τ ΓΘ Ἰονο ἸΟΥ 68 8ὲ}}], 
Διο ἀδαιἢ.---Τ τ Δ 10} ὩΟΥΟΡ 1ο 8. ΟἿ γἰϑὲ Θβοδρο : ἰξ 
711} Β668 Ηΐτη ποὺ τὶν} 186 ογ65, 8.}}} 886 ΚΘΟΡΒ τη, 
ΗΒ σγοββ δῃὰ ἀοδίῃ, ἰῃ Β6Σ Ποδτγί.--- Ομέδησί : Ποδὶἢ 

᾿ς σδῃηοῖ Οχ σι δῃ ἃ ἐγ οπἀβῃὶρ τοι ἀοα᾽Β ρ᾽ γί δὰ 
ἰμβευιαιϊοα, δηὰ ΟἾὨγῖβ. 8 ὈΪοοὰ ᾿ἃ8 σοιμοηίθα.---ΤῊ6 
γ7111}8 Ἔχίγοσῃθ Ὑ]Ο ΘΠ 688 885 υη]ὐθα ἰο 1861} ΟΧΊΓΟΠΊΘ 
ὈΠΙπάπ 6588 οὗ ρεοζγοορίΐοῃ (1ῃ 80 ἴὯΣ 88 ἴῃ βουρμὺ ὉΥ 
8 ἴοΟἸ 5} ργοροϑ8] ἰ0 τϑοίπουθ {μ6 γυ ἢ οὗὨ [16 γαβϑαγ- 
Ῥοοιΐοη, Ὑ 8116 ἸΠΘΥ͂ ΟΠΙΥ Βεγγθὰ ἰο οοηβστη 11).--- 6 
π|ὶοϊκοα δγὸ ἰἰκ6 (ἢ 6 ΓΟΒ01658 Β68, 1δοῖγ δν]] οοηβϑοίθῃσθ 
δῖνοβ ἱμοῖμ ὯὨΟ0 γαϑί, 188. [νἱϊ. 20, 21.----΄Ζειδίμδ: Νο 
Ὠυτηλη ΡΟΝΘΡ, Ὀγυάθηοθ, οὐ Ομπΐηρ, οἂπ ἰἰηαοι 
αοα ΒΒ ποτῖκ, ΡΒ. χχγν. 8.---Τ)6 ἰθ8}.6 νγγὰ8 ἃ ΘΟΠαρΙΩΠδ- 
ἔοι οὗὁἨ [μοιηβοῖγοϑ, 8η4 ἃ ρἱογ βοδίίοι οὗ Ογίβι. 

σδηεν :-τοΒ ΦΟΒΟΡ ΒΒ ΘΧΘΙΏΡΪΘ Ἧ6 ΔΓ6 ἐδυρμὶ ἴο 
Βοπουῦ ἴ6 ἀοδὰ, οβρϑοΐδὶ]γ ττμθα τὸ μδα Κποῦγη ἴμθαι. 
--ΤῆΘ Ὀοάγ, ἰοο, 18. ἴο Ὀ6 ποῃογϑᾶ : ἱὺ 18 (80 ψαττηθῃὶ 
οἴ (16 8ου].---ΜΔῊγ απ 5 6 ΓῸ δα ἰογοά ἴῃ Ὀυγγίηρ 
ΟἸὨ τίϑι, δηὰ τὴν δῖ ὑθηά θη 6838 8η ἃ ἸΟΥΘ |----ΟἾ τῖβι}8 
τοϑί ἰπ ἴῃ ζτανο, (6 {γρ6 οἵ ἴδ 8ο0} 8 Βρὶ γί(ι.8] 88- 
Ὀδ }.---Τ ἈΥΓῪ ἸΟΥΪΡΙΥ ὈΥ [86 στάνθθ οὗ γοὺγ ἰονϑὰ 
ΟΏ695.----Υ Βοβοουοῦ ἰον68 9690.8, 18 ἰοδί ἴῃ [9 οοῃίθτω- 
Ραἰίου οὗ ΗΪ8 ἀοβίῃ.-- - ὅδο} [Πγ861} ἴο ὈυΤΥ͂ (ὨῪ 1119 
ἴῃ Φ6908.---ΤΉΏΟ. πὶδ ἰοὸ ῥγονοηὺ Ηἰἱβ γοβυσγοοίοῃ, 
δη ΠΟΥ ταυϑὺ οϑιδ Ὁ} 188} ΠΠῊ ΠΣ ΠΡΊΥ 115 οογίδἰὶν ; δὶ 
6 οαἰϑοῦ {Π6 7 Ρῥτγοοϊδίτη [88 βοογοῖ οὗἨ [6 σοϑγγθο- 
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ἄομ, δηά, Ῥοστη ρ ἐμοῖς ἱεπονίθασα οὗὨἨ ἰδθ ἐστὰϑ 
τλϑδηΐηρ οὗὨ ([ἢ8 ““ ἀεδβίγιιοιίοι ΟΥ̓ {Ππ9 ἰδ ρ]0᾽) ἰοὸ 8ρ- 
ῬΘΆΓ, (ΠΘΥ͂ ΡΒ} ἰποιηβο]γ 68 ὑπ8 ἴον ἃ [8156 δοουδδ» 
10}.---ΑΒ οἴἴθῃ 88 ἃ τὩδῃ βίγίνεβ δσδαίηβί (οὐ, αραίηβὲ 
186 ἐγ, [16 δἰσίνϑϑ αἰ ἀων ἩΣτΒοΙ δ᾽ δηα ΡΓΘρΡΑΓΟ9 
Βιδσηθ δῃᾶ αἰ Π ου 168 ον ἰτηβ6},.---ΤῊ 6 Τότ τηοη 
βοοὶς ἰο ὈΌΓΡΥ ἢ Τ]ΘΙΏΟΥΎ ΟὗὁὨ [86 ἰγαΐῃ, (Πῃ6 τηοτο ἰὲ 
ΔΡΡΘΆΓΒ.---ἰὰ ὉΠΟΙΡ Βα 68, τοπ σίγα (ῃ6 ΚΟΥ (0 
ὑμοὲγ ἀἰβοόύουυ δηὰ ἀδίθοίίοη. 

γαίῃ :---  λῸ μαα Ὀοονοα μα ΔῊ οπ6 που]ὰ 
ὮανῈ ΘΟΙΏΘ ΠΟΥ͂ ἴο ἴΠ:6 ὁγΌ88 ἢ Βαΐ, ΘΠ ο]ὰ, ἔτγο τί οἢ 
ΤΑΘἢ ΘΟΙΊ6, ΤΘΙΏὈ6ΓΒ οὗὨ ἰμδὶ ϑδῃῃοαγίη τ ]οἢ δά τὸ- 
εοἰοα ΟἸγϑὶ 1-ἰτρ μοῖρ ἢδαγὶϑ ἔογοθα ἱβόσὰ ; ὑΠ6γ δοῖῦ- 
δα υμάρῦ ἴμ0 ἐρ]8ο οὗ ἃ πον βρίὶ τῖϊ.--- Τὸ ἔραν οὗ 
Ἰη8} 8 ΟΥ̓́ΔΓΟΟΙΏ6.--- 6 ΠΟῪ ρτάγο, ἴῃ ὙΠΙΟὮ ΠΟ Σδη 
δὰ Ὀδθῃ Ἰαϊὰ ; ἃ85 Ηδ σοὰϑ ἰῃΐο «ογυβαῖοπι ὉΡΟῺ δὴ 
υηυδβοα ο01]0. Απὰ 588.4]] ΗἾβ ὥϑρί γῖῦ τοϑικο Ηἰβ δροὰθ 
ἷπ δὴ οἷα Ὠρατὶ ὕ---ΤῊΘ ἔγίοπβ 80 δοκηον]οαροὰ 
(860 βοτὰ ἤθη οονογοα τὴ ἢ Βα, ἃτὸ ἴῃ 6 ΟἸγβιϊδα 
Ρ6Β οὗ ἰμοβθο σῆο ὈδΙῖονθ ἰῃ νυἱγίὰθ ψΏΘῺ 4}1} ἰὴ 8 
ΜΟΙ] τ᾽ αἴου]ο8. 1(.--ττγμο συάγὰθ μανο ὁπο οὐ͵θοὶ ἰῃ 
οοΙ 0 ὙΠῸ {Π6 ἔγθη 8 οὗ 9688, ἐμαὶ ἴῃ6 ὈοάΪ65 
Ὀ6 ποὲ σμδηροα, δηα παῖ 80 [06 γϑϑυγγθοίίο Ὀ6 8]} 
[86 τλογ9 οογίδὶῃ,--- ΤῊ αἶ5.1}0}165 ἔογσοῖ (86 τότ οὗὅἁ 
δεθὰ8 τορδγαϊηρ [06 τοϑυττοοίζοῃ, ΗΪ8 Θμθμ 68. γὸ- 
ΙΏΘΙΩΌΘΡ ἴμοπὶ (ΒΒ οΆΒΟῚ : [06 ΒΟΙΤΟΥ͂ οὗἨ ἁ ἴΠ6 Οοη6, ἰδ 
ἔραν οὗ [ἢὴ8 ΟἸὮὨ6Γ3).---Τ ΠΥ που]ὰ ρῥγονθηΐ ἃ ἄθοερ- 
(ἴοη, δηὰ ὑπο {μ 6 86 1] 7768 Ῥγϑοίϊβα ἃ ἀδοορίίοῃ.--- 
ΤῊΘΒ6 ᾿ΪᾺΓΒ πὰ τηυγ οΓοΥβ ἔθ ἰδ 6 ἀἰ861 0163 τὸ ᾿|Δ ΓΒ. 
--ΟἸὙ δὶ ἰ8 ἀοηδ ἴῃ αοαΒ βίγοησίη δηὰ βρόίθϑη ἴῃ Ηἰβ8 
ϑρ τὶ τ, ἀρρΘδγβ ἴο υἱοῦ δηὰ βίδηαβ ἴδ8ι. 

Ο΄εγοῖ.-- ΤῊ βαογοα ὄνθηΐηρ.--- 801} 688 ὉΡΟῺ 60]- 
δοῖδα: 1. Το αὐυἱοὶ τοϑὶ οὗ ὑμ6 ρογίεοιθα ΕπαΌΓΟΣ, 
ὥ. Το αυΐοῖὶ τοροαίδηοθ οὗ {6 οοηνυϊβοὰ ποῦ]. 
8. ΤῊα αυϊοὶ Ἰάῦον οὗἨ ἰμ6 Ἰονίηρ [τἰθμάβ. 4. ΤῊΘ 
αὐυἱοῦ ροδο6 οὗ [86 ΠΟΙΥ͂ χστανθ.---ὐἰζμρηξζο :--- Το Ὀα τα] 
οὗ 6808 τρδηϊἤοδίβ ἰὸ υ.8,---Ἱὶ. ΤΏ ὈΘ Ιου ΓΒ Θουγασθ:; 
ὦ, Ἰονοβ ροότοῦ; 8. γα 8 868]; 4. [Π6 ΤηΟΌ ΓΘ ΓΒ 
σΟὨΒΟΪ Δἴ ΟΏ.--- Ἡ οζγ.:--- 08 οὗἨ οοτξοτί ἰοταγὰ [89 
τᾶν οἵ ΟἸὨσίβι.--- Βγαπαΐ :---ΤῊῆος, Ὀυτία!ὶ οὗ ΦΔοθ 
Ομ γῖβι,---ὰ ποὺῖς οὗ, 1. ατγαίθία] δοκηου]θαστηρεϊ ; 
ἢ. ΒΟΙΥ Ιοτθ: 8. ῬΓΔΙΒΟΎΟΓΙΠΥ οΟυγδᾶρο ; 4. ἃ ποσὶς 
οϑυδβίηρσ [86 ἀδαροδβί βῆβπλθ ἴἰο0 ἸΏ ΔΏΥ. 



δ40 ΤΗΕ ΟΘΟΕἙἍΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂Ν. 

ΡΑΒΙ͂ ΒΕΨΝΕΝΤΗ. 

ΟἼΕΙΒῚ ἰη (06 Ῥογίδοϊίίου οὗ Ηἴ8 ΚίηρΙν ΟἸΟΥΥ. 

ΟἩλΡρτΕεΒ ΧΧΥ ΠῚ. 

φακεσησεπαοναι ἐξνυαπανετσασσενιν 

ὍΡΟΝ ΜΑΤΤΗΕΥ 5 ΑΟΟΟΌΝΤ ΟΕ ΤῊΕΒ ΒΕΒΟΒΒΕΒΕΟΤΙΟΝ. 

Τῆε τεϊαξίοι Ο7 ἐλία Οοεροὶ ΟἿ (λε Κοειτγοοίίον, ἰο ἐλ λοῖα ἐυαπροϊίοαὶ ἰγασίδίοπ ἕξ ο δὲ δεεὰᾳ οἨΐῃ αν ἃ 

ὀγίο δζείοἢ, 97 ἰδλο ἰαΐίεν. 

Ι. ΤΠῈ ΑΡΡΕΔΕΛΚΟΕΒ ΙΝ ὕστθη2χα, ΙΝ ὕξεύδαι Ἐν, τ ἘΜΜΑΥΒ, ΒΚΙΌΧΩΟ ΤῸ ΤῊΝ ΡΕΞΙῸΡ ΟΥ̓ ΤῊΞ [Ε8ΔΕΙῚ ΤΡῚΒΗ 

ῬΑΒΒΟΥ͂ΞΒ. 

1, Τὴ ἥγεί  αείον 5 πιοτηΐπσ.---Ματγ Μαράδϊεης, ΜΑΓΥ [86 τιοίδμοῦ οὗἁ δδιηοθβ, δῃὰ ϑδϊοσαθ, ὑγτοσθοὰ ἰο (89 
᾿6τανα, Μαῦῖ χυΐ, 1. ΤΌΘΥ δα ἴο 06 [Ὁ] οποὰ (86 [μ16) ὈΥ ἰδ6 οἴμεν ποπηοῖ, ὙΠῸ δὰ Ὀὑγίησίηρ ἰδο 

ΒρίοθβΒ δῃὰ οἰπίτηθπίβ. ΤῈθ ἴπγθο 80 ἴπὰ9 τγοπὶ ἰπ δάνδῃοο, θομο] ἃ ἰμ6 δίομθ σο]ϑὰ δνγδΥῦ, διὰ δΣῸ 

αὐοοίοα ἰῃ αυΐϊϊο αἰ τοπὶ τ Υ8 ὈΥ (δΐ8 εἰρη, Ὑθ παιτδιϊνο ΠΟῪ αἰγὶ 68 ἱπίο ἔπτο ροσίοβ. 

ποϊεηιεηξ απα ἐοείαδν δεὶσε Ὡροὶ λίαγυν λίαρααϊενε.--- 5.6 Ὠαττίο8 ἱπίο (16 οἱ (απα ἐοιοαγαὰ ἐδε τηαὶε 
ἀἰδοὶρίε), τερογίϑ 189 ἔδοίβ ἴο Ῥεῖοσ δπὰ Φόβῃ; μυιτίοβ Ὀδοὶς διζαίῃ, βθὲ8 ὕνο δηρεὶβ 'ῃ {πὸ στανε, δηὴ 

δἴϊογνσασὰ 186 1ογά, Κ86 Ὀτίημβ ἴσῃ [86 ΤλοβεαρῸ ἰο ἰ86 ἀϊδοὶρ].6. Μοδην 16 Ροῖος δπὰ Φόμα δδτὸ 

αττὶνοα δ {86 χταγνο, δηᾶ ἰουπὰ ᾿ξ ΘΙΩρΡίγΥ. 

ανγ, ἐλε πιοίλεν' οὗ “ανιέβ, απά ϑαίοπιο, αἱ ἴἰμὸ εἰρῃὶϊ οὗ ἰδ6 τοσταογοὰ βίοῃοϑ, οοὶ]θοὶ ἐποταβοῖνοα, δὸ- 

ΥΔΏΟ0Θ Τ]ΌΤΘ ΟἸΟΒΟΙΥ, δηὰ 806 οη6 ἀπρεὶ εἰτπσ προ ἴπ6 δίομθ. ΤῈ ΕΘδίογ τηθῆβαρὸ οὗ ἱμ6 δῆσοὶ. Τδεν 
ΒΌΓΤΥ Ὀδοῖς ἰπ στοαὶ ἔδδι δῃὰ ἰογ (απαά ἐοιοαγὰ ἐΐλ6 γεηιαῖΐο ἀἰδοὶρί62), Ἰοῦς ἀπά οοὶοἀ τοῖον ἔπ ν πὶ] δη- 
ὨΟΌΠΟΘ ὙΠδὺ ἰΠ6 0 Βδὰ βθθῆ οὐ πού. Απά, ἰῃ (818 βίδϊβ, (Π6Υ τηϑοῦ ὑπὸ οἴμοσ πουβθῃ, ἩΏΟ δγὸ Ὀσίπισίησ 
ἴδε οἰπίπηθηΐβ. Α11 ἱοροῖθοῦ ΠΟῪ νἱδὶξ 186 ΘΙΏΩΡΙΥ ἰοτῃῦ οὗ Φεβαβ, τόσο (ΠΟΥ ΠΟῪ (8ε6 [8Κ6} ὈΘμοἹὰ ἐκὸ 
ἀπρεῖδ, ἃ8. (86 Μαράδίθῃο μαὰ ἄοπα Ὀοίογα (δε ἰδ6 δυϊμονβ Οὐηιπιοπέαγν οα αγζ). Αἴτος 86 ὺ μιδὲ 
διατί Ὀδοὶς ἴἰο (86 ΟἰὮΥ, (Π 6} ποτο τοὶ ὉΥ ἰδὲ [μοτὰ. 

Βοβί 68, ἴῃ ἐ86 οοῦγβο οὗ {86 ἀδυύ, Ῥοίοσς α͵6ὸ βδὰ ἃ πυδηϊξοϑίδιίοη. Ἡδποθ ἴὮΓΘΘ Πυδϑαβαρθθ ἔγοχη (80 
τίβοη βαυ]οῦτγ---ἰΠ ΣΘ 6 ΤΘΒΒΑΡῸΒ ἔγοτα (86 ΘΙΩΡ(Υ σΤανο. 

2. 712 ἥτε Ἰαδίεν ευεπίπρ.--- ΟἸσῖδὶ ΔΡΡϑδσβ ἰὸ ἴδ ὑττὸ ἀϊδβοί ρ᾽οβ ροίηρ ὑο Εταϊηδυβ (0 Κ6), ταὶ κα πὴ ἢ τσο, 
ἔοοβ ἱπίο {86 Βουδα, ἀπά ἴδοι ἀΐβαρροασθ. Ναοχὶ Ηθ ἌΡΡΟΔΙΒ ἴῃ Φογυδβα]οπι ἰπ (μετ ἐσεπίπσ πιερέϊηισ, δα. 
εολίοΥ, οοοαδίοπ Τ λοηιαξ ἐδ αδεεπί. 

8, Τὴε εεοοπά ϑωπνάαν (εἰσλέ ἄαψε αὐἴεν ἰλ6 ἤγες αδίεν' πιογηἶη).--τ  ρρθάγαμοθ ἰπ [86 σνθηΐῃρ διροῖς (86 
αἰβοῖρ!οβ. Βονοϊδιίίοῃ οὗ ἰδς [ογὰ βρϑοΐδι]γ ἴον ΤΉ ΟσΔ5 (86 508). ΤΏ ἔοδδδβι οἵ ἴ86 Ῥδδβϑουεῦ οοπίίη- 
υοὰ 11 (δο ῥγοοραϊηρ Ετάαγ. Τῆο ἀϊδοῖρ 68 που]ὰ ποῖ, οὗὨἨἁ οουχξο, βαῦ ουν Ὡροὰ 'ιδιυγάδῃ, οὐ Βα θαι. 

ΤΈΘΥ τοτηλϊποὰ δἷβοὸ ἰμ6 βοοοηὰ υμάδυ, ἡ τ ϊο βῆονβ ἐμαὶ 0 παὰ Ὀδοοπια ἰὸ ἰμότα δἰγοδαν ἃ δεοοπ (8 
Ολνιδία") εαδδαίλ, διὰ ἰμδὲ (Π6 7 παϊϊοά οἡ ἰδὲ ΒΟΙΥ ἀδὺ ἴον ἴ8μ6 {}} αδευγάποο οἵ ἴδο ἔβοὶ οὔ ἴδ6 γοϑαν- 

τοοιϊίοι ἰο ἴ86 ἀουρπρ ἀἰβοίρ]ς (Ἰ ΟΣΔ88). ῬΣΟΌΔΌΙΥ Μοπάδυ ζ0]οπὶηρ 88 (δ 6 ἀδγ οὗἨ (μεὲὶς ἀδοραγίαγα 

Π. ΤῊΚ ΑΡΡΕΑΒΑΝΟῈΒΊΙΝ ΟΑΠ ΚΕ, ΌΕΙΝῈ ΤῊΚ ΕΕΥΌΕΝ ΟΥ ΤΠῈ (ΑΙ ΠΕΑΝΒ, ΒΕΤ ΤΕΕΝ ΕΛΕΤΕΝ ΑΧῸ ΡΕΥΧΊΚΟΟΒΕ. 

1. ΤῊΘ δρροδγδῃοθ δὴ ὑῃ6 ὅδα οἵἨ Ο411166 ὑπίο 106 βόύϑῃ αἰβοὶρ]ο8 (Φοἢη χσὶ). Ῥοιθυ Β τοδιογαϊΐοῃ. ΤῈ 
ἀδοϊαγαϊίοη οὗ 86 ἔαίυτα ἔδιο οὗ Ῥοίοῦ δῃὰ Φόδη ἰπ τποῖρ ᾿τροτὶ ἔον (6 ΟΒυτοῖ. 

Φ [1 Θοστηδη: Οϑέογπιογθοη, δὰ Ὀοον,, δ ὃ., Οεφραδοπᾶ. ΤῈο Ἐπ. οὐ ΠΟῺ Βα ρδ παῖδα ον ἔμθδο ἔδττης προρῆ- 

ἐπ΄ αὔἴον ἐλ6 ϑα δαί, κπὰ ουοπέης αὐἶον ἰλὸ δαδδαίλ, δικὰ βιυ ἀϊουε!γ δνοϊ ἀβ ἱβσγουρμοῦξ ἐμ 8019 ϑϑοίίοι 88ὸ τοεπίϊον οὗ 

Ἑαδίεν (00 ΟἸ γί διίδη τοδυτγεσί οι. ἴθ 861) δ᾽ ἰορο μοῦ οὐ βα δι π:68 ἴον [ὁ ἢΠ9 δον δῃ ραφδοῦόν, τ᾿ ΟΣ πδὰ ΠΟῪ Ἰοδὲ ἰῷ πιο85" 
ἴῃς ἴοῦ ἴ80 ΟὨτ διίδηδ; [δ9 διιδάον πανί ἀἰδαρροαγοὰ ἴα 189 βυδίδηςο.--, 8.} 

ἘΓ[Νοῖ: ϑαδδαίλ, δ ἴἰ)6 ἘΠ ΠῸ. ἰγαμδϊδίίοη πθτο δῃὰ Θ᾽ ον ΠΘΓΟ Ἰσϑπδὶδίθδ δοιπζασ, οΥ̓ΘὮ ὙΒΟΣΟ 1ΔηρῸ τι565 ΒδΌδδι ἴδ 

[δὸ δον δῖ Β6 56 88 ἰπ [10 δοηΐδῃοδ ἐσ πο Δ 0}} ργοδοάϊης. ΒΥ δβυϊδι ες δδυθδιὰ ἴῃ [818 ᾿δϑδαχο {πΠ6 Ἑάϊηδ. δἀ!ίοι 
ΒΥ τοροαίβ ἴῃ0 Ὠτϑοδάϊης δοπίθῃσο, δηὰ Ὁ οὐ πρ [86 δβαπίθηοοβ τ βίο (ΟἸΠΟῪ διξοσεῖδοσ, ὃ τ ἢ Βο] 5 ἄοαι ἐδὼ 

τυροῦ δὴ διζιπιο;ϊ ζ0Σ 1:6 δροδίοϊ]ἑο οτσίῃ οἵ 1}9 ΟὈὔδεσνυδποο οὗ Βυπά δ δ 186 Ομ ρίδιδὴ Βα Όθ8.}.---. Β.} 



ΟΕΑΡ. ΧΧΥΊΠ. δ4] 

8, Το ρτοδὶ τουοϊδιίίοῃ οὗ 926808 ἴῃ ἰδ οἰτοὶθ οἵ Ηἰδ ἀἰδοῖρῖθθ Ὁροὰ 186 τηοπηίαϊβ ἴῃ 641}166 (Μαίϊ, χχυπὶ, 
106 Μ΄ . Μοῖκ χνὶϊ. 1δ--18; 10κὸ χχὶν. 4δὅ--49; 1 ον. χυ. 6). 

8. ΤῊ Βρϑοΐδὶ δρρθδγβδῃςθ ἴο δδθθβ. ῬΓΧΟΌΔΟΪ ἰδ τὰ ποὶ (48 {86 ἰγϑάϊ ἴοι 8878) ἰ0 8τω68 ἴ86 1,668, Ὀὰΐ ἰο 

[86 ΕἸάον : διηὰ [8:6 οὐΐθοῖ, ῬΓΟΌΔΟΙΥ, τγὰ8 ἰο αἰγθοῖ ἐμ6 αἀἰβοίρ᾽οβ τἸῃγουρσὶ ϑαγμθθ ἴ0 5Ὸ ὉΡ ἴο ΨογΌβδ οση 
δυο» ἰθδῃ υδ0Δ]. 

ΠΙ. ΤῊΣ ΑΡΡΕΔΒΑΝΟῈΒ 1Ν ΦΕΒΟΒΑΙ ΕΝ ΑΧῸ ΟΝ ΜΟΥΝῚ ΟἸΠΥ͂ΚΡ, ΑΒΟΌΤ ΤῊΣ ΤΙΜΕ ΟΥ ΡΕΝΤΕΟΟΒΊ. 

ΤΏο Ηἰδίοτγ οὗ 86 ᾿Αβοδηδίου (σε, Γκο, (μ6 Αοἰδ). 6 σϑόκομ, δοοογϊηρὶυ, ἅνϑ τηδηϊ  οβιδίϊοηβ ὌΡΟΣ 
1.6 ἄγοι ἀδγ οὗἨ Εἰδδβίον," 1886 εἰχὶ ἢ προ ἰδ6 ζ0]οτίηρ Βυπάδγ. ΤΏ το ρτοαὶ δηὰ ἀθοϊβίνθ δρρθδγβῃοοῦ 
ἷπ Ο411166, ἑοσττηΐηρ; [8:8 οοηίγο, δγὸ [6 Βουθηί απ οἰσῃιἢ, ΤὨΘΏ ἴΠ6 ΔΡΡΘΆΓΆΠΟΘ ἴο Φδιμθδ, 4180 νυ ὶ τἢ- 

οὖ ἀουδὲ ἰῃ 64}166. Απὰ ὅη4}}γ 1.6 ἰδηίιι, νι ϊοῖι οἱοβοὰ τ ϊῃ ἴμ6 Αβοοῃβίοῃ. 

ὟΤο τοδὶ ποίΐοο {18 ἀϊδιϊποϊϊοη, μὲ ἰῃ 16 ὅγβὶ ἢν ἱπβδίδῃσοθ 96808 δρροασοὰ Ὀποχροοίθαὶυ δὰ 

δυάθηϊγ, δμὰ δ8 χυΐογ νϑηΐδῃθα. Βαΐ, [0 [86 βοοομῃὰ σταῃὰ τονοϊδιίου ροη ἴμ6 τηουπίαϊῃ ἴῃ Ο8]1166, 

Ἠδ ἰβδϑιιϑὰ ἃ ἔοστηδὶ ἱμν  ἰδίϊοῃ, δὰ ἴῃ 81} ῥοῦ Ὁ Υ ἰαστίθα δβοιμθ ἰἰπη6 ἴῃ ἰδμοὶν τυϊάβὲ . πὰ {μἰ8 ΒΟ] 8 

ἴσῦο, ΔΡΡδΡΘΏΙΥ, οὗὨ 86 ᾿δ8ὲ ἱπίογνίον, ποθὴ Ηθ πὶκοὰ δ]οῃρ 80 οοῃδαϊηρὶγ διηοὴρ Ηἰβ ΑΡροβίῖββ, ἔγομη 

δου ΒΔΊ πὶ ἰοὸ ΒΟ δΏΥ, ἰδδὶ [Π6Ὺ ταῖϊρθϊ πᾶν ἱμουρμὺ Ηθ ττουἹὰ πον τοτηδΐῃ τ ὶτἢ [ΠΘτὴ ΔΙ ΔΥΒ8. 
[16 οτος οὗἨ (6 ουθηΐβ δου (8 ΓΕΒΌΓΤΘΟΙοἢ. ρίνοῃ ΟΥ̓ τ. ζ8ηρ6 18 ΨΘΓῪ ἱπροηίουβ δηὰ ψ}]δαβὶ 0 ]6, 

ἘῸ: ΟΥΒΟΣ διτδῃρσοσηθηίβ οὗ [ἰρμιίοοί, Τανράπον, Υ εϑί, Τοπηβοη, Νοτοοσηο, θ6 Οοβία, αγοβνοὶ, ΕΌγαγὰ, 

Βοίηβοι, 866 [86 ΘΟΩγθηἱθηΐ 180]68 ἴῃ ΑΝΘΕΚΎΒ: 1176 ο7Γ7 ΟΥλγίαδί, ὑῃ. δ8--ὅ02. ΑἸβο ΝΆΒΤ: (Ὀγηπιθη- 

ἐαγῃ οπ λίαίδλει απά λίαγζ, Ῥῃ. 629-682. Ηΐ ΔΗΥΤΒΘΓΟ ἴῃ [86 ΠἰδίοΟΥΥ οὗἨὨἁ ΟΌΡ ϑβαυϊοῦγ, γγὸ τουδὶ ἰοοῖκ ἔὸγ 
αἰδόγοηοοθ οὗἁ βιδιοτηθπὶ ἴῃ {118 τοδὶ πόοῃογα] δηὰ τογβίογϊουβ ρογοά οὐὗὁἨ [86 ΤΌΣΟΥ ἀαγβ, οἢ ἀ 6815 
ψ ἢ ἔδοὶβ ἐμαὶ ἰσϑῃϑοθηὰ 81] ογάϊμαγυ ΟἸτἰβιΐδῃ χροσίθμοθ. Οὐγ ἐῃαὈ] }}Υ ἴο Ὠδστηοηΐζα ἴῃ 6 πατγγαιϊνοβ 

Βα ἰϑέδοιοσ! ἢ ἰἱῃ ΘΥΘΓῪ ΡΡ ΟΌ]ΑΡ, δγῖβοθ πδίυγα γ ἔγσοτα οὺν παηΐ οὗ Κυοπν]οάρο οὗ 411 6 ἀοἰΔ 118 δῃὰ οἷν. 

συχηδίδησοβ ἰῃ ἰ8.6 ρσγϑοῖβθ ὁσάοὺ οὗὨ ἰδμοὶσ ΟΟΟΌΣΤΘΏΟΘ, Δμ!ἃ ῬΓΤΟΥ͂ΘΒ ποίπϊηρ ἀραΐπδὶ (86 ἔδοὶβ {Βοιηβοῖνοθα. 
Οἱ [86 ΘΟΒΙΓΆΓΣΥ, τοΐῃον Οἱ ΓΘΏΟ68 ΜῈ Βα ὈΒίδη 14] δρτθοσαλθηῖ, ἰθηὰ ΒίΓΟΏ ΡΥ ἴὸ οομβστη ἰδοβο ἴδοὶβ, ᾺΣ 

τΩοτ6 ἴθ δη ἃ Ἰἰΐογαὶ ἀρτϑοιηθηῖ, ποϊοὶ χαὶρηΐ δυρχοϑὲ ἰμ6 δυδρίοΐοη οὗ 8 ὑγουΐϊουβ υπἀοτγδίδῃαϊηρ' πὰ τοῦ- 
πα] ἀοροηάθῃοσ οὗὨ ἴ[Π16 τὶζμ68868.---, 5. 

Φ[Ήσετο αδκοίη ἴηὁ ἘΛΙΠΌ. οὐ! οι ἐγδηδιδίθ αν ὁγσίοη Οδέογίαρο: ἐλθὸ Λν’οὲ ἀαν αὐὸν ἰλ6 δαδδαίλ, πῸΪΓἢ πγυδὲ τησδὰ 

411ὸ ὕεισέδλ ἐεοδὺυὺυδι, δηὰ γοῖ ἰῃ ἴδ βδῖηδ δϑῃΐθηοο ἱτη τη δα δίοὶν δλογναγὰ [1 υδο6 δεδδαίλ ((ογΣ δοππίωρσ) ἰῃὰ το Οὐλνη μέσα, 
δύμδο, πιίϊπουΐ 6 ποτὰ οἵ ὀχρ  δηδίίοι ἴο Ῥγονοηὶ ἴδο Ἰμον!δῦ}θ οοπίμϑίυη.--". 8.} 

ΟΥ 106 τἱοῦ ἰγθαβΌγΥ οὗὨ 686 ουὐδηροὶΐοδὶ ἰγδαϊ- 
ἐἰοηθ, Μαϊμον 68 σίνοη Ὸ8 ΤΠΘΓΕΙΥ ἴδ Βγοὶ ἰὶς 
ΔΡΡΌΘΔΙΆΠΟΟ, 506} δὲ ἰῃ6 στδύθ ὉὈΥ͂ [86 ποζάθῃ, (ἢ σῖβι᾿ 
τουοϊδίίοι ἰὸ ὑμ686 ζδηλδὶθϑ, δῃὰ [06 Δρρϑδάγδῃοο οὗ 
ἴμο ᾿οτὰ Ὡιθοης Ηἰδ αἰδοῖ ρ᾽68 Ὡροὰ [86 τηουπίδίῃ ἴῃ 
6 61Πο6. Βυϊ Βο [ι48, Ὀοβίθβ 818, ἱῃἰγοαυορα ἰηΐο 

πὶ (ἢ 6 Οἰ Πα ιὶο νΐογβ οὐὗἁἩ 106 Φονγβ, το τοξυϑοά ἴο 
ἀἴββουον ἰΠ6 σΊΟΓΥ οὗ [86 Μοβϑίδῃ ἔγτοτῃ ἴ)6 οχίθγηδὶ 
Ζίομ δῃὰ {118 θχύθσῃδὶ ἰθωρ]θ. ΕῸΣ [816 Βδῖὴ6 γθᾶϑοῃ, 
Μαιΐδονν αἰτοοὶβ δἰἰθηϊοι ἴο 106 σοῃίγαϑι Ὀοί ποθ 
19 ἀΘ6Ρ ταΐβοῦυ οὗ ὑπρο]ϊονυΐηρ δυἀαίπηιν, 48 ργοβοηϊοα 
ἴῃ 186 πδγγαῖνο οἵ (π6 Ὀγὶροα δηα [86 μἰοτίουβ 

διὲθ παιταῖϊῤνο [86 δοοουηὺ οὗ ἰὴθ ὈΥΌΘΓΥ οὗ [86 86- 
ΡΌΪΟΝ αὶ συδτὰβ (τοτβ. 11--1δὅ). ΤῊΪ8 1δϑὶ τοοοτσά, διὰ 
αἷἶδο ΟἸ σβὶ᾿ 8 τηδ᾽οθβϑιϊο γον εἰδίΐοη, ΓΘ ρθου ἷδΡ ἴο ἶτα. 
“Ἐπ ἰδ τη  ΒῈ}} δΪ8 οὨΐοΥ ἀοδῖσιι ἴο ἀορίοὶ ΟΠ σῖβι}8 
ΟΥΑΙ τηδ᾽οδίγ, 88 σουθαὶθα ὮΥ ἃ ἴ6 ἡ ἀθοΐβῖν ἴγλη880- 
ἔοῃβ. [πὶ δὰ ἀϊιίοπ ἰο {μ5, 11 18 ὶβ οὨϊοῦ ἰπίοτοϑὶ ἰῸὸ 
Ταλο ἰδ6 οοηίγαϑε Ὀοίνοο ὑπο ],Οτγ 8 ΚΙΏΡΙΥ ΒΟΥ 
δὰ ἰδ6 Μοβϑίαηΐο οχρϑοίδι 8 οὐ ἴπ6 ρῥαγὶ οἵ 86 
“ον, ΔΡΡΘΑΓ ΠΟῪ τηοϑὶ ἀἰβι ΟΊ (88 ἰπὲὶ8 τ Β ἢ} ΤΩΔῪ 
Βδυα Ὀθθῃ [εἷ8 τοάβοῦ [ῸΓ ΘΟΠ᾿ΪΠ08}}Υ ἀοεθὶ διϊηςς 1Π6 
Νον Τοβίδιαοαιὶ κἰησάοτα οὗ ἀοα, ἱμ6 Κκίηράοπι οὗ 
Βοάτθη). Ηδποα Ὧ6 Ρ]ΔΟ68 [Π6 Β06Π6 οὗ [86 ταοβὶ ἷπ)- 
Ῥοτίδης ουθηΐβ ἴῃ (ἢ6 Γοβυστθο 0 }-Π]ΒΙΟΓΥ ἴῃ 64]1166. 
1166 ταϑ [06 ρἷδοο ἰὸ πιο {πὸ αἰβοὶρ]68 τοΓῸ 
πιο ὮὉΥ {16 δΔηρο]β (νοῦ, 7). [πὶ ἀ4111606 ἴη6 1οτὰ 

ἱπαβο} } υαὰο Ηΐ8 Ὀτθ ΔΒΒΘΙΏ]6. Αὐσοογαϊ ΡΥ, 
ἦι ἰ5. ἰῃὰ (811166 ἰμαὲ ἰδ6 οἰΐοῦ γουοδιίοη οοοῦγα, ἀὰτ- 
ἱηρ πηΐςμ ΟΠ τγίβε ῥγοοϊαΐπιβ Ἠΐβ βίιδσθ ἰὴ [8:6 που] 8 
ονθγωσαθηῖ, ἰηδβιϊ 65 ΒΟΙΥ Ὀδρίϊθηη, δῃἃ Ῥγοσυΐβοθ 
ἫΝ ονο-θϊαΐην ᾿γθβθῆοῦ ἰπ (6 ΟἸυτοὶ {11 [6 οῃὰ 
οὗ 0 που]ά. 

ΑΙΙ (686 ροΐῃιϑ ἀγὸ 8ὸ ἀουδὲ ἰο Ὀ6 ἑουπὰ ἰπ [86 
ἤομοσαὶ ουδηροῖο8] ὨἰΒΙΟΤΥ ; Ὀπὲ ἰξ 8 Μαιίμονν τῈῸ 
Ὀεΐηρβ ἴδοτι οὐδ ταοϑὶ ΒΙΣΟΏΡΙΥ, διὰ οομίγαδιδ ἰμ6 1 

οΟΥίδἰ ΠΥ οὗ Ὀο]ϊονίηρ Φυἀκίδηη, ἰπ Ὀοδμοϊἀΐπρ [86 τον- 
οἰαίϊίοπ οὗἉ [86 1ωοτὰ ροι ἴῃ6 τηουῃίδίπ, πο Ηθ ῥγο:- 
βοηϊρα Ηΐπι86}Γ ἰῃ [86 ὈΓΙρὨςΏ 688 οὗ Ηἷβ8 οτυπίροίθηοο, 
δηὰᾶ οὗὨ [6 ΠΟΙΥ ΤΊηΐΥ, δὰ ἰπϑιϊ υἱρὰ 88 νἱοῖον Ηἰβ 
νἱοϊοσίουϑ Ομυτοῦ. Τὴ ΒΚγϑὶ βϑοϊίοη ἰβ Δ θα ργϑβδίγθ 
ἰγρα οὗ 186 Ταϊηυᾶ δηὰ 118 δι ρρογίοσγβ, οὔ ψυδαΐβτη 
ΒΌΘΚοΙ ἴῃ ἀοσοοὶϊ, ΘΙΩΡΙοΟγοα ἴῃ ζι11}16 οπάθανψοσε, δὰ 
ΤΑ κίτσ ΘΟΙΏΤΩΟΏ σδ86 ΜΠ οι ϑηάοσα : Ὑ 116 ὑπ6 
Βοοομα ἷἰβ 8 ἴγρθ οὗ 86 ὐδΒροὶ δηὰ ἰδ6 του] οου» 
αυογίησ ΟΒυΓΟἢ, 

Ετοῖὰ 186 ὈΓΟΥΠῪ δηὰ οἱονδαίθα Ἴοοηοορίίοῃ ἰδμδὲ 
Θδαγδοίογῖζθ ἴ[Π6 δοοουηῖ σίτοη ΌΥ ΜΔ ΠΟΥ, πὸ τουδὶ 
ὀχροοί, ΒΟΥΤΘΥΟΣ, ΒΟΥ͂ΘΓΆΙ Ἰπδοουγδοῖθδβ, Ηρῆσο ἰξ ἷ8 
(μαι ἰμ6 ἵπο γτορογίβ Ὀσουρίς ὈΥ ἴῃ6 ἸΤΟΙΏΘΏ ΔΘ ὙΟΥ͂ΘΣ 
ἰηΐο ΟὯΘ:; δηὰ ἴδ Ββοοομα γἱβίοη οἵ Β6ΘῚ ὈΥ͂ 
ΜΑΤΥ Μαράδιοπο, 5 υπἰἰοὰ πὶ {.|ὸ ἤἄτβι, το 1ἰἢ9 
οἶδα πουλθῃ μδὰ Ὀο6] ἃ, ΤὮ6 ΒδΙμθ 8 10:6 6886 ΓΘ- 
βανάϊηρ (6 ἵπτο αἰδεϊποὶ δρρϑάσαηοοδ οὗ Ὁ γὶβὶ ἰὸ [89 
ποθ, Μία ΠΟΥ ἀρτοοθ πὴ Φολη ἴῃ ποῖ δία 
τῃδι 186 ἀοδίσι οὗὨ [86 ποϊηθῃ ΜΔΒ ἴ0 δηοΐηϊ ἴ86 ἴ,0 
ΤῊΐβ οὐΐβδίου 8 ῬγΟΌΔΟΪ, ἱπιθηϊίοθδὶ, ὕπάουδυ 
οὐϊγ, (Π6 οϑἰθηβὶ Ὁ]6 οὈ͵θοὶ οὗ [86 Ὑγοσαθῃ νγὰ8 ἰ0 δῃοίτς 
ΟἸγβὲΒ ὈΟΔΥ; Ὀυΐ, δῇ [Π8 ΒΑΠιΘ ἐΐπλ6, ἃ Ὠἰρθοσ σλῸ- 
το, οὗ ποι (ΒΟΥ τοσο ἰμοσωβοῖτοδ Ὀὰϊ ἀδγκ]γ οοΣ»- 



δ42 ΤῊΕΒ ΟΟΙΡΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΚΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΤΗΕΥ. 

βοίουκ, ἄτονα ἱποῖὰ ἰο ἴπ6 ζταγο,---ἰθ κοστ οὗ ΒΟΡ6, 
ἐμαὶ ΨΦ6808 ν}}} ατίβα, τὶς Ηΐ8 Ῥγοσοΐβοθ ὩΘΟΘΕΒΑΓΙΪΥ 
ργοάυοοά. ΤΉΪ8 βυρροεκίου καί ἢΒ δόμα στουηὰ ἔγοσα 
(6 ἔγοα, σοῃογαὶ δοοουῃῦ, ἰουηα ἴῃ Μαϊον δηὰ ΨοΠη, 
οτοϊἰπρ 68. ἰΒ6Υ ἀο Δ}} τηρηϊίοη οὗ ἴπΠ0 ἃποἰπιΐηρ, 
ὝΒοη ἀρα]ηρ τῖϊὰ ἴπ6 Βοὶ ιηδηϊ δία ἰοη οὗ “6818 
ὍΡΟΙ ἰῃ6 τηουπίδίη, ΘΓ ἴθοΓα ΕΓΟ ΤΏΟΤΟ ἰἤδῃ ὅνο 
Βυπάτοα Ὀο]ονοτΒ πιϊποβδίηρ Ηΐβ ρἴογγ, Μαίίμον 
τα ῃ (1008 ΟὨΪΥ͂ {86 ΕἸονθη, Ὀθοδυβα ἰὰ γγαϑ ἩΪ8 ἰπίθῃ- 
(ἴοῃ ἴο ςοποϊυάοα δἰ8 ο8Ρ61 ψ} 1 ἰἢ6. δροβίο!ο δοτὰ- 
ΤΩ βΒοῃ Ὑ Ὡ]σἢ [86 ὨΟΑΥΘΏΪΥ Κίηρ᾽ ἰββδυοὰ ἰο ἴῃ ποεὶά, 
Ρυϊάηρ ἰδ τὶ ἱπίο {86 δπὰβ οὗ Ηἰβ Αροβί!εβ, δπὰ 
808} 1ηρ ἰδ απὸ ἴμοτὰ ἢ Η 8 Ῥγοσαΐϑα. 

ΤῊΘ ἱππΑΡΊΠΑΓΥ δπα τοδὶ αἰ δογθηοοβ Ὀοί ποθ (ἢ6 
ψδιϊουβ δοσοιηΐίβ οὗ (ῃ6 οἰγουμηδίδημοςοβ οὗ ΟἸγβὶ Β 
ΓΟΒΌΙΤΟΟ Ιου. ἰουπὰ ἴῃ ἰπ6 [ΟΣ ΟΟΒρ6|8, αν ὈσΘΏ 
Ροϊπίθα ουὖἱ ὈΥ͂ (6 Ὑ οΟἸοποῦ [6] ΕἸαρτηοσηίδὶ [Ἐεἰ- 
ΤΩ8ΙῸ5], απὰ οχαρρογαίοά Ὀογοπα 411] [6 1᾿π|118 οἵ 
υἱδίοτ! 8] ̓πιβιϊοα Ὁ. ίγδυβδ, 88 1 (ΠΟΥ͂ ΤΟΓῸ 88 ΣΊΔΗΥ 
στ σοῦ Ο]40]60 οομ γϑαϊοίΐοηβ, ΑΒ. ορροΒβρά. ἰο ἢὶβ 
σον β, οοηϑα]ῖ, ἴῃ δααϊίοα ἴο ἐπ6 οἱάον Βδστηοηϊϑίβ, 
ΤΉΟᾺΤΟΚ ὑροὰ οολπ; Ἦσο, Οταολέεπ, ἱΐ, Ρ. 210: 
Ὗ. ΗΟΣΥΜΑΝΝ, ἢ. 408 δ' : ΝΈΑΝΡΕΕ, 719}6 ὁ. Ολτγίεί͵ 
Ρ. 111. ΕΒΕΛΆΡ, Ογεοῖδηι ΟἿ ἐλ6 Οοδρεὶ Ἡϊδίονν, Ὁ. 
112 ΠΑ βδογὶ γοϑυτό οὗ [Π6 τηοϑὶ βιίσὶκΐηρ αἰ δοτ- 
ΘΠΟΘΒ Ὑ1}1 6 ξουπὰ ἰῃ τκ ΥΥΕΤΤΕ᾿ Β ΟὈΙΩΙΩΘΠΙΔΓΥ ΟὉ 
Ζλ.αἰίλειο, Ὁ. 344 

Οπ6 οὗ (6 πιοϑὲ ἱτηρογίδηϊ αἰ ΓΘ οΒ ΞΘ ΓΔῸΒ8 
Βδηάὰβ ἰπ (15, (δι ΨΦ6608 Θογασηδηβ (Π6 ἀἰβοῖρ]6β, δο- 
οογαϊΐηρς ἴο Μαϊοῦ μα Μαγκ, ἰὸ ρὸ ἰηίο (1411}16 6 ἴἰὸ 
866 ϊτα ; πῃ 16 Πα τοργοβοηίβ Ηἰΐπὶ 88 ἰββυΐπρ (86 
σοιητηδηπὰ ἠοὺ ἰο ἀοραγί ἔγτοτῃ “Θγβα θη {1}} (Π6Υ 
Βῃουὰ Ὀ6 σίἤοα ν ἢ Ῥόσγοσ ἔτΌτω οἡ Ὠἰρῃ. Βαὶ {18 
δ ΤΏΘΡΕΙΥ 8 Δρρδγοηΐ δου γδαϊοίίοη, Ξίγαυδβ Πα8 
ονουϊοοκοα {86 το] βίδία οὐ τηδίζοσβ, δηἀ ἢδ8 αυϊίθ 
ἴογζοίίοῃ ἰἢ6 το δ οὴΒ ἷἱπ ΜΠ ]Οἢ (Δ) }] 64 τ᾽ βίου 
βἰοοὰ ἰο 186 Δεν 8} ἔραϑίϑ οὗ 16 ῬΆΒΒΟΥΟΣ δῃὰ οὗ 
Ῥοηπίοοσοϑί. ὙΒΘα ΦΨ68ι8 Δα τίβθη, (6 Ῥβεβοτοῦ 
ΜᾺ Δἰτηοβὺ δἱ δ οῃα. Φ68118 τούθαὶοα Ηϊπ,86 17, ἰΐ ἰ8 
ὑσππιο, δὺ (Πὰὺ {ἰπ|0ὸ ἀπὰ ρῥΐδοα ἴο {π6 ΕἸθνθη: θυ δ 
ἀοἸαγοα ἨΪΐ8 ΔΡΡΘΆΓΑΠΟΘ ΤΟ ἰὄᾳ6 ΟὨυΓΟἢ ὑπ} Ηδ δ- 
τἰνοὰ ἴῃ (ἀ4}1166, ραυὶγ Ὀδοδυδο Ηδ πίβῃοα ηοῦ ἰὸ ὁχ- 
Ῥοβα {ποῖ ἰὸ [86 ρῥεογβθουίίοι οὗἨ ἴπ6 ὨἱΘΓΆΤΟΩΥ ἴῃ 
ΨοΓΌΒΔ] Θὰ ἴῃ {μοῖρ γουὴρ δι (ἢ πῃ ὑμ6 τοθυστθοίου," 
ΡΑΓΠΥ Ὀδοαυδα Ηδ τϊβῃθαὰ ἰο τολονο ἔγοτα {86 αἰβοὶ- 
168 ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ἰάθ8 οὗὨ ΗΒ τηδηϊ ϑϑίδίίου Ὀσΐπρ' ποοθββατὶ- 
Υ σομποοῖρα πῃ (86 οἷά ἰοηρὶο. Βαϊ ἰΐ ΤὩΔῪ Ὀ6 
ΘΔ ϑ1}1γ οοποοϊγοα ἐμαὶ ἰδ ἀἰβοῖρ]68 που]ὰ ποὶ ᾿Ἰσηὶγ 
ἰθᾶνο (Π6 ΒΟ6η6 ὙΠΘΓΟ Ψ6818 δὰ βσβίὶ τουοδ]οὰ Ηϊΐτ- 
86] ἢ, παι οὶ Υ, ΨΘγυββίοτα ; δηὰ ὑπαὶ 118 δυρροδίεΐοι ἰβ 
σὰς, 18. ῥγουοὰ ὉΥ ἴπ6 ἔλοϊ, (μᾶὲὶ ἐπον ἰαγτίοα 8.}}} 
ἴπο ἀΔΥΒ δἴθον {π6 οἷοβα οὗ πὸ Ῥϑββουοσγ (τ οἢ ἰαβί- 
δὰ ἃ ψ}016 66 τ) ἴον ἴΠ6 βαῖκθ οὗ ἸΒοσαδδ, ὙΠῸ 81}}} 
ἀουδύοα, ἀπ τη ΔΗΥ͂ Οἰ 6 ΓΒ οὗἩ [86 ἰάγῦροσ οἶγοὶα οὔ ἀΐ8- 
αἷρίοβ, ΏΟ. ῬΡγοΌΔΟΙΥ ἀουθιοα τὶ ἶπὶ [οοτὰρ. οὮ. 
ΧΧΥΪΙ, 17]. Οὐ {88 δοοουπῖ, (86 οοτητηαπὰ οὗ ἴδ 
Ἰ,οτὰ οοσμθβ, θη)οϊηίησ ἐμὰ 10 Ῥγθρᾶγο ἴον ἐμοὶν ἀθ- 
Ῥαγίυτο. Βεβίάθβ, βοῖηβ οὗ ἰπ6 αἰϊδοὶρ]οβ τοαυϊγοὰ 
ΒΟΙΏΘ {ἰπ6 0 ῬΓΘΡΑΙῸ ἱμοιηβοῖνοβ [ῸΓ (ἢ 6 ἸΟΥ͂ οὗ 866- 
ἴῃς Βΐπτι,---οϑρθοΐα!]Υ 16 τοῖον οὗ Φοβυβ. Ασοογά- 
ἱηρὶν, δῇον (ἐμαὶ {μ6 γ Ὀδοδῖαθ οομνϊπορὰ οὗἩ {86 οοῖ- 
ἰαϊμπίγ οἵ Ηΐβ γϑβυστθοίίομ, ἱΠΟΥ τοϊυσηθα Πομπιοιατά, 
δοοογαϊηρ ἰο ἰπεὶν ο]ὰ ἔοϑίνο μα 18. Αἱ {86 ὑππα οὗ 

᾿ πΕε σι Ξαείεν-ἰλ, Οεἰεγσίατιδα, πἸ ἢ 
ἙΔΙπΌ, οὐϊτίοη, [ἢ ἰῦ8 ὉΠΠΓΘΆΒΟΠΔΌ]Θ ορ 
Ἑαδίεν, τοπᾶάοτθ: Ῥαδδοτόγ ἰδ, νὈἸοἢ 16 Ὀαὰ ἘΠκῚ ἢ δηά 
ΘΟΒΥΘΥ͂Β Δ ἴΆ]66 ΤῊ ΘΒ ΠΣ ὈΥ̓͂ ΟὈ Πτοταῖίηρ ἴλ6 αἀἰδιϊηοιοη Ὅ6- 
ἔσθ ὅΠ6 ἰγρίοδὶ βῃδαον οἵὨ τ δον 5} ῬδδΟνῈΓ ππὰ ἴ}}6 
Βυὐδίδποο οὗ ἰδς ΟὨΥδΔῈ ΣΟΔΌΓΣΓγοοτ οη-ζοδίδ Ὁ ]9θ. 50 ζυγὸ σ 
Ὀοῖον τη Ἑάϊη. δα! ἰοὺ μδ5 Τακνοθογοοοσωγγῆοεα, Ῥαδι- 
οτογ-ἐ απδασίίοπα, 7 ἀκϑοῦδ»-λίδίονψ, διὰ εἰτα]δ ΘΑΥΥ 
φοσωρουπὰδ ἰο δυοίὰ βαφίεν.-- "Ὁ. Β. 

127. 
[9 ἴω ἔ|)6ὸ ἴδγιίη 

͵ 

ἐμ Αβοοπῃβίοῃ, βόνουον, οὐ ἰοταγὰ ἰδ6 ἐπὰ οἵ ἴδθ 
ΤΟΥ ἀαγα, {π6 ροτίοα ἴον χοΐπρς ὑρΡ ἴο ἰδ6 ἔδδδὶ οἵ 
Ῥεοηϊοοοθὶ νὰ8 δὲ δβαπὰ: δηὰ οὐ ἰδπὶ8 οοσδδβίουι ἰδὲῪ 
πογὸ ἱπάυοοσα, 1 του ἀρΡοδΡ, ὑο ἀδραγίὶ δὲ δὴ υη- 
Ὁ5ΌΔΙΙΥ ΘΑΥΪΥ ἀαῖο., ΤΏΘΓΟ 18 ὈΓΟΌΔΟΪΝ δ οοπποοῦοα 
Ὀούσγοοῃ (8. δα] ῦ ἀδραγίυσο διὰ ΟἸ σαὶ ΒΒ ἀρρϑδς 
Δ66 Ἢ Φαῖηοβ. (866. ἴῃς δυϊδοσ᾽β ζΖεῦδη “εευ, τι. 8, 
1161. 

ΤΏΟ αἰ δογοηοοθ, Βόσονον, Ὀοΐποθῃ ἰμ6 δοοουδίδ 
οὗ [86 τβὶ δῃῃουποοριηρηὶ οΟΥ̓Ἠ {86 τοβυστοσοίίοι, ἰουπὰ 
ἷπ (86 ἔουγ ΟὐΒροῖβ, ΔΘ δ ἱτηροτίδηξ ἰοδί ΠΟΙ͂, 
ΜΠ ΘῺ ΟΧΔΟΙΪΥ πεϊρηοά, ἴο ἐπα τας οὗὨ [86 ἱδίοτῦς οἵ 
(86. τοβυττοοϊίϊοῃ. [Ὁ 18 Ὡ0ὺ ἀουδὺ ΤΟΙ ΓΚ ΔΌ]6, (μὲ 
᾿Πτοτα], ΟΥ ὀχίογηδὶ, Ῥσγοίοςο ἸΚα οογίαἰπίν, εμου]ὰ Ὀθ 
ΔΩ ΙΡ, ΘΧΔΟΙΥ ἴῃ 1τῃ6 ρἷδοθ πόσα 186 Ομ πη πύδῃ 
ἴδ] βαοῖτβ δηὰ ἀοοβ δεῖ} βπάὰ τῃ6 Ὀσσίπηΐηρ οἵὗ 
{86 οοπῆβιτηδίίΐοῃ οὗ 4}1] 118 οογίαϊη δδα. δ, ἐτδὰ 
ΒοΓΟ, 18 ποὲ ἴοὸ Ὀ6 βυρρογίοαἀ προῦ ἴδ6 Ἰεἰΐοτ, Ὀπὶ Ὅροι 
(6 Βαϊ βίδῃςθ,---ὌΡΟΣ {16 ΤΟΔῚ οββεῆσο οὗ ἰῃ6 ἕδεία. 
ΤῊΪΒ οββϑῆσθ, [818 δρίσγίὶί, σΌσραθ οὔΐδ Πογὸ τηοδὶ ἀϊ - 
εἰποῖγ, ἀπ ͵β τηδηϊξραϊθα Ἔσδοῦυ τὰτουσὰ (δ ἀϊδοι- 
ΘΠΟ68 ἐδποιηβοῖνοβ, Ὀσοδυδβο (ἢ 686 δὰ ἰῃ6 ᾿ηἀϊορῦσῃςβ 
οὗἩἨ (86 Ἔχ γδογα ΠΥ οδὔθοὶ ργοἀπορα ὈΥ (ἢ τεξύστοο- 
(ἰοα ἀροῦ [86 Ὀαπὰ οὗἉ 186 ἀϊδεῖρὶοβ. Τα δυδηροῖοδὶ 
ΤΟΟΟΓΩΒ ρῖνο Π0 παγγαϊίοῃ οὗ [δοίδ, ΒΤ ΡΥ ἴοσ (116 Εβ κθὸ 
οὗἩ 186 ἰδοίβ, ἀπὰ δρδατὲ ἔγοιῃ ἰδεῖς οὔδοία : Ὀπὺὶ {ΠῸ} 
ῬΓοϑοηῦ 118 ἩΠῊ 6 Ὠἰβίογῃ, τβῖοἢ) 888 ἱπαϊνι ἀυδ)ισοά 
86} το ἴδ6 νἱον οὗ {Π6 Ενδηροῖβ. Απὰ Βοθθοο [89 
Ἐδβίοῦ ΟΘΟΌΣΤΟΩΘΟΒ 8ΓῸ Γοἰδίποα δηα τομοασβοὰ 88 
ΤΟΙΑΪΙΒΟΘΏΟΘΒ ΠΕΥ͂ΘΡ ἰ0 6 ἔογροϊίδῃ ; διὰ αἰδοτ δο- 
οογαϊηρ]ν, 885 [8 βἰδηα-ροϊηίβ οὗ 86 αἰβοῖρ]θβ ὑδυγ, 
δΔηα τοῦ ὈΓΟΒΟΙΥΘ 8 στοδὺ ἀσρτοο οὗ Βδσσλοηῦ. [Ιἢ {8 
ΨΑΥ͂ ἰ( ἷβ {πΠδὺ γα ΔΓ ἴἰο δχρ δίῃ {Π|6 γοιαδυκ δῦ] ἴω- 
αἰνίἀυ.8}1}:168 δηὰ γαγίδιϊοηβ ἴο Ὀ6 ουπὰ ἴῃ [86 80. 
σουπίβ οὗἩ ἴδ γοβυστθοίΐοη δηὰ πιδηϊβιδίξουβ οὗ ἴῃ6 
τίβοῃ ϑδυίουῦ  δῃηὰ ἴῃ ἴῃ686 δοσουῃῖδ 8. οοπίδἰηδα 
ἴον 41} {ἰπ|ὸ ἰῃ6 Ἰογουβ {τρῃὺ οὗ (86 ΟΠ τον, σαπκοὰ 
ὉΥ (86 ρτοαδὶ (ἰαἴπρβ οὗ (η6 γοδυττοοίΐου, «Γυϑὲ 83, ἴῃ 
ἃ [οβίϊνα πιοίεέο, (8 σοΐοοϑ δΓὸῸ ΔΡΡΑΓΘΏΠΥ͂ εἰπρὶηνσ ἴῃ 
σΟὨ ΙΒΙΟΠ, ΒΟΟΙΙΪΠΡῚΥ Βαραγαΐθ, πὰ σομπίγδαϊος 85ο- 
1Ππ6γ, τ Ὲ116 ἴῃ το] ν (ΠΟῪ 8Γ6 Ὀτὶμρῖπρ' ουὐ ομ6 ἰδοπιθ 
ἴῃ 8 ΕἸΡΊΟΡ δηὰ ΒΟΙΪΘΡ ΠΑΙΤΩΟΏΥ : 80 5 10 μεσ, Το 
016 ΕΑβίου ῃἰβίοσυ, νι} 18 σταπὰ ὑπ: γ, ταϑοίβ, τῆ δα 
811 τὴς ἀἰδογοηΐ δοοουμβ ἃΣῈ σοσηἷποα, [86 ογα ἴῃ δἱ] 
118 οἸΘΑΥ688 δηὰ αἰβιϊποίποαβ. ΤῊΘ ΒΏσσο ἴ0 6δοὺ 
οὗ ἴῃ6 δβροτηΐηρσ σοπίγδ οἰ 008 15 ἴ0 Ὀ6 ἑουπὰ ἰπ. [06 
ογρδηΐσ οοῃβίσυοὔοη Ἡδοδ ἢ᾽88 δεθὰ αδἰϊειαρίρα 
ΒΔΌΟΤΘΟ. 

Γ᾿ ΤΈΚΑΤΟΚΕ.-ὐϑόο  ΊΚΕΕ : Παπαδιοὶ ἀδν 
1ηϊεγαίων, ἷ. Ὁ. 291. ὈΑΝΖ: ζμϊυεγεαί. ΣΟ 
Ρ. 91; ϑερρίεπιθδηίε, Ὁ. 11 ; Οὔδοηςσι,: Ῥὸπ ἄπ Β.- 
ιοείδογι ΤΡ αἷς υηείεγδιςολξεὶξ ἀεν πιενιδολϊέἑολεοι, βϑεῖο 
ἐπὶ 1 λολίδ ἀδν δρεειαϊίυεπ Ῥλεϊοεομλὶὲς, 1886 (ξε6 τ09 
Ῥγοίδοο); ΠΟΕΡΕΒ: 126 “εδιι ἐπ εἱίαπι νεάμ, ὕει. 
1841; ΒΕΙΟῊΗ: 22ὲ6 ἀπ εγείολεπσ “ζεει Ολνί αἷε 
ἩΗεϊειλαίδαοῖε, 1846; ΗλΕΒΕ: 2α8 Ζεδοπ δὲ τεν- 
ἀἰἀγίοη Ἐν ὅβεγβ ἐπὶ Ηϊπιπιεῖ παοὶ ἄτη εἴσποη Αἰξερτῶ. 
ἐλέη ἀε8 Ἡεγτηι, εἰπ Βεώτγασ σιν δίδίἰδελεπ ΤΆλεοίοσὶ 
[μεἰρσὶρ, 1864: Ἢ. Ε΄ ΒΕΒΒΕκ: }ὲ6 7σίάεπε- 
ἩενΥϊολλοεσεβοϊολία παοῦ ἀεπ 4 Ἐταησείδείεη ἐκ 
Βιδεϊείισιάεν ΚΡ αἷδ Οεπιείπάε βοοοδὰ 
Ῥατὶ: 2)[[ὲἐ6 Πεγγ ολξεϊσεξολίολία, 41} οἀ,, Ηδ]]ο, 
1867: ομβάρεε: 2 εν Μεγ Δ ἀεε ἀν γεγείαπάοπει 
γι ἀεπ ϑδειπεπ, 7 7 «Βείγαελίιιπισεπ, ΚΊεὶ, 1851. 
ΤῊΘ ατίϊοϊο, “μγεγδίελεπσ, ὉΥ Κυϊκο, ἴῃ ΒΈΚΖΟΟΒ 
ἈΚοαϊ-Ἐπουκίορἀαϊο [νοὶ]. 1. Ὁ. 692 68 Ατησηρ Επρ- 
8} ποτκϑθ τὸ Γοΐο ἰο᾿ ΒΟΒΙΝΒΟΝ: ἤαγτποκν, εθὰ 
ΑΝΡΕΕῪΒ: 7176 οὗΓὙἍ ον 7 ογά, Ὁ. δ10 δ᾽ --Ῥ 5. 

Ἑαδίοεν (Οεττωδη, Οείθν).---Ἐηθ πᾶῖθθ. “ΤῊΘ 
ταοπ τ οὗ ΑΥτῖ! 18 οδ]οὰ, ὉΡ ἰο 1818 ἀδγ, Ἐδδίοι- 
τοί (Οδέεγγποπαί) ; δηὰ 88 ϑαυὶν δἂ8 Ἐρτηματίὶ πὰ 
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βηυὰ Οείεγηιαποίλ. ἸΏΘ6 ΒΟΥ ζδβίδ]6 οὗ (86 ΟἸγίβ- 
ὕδηβ, ποθ 18 οοἰοὈγαιθα ΦΘΏΘΓΑΙΥ ἴῃ Αρτίϊ, οὐ ἴο- 
ναγὰ ἴη6 οΪο86 οὗ Ματγοῦ, θθδγβ, ἰὰ {86 οἰ ἀοβὲ γοιηδίῃηβ 
οἵ ἴδ ᾿οΪὰ Ηϊρἢ ἰοστωδη ἀϊδιθοῖ, 6 Ὥᾶσαθ ὀξίανά ; 

ὭΘΓΑΙΙΥ ἰδ6 Ὀ]0γΑ] ἴοττη 15 ἑουῃ, Ὀθοδῦϑθ ὑΐὸ 
ἰοτ- γα ΟΓΟ Οὐβοσνοᾶ, Τῆι ΐβ ὀδίαγά τουδὶ, {1|κ 

(δ6 Αὐρϊοϑόαχοη άείγο, Ὦδνα ὍΘΘὰ ἰἢὯ6 ΠδΠῚ6 [ὉΓ 
ΒΟΙΔ6 ΒΌΡΟΓΙΟΡ Ὀσίηρ ΔΙροηρ [86 Βοαίμοη, τ ΟΒ6 ποτ- 
ΒΕΐρ δα βίγιοὶς 118 τοοίβ Β0 ἀθθῃ, ἴδπαὶ ἰδ 6 ὩδΠ)6 γἃ8 
τοϊδϊποὰ δηὰ δρρ]οὰ ἰο οῃ6 οὗ 186 οἰϊοῦ ζοϑίϊνα !β οὗ 
1.0 Ομ τ βιϊδη γοᾶγ. Α]1] ουῦ ποὶρῃ θοτίηρ ὩδίϊΟΩΒ 
ἮὮδλνο τοϊδίποα 106 Ὡδῖλθ αδοδα; ὄυθῃ ὉὈΠ81]48 [88 
»αδζα, ποὶ ατδίγο, ΔΙ ΠΟ ἢ6 ταυδὲ αν Ὀθθῃ ἴδ- 
ΤΟΙ αν τὶ ἢ (ἢ 6 ἰοῦ, ΘΧΔΟΙΪΥ͂ 88 (86 ΠΟΥΓΓΒΘΤΏ ἰδηρτδρεβ 
ἰηίγοάυπος τ άδχζὶδ (ἀνθ 88), ραδά, δὰ [86 δηΙΒΒ 
»ααεζε. 6 οἷά ΗἸἰρῃ Οἰοττδῃ δάνογρ ὀδίαν ἱπάϊ- 
οαΐδϑ ἴῃ6 δαδέ ; Β0 ἴῃ οἷά ΝΌΟΙΒΟ αἰδίγ, ῬΡΓΟΌΔΟΌΪ (86 
Απρίο-ϑαχοη δάδίοῦ, αοἰμίο αμδί. [Ιπ ἐπα 1,διΐῃ 
τοησασ, [86 αυϊῖο ἸΙἀσηίοαὶ αιεϑέδ»᾽ ἰηἀϊοαύθα {πΠ6 βουΐδ, 
ἴῃ ἰ)6 Σάκα, ἃ τραΐο Ὀσίηρ, ἃ βρίγὶς οὗ Ἰίρμι, ὈΘΔΓΒ 
[860 πδὴθ “«4μϑέγὲ ; ἩΔ116 ἴ86 Ηἰρῖ Οοττοδὴ δηὰ 
ϑαχου βίοτη ᾶῦθ ἔοττωϑὰ Ὀυὺ οπο Οδίαγα.---- Οκίαγα, 
αείγε, ΤΟΔῪ ΔΟΘΟΓΪΡῚΥ πανο Ὀθοὴ ἴπ6 σοὰ οὗ [Π6 
Ὀοδσηϊηρ τη ογΐπρ, οὗ [86 τἰβίηρ Ἰραϊ, ἃ ᾿ογία!, Ὁ]688- 
Ἰηρ-Ὀτησίπσ ΔΡΡΘΆΓΆΠΟΘ, τΟ086 οοῃοορίϊοῃ. οουϊά 
ΘΑΒΙΪΥ Ὀ6 οἰμρΙογοὰ ἰο ἀοβί σιαῖθ [86 Τοβυσγθοίου-[65- 

, ἦναι οὗ ἰδ Ομ τβιίδη ΒΒ ἀοὰ, Φογουβ ὈΟΒΗ͂ΤΟΒ ΘΓ 
Ἰὐπα]οα δἱ Εδβίογ; δηά, δοοογαϊῃρ ἰὸ ἰῃ6 τγί Ἰοης 
Ὀοϊϊονοα ὈΥ {86 ΡΘΟΡΙΘ6, ἴ86 Βὺυλ τηδάθ, ΘΑΥΥ ὕὉΡΟΣ (δ6 
ΣΟΙ ΐησ οὗ [06 Βιβὲ Ἐδβίογ δύ, ἰθγθθ Βρυϊη 8 [ῸΓ 
0γ,-ἃ ἔδϑιῖνα ἄδποο οὗ ρ᾽δάῃθββ" ΦΨΦΆΟΟῸΒ ΟΕΙΜΜ, 
σιμέβολε δίγιλοϊοσιε, Ρ. 241. 80 αἷ8δο Βερα ΥΕΝ., 

6 οηι γαϊδίοηά: “Α ἀδα ἐἰΐογωηι (υσίεγιρη Α4π- 
φσίογμπι Ἐοείγθ νοοαδαΐωγ.") ΤΈ6 οὗδδΡ οσρίδηδ- 
(ἴομ, μο]α ἴο ὉΥ͂ ΤΩΒΏΥ, ἰμαὺ ἰἢ. 8 ΠδΙΏ6 ΘΟΙΔ6Β ἔγομχ ἰδ} 6 
Θοτταδηΐο μγδίαμ, :ΞΞ 0 γὲϑε, ταδὶ γἱοϊὰ ὑο 118 Ὠϊβύο- 
τὶ δ] οἰγτλοϊοργυ. ΤΏ ΒἰγΆ]Ατ οὗ αμδίδῃ᾽, σζῸ68 ΠΟ 
ξαγίμποῦ (88 [6 Τηοῖθ βουπᾶ-. Ὀσΐ, οἡ (δ8 ΟΥΟΡ 
Βαμα, ἰἢο αὐτο κ Ὡδῖὴθ [ῸΓ ἰῃ6 τηοτηΐηρ-τοα, απὰ ἴον 
16 οαϑί, ἠώς, Ποτῖο ἀώς, ΠΟΙ. αὐώ ς, ἰβα, ἴο ὈΘ6 
σοππηροιοαᾶ, ΤἼ ἐγαηβέθγοποθ οὗἨ (Π6 Ὠθδῖθθη Ὡᾶτηθ 
8 οχρ αἰηθαὰ ὈΥ ἴδ6 ἔδοι, (μαὐ ἃ ρορυϊδῦ ἔθδβίλναὶ γγα8 
αὐἰιοὰ πιὰ [86 ἀΔΥ οὗ ἰδο ροὰ οἵ ᾿ἰἴσῃῃξ διδοὺς {ππ6 
Βοδίμοι, 68 τὶ ἰῃ6 οοΙο ταϊίοῃ οὗ ἰδ ταϑυστϑοίίΐου 
διηοηρ ἴλ6 Ο τ βιίδη8. ΤΏ »οορἶδ᾽ 8 ἰδβναὶ, ποῖ ἐπὶ 
οΥὗἨ [86 σοά, γγὰ8 ἰγαμβέοστοα, 10 ὈθοδΙηΘ 8 οἰ γβιίδη- 
ἰζοὰ παϊομδὶ ζοβιϊναὶ, τοϊδἰηΐηρσ [86 οΟ]ἃ πηι; δηὰ 
ἐιΐβ οσσαγτοῦ 411 [86 τόσο οδϑίϊγ, Ὀθοδῦβο {ΠΠ6 ΠΔ116 
εἰ κυϊδοά ταίμονρ ἃ τοι χίουβ ρμογβοηιβοδίοη ἰθδὴ ἃ 

οἰΐεῦ αἀἰντηἱγ οὗἨὨ μοι μοηΐδτη, δὰ [86 οοἸοταϊΐου οὗ 
[8:6 πδιῖθ Βυτα ο]]ζοὰ {ὉΠ} 86 ΟὨτίβιϊαπ ΠΟΥ ἀδγ. 
ϑυδὶ 458 186 ἤεβί:ναὶ οὗ (86 τοϊυγηΐηρ (ποαπαμοτθα) 
ΒΌΏ, 89 ἃ [οβεϊνα] οὗ ΟΥ̓́, ὈδοΔΙη6 υπϊῖοα ἴῃ Βυτηθο ] 10 
ἱπροτὶ νὰ [86 ΟἸγβδη ἐοδϑιϊναὶ οὐἨ ΟἸ τ βίσηδβ, 80 
186 ἔαβιϊναι οἵ [86 Βρτΐῃρ βυπ, δῃὰ οὐ ἐμὲ ᾿ξ γαυρῃὶ 
τηογηΐηρ ρον, οογλίπρ' ον ἴῃ δρτγίηρ ουὐ ἔγοτῃ 186 
ΠΟΥ Βίουταβ, ὈΘΟΒΤΩΘ ἃ ΒΥΤΩΌΟΪΙ 6 οοἰοτϑίΐοη οὗἩ ἴδ 
Βρί γι] Εδβίονς ὅυπ, Μη] οἢ τοδο ουΐ οὗἩ [86 πἰραῖ οὗὨ 
1:6 ἔπεχε: 

Ὧ0 ΑΔΥ͂ οὗἨ ργορδγαίΐοῃ [ἴῸΓ (86 Εἰδϑβίον ἐθβίϊ ναὶ 
ἴπ 1Π6 δποῖθηϊ ΟἸυγοἢ γ͵ὰ8 186 στοαὶ οὗ βδογεὰ 5ΞΞ6Ὁ- 
θαῖῃ (ϑαδδαίμγη πιαρφηῖθι), ἀμ ττὰβ οὐϑογυνοὰ 88 ἃ 
ΘΏΘΓΑΙ ἴαβί. ΤΏ ἀογῃοοι οὗ (δύ ἀδν γγὰ8 ἃ ροτὶοὰ 
ΟΥ ἃ βθηργαὶ δατηϊηϊβίσαϊϊοη οὐὗἨ Ὀδρίϊεπι. [ἢ 188 
ονρηΐηρ ὕθ 6 ΓΘ γγὙὲ8 δὴ ᾿ἰΠυτυϊ πίοι ἰῃ (Π6 ἸΟΊΤΩΒ : δηᾶ 
{π6 ΕΟΩ δββο ]θὰ ἔὸγ ἰμ6 Εδϑίου υἱρὶ!β 
(παννυχίδ ε:), δΔῃα 1.686 Ἰαϑίοὰ {}}} Εἰαδίοτ τηοσπίηρ. 
ὕροιυ Εαδβίοσ δυηᾶδγ (τὸ πάσχα, κυριακὴ μεγά- 
λη), ἰδ6 ΟὨ τ Δη8 ργοοὺθα Ο6 ἁποῖποῦ πὶ ταυΐϊυδὶ 
Ὀ]ΟΒΒΙΏΡΒ; δῃὰ ὑπ6 ΑΔΥ γγὰβ βίριδσοὰ ὈΥ πότκβ οὗἁ 
ὈΘΏΘΡΟΪΘμΟΘ δηᾶ ομασῖγ. Εὐαβίοῦ ΜΟΠΩ͂ΔΥ γγδ8 ἰὴ9 
Βθοομα ΟΟἸΘΌταΙ ΟΠ, 88 86 οβίνα οἵ ὑμοῖγ ἀπροαὶϊαῦ- 
ἱηρ ὈοΙΙοΥ ἴῃ [86 τοϑυγγθσίΐοη ; Ὀὰΐ ἴΠ6 Εἰαβίον ΠΟΙγ- 
ἄδγβ, ἰὰ (ῃ6 πιάθῦ 86:86, ἀἰά ποῦ οοποϊαὰο {11} {86 
ποχῦ βαπααγ (]οηιϊπῖοα ἐπ αἰδὲδ), “ ὨΪΟΝ ἀοτνοα ἐἰ8 
ΠΆΤΩΘ ἴσου 16 ουδίοτα οὗὨ Ἰοδάϊπρ {πο86 πῆοὸ δὰ 
Ὀθοῃ Ὀαριϊζοαὰ ἰηίο ἴπ6 οὔυγος ἴῃ {πεῖν 16 ὈΔΡ- 
εἰδυλαὶ ραττηθηΐθ. Α πον Ραγὶ οὗ [86 δηϊτνο χυϊπαυδ- 
ξοδβίσαδὶ ἔδϑεϊναὶ Ῥορδῃ τὴ Αβοοθηῃβίοη ἥυπάδγ, δπὰ 
οἰοβοὰ τι ἰ(ἢ6 ραβδὶ οὗἩ Ῥοηϊδοοβί, τὶ οἢ γοβοι]οὰ 
186 Επδίον ξοβεναὶ.---Ὄροῃ (ῃ6 Εδϑίον ξοβιῖναὶ ( Οδβίεγ.- 
,7εεἢ, Θοταρατθ ΕΒ. ΤΒΑῦΒΒ : ἢ" 2). ευαπσ. Κιγολεη- 
2αλν, Ρ. 218: ΒΟΒΕΙΤΑΘΟ: αὶ δυαπρ. ᾿Αἰρολοηλαλι, 
1, ν. 1656. βίγαυββ: “ΤΏ Εαβίον ἐοβιϊναὶ ἰ8 [89 
οἰϊοῖ Ομγἰβιΐίδη ἐρβίϊναὶ. [1 18 ἡοὺ ΒΙΏΡΙΥ οἰϊοῖ ἔδαδί, 
Ὀυΐ ἐλ6 7εαδί, οοτοΐης τουπὰ ἰῃ ἰΐ8 [1}] σἸΟΥΥ ὈὰΓ ὁπο9 
ἴπ 186 γοδν, Ὀὰϊ γοῖ δρρϑαγίηρ ἴῃ ΒΟΙ.Θ ἔοττῃ ἴῃ 4]} 
186 ΟἾΒΘΡ ΠΟΙ ἀδΔΥ8, δηἃ οοηβεϊυιίερ ὑμοὶν βδογρά- 
Ὥ6Β8. ΕὝΘΓΥ ὨΟΪΥΟΔΥ͂, γοδ, ΟΥ̓́Θ ΟΥΟΓῪ ϑυηάδν, 88 
οΔ]]ο ἃ ἴον (Π18 γεᾶβοῃ αὐεδ ραδολαϊδξδ. ἘϊΑΒΊΟΓ 18. 109 
ογὶρίπαὶ ἴεβῖναὶ ἱπ [86 τροβὺ οι ρτοθηβῖνο ΒΘΏΒΘ. 
ΝὸῸ οὔθ οδῃ ἰδ} πῆθη [86 ἔδβιλναὶ ἀγοβα: ἰζ ἈσΟδ6 
ΜΠ ἴ[86 ΟΒυτοῦ, δπὰ ἰ86 ΟΒυγοὶ τὴ ἰν.᾽ 

Ὁ [Ὁουτὶ ῬΤΟΔΟΌΟΥ δοὰ Ῥσούδβδου οὗ ρυδοις δὶ ἐΠΘΟΙΟΑΎ [ἢ 
[86 ππί νοσπ Υ οὗ Βαγιίη, ἀἰοὰ 1δ62, ἃ τηδὴ οἵ δ᾽ ἱοροίῃον ἀϊ ἔὌιεῖ- 
ΤΩ ἔγοια ἰδ Ὡδιθόθακο οἵ Ζ6δ6)}) δι, ποιογίο!".--Ὁ 

ΕἸΙΕΞΤ ΒΕΟΘΟΤΙΟΝ, 

ΦἨῊ ἈΝΘΕΙ͂, ΕΒΟΜ ΒΕΑΥ͂ΕΝ ΑΝῸ ΤῊΝ ἙΑΙΤΗΕΌΙ, ΤΟΜΕΝ. ΤῊΝ ΕΙΞῈΝ ΒΑΥΙΟΌΒ ΑΝ 
ΤῊΝ ΒΑΙΤΗΕΌΣ, ΌΟΜΕΝ. ΤῊΝ ΜΨΑΤΟΒΎΟΒΌ: ΟΙΝΤΟ ΘΟΑΙΕΕ:" 

Ομάρτεε ΧΧΎΥΠΙ. 1-10. 

(Μακ χυὶϊ. 1-11; κο χχίν, 1-22: ΦόΒη χσ. 1--18.} 

1 [πί|ὴ6 ομᾶ οὗἁὨ [}9 [ οπίβ}} βαΌραι ἢ} [ΝΟ ἴον ὑη6 βδΌθαιῃ, ὀψὲ τῶν σαββάτων],ἷ 88 
δ Ῥορδη ἰο ἄδνγῃ ἰονγαγα (6 βγϑὶ αν οὗὁὨ (μθ [{ε8.4}] τυ ϑοῖὶς [εἰς μίαν σαββάτων, ἑ. ὁ., ἰμο 

Οπτδἐϊαα ϑαηπάαγ]ὔ,3) οαὴθ ΜΑΙΥ͂ Μαράδιθπθ δπὰ ἰμθ οἴμε ΜΑΥΥ ἴἰο 866 886 ββρῃ]ο δ. 
2 Απᾶ, Ὀ6Βο]4, {0876 νγᾶ8 ἃ ρτϑδὺ θαγίβαυδκα: ὸσ [86 [8] ἀπρεὶ οὗ {11 Ἰιογτα ἢ ἀδβοθμάϑὰ 



δ44 ΤῈΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΒΥ͂. 

8 ἴτοτῃ ἢθανϑθῃ, δῃᾶ σϑπιθ δηὰ σο]οὰ Ὀδοῖὶς (ῃ6 βίοῃθδ ἔσοτῃ 86 ἀοου," δηᾶ βαὶ Ὅρος ἰδ. Ηνΐ 
4 σουπίθηϑηοθ γ88 ᾿κὸ Πρ αἰ ηϊηρ, ἀπ ᾿Ϊ8 γϑὶπηθηῦ ἩὙΒ16᾽ 88 5Π0Ὺ : Απαὰ [ΟΓ [ϑϑδυ οὗ Μ᾿ πὶ 
δ 180 Κοοροῖβ ἀϊὰ βι)ακα, ἀπά Ὀθοδῖηθ 88 ἀθδὰ πιῆ. ΑἈπὰ {86 ΔηῃρῸ] δηβιγεγεα δηὰ βϑὰ 

υπΐο [86 ψοπλθη, ΕΘΔΓ ποῦ γα: [ὉΓ1 ΚΗΟῪ (μδΐ γ6 Β66Κ 6508, ψ] θὰ [γ 80] ττὰβ ογυσιβεά, 
Ηο ᾿8 ποὺ βοῦθ: ἴου ἢ 18 σίβθῃ, 88 ἢ6 βδϊ4ά. (ὐθπηθ, 866 {π6 ρ͵]δοθ ψἤθγ 86 ]ωογὰ ἰδ. 
Απάὰ ρὸ αυϊοκὶν, δηὰ (6}} ἢ18 ἀἸβορ] 65. {πὸ Ἠ6 18 στΊβθῃ ἴστοπι ἴΠ6 ἀ68α ; δηὰ, Ὀ6})ο)ά, ἢ8 
ἐοοιἢ Ὀοίοτα γουῦ ἰπίο (18}118668; {μ6γθ 8}}8}} γ8 866 ἢϊπὶ: 1ο, 1 ἢδυθ ἰο]ὰ γου. “Απά τἢ6γ 
ἀοραγίοα " χιυςκΊὶῦ ἤγοπι {Π|6 βορυ]οθτθ τ ἢ ἴδασ δᾶ ρτοϑὶ ΟΥ̓; δηὰ αἱ στη [8η4 Τδη] ἴὸ 

9 Ὀτγίηρ [8 ἀ15ς 0168 ψογὰ.. Αμὰ 88 [(Π6Ὺ ψϑηΐ ἴο ἰ6}} Ὦ18 αἰβο: 0165, 6} 014, «}68018. τπεὶ 
1 τὼ, Βα ηρ, .Α}] μα}}. Απά {Π6Υ̓ οᾶπη0 δπὰ Ποία δἷπὶ ὈγῪ ὕμθ ἔδοϊ, δ Ὑγογβὶ ρροᾶ 
τ. ΤΏδη βαιὦ Ψ6808 υαπὶο ἴῃθπ|, Β6 ποῖ δἴγαια : ρὸ [6}} τὴν Ὀγθίμσθῃ ἰμδὺ ἘΠΘΥ͂ ΡῸ 
Ἰηῖο (4111686, δπα {6 γθ 8}18}} [Π6Ὺ 866 Ιη6. 

Οὐ “Σ 5 

1 ον. 1.--ἰΤῊο πδῦαὶ ἰγαπεϊαϊίου οἵ ὀψὲ (ὁ6γ"0) σαββάτων 6: ἐορισαγὰ (λ6 ἐπα 47 ἰλο φαδδαίλ, οἵ ἰαζδ σι ἰλ6 ραὐζαί, 
τοδδηΐηα [86 οἱοσίπα ρμοτγίυά Ὧδαῦ ἴδ δβὰ, δαὶ 51}}} ἀπσίης (λ 6 δα υαϊ ; οοσωρ. ὀψὲ τῆς ἡμέρας, ἰαίδ ἐπ λ6 ἄαψ, ὀψὲ τῆς 
ἡλικίαε, Ἰαίδ ἐπὶ 1. Ὑαυϊχαῖο: τεαρόγο δαῦναίέ; Βετα: εαέγενιο ϑαδδαϊο; Τγυάδὶο: ἐλ δαδδαίὰ ἀσγν αὐ ετεπ; Οοτεῖ- 
ἀ6419: τροϑ ἐλ ἐτεπὲπρ 97) ἰλ6 φαυὑυωίλ λοῖν ἀμ, Οταδύποῦ, Οὐπουδο, δηὰ Βιθῃορδ᾽ Ὑογείομα: 79ι λ6 ἰαΐίζαν ἐπα οὔίλε 
φυδδαίλ ἀαν; Ἰαησε: υτα αἰο6 Ἐπαεοείέ ἀἐ4 διιυϑαίλα; Μογοτ, ΑἸέογά, Οοιδηῖ, οἷσ. Βαϊ ἴὰ 186 ο390 'ἘῸ τηπδὲ δοοῦ τοῦ 
πὶ ἢ Μοόγοῦ, ἴ δῆχο, δπὰ ΑἸυγά, πὶ Μοιίδονν μόγὸ 10]]ὁνγ8 ἴμ6 πδίυτσαδὶ ἀἰν]δίοη οὐὁἨ ἐδὸ ἀδὺ ἤγοπιὶ δαηγίδο ἴ0 διιοσίξθ, πδίεδ 
Βοο}8 ἴ0 ὑο ἰαυοσοὰ ΌΥ 19 [Ὁ] ον ς ἀρ που οὗ ἔπηα, ὈθῚ Ἡ ΒΙσὮ 8 ΘΟΩΊΓΑΣΥ ἴο ἴδ9 Φ6 Ὑϊδὴ 8010 διὰ ἴδ! δον 58-(Ἐ πε 
1ἰδ οδαγδοῖον δηὰ ἀδδίδίίοη οὔ ἴ:9 διεῖ Οοδροὶ. ᾿Οψέ, στὰ 106 φοη εν, ΤΑΥ͂ δἰδὸ τποϑὴ α776 οὐ ἰοῦ αἥῶετ, ᾿|κὸ ὀψὲ 
τῶν βασιλέως χρόνων (Ρ)]αἴδτοῦ. δωη. 1), οὐ ὀψὲ μυστηρίων, τὐλεν ἐλ6 τηγνεοίογέεθ ᾿ρεγα οὐοόγ (ῬὨΙοδίγαι. ἔἐΪ. ΑΡοῖ. 
ἰν. 18). Ησηοο ΟἸδμδιιβοη, ἀο οι, ΕνγαἹὰ, ΒΊοοκ, σδιρῦεὶ!, Νοτίου, Βουί βου (δ ὀψέ, Νο. 3), ΟτοδΌ ἱσαποϊδίθ: παοὶ 
μουδιλο ὅ.6. διιυδαίλα, ϑαῦναίλ δοίη οτόν, οὐ δείπρ ἐπε, αἴ» ἰλ6 φαδδαίλ (αἴδὺ ἴῃ ΕτοηοΝ Ὑογοίου : σργόϑ ἰὰ δαὸ- 
δαΐλ. Ἐπί γη, ΖίκδΌθπυ, ἀτοῖ 5, ΒΘ Γ, δηὰ Ἃ Ἰοδεῖθν ἰσαμδίοδια: αὐ ἐλ6 οπὰ 4 ἐλο εὐδεξ ; δἴδο Οτόδν 6}}, συ ἰσδηδίδιο: 
Ἄοιο ἰαίε ἐπὶ ἐλ τοοεξ, αἱ ἐλο Ἀσὼν' ψ ἄατον, αραέποί ἐλ6 Ἀγεὶ ἀαν φ' ἐλο «ο62Ὰ; ἴοτ ἴμο μ[Ὡταὶ σάββατα, ἩΚ6 186 Ἠεῦκεν 
ΟΣ, ΠλΘΔΠ8 Δ ΊΟΘΦΕ 88 Ὑ76}} 88 α δαῦδαίλ οΥ φαδδαίλε, οὐ». Ματκ χν!. 2; ΚΟ χχὶν. 1: ϑόδὴ χχ. 1, 19, πὰ Μεῖ 
ΧΧΥΪ. 1. [τ [6 οοτίδίη δη δατοϑά οὔ 4]} δηδθ 1|δὲ ΜαδιΓΠΘῊ ΤΙ 8ὴ8 ἴη6 {ἰπ|6 δἤδΥ {Π|ὸ οἷοδθ οὗ [6 ο᾽διοέελ μα θδῖμ, (89 
ἐ{π|ὸ Ὀϑίοτο ἀδγ-ῦγοαϊκ οἡ ἴηο ἦγεϊ ἀδὺ οἵ ἴ:6 τδεῖς οὐ μο Ομ τίδεϊδη βυπάδυ. ΤῊ 16 Ρ]δῖη ἤοωιν ἴδ 70] οπίπς τῇ ἐπιφω» 
σκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, δοὰ οοπδτιυοά ὉΥ ἴδ Ραγα!]οὶ ρβαδϑαζεδ.: οοοῦ, διαγενομένου τοῦ σαββάτου, Μαετῖ χνὶ 1: 
τῇ μιᾷ ΤΟ ΕΠ ΕΒΒΑΥΩΥ ὄρθρον βαθέος, ἸκΚὸ χχῖν. 1; δοὰ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων πρωΐ, σκοτίας ἔτι οὔσης͵ 
Οδἢ ΧΧ. ]1.--Ρ, 8.] 

3 γον, 1.--ΠῸ : α ἐδλό σαιοπέπρ, οὐ αα ἐξ τιοαϑ ἀαιοκέηρ ἐπ|ο ἐλ6 Ξξνοέ ὅσῳ 97 λό «οεοξ ((οῃδηΐ), οἵ : ἐπ ἐλε ἀστη ο7 
ἐλο νιί ἀαν (Νοτίουλ, ἐ. 6..ὄ ἰουυατά βῃιγίδο οἵ βαπάδυ. [}πἢ δοπῃϑοιίίου σι τῇ ἐπιφωσκούσῃ ΒΌΡΡΙΥ ἡμέρᾳ οἱ ὧρα. 
Τινὸ ἰογηι μία σαββάτων ἀρτοοδ νὶτἢ ἴλ6 ΒΑΌΡΙὨἰοαὶ δἰ! βοδίίοη οὔ [λ6 ἀδγε οἵ ἰὴ τοῖς: Ὠ3ῺῸ 5 ἽΝ.» ϑυπήαν; “5 
ΡΟ Σα, Ιοπάαν; ὈΣΔΣ 5, Τωρράαν, εἴο. 8366 ἸλαΒ Ποῖ, ν. δ00θ. Α6 σάββατα ἰὰ ἴ)6 δεοοπὰ εἴδικο εϑτί δἰ ΒΥ 
ΤῊΘΔῺΒ τρϑϑὰ δηά ποῖ [ἢ6 δα} αν, ἰζ ϑοθπηβ πδιΌΓΑ] ἴο ππάοτγοίδηά ἰξ [6 ϑῶσῃθ ὙΔΥ [π ἴδ ἤὅτοϊ οἰδῦνο, δὲ Οστοιῖίσα, Ἦ εϑθ- 
Ἰοτ, δηὰ διίοσγ, 0 τϑράοσϑ: Ἅκὐδ αδὸν αέδ ΐϊοολο πὶ τον ὑπ ὧδ᾽ ογοίθ Ἡυολφηζασ αἀπὸνγεολελ τοοῖ ἰζ4.---Ῥ ἃ. 

δεν. 3.--ἰ Το ἀοβηϊίο δε !ς]θ Ὀείογο ἀπρεξ ἰδ ποῖ 1υδι δὰ ὉΥ {06 Οτεοεῖς: ἄγγελος κυρίου, διὰ δηςξκεδίῖδ δ ζι156 ἱπίδσ- 
Ὀτοίϊδι!ου 88 Π ἃ βδγί συ δ δηροὶ, [}}6 δ 6] οὗ 1ὴ 6 οογοπδηῖ, Μγ͵δϑ πηοδηῖ. [π οὮ. Π]. 19 41} ἘΠΡῚ 8 Ὑ σαί ουδ ουγτοςῖ τοδάες: 
απ σπηροί, Ὀαν ἴῃ οἢ. |. 20, 24: 11. 18. Δηά ΒοΓα, [ΒΟΥ 90]]οὐν ΤἸ γπάδ]ο ἢ ργοῆδχίης [86 δι οϊ6.--- Ρ, 8.] 

4 γεν. 3 --ΤῊ6 ποτάϑ: ἀπὸ τῆς θύρατ, τὸ ν-δητίηρ ἰη Β., Ὁ... δηὰ τεὐθοϊοὰ ΒΥ οἶμον δι ιμοτί δα : Ργοῦδοϊς. 885 δσ- 
ὀσοίίοδὶ δά  οπ. (ΤΉΘΥ ὅγὼ δ᾽50 οπηϊϑὰ ἴῃ (ἰοἀ. Βίωμδίξ, δηοίοηϊ νογοίουδ, δηὰ δι μοῦ, πὰ ἐπσγονση οὐϊ ὉΥ 1,δοβαιδῃν, 
Τικοποπάοτγί, Μογοῦ, δηὰ ΑἸίοσα .--- "Ὁ. 8.) 

ὁ οτ. 8.-- Β., Ο..,1,. εἴα, δηὰ Τίδομοηδογῆ͵, τοδᾶ, ποϊοδὰ οὗ ἐξ ελθοῦσαι, ἀπελθοῦσαι: ἀπά, λυ κίηρ ἤγοπι ἰπίοτταὶ 
εκτουπάβ, 1815 15. [ἢ 6 ΠΟΘ Ρτοῦδ ὁ τομάϊης. [(οἀ, δίπαϊς, δυδίαί 9 ἁ π ελθοῦσαι, πιο 15 δἷδο δἀορίοὰ Ὁγ ΑἸίοτάὰ, πΒῦ6 

ΤΔοδτηδπη γοϊαϊ πα ἐξ ελθοῦσαι. ὙὍ86 Ἰδῖϊον : [80Υ τοον οὐμέ, πτου]ὰ ἱπιρ}} ἰδὲ 18} ψτοσηθη Βαᾷ δπϊογοὰ ἰπΐο ἴδ δεῦρ} 
οὮγθ, ἴο “186 ὈΙΔ09 ὙΠ ΘΓΘ [86 Ἰωογὰ ἰΔγ."--Ρ. Β.} 

4 γον. 8.-- [π Οτϑεῖς:; ἀπαγγεῖλαι. Τλῖδ νοτῦ [86 ἐγβῃϑίδαὰ 1π ἴῆτοθ ἀἰ δοτγοηξ τγᾶγϑ ἰη 186 ἘΠΕ ΞὮ Ὑοτείοη ἴα 
186 δοοιίοη : ἐω ὀγέπρ τρογά, γον. 8: 0 εἶ νοτα. ὃ, 10: πᾷ ἐο δδιο, Ἰῃ τόσ. 11. Ββσι ἔγεαυοηΐ ομὔδηκο [6 Βασά!γ δε δεθίο, 
σΟΥΙΔΙΏΪΥ τ ΠΟΟΟΒΒΆΓΥ, δ 00 ἐοέΦ γγο!]}ὰ ΔΉΒΎΥΓΟΓΙ 88 νΓ6]} ἴῃ 8}} [8:86 68668.--- . Β.} 

ἼΜυγ. 9.--Τη6 νοτγὰδ: αὉ ἔλόν τοοηπΐ ἴο ἰοἷξ λίΦ αἐδϑοί ΔΥὸ οτη θα ἰὴ Β.. Ὦ.. δῃἃ ΠΊΙΔΩΥ οἶδεν ἈΓΞΆ. δηᾶ τουαίοδϑ. 
Θεἰοδῦδον πὰ δ. οἷΖ οὐ) Ἰηδοσὶ, 1,Δο δῆ δηὰ ΤΙβοπομ γῇ οἴ. ΜουοΥ οομοίδοτθ 186 τογήβ δὴ ὀχ δηδῖοῦς εἰοδι 
[σοά. 5! παῖτ.. Οτίχοι, ΟὨγγβοδίομι, οἵδ, δηὰ οὔ Ἵτ 164] οαἀϊοτα, Μ|]},) Βϑηροὶ, ΑΜοσά, δὰ Ττοκθ}]6δ, Ἐκ ον ]86 ΚΕΣ 10 οἱοΐν» 
δίοῃ. ϑογίνοηθν ἰ5 ὙΓΟΩΣΖ ὙΏ δὴ ὮΘ οδδοσίδ {ἰδ “1 δοδιδη δοῦθ ἄδοα ἴο ὀχρύηρο ἱμοσὴ." ΜοΥοΥ δπὰ ΑἸίωυτά δοτγθοῦ 
οὔϑοτνο ἴμδὲ ὦ ς ἐπορεύοντο ἰδ [οτοΐ κι ἴ0 ἐδ πδαφο οὗ Μαίίζμβον [1 ἰδ οοτίδίῃ ἰμδὲ ἐμ τογὰβϑ σδὴ 6 685}}} δρασεὰ; χεὶ 
ο; ἴδ6 δὰ Βαπὰ, {ΠΥ δύθ βοϊοσηῃ, δηὰ {ποτ ογωϊδδίοῃ σδὴ Ὀθ6 του ἢ γ ὀχρίδίπθὰ ἤγοσα μοιπηοίεὶ., 1.9 σοσύττοηοε οἵ αὐτοῦ. 

1, 6 οι δμὰ οἴδβιοτβ οχρί βίη: Α ἴεν 
ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

ον. 1. Βαϊ αροιὺὶϊ {80 οιὰ.---οψὲ δὲ σα β- 
βάτων. Τδα ῥΘουϊἑαῦ Θχργοϑβίο 'ἰβ δχρὶαἰῃμοὰ Ὁγ 
(86 σοπίοχι, [ἡ νὰ 186 πιο οὗ ἱμ6 ἄδνγῃ, οὐ οὗ 
Ὀγοδιεΐηρ ἀδῪ (ἡμέρᾳ τὸ ὈΘ Βρρ]]οὰ ἰῃ οοπηροίίοι τὴ 
ἐπτιφωσκούσῃ), ΟὨ ἴδ6 ὅγδί ἀδγ οὗ [6 τοοῖς, δβυπάδγ. 
δίχα δῦ ἀγὸ ἴμ6 δἰαιοπαθηβ οὗ [μυἰκο δηὰ ΦΌΒΩ ; ψΔ1]Ὸ 
Ματκ Βαγ8: δουϊ βυητίδο. ᾿Βυΐ ἴβ6γθ δα τδγίουβ 
ΘΧΡ]δηδίΐοῃβ αἰϊδομθα ἰο {818 Θοσρτοδϑίου οὗ Μδιίμον." 

ἐ Ἦ [Οοτρ. 15:6 τγαπδίδίοτ᾽ Βα Οὐ εἶς] Νοίθ Νο. 1 δῦονφ--. 

λαά οπάφά ; 2. ατοίζυβ δὰ οἴμοι: 4 32ἐν 
λαὰ οἱοϑοά ; 8. Ἄεγεῦ: 1κἴ6 Ὡροπ ἕλε ϑαδδαίλ. 80 
18δὲ ἰδ 8 ἢοῦ ὑΠ6 δοουγαὶα Φ ον ἃ αἰνίβίοι οὔ ἴῃς, 
δοοογάϊηρ ἰο σῖο ἢ [86 ΞΘ ΌΡΘΙἢ οπάθα δὲ εἰσ οἱ ϑαί- 
ὉΣάδΥ ονοπίησ, Ὀυὺ {Π6 ΟΥΟΪΠΑΓΥ τϑοϊζομπίης οὗ τδ9 
ἄδγ, προ οσίομὰβ ἔγοϊῃ δυῃσίβο ἰῸὸ βυητγῖβο, δὰ 
δ.8 16 πἰρὴϊ τὸ 106 αν. Μοσοῦ δββοῖ- 
ἰἴοι, ἰμαἱ ὀψέ, πιὰ τ86 ρσοηλίνο οὗ ἰμα ὕτηθ, αἰ πα γϑ 
Ροΐπίβ ἰὸ ἃ 81}}} οοηπυϊηςς ροτοὰ 88 ἃ ἐαίς βεδεοῦ, 
ὙΟΌΪ]α βυρροτὶ (15 νυἱον, ἰἢ ἰὰ τόσο ἔππιο, Ὀυὶ ἰδ ἴὸ 
ἀουνθιδ!." Ῥδρα ἰσδηβίαίοα 80 ὀψέ τῶν Τρωϊεῶι 

4ΓΜογος, ἴῃ ἴλο ἐουσίς δοὰ Δ εὐϊουθ οὗ δῖα Οοερτοοῦ» 
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οαμὰ ἱἰῃ ῬὨΙοβιίγ. : “ Ἰοὴσ δος (9 Ττοΐαη πᾶν." 
Βαΐ {86 ἴδοῖ, (δὶ ΜαΑΙΓΒΘῪ τα κο 8 [86 ἔγϑι ἀΔΥ οὗ [6 
ποοὶς Ὀορὶπ ΒΟΓῸ ΜΠ δι ητίβο, 18 ἀθοϊβίσο ἰῃ ΜογοΥ 8 
ἔλνοι.--Μία σαββάτων -Ξ ὌΞῸΣ ἼΓΙΝΣ, ϑ'μπη- 
αν. Αοοογάϊηρς ἴο Μαιμο ν᾽ ταοϊ μῃοὰ οὗὨ ΟΧΡγθββίοῃ, 
ὙὨΙοἢ 18. ΔΙ ΤΑΥ8 80 [8] οὗ τηοδῃΐηρ, γ6 Βηά ἃ ἀοοιϊτίη- 
8] ΟΡ 515 ἴῃ [86 πογάϑ, ἰαία ἐπ ἐδλδ δυσπίπρ ΟἿ ἰδὲ 
(οἷα) Ναὀδαξῥ, δεαδονι, 88 ἰὺ δεσαπ ἰο ἀαιση ἰοιοαγά ἐΐδ 
εαγὶν πιογτᾶπρ Γ᾽ ἐλ (Ὠ6}0ὺ διυπάαν δεαδολ. 

σατο Μ Μία θ;:9, διὰ ἰμὸ οἵἴδποσ 
ἡ ατν.---ομὴ πδιλθβ ΟὨ]Υ͂ ΜΑΓΥ Μαραδίθηθ; Μαγκ 
85 ϑαϊοιλ ; [μἶτο (χχὶν. 10), βθυθγαὶ οἰ ΥΓΆ, ὩΔΙ.Θ- 
Ἰγ, Φοβδηπα, 86 τ ῖΐα οὗ Ου88, 88 ψ6 ἰθδγῃ ἔργο 0ΚῸ 
γι]. 8. ΤΏ 686 αἰ ΓΘΠΟΘΘΒ οὗ [Π16 ὨΑΥΤΑΙΪΟΏΒ δ τἷβο ἔγοση 
(86 ἰμϊοηϊίοη οὗ ολρἢδϑἰζίηρ αἰ δγοηὶ οἱΓουμη βίῃ 63. 
79 τουβὲὶ Ὀορίη τὶ Ματὶς, ΤὮγοθ πόγθῃ ρῷ Βτεὶ 
ἴο 6 ρτανθ-- -Μαράδ]οηθ, μ6 Οἵ ΜΑΥΥ, δὰ ὅδ8- 
Ιοῆθ. αι} Ομ ἑἰ8 βδίοσηθ, θθοδῦϑ6 Ὧ6 ἰηῦο πα β ἰὸ 
οοῃίΐηι8 138 δοοουηῖ οὗἩ [86 το ποϊβθῃ, Μαραλ]6 0} 6 
δὰ Μίαν (χσχυϊ. 61) Φοθη Κθορ8 ΟὨΪΥ Μαράδ]θη6 
ὈΒοίονγο 3 ογϑ, Ὀθοδυ86 886 ἰ8 ΒαϊΖρὰ τὶν οχοϊϊοιηοηΐ 
ΟὨ Βηθίηρ ἰμ6 δβίοῃα ΓΟ] ἀνσαγ, πὰ, Ἀυττυϊησ ΔΑΥ 
ΔΙΟΏΘ ἰο (6 ΟἱζΥ, 6418 1}}6 ἔνχο ἀἰδβοῖρ]68 ; δῃὰ Ὀδοϑυβο 
86 ΙΒ 65 ἴο γοϊαΐθ [818 οἰγουμηϑίδηοθ δὰ ΜΑρΡΔΙΘη ΘΒ 
διοσοδαϊηρ Ὠΐϑίουγ. 1010 ̓8 αἰϊδηϊοη νγὰ8 οοουρίοα 
οὐἰ ον τὶ ἴδ ποθ σοΐνογο Ὀσίηρίηρ ὑΠ6 ΒΡ[Ο68 
δΔηα οἰηἰτηθηΐϑ, δηὰ ΔοοΟν ἰὨρὶῚΥ τγῖ68 οὗ [16 βοοοῃὰ 
ὈΟΑΥῪ οἵὨ δια 68, γἢο [Ὁ] ὑμ6 βΚβγϑὶ ἰἤτοο, ΜΟΥΟΥ 
τηλίηἰδί 8 ἐμαὶ ἰῦ 1Β ἰτροββίὉ]6 ἰο μαστηοηΐζα ὑπ Οἰξ- 
ἔετοαῦ δοοουμίθ, Α Ἰυασϊοίουβ ογο π|ι}}, Βονουοσ, 
ΟὨΪΥ ΟΡΡΟβ6 ἃ ὕογοϑα ἈΔΡΙΩΟΏΥ. 

Τὸ 5860 ἴὴ9 ΞΘΡΌΪΟὮΣΘ.---[ΚῸ πὰ Ματκ : ἴὸ 
δηοίηὺ 16 ΘΟΟΥΡΒ6. Ἧ͵6 ὮδΥΘ ΔΙΓΟΒΑΥ δθθὰ ἰμδὺ [86 
ΔΘ ΩΣ ἰῃ {ὖπ|ὸ ρδγίΐ689 ἴο (0 Κ͵ΤΆΥΘ ; 8πὰ ἰῃο86 
ψΟ Ὀγοῦριῦ ὑπ6 οἰπυηθηΐβ σᾶπιθ δβοοοῃα : ἰῃ6 ἤτϑι 
ΘΆΙΩΘ [Ὁ ἰῃηἰοττηδύώοη. ΤΆ 8 Βυγγγϊηρ ἢ Ὀσδέογο τ 6 
ΟΙΔΘΓΒ 15 Θχρ αἰμθαὰ ὉΥ ἔδαγ, υὑποοῃϑοίουβ μΟρϑϑ οὗ ἃ 
Γεϑυγγθούοι, Ἰοηρίηρ' δὰ ἱτηραιϊοπὶ ἀοβίγο, 

γεν. 2. Απϑᾶ, Ῥϑμοϊᾶ, ἔμϑχϑ τυὰϑ (ἐγένετο) ἃ 
βιϑαὶ θασχι βαθδαἶκϑ.--- ΜΙ γ γον: “10 15 αυἱνθ ΔΥΌ ΓΑΓΥ 
ἴο ἰΔΚα πο δογίϑὲ ἰῃ [86 86ῆ86 οὗ [86 ρ]υροτίοοι ((69- 
Δ] 1ο, Κυΐϊποοϊ, Κοτη, Εταγά, οἱθ.), οὐ ὑο τδα ἦλθε 
δἰ χη γ δ. ὑπ βηϊθηοα δοίίοη (ἀ6 ἡ οί(6)." Βαϊ δγϊ- 
ΤΓΆΓΥ, 8150, 18 186 Ὠγροίμοβίβ, ὑπαὶ 0886 τΟΙ ΘῺ τουδὶ 
ἢδΥ6 Β66ἢ 81}. ΤΏ θδγίμαύδϊκο 188 2610 ὈΥ ἴηι 88 
Ἅ11 45 ὈΥ͂ 81} (86 ἀἰδοῖρ]68 ; [6 δΔσοὶ γ)1χὰϑ Ὀ6Π6]ἃ ὉΥ͂ 
ΜΑΡΥ δηὰ ϑ'δίοπμθ, δβιυηρ ἀροῚ (86 Βίοῃθ το]οα ΔΥΤΑΥ, 
δΔηα ΡΟΡὮΔΡΒ 8150 ὉΥ 16 εαὐτιμῃιοα συδρὰ  Ὀαὶ ἰῃδὶ 
ποῖ οσσυγτοα Ὀδίτγϑοῃ, ἴμ6 το] ἶπρ ΔΉΔΥ οὗἨ 186 
δίοῃ6, οἴο., σου ἃ Ὦανθ ὈΘΘῺ Βυρρ]16α Ὀγ [86 ΑΡΟΒι16᾽ 8 
Ῥτορβοίο ἱπιυϊουῃ. 76 γοϑυγτοοίοῃ οἵ ἰμ6 [μογὰ ἴυ- 
801 πτὰϑ ποῦ 8 τηδίϊον οὗ δοῖυλὶ Ὀοα ν νἱβίου, “ΤῺΘ 
οἷά διὰ ψϑῃθγδὶ νυἱοῖν (866 ΘΒρΡΘΟΙΔΠΥ [86 ΕΔΙΒΘΓΒ, 88 
αυοϊοα ὈΥ Οαϊονίυ8}}8, ἐπα 6808 γοβθ Ὑ 116 [6 στᾶνο 
γγ8 81}} οἰοβοά, δῃὰ ἐπδὶ [6 ἰοσαῦ νγᾶϑ Ορϑῃθα τηθγθ- 
Ιγ τὸ ῥγοῦθ ἴμ6 γεβυγγοοίίοη." "'͵ Μίογοσ, Βαΐ (Π]8 18 

ἴδ, δά τη 8 (μὲ ὀψέ, δ6γο, πεῖ τ θη νο (ὙὙ ἰοἷ οσσατα Π0- 
ὝΟΘΓΟ 6186 ἰὴ ἴδ Ν, 7.). πη68118 8180: ἐσ πσό παοῆ, ἰοπρ αὐ 
ἔθ», δὰ αποῖοα Ρ]αῖ. Νωπι, 1: Ὀα᾽ ἴδ ἐεπρσέλ, οὗἩ τἰπ|6 ἰδ ἠοῖ 
ὨΘΟΘΑΔΑΓΠΥ ἱπιρ] οι], οοτρ. ὀψὲ μυστηρίων, αὐλὸν ἐλὸ τιγϑ- 
ἑον δε, ἴῃ ῬὨΪ εἴτα, Κέΐα Αροὶξ, ἵν. 18.--. 8.} 

Φ[8ο Δηλθτοδο, ΟὨγχϑοδίοιη, Φοόζοηθ, δὰ Αὐρηϑη6. 
ΤῺΘ ἰδῖμογ8 σοπιρδτὸ ἴΠ0 ΤΟδυγΓοοιϊίοη ἤγυτῃ ἔπ 9 αἱοϑοα τοηλῦ 
ἴο ἴδ ο ὈϊΓΓΩ οΥ̓ ΟἾ γίϑι᾽ ἤγοπι ἴ0)6 οἰοδοὰ ποι οὗ 1:9 Υ᾽νγαίη, 
τῇ δ οἰατ8οὸ Ρὲγσίπίν 670 παζμ8, δίο δῷ οἶαῖιδο δ» ΤῸ 
φσοσι;νγαοέξ τη σὁῸ πθηῖιο οοπαίξια ζμοναξ, εὐ ροδίφιιαηιμ 17,8. 
δι.) 7 δείδοοξ 86 }όν' οἶαιμαδ 0768 ἐπ οομδρέσίωπι α γῆι 
ἐπάποίί (τος. Μ.). 366 ἴμο αποϊδιίίοη ἴγοπι Φούυμπιο [η ἴδ 6 
τρδηδίδίογ᾽ 8 οῖθ οἡ οὗ, χσνῇ!. 60, ν. 86. ΤῊ ογίῃοάοχ Ρτοῖ- 
οβίδις οοϊηγηοηϊαδίοτθ ἰἰκονγί8θ ΘΗ6Ό1η9 Σ ΘΏΘΓΑΙΥ ἰδὲ 186 
ἘΠ τοοὶκ ρίδοθ Ὀθίογο ἴ)0 δἴοῃϑ Ὑ26 το θὰ ΔἸΆΤΥ.-- 
Ῥ. 8 

δῦ 

ΓΙΠΘΥ ΔῊ ΔΙΡΌΪΓΑΓΥ ἀπὰ Βυροτοδίυγαὶ βοραγδιίοι οὗ ἐδ 6 
ΟΟΟΌΓΓΡΟΠΟΘΒ. ἢ 

γος. ὕὅ. Εἶϑαχ ποῖ ψγό, ὑμεῖς.--Ορροϑοὰ ἴο 
100 ἴοττοὸῦ οὗ ἴ86 ρσυδτὰ, πόθο ἔδθασς στοϊσῃς ἢδνθ 
οδυβοὰ ἱμοτὰ ἰοὸ Ὀ6 Β]1οὰ πῖϊ πομᾶθσ. ΜουοΡ ρῖνοϑθ 
ἴΠ686 ψΌΓΩΒ μεῖς οοττθοὶ οχρ δηδίοι, ροϊμιίηρ ουἱ 
186 ΠΑΡ ἰπἰογργοίδ οι πο δὰ Ὀθοὴ τηδᾶο6 οὗ 
ὑμεῖς. 

[ὕεν. 6.---ΗἸΪὰΡῪ : “ ΤὨγουρὮἢ ποιηδῃ ἀθαί τὰ 
γβὶ ἰπιγοἀυσοὰ ἰηῖο ἐμ6 που]ὰ - [0 τγσοϊηδῃ 86 βΒτδὶ δῃ- 
ΒΟ ΟΟΙΏΘΗϊ Υ88 ΠηΔ66 οὗ [86 τοϑυττοοϊΐίου, ΟἸΓΥ͂ΒΟΘ- 
ἴοι : ΟΌβεοσνα ΠΟΥ οὐν ογὰ οἰθυδίθβ 86 ὙΓΘΆΪΚΟΣ ΒΟΧ, 
τ ὨΟΒ μαὰ (]]6ὴ ἰηύο αἰβῆοποῦ ἰμβγουμχὰ {86 ὑγΆμϑαγθθ- 
βίοι οὔ Ετνθ: δηὰ ποῦν Η6 ἱπβρίγο ἱΐ πὶῖὰ Βορο, δηὰ 
8)64}8 ἰ[8 ΒΟΥΓΟΎΤΒ, δ ΤγΔΊΓζ68 ὙΓΟΣΩΘῺ [86 ΣΩΘΒΒΘΏΘΓΒ 
οὗ ρἰδὰ ἐἱάΐϊηρϑ ὑο Ηΐ8 ἀϊδβοίρ]εβ.] 
, ἙῸΣ 1 κροον.---Τὴ6 γοδϑου ὙὮΥ ἰπ6 7 ποοὰ ποῖ 
68. 

γεν. Ἴ. ΤῸῚ1 ΗΣΣ αἰαποὶ ]166.---Τ)ὸ ΘΔ] 11} 68η Ὁδ- 
Ἰΐθνθγθ, ὙΠῸ ἔοσιαθα ἴ86 στοαὶ ὈΟΟΥῪ οὗὨ [16 αἰποίρ]οβ, 
ΔΘ ἱπίοηἀρα ὈΥ ἐμ ῖβ8 ἰότῃ. Του ἰδ ]1,ογὰ γὸ- 
γοδὶοὰ Ημηβοὶ ἴοὸ ἃ ἔδν ποσηθῃ, ἰ0 [86 ἀἰθοῖρ]65 οὗ 
Ετηταδυϑ, δηὰ ἰ0 ἐδ ἔτεϊ ἰῃ Φυάοδ, ΗΒ στγδηὰ β6}- 
ἐορηξ ταφήν: μὰν Ῥὶδοθ ἱπ 61811166 (νοὺ. 16). Βρη- 
56] : Ῥογδα αἰδοὶρυζὶ ἀἰοοσπάα 86 ρογγίσωπέμεσιιο αὐ: 
υἱαεδοίὶ.---1.0, 1 ανῸ ἰοϊὰ γουῦ͵, ΕἾπο ἀμ μα ἐλὸα 
ΤΩΔΙΚΒ (ῃ6 ΓΟΥΤΩΔ] δηὰ ἱσηρογίδης δηπουῃοοιηθῃῖ, 
Οοττοθογαδίίνο : οχ,.---  ΘΟΘΒΒΑΓῪ ΒΟ Ι]1168. πὶ {Π6 
Θσχρδηδίίοῃ οὗ [686 τοῦ 8 ΔΓ τοίοσγοα ἴο Ὁ Μϑυϑὺ. 

γεν. 8. 1 ἔθασ ἀπὰ συϑαῖ ον .--- Μιηρ]οα ἴ66]- 
ἰῃρβ. ΤῊΘ ἰγδηδί οῃ πὶ [86 ἀγοδα 1610 ὈΥ ἴ6 τοιηθ ἢ 
ἴο 88 ὈΪοΒΘο 698 οὗ 6] 16 1 [86 Γοϑυγτοοίίου, τοὶ 
Π6Υ ΠΟ Ὀσμδῃ ἰ0 Θχροσίθῃοο, 1595 Οχργοββοα ὈΥ 1. Ϊ8 
ὀϊαϊουλθηΐ. 4180 1ῃ6 8η4) ἴγοα ἱμ6 ΟἹἱὰ ἰὼ 
10:0 Νον Ταοβίδιηθηΐ, ἔγοτῃ 106 Βοῦσοῦ οὗὁἨ ϑ'Ποοὶ ἴὸ 
[86 τἱοῦγ οὗ 89 ορϑηΐπρ δθαάσθηϑ. “ ΟΟγγοβροπάϊηρ 
68Ά868 οὗ [86 υπίοῃ οὗἉ δαγΥ δηὰ ΟΥ̓ ΔΓ6 τιθηϊοποα ὉΥ͂ 
Ὑγοἰδιοίῃ (Υἱσῶ. “Φηοά, 1, ὅ:4: 11, 801, 616.) 
Μογοτ. ἢ 

γεν. 9. Ἐοϊὰ Ἐτὰ ὃν ἴἰδο ἔοοϑὶ.-- -ΤῊ}8 8. πο 
ΤΑΘΙΘΙΥ͂ ἃΠ ΘΧργοϑβίοῃ οὗ σοηβίθσῃηδλίίοῃ, δἰ μβουρἢ [86 
πογὰβ μὴ φοβεῖσθέ, νον. 10, Ροϊπὶ ἴο βις ἢ ἃ ἔθε)- 
ἱῃρ οὗ ἀγοδα, Ὀυΐ 10 ἀοϑοτὶ 68 σαῖθονῦ [86 Πἰχμοδϑὶ ἰΟΥ 
διὰ ἱποὶς δαἀογδιϊΐου, [Ὁ 8 [06 οἰϊπηὰχ οὗ ἰῃ6 Γδο] ηνς 
δΔι]υἀοὰ ἴὸ ἰῃ γὸγ. 8. Βοηροὶ : “ “εέδωηι απίδ6 »αδδὶο- 
ποηὶ αἰϊὲ μοί αἰόσπογοδ αὐογαγωπέ, αϊδειρυϊ." 
ΤῊΘ Βρϑοΐδὶ οσρογίθηοθ οὔ Μασ Μδαραδ]θπθ 18. ἰποοῦ- 
Ῥογδῖθα τὶ ἰμ6 νυἱβίοῃ οὗ ὑῃὴ8 {Ὸ ΟΙΠΟΡ ὙΤΟΠΊΘΣ. 

Φ ΓΤ ἘΔ. αἰ! οη ἐγδηβδίοβ δραγπαίζεν αἰἐθέέδολο ὉΥ 
ὠππαΐϊμραῖ, Βαϊ ΘΥΘΤΥ͂ ὕγτο ἴῃ αἰνί ἰΥ οὐκ τὸ Κηονν [ἢ Ὁ 
ΘΔδΟ ἢ [14] ἀ ἔόγοησο θοΐνοοη δωρόγπαΐζμγαὲ οὐ σξωροαργαύίου- 
αἱ, ἐ. 8., ἩὮδι ἰ6 αἀδοῦδ ὑδῖυτο ἐπι αδοῦθ γθδβοῦ (88 ἰβ8 ΘΥΘΤῪ 
τοῖο δηά βροοῖὶδο ἀοσίτγίηθ οὗἩὨ ΟὨ ΓΙΌ 817}, δηὰ ππαΐωραΐ 
ΟΥ ἐρν αζέοπαξ, ἑ. 6., δὲ ἰ6 σΘοπέγανγψΨ ἴ0 πδίιτο δηὰ ἴἰὸ τοᾶ- 
Δ0ῃ. [1,δηβὸ ἀοθὰ ποῖ στηϑδῃ ἴ0 οἰδιβοίοσίζο [9 υἱοῦ οὗ [86 
ΤΑΌΠΘΥΒ 88 ὉΠΗΔΙΙΡΆΙ, Ὀθ 1 48 ὨὩΠΏΘΟΘΑΒΑΓ Υ δ η ΒΠΟΙΏΟΥ 
Ταΐγδο]6-- ἢ 6 Ραδοίην ᾿ΠΤΟΌΖὮ 8 δῖίοηθ--ἴο ἴῃ9 Τοδηττοοίίοη 11» 
βοΐ, Βαυνκίτὶ δηὰ Μ. ΗΘΏΤΥ δϑϑυ πιὸ, παῖ γ ἢ Π1ὁ ΟἾ γί δῖ σου]ὰ 
δύο τοὶ] θὰ ὑδοῖ (πὸ δίοηϑ ὮΥ͂ Ἦΐ οὐ ἢ ΡΟΣ, Ηθ σο86 ἴο 
Βδύο ἰΐ ΠΟΌΦ ΤΥ Δ δηροὶ, ἴο οἰ χη γ τηδὶ δ αἰὰ ηοΐ Ὀγοδὶκ 
Ρτίδου, Ὀὰὶ Δα δ εἰν δὰ ἐογαέ ἀἐδοδλανρό ἴγοτη ἤθαυθῃ. [Ιἢ 
ἴΠ:0 0830 οὗ 1.ΔΖΑΓ5 ἴὴ6 δἴυηὁ ὙΓ5 τοιηονθά ἔγοπη ἴΠ6 χτᾶνο 
ὈΘΌΓΟ ἢ 88 Γαϊδοα ὉΥ ΟΝ γιδὶ ἴ0 8 ΠΟῪ πδίιτγαὶ 8. Βῖ 16 
Βίομθ οου]ὰ Βαγὶν ὃ 8 πἰηάγεησο ἴο Ηἰ πὶ γῃ0 Γαϊδοὰ Ηἰπι- 
86} ὉΥ ΗἸὁ ΟὟ ρυῦνῦ ἴο ΔΏ δἴοσπδὶ ΠΟΔΥΘΗΪ Ὁ δηὰ 80 
ΟΡ δτὰ δρροδιοὰ ἴὸ ἔπ ἀΐδεῖ 65 τῆτοῦχ οἱοδοὰ ἀοοτ 
(Φοῦπ χχ. 19, 20). ΤῊΘ δῖουθ ΤΏΔΥ ζδΔΥθ ὈθΘῺ ΤΟ] θὰ ΔΥΓΑΥ 
ΤΏΘΓΙΘΙΥ͂ ἴον 1.).ὃ βδαῖκο οὗ ὁ ποιηθπ δηά ἴ᾿9 αἀἰδθοίρ! δ, τηρὲ 
ΒΟΥ τα ρὸ ἱπῖο 1}}0 ΘΙΠΡΙΥ͂ τυιηῦ δηά 860 ἴθ ονἹάδησο οὗ 
ῖΠ6 ΓΟδυττοοιίοη, ΤῊ δὲ 8}} θυϑῃῖδ ἰ5 1:0 ᾿ΙποτῸ δ] ογίμο» 
ἀοχ ἰηϊογργοϊδήοῃ.--Ρ. 8.) 

τ [8 τΠ|δτ]γ ΠΥ ογάδυγοσι ἢ : " ὑμεῖς] οιρμδιῖο: 19ὲ δ 
Ἰοημιῆ, δοία ἐφ 7} ἴδατ (νοῦ. 4}---οῖ Μμα.--- ΤΘΩ Κ Ἰοοπιθη ἐποῦ κι 
ζ 06." Μογοῦ (ἴὰ 9 Δ οα {2} πιδὶ πίδ! 8 δζαϊηδὶ 6 

οἵἵο δη οἴμυτα ἴπδὲ [80 ὈΘΥΒΟΠΔῚ ὨΓΟΠΟΌΙ [8 σζσαψα οτη- 
Ῥμδῖο ἴῃ ἰμο Ν. Τ΄, ον Μαοτὶς χἹ!. 9: Αοἵδ υἱ}. 34.--Ρ. Β8.} 



δ40 ΤῊΒ ΟΟΕΞΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

Τμΐθ δοοουηξ τϑιηΐπ 8 9 οὗὨ 86 πἰδίο οὗἉ τηϊμα ουΐ- 
ἀφηοοὰ Ὦγ Ἰποιλδϑ, Φοθη σχχ. 

γαῖ. 10. Β6 ποὶ εαἰγχαίὰ; κῸ 1611.---α 
οὗ νοὶ οοηγογβαίίοα. Α αἷψῃ (μδὲ [89 μογὰ βίμβδγεβδ 
ἐῃ (δοὶς 70γ.--ἸἼΔῪ ὈγϑισθΏ.---α πον ἀοδὶρηδίίοη 
οἵ ἴμ6 ἀϊδείρ]οβ, νοι ἀθοῖδγεβ ἴο μαῖα ΗΐΪβ οοηβο]ΐης 
ΒΥΤΑΡΘΙΗΥ ; τη ῖκ68 Κπόσγῃ ἰο ἴδοπι ἱμδὶ Ηρ, 88 16 
Ηΐβοι Οπ6, πδὰ ποὲ Ὀ6θῃ δἰθηδίθα ἔγοσῃ ἴσα ὈΥ [Π6γ 

Βιρὰϊ ἀπά ἰγοδοβογγ, Ὀὰϊ τπδὶ τίμιο (ΠΟΥ͂ ΔΓ Β.π|- 
τηοηοδα ὈΥ̓ Ηἰπὶ ἴο ὈΘοΟπιΘ ργίῃμογβ ἰῃ Η]8 γαβυττθο- 
ἄοῃ. ΤῊ οοπιμδπα γ88, ἷῃ ἐπ6 θτβὶ ἱπβίδηοο, ἰββυθα 

ἴο ταῖβα [89 πουλχθῃ ἔγοτι ἰδ στουπά, πποῦὶ Ηΐ8 αἱ 
νἷπο τρδ᾽οϑὶν δα ῥτγοβίγαϊοα.--- 611 τοῦ Ὀγοίμγου δα 
ἴδον κο.--- ΤῊ 5 ῥγοοϊατηδίίοη οὗ 86 γοϑυστοοῦοῃ ὮὈΥ͂ 
186 ποιηθῃ ἷἰβ ἰο Ἰοδὰ {μ6 ἀϊβεῖρ!θα, σβοσα πὸ ζδοὶ 
οὗ {86 Πογὰ Β Ὀοΐῃρ; Ὀυσίοα ἰπ Φοτγυδβδίθη ἀοίαἰποὰ ἰπ 
τπδὺ οἰτγ, ἴο τῆδο ἐμαὶ ὑγοραγδίίοῃβ [ὉΣ δὴ ἰπβίδῃϊὶ 
ἀεραγίαυγο ἴο 1Π6]Ρ ΒΟΙΏΘΒ. ' 

Απὰ ἴδοτο ἰΠΟΥ͂ 5841] δθ0 Νῖο.---Αβ Ὀεΐογα, ἰῃ 
γον. 7, (6. ἀἰδείρ]68 88. ἃ ὈΟΑΥ͂ ἀΓῸ τωθϑπὶ, νῆ0, 80- 
οογάϊηρ, ἴο Μαιίδον, μαὰ [0] ον Ηϊπὶ ἔγομι (ἀ811166. 
Απὰ ἱὑμογοίογο, το ἴ86 οἰθνθη αἰδοῖ ρ]686 δγὸ (ΥῸυ. 
16) βρϑοΐδὶ!γ ταθπιϊοπθά, ᾿᾽ σδπ ΟΠΙΥ ὍΘ 88 1:6 Ἰ6Θ ΕΓΒ, 
88 (Π6 συϊάδθε οὗἩἨ τ886 Θμ (γα ΘΟΙΏΡΘΠΥ. Μογοῦ γαργο- 
δοηΐβ ἰμαὶ δ ἰῃγοοζοἹὰ ἰσδαϊι 0 ἀμώπον πα, νὰν ΤΌΒυΓ- 
τοοίΐοῃ ρσύονν ὉΡ διποηρ [Π6 αἰδοῖ ρ]68: 1. ΤΠ6 ΡυΓΟΙΥ 
Θαϊίααη͵ π᾿ ϊοἢ ἰβ ἑουμα ἴῃ Μαίμον Β δοοουπὺ ; 2. 
1}|6 Ρυτοὶν Τμάσαη, πῃ ΐοὶ 18 αίνϑη ὉΥ 1μακα δπὰ ΦόΒη, 
δχοϊυάϊηρσ (86 ἀρροπάϊχ, οἰ. χχὶ. ; 8. [16 πιέχοά, ψ ΒΪΘἢ 
ματταϊοὰ Ὀοίῃ 86 81} 68ῃ δηὰ ὁπ άβοδη τοδηϊίθβι δι! 008, 
ϑυὰ ἰ5 ουηὰ ἴῃ Φομα, πῆθη (Π6 Δρρθμαϊχ 18 δα θα. 
ΜΈγΟΡ ἰβ. ΠΟῪ ὙΠ] ησ ἴο δαπκῖν [86 Πἰβίοτί αὶ βθαυθῃοθ, 
ἐδαὺ ἰῃ6 Δρρϑάγδῃδοβ ἰη ΨΔυάεεα ργθοθάρθα [Π086 ἰη (δ]- 
1166: ὰϊ Π6 ΠοΙ 48 5}}}}, (μαι 186 δοοουπὶ αίνθῃ ὉΥ͂ 
Μαιίπον τηδπί δϑίβ Δ ἱζηοόσγδποθ οὗ δὶ οσσαττοα ἰῃ 
6411166.5 τοι ἰμἰ8 Ὠ6 ἀοάποοβ ὑπὸ σοποϊαβίομ, ἰπδὶ 
ἐμϊ5 ρογἄοῃ οἵ οὖν αοβροὶ τηυδβὶ 6 ἴλ6 δΔάαϊοη οὗ ἃ 
ΠΟΙ -Δροβίοὶς Βαπᾶ, Ὀδοδῦδβο βυοὶ ἱρθόγδησα οἢ ἰΠ6 
Ρατὶ οἵ Μαίίμον ἴθ ἱποοποοίνδ]θ. Βιυὲ ἀρῆδηδβὶ (μ]8 
οΥἰτ10᾽8. δϑϑυσρίοη ΘΟ ΤᾺΔΥῪ οἄσσο [86 [0] ον τς :-- 
1. Ὁ τυῖ8. δβϑυτυρίίοῃ Ὀ6 οοττοοῖ, τα δῃου]ὰ οσχρϑοὶ 
Οὐὕθ ἔτοια Ματκ ἰπ δἷβ αοβροὶ, 7 τ ἢ 88 τυ ἴοῃ 
ΘΔ ]16γ, δηὰ Βχοα ἐμο το 416 ροϊμὶ οἵ Π6 ουδηρο]οδὶ 
ἰγδαϊ ἄοη, ΟὨἹΥ (ἰΔ 1] 5ο8ῃ ΔΡΡΘΆΓΆΠΟΘΒ, ἩΉΠΟΓΟΔ8 ἢ6 ΓΘ- 
Ιαῖθθ ΟὨΪΥ τοδηϊοβίδιίουθ ἰῇ Ψυάεραβ. 2. Μαϊθον 
Ἀἰπ861} τοϊδίθβ (86 1Ογἶ Β ΔΡροδγδῃοα ἴῃ Δυάδιθ, ἴ0 
1.6 ποϊῃθῃ, γογβ. 9, 10. 8. Α ρμοβί-δροβίοϊϊο ττῖίοσ 
ψγ ου]ὰ τηοβί οογίδί ὩΪγ ΠΑ τοβοσίθα ἴο [86 βῬΘΠΘΟΓΑΙ ἰγα- 
ἀϊἄάοῃ, δμὰ μανο τοϊαἰϊθα Ῥοὶὰ ἐμ6 Δρρθδγδῃοοβ νῃΐϊοῃ 
Ἰοοῖς ῥἶδοο ἴῃ Φυάεδα δπὰ ἰμ086 Ὑ Ὠ1ΟῺ οοσυγτοα ἱπ (8]- 

1150 δἷβοὸ ἴὼ ἴθ ΒΔ} οἀϊείοπ. Ὁ. 613, Δ Βου ἢ ;Ὧθ ΟΧΡΓΟδα- 
ΙΥ δάπλ}18 106 ἰδίου 681 ΘΠΔΥΔΟΙΌΓ οὗ 186 ΔΌΡΟΒΓΔΙσΟΒ οἵ 
Οἰγίδε Ὀοὰ ἰὴ Φπάδθα δηά ἰπ Θ4}}166. “23 88 «[ἐδ1:|8 ΒΟΎΟΕΙ, 
ἐπ “εγυδαίοηι ΔἸΔ Αὐτὴ ἐπ Οαἰίᾶα ἀδη, ᾽ησόρη, ἀγϑολίθ-: 
πϑη, δοί, ἐξέ δολὸη απ ἀδτη Βδείθλεπ αἀ6. “μα ἀξδολδη ὠὰ 
6» Θαϊἐ ἀίϑολοη ζεδονἐἐοογιισ πέδοι εἰπαμιά εν αἷϑ σε- 
δολίέολιίολέε Ἀνσεδηίδδ ϑὲε δολίέξεδδοπ, κοὐγὦ αδϑ" ΣΤ ΕΙΡΈΙ, 
το8 ἀμ ολ, ϑολάπηφ8, κοϑη πε τοο ἀαπουπελ Καρ. 21 ἀαϑ 
Ἰγεγὰ ἀδ8 Α»ροείεἰϑ ἐδίέ. 30 ζοπιπιΐ πναν γαΐπηρα κι ἀἐηὶ 
ΩΕΒΟΗΙΟΠΤΒΒΕΒΤΑΆΚΌΕ, 688 αἰ6 “μα ίδολοη Εν δολδίπμηροη 
ἄτη Οαἰ  δολδη οοραπσοσαπσοη οἰπα; αὖον ἀαδοέ (δ πολέ 
σις δονβελέη, ἀἀδ8 ἀτν" δερίολέ ἀε8 Δία λώμδ τπΐολέθ τον 
ἄτη υωαάϊεολεπ Ἐνδολοίπυπσοη, ιοεέβδ. ἐρεῖ ἐπεὶ Ζιεδανηπιθτ- 
λαπο δοῖπον Εγκαλλωπο πέγρεπαϑ οἷη Ῥίαία 7γῶ» δἰ6 ἑδί." 
Μογον τοραγάϑ [815 ΒῈ Ρροϑϑὰ ἱζιογδῆοθ οὗ 116 βγεῖ Οοδροὶ 89 
οὐ οΥ̓͂ ἱὺ ΔΥΩΌΙΠΙΘΩΙΒ [ῸΓ ἢΐ5 ἈΥΡΟΣΠΟΝΙΣ τπδὲ ἰη [9 Ὠν'ἐδϑόπέ 
Ογεδάς ἴοτγιη ἰζ ἰδ ποῖ ἴμ 6 τσοτε Οἵ ἴλ6 ΑΡοβι]9 Μαΐίμον. Τὶ 
Φοποϊαδίου ἰθ ἴοο χαϑῃ, [1 158 βυίδείθης ἰῃ ἴΠ6 σ886 ἴο ΒΑΥ, 
«ἰϊὴ τἴῃὴ0 ἸΔίο τ, Βίϑοϊ, οὁπ6 οὗἩ ἴῃ6 πηοδὶ ολγοίηϊ δηὰ Ἷοῃ- 
δοϊοπείουϑ οὐ ς5, ὑδ8ῖ {δ νν 8 δοοουπὶ 18 ἃ Ὀτίοὔ σοπάθπ- 
βαϊΐοι. Βαῖ 466 τ. 1, σΘ᾽ 8 ἤὉΓοΐ Ὁ]6 γϑιπδυκδ δον, κν ΐσ ἢ 
ἜΡΡΤΟΣ οὐσὶ ἴο δδνο ποιὶςοά ἰη ἴλ9 ΒΣἢ οἀϊ[οἢ.---, 8.} 

[Το ἘΜΙΏΌ. οδἀϊοπ οπλ 8 1.6 ΠΑΙῚ6 οἴ ἜΟΓΝ δΔηΐ ΓΕΙῸΓΕ 
415 Βοπίθποθ ἴο ἴπο δὲν τορέζξοη σοκρεὶ οΥΓ λέαίέξλειυν, τὸ 
ὙὈϊοὰ ἰΕ ἀυσοδ ποῖ ΔΡΡΙΥ δἱ α]], δίηοσθ δἴδιιθιν σοϊαῖθα (πὸ 
τοαδιυϊ δϑϑιδ! ὁ οὐ [86 Γίϑθη ϑδυ!οῦν ἰὼ Οδλ φο.---. 8.] 

1166. 4. ΤΏΘ δϑουτηρίΐοῃ οὗ Ἀέογοῦ τοδίβ δ ορεῖμος 
φρον ἰδ απ ἰγμαίοώ ἢ; ἐδ, [δὺ ΟΥ̓ΟΙΥ ΕΥδηρεῖιδὲ 
ἱπίοημἀοά ἴο πατταία 411 ἰῆς ἔδοίβ Βα κποχ. Οἱ ἰδ 
ΘΟὨΕΓΑΓΥ, Ἧ6 ταυϑὲ σταροδὶ ἴμαὶ 86 Εν Προ 5.8 δΓΘ 
ποῖ ἰο 6 τοχδγάθά δϑ ῥοῦ τπθοῖδηῖ081 σἢγοηΐο]εσα, 
Ὀυΐ 88 Ππαυτδίογβ οὗ {πὸ ζαοἰβ οὗἁ Ἔβὐδηρο 68] ΒΙΒΊΟΣΥ, 83 
(Δ6Υ βϑυτηθὰ ἴῃ {Πεἷν οὐσῃ τα 8 {86 ἔοττα οὗ δ οἿς- 
σϑηΐο τ οἷθ, 88 ὍὁΠ6 σΟὨἰἰππουΒ βΌΒΡΕΙ βοτοῦ, ἀπὰ 

ἤδγα γὸ δαῦα δὴ ἱπαϊοδίΐοῃ (μδὺ Μδι ΠΟ ΚΘΟΤΒ. ὑρ 
(Βγουρδουΐ [πὸ ρἰδῃ οὗἁἉ Π8 ρο8ρ6} παττβῖνε 85 ἀϊξπεϊ 
ἔγοπι ἴμδὲ οὗ κὸ. Ὑ16 μυκο, 86 Ενδηροῖϑι οἵ 
(6 Οοπιἴ]68, Ὀτΐπρϑ ουἱ ΠΥ ὑπ6 ἐγμθ ργογοσαίῖτοδ οὗ 
Φυδαίϑπ), ἀῃὰ ἀοβοτῖθθρ, ἱπογοῖοσο, 186 ὙΠΟ]6. οὗ 
ΟὨτῖβιΒ {πὸ οὗ δοι ἱν Υ ἃ8 8 ἃ φΡγοοσθββίοῃ ἴο ὅοτι. 
8816, Μαίίμον, [6 Ενδηροὶ δὶ οὗἩ (6 76ν 8, ἐπάδδς- 
ΤΟΥΒ ἰῃ ΘΥΘΓΥ͂ ἰηβίδποο ἰ0 ἀἴβργουα ἴμ6 ζαΐξδε 
ἀνοβ ὍΓ Φυάαΐβπι, ἀπὰ ἰαττίοβ δοοογά μη ΠΥ ΤΩΟΒῺΥ ἴπ 
ΘΔ1116ο, ἀορουι ἷησ [86 Τ᾿μοτὰ 8 δοῦν ἴπ ὑπαὶ ἀϊδίποῖ, 
Ησποο ἰὶ ἰα μαι 0Κα ρίνοβ, ἰὼ τ86 Ἰηἰγοἀυσίοι το δῖν 
αοΒβροὶ, ἰ6 δἀογαϊΐοῃ τοπαογοά ἰο ἴ86 πϑι-θοστι ὅ6- 
σἱοὰν ὉΥ͂ «εισίεῆ, ΟἸτβδηθ, ἀπά οἴοβοθ [ιἷβ ἈΙΞΊΟΤΥ 
αΊΛΉ δη δοοουμπὺ οὗ {86 ᾿μοτ 8 Δρρϑᾶσδῃοε ἴῃ δ υδ 88: 
πῃ 116 Μαι Πονν οομίγαβίβ, ἴῃ δῖβ οροηΐῃρ σμαρίοσε, [86 
δἀοτγδίϊοι οἡ ἔπ ρατγὶ οἵ ἴῃ6 Ο᾽ πέος σεὶτΒ ἴΠπ6 Ῥεσϑθ- 
ουϊΐοπ οὗ (86 Φοννβ, δῃὰ σομοϊυ 65. ὉΥ Ἰαγὶπσ ἰῃ6 80θῆ8 
οἵ ἴῃ σταηάεοβὺ τηδηϊ οδίβίοη οὗ ἴμε [μοτὰ ἴῃ 4]Π6α, 
ἷπ ορροϑί[ἴοη ἰο 186 ΟἾἿΥ Φεγαβαίθα. Εσγογα 18 ἴο 
οοποῖυάα ὑπαὶ Μαιίῆονν πον ποίησ πιογὸ οὗ [86 Γ65- 
υττοοιίου, 18 ἃ οοποοῖϊ οἷ [8118 ἔτ ὈΘΙΟΥ ἢ ἃ ΠἸτεὶγ 
δρρτγοοϊδίΐοη οὗὁἨ ἴμ6 ἔγθε Ο γι βδπ βρι τὶ οὐ ἴμ6 ὅον- 
ροὶβ. Μογον Ὠϊπιβ6} Ὁ δοκπου θαρεβ (παῖ ἱὲ 18 ουϊἀεπί, 
ἔτομι 1 ον. χυ. ὅ Μ᾿, ἰΒαῦ ὄσϑὴ ἰγ 41} ἴμ6 δοοουμίβ ἐπ 

{86 αοβροῖβ θ6 οομμδίηοα, τὰ πᾶνα ποὶ 8 ζ}}] τοεογὰ 
οὗ 411 Οτιβῦβ δρρϑάγδῃοαϑ δἴϊογ Η]8 τεβυσγεςσῦοα, 
Μογοτῦ, Βοσονον, 15 τρῶς ἴα ορροβίπα {86 τινι μῖοδὶ 
γον Ἡἡ ἰο ἢ ϑίγαυδβ ἴκ68 Οὗ 186 ὨΙΒΙΟΤΥ οὗἁὨ [8:6 ΤΟΞῸ- 
τϑοιίομ, 88 γ16}} 88 πα οοηνογβίου οὗ [88 [Δςἴ3 οομποοὶ- 
δὰ στὰ τοβυτγτοοιίου, ὉΥ ὟΝ εἰβ886, ᾿ἰπίο τῃᾶρὶς δὶ εἰδοὶβ 
οἵ [86 ἀοερατγίοά βρίγιὶ οὗ ε8υ5. ΤῈ6 βοίυλ] οσ βίθησε 
οὗ 186 Ομυγοῖ, 88 |ῦ}} ἃ8 Π6 δβϑύγαποο οὗ [81 διὰ 
ἸΟΥ δὶ ἀρδιβ᾽Β ἀρργοδοῖὶι ουἱἀθηοοὰ ὈΥ {π6 Αροβίϊεβ, 
σδαηοῖ 06 ἴα οἴξοὶ οὗ ἃ τουτῃ ΟΥ ἃ ΠπογῸ σΒΟΒΏΥ 8ρ- 
Ραγϊἴοη. (86 Ὀθ]ον.) 

[ΤὩς ἀφηΐαὶ οὗ {μὸ Ἰυηϑιοτῖς8] οδασγδσίον οὗ {86 Γεϑ- 
υττοοιϊΐοῃ απὰ ἰδ Βυθεοαπεοηΐ ταϑη  οδίβ 0085 οὗ ΟΠ τβὶ 

ἰο 186 ἀἰδβοίρ!6α, 85 δββυτηθὰ αἰ ογοπὶ ἔοστη : 1. ΤΊ 
ὙΝ οἸτοπ εὐ] Ἐταρτηθπεβὶ (Βοϊμια γι), Κα (86 Ἰγ πη 
2οπῖβ Βαμμοατίη (οἷ. χανυῖῖ. 13), γεβοϊ θα ἴπότὰ ἰπῖοὸ 
ἀοπατ ρει ἱπιροβίατοβ οὗ [86 ΑΡΟΒΙ]68 : {815 18 ἃ τηογαί 
ἱπῃροββὶ Ὁ} δηὰ τποπϑίγοδι υ ὑσνουίμυ οἵ σοῃβίἀοτ. 
αἰΐοῃ, 3. Ραυΐα, οὗ ΗοἰάοΙθογρ, ἴΠ6 Ἔσχορειῖοα] γερτα.- 
βοηίδιἱνγο οὗ ἰδ οἱ σοτωπ Ώ-56 η86 ΓΘΕΪΟΠΔ] στη, 
Β665 ἰῃ ἰῃ6 ΤΟΒΌΓΣΤΘΟΙΟΏ ΤΩΟΓΟΙΥ ἃ σουϊνίηρ ἔσοτα δὴ 
Δρραγθηὺ ἀθϑίῃ οὐ ἰγᾶποθ. ΤῊΪΒ 18 ἃ ρνειοαϊ ἴταροϑ- 
δ᾽ ὉΠΟῪ ἰὰ νον οὐὨἨ ἰῃ6 ργθοραϊηρ' σγυοϊβχίου διὰ 1088 
οὗ Ὀϊοοὰ. 8. ϑίταυξβ: Ββυδ)] σίγα υἱβίοηθ, ΟΥ ΤΏΟΤΒ 
[Ὰ]]Υ ἰῃ ἷ8 οὔστι ττοτὰβ (8εε ἢἷ8 πο ποῦῖς οἡ [86 Ζ.4 
ο7 “εφωδ, Ῥα ]5ιοὰ 1804, Ρ. 804): “ῬΌΓΟΙΥ ἰπίοπιαὶ 
ΘΟΘΌΓΓΟΠΟΘΒ, ἩΓἢ16]} ΤΏΔΥ Ὠᾶψτα Ὀγοϑοη δα {μοπιβϑῖυεβ 
ἴο ἴῃ ἀἰβοῖρ].8 88 δσΐογῃαὶ ὙἹβὶ Ὁ]6 Ῥμθηοσωθηᾶ, ναὶ 
ψ  ἰοῖὶ τὸ οαῃ ΟὨΪΥ υπάογβίαπα 88 ἔλοϊβ οἵ δ ϑοβιβς 

οοπάϊοι οὗ ταϊῃά, οὐ υἱβίοῃβ.᾽" ΘΙ ΠΑΡ τἰ16 ἰδῖς τ. 
Βδυγ οὗ Τρίηροι (186 ἴθαοθον οὗἉ βίγδιββα, δῃὰ ἔρυμά: 
6γ οὗ τ86 Τὐδιηροῃ βοθοοὶ οὗὨ ἀδβίγιοιτο ον ἰοἴδηυ). 
ΤῊ Ϊ58 ν᾽ βίομΥ ΒΥ ΡΟ ο5.8 18 ἃ μεγελοίοσιοαί Ἰτιροκεὶ- 
ὈΠΙῸγ, ἴῃ Ὑἱθν οὗ [10 ΠΙΔΠΥ ΔΡΡΘΆΓΑΠΟΘΒ, δὰ {88 ἰάτρα 

ὨΜΠΏΌΘΡ Οὗ Ρ6ΙΒΟΠ8 ἯΒΟ βὰν Ὀτῖβί ; 88 [86 οἷον ἀϊ8. 

4 ΠΝ 1: ωπεοογίὰν οὐοπε τοῖο, εἰς, πα ἴθ ἘΔΙπδ. οὖ. ταΐδ- 

ἰταπδοίδιοβ [πος ΏῺΟ Ορῃυδο8. ΟὈἱ πίυ8. ΟὨ]ν, δῃ ἃ πο τοΥ [85 

ἀυιχοα ἰπ Ῥογβοπα! 65. ἡ οι ποιὰ δὲ ἴδα ἀϊρη 1 οὗ ἃ 
οουμλαοπίδιγ.--- "Ὁ, δ.) 
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εἰρ᾽ε8, ἀῃὰ οὐθη ὅνο δυπαγοαὰ Ὀτοίδγοη δὲ ομοα (1 | 866 [δὲ {86 ἰδ οὗ 86 ἀξ οὗὨ ΒΟΙΥ τοϑὶ 18 οὐβοσνϑᾶ, 
ον. χυ. δ). 4. ͵είθβο: Εβἴδοίβ οὐ 156 Ἵυεν νης 
Βρ τὶν οὗὁἨἩ (Ὠνῖδὶ ὑροπ ὑπο ἀἰβοῖρ᾽οβ. ὅ. Επτδ]ὰ : ϑρίτὶ- 
ὍΔ] νἱεξίοηβ ἰῃ (6 οοβίδβὶ οϑ οὗ ἀθδϑῖγο Δῃα ὑγᾶυον (σεῖ- 
5σέσε δολαμυῆσεν τη ἀεν Ενίκοξωησ ἀδον δεϊπδωυοῖ πὰ 
(65 ΟἐεδείΔ). ΤὮΏΘ686 ἔνχο Υ]ἹΟὟΒ ΔΓΘ ΟὨΪΥ τηοα βοβίΐοη8 
Οὗ ᾽1ῃΠ6 ἀῦονϑ {ῃΘΟΣῪ οὗ ίγαιβθ, δα Θαῦδ}}ν πίη 0 0. 
Ἐπαϊὰ, οτόγοτ, ἰ8 ποὺ οἾ6αΓ, Δ Τη6].68 Δ ΔΡΡΓΟΔΟΣ 
ἴο ἰδ6 οὐ βοάοχ υἱοῦ ἩΠΘΠ Ὧ6 Τουλασ τ; “ ΟἸ σἰβί νγὰ8 
Β66ἢ δρδὶη ὈΥ̓͂ ΗἾΒ αἰδβοὶ [68 : ποέλέπο ἐδ πιοτὸ ἢϊείοτί.- 
εαἰ." (ὲα ἀγεὶ εγδίση Εὐυαπρείϊοηι, ὡδογεσίχέ πὰ ἐγ ζ- 
ἰᾶγέ; Ὁ. 862: “ Ολγίδίωδ υατὰ ιοἱοάοτγσεξοΐδη, υοπ ἄοπ 
ϑεὶκίσοπ : τηἱολέε ἰδέ σεδολιίολέιονον αἷδ ἀ168...) Βδηδη, 
ἴῃ ἷ5 1171. 97 ὕυεειδ, Ῥᾳ5868 οὐϑν (18 βιυτ ὈΪΠρ- ὈΪοοΚ 
πὶ ἙὨαγδοίουβϑίιο ΕὙΘΠΟΙ ἸΟΥ Υ, Ργοσηϊδίηρ ἰ0 οχ- 
διοΐηθ “{Π6 Ἰαρϑηᾶβ οὗ {Π6 γοϑυστθοίίος ᾽ μογθαῖῖον ἴῃ 
186 ἰβίογυ οὗ ἰῃς Αροβϑίϊοβ, ΑἹ] Βὸ βαγβ Ὁροῶ ἰΐ δὲ 
16 οἷοβα οὗ οἢ. χχνυΐ. διλοῦη β ἴο ἃ οοῃ δϑδίου οἵ ἀθ- 
Βραΐγ αἱ ἃ Βα ἰβἔδοι συ βοϊυϊΐοη. [10 ἰβ (818: “ΤΏ 116 
οἵἩ “Ζαδι8, ἰο [86 μἰδβιοτίδῃ, οῃὰβ τὶ 8 ἰαϑὶ βὶρὮ. 
Βυΐ 50 ἄθορ ναϑ [6 ἴγᾶσο ψΒῖοΒ μ6 δὰ Ἰοῖδ ἴῃ 186 
Βροαγίϑ οὗ μβ ἀἰβοῖρ]98 δπὰ οὗ ἃ ἕο ἀθυοίθα ᾿ψΌσ,θη, 
ἐδμαῖ, ἔοῦ ΘῸ 8. ἰοὸ οοΙμ6, ἢ6 Μὰβ ἰὸ ἴῃοτ ᾿ἰνίηρ δηὰ 
Ἑομϑο]ησ. Ηαά ἷΪβ ὈΟΑΥ͂ 66 ἰακθὴ ΔΎΔΥ, οἵ αἱὰ 
φηἰυβίαϑη, δἰ σαυβ ογοαυ]ουβ, αογσαγὰ ροθογαίθ (ἢ 6 
Τα888 Οὗ δοοουπίβ ΟΥ̓ ἩΠΙΟΝ Δ} 1} ἴῃ [86 Τοβαυγγθοιο 
ΔΒ δουρῃῖ ἴο Ὀ6 65. 5ῃθ ἢ 7λὶ, ΚΖῸΥ τοραπέ οὗ 
»εγεγιρίονν ευἱάετιοε, το6 δλαϊΐ πευεν ἔποισ. ΑΘ τλᾺν 
880, Ὠοτοτον, ἐμὲ {86 δβίγτοηρ ἱτηδρὶ πιο οὗ ΜΑΥΥῪ 
Μαράρϊοπα ἤογο οπδοίθα 86 ρῥγίμποῖραὶ ραγὶ 17 ΑἹ] 
1Π686 10141]86 γίθνγβ γσθϑοϊσο ὑπ6 Ὠἰβίοσυ οἵ Ομ τ β ΔΆ 
ἰηΐο δὴ ἰῃοχρ δῦ] τ 16, δῃαὰ τακθ ἰξ ἃ βίσθασῃ 
πἰςβοῦῦ 6 ουηίδίη, δη οἴἶδοὶ νἰϊβοπΐ ἃ οαυβ6. Ὦτγ. 
Βαυν (Ολτγιείοέλωπι ὧεν ἀνεὶ ἐγ δίε, .αλγλυπάετίο, Ρ. 
40), ἱπάοορά, ἐμῖη ΚΒ δαὶ {μ6 ζαϊλ ἰπ ἰΠ8 γεβυγτθοίίοι 
ΤΏΟΓΟ ἴδῃ ἰμ6 ζαεί οὗ {86 τοβυγτοοίίοῃ Μὰ8 {86 τηο- 
το ρόντον οὗ ἰδ Αροβίϊεβ ἰῃ ὑπεὶν ἔπίαγο δοῦν. 
(Ξο κ4180 ϑιγαῦβϑ, ἰ, σ, Ρ.. 289.) Βαὶ ἰὺ γᾶ 86 γασέ 
ΜΠΙΟἢ ρμαᾶγο ἴο ἱμοῖν (1 Π| ἃ Ρόνγοῦ (μδὺ οΘοπαυογρα {86 
νοῦ διὰ (μ6 ἀο0γ1}, ΕΔΙΙΉ ἴῃ ΤηΘΓΘ Υἱϑ1 08 ΟΥ Ρῇδη- 
ἰοτηβ8 ΤῊΔΥ Ῥγοάυσο Ῥβϑηΐοσηβ, θυΐ ποὺ βυσ ἢ ἃ ΡΒ6- 
ὨΟΙΏΘΏΟΙ 88 ἰδ6 ΟὨ γίβιλδη Ομυτοῦ, τῃ6 ρτοδιςβὺ ἔδοὶ 
δρᾶ {86 τηϊρμιϊοδὶ ἰπϑυ νυ οι ἷπ [Π6 ἰβίογυ οὗὨ [86 
ψοσϊ. ΟὈπιρᾶγο αἶβοὸ ου (818 βυ)οοῦ [86 ΤοπιαΓ 5 οὐ 
ΜΈυεβ, (πηι. ὁπ αδδλειο, δι οἀ., 1860, Ρ. 614 (»»δο 
 ααἰΐα οἰ μοοχ 88 γὰβ ἰΠ6 σεπεγαΐ ζαεί οὗ (6 
ΓοΒαστ οι 00): ασνεα: 226 Τλαίδἀολ[ολκεῖξ ἀδν' Δ 
εγαίολιιπο Οὐνιδα, 1862; δὴ γί. οὗ Ῥτοῦ, ΒΕΥβΒσημΑα 
(αγαϊπβὲὶ Βαυγ) ῃ ὑμ6 Αὐμράϊεπ πὰ Αγίέζεπ, 1864, Ρ. 
197 8βα4ᾳ., ἀπά ΒΟΥ ΓᾺΪ 80]6 δγίϊοἶθβ οὔ Ῥγοί. ΕἸΒΗΕΒ, 
οὗἩ Ὑα]6 ΟΟἸ]ομο, αραϊηδὲ βιίγαυβθ ἀπά Βδυγ, ἴῃ ἰῃ6 
Νέ Ἐπρίαπάον ἴον 1864.---. Β.] 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝ ΕΤΗΙΟΑΙ, 

1. 7κ. ἐδλα ἐπα οΥ ἰδὲ (9 6158) ϑαδδαίδ, --- ΤῊ 

Ἐνδηροῖϑί, πίιμουὺ ἀουθί, Ἰπιοπάοα ὈΥ {Π6 δβεϊθοιίοῃ 
οὗ 1818 ρΡοουϊαν δηὰ εἰρη βοβδηὶ ὀχργοβδίου ἰὸ Ὀτΐηρ 
ἔοτπασγὰ 186 ἕλοι, ἰπδὺ ἴπ6 Ομ τϑύδη ϑυπάδΥ δα ΠΟῪ 
οδυβοά τ86 δον 5} ΒΑ ΡΔΙἢ ο οολ86 (απὰ ΟἸ τ ΒΕ ΠΣ Υ 
Βαὰ πον ἰᾶκοα {π6 ρἷδοα οὗἨ ΦΔΦαυααΐίδτα). ΞσμΔΥ ἷ8 
86 ζω !ΒΙπιοαὶ οὗἨ ἴ6 Βαθαί : Ὀαὺ ἰξ 18 ποὶ {ΒΟΥΘΌΥ 
ταδᾶδ ἰο ὕ6 {πΠ6 ποραιίοῃ, {μ6 ἀοαίγυοίίου οὗ {π6 5840- 
θαι}, ναὶ 118 τολ] σα οι ἴῃ (86 ἔογτα οὗ βρί γίϊ, ̓ἰδ, πὰ 
ἥγοράοτω. Βυμάδγ 18 ἃ ΠΟῪ σγοαϊίοη, ἴμ6 ἰπϑ 0 
οὗ ἰ86 ΘΒ το Β ον ἀδγῪ : τραυικοὰ ουΐδ 88 βιοῃ ποὶ 

᾿ΟΩΪΥ ὉΥ͂ [86 τεβυστοοίοη, θα δἶϑὸ Ὀγ 186 1,οτὰ Β δρ- 
ῬΘΑΓΆΠΟΟΒ Ὅροι ἰπαὶ ἀαΥ. Βαΐ ἰἔ 1Π6 Θχίογπαὶ ἰδ 
οὔ [λ6 ον δὰ ΒΑ θα ἢ 8 δὈτοραῖοα ἴον ἴ89 ΟΒυΓΟΙ, 
(86 Ομ τάδ δίδιο ἰ5 Ὀουμά, ὮΚ 1.8 ἀυ1γ ἰο Ομ γῖδι, Ὸ 
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88 ἱπάρφοὰ Δ]1] ἰ6 ἸαγΒ οὗ ἴ:6 ἀδοδίοριο, ἴῃ ἰμ6 βρὶγὶς 
οὗ Νοὸν Τοβίασηθηϊ ογάθν δῃπὰ ἔγθοάοῃ. 7 ὲ 866 [τόση 
Αοὶϑ χχ. 7: 1 Οὐογ. χνὶ. 1, 2; Εν. ). 10, (δῖ Βυπααῦ 
ἯΔ8 ΟὐὈδβογυοα ἴὰ ἴ86 ἀδγβ οὗ ἴπ6 ΑΡροβί!θβ, 

2. Ἰῦλο ελαϊϊΐ γοϊΐ μὲ ατοαὺν ἰδ δίοπια ὕγοπι δε ἄοοΥν 
οΥ ἰλε ἦγο ἴ---- ΤῊ 5 αἰΐδγαποο οὗ [μ6 ἰὮγθα δῃχίουβ 
ῬΟΠΛΘΏ Ὀδοοιηα (6 στοαὶ δγτηροὶ οὗ 4]1] {πΠ6 εἰσῇἢβ 
οὗ Βυμηδη  Υ, ἴῃ 118 Ἰομρίπρ ἴοσς 186 τονοϊδίοῃ οἵ ἰἢ9 
ΡΟΒΌΓΤοοΙο. 

8. 7.6 εατγίλφιαζο.---- αὶ Ὀτοβᾶσο οὗ ἰΠ:6 ΓΕΒΌΓΓΘΟ- 
(ἴοι δοοογάϊηρ ἴο ἰμαῖ ῬᾶγΆ}16] οουγβο οὗ ἀθυθίοριηθηὶ 
{πγουρσῃ πο {Π6 Θαγί 18 ραβδβίηρ δοηρ πὶϊὰ [86 
Κίπράοτῃ οὗ ἀοα. (8:6 οἷ. χχὶγν. 

4. Τῆς υἱδίοηδ οΥΓὙ ἀπρεῖδ.---- ΑΒ (6 φαγί, οα ἰῃ9 
ΟἿ6 διδπά, ἴῃ 118 σταπαὰ πποτηθηΐ οὗἁὨ ἀσνοϊορυγοηί, ἰβ 
ΒΏδιζοη, δηα βθοσηδ της ἴο τυΐῃ : 80, Οἡ 86 ΟἰΠ6Ρ, 
186 ΒΟΑνΘῺΒ ὑπο]. ΤὨογοΐογο δ ρΡ6 18 δ.α ὉΥΘΡ ᾿γ68- 
Θηΐ 88 τηϊηϊδίοσίηρ βρίτῖιϑ δὖὐ ἰὄμ6. οὐ ἶσ8] ροτοαβ ἴῃ 
οὐ Κίηράοῃ. Βαΐὶ ΔΙἰμουρὰ (Π686 Δηρο]Ϊο ἀρ ρϑδῦ- 
ΔΏΟΘΘΒ ἄΓῸ οὐ)εοίϊυο, το Ά], δῃὰ νἱ]δὶ Ὁ16, 86 ρογοοριϊοῃ 
ὈΥ (86 ομ-Ἰοοκίηρ᾽ τηογία]β οὗ ἔπθ8δ6 ἨΘΆΥΘΏΪΥ Βρ τ 
ἀορθηβ ὉΡΟῺ ἃ δβίδίθ οὗ βΒ00] γοβειρὈ] ηρ (86 δΔηροὶῖο 
ΒΟΪΓ ΔΙΠῪ ; δηὰ τΠϊ8 αἰδροβίιοη οὗ βοὺ] ἀθροπάβ, 
δΡδἴη, ρου ἰδ6 ρΡοδίτοπ οσοιρίὶοα ἰῃ τοϊδίοη ἴοὸ Ἀ68- 
ψ ἢ δηὰ θαυ. Τῃ6 τλογο ἴἢ6 Θαγ ἢ 18 Θομορα]θα δηὰ 
Ὀυγὶεά, Κ ἃ τοϊἀπίρης σταᾶνο, ἰο [πὸ ὈΘΠΟΙ 68, 80 
ΤΑΌΘΙ 186 ΤΏΟΓΟ ΟἰΘΑΡΪΥ ἀὁ ἴΠ6Υ νον 86 οροηΐηρ μ68- 
γοΠ8. Απὰ Βόποο ἰΐ ἰβ ἐπὶ [86 ἔστηδ α ἀἰβοῖρ!] 68 6ΓΘ 
186 ἢγβὲ ἰο 866 ἴΠ6 ΔηρΈ8Β ; δῃὰ {Π6 0 Ὀ6}6]4 ἢγβί ομθ, 
ἴση πο. 

ὅ. ταν απᾶ στεαΐ ΥῪον.---Τταπβὶ Θὰ ἔγοσα ἰδὸ 
οἸὰ πο 186 ποῦν που], τοι (ἢ 0]4 ἰο (86 ὩὨΘῪ οοΥ- 
ομδηΐ, 

β. 7κίο Θ'αϊὶϊοε.---- 5,6 ἴἰΔ6 Ογ αὶ ΝΝοΐεδ. 
ἢ, Τὴες ἀδαίλ απά τεξωνγεοίίοπ ΟἹ Ολγίδί οοπεία» 

εγεὦ ἐπ απά ζον {ἰεοἰ  (ονποἰοσίοαζψ).----Ἴτ ἴἰθ6 μοτ 8 
ἀοαὶδ ἀπμὰ στοϑυιτθοίϊου ἃ βοραγδίίοῃ ἰοοῖ ρἷδος Ὀ6- 
ἵπθοθῃ ὑμ6 Βγβὲ ϑοι οὗ 86 παίυγαὶ Ὠυμηδῃ που], δηὰ 
1ῃ6 Βοοοῃὰ ΦὁῸὴ οὗ ἰῃ6 οἴδτηδὶ βρὶ τὶ που] οὐ Ἀυμδῃ- 
᾿γ (1 ον. χυ. 46). ΟἸ τῖβὶ Β ἀθδίῃ 8 π6 Ὁ] δ]τηθηὶ πὰ 
186 οοτηρϊοίίοη οὗ ἀοαίδ, δὰ ἐμογοοσ αἷδὸ 118 οπὰ, 
88 Ὑδ8 δίτοδαν ἀσίοστοϊηθα ἴῃ γερατὰ ἴο Αὐἀδγλ 8 ἀῤδιῃ. 
Βογο ἀθδίῃ Ὀερβδῃ, ἴμθγὸ βου ὰ 1ὺ σ6486, ἑ, 6., [86 ΓΘ 
Βῃου!ὰ Ὀ6 0 ἀοαὶἢ, ῬῬγδὶοΑ] ἀθαί 8 γοβιγὶοἰθᾷ ἰὸ 
026 ΣΟΩΘ. Τ18 αἰδιγίοὶ οὗ ἀδδίῃ 1168 Ὀεΐτθοη (8 
που] οὗ ἱπογζδηῖς Ὀοαΐθβ οὰ 86 016 βῖά6, δῃὰ {86 
Βρ τυ πτοῦ] ἃ οὐ {86 οἴμβεσ. ΤὮΘ ΤΠ Ώ6ΓᾺ], ου ἰ86 ΟἿΘ 
Β:46, 8 ὩΟΏ-Υἱ Δ] ; 180.6 Βριγὶς 18 πο; -τοογίδὶ. Ποδὶἢ 
ΒΡΡΟΔΙΒ ΠΟῊ ἴο οχίθῃπᾶ, Ὀείνοοη ἴῃ 686 ]Ἰτηἱἴ8, ΟἾΪΥ͂ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἴ86 γεχζοίδ 6, δηΐπλα], δὰ μυσθδη Νουϊάβ. Βαυΐ 
(86 ἀφαὶῃ οὗ ἰμ6 ρ]αηΐ 18 το] -ἰρὰ Ὀὰὶ αἰϊεσογίοαί, ΔῺ 
αἀρρέαγαποα οἵ αγίηρ': ἰξ ᾿ἴνοβ 81}} ἴῃ 186 τοοὶ, (89. 
Ὀγδποῦ, [ἢ6 βεοα, 7]}ιὸ ἀγίηρ οὗἉ [116 ΔΪΤηΔ), δρζαΐῃ, 18 
ὯΟ οοπιρίείε ἀσαιὶ : Π6Γὸ 18 πὸ }}, ἱπαϊν! ἀπ] [1 ἰο 
τοβίρῃ ; ἴὉ Π[ν68 ΟὨ]Ὺ ἰῃ (ἢ 68 ραηογδὶ "16 οὗ παίυγο, δηὰ 
ἤρῆσθο 1 σδπηοὶ αἀἷ6 ΠΥ ἀπμα στὰ οΟὨδοϊουβη 688, 
Αοἴυδϊὶ ἀραὶ Ὀορίηβ ὙΠ οοηβοίοιβ τηδῃ, ἰῃ ΤΟΥΣ 
ἘΠ κονΐβο ἰο σοδδο τ:ιῖῃ Ὠΐτη, δηα ἴο Ὀ6 ἰγαῃβίοιτηρα 
ἰπῖο ἃ ποῦν οοπβοίουβ ᾿ἴ86, Αἄδπὶ νὰϑ ἴοττηβά, τοὶ ἰὸ 
ἀΐα, {παῖ 8, τὰβ ποῖ ἴο 866 Θοστυρίίου ; Ὠ6 ΜΒ ἰὸ 
ῬΆ58 ΟὨΪΥ (ὨγΟΟΡὮ ἃ ἀθαί 116 ῬΓΟΘΘ6Β8 οἵἉἨ ἰγτδῃβίοιτηδ. 
οι, δπὰ ἴο ὑμάογρο ἃ τοδί οσρ μοδὶβ ἔγομῃ 1.6 παΐ- 
«ἰραΐ δβιαὶα οὗὨ πιδῃ ἰηίο Π6 4ρίγωαξ (ἰμ6 ἰγοο οὗ Ἰ18 ; 
ἙἘπΟΟΣ ; ΕἸ ἢ ; 2 ον. νυν. 4; 1 ὕογ. χνυ δ1). Βαυῖ 
{π18 ἰγαπαζογτααίίοι Ὀθοδτλο δ 76οὐ ἰο {86 οἴἴἶὝοίθ πὰ 
186 Ρυμἰβῃτηθηὶ οὗ πιογαὶ ἀφεδίῃ, οὗ β'π, 8ἃ8 (οα Β ΘϑὩ» 
ἀοταπδύοη ; δῃὰ ἐλ ἐλὶδ ἰγαπδύογηιαίοη, οὔον 
ἐπίο εογγιρίίοπ, ΤΏ “ Ὀοΐηρ οἰοίΒοὰ ἀροῃ ᾽) (Βγτη 0 0]- 
ἰσοὰ Ὀγ ἰΠ6 τηοίδιιοσρῃοβίβ οὗ ὑπ6 Ὀυϊιου γΟὨΓΥΒΑ]18) 
Ὀδοδιαθ “ ἰ86 ὑμοϊοι δίῃ ᾽" (Βγτ 0] Ζοα ὉΥ ἰλδ6 τΠοαῖ 



δ48 

εταῖι ἴῃ [86 οαγί ἢ). βἴηοθ ἢ ΜὙᾺΒ ἀρδῖῃ ἰῃ 1806 
ὙΟΥἹὰ ; (86 ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΠΟΩΒ δὰ (6 ὀχρογίοποο οὗ ἀδ6- 
βουνὰ 531: Κηθββ, ἀἰββο)ατίοη, σογτυρίίοη, δηα ἱπιρτίβ- 
οπιηρηΐ ἰη ἰΠ6 πϑῖα ἀδδίἢ-γοδίτῃ, ὅῆθοὶ. ΤῈ Ἔδϑεγο 
σμοὶρηὺ οὗὁἨ ἀδδί ἢ} ργοββοὰ ὉρΟ᾿ τηδηἰεϊηὰ, ἰο ᾿Ππεοὶγ ῥδὶῃ 
δηα δηρ Βῃ ; δπὰ τοὶ ΠΟΥ ἯΘΓῈ ποὶ ΖὉΠΥ σομβοΐου 
οὗ ἰι (Η 6}. ἰϊ. 14, 16). ΘΟ γῖβὲ ὈδοΆτηΘ ΟἿὟΓ ΡΑΓΙΠΟΓ ἴῃ 
{μ18. οοτπτηθῃ Βα δ᾽οοίϊοθ ἴἰο ἀραίῃ. Ηδ ἰαβιίοα {μΐ8 
ἀδβῖὴ (Π6Ὁ. ἰἱ. 9); τοσοῖὶνεα ἱἰΐ σὶϊἢ 1] οοῃβοίουδ- 
688 ἰηΐο ΗΪδΒ ᾿1ἴ6. Ηρπος ἀσδίῃ τπὰ8 ἡ εα ἴῃ ΗΪ8 
᾿ς, [1 ν "88 ὁπ δὰ, δηὰᾶ τηυϑὶ ἀραῖη 6 ἰΓ ΘΒ Οστηοα ἰπίο 
ἴι6 ἰγαηβίοττηδίΐοη, ἃπίο τ Ὠσἢ ΤΏΘΠ ὍΟΓΘ ΟΥ̓ ΡΊΏΔ]}}Υ 
ἀοδίϊποα, ΟὨγβυΒ ἀγίηρ γγὰ8 ἃ ἀϑαῖῃ πιο ραϑεθὰ 
ΟΥ̓́ΘΓ δἰ ΟὨΘ66 ἰπίο πηϑιδτογρῃοαῖβ. ΟΠ τῖβι 8 οομ θα 
ἴῃ ἀφαιϊῃ γγ8ϑ ἃ ᾿ς] ]}]}15οη τ τῆ σοττυρύοη, ἴῃ πῃ ϊοῖ οοτ- 
ΤΌΡ (ΟΣ 88 ΟΥ̓ΔΓΟΟΙΩΘ ; Ὅ788 8} ΘΗ ΓΔΠΟΘ πο [86 γΘΆΪΓῺ 
οὗ 1Π6 ἀρδὰ, πῆς απουηὰ 186 Γεἰ [ΓΒ οὗὨ {πὲ ΓΕΔΙΠ, 
ἨΪΒ τεβυσγθοιίοη 8 δὲ ὉὔσΘ ΤΟΒΌΓΤΟΟΙΟΣ δη οομ- 
ὈΪοῖα ἰγαπβίοτιπδίίοη. θη ἴΠ6 αὐυοβίΐοῃ 18 δδβίκοα, 
ὙΥᾺ8. Ομ τῖβι μοτδοα Ὀοίνπγοθη ΗΪ8 ἀθίῃ δα γοδιγγοο- 
ἰἴοῃ, οὐ ἀυτγίπρ ἴῃ 6 [ὈΥΓῚΥ ἀδγϑ, οὐ ἀυτίηρ ἴἢ6 δβοθῆ- 
ΒΟ. ἢ 1Π6 ΘΟΠΟΘΡΙΪΟΠΒ οὗὨ ἰγδηβίοτιηδιίίοη δὰ ρμ]οτὶ- 
ΟΔΌΟΝ ἃτο οομἤιβοα, ὙΤΠ6 ἰγαηβέουτηδλιίοη, 88 (ἢ 6 
Ραββδρθ ἔγοτῃ {86 ἔγβί ἰπίο ἴῃ6 βοοοῃὰ 116, νγὰ8 ἀδοϊ- 
Εἀ δὖὺ [86 τοϑυττοοίίΐοη, ΟἸ]ογ δοδιίΐοη, 88 ΗΪΒ θη γᾶ 66 
ἰῃΐο ἴ[ὴ6 ραν ΏΪΥ πον], οουἹὰ ἈρΡΡροδΣ 'π Ηἰμπὰ ὄυθῃ 
Βεΐοτο Ηἰΐβ8 ἀδαίῃ, ἴῃ 1ῃ6 ἱγαπβῆρυγδαιίοα ἀροὴ (Π6 
τηουπίδϊη, δὴ Ὀ6 νἱοοὰ ὈΥ ΟἰΠΟΙΒ: δηὰ γοὺ διΡῸ 
{Π6 ταβαγγθοϊίοη, ἱπ ΗΒ βγϑὺ ργοβοῃηϊδίίου ἰο ΜδτῪ 
Μαράαδϊοθῃς, 886 τηϊϑίοοῖ Ηΐπ ἔου ἴ86 γδάθῃηογυ. Ηΐβ 
δοῖι8] ρ]ογ οδίίοη, ἀοοϊαρα δὲ ΗΪ8 γοβυγτθοίίομ, θ6- 
ΟΔΙ.6 ἃ σοϊηρίοῖα ἴλοὶ ΡΟ ΗΪ8 ἀϑοθηβίοῃ ; δῃὰ ἤθσο 
ΟἸγίβί, 88 ἴῃς Ἐΐβθῃ Οπ6, 18 1 {6- τὶ ποῖ ρ]6 88 π|}} [ἴῸΓ 
{86 τοβιττϑοιο 88 ἕογ (ἢ. 6 αὐη πῆρ ἰδ (1 ον. χν. 
21:1 ΤΏ 688. ἵν. 17). 

Πἰ πὸ που]ὰ ορίαϊη 8 οἴοβοῦ ΥἱοὟ δα ΤΟΓῈ δοου- 
τΤαῖθ σοῃποορίίοη οὗ {ἐπ γοβυστοοίΐοα, 186 ἀθδί οὗ 
ΟἸ τὺ τηυβὲὶ Ὀ6 σοῃίοπηρίαἰθα 88 (ἢ 6 ἰάθα), ἀγμδιηΐο, 
ἃ οββθηίὶ μὰ οἵ (μ6 οἱὰ πουϊὰ δηὰ απ δηΪγ. 
ΤΏ σοῦ] ΘΟΕ πι168 ἴο τον ΟΠΓΟΠΟΪΟρΊΟ8}}Υ7 δοοογά- 
ἰπρ ἴο ἰἰ8 ο]ά Ἔσχἰβίθηοθ, δῃὰ 18 81}}} Ὄχρδῃάϊηρ ἴῃ ἐκ 
ΤΩΘΙΏΌΘΓΒ (18 ρΟΓΙΡΒ ΘΓ) ; Ὀυϊ ἴῃ 118 οοηίγο, [86 οπὰ 
88 Ὀσθὴ τ ϑομοα ἴῃ ἴπ6 ἀοδίῃ δηᾶ σοδιγγθοιίΐοη οὗἉ 
ΟἸγῖϑι. Απὰ {{|8 Ὀοΐπρ {Ππ6 6886, ἔΠ6Γὸ 18 οὗἨ ὨδοοΒ- 
Β'1Υ οοηῃοοίοα πῖ 1} (818 Θηα {π6 ἰάφδ)], ἀγπδραίς, δῃὰ 
6580} 18] ὈΘρὶ πηΐηρσ' οὗ [ῃ6 ΠΘῚ Βρί 8] ποσὰ, ΔΘ 186 
Τα γγθοϊΐοῃ ζ0] ον θα ἴὴ6 ἀδδίῃ οὐ ΘΟ γῖβϑί, Απὰ τἢΐ8 
οὐοηῦ ἰβ, ἰὴ δοοογάδησα ΜΙ 118 παΐυτα, αὖ ομθΘ Δ 
ευοἰιμίοη οὗ [76 ((Ἰτϑὺ γοδδ), ἀπὰ δὲ 16 βδιὴθ {ἰπ|θ 
δῇ δοῖ οἵ Οο(}8 τἰρμίθουβηοβθ ((Π6 Βαῖμον ταίφοα Πῆρη). 
ΟἸγῖδὲ στοδθ ἔγομχ (86 γστᾶνο, Ὀδοᾶυβα Ηδ ψὰ8 ΠΟΪΥ, 
Ῥοββϑρβϑίηρ ἴῃ ϑρ!τγιὶ οὗ σΊΟΡΥ, βυβοαρί]α οὗἁἨ Τοβυστθο- 
ἰΐοη, δῃὰ τηυδὶ ΒοσοΓΪὨΡῚΥ σδδ6 1018 ὙΟΥῪ ἀρδίῃ ἰὸ 
Ὀδοοῖλθ βυθβοσυίοηῦ ἀπίο 116, τηυβὲ οὐογοοσαθ {5 
ἀσαῖ δηὰ ἰγαπδβίοστη ἢ, Ὗἀοὰ ταϊβοὰ Ηΐτ, θϑοϑυβα 
Ηο, ἰῃ δηὰ ἴον ΗἰπΒ6 1, μα οηάυγοα (8 ἀρδαίἢ οου- 
ὕΣΔΤΥ ἰο τὶρῃϊ: απὰ γοῖ, κΚονἶβα, ΔρΡΤΘΘΔΌΪΥ το τρί, 
᾿Αϑ 10 ἢ. 88 ΗΘ πὰ βυγτοπαογοα ΗϊτηΒ6] 7 οὰ ὈΘἢ Δ] 
οὗ δ. ἸΤἝΘΓΘΌΥ (818 ἀθϑῖ οὗ ΟἸ τι ἢδΔ8 θθθὴ τηδὰθ 
ὈΥ αοὰ [Π6 ποῦ] δ διίοποιωθηί. Βυῦ ΒΘ 1Π686 το 
ΡΟΪηΐΒ ᾶγὸ υπϊοά, 16 ἀοδίῃ οὗ ΟἸγίβι δμὰ Ηἰ8. γοϑὺγ- 
τοοίΐοῃ βίδηα ἔοσί ἢ ἴὸ ΟἿν Υἱοῦ 88 ἴ86 ρσταπάοϑιὶ δοὶ 
ΟΥ̓ 6 οπιηϊροΐθποο οὗ ἀοά, δηὰ {πΠ6 στοδίοβδι ἴδοὶ ἴῃ 
106 ρσἱοτίουβ τονοϊδίϊοη οὗ (η6 ΤτΣΥ (ΕΡἢ. 1. 19). 

8, 7λῪὲε ἀεδαίδ ἀπά γεδωγτοοίϊοπ οὗὙἨ Ολγὶδί οοπδὶά- 
ἐγοῶ εοἰογὶοίοσίοαϊν.---- 6 Βοίογ ο] ορίοδ] οἴἶδοὶ ἱβ Πόσο, 
88 ΔΙΤΤΑΥΒ, ἰὨγοοίοΙα ; ΗΘ . Δοοοι] Βῃοα : (α) Γροοι- 
οἰϊδίϊου ἃ8 Ῥιορμεί ; (6) ὀχρίδιίίοῃ 88 ΗἸρΏ-Ῥυίδβδὶ : 
ῳ ἀρ! νοταθορ, γοἀοσαρίίοι, ἃ5 Κίηρ (866 ἰμ6 δυ μοῦ Β 
ογπαης, Ὁ. 798). ΟἸγῖϑί, 88 Ῥγορδοῖ, ἰῃ ΗΪ8 γθοου- 

ΤΗῊΗΕ ΘΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΗΒΕΥ. 

οἰ]Ἰδίογυ ποσκίηρ, 888 οὐδγοοσηθ ἴῃ6 νι οτὶ  Παίο Ὁ 
Ηἰΐβ Ἰονβ, δῃὰ βοϑ]ϑὰ {86 στδοὺ οἵ Οοὰ ἘΥ {Π6 Ὁ,20ἀ 
οὗ ΗΒ τηδγίγτ- οί ; ἃ8 Ηἰση- τοδί, ἴῃ Η]Β ὀσρίδ 
ἸΟΥΥ πογκίηρ, ΗΘ μὲὰ8 ἰδίῃ Ὁρὸὴ Ηΐτ 86 ποι Β 
ἡυάρτηρπί, ἀηὰ ομδηροα ἱΐ ἱπίο ἀεἸΐσοσϑηοο ; 88 Κίησ, 
ἴῃ Ηἰβ τοἀφιιριῖνο πογείηρ, Η6 ΠΑ8 τηδὰθ ἀθδίὶ ἱβοὶ 
1Π6 δι οτα οὗ υἱοίοσυ οὐδσ ἀθδίῃ, οὐ οὗ ἀο᾽ τ  γβῆοθο 
ἴγοτα {})6 ῬΟῦΤΟΡ οὗ ἀδεκη 688, τ Βίοἢ ΕἸ ΏΠΟΓΒ 6 γο ξαὺ- 
ἦθοϊ υπίο [Βτουρὴ ἀρδίἢ. 

ἴὴ τηΐ8. {ΠγθοίοἹὰ οὁμαγδοίοῦ δηὰ ποικίωσ, Ηδ οῃ- 
ἰογοὰ 5:60}. Αβ Ῥιορμοῖ, Ηδ δδ8 Πρμίοα ἀρ 5Ἐροὶ, 
8ΔΠ6ἃ τηδάδ 1ξ ΔΡΡΘΟΑΡ 88 (86 ἰΓΔΠΒ] αἰ οἢ-8ἰδ΄θ ἔγοτη ἴῃ 
Βγδβὶ ἰο ἰηὴ6 βοοοῃὰ δηὰ ἷρῆογ 6. 458 ΗΙρη-Ρηοοῖ, 
Ηδς ἢδ8 Ἰκονίβο οὔδηροὰ ἰΠ6 ῥυπἰβατηοηΐ οὗ {ἢ τελ]τα 
οὗ ἀφαῖῃ ὉΥ ἰακίηρ ἴὴ6 ΡῬΟΠΘΙΥ͂ οὗ εἰμ ἔγϑεὶγ ὑγροῦ 
Ηϊβοὶξ, ΑΒ Κίηρ, Ηδ ὯδΔ8 Ἰεα ΘΔΡΌνΥΙΠΥ σαρενο, δηὰ 
ορϑῃρὰ (86 Ῥτίβου-ῃουβο οὗ 5Πθ0] (ΕΡΒ.. ἱν. 8). 

αοἀ δΒΑ8 τχ866 8]} {8 βυσα ὈΥ βεϊπηρ Ηΐβ 508] ἰὸ 
ἰν ἴῃ ΗΒ τοδυσστοοοῃ. Οἀοὰ Ηϊμβο 1268 ἱπεὶ 
ΘΟΌΓΑΡΘΟΙΒ Ιου δηα ρτοοιϊηρ οὗ ρϑδοο Υ σοὶ δ 
ΘΔΓΙΙ68 ΗΒ ρὌΒΡΟΙ δοὶς ἰῃίο {μαΐ που]ὰ πΐοῃ Βδὰ 
οτυοϊδοὰ ΗΐπΠ. ἀοὰ Ηϊ 861 βομβ Ηΐτ Βδοῖκ ουἱ οἵ 
1ῃ6 Μοὶ ΗΟΪΥ δϑ ἃ ἰἰνηρ βῖρσῃ οὗ, δὰ τὶ Π6Ὲ8 ἰο, 
{6 ρῬοτίδοϊ δἰοποιηθηῖ, ΑΒ ἴΠ6 Εράδοιηοσγ, Ηδ οοσιοθβ 
ἴοσίῃ ἴῃ [Π6 ρίοτΥ οὗ πὶ (τα, ποῖ Ηδ εἶδγεδ 
πὶ οσ : “ Ὁ Ὠοδίῃ, πβοσο ἰβ [ΒΥ βίίησ ΓΟ ὄτατο, 
ὝΠΟΓΟ ἰ8 [ΠΥ ΥὙἱοίουυ 1 

ΤῊΣ Ὁη1} οὗ (686 τϑβϑυβ 1168 ἴῃ ἰμπΐα, {πὶ δὶ 
ΟἸγίβι σδηϊθὰ πᾶν Ὀδοὴ Υἱγίθδ!}] γ σομβοοσαίεα ἰὸ 
ὑμοῖς Οοὐ, μβατὸ αἰοά, θθθῃ Ὀυτγὶοα, ἀοβοοπαθα ἱπίο 
Ξ'Π6ΟΙ, τίβϑῃ δραΐη, δβοοπα ρα ἰ9 ἢθδύθῃ, δα δεῖ ἀσπη 
αὖ (86 τχῃὶ Βδηὰ οὗ ἀοά. 

Ηρδηοα ἰὰὶ ἰ ἰμδὺ (86 τὴᾶῃ ὙΠῸ τοβὶϑὶβ ὙΠῺ ἀοπιο- 
Ὠΐδο ὉΠ Ο] οΥ (δῖ5 πογκίηρ οὗὨ ΟἈγίϑί, ἰϑ οἱ οἱ ἔτοπι 
ΒυΠΙΔΏΣΥ, δηὰ β μδπαθα ΟΥΟΡ ἰὸ ἴῃ6 ἀ6ν}} δυὰ δἷ8 
ΔΏ56}]5 (Μαῖιί. χσχυ}.). 

Βυὶ ἰο τϑοοῖσο (π6 τραἀθοτηΐῃρ οδίσδου οὐὨ (γί, 
18. ἴ0 δπΐονῦ ἰηΐο (Π6 οοτϊμτηυπίοῃ οὗ ΗΐβΒ 116 Ὀγ 188 
οι υπηΐοη οὗ Ηΐ8 ρίγιι. ΤῊ δηίγαῃσα 15 ἃ ῥγὸ- 
Ρμοῖς ἔΔ ἢ, πῃ τηδὶ γα τοοορηζο πἢδὶ ΟΠ γὶδί μδ5 Ὀ6- 
ΘΟΣΊΘ ἴο ὉΒ : ἃ ἈΓΙΟΒΙΥ ἕδη, ἴῃ (πὶ πὸ Ὑἱ]6] ἃ 5 ὺΡ 
ἴο Ηἰ8 αἱοηίηρ γἰριθουβιθββ; ἃ ΕἰΠΟΪΥ ἔτ, ἰπ ἰμδὶ 
Ἅ6 ΤΙΏΔ κ6, ἴῃ βαποι βοβδιίοι, Η18 16 οὐ ὁπ. ΤΠ 
ὉΔΪ οὗἉ 4}} 1818 1168 ἰὴ 186 ἔλοῖ, (μᾶὶ πὰ αἷθ, ἀγὸ Ὀὺ- 
ἱρὰ, τἶβθ, δῃὰ δϑοορηὰ ἴῃ Ογὶβί. ΑΒ γοζαγαὰβ ἢἷ8 ἘριΓῖῖ, 
{π6 Ομ γίβιϊδῃ Ὀθϊοηρα ἴο Ομ τῖβί, δἀῃὰ ἴῃ 8ὸ ἴὰσ ]} 18 
Βηϊθῃοα δηὰ οομῃρίοιοα ἰπ ἷδ βαϊναϊΐοῃ ; Ὀυϊ 85 τὲ- 
ξαγὰβ ἷβ παίασθ, ἢ6 ὈΕΙΟΩΡΒ ἰ0ὸ {Π6 ποτὶὰ, δπὰ ἴῃ 80 
ΤᾺ. Π6 αναὶίϑ ἰῃ6 βζΘΏΘΓΑΙ πὰ οὗἨ μδὺ που]ά, δὰ ἃ 
ΕδΏΘΓΑΙ τοδυστοοιΐοι ὙΠ} ἰΠδὶ πουϊα. 

9. “ΤΏ ἰηἰδγοουσβα δὰ ΘΟΙΩ ΡΠ ΟΩΒὮΪΡ οὗἁ (86 
Τιοτὰ, αἴϊον Ηἰβ γτοβιυγτοοίΐίοι, πὶ Ηΐ8 ἀἰβοῖρ]οθ, ἀὰτ- 
ἴῃ ἴ86 ΟΓῚΥ ἀδγβ οὗὨ 700, ὈΟΓΟῈ ΤΒ} ΠΟ ΒῚΥ ἃ αἰ δότε 
σμασβοῖοῦ ἔγοπι Ὑπδᾶὶ (ΠΟΥ αἰα Ὀοΐογθ ΗΘ ἀφρδίδ. 
ΤΏτουρΕ Ηἰβ ἀδαῖ δῃὰ τοβυγτθοίίοι, ἴμ6 ρ] ον δοβιίοη 
οὗ Ηἰβ Ὀοὰγ μαὰ λ (1Π6 ἱγδηβίοιτηδίίοῃ οὗ Ηϊβ 
ὈΟΑΥ νγὰ8 οομιρ]οίοα) :---ἴον, ΔΙ Βουρὴ Η85. τοβαιϊτοο- 
ἐἰοη-ὈΟΑΥ ὈοΓα ἴΠ6 τοαγῖκβ οὗἩ ἰῃ8 σουῃάβ, Ββονίησ ἰε 
ἰο Ὀ6 ἴ06 βᾶπηθ Ὀοάγ, 1 τ͵͵αβ ΠΟ ΤΏΟΓΟ 5. )οοῖ ἴο 16 
Ῥουμαὰβ δπὰ ᾿ανβ οὗ ἴῃ6 ὈΟΟΘΙΪΥ οχἰβίθῃμος, ἃ8 Ὀσοΐοτγο." 
1.15.ο. Ἑοτγίμδα Ὠἰδβίοτίο οογίδιμίυ οὗ ἴῃ6 τοξυστοοϊΐοι 
οὗ ΦΖοδυβ, δε 1 Οον. χν.; ὕμμανν: Ἡΐλαέ ἄοεα ἰλε 
ἑπείϊἐιέίονι οὗ ἰδὲ Ολτδδαπ Ολμνοῖ 'Ἀγομσὴ οπε πολο 
λαά δεεπ ογωμοϊ βοῶ ργεδιρροεε ἢ ((αιαϊεη πὰ Ατων. 
ζεηπ, 1882); λνο Ὲ Β “εδιι, ᾿ὰ. 8. Ρ. 1188. Αο 
οογαϊης ἰο ὁ.6 Θχρδηϑίϊοῃ οὗ ἴ.6 Ὠορϑῖγνα οὐ ἴδια 
οὗἩ ταοάθγῃ ὑμθο]ϊοῖ, 6818 γγᾺ8 ΟὨΪῪ ἀρρατγεπίῳ ἀεαὰ 
ΕΜΠΜΕΝΣ δοοογάϊην ἴο 86 οἴεν, ἴ1ὸ τγοϑυστοοίοη 
Ἅ659 Ὧη Πωδίοπ (βίτγαι δ). Ὁ Βοη ἰῃ6 πο ἃγβ οὐ 
Ὀἱηοα, ἸΠ6Υ ἀζὸ βοὶ .ἀοδισυςῦνα. 
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ἩἨἩΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ὍΡΟΝ ΤΗΞῈ ἘΝΤΊΙΕΕ ΟἬΔΛΡΤΕΕ.-- 6 τίβϑη βανϊ ον 
ΔΆ 106 οἴοτῃδὶ Κίηρ, [Π9 διπάδηηθηΐαὶ ᾿μουριὶ οὗἉ {119 
ὙοΪ6 Εδβίον ὨἰβίουΥ. Ἧγο 866 ἔτοτα ἰξ : 1. Ηον [ἢ6 
Βίοτσηβ οὗ δαγίϊι δηαὰ {Π6 δηρ 8 ΟὗἨ Πού θη βεῦνα Ηΐμ: 
Ὡ. ΠΟῪ ὨοΙΊΠΟΡ 96] 8} 86818 ΠΟΙ ΕΟΙΏΔΗ ΔΙΤΩΒ 8ΓῸ ΔΗΥ͂ 
Βίπάγαμος πῃ ΗΘ τΑΥ: 8. ον Ηδ δῃμἐῃ]]αίοβ 1ῃ6 
Θρὶϊο 5 οὐ Ηἰβ οοθβ, δῃὰ ἴ86 δηρυΐβη οἵ Ηΐ5 ἔτη 8, 
ὉΥ Ηἰ8 γοβυττοοίου ; 4. ΒΟ Ηδ Σου 68 Δ᾽ οῦρ, οἰοναῦ- 
Θα Δῦογα ὑῃ6 ΒΙδῃάογοιβ τοροσὶϑ οὗ ἔοοϑ, δπὰ {86 ἀθ- 
ΒΡΟπαϊηρ Δρρτϑθηβίοι οὐ (86 ἀἰβοΐμ]θβ ; ὅ. ΠΟῪ ὑ8- 
δουπάρα 8 ΗἸ8 ροῦγοῦ ἴῃ Βοᾶνθῃ δῃὰ ϑαῦῖ: 6. ΠΟῪ 
Ηδὸ 18 δ0]6 ἰο ἀοϑρδίοι, ἰῃ {16 ρίουῦυ οὗ [06 ΤΥΪΏΪΥ, 
ἨΪδ8 βοσυδηίβ ἰπίο 811 [6 που], τι 1[η6 τηοββασα οὗ 
Βαϊ να οι ; 7. ΠΟῪ ΒΌΓΟ, Οὐ δὶ ἴ86 Ὀορὶ πηίπῦ, Ηρ ἷβ 
οὗ 86 Βοιμδαρα οὗ 41} ἰμ6 που]ὰ ; 8. ον Ηθ 18 8 Ὁ ]6, 
ποὺ δίδπαϊης ΗἸ5 Δρριοδοδίηρ ἀδρατγίαγο, 0 δϑβθυγΘ 
Ηΐθ8 οτῃ οὗἨ ΗΪ8 Ὀγοἰϊθοϊζηρ,, ον ον- δ αἴτρ ῬΓΌΒΘΠΟΘ, ἃ8 
τιον σοηβοϊδίζοη δηα ὑῃοὶγ ρϑϑοο. 

ὍΡΟΝ ΤῊὴἃΙβ. ῬΑΒΤΙΟΌΙΑΒ ΒΕΟΤΙΟΝ.--- 6 ταοτηίησ 
οὗ ἴπο γοϑυττοσοη-αγ. 1. ΤΏΘ τηογηϊηρ- αττῃ ; ΟΥ, 
ἐμ6 νἱοίοσυ οὗ ᾿ἰζῆν οὐδὸν ἀδυκηθθβ: [Π6 φαγί δαῦβκο 
δηὰ [886 ΔΗρΡΟΪΒ : [6 ροιγθα σαδταὰβ δὰ ἴῃ 6 ἘΝΝ 
ἄτανο ; [Ὡ6 Ββογοῦ [ῖὉΓ [86 Οταοὶβοά---ἰἢ 8 τη 58δρθ 
δοποργηίησ {π6 τίϑοῃ [ογὰ ; [06 δ᾽ δῃά (16 στοδὶ 
ἦογ. 2. ΤΏΕα βυηγίβο: ΟΠ γβ. 8 τηδηϊ οϑίδιοη ; [}0 
δτοοίίπρ [16 Δἀογδίζου : {16 ΘΟΤΩΤΑ Β8Ί 0Ὲ.---Τ)6 ἱαὰρ- 
τοοπὶ οἵ ἀοα, 88 τουδὶ θὰ Ὀγ ἰῃς στᾶνο οἵ ΟὮ γϑί, οοϊὰ- 
Ρδιοὰ πὶ (86 ποι Β ἱαάρτηοῃϊ: 1. 1.6 ΒΑ ΔΙ οὗ 
1.6. 1Δ}ν7ὺὶ 18 Ῥϑαβοῦ : [ῃ6 Βυπάλγ οὗ βρ  γἰζυ}] ἔγθθάοσα 
Ὀτοακα. 2. ΤῊΘ δαυ βῃυ 6. Ὠρᾶνοη, πὶ} ἐϊ8 
δηροὶβ, 18. πιαηϊ οϑοθὰ, 8. ΤῊΘ βίοῃθ, πὶ 186 864] 
οὗ δυι ον Υ Ὀτγοϊζθῃ, 18 το ]θἃ αἸΤΑΥ ; (16 ΠοΓΑ]ὰ οὗἉ (86 
τίβοῃ αν ουῦ 5118 ὑπ υσ ρμδηΐ ὌΡΟΣ ἴΠ6 δίομθ. 4. ΤΊ|16 
διτηρα ριδρὰβ].6 ΡΟΎΤΟΓΙΘΒΒ ; σόϊ θῃ ὈΘΟΟΤΩΘ ΒΟΤΡΟΪΏ 68, 
δ [86 Τη ΒΒ ΏσΟΓΒ οὗὁὨ ἴῃ6 τίϑοη Πϑάθϑοθρ, ὅ, Δδυ- 
δ ἰβΒ ἀοροβοὰ οὗἉ 115 ἀϊἱρη ; ΟἸγῖϑὺ βοιθοὶβ Ο811166 
85 6 Βοοὴθ ψὮθγο Ηθ Μ}}} υπίο]ὰ ΗΪ8 ρίοσγ. 6. ΤῊῺΘ 
οοτηρδοί οὗ ἀΑγκηθ88 18 ἀοϑίτογοα ; Οἢγτίβι, {π6 Εἴβθη, 
Β} 165 ΗἰΒ οὐτῃ.--- ΤΠ σταάυαὶϊ υπζο]αϊηρ, ἴο Ὀ6 ῥρεῖ- 
οοἰγοᾶ ἰπ (6 τὰ οὗ {π6 τοϑυγτθοίίου, 18. ἃ ἴγρ6 
οὔ β ρἴονγ.---ΤῊ6 σθοβίο Κ Β.}Π|0.658 πα τ οἢ ΟἸ τϑι᾽ Β 
ΤΟΘΌΓΤ ΘΟ οἢ 8 τον δ] α, 18 ργορβοῦδο δὰ ομαγδοίοτγίβ- 
ἐς οὗἩ ἐμ6 ΟἸγβιΐδη 16, δὰ τ16 ΟἸτβδη ἡ υ]ά.---- 
ΤΏ ρτοδιοϑὲ ταΐγϑοϊθ οὗ οπηηϊροίθῃοο, ἰη 8 ρΘι]6, 
ΠΟΔΥΘΏΪΥ τοδηϊ(ϑϑἰδίίοῃ. --- ΤῊΘ ΤΟΒΌΓΣΤΘΟΙΟΙ- ΤΊ ΟΥ ἢρ᾽ 
1Π6 απὰ οὗἩἨΙ6 οἱὰ βαρ ἢ : 1. ΤῊΘ ογοαίζου ὈΘΟΟΠ.68 
Βρί για], ἃ πρὶ γί] του]ὰ : 3. (6 τοϑὺ Ὀθοοϊηςθβ ἃ 
ἔοβένναι :- 8. ἰδ Ἰὰτν Ὀδοοπλ68 116.----Εαδίον, (86 χροδὶ 
Βυηάδγ, οὐοῦ γοϊυτηϊπς ἰπ (Π6 ΟἸγϑιίδη Βα αἰ, (ἢ 6 
οἴοσῃδὶ Εἰδβίον.--- 16 ΜΑΥ ἰο ὑἱμ6 στᾶνα οὗ ὅοδβυ8: 1. 
ΤῊς τοδα {μι ιπογῦ : ἴῃ6 νἱβί 016 στιοῦ (00 δῃηοϊηῦ (Π6 
Τμοτὰ) ; 186 βοογοῖ ΒΟΡρ6 (ἰ0 866 ἴμ8 ρταγ 6); ἴ86 ρτοδὶ 
οσρογίοηςο---ἰῆθ βίοπο, ἴῃ 6 δηροὶ, οἷς, 2. ΤΏ τοίυτῃ : 
ἔθαν δῃὰ ρτοδῦ ἰΟΥ; {π6 βα]υϊαίΐοι οὗἁἩ 6808: [88 
ΘοΙα δαί ο..--- Το ΜΔΡΥ οὗἨ ΟἸἠγβίταδβ, δπὰ (06 ἵνο 
Ματγβ οὗ Εἰδβίον; ΟΥ̓, ΟΤΏΔΠ 8 Βδγο ἰη {πῸ στοαὶ 
ποτῖτ9 οὗ ἀοἀ.---ΕἾγαὶ ἰο Μαγν Μαράδίθπο : ογ, Ο  γίβὶ 
τίβθῃ ἴον {π6 ραγάομοϑα βίππον.-- -Ἴὸ στανο οἵ ΟἨγίβὶ 
ἸΥΔΉΒΙ͂ΟΓΙΩΒ Οὖν ρτδυθ8.-- -ΤῊΟ ἔδοῦ οὗ ἴΠ6 τοβυγτοοίίοῃ, 
Δ} ἰην ϑ δΪ]6 ΤΟΥΒΙΘΤΥ, τοπάἀογοὰ ρἱογίουβ ΟΥ̓ Υἱβὶ Ὁ1]6 
ἵρῃβ: 1. ΤῊ ἱμν 81 016 τοτκίηρ οὗἉ ογοηϊροίθῃοο, δῃὰ 

115 νἱβ᾽ Ὁ]6 δοἰΐοῃ : 2. {π6 ἱπυ 81 Ὁ] 6 δηΐγϑηοο ἰωϊο 6χ- 
ἰβίθηςο οὗ ἴπ6 ποὸῖν 118 οὗἩ Ομ τἶβὶ, δηὰ 186 ν]510}6 δαυί- 
αὕδκο ((ὴ6 ΟἰγίΒῬαηρΒ οὗἁὨ δαγι}); 8. 6 ἰηνίβι ὉΪ6 
δηίγαμοθ οὗ [6 ὨΘΑΥΘΏΪΥ Κίηρ ἰπΐο Ηΐδ βρὶγϊαδ) Κίηρ- 

ΦΊΝΟοΙ: αρηπϑδοζαίέοπ, δ6 ἴῃ ἘΠΊ. οαϊ ὁ) τϑϑᾶβ, ουΐ- 
ἄδαιν, τοϊδίβκις [89 Θοττηδη 7γοίο ἴον Τνοεΐ.---Ῥ, Β.} 

ἄἀομι, δηὰ {86 ΒΘ ΒΡ τὶ ἸΘΘΒΘΏΡΟΥ : 4. [86 ἰπν δὶ- 
Ὁ]6 ονοσίδτον οὗ (Π6 κἰηράοτα οΥ͂ ἀδυκηθββ, δηὰ ἴδ6 

Ἴ νἱβίθ]6 συδνγάβ (16 βουνδηίβ οὗ [μδὶ κίηράοτ) 8 ἀθδὰ 
ΤῈ; ὅ. [86 ἰπν β Ὁ]6, πον, υἱοϊοσίουβ Κίηράοτα οὗ 
΄εδβυβ, δηὰ ἐπ6 Βορὶ ποίην οὗ 108 τον οἰδιίοη.--- 0 δηροὶ 
ἴτοσῃ ἤθΆνΘῺ ; ΟΥ, ἴγοῃ ἤθάσθη 86 ἀθοϊβίο ΘΟΙΩΒΒ : 
1. Βεὶρ πῃ ποοᾶ; 2. {πῃ υηβοϊνίηρ οὗ (86 αἰ συ] : 
8. 186 ἰυτηΐηρ-Ῥοὶηὺ οΟΥἁ ΠἰΒίογυ ; 4. (6 οὔδηρο οὗ [86 
οἷά : δ. 1868 ρ]οτίοιιβ ἰββι16 οὗ ἃ σοιηαγκδΌ}6 συ ϊάδηοδ, 
-- Το δηρρὶ βἰπρ' ἀροη [6 βίοῃθ, ἃ γαργδβθηιδίίοι ι 
οὗ ΘΟ τὶβι 8 νἱοίονυνῦ : 1. Ιῃ 18 Δ] οχίθης, τοσοῦ ἰδ6 
(ἀθ116 ποτὶ ὰ δηὰ (Π6 ον ίβη που]ὰ (βοϊα ΐθγβ δηὰ ἰῃ9 
οἴ οἷα] 868]) :---οὐ ον ἴ86 Κίηράοχα οὗἩ ἀδγίηθαθ. 2, [ἢ 
ἰι5 ζᾺ]16δὺ οοταρ]οίΐοη,---δεαϊοα ἴῃ (Π6 ΒΕϊπίηρ' ΚΆΣ- 
ΤλΘΏϊ8 οὗἉ ἰγἱυτΡῃ.--- 6 ΔΏρ6]}}5 ταϊτηθαὶ, {86 ΒυπααΥ͂ 
Οτπιθχηθηῦ δηᾶὰ δἰϊἷγο 'ἱπ πο (μ6 Εδβίον ἔδβεναὶ ͵5 
σοΙΘὈταῖθα.--- ΤΠ6 ἱποίοϊὰ οδδοὶ οὐὗἨ ΟἸ γῖβιΒ σγόβηστοο- 
ὥοῃ : 1. ΤῊΘ οἷά Ὦθγοθϑ ἰγθηλ}]6 δηᾶ ἅτ ᾿τηροϊοῃΐ, 
1π6 ἀοβροπάϊηρσ Ὀδοοταθ Βογοῖς ; 2. 186 ᾿ἰνίηρ ὈΘΟΟΙΩΘ 
88 ἀ684, δηὰ {π0856 τη δὰ ὕδθοῃ 88 ἀβδαὰ Ὀδοοσὴθ 
ΑἸΐγο.--- δα ποί γε Απὰ ΜὮΥ ποὺ 1. Βδοδιβα 
[ΠΥ 8θοὶς 6808; 2. θϑοδῦβα Ηθ 18 ποῖ ἴῃ {6 ρτανθ, 
Ὀυΐ ἴΒ τίβϑῃ ; 8. Ὀδοδυδο ἴΠ6 Υἱὸν οὗ Ηϊτ)β6} αὐγαὶὶδ. 
γου.---(68ι8 (ἢ 6 οτυοϊοα, 18. ὑπὸ τίβοῃ ϑανίουν  {{|6 
οὗ ΒΟΒΟΥ ἴῃ ΒΘΔΥΘῺ πὰ ΟἿ ΘΑΓἢ.--- 76 ἐδ γίβοη, αδ 9 
δαϊα ; ΟΥ̓, ΟΥ͂Θ 18 ΒΙΓΟΠΡΘΡ ἰπδη ἀσθδίῃ ; ον, Τΐ8 ρτοαῖ 
ΔΙΒΙτηοηΐ ἰ8 ἃ ρΡΙοαάσα ἴον 411 Οἢ γῖ δι᾽ 8 ὑσογαΐβοβ.--- πὰ 
γ6, ἴοο, 8411 τῖβο, 88 Ηδ [88 βδὶὰ.---- Ὅηιθ, δε ἐδ 
»ίαοο. ΤῺ ἀϊβοὶρ]68᾽ νον οὐἁὨ [86 ΘΙΩΡΑ͂ στανο οὗ 
δεδβιβ: 1, ΤῊ Ὀορίηηίηρ οὗ 1} οογίαἰὶν οὗ 1.6 Γ65- 
ὉΣΤΘΟΙΪΟΣ . 2. {Π6 Ὀορίπηϊησ οὗἨ 1π6 ΟἾ τ β[18 5 ὉΪ685- 
Θάπο88:; δ. ἴπΠ0 Ὀορίπηΐηρσ οὗ ἰῃ6 ποῦ] 6πά.--- ΤῊ 0 
ΘΙΩΡΤΥ͂ γτανο, δὰ {Π6 ΘΙΆΡΕΥ ζταγνο8.---ΟὉ φυϊολίν, 
Οὗ, ῬΏΟΒΟΘΥ͂ΘΡ [458 αἰθοονογοὰ ἰμ6 τοϑυτστθοιο οὗἁ 
ΟὨτβι, τουδὶ σῸ δηὰ τᾶ ῖκα ἰὺ ΠοΤ.--- ΑἸ} ΟΕ τ βδη8 
ΔΓΘ ΘΥΔΠΡΈΕΪΙΒ(8.--- Ἴὸ ἀηΐοη οὗ ἔοαν δπὰ γστοαὺ ἸΟΥ͂: 
1. Τῇδῦ ἴδαγ, ΠΟ ἢ τηυδβὲ Ὀυγδὶ ἰπίο ογ : 2. {μαὶ ἰόν, 
ὙΠΙΟὮ ταυδβὲ Ὀ6 τοοίοα ἴῃ ἔρδι.--  7λεν γαπ. ΤΠ τοϑ- 
Ὁγτϑοιοη Θηα8 {86 οἷά τᾶσο, δηα ὈΘρίΠ5 ἃ ΠΟῪ ΤΆΟΘ.--- 
ΤῊ ΔΡΡΘΆγΔΠΟΘ οἵ {86 τίβοῃ 1,ογὰ : 1. Ἦ πδὶ ἰδ ργεβὰρ- 
ΡΟΒ6Β: 4πά αε ίλεν τυεπὶ. 2. σον ἰΐ ργοσθοάβ :" ἃ τηϑοὺ- 
ἱμρ, 8 στοθηρ : ΑἸ] ΒΑ} } 8. ὙΒαὶ 11 οὔξεσίβ : “πα έλεν 
οαπῖιθ, οἷο. (γογ. 9). 4. ὟἼ μδι 1Ὁ δ οἱ 8 : Οἵο, ἐεϊΐ, οἰα. 
(νον, 10).-- - ΤῊ τεϊδύοη οἵ [μ6 Εΐβοῃ Οη6 ἰὸ Ηἶἷβ ρθο- 
ΡΪ6 : 1. Τηθ οἷά : [Π6Ὺ βραγοῦ δηὰ πὰ ομδ δποίδογ, 
πῃ δ᾽ δπὰ ἰοῦθ. 2. Α ΠΟΥ: (Π6Ὺ πογβῆϊρ Ηΐπ: 
Η6 68}18 ἰοῦ ΗΪ8 ὀγείλνενι.---- ΦοΒΟΡ ἢ 8. Ὠἰβίογυ ἰβ ἴῃ 
(8Ϊ8. οαδ6 ὅΗ{]]6ὰ : 6 ψὰ8 βοϊὰ ὈΥ͂ 1ῃ6 8018 οὗἉ ΙΒγβοὶ, 
δηὰ γοῦ τονοδ] θὰ ὨΪΤΩΒΟΙΥ ἴῃ ἢΪ8 ὈΥΪΏΘΟΙΥ͂ τηδ᾿ ΒΥ ἴὸ 
Ὺὲδ δγείλγενι.---- Ὡς τορϑαῖθα δομιπδπᾶὰ ἴο ἀοραγί ἰὸ 
(1211166,---ἰϊ8 ἱπιροτί (866 ΔΌοΥ6).--- 9 γοβαυγγθοιίοι οὗ 
εβαβ 18 {6 πγοβὶ οογίαϊη ἔδοὶ οὐ Ὠἰβίογγ : 1. 10 ῥγονοῦ 
ἰιϑ6 1; 2. Βθηςθ ἰΐ 18. Ῥγονθῃ ὈΥ̓͂ ἰπ6 βιγοηοβὶ ὑγοοίβ : 
ὃ. ἤθποΘ 86 Ῥτγοοῦ 18 ἔογ ον ἴδ 1} (ουτ Ί]ον  δηὰ Βορο). 
-Πα ταβυγγοοϊίοῃ, [86 ]8]}Ἐ}πρ᾿ οὗ ἴΠ6 ᾿1ἴ6 οὗἨἁ δοδυθ : 
1. Τὴ6 ποῃάθὺ οὗ ὑνοπάθιβ : 3. 1ῃ6 Βα] γαιϊΐοῃ οὗὨἩ βδ͵νῷ. 
(ἴοι ; 8. {86 ᾿16 οὗ [18 ; 4, [86 μοᾶνρῃ οὗἉ [86 Κίησάοχι 
οὗ Βοθδγεῃ. 

ϑίανζα :--- τοῖα Ζεϊδιμδ.: ΑὉ φαγί δαῦδκα ΟΟΟΌΓΒ 
ΜΌδη ΟἸτἰβὲ ἀἴ65 ὉΡΟῺ 186 ΟΓΟΒΒ, 8Π Θαγπαῦδκο 00. 
σαγΒ ἤθη Ηδ τἶβ68 ἀρδίη, ἴ0 ἐθβι ἔν αηῖο {86 τηδ]οδιὶς 
Ῥονογ Ὀοϊὰ οὗ Ηΐβ νἱοϊογίουβ ἀθαῖῃ δηὰ γοβυγγθοιίοη, 
-- τι 8 ρἱογβοα οάγ, 88, στοαὶ βίοῃθ οου]ὰ ποῖ 
τοϑίγδίη.- -- Ὁ, οὐπηΐηρ Πδδβοὴ ἢ ΠΟ 8}}}7 ατ ἐποὰ 
ἴῃ βρί γἰϊυδὶ δηὰ ἀἰνῖπο ἰΠῖῊ σΒ !---- (᾿ἀπδίεϊη : 1 πο Βηὰ 
ΠΟ ΠΕ6Ι͂Ρ οὨ ὁδί ἰο ΟΥ̓ΘΓΟΟΠῚ6 ΕἰΠαάΓΆΠΟΕΒ ἴῃ ἴδο ρϑίἢ 
οὗ ἀυίΐγ, ΒοΙ͂Ρ μι} Ὀ6 βοηὺ 08 ἔγοπι βθανθῃ,---ἰ ἃ 8Π8}} 
ἵν πὶ Ηΐ. ὙΒοσο ἰῃ6 Ηοδὰ 13, ἴμθσθ ἃγὸ ἰδθ 

ὁ [1π Θοειηβη : ἹΡέδ δέ6 τον δίολ σεϊμ, τ᾽ Ὀϊο. 189 Ἑάϊηθ. 
οὐ οι τοπάογθ: ἤοιο (ἐ απέίοίραΐξοδ ἐΐδοῦ ,---Ῥ, Β.) 



δῦὅ0 ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΊΒΕΥ. 

ΤΩΘΤΩΌΟΓΆ.--- ΤΏ 658...10: 1 ΤΉ 55, ἷν. 18.--λΛῦονα Βιδί, 
71δ. : ΒοΒοὶ]ά, ον ρίοτίουδ, εἰσ. 80. ρίοτίουβ 8})4}} 
ὍΘ ΟἿ ΓΕΟΘΌΓΓΘΟΙΙΟΏ.---- ΑΒ αἰοτγίουβ δῃηὰ ΘΟΠΒΟ]ΪῺρ 885 
ΟἸ γβι᾿ Β Γοβαστοοι 0 8 ἴῸ ἴΠ6 σΟΑΪΥ, 80 Γραγία} ἰ8 ἰΐ ἴὸ 
16 κοι ]]ρ58.---  μοαπεί (οα κῆπον 5 ΠΟῪ δὲ οὔσοα ἰὼ 
ΘΟ0Ώ80]6 Η18 οἾῃ, δῃὰ ἴο ἰοΙτ Ὑ (πὸ πίοϊκοα, Εχ. χὶν. 
24.--- λέγ᾽ πιαγσίη: ταν ποί γε, ζεαῦ ποί ψε : Ὦρ 
7ογα!] δηά οοῃβο] οι .--- Ζείδέμ ; Εδαγία] 88 1816 ΠΟΙΥ 
ΔΏΚΟΙΒ τὸ πηΐο ἰΠ6 ὕῃθ0]}γ, 80 50 οογηζοτγι ἐσ δτο 
1Π0Υ υπίο ἴπ6 ροάϊγ, 85 σοιηρδηΐοηβ, ἴῃ 186 ΔΡΙΓΌΔΟΝ- 
ἱῃρ βίον. --- (ἀπείεια: ΤῺδ βογνδηὶβ οὗ [86 πογὰ 
δου δχογοΐβο (6 οἤῖος οὐἁ οοπιίογἰπρ δΔηρεἶβ, ΟΥ 
(οὐ Β πηοϑβθη ρ ΓΒ Οἵ σοῃβο]δίίου, απίο (ἢ6 δηριι βηοά, 
---Βιδὶ, Ἡῆνι. Σ ΑΒ ἴα ποιδη μα8 6 ὅγβι 0 βίῃ, 
ΒΟ ἴἱᾶγα ἸΤΟΙ6Π ὈΘΟῺ ἴπ6 ὅγϑὶ (0 γολ]χο ΟὨ 8.8. ρΓ- 
οὔ δβϑὰ στρ} θουβηοπ8.---ουα Βιδί. Τωδ. : ΤΏ )ογίι] 
ΤΩΘΘΒΑΡῸ οὗ ἴπ6 τοβυτγτοοιίος, δπὰ 118 ἔγυ τα, ἀγὸ ποὶ 
ἴου οόᾶγβα, που] ὶγ Πιοατγίϑ, θὰ ἴον Ἰοησίηρ αἰδοῖ ρ 68. 
-- ΤΠο8ὸ γὴῸ δγα ΓΟΔΙΪΥ Ἔχρογίθποοα {μ6 ἸΟΥ͂ ῥτο- 
ἀυοσοα ὈΥ ([Π6 γοβυγγοοίίοη, δγ6 δηχίουβ (0 ἱτωραγὶ δὶ 
70. ἴο οὐἰΒοΓΒ.--- 68}}8 ΘΟΠῚ68 (0 τηροῦ 8 ὙΏΘη ΜΘ δ6 οὶ 
Ηϊΐπι.---Ὑὴ]Ν δγείλγεπ. Αἰ ἀοκϊχπαίίοη ἀδίηρ ἔγοσῃ 108 

. Γοδυτγτοοίίοη, Η6Ὁ. ἰϊ, 12. ΕῸΓ {Π6 αἰδεΐρ]οβ, ἐν ἰπαϊ- 
ΟΔΙοΒ Βοιηοίῃίησ στοδὶ δηὰ τοδί σΟηΒΟ]ΔίοΟΤΥ.---ΦΟΒΟΡἢ 
ἃ ἴγρο οὗ (ϊ8, ἀοη. χὶν. 4.---ΤῊς σου] Ὀοδϑίϑ ΔΙ ΤΑΥΒ 
οἵ ἰϊ ἱρὴ {1|68.; Ὀπὺ πὸ, ψῆο ἀγὰ ΟἸ γί ϑ. 5, ἤδτὸ ὯΠ6 
ἰσηοβί, τὸ ἃγὸ δι] οὰ Η8 δγείλγεη.--- 6 ἀτὰ Ὠοδτί- 
ἰἰγ ἴο Τογρῖνα ἰἤοδα σὴὸ δᾶγθ μοὶ ἀοβοσυθὰ π|}} οἵ 
υ8, 

Οὐοβδηον .---ἰὶ ρ᾽οατηβ απὰ θ.Δ8ῆς8 ὁπ66 τῆογθ. Β6- 
ἴογβ, ἃ}} νγσαὰϑ ἀδυὶς δπὰ βαὰ : Ὀὰυΐ ΠΟΥ δραΐη [86 ΤᾺΥΒ 
οὗ ογυοϊδοά ἰγυῖἢ Δρροᾶσ, δηὰ μι 6} ἐ]αμλίπαῖὶθ ον οΣ 
ΤΏΟΓΘ 8πὰ το ρ]ογίουβ] γ. . 

.148.0 ---ἴτο πτόσλου λέαν τδὶ ἰμδὶ Φ6βὺ8 15 γίβϑῃ. 
ΤἬδη (ΠΟΥ͂ δό6 ἴῃ ΘΙΩΡΙΥ͂ ργτανο, σοῦ. 6. ΕἾΠΔΙΥ, (ΠΟῪ 
806, [66], δῃὰ Βροαὶς ἴο Ψ65808, νοῦ. 9.-- 16 ΘΟΓΙΔΙΠΙΥ 
οὗ ΟἸγῖδι 8. τοϑυγγοοιίοῃ, 1 ον, χν. 1- 8. [8 ἰρλροσ- 
ἰδησο, 1 (τ, χν. 12: 1. Ῥτοοῦ (παῖ 9688 8 [86 
Ομ γίϑι; 2, ἐμαὶ Ηΐβ8 ἀοδίῃ 8 δῇ οὔδσγιηρ ἴου 8: 8. 
186 ρτουμὰ ἔοῦ ΟΟΣ ΒΟΡ6 οὗ 8 γεβδυττοοίίΐίοῃ. Βγ Ηΐϊ 
ἀδδίῃ, 81} ἱμ6 ὑγθοθαϊΐπρ ἰοβιϊ μη 68 ὈοσΘ υπία Ηὶπὶ 
ΒΟΟΘΙῺ ἰὼ 6 ῥτγονρὰ ἔμ]βα; ὈΥ ΗΪβ γοβυστϑοιίοῃ, ἰς 18 
Ρτογϑὰ ἰῃδῖ ποιῃίηρ [88 Ὀθθὴ αἀἰβργονθὰ, Ηἱΐβ γθβυτσ- 
γϑοϊΐοπ 13 πὸ 568] οὗ οὺὐγ γοἀοσωρίοῃ, ἴπΠ6 Ὀορίηηϊηρ 
οὗ ΗΙ5 μου βοδίΐοη δηα δχδὶἰδιίοη.-- -ΤῊηὸ ΕΔΒΙΟΓ ζ69- 
ναὶ 18. ἃ 68}} (0 ἃ βρί γί [ι}8] γοβιγγθοι οι. 

Οὐεγίαολ :--- Ὡς [γα 8 ὈΟΟῪ πον ἃ αἰδογοηὶ ὈΟΥ, 
δηρὰ γοὺ (6 βδηθ: 1. ΕἾθο ἴτοπι 8}1 ἰῃ6 Ὀοπμὰβ οὗ 
ὙΓΟΔ ΚΠ 688, οὗ Βυδογίηρ, οὗὨ τηοτίδ!γ. 2. ΤῊ βίἱρτηδ- 
ἴδ: " Ηδ αἱθ6᾽ δῃὰ ἀτδηκ ((Βουμ Ηδ ποοάρα ποὺ ἴοοἀ). 
--Τῦο [ογ Β ΔρΡροδγδῃοοϑ, δηα 8}} (Π6 ΔΟΟΟΙΏΡΔΗΥΙΙΡ 
οἰγουτηβίδῃοθβ, δΓ6 ἰῃ ἴΠ6 ἰρῃοβὶ ἄσστθα [Ὁ}} οὗ τηθδῃ- 
ἰηρ' δπὰ ηροτίδηοθ. ΤῊΘ ψόοτΏθη Β66 ἴΠῸ ΔΗΡΘΙΒ ; {86 
αἰβοῖρ]θβ ἀο ποῖ, «6818 ΔΡΡΘΔΓΒ ἰο ὑπ6 Νίαρααίοῃσ, ἰ0 
Ῥαίδγ, ἰο ἀϊβοῖρ]68 ου 1ῃϑὶγ ψΔΥ ἰ0 Επηϊηδυβ, ἰ0 ἰλ6 Ε]ον- 
ΘΏ ; ἰπ δδοὺ οδ86, τἱιὰ 1Π6 τηοβὲ ἰθθὰοῦ δπὰ οχϑοὶ 
τοραγὰ ἴον (6 βίδιβ οὗ ϑδςὶ.--- ΑἸ] {Π6 δχίθτηδὶ ἃ ταν- 
οἰαιίοι οὗὨ 116 ἱπίθστπιαὶι, ὅ0 888}} 1ὺ Οοὴ6 ἀδὺ ὉΘ 'π ΟἹΓ 
ΤΟΒΌΣΤ ΟἿ 0Ὲ. 

ἩἨειδηεν :---Τ δ ἀνγα οὗ (06 γοΒΌστοο 0Π-ΤΑΟΓΏΪὩΡ. 
---ΟὈγδο 8 γοβυγγθοιίίου [Π6 {γρα οὗ οὔν οΥ.--- ΕΥ̓ΘΙῪ 

Φ.[π Θοτδο; οαἐ6 Ἰρμπαεπτλαασΐο, ἰὮ 0 ἰϑοΒ 168] ἴθγαὶ 
ἴοτ ἴἰἤῃ:ὁ ΣρδΥΐδ οὐ ἴγιοοθ οὔ τὴ ἂνθ νοι πά5 οὗ ἴπ6 αν ΘΌΤ, 
180 ῥτίηϊδ οὔ ἴθ. 8115 1 ἴθ Βαπεβ, εἴοι, σ ] ἢ ΤΒΟΠΙδδ 
Ὑ͵8ῃο τὸ δη416, ὈοΙΌΓχο δ  πς τὸ (86 ὈΟΙΟΓ ἰἢ πὸ ζιοῖ 
ΟΥΓ ἴθ τοδιγγοοτίίοη (δομη χχ. 20, 231) ΤΟΥ δὅγὰ Ποτθ γοΐογγοα 
ἴο 85 8 ὑγοοΐύ οὗ μὰ ἰάφη εν οὗ 106 ὈΟΑΥ οὗ οὐΣ [μοτὰ. Τμὸ 
ἙΔίηὺ. εὐϊτίοπ τη κὸβ ᾿όσγὸ δηοίμοῦ εἰ ἐσ} 05 δηὰ ἰηΠο γα  Ὁ]9 
δίαπαον Ὁ γβηβιαιίη 19 πα ΠΡ ΟὐσιηΔὴ Ἔχργοϑδίουι 
(σοιμρονοὰ οὗ να εν, ἐ, δ, τοι ϑι ἀνὰ λ[ασέα, ἐ. «ςς 
τηοίθε)}: τπθα ϑ ΩΓ τἸροπ κε 88 ἰἴἰμὸ ἴοχῖ δροξκο οἵ Ἠωηαογ- 
σιαλιδοίίδη, 1-- 8.) 

νΡέπὰβ γδῖμοῦ οὐ 110 ΤΕ ΓΓΟ ΘΓ ΟΏ, ὃ 18 ΘΧΡΓΕδΕΙΥ 
τδε 

ΤΟ ΐησ ΒΠου]α γοτυϊηὰ υ8 οὗ ἢ οοταΐη σ᾽ τοδυττε σα 
--Ἠ (απ Δίατῳ : Τπο ᾿ἰδλδὶ τίτηθββαθ ΟΥ̓ ἴ8ε γστατο δῖε 
1η6 ἔτβι. Ὑο ββου]ά βϑεὶς ἀοα θαυ]γ.---ἰ χύξεσεν :]--- 
ΤΊΏΘΥ οοηπίἀογοὰ ἱποιηβοῖνοβ θουπὰ ἰο δῃοίηϊ ΟΒγιβὶ : 
Ὀυΐὶ ΟὨγίδὶ τηυδὶ δὰ Μ|}}} ἀποὶπὶ ἴμοσὰ πεῖ ἢ (Π6 ΗΟ 
Βρὶγῖς δηὰ πὶ Ρουθ ..---Ἴ 6 φαγ Βαυδιζο ἃ ἰσγρο οἵ 
186 δυγίιὶ σον βίου οὗ 106 ολγὶἢ δὲ (μ6 ᾿δβῖ ἀδγ 
διὰ ἰῃ6 ΚΈΠ6ΓΆΙ τοδυγγοοίίοι.--Τ 6 ΔηΡῸΙ ἃ ἴγρ9 οὗ 
[Π6 Δρρϑάσγδῃοθ οὗ (ἢ6 δηροὶβ δἱ (86 Ϊαβϑὲ ἀδγ.--- Τὴ 
ἔοσττα οὗ ἰδ6 6} Β ἈρΡῬΘΔΓΆποΘ. ϑοσυδ δ ΔΆ. 86 
ΔΙῸ οὗ (δα Ἰεἰπσάοτα οὗ ᾿ϊρδί, (Πεὶς οῆσα 1β 10 ἱπῖτο- 
ἄμυςο τηθὰ ἰπῖο (δὲ8 Κἰηράοῃι.---Τ δ οχροσίθποεβ οὔ δ 
αλγαα, ρυοβδρθδ οὗ ππαὶ (ῃ6 υθο] ονληρ δηὰ εἰπηοια 
Μ1}1 ὀχ ρογίθῃσο δὲ ἴ86 ἰαϑὶ ἀΔ8γ.--- αγ ποὲ ψε] ΤὨδ 
Βέσθον δρί γι που]α 18 [86 ΟΠ τ βιϊδη᾽ 5 ὨΟΠ16.---Τὸ δοὲκ 
Φεβὺβ ἰϑ [06 ὙΔΥῪ ἰο 11{8.-- ἈΝ οἰ δίηρ ἰο δ ἴδδσοὰ οἱ 
1μαἱ πᾶγ.--- 6 Ἰιογὰ 18 σίβεθυ. Τμ6 δηρο) σοῦ] οτῖοβ 
ἴο {πὸ νοτ]ὰ οὗ τηθη, δῃηὰ 8}} Ὀθ θυ οῦβ βου) οτς ἰὸ 
ΟὯ6 ΒΟ ΒοΣ : “ΤῊ [ογὰ [8 τίβοῃ.᾽".-- ΠΒθοβῖῃ, τῆοτα 
18. 1Ὡγ βἰἰυρς  ΗΕ]], πόσο (ΠΥ ΥἹΟΙΟΥΥ ᾽ (1 ὍΟον. 
χν.).--- Ορηϊε απὰ 826: ἃ ΒΌΙΩΓΤΛΟΠΘ ἴο Βο0᾽ -ροσβυδδίου. 
--ἩἾ ὁ βδου]ὰ ἱπιραγί, βργοδα δοτγοδα, [86 Ὀ6] οἴ ἴῃ 189 
τοβϑυττοοιίοῃ.---Ουν Ὀο]ϊοεῦ ἴῃ τἰδ6 ἐαΐατθ ᾿1δ δΒου]ὰ 
ΚΒΟΓΟΌΡὮΙΥ Ρογτηθαῖθ ΟΡ ΘΔΓΙΆΪΥ 116, δῃὰ ρ]οτίν ἰὶ. 
--- Ὁ γῖβι 8. σοβυστοοίοῃ γαυῃΐϊοβ [86 δοαιϊοσοα ἀϊδβοῖς- 
ΡὈΪ68.-- μονα Ρἰδὴβ [ῸΓ δἰοτγη γ.---Ἴ (λ6 886 οὗ 186 
ΜΟΙΏΘΗ, [Δ] πρὶ θτϑῖ, [δ οδπιθ Εἴρι.---ΤῊο Ῥὸτ- 
ἔδςϊ Ὀτοι μοσῃοοὰ οὗ ΟἸγίβι, ἃ ἔσυϊι οὗ ἀοα δ δαοριίοι. 
--ΤΈγοο οἰδββοθ οὗ ἰορὶςβ ἔον Εδϑίογ : 1. ας ἰὼ 
τ ίο (6 ἐδοὺὶ ᾿ἰδοὶ ἢ 18 οοπβίἀογρα : γα, σοτί δ πν, 
Ρονγοῦ οὗ ἴῃ6 γοβυττοοίίΐοη. 2. β'υοὰ ἴῃ πὶ ἢ ΘΟ γι 8 
ΓΟΒυστ  οἴοη ἰβ8. τάδ ἰὸ ἰπἰγοάσςβ ἃ ἀἴδοουσθο Ὁροὰ 
ΟἿΓΡ ΟΥΤΏ ; 6. 5.7) 6 τεβυστϑοίζοη, (86 [οβιῖϊνδὶ οὐὨ ΟὐΓ 
᾿τητηοσίδ! γ, 8. ὅσο ἰῃ πΒϊΟἢ ἴδ οα Ομ τῖδὶ ἴῃ 
ΒΘΏΘΓΆΙ 15 Ὠδπαϊ]οὰ ; 6. 5.) ἔβὶ 1 ἢ Ὄρομ ἃ ᾿ἰνίησ ΟἸὨτδι. 
--Βγαυπε; ὙΠ6 οββοῦοοῦ οὗ ΟἸἘ ΓΒΕ ΔΏΪΥ 18 Ὀουπ ἃ ὑρ 
τὶ (0 οΓΟΒΒ, Ὀὰϊ 118 ἔοττὰ δηὰ πηδηϊ ϑίϑίος πὶ 
186 τοβυγύοοιίοι.--- Το ΟΒυγοῖ ἢ88 Ὀδοη Τυυπαοα ὮΥ 
186 ῥγοδοδίηρ οὗ ἴθ σοβυττοοΐοῃ οὗ Οτϑὶ.-- -ΤῊθ 
ΑΡοΒβ(.68 ἀοβίριαία ᾿μοταβοῖνθδ, πὶ ρΘΟΌΪ]Ατ ρἰοδβαγο, 
1ἴὴ6 πὶῦλοδδβοβ οὗὨ ἰδ ΓΟΒΟΓΓΘΟΟΏ.---;’ἰΙἰϑ [0 ΠΏ 
ΟΥ̓ ΘΥ̓ΘΣῪ ᾿ἰΐα 18. ἰάάοη, 80 ἷβ ἰῃ6 Ὀορὶπηΐησ οὗ 86 [6 
οὗ (86 τίβοῃ [οσὰ ϊἀάρφῃ ἴῃ τηγδίοσί 8 ἀδγίκηθβϑ, 
Αοἰα ἴἰ. 21.---ὐθδυδβ [88 μοὶ ΒΡ ἑαμσὴλῥ τἰϊα τοβῸ- 
τοοὔοῃ  Ηδ ὧς (86 τοβυγγεοίίοη.-- Ὑ πδὶ σδυϑοὺ (δ 
δυλγαβ αἰδγοδυ, ἔγοθὰ {μ6 ποϊηθη οὗ δῃχίοῖν----Ὑ 1} 
ΘΥΟΙῪ βανδποίηρ βίθρ, ἰ86 ῥδίἢ οἵ δίθσῃδὶ ἱτα ἢ Ὀτίρο- 
618.---Τ}6 ἴραγ οὗ [6 ᾿οθη αὐυϊΐ αἰδογοης ἴτοσὴ 
ἰδαῖ οἵ (16 χυδΓαβ.---- 70 }ῖν δγείλτετι : θτϑὶ δ ποπιοά 
μοι ὐἰδοίρίοδ, (μ6ὰ ἡ ἱοπάς, ἔλθ ἐἰμὶς οεἰμδίάνεπ ; πον, 
ὀγείλγοη. 

ΟἿ ΎοτΑ βεγτηθηΣ. 

Μεϊπλατά :---ΤῊς ΟἸσιϑιΐϊδη ἔδθδαδι οὗ Ἑδβίεσ 8 ἃ 
[οβιϊναὶ οὗ ροσγῆδοϊ ἰγδηαυ [ὁζαίίοη : 1. Βοϑσοδυδβο ἰἰ ἀϊ9- 
δἰραίθβ δ]} 106 ἀμοδδίῃθ88 ἀμ ΒΟΙΤΟΥΣ το ἀἰδιατὸ 
ΟὟΡ Ρ6866 ; 2. Ὀδοδι86 ἰὺ ΤΔΚΘῺΒ ἴῃ 18 81} (ΠΏ086 Βορδῆ 
σι 1 οἢ. ταυδὶ ΘΟ,ΒτΤΩ ΟὟΓ ρΡ6406.---ΟἸ τὴ} 0 8 τοβυστοοιίοα 
88 [06 ἱπηραγίαιίοη οὗ [6 υπῖο οὐδ ΠΟΙ ΟἸυσοΒ 
οἱ οαγίῃ, νοῦ οὐγοϑ ἰὸ ΗΪ5 γοϑσγθοῖίίος : 1. 118 ὁχ- 
ἰβίθῃοο ; 2. ἐϊ8 τρογὰὶ ᾿ϊὸ ; 8. 1.9 υποραδίησ οὐπιίηυ- 
ΔΏ06.---7Τλέξεε :---ΤῊ 6 ΟΥΟδ8 ΣΠΠυταϊπαῖρα ὈΥ τὴς Εδδίος 
Β12.---απζε: --- Α οἷοαν ἰρῃϊ 18 ρΡουγοὰ οτοσ {δ 6 
βΒο]ὸ Ἀ1|6 οὗ Ομ γῖβὶ ὈΥῚ ΗΪ8 γοδυγγθοίοι.--- Οἀψρ :--- 
Τ|ι6 Βαβίοσς ὨΙΒΌΟΓΥ 8 αδἰδοὸ ἴ86 ἰδίου οὗ [886 Ὀεϊϊονίηρ 

“12 α8 ἸΓέδόη, π οἰοὶ ἴ5)9 Ἑά Ὁ. οἀὐϊ!ο τηἰδιγαθεϊδίεσ: 
ἐλ6 εἰἰσίδηοο ((«κ δείη, αωδοΐίη, αἶα Εἰσέκίεηε). Ἴδό ἐσίον 
ὁπ οἵ (τί δια δηὰ τὸ υυπϊης οὗ ἴδο (ΠΌΤΟΙΣ ἀδ- 

διδιοὰ ἰἈ 
δοιῖθοοο ἐπιπηραίδιε)ν ζυϊοπίος.-- . δ. 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥΠΙ͂Ι. 11--1ὅ. 551 

ΒΌυ].--- ἀλίζεά: ---- Φ 688 1ἴτοϑ, διὰ 1 πίῖϊ Ηΐπι.--- [νὰ]: 1. ΤΊ Ἰοηρ-σοπεϊπυοα ργοραγαίίοι ; 2. [86 α͵ο- 
Οἰλο : Βαβιθν οοτηΐοτὶ δῃὰ Εἰδϑίονς ρίοαθυτο: 1. ΤῊΘ 
ΒΑΠΟΙΥ οὗἨ ΟἿΓ σΤΆΎ68 ; 2. ἐδθ σἴογΥ οὗ [Π6 ΓΟΒΌΓΤΘΟ- 
(ἴοη ; 8. 811 οὔτ β'ῃ8 Τοσροιζθῃ.--- Ῥοίγὲ : ΟἸγίβυ᾽8 116, 
οἷν 6, [μοῦ ἴμδὲ 6 ἰοτΔγ: 1. Ουν Εἰϑίδν Ὀ6]] οὔ: 
2. ον Εἰλϑίδν γοὐοϊοἴῃρ,---- ϑισίμλοῦεν : ἸΔλῖδ ἔγοῃ 1}68 
ἀρδά: 1. [ὰ ἴ86 ϑανίουγ; δ. ἴῃ ΗΪβ8 ρθορ]ο6.---αιίεη- 
δσγ : Το ΘΟ γβάδῃ ὈΥ δἷ8 Εϑαάθοιλθῦ ΒΒ ΟΡ ρστᾶνθ: 
1. ἧτο 6 γ8 8 ΟΔΓῸ ἴῃ ὑπαὶ γΤΆγο ; 2. Ὧ6 ὈΘΟΟΙ68 δἱ 
ἐμαὶ βροὺ βυγθ οὗἉ 818 βα γαϊίΐου 8. ἢἷ8 Πραγὶ ἰ8 8]]οἀ 
αὐ ταρίυγο.--ἸΒβγαπαΐ : Δοβὺ8 ΟἾ γὶβὺ ἴῃ 6 νυἱοϊογι ουδ 
Ρτΐωοθ. γ͵7ο ΤΑΥ͂ σομβίαογ : 1. Τῃ6 ἴοοβ Ηθ διδβ 
βυυάιιοα ; 2. {86 οὈϑίδοϊ 68 Ηβ 885 οὐθγοοιωδ; 8. [86 
ΤΩΘΔῺΒ υϑοα ἰ0 ΒαΟοΌΓΟ (18 γἱοΐοσγ ; 4. 118 ΓΟΒΌΠ8Β.---- 
εβυκ, ἴῃ6 τίβοῃ Βανίουγ, Δ ΟὈ͵δοὶ ἴῸΡ ΠΟΙΥ σοπίθσωῃ- 
Ἰδίίοῃ : 1. ὅδ6 [6 σουη86] οὗἉ ἢ6}} Ὀτοιρῦ ἴο βουσὶ 
" Ηΐπὰ ; 2. 866 186 ποι μοὰ οὗ [86 ἀϊνίπο φουθγησηθης 
εἰοτβοα Ὀγ Βΐτὰ : 8. 86 ἴδαγϑ οὗ ἰγὰθ Ἰονϑ ἀτγὶϑὰ ;" 4. 
(06 ταΐβουυ οὗὨ [818 ϑαυ ]Ὺ 116 ἰγδῃβέοιτηϑα : ὅ. [86 
το οὗ βαϊναιίοη Βη)5η6α 6. (6 υμηδη Ὠρατγὶ Β]]οα 
πῖἢ} (86 Ροποῖβ οὗ 6οα.--- Οεἰδεῖ : ΤΏ μογα 8 γοϑυγ- 
τοοὔοῃ, δοῃδιογοᾶ: 1. βίου δ] ῦ ; 2. ἴῃ 18 Π6Ο068- 
δἰ; 8. ἰπιροτὶ ; 4. δΔηᾶ ἱπηηηοαϊαία γοβ0]18.--- δ οζδη- 
δοῦλον : ΝΥ δῦ βου] ὰ 186 ψχτατα Ὀ6 ἴο "18 ΟἸὨ τ βιΐδηβ, 
ὩΟῪ ἰμμαὺ 6808 15 τίβοη ὃ᾽ 1. Α ῥΡΐαοσο οὗ ταδὶ , 2. οὗ 

6; 8. οὗ ΒΟΡΘ6 ; 4. οὗ ἰγδηββρατγδιίοι.--- Καηπιδαοΐ : 
ἔμ βίοιϊουβ νἱοΟΣΥ οὗ ἰῃ6 τἴβοῃ βανίουγ; 1. ΑἸοτὶ- 
Οὐδ σομϑίἰἀογοαὰ ἰῃ [ἰ86][:--Ἕ(α) (8Ώ8 πηοϑὶ τ γδου]οὺβ ; 
(δ) ἰῃς πιοϑὲ μοπογίης ; (6) [88 ταοϑὶ ρ]οτγίουβ νἱοίοσγ. 
ὦ. ΑἸοτίουϑβ ἴῃ 18 οβἴδοίϑ :---Ἕ(α) ἃ νυἱοίογυ οἵ Ἰρῃξ οὐον 
ἀαγίζηθ59 - (6) οὗ ρτασθ ΟΥΘΡ β]ῃ: (ἦ οὗ 18 ονϑν 
ἀραι}.---γάδοζε: ον Εδβίον [ο] ον ἀοοὐ ΕὐϊαδΥ: 
1. Α8 αοὐδβ Απιϑὴ ; 2. ἃ8 τη 8 Η8}]6}}6}.----ϑαοδό: 
---Το βίοῃϑθ τὑο] θὰ αἀπσᾶγ. [Ὁ β6οῺ8 ο υ8: 1, ΤΏΘ 
Ὀουηπάατγ-βίομο οὗἩ ὈΪ]ΆΒΡΒΘΙΑΥ͂ ἀσαϊπδὶ ἀοα; 2. ἃ8 (6 
τιοηυπχοηίαὶ βίο οὗ [86 τπηοδὲ φἰογουβ Υἱοίοσυ ; 8. ἃ8 
ἦι6 ἤουπαδθοη-ϑίοθο οὐ 86 Ὀυϊαϊηρ οὗἨ ΟἸτίβ. 8 
ΟΒυγοὶι.--- 1}. Θέγαιδα: Α Ἰοηζ, βδογθὰ διβίοσυ 18. ἰο- 
ἀδγ ρῥγοβοηϊθα ἰο 8, ὑπ Εἰϑύοσγ οὗ ἴ6 Ἐαϑίϑν ἔϑδιὶ- 

τῖουβ τηδηϊ οβίδίίοη : 8. ἰΠ6 οοῃίϊηυαὶ! ἀονθὶορημθηὶ : 
4. ἴῃ6 ζαΐατο δορϑυτητηδίίοῃ ἴῃ Ὠθδγθη.--- Αἰ; ΤῺΘ 
ὨΘῪ ᾿ἰΐα ἰο τ ῖσῃ Ἐαϑΐον ΒΌΤΩΤΩΟΏΞ.---Ἰἰδόηπον : ΗΟΝ 
ἯΘ Βῃουϊὰ δῃΐορ 1η6 ΘΟΠΙΡΘΏΪΟΠΒὨΐρ, δὰ ΤὍ]]ον (ἢ 0 
ΘΣΧΔΙΏΡΪΟ, οὗ [86 ΘΑΥΙΥ͂ ὙΪΓΏ65568 πηΐο {86 Γοβυττθοιίίοῃ, 
--λιώίς : ΤῊδ νουλο8. οὗ οὐν ζδι τ, απΐο το [86 
ΓΟδΘΌΓΓΘΟο. ΟὗὨ ΟΌΓ ἰμοσὰ ὈθΔΓΒ ἃ σου δηὰ ἰγγοδίβὺς 
1016 ἰθῃάοπου: 1. Τιαῖ Ψ6808 18 186 ϑοῃ οὗ [89 ᾿ἰνὶ 
Οοά:; 2. ἰδδὶ ἃ ρογίδσί διοῃοιμθηὶ ἢ88 Ὀ6 6 ἀρὰ γεύπι 
ἰο ἀοἂ ἴον υ8, ἴῃ {πΠ6 [οτ 8 ἀθδῖῇ : 8. μὲ ΟΌΓΡ βου] 
18 ἱτωτηοτίδὶ] ; 4. {Παὺ οὖν ὈΟΘΪ68 6180 νι 1 τίβ6.---- ΑἹ] 
186 ἀἰ Π ου 168 ἴῃ ΟΣ 808 116 ἃγθ στοβϑοϊ γᾶ ὈΥ͂ ΗΪ8 σϑβ- 
Ὀγγθοίίοῃ. --- οϊἀεπγοὶοῦ . ὙΠ αΣ ἃ ζὐΐομα ]γ ἀλτῃ 
ὈγοΪΘ ΡΟ τγοἀθοιηθά δηᾶ ὈΪοββοα Πυτηδῃ  Υ οα (ἢ6 
Τοογηΐηρς οὗ ὑμ6 ΓαΘΌΣΤ οι οΩ |--- ϑολίεὶ ἐ ον 
1:6 Θοῃϑοϊουβηθ58 ΟὗἩ [16 ἱτρΟΥ ΒΔ ὉΪ6 ΟΥ̓ΘΣΟΟΙΏ68 [ἢ 6 
Ραΐῃ οδυβααὰ ὮΥ [86 1068 οὗἨὨ {Π6 ρα γ8}40}]6.---ΤῊ6 118 
οὗ τῃ6 ταϑυγτοοίοῃ οὗ οὖν ογὰ ἃ μ]οτίουβ ὑγὺρ6 οὗἩἨ ΟὉΡ 
ὩΘΥ 118.-- Οαπείεϊα : ΤῊΘ ἸΟΥ͂ οὗὨ ἴῃ Εδδϑίον τηογηῖης 
ἰπ [06 ζυΐαγα που]: 1. ὙΥ αῦ 81}8}} ἰδ Ὀ6᾽ 2. γ0 
88}} ΘΠ]ΟΥ͂ 11 ῦ---͵Ἱὶ 4. ἩΡοῖζ: Τδ σὰς ΟΠ τβιίδῃ, 
ὍΡΟΣ ἰἢ8 [οϑιἶνα] οὗὨἨ 186 τοβϑυτγτθοίίοη, ᾿οοΚ8 Ὀ860}Κ ἃ8 
ΚΟ] απἰὸ ἴῃ6 ραϑῖ, ἃ8 ἢ6 ψ8Ζ68Β ΟΥΠΪΥ ἰπῖο 186 

[αϊυγθ.--  Ὦτοθ βίαρϑβθ ἴῃ ἴῃ6 Βρίχίίυλὶ 6 ἃγὸ ἴο ὉΘ 
ΟὈϑογυρά ἴῃ {116 Ὠἰβίουυ οὗ ἰμόοϑὸ ἴὸ ῇοπλχ [86 τίβθῃ 
Βοάροιμον Ὀδοϑῖὴθ {μ6 οἰοδοδβὶ ἔγίθπα : 1. Α βδάῃθβϑβ, 
ΜΓ ΒΙΟΝ 566 89 6808; 2. ἃ ΒΟρα, ὙΠ ΠΙΟὮ ΒΡΥΪΏΡΒ ὉΡ δἱ 
(6 Βγβϑὶ ἱπεϊσιδϊΐοη οὗ Ηΐ8 ῥγόβθηςα: 8. {16 ἰογίαιϊ 
οοτίαἰηἰγ, ἰο ἢαγο ἔοαηα δηὰ τοοορηϊΖοα ὑπΠ6 Εδάθοι- 
6Γ.-- ΤΕ δολγὍΡ : ΤῺ βυβουίηρ οὐ ὦτπμθ ἴῃ ἐδ6 Ἰ᾿ίρῃὶ 
οὗ εαἰδγπμαὶ σἸοτγ.--- δῖ, (ἢ6 ΛΟ Ὀἰγ ἢ ἰῃΐο ἃ ΠΟῪ 
1ἴ6.-Οετηζίεη : ΤῊΘ ῥρδῖ οὗἁἨ ἴδ} ἴῃ ἰΔ6 χίβοη ὅ8- 
υἱουγ,---ἀΙ αγζείποκε: ΤΏ τοϑυσγθοίοῃ οἵ δ 6818 8. 6 
τηϑίῃ ὉἾΠΡ οὗἩἨὨἁ οὐν βαϊνβίίοη.--- Τἠεγεγιῖπ: ΟὨ 808 
ΤΟΒΌΡΓΘΟΙΣΟΙ Βῃου α ΑἸ ΚΘ υ8 10 τοροηΐδηοδ.---- }᾽16- 
γπάπη: ΤΏ 6] πὶ 186 Ὡ6 ποῦ] οὗὨ ἱσωσηοσίδὶ- 
ἰνγ τοῦ οροηθὰ ὑπῖο ὺ8 ἰπ ἰῃ6 μοτ 8 γοϑυτγτθο- 
(ἰοῃ. 

ΞΒΕΟΘΟΝῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

“ΌΡΑΙΗ͂Μ, ΑΝῸ ΙΤἸΚ ΤΑΙΕ; ΟΒ, Τ5Ἑ ΙΜΡΟΤΕΝῚΤ ΕΝῸ ΟΕ ΤῊΕΞ ΟἿ ὙΨΟΒΙ. 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΧΎΥΠΙ. 11--1δ. 

11 Νον σι θα [45] {860 [86 ποπιθὴ] σγογα ροΐηρ, ὈῬ6 ΒΟ], βοιῃθ οὗ [ῃ8 νγαίοι σδθ ἰηΐο 
12 {}6 οἰΥ, δῃᾷ βῃονγδά υηΐο [0147 1 ὑμ6 οὨϊθῖ ῥυ]θϑὶβ 411 0}18 ὑμηρβ ὑπαῦ θγθ ἄομθ, Ἀπ 
6. ΠΘΥ͂ [ἔλ μἰρμ-ρτοβίβ᾽ Ὑγ γθ δββθῃ} Ὁ] 6 ἃ τ} 0ῃ6. 6] άθσβ, δῃὰ ἤδα ἰβδκϑῃ οουμπβοὶ, 

13 {Π6Ὁ ρᾶνγα ἰαγρο [τυ }}}" ΠΙΟΠΘΥ͂ υπίο (Π6 βο]άϊθσθ, ϑδυϊηρ, ὅῬ8 Ὁ γ6, ΗΒ ἀ]80 1068 σϑιηθ 
14 ῬΥ πἰσῃῖ, ἀπὰ 8016 Ἀἴτὰ αἰσαν Ὑ}}}}}6 γ)ῦϑ 5β]ϑρί, Απὰ 1 1159 σοὺ ἴὸ [86 ρΟΥΘΓΠΟΥΒ ΘΔΓΒ," 

Μ6 Μη] ρογβαδᾶθ Ἀΐπη, ἀπ βθοῦγθ γοὰ [86 γοὰ Βθοῦγθ, γθθ οὗἩ οᾶγθ Οὐ ἀδῆρβι, ὑμᾶς 
1ὅ ἀμερίμνους ποιήσομεν]." ὅο {Π6Υ ἰοοὶς [89 ΙΩΟΠΘΥ, δᾶ αἀἰὰ 88 {ῃ8γ 616 ἰϑυρδί: δπᾶ 

818 ΒΑΥἹΏΡ; 18 ΘΟΙΠΙΩΟΙΪΥ͂ ΤΟΡΟΓΙΘα διηοῇ ἴπ0 «6008 101} 018 ἀΔΥ [ὁ. 4., (λι6 ἐἶπιθ οὗ (86 οὐαὶ" 
φοβιἰίου οὗ (8Ϊ8 6ο8ρ61]." 

1 ψου. 11.---τὀ-Ἔσδοπαρ. Οτί ἶσα! Ν᾽ οῖο Νο. 6 οὐ οἷν. χχνῇ!. 8, ΟἾΒΟΤα ὑγοίον γορογέβα ἰο.-- Ῥ. 8. : 
4 υτ, 12.--[Οὐ τῆοτο ΠΡΘτΑΙγ: λαοέπσ ἀδοοπιδίδα. .. απᾶ ἑαξόη οουπϑεῖ συναχθέντες καὶ λαβόντες. 

Βο Ουπδῶϊ δὰ (86 Ν. Τ΄ οὔ [μ0 Ατὰ. ΒΙΌ016 (᾽ υἱοη.--Ρ, Β.] 
δον, 123.---ἰΓΟΟ , Βουίνοηθτ, σοπδῃῖ, οἷς. τοπᾶοτ ἀργύρια ἱκανά, τοιοῦ, τεολόν, ἰμοϊολὰ οἵ ἰαγσά υποῆϑν, ἩἩΜΟἢ ἀαἴοθ 

ἔτοπι ΤΎπάδ]6, Οονογήπ)ο, Ογβηῆτηοσ, οἷο. ὙΠῸ ΕΘ ἢ Ν, Τὶ μ648: ὦ ἐαγρδ διίηι 7 ποθῶν; τὰ Ἀέννν, Ιδηζο, δηὰ Ενα]ὰ: 
φοϊολίολ Οοα ; Ἰμαῖμοῦ: Θοίαδ σόπεσ ᾿ ὙΔὰ ἘΠ5 δηὰ ΟἾΒΟΣ οτταδῃ Ὑ  χβίοῃθ: οέδὲ 

φ 



δὅ2 ΤῊΕ ΟΟΕἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΟΙΝΟῸ ΤῸ ΜΑΤΤΒΕΥ͂. 

4γόον. 14,.--[Οτ: ὃ δογη  ιεοἰέπ6θ6 οΥ δεῦνο ἐλ σοτ γον; δὴ οἴδοίδὶ οὐ πα ϊο14] μΒεασίηρ ἰ6 ἰπίδη δὰ : δοῖβρ. [Ὁ ἃ εἰτιπαῦ 
Ὧδο οἵ ἐχί Δοίδ χχίν. 19, 90; χχν, 9, 12, 26: χχυΐ. 4: 1 Οον. γτἱ. 1: 1 Τίτι. νυ. 19: υἱ. 18. Βυΐξ οοπιραγθο [}: 6 στεσοδσκε οἵ ἢὲ 
1λῆσο ἰπ ἴθο δασρ. Δοίδα. ΤιΔΟ πηλπη δπὰ Ττοζυ]]ο8 τολα : ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ὑπὸ (ἰπκιεδὰ οὗ ἐπ)}) τοῦ ἡγεμόνος, 
ὑελὶᾳ ὁλαὶξ δὸ λοανὰ ὃν ἐλο σουόνπιον, ἰο]ονίης ἴἰδ6 Υδιοδη (οάοχ (Β.), ὃχ Βεζὰ (Ὠ.}, δὰ ἴῃ οἀδδὲ Ὑεσβίοπα (αα 
δὰ Ριωραία: εἰ λοο αὐμαέξωπι Διεγί α ρῬναϑίαὁ). Βαϊ ΜΕΥΟΥ δπὰ 1ληζο τοζαγὰ 118 88 8 το δϑίδ κοη οσρίδῃδίίου οἵ ἐπί, 

ψ ἘΠΟΔ [9 δυβία! δὰ ὉΥ [86 ταδί οΓ Υ οὐὗἨ δυϊμοτί 65. Οουδηΐ, ἰπ 6 Ὑ γείοη, βάορία (06 τοδάϊς ὑπ εντε δε Ν. Τ. οἵ 106 
Ατὰ. ΒΙΌ19 ᾿πἴοη, Ὡς ἢ οἰ Βετσίδο 90]}οὁ τὸ 5 Ὑ Θγβίοη οἰ οθαὶ νυ, Ὧ88 ὮΟΓΟ: “ δάγογε ἴ116 βΟΥΘΓΠΟΓ.Ἶ 
1.66 οὗ (δ15 γοτβο..--. Β.] 

Ὠάδ]ο 1.: ππαζὸ ψου δ 
ΩΣ Δ ἘΠ Άηκοὶ δογσοη γε, ἀν οαρδ; Μαγοῦ: δοθῆ οἱ ἴτὰ οΟὈοοϊ το Βίηηο, ἐ, 4. 

Σ δι, ῬΙιαοζενείεη ; Οονογίδιο; Μὲ δλαϊξ ὅδ δι; 
ΠΟΙ: δώτέ ψοι ἀιγηπΐφθ8, ΒιδΒΟρδ᾽ Β.., ΥΟΤῪ ΠΟΡΓΟΡΘΟΣΙΥ : αζό μοῖρ σαν εῖφδα; Οομδαί δηὰ οἴμεσγυ: 

ΥΘΏΟΥ [ΔἘ69 ΠΟ 80» 

{ΟΈ «ιᾶ 
Ὑπηάα]6 3.. Οτδηγηοσ, ἀθπονδη ΒΙΌΪς, βογῖτο- 

τπάζε γον δεουτέε.-- ΡΟ ΕῚ 

4 ΎοΥ. 15.--Ἰδοδαιδη δηὰ Τιροβοπάουζ [ποῖ ἴη ὨΪ5 οἀϊτίοῃ οὗ 1559] δὐά ἡμέρας (αν) οἴνου τῆ ς σήμερον, 
ε [ 

μι]  ἢ ἰδ δαυρροτιοὰ ὉΥΓ (οἀὰ. Ἐ.. Ὁ., 1.. 4]. [Τιϑοποηάοτ [ἢ 186 δἀϊοη οὗὨ 1559, δαγ8: “ἡμέρα υδὲ α »Ῥαπεῖξ ἑσπίωπι 
ἐεείίδια ρναϑδείμν, ροΐίια ἐαξιη σιατη σόνερι δρ86 δἰαίμδλα τη οδέ δ Ὀηϊ 186 δεῖ {πὶ Μαίβον ἰὼ ἔτπτο οἴδιοτ μαβδαζεθ 
(αἰ. 23: χχυἱ!. 8) υ8ὸ8 σήμερον σπιϊμυυϊς ἡμέρα τααῖκοδ ἔμ ἸὩδογίίοη ἰὰ [818 οδδθ 1εδ5 ὈγοῦδὉ]6 1μδὴ ἔμ οσηἰβοίου. ΜοΟΤος 
δηὰ ΑἸέοτὰ ᾿ἰκπονδο ἀοίοηὰ [ξ ΒοΙ6.---, 8. 

ἘΧΕΟΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεῦ. 11. Α4 ἴδον σόχο κοίτῃ ρ.-- Τὴ Εγνδηρεοὶ- 
ἰδὺ ἄοοβ ποῖ βϑεῖ ἰὸ βῇον ἰμδὶ [πὸ βοϊ ἀΐθυβ διτὶ υϑὰ ἴῃ 
(80 εἶϊγ Ὀοίοτγο ἴΠ6 ποιηθῇ, Ὀὰαὺ ΟΠΙῪ ἰδδί, οοηίοτηρο- 
ΤἈΠΘΟΟΙΒΙΥ, 8 βοοοῃὰ δοοουηὶ γοδομοὰ (δ6 οἰ Υ,--Οἰ αὶ 
ΟἿΘ ΤΠ ΟΒΒΑρ6 Ἧ88 ὈΟΓΏΘ [0 86 ἔποπάβ, δηὰ δηοίμοῦ ἴὸ 
18:6 ΘΟ 68, 

γον. 12. Απὰ Βαὰ ἴδῖχθσι Οὐ 86].--- ΤῊ 8 15 [186 
αϑὲ βοββίοῃ οὗἩ ἰ86 βδαημβραγίη, 80 οχδοιϊϊπρ οὗ γσϑυοῦ- 
6ποο, τ ἰοἢ ἰ8 τοοοσάθὰ ὈΥ Μαιίδον, ἀπὰ 118 αϑὶ ἀ6- 
αἰβίοῃ. [11 'β ἃ ὙὉΓ ἜΡΠ ΠΤΑΣΕ τυδηβδοίίου, ὙΔ16 
Εἶνοβ υ8Β ἃ ρογίροι τονεϊδιΐοῃ, ργοβρθούνοὶυ, οὗ {86 
Ῥοβύ τ βιϊδη, ὑπο] ονίηρς Φυάδίαῃη. ὅβοπιθ ἢδνθ 
οομαϊἀογοὰ {Π18 ΤΟΓΥ αἰαρτασοίι! ἀδοϊβίοη οὗ ἴμ6 σουῃ- 
1 το Ὀ6 ἱργοῦδ 16. Βυΐῖ, δἰαπαϊηρ 88 {Π6Υ αἰ ὉΡΟᾺ 
1ὴ6 ὈΥΐηκΚ ΟΥ̓ τηοτὰὶ ἀσβίγυσίίΐοη ἀπά ΘΟμἀοΙ, 8. 0Π, 
118 ᾿σωργο ΟΣ ΠΥ ὈΘΟοοτη68 ἴῃ 6 τιοδῦ δ] ΓΟΔΙ γ. 
5.111, νγϑ ἀγὸ ποὺ σοι ρο)]οᾶ ὉΥ ουὖγ ἰαχὺ ἴο Ὀαϊΐονο [Π δὶ 
μον Πε]ὰ 186 τηροιϊϊησ ἴον 186 ἜΧργοβϑϑ Ῥυγροβα οὗ 
Ὀτϊοίηρ {π6 συδτάβ: ὑπαὶ 88 τ οΓοὶγ 8 τοβυ] οὗ (Ποἷν 
ΘΟΌΠΟΙ, δηθὰ οὐ μεῖς ἀρ! ογαιίοβ.Ό ῬΓΟΌΔΌΪΥ {86 
τοάτίου τγὰΒ δαπάρα οὐϑγ ἰο ἃ σου) ββίοῃ, ἰοὸ Ὀ6 6χ- 
διηϊποᾶ ἰῃο δπὰ ἀϊβροβοὰ οἵ παῖ ἰδ, (6 σουπῃοὶ! Ἰοῖϊ 
186 τηδίτον ἴῃ (ἢὴ6 παπαβ οὗἩ [86 Βἰρἢ-Ὀυἰοβίβ, ἀργοὶ ρ 
ΒΟΟΓΟΙΥ ταὶ ἰΠοὶν ἀοδβίρτιβ. 

ἩΜυοὮ το θοΥ.---[ποτοαβοὰ Ὀγὶ 68, 88 οοτηρδγοὰ 
ψὶ τὰ [6 ΤΟτταοῦ ὈΥΙΌΘΡΥ͂, (πᾶὺ οὗ ἀπά: 1. 186 Ὀτγῖθ6- 
ΤΥ ἰπ (818 6886 τγᾶϑ ἰῃ σοῃβοαῦοησα οὗ ἃ γϑοϊυϊίου οὗ 
1ἴὴ6 βδῃμοασγίη, 2. ΤΏΘ ὈΓΌΘΓΥ ὉΥ͂ ΤλΘ 8:8 ΟὗὨ ἰδγβθ 
ΒΌΤΩΒ Οὗ ἸΠΟΠΘΥ͂, σΟὨ ΓΑΒ ΒΙΓΟΠΡΙΥ πὶ ἴθ ἐδὶτῖν 
Ῥΐθοοβ ψῃὶο ἢ Ψι668 γτοροῖνοὰ, 8, Τα ὈΓΙΌΘΣΥ οὗ ΡΟοΣ 
Οομ 168, δηὰ τΠ686 Βοτηδῃ βοϊ ἀΐθγα, ἢ. σοῦ βεαυσρὰ 
ἰπύο ἃ Ὀγοδοὶ οὗ ἀϊβοί ρ᾽ π6 δηα ἰπίο 1168, τι οἷν ταϊρῃϊ 
Ὠδγα σοεὺ ἰποὶρ ἴν68: δηὰ τὶῖ [818 τότ οοπποοίοα 
Βα υγοϊ]ϊαϊώοι δηὰ βο δδηἀοησηθηὺ οἡ ἰ86 ραγὶ οὗ 
1π6 Ξαμδοάτίη Ὀοίογο ἰμ 686 τ γῪ αφη(].5. 4. ΤῊ 
ἔοττηδὶ τοβοϊαϊοη, τ ϊοῖ 68 αἰτηθὰ, ἱμουρὴ ἱπαϊγθοί- 
Ἰγ, δὲ ἰη6 σοττυρίίοη οὗὨἨ {πὸ βοϊαΐθγβ, 88 86 ουὐ]- 
τηϊηδίίοη οὗ ἐπαὶ ρυΐὺ ἰο τ Βΐοῦ ΠΟΥ Βαά βυθ]θοιοα 
ἐποπιβαῖνο8 ἱπ δοσορίίηρ [86 ὙΠ] ρ ἀπὰ νοϊιπίθογοα 
ἘΠΟΔΟΒΟΓΥ οὗ δυάδα. Τὴ6 ὙΠῸ]6 δοσουῃὶ ΘΧργΌϑθ08 
ἀἰβι ΠΟΙ τῃ6 ἀχίγοπιθ δηα ρδίμ!] οι ασταβδιμθηὶ οὗ 
186 οἰϊοῦ οουηοὶ, ΤΈΘΥ ἱπιαρίποα (δὶ ΟΥ̓ ΠΊΘΔΏΒ οὗὨ 
{πϊγγ Ρίθοοϑ οὐἨ βιοῦν ἴΠ6Ὺ δὰ ἔγοθα ὑποιαβοῖνοβ οὗ 
ΖΔυΐδβ: Ὀὰὺ ΠΟῪ Π6Ὺ Ὀορίηῃ ἔγαὶ ἴἰο ὀσρογίθῃσθ ἴ86 
ἴδ στοδῖον ἀβηρονῦ ἴο τ ΐὶσῃ [6 οτυολβοα δηαὰ Ὀυτὶοα 
βανΐουν οχροβοα ἰθθη. ᾿: 

γεν. 18. θῖοϊο Εὲπὶ ἀὐσὰν τυ 19 τῦο 5190ρΡ1-.-- 
Τη δααϊιίοη ἴο 811 186 ῥα ρτηοῃίβ οὗὨ ἱπῃρούθῃοΥ, Θαθασ- 5, 
ταβϑτηθηΐ, δηἃ τοὐθοίΐοῃ, Π6Ὺ δῸ ΠΟῪ Βαδ͵εοϊρα ἰο 
ἴδε ἡιἀφπιοιΐ οὗ διυρί αἰ γ. ΤΏ 80] ἀἴθγβ ἀγα ο Ὦδνβ 
ὈΘΘῺ ΔΒΊ 6 Ρ, δηὰ γαοὺ ἴο ἤᾶύῦο βϑϑὴ (ῃίθνϑβ, δα ΚΠΟΤΩ 
[αὶ [ΒΟΥ ΤΟΓΟ αἰβοῖρ]ο8 1 Ατγοίάυβ: τὸ αὐτοκατάκρι- 

τον. [ΤῊἷ8 Βαίδηίς [ἴα οαττίοα 5 οομιαοτηπδίίου οἢ 
ἴπ6 ἴβοθ. [Ὁ (86 βο  ἀϊθτϑ τ γα δδίθορ, ἔθ Ὺ του 
ποὶ ἀἴβοοτον ἴῃ ἰῃΐίονοθ, ΠῸΡ σοῦ ΠΟΥ μδτο ῥζοὸ- 
οἰαἰπηοα ὑμοὶγ τ᾿ ΠΑΓΥ οτίτιθ ; ἰ ΠΟΥ, οὐ ούϑῃ ἃ [δ 
οὗ {Πθπλ, ΘΓΘ δα κα, ἴΠ6Υ οὐὔρλὺ ἴο αν ῥγονοπιοὰ: 
16 ἰΒοῖς: ἐν 18 ὙΘΡΥ͂ ἱπῃΡΓΟΌΔΌ]6 τμδὲ 41} 186 ϑο]άξοσβ 
Βου ἃ παν ὍΘΘΠ ΒΡ δὲ οὔςθ; 1ξ 18 ΘαΌΔΙΥ ἴπν 
ῬΡΟΌΔΌΪ6 ἰμαΐ 6 ἔδυ {ἰτυϊὰ ἀἸβοῖρ] 66 Βῃου]ὰ αδἰϊοταρί 9 
δβίθδὶ ἰμοῖν Μαβίθγ Β ὈΟΔΥῪ ἔγοτῃ ἃ στᾶνε οἹοβεὰ ὃὉγ ἃ 
βίοῃρ, ΟΠ οἴ 4}}} βραϊθαὰ ἂημὰ ριδγάθα ὃν βοϊ]άΐογε, ποῦ 
οουἱὰ (Π6Υ ἀο ἰδ πίϊμουῦ δα θηΐϊης ἰμ6 ρυλγὰ, ἰξ 
8516 60. Βαὶ 4}1 {Π656 ἱπιρτο Δ Ὁ 1168 ἀΓὸ ΕΥ̓͂ ὯὨΟ τηθδὴϑ 
81 ΔΥσυτϊησηΐ ἀραΐπϑί {Π6 ἐγ 668 οὗἩὨ τὴ6 παγγδῦνο: 
ἴον, 1ἴ τηϑθῃ οὈδιϊπϑίοΥ στοῆιβα ἰοὸ ὈοΙοτο (86 ἐγυῖ, 
“ (οἂ βοῃὰβ (πϑῶὶ βίγοηρσ ἀβ]υβίου ἐμαὶ (μὸν βῃου)ὰ 
Ὀ6ΙΙονα ἃ 116,7) 2 ΤἬΏΘΒΒ, ἱϊ, 11. 8} τὴῖβ 186 
οἸὰ Βοδίμθῃ δάαρο: “ Ἡ οῖὰ ἴΠ 6 ροὰβ πο] 8} ἰὼ ἀθβίσου 
{860 ἄγβὶ τηδῖζο τηδά,""-- -ΒΙ Οἢ. 18 ΘΟμΒίΔ ΠΙ]Υ Ἔχοσαρὶ!. 
Βεὰ ἰπ μἰβίοσγ. [ηξαϊυδίίοῃ ἰ8 ἃ ἀϊτίπο ᾿υάρππεπί, 
δὰ ἰῃ6 σοῃβοαῦθηοα οὗ ἀεδβογίίοη ὉῪ ἀρὰ. Απηοῦς 
186 5658 [818 116 8πᾶ48 Ἵγθάθηςα ἴο (818 ἀδύ, 85 ἰΐ ἀϊά 
δὶ [86 ἰἰπη6 οὗἩ [ῃ6 οοτηροδί(ίίοη οὗ (86 608ροὶ οὗ Μεῖ- 
ἴδον, δηά ἰῃ {Π6 βοοομὰ δηὰ ἰπϊσά οδθηίυσίοβ, δοοογά- 
ἱηρ ἰο ἰ80 ἰοδιϊπιοηΐοβ οἵ Φυβῦμῃ Μαγίγυ δπὰ Τοτὶ 
ἸΙδη.----Ρ, 8. 

γον. 14. Απὰ ἐξ τμἱδ οοσὴθ ἴο [9 βου οσ Ἐ 
ΘΕΣΈ.--- Ο(Ὀγαπι Ῥγοσμγαίογε. Μογον, ΤΟ] οσίηρ Ἐτδθ- 
ΤΩΌΒ, ἰηἰογργοὶβ {18 ἴῃ ἃ [υἀϊςἰδὶ Βομδ6: θη δὴ οσ- 
διηϊηδίΐοη 8}}8}} Ὀ6 μο]ὰ Ὀοίοτο Ρι]αίς." Βαϊ ἴῃ (δαὶ 
0886, ἴ86 τηραϊαίΐοηῃ σπουὰ δόμα ἴοο ἰδίθ, Ὀδοδυβα 
ῬΙ]αίο, δοοοσαϊΐῃρ' (0 τα ΑΓ αἰ 5οἰ ΡΙπ 6, περιδέ ἤδτα ἰῃ- 
ΒΙ᾽οἰοα (ῃ6 ῥΡϑῃδὶ νυ, 1 Βα ἢ ἃ οτί πα π8] νυἱοϊδιίοη οὗ ἀπ γ 
δὰ ὈδΘη ΟΡΘΏΪΥ δοκηοπὶοαροα. Ασοονϊηρῖν, τοοβί 
οομηπλοηΐδίοτβ ἰηἰογρτοῖ, ποθὴ [18 τυμηοῦ 58}8}} τοδὶ 
106 ρμονεσθοῦ, Ὀ6 τοροαϊρὰ ὑπίο ΐῃ. Τθθη ἰδ 
ἀδηρον Ὀθοδτὴθ ἱτητηϊηθηῦῖ; Ὀπὺΐ, Δοοογαϊηρσ ἰοὸ 1818 δδ- 
ΒΌΣΔΩΟΟ, ἰδ που]ὰ ἤάνα ὈδΘῺ αἸΓΟδ αν τοσιουοα.--- Τὶ 
ἯΑΒ Ὁποῦ 6] Δη Ἔχοιδο πἰρὮΪΥ ἀδηρόγοιβ ἴον 186 
80] ἴθγϑ (8ε6 Αοἰδ χὶϊ, 19), δῃὰ {86 Πἰσἢ-᾿τὶθδίβ οουἹὰ 
ΟΥ̓͂ ΠΟ ΤΩ681}8 Ὀ6 ΒΌΓΘ οὗ ἰδ6 ΓΟΒΟΪ, ΔΙ Βουρἢ {86} 
τηϊρῆτ Ὀ6 ΓΟΔΑΥ͂ το ρῖνα ἴο ἰἢ δυνδγςσὶου8 δπα οοιτυρὲ 
Ῥδία ἃ Ιαῦζο Ὀτῖρθο. ΤῈ ΒΙογασο 68] βρί σις, π οὶ 
ὮΟΓΘ ΓΟΔΟὮΘΒ 1ἰ8 ΟἸἰτηαΧ, 0868 ἰῃ6 ΒΕοζώδῃ βο]ΐο ΓΒ 
ΤΊΘΙΟΙΪΥ 88 ἴ00]8 ἰ0 εἴεςί 118 οὐστι Θμαβ, ἃ58 1 ῃδὰ ῥτθ- 
ὙἹΟΌΒΙΥ ΘΙ ρΙογοαὰ «ζυάδ88β;; πὰ ναβ δρδίῃ {Ὁ}}7 γζὸ- 
Ῥαγρὰ ἰο ᾿ἰεὺ ἰμ6 ἀφϑρίβοὰ ᾿ῃβίσυσηθηῖβ ρογῖβη, πῆθα 
ἴη6 πορκ 88 Πη5Π64.---Ὄὐο 1} Ροσχπυαδᾶθ ἰπι, 
πείσομεν. ΑἹ ἰτοπίοϑὶ ΘυρΒοτηΐετη, ἰμαϊοδηρ ἴΒ6 
ΤΩΟΔῺΒ οὗἁ ρογϑυδβίοη. ΤΠ} τδβ 186 ΤΏΔΏ ΠΕΣ ἰὴ πιο 
(Π6Ὁ7 π|}} ΚοΟΡ {Π6 Βο]αΐοτβ 7γ7ὲὲ οὗ εαγὲ απάὰ ἀαν- 

ΕΥ̓. 
γεν. 1ὅ, ΤὨΪ καγίηρ, ὁ λόγος οὗτος.--- ΤῊ 

Ὁ [Ἐταβιηῦδ: δέ γε σρυὰ ἐϊιρηι ἡιαέςεμι ἀσσέων. ὅ8Φ 
αἷδο ΑἸοσὰ. Οὐσωρ. ὨΥ̓Ύ (τί τς] Νοῖθ Νο, 4 δϑογο.-- "Ὁ. δ] 
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ἀοοε8 ποῖ τοῖον ἰο [86 οηἴἶτο δοοουπὶ (Οτοιζαβ, ΡδΌ]08), 
Ὀυὺ ἴο {86 ᾿γίησ δἰδιϊοιηθαὶ (γον. 18), γοϊ αἰ Υ δάορί- 
οα ὃγ (8686 Βοϊάϊοτα, [μὲ ἴῃ6 Ὀοαγ οἵ οϑυβ Βδὰ Ῥθϑῃ 
Βίοϊθῃ ὉΥ Ηΐβ ἀϊβοῖρ᾽6β (ἀὁ Ὑ οἰΐα, Μεγετ). ὕροι 

᾿ {δο ἀουδίβ τοραγαϊηρ [ἢ6 παγταῖνο ᾿ἰ86 1 ἢ, Ἡ ΒΟ} Βδίσοι ἢ 
τιλϊηϊαϊηοα ἰο Ὀ6 8 ἰηὐογροϊδίίοῃ, οομβυϊὶ ἀ6 ὙΥ οἰὐθ 
δηὰ Μογοσ. Αὐροηρ {Π6 εὐϑοώβαια οὗ ἰδ9 ἐγ οὗ 
19 Ραββαᾶρο, ἃ Ῥϑυυβ, βίγδυββ, ΥὙΥ οἶπϑο, Μίογος,: 
διη0ηρ ἰδ6 Βυρροτίοετθ, Ηρ, Κυΐηοεϊ, Ηοδβιηδηῃ, 
ΚυδΌρο, Ιὐτασα, οἷο. Οἰββαιβοη δἀορίβ ἃ ταοαϊβοὰ 
νἱον, (δαὶ (06 Κα οατη αἰὰ ποὶ δαὶ ἴῃ ἃ ἔοστηδὶ τ }.- 
ποῦ, Ὀαὶ ἰδαὲ Οὐ ΔΡἢ48 ἀγγδηροα {6 τηδίτον ὑγϊγαίοὶγ. 
ΤῊΘ πηοβὲ Ρἰδιιβί 16 δυρυτηθηίβ ἩΒΙΟΒ ἀο ἮἾ οἰΐθ ὈΓΪΠΡῈ 
ζογπαγαὰ ἀραίηδὺ (86 σγοα ΟΣ οὗὨ ὑπ6 ΠΑΡτδῦνΘ, ὙῸΓΘ 
ΔΙΓΟΔΟΥ͂ αἀἰβροβοα οὗὨ ἰπ ἐδ6 οἰἱοαΐ Νοίεδ οὐ ἢ. 
χχυΐ!, 66 (ρ. ὅ87). ΤῊ οπ]οοίίου ὑἐμαὺ ἴπ6 Βαπηράτέη, 
ἷῃ π]οἢ “ 8αὺ τη6ῃ |1|κὸ ἀδιμδοὶ,᾽"" οουἹὰ ποῦ ἢδγο 80 
1οδὲ ἰϊα βθη88 οἵ «ἀἱγ δηὰ αἰρτλὶν 88 ἰο δάορί 80 υῃ- 
ὝΟΥΓΠΥ ἃ τβοϊυἱΐοη, τοϑίϑ θη γοὶ Υ ΡΟῺ ἃ βυ᾽οονο 
νἱον οὗ [Π6 που η685 οὗἩ 1η6 οουποὶ!." Ὑ7 6 ΠδΥΟ δἱ- 
τοδαγ Ἰοατηρᾶ ἔγουι (16 ἰΒίΟΣΥ οὗ ἔπΠ6 ογυοϊχίοι, ὑπαὶ 
ξ ττὰϑ ἃ ψονίβῃ συδβύοτῃ [0 ΘΣΡΙΟΥ͂ Ὀδα Τη68}8 ἴο οἴδοὶ 
18:6 ὁπ 8 οὗ (86 ΒἰΘΓΑΓΟΙΥ, δηὰ ἴο ἀ68] τὶ (86 ἀθ- 
Βρϑοὰ (ἀδῃ 168 88 τοτο ἴ00]8, ὙὮΟ 6,6 ἴοὸ Ὀ6 πϑοὰ 
διὰ ἴπθὴ ἰγοδιθα πὶ σοηίοιρί, ΤὨ6 οχίβίθηοα οὗἉ 
ἰηἷβ βαγίης διροηρ πὸ 08 ἱΒ δοκποπ)οάρθά. 66 
186 αυοίδιϊοβ πο ατγούυβ μῖνοθ ουἱ οἵ δυδβίίη, 
ἤγοια ψ οἢ ψγ͵ὸ ἰοατ ἱμαὺ [Π6 ῬὨΑΥΒ6ο 5 βργοδὰ ἴθ 
τοροῦὶ διηοηρ {π6 ῬΘΟΡΙΘ ΟΥ̓ δρροϊμίθα ΤὨΘΒΘΘΏΡΕΙΕ : 
δΔηἃ 4150 ουὺ οὗ Τοτγί] ]ὰη. ΤῸ Ταϊυχυάΐσ ἰγαοί, 
Τοϊοάοίλ, “ωδολμ Ἰμαὶ ἱὰ9 Ενδηροὶ δῦ 88 ΒΘΓΘ 
σοϊαπηιθπϊςείοα ἰο τ8 186 Ῥτοίοίγρο οἵ (6 Ταϊηυᾶ, 
δηα 186 ΟἈτϑυ-διΐηρ δυάδίδτη, 18. ἃ ῥτγοοῦ οὗὨ 818 ἄδορ 
ἐποῖρηῦ ἰμὺο 186 Βἰχιϊῆοδηοο οὗ (86 ἴδοίβ, δῃὰ ἃ ἰοβἔ- 
ΤΩΟΠΥ͂ απο ὑΠ6 οοπβίβίθηϊ σμλγδοῖον οὗ μἷ8 αΌΒρΕὶ, 

ὉΟΟΤΈΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ, 

1, βορι οὗ ἐλδ ωαϊολ.---ΤῊθ οἴδοῦ χυδγὰβ ΔΡΡΘΩΡ 
[ο ατθ Ὀ66ῃ 80 ΟΥ̓ΟΣΘΟΙΏΘ, 80 Ὀγοβίγαίθα ὉΥ ἰδ ὑ86- 
ΠΟΙΏΘΏΔ ΟὗὨ [86 ΓΟΒΌΣΓΘΟ ΟΠ, 88 [0 ἤΑΥ͂Θ ΓΘΟΟρτιϊσθα ἴῃ6 
χηδίίοῦ 88 βοίι]οὰ, (86 δἰϊορὶ οὗ [86 ΟὨϊοΥ σου 0}} 88 
ἔαιῖ]6, δὰ, πίϊμουῦ ασίμ ον ἀοῖαγ, ὑ0 ἢανο τοϊυτηθα ἰῸ 
Ἐοῖν τα Πα ΡῪ βιδΐοη. ΟἿΥ ἃ ρᾶγὺ 80 ΓΔ. ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩΘΒ 
186 ᾿ἰπβιποησθ 88 ἰο 5ὸ δπὰ ρῖνγα ἃ γοροσί, ὑοῦ ΌΙΥ ἴῃ 
ΒΟρΡ68 οὗ μανίηρ ἃ τονασὰ ρῥγογιϊβοα ἰὸ ἵβθηι, δᾶ 
τοδν ἰο Ὀ6 Ὀτίδοά. ΤῆΟΒΘ ΣΘΓΟΘΏΔΓΥ 80] ΟἾ6ΓΒ ΔΓΘ ἃ 
γρο οὗ 8}} “ ὑγοπομ οι. ΒΟ] 6 ΓΒ," γ8Ο τηυδὺ ΒΌΡΡΙΥ [89 
ὈΙΟΡΔΙΟΘΩΥ πὶ ΡΟΥΤΘΥ (0 σοιῃρθϑηβαὶθ ἔον ἱμοὶν πὶ 
οὔ βρίγἴυ4] ταϊζῃς, ΤῊΘ ΠΟΌΪΟΡ βο]αΐογ, κὸ ἰδο ἴῃ- 
ἀδροπάρῃϊ βίαια, Μ1}} ποὶ Δ]]ον ἰξ οσθη ἴ0 Ὀ6 Βαρροβοὰ 
ἐδαὺ Πα ν1}} γε] ὰ Εἰ πι86 1 Ρ 88 ἃ ἰοοὶ ἴο ὑπ Βἰθυ ΓΟ ΟὮΥ. 

2. ΤῊ ἱπιίοπββοα ποαϊποηΐδτα οὗ {μ6 ἀϊβ 6] ονίηρσ 
Φυάαΐϑπι Ὀορίη5 τὶ ἀἰαθ 6 16 τοζδγαϊηρ [86 ΓΟΒΌΓΤΘΟ- 
τἶοπ οὗ Ζ26βυ8, δπὰ δαορίϑ δὖ οὔοθ ἃ ομαγδοίουβιϊο 
ἐγαῖϊ οὗ μοαϊμοηΐδιη, ΟΥ̓ ἔοττοίηρ ἃ ἀδεὶς ἰγδαϊ θη. 
Βυϊ {π6 τγίὰ οὗἁὨ {16 οἰ] οΥ΄ ΘΟΌΏΟ1] 8 ποῦβ6 ἤδη ἴΠ0 
του οὗἩ ποδι μϑηΐϑθ. ΤΏ Ἰδίίος, δοοογάϊηρ ἰὸ {πεῖν 
Ὀτίρῃν βἰάθ, ροϊμὺ ὑο ΟἸσίβι ; Ὀαὺ {86 116 οὗ ἴδο βδῃ- 
Ὠοατίη ἔοττηβ [6 ἀδεὶς οοηίγαϑι ὑὸ 86 ἔδεὶϑ οὗἨ ᾿ἰρσῃὶ 
τοοογά δὰ ἴῃ 116 ἀοβροῖβ. Το σγ ἢ οὗ (86 Βοδίμθῃ 

 [Οὐτρ. ἴπδ ΒΓ τορὶν οὗ Ἐνταγὰ ἴο 1818 οὐ)οοοη οὗ 
Βιίγδιυβδ: " ὟΠει υἱοῦδ δη σοπδοίοηϊίουδβ πηϑὴ ἴδ9 Βδηδο- 
ἀτίδιβ 4} δὴ ποθ ὈδοΟὴΘ ὉΠ 4 6Γ [δ τηπαίο δη48 οὗ Μτ. Ἀγ. 
Βιίταυδδί ΑΙ] ἴδ δβοδίιουσοὰ ΟὨγβιίαηβ, ἰη6850 Πυπ δ ῖο δηὰ 
αυϊοὶ τ᾿π6ης πιυβῖ, ποτ ΘΩΥ͂ ΟΘΔ1.86 Ὑ Ὠδίονθυ, ΔΎ ἀον]θοὶ 
διὰ ὑαδιϊονοὰ α ρα ραῦο ἰ6: ας [9 ΠηῸΡάΘΓΟΤΘ οὗ “6808 
ποτοὸ δ᾽ [ὐχοῖμον ἴοο μοοὰ ἴο ἀονίϑο ἴοσ [86 Βοπιδῃ βο] ἀ618 ἃ 
ΑΙ κο οοά τηαῖ δ Ὀθοοπο ἴον ἔπ 6Πὶ 8. ποορδδὲ(γ 1" --Ρ. 8.) 
μ '᾿ω Ὀουϊ κίνοδβ δὴ οσβδηῃδίοῃ οὗ [π|8 110 οὗἩὨ 16 Ψθ 8, -- 

ΟΣ] δτὸ ἴΠ9 βοϑὰ οἵ 118 συϊίαγα ; 5’ [86 Ἰγίῃρ γί οὗ 
ὈΠΌΘΙ ον ἱηρ' Φπ ἀαΐβτα 18 {μ6 ἔγυλι οἵ 118 ΟὈΔΌΓΔΟΥ. 

8. Μαιίμον, πίε ρτορδοιῖο βρίσγὶς, μ68 ργοβοσνοᾶ.. 
5 ἔδοῖ, 186 υῃτηϊβία Κα ]θ σογτῃ ἔγομι τ] οἢ Βρυδηρ, 
ἴΠ6 Ταϊταυά, δἰοηρ τὶ πο Φυάαίδτα, [μαὐ Πο]ὰ ἴῃ 
186 ΟἹὰ Τεβίδιμθηὺ ἔαδδυ ὉΥ 1ῃὴ6 ραιῃ οὗ 311} δπὰ το- 
ΡΟ] ]ρὰ 4}1 ἴῃ τα γίὴβ οὗὨ (16 μοαίμοη ποῦ], ΠΟῪ τηϑηΐἷ- Ὁ 
ἔοβίϑ ἰἰ86}} ἴῃ 118 ὑῃθο]ϊοῦ 68 (86 τροβὺ ἰπιθηϑδοα 
Βοαι βϑηΐβτα ; σϑβογίϊηρ ἰο ἰ886 τηοϑὲ ἀθρδϑοα οὗ δ]} 
ΓΑΥΉΒ, δὰ δηἀθδυουϊηρ ἰὼ ἀΘΒΙΓΟΥ͂ (Π6 ΘΥ̓ΔΏρΡΌΪΪΟΑ] 
ΒἰΒΙΟΡΥ ὉΥ ἃ 4186 δχϑρεβὶβ οὗ (86 ΟἹὰ Τοβιδτηθηΐ, Ὁ 
ἴαϊβο ἰγααϊυομβ οοποοτηίηρ [δοὶϑ οὐὁἨἁ (οβροὶ Ὠἰβίογυ, 
διὰ ὈΥ ἃ ρογνϑγβίου οὗ [πὸ ΟἹά Ταβίδιποπὶ ἰηἴο 8. 8γ8- 
ἴϑιι οὗἉ δ᾽ βοϊυῖΐθ Ἰορϑ στὰ δ ξοστηδ)ίβτη, Ηρηοο ἰὶ ἰδ, 
ἰμαὺ ἴῃ {86 ζΟΠοντΐηρ βοοοι 18 ὑγρ6 οὗἨ (0 Ταϊτουὰ 
8 Βυσοροάρα ὈΥ ἴΠ6 ἰγρα οὗ [86 Νενν Ταβιδηθηὶ. 

4. 11 18 ᾿παυ 801]6 ἰμαὺ ΟΡ παιταίνο 18 {ῃ6 ἢἾ8- 
ΟΡΥ͂ Οὗ 1Π6 πιοδβὺ οχίγοια βο αϑοιηθηΐ οὗ ἰμ6 οἰϊοῦ 
δοῦ!οἷ], Ὀυΐ 18 ποὶ (Π9 1638 ΤΟΥΙΌΥ οὗἉ Ὀο]ϊοῦ, ΤῊΪΒ ἰ8 
186 ροτοοϊοη οὗ [86 ἡάρτηθηΐ οὗ Βο᾽ Γδθαπαἀοητηρῃὶ, 
ὑπάϑν τ οἢ ἰῃ6 οουπο}} δὰ Ηυηρ ἰϊβοῖ. ὕροῃ ἰ[δ6 
Βρϑοΐδὶ ροϊηἰβ οὗ [8}8 βο! γοὐθοϊζου, 866 (86 ΕΧΚΟΕΤΙ- 
ΟΑΣ, ΝΟΤΕΒ. 

ὅ. Το Πἰονδγοῃίοαὶ ζα]β᾽ Βοδιίοῃ οὗ 86 Ὠἰβίοτγ οἵ 
{π6 ΓΟΒΌΓΤΘΟΙΟΩ 18 [μ6 Ῥαρίπηΐηρ οὗἨ 186 ΒΙΘΓΑγοἢἶ 8] 
δηὰ δηϊονδαροὶ ο 8} [8] Ποδίϊοἢβ οὐἨ ἰβίοσγ. ΤῊῈΘ 
ἘΝουϊς ΑΡοσσγρμα, [86 ἀοπαδο Οοπείαπδηὶ, ἰῃ6 
ῥὈβοϑυαο-Ιβἰἀοτίδη Πϑοτγοίαβ, οἱο. ! 

6. ΟὨγΙβι᾽ Β γοβϑυγγοοϊίοη, δοοογαΐηρ ἰο αοὐΒ οουῃ- 
86], οὐδεϊαϊν ἀπουπορα ἰο [86 οἷν"} δι που ἴθ8, δθὰ 
ἴο [8.8 ΒΙΘΓΡΟΒΥ ; δηα ἤδποα [ἢ6 οὐδ ηρο  ἰοΑ] αι (ἢ, 88 
θα] οἴ ἴῃ (86 τοδυττοοίίζομ, ἰ8 ἱπάοροπάθηϊ πα {6 6. 

ΒΠΟΜΠΙΈΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ἠδφδίβοη ρμυλγάβ, {Π6 ΤῊ ΘΒΒΟΏΡΟΙΒ πο σα ἢδὰ 
ονἀδίηθα ἰο δῃποῦῃοθ {16 τοβυγγοοί οι πηίο [86 οἰλοῦ 
οΟὈΠΟἱ].----Ποθραίγίπρ' βἰηογ8 (488, (86 χυλνά5), (ἢ 9 
8081 ΡγθδΟΠΟ.8 οὗ γοροηίβηοο, βαηὺ ὑπο ἰμ6 Ὦγρο- 
οΥὐἱτ68), Βἰογδγο θοαὶ ΡΟΥΤΟΓΒ.--- 6 ὉΠΡΟΙἰοΓ οὗὁἨ 1}6 
οἰλοῦ οουῃο1] 18 Ὀο]ἃ Θπουρὰ ἰο ἱτηρατγὶ 15 σα οὐάᾳ- 
ΤΆΟΥ ἰο0 αὐτίρῃιοα Οσμ [116 ΒοαΓίβ.---- ὙΠ ΟΠ ΟΥ̓ ἀπ Ὀγΐθο- 
ΤΥ, 116 Α͂ δηὰ Ω (ἰμ6 Ὀορίπηΐηρ ἀπά (86 6μά) οὗἨὨ ἴδ6 
Βαϊ ναϊΐοι τ] οἢ τοσηαϊ πο πὶ [Π6 σου ΠΟ] ].----ΒΥΙ ῬΟΓῪ 
οὗἉ ἜΥ̓ΘΡΥ͂ Κἰπὰ ἰβ {86 ῥτϊποῖραὶ Ἰονον οὗ 4}} δῃ οι βιϊδη 
ΒΥΒίΘΙΩΒ: 1. ΒΙΙΌΟΓΥ ὈΥ̓͂ Τ]ΟΏΘΥ͂, 2. ὈΥ͂ ΒΟΠΟΓΆ.--- ΤῈ 6 
αἴΐον ἱποογἀαἀ 6 οὗἉ [86 Ξαπμρατίη 8 οἰ θαυ τηδηϊξοβί- 
δα ὉΥ͂ ἰδεῖν Ἰαϑὺ ἀοοϊβίοῃ.---Τ)6 ροτγίθος ΟΥ̓ΘΓΓΕΓΟῪ 
ὙὮΟῺ ΙΔΟΓΑΪ ΒΟ  -ἀοϑιγυσοη οαυδοαὰ ἰὸ {Ὁ]]ΟῪ ἰδ 9 
ΒΡΡοβοᾶὰ ὑτϊυσρὰ οὗ ἱμεὶν ἔα! ἢ.-- ἼὙο ἱτηαρὶ παιίοῃ 
οὗἨ ὈϊΪ πάρα ερ τῖῖβ, 88 που ἰΠ6Υ οουἹὰ ἀρῦδδβο ἰδ9 

ἀοδϑὺ ἴδοίβ οὔ πάνθ ἰηΐο {86 τηοδηδβὺ βίοσίθβ 
Πα  ) οὗἨ οδυίῃ.--Τὴα ἔγυ 1688 1168, τ μΐο αΓγθ 

οα σαρϑὺϊς οὗ οοηγνογίίηρ {π6 τοϑὲ ρ]οσυϊουβ 
ἴλοὶδβ ἰοῖο ἃ ἀδοορενο τγίἢ.---ΤῊ 6 οΥἰ ἐἱοίϑτη ρϑββοα ἴῃ 
180 ἀδνῖκ δον 88} ΙΔ 6, Ὡροπ ἰδ6 ἔλοὶβ οὐ Οοβροὶ ἢ18- 
ΤΟΥ ὙΠ οὮ ἰ00}ς Ρ͵δοθ ρου ἐμ6 Ὀτοδά, Ορθη ΠΟΥ͂ 
οὗ ἰδ6 που]ά.--- ΤῊ 8. ἰ8 186 ΘΟΌΓΒΟ ΜΈΣΟΝ 4}} [86 6 6- 
τοῖοβ οὗ ΟἸ γι βιίδη ἰγα τὰ τηῦυδὲ Ῥάτθιθ, θθόϑυβο οὗ ἴδ6 
σοποορδὶοὰ βο οοῃιγδαϊοομβ: 1, ΤΉΘΥ ἱτηαρσίηα [86 
τηοϑῦ δοδυτὰ ᾺΌ]68, 0 ἀοϑ ΤΟΥ ἰ86 τηοδβί ρ]οσίουβ 
Ταΐτϑοὶο: 2. [867 ἱπηαρῖπο ἴῃ 6 τοδὶ Β6Ώ861688 Δυϑυγα- 
10, ἴο ἀσδβίγου πβδῦ 18 71]] οἵ τηϑδηΐϊηρ δπα οἷθαρ ἴο 
ἐδ βοὺ] ; 8. 1867 ἱπηασίηθ Βαῦ 8 τοθδῃ, τ ]οἰςοα, αἶα» 
Ὀοϊΐοαὶ, ἴο ἀοβίτου τ ῇδὺ 8 βαογοα.-- -ΤῊο Ἰαιοαι οὐἱα- 
αἶβτὴ ἰῃ ἰμ6 δον} Ταϊπὰ, δὰ 186 Ταϊυὰ ἴῃ (86. 

4Φ[1ηὴ Θογδηὴ: 26.» ἕαηιδ ἑλγον" ΚΡ, πο [ἢ 
Ἑάδίηδ, οαϊείοη ἰΌΓΩΒ ἰηΐο " ἰλ6 σόγτῶ ΟΥ̓ ἰέα τιοογ λέ," δὲ 
1δῆρο δὰ πτίτίθῃ: ἑλγο Χιήζια.--Ῥ, 8. 



δδ4 ΤῊΝ ΟΘΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝΟ ΤῸ ΝΑΤΤΗΕΥ͂. 

ἰδιεδὶ ποιίῖκβ οὐὗὐἠἨ οὐ ἰοἶδτη.---ἩΟῊῪ (6 ΠΙΟΓΔΓΟΩΥ 888 
οοττυριοα αὐϑ (δ6 80] 6 γ᾽ Β ὨΟΠΟΥ.---΄ ΔΉ. Ὁ ΒΏΘΔΚΒ 
δἱοηρ ἴῃ 118 ἰτηροίοηΐ Ῥδίῃ, ἰὰ ρυγδυὶϊ οὗ [86 ἀο8ρ6] 
τυβηΐηρ δ᾽οηρ [18 τϊηρζοα οουγβ: 1. Βδπάον οὗ Ομ τίδί; 
2. οἵ (86 ἀἰδΡ]68 ; 8. οὗἉ ΘαΥἹΥ Ογϑίθηάοτχ ; 4. οὗ (Π6 
Ἐοϊοττηδίίοη, ἀπ 80 οτί.-- - ΗΝ Φυααίδτη δπα Ὠθδί.- 
Θῃΐδηι ὉΠ 0 ἰ0 ΟρΡοβο Ο τβιλδηΐιγ.--- ον (86 πίοξατ- 
ΘὮΥ͂ Ιδαχτιοβ τὶ [86 ἀἰϑϑοϊυϊο ἴο Ὀαίι16 ἀραϊηβὶ 86} Μὶ 
ξαϊι..--- 6 ἱΒΔὈΠ ΔΗΐδ οὗὨ Β6]] ἰΓΥ ἴ0 τρδῖκ6 ἐμοσλβοῖνοα 
Ὀαϊονο ἰῃδὶ Ὠδδυθὴ Π85 ὈΘοῺ 0} ὕυρ ὈΥ [06 ἀδνίοοβ 
οὗ [6]].---ἀοὰ δἰ]οποὰ [6 ποῦς οὗὨ βιιδιηβ ἴο στη ἰΐβ 
ἩὙτοίομοὰ οουγϑο, Ὀδοδῦβο [86 ΤΩΘββαρα οὗ [806 Ταβυγ- 
Τοοιίοη τπγαϑ ποῖ ἰπἰοπαοα ἴο Ὀ6 Ἔχιοπαρθα ἴῃ (δ6 ζόστη 
οὗ πουϊάϊυν, Ὀὰϊ οὗ ΠαΔΥΘΏΪΥ οογίδιπίυ, ὈΥ ὨΘΔΥΘΏΪΥ 
δύθῃοἶ68.--- ΡΟΎΤΟΣΪ688 88 ΔΘ ΒΟ ἢ δἰϊοσηρίβ, ἃ8 ΘΟΏ- 
ΘΟΙΏΒ 86 Ιμογὰ, ἰΠ6Υ βυοσοροα ἰπ ἀοβίγΟΥΪ ΙΒ ΤΩΒΗΥ 
8οι}8.--- ΤῊ ἢ85 ἴῃς Ταϊηυά, [86 ῥτοἀυοίίου οὗὨ (ἢ6 
Ἰορα βίο βρὶ τὐὶ οὗ υάδίθτη, μ]δορα ἰϊ861 Ὀοΐποθη [86 
ῬΟΟΥ Φον δηὰ ἢϊ8 ΟἸτβί, 85 ἃ συϊπουβ ρῃδηίοῃ. ΚῸ 
ἴοο ἀο68 {86 βρὶ ἰλ οὗ Ἰεραϊίδταη οφηάθανογ ἴοὸ Ὀυ}]ὰ ὑρ 8 
Ὑ18}} οἵ βαρδγδίίοῃ Ὀοίνγθοι ἰῃ6 Ῥοοῦ ΟἸὨσβάύδη δηα ἢὨΐβ 
ΟἸσίβι.-- ἱ 18. ΟΪΥ 1.6 ρτοδοβίηρ οὗ ἴμ0 ὅ08ρ6] πο 
8 ΟΥ̓ΟΓΟΟΙΏΘ ἰδ6 ΘΏΣΝΥ ἰο 86 ἀοβροὶ.---ΤῊ 6 ΤΟ 
ὈΟΙΑΪγ 186 ορροβί οι δαγδῃοϑβ, Ἰοὺ ἰ86 ποτγὰ γίηρ ουἱ 
11:6 οἰφδγοσ, 

ΤῊΝ ΡΆΚΒΕΝΥ ΒΚΟΤΙΟΝ ΟΟΝΒΙΟΣΈΚΌ ΙΝ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ 
ὝΙΤΗ ΤῊΚ ΤΟΙΙΟΥΣΙΝΟ ΕΥΑΝΘΈΠΙΟΑΙ, ΝΔΕΒΑΤΙΥΕ.-- 
Το ἱποίοϊ ἃ ἀδνοϊοριηθηὶ οὗ {μ6 ΟΙὰ Τοβίασηοῃί : 
1. ΤῊΘ ἔμ]8βο οοπ ὠπυδοη οὗ ἴδ0 Τα. 2. ΤῊΘ 
ἴσιο οσομ ἰπαδίίοῃ ἴῃ ἰ86 ΝΟ Τοβιδιηθηί.--- ΤῊ στοαὶ 
τουοϊατοη ἱπ 1μ0 18 οὗἨὨ Ομ γίδι : 1. ΤΏ δρρδγοηϊ (τ΄- 
ὉΣΩΡᾺ οὗ Ηἰκβ ἔοδβ Ὀθοοσμθβ ἐδμοῖγ πιοδὲ ἀϊβρτδοοίιυϊ ἀθ- 
ἔοραι. 2. ΤΏ δρρδγοὴς ἀοζοδὶ οὗ ἰῃ6 μογὰ Ὀδοοση68 
ΗἰΪβ τηοβὺ ρ]οτίουβ (πἱυρἢ.--- Βα σταηα ἀσγοϊορταθηὶ 
οὗ ΘΟ τ βιϊδηϊ γ δηα 118 δεῖς οουμπίοτ-Ηἰοἴαγο: 1. ΤΏΘ 
Βοοίηρσ δβοϊἀΐογθ, {86 μογοῖὶα νοῆθη. 2. ΤῊ στϑαὶ 
σοῦΏΟΙ], δηὰ 18 ἀθϑοϊβίου ; ΟἸσῖδὺ ὍΡΟΣ [86 τηουῃίδίῃ, 
δὰ Ηἰβ βοιτῶοῃθ. 8. ΤῸ ΘΙΡΙΥ οχροοίδιϊοηβ οὗ 
Ψυάαίδιη, ἀπὰ (86 δοίυ δ] ἰοβ ΠΟΥ αἰοσάθα Ὀγ ἰμ6 
ΟΒυγοὶ οὗ ΟΠ τβι.-- -ΤῊθ ρογίθοϊ ἱτηροίθηοθ οὗ ἰμ6 ὁρ- 
Ροποῃΐβ, δηὰ ἴ16 οσρηϊροίοῃοας οὗ ΟἸγῖβὲ ἢ ἤν δηὰ 
ὌΡΟΣ οατἢ. 

Θίαγζε:--δουα Βιδὶ, Τωδ. : ΑΒ αἰνίηθ τιβάομλ 
ὯδΔ5 ἀδογϑοά, υπίο θύῃ ἴδ86 Ὀἰϊίογοδβὶ ἔοοβ δῃὰ ρογβο- 
συΐοιΒ οὗ ΨΦ68ὺ8 τουβί 86 {τυ Ὀ6 ἰο]ά Ὀγ ἱδμοὶν οὐα 
Ῥαϊονγθὰ οοπβάδηϊίοβ.--- 6 του]ὰ ἐδ ικοϑ ΙΔΟΏΘΥ, δαὰ 

ΔοΙΒ 88 886 18. ἰδυρᾷῖ, δραϊμιδὶ ΠΟΙ Ῥοϊίον κποπ]εᾶρα 
δηἃ Π6Ρ σοῃδβοίθῃοο, 1 Τίμα. νἱ. 10: 2 Ῥοῖ, ἱϊ, 18, 15. 
--ἶΝῸ ὀοἸρδοίβ γον} αρδίπξὶ (Π6 [,οτὰ.---ΤῊὴς ἀενῇ 
ΒΟΟΚΒ, Ἡΐογο ἢοΐ ὈΥ̓ ἔΌΓΟΘ δηὰ πιῖ Ὀοϊάπο85, 58]]} 
πὶ 1168 ἀῃὰ Ὀ]ΔΒρΡΒοταν, 0 ΟΡΡΟΒο 186 Κίἰπράοια δι 
ῖ86 116 οὗ ΘΒ τίδι, τ  ΜΌΠΘΥ [88 στοαὶ ρότοσ, Ὀὰϊ τἰσα 
δηὰ [ΠΥ ΤΩΟΏΘΥ͂ Β[4]}} ρεγιβἢ Ἰοχοίμον, Αοἰβ τὴ, 90.--- 

δηϊίοβι 1168 γοαυΐγο 0 του βιοη ; [ΠΟῪ τεΐαϊο Ὠοτη- 
Βαῖν68.---- Ομοεηεῖ: Ὑ Βαὶ ἃ τηϊβίοτίυῃο, ἰμαὶ ἃ σωϑῃ 
ψῈἾ}} ἰΌ τη ἰο 1168 ἴο ΟΟΥ̓́ΔΡ Ϊ8 ἴῃ, γαίῃ. ἰμϑηὶ ὉΠΟ τα- 
Ῥοηΐδῃοο [ῸὙ [ΟΡ ΎΘΏ 688 1----Ζἐδὲμδ.. 86 116, πῸ τοδῖ- 
[ΟΓ ΒΟῊΝ δρϑυγα, 18 Ὀοϊονθὰ σαῖμοὺ ἰθ8η [6 γί, 
ΘΒΡΘΟΐΔΙΥ ὈΥ ἐδ6 Ἰοτγ δῃὰ ρο 658 ᾿85568.--- ΜΌΓΟΕΟΣ 
δῃὰ 168, 6 ἀον}Β τ ΘΒΡΟΙΒ, ΦΌΒῺ Υἱϊὶ. 44. 

1}1}4δ.0 :---δῖδ δμὰ τὶς κοάηοββ ἱποῖΐ ΘΒ τῖβι ΒΒ 6Π6- 
ταΐθβ [0 Ὀγὶῦ6 186 Β0] 1618 ; ἸΟῪ δυδτίοα τηδὶεοβ ἰθθῃ 
ΤΟΔΟῪ ἰο ἴγεθ ᾿ῃοιΆβοῖγοβ ἔγοτῃ ἴπ6 ογίπ)θ οὗ ἃ πορ]δοὶ 
οὗ ἀυἱγ ΟΥ̓ δνΔ 1} ᾿Β τ βο]γ68 οὗ ἃ οΘομυθηϊθαὶ 116. 

Αἰ :-- ΟΟὐμιγαδὲ ὑοΐπσοο (ἢἰ8 δοοουῃὶ 
86 Ρ ἵηρ: 1, ΤΏοΓΟ ἔσαϊῃ ; ΠοΙα 1168. 2. Τότ 
186 ρἱοτβοά Ηρδτοὸ ἰῃ Ηΐβ ροτγίδος ουσὶίγ- Ὠογὰ (890 
ἰοιτίοα ρῥτγίοϑι βοοὰ, αὔτ σι ιοὰ Ὀδοδυβα οὗ 18 οτίτια. 
8. ΤΏΟΓΟ, διηοηρ ἴ.6 ἀἰθοῖρ] 68, ονοσσηβδίοσησ ἸΟῪ; 
Ὦ6ΓΘ δηρυδβηϊηρ ἰοστου. 4. ΤΏοτο σ]]σ, υπραϊὰ 
ΒΟΥ δηίβ οὗ ἰγυϊῃ : Πθγὸ Ὀσὶ θα βογσυϑηὶδ οὗ [δἰδομοοῦ, 
--ΟἼ ηγυδβιίοοθ Ὀτγίηρδ ἃ τῆδη 0 υτ ξδίίοη, Βδταο, Ὀ6- 
ἴοτο [86 ἱπϑίσυπι (8 οὗὨ δἷ8 δίῃ : Β6 γεδίζστιβ Ὠϊγ)βο] τὸ 
θόσα, τηυδὶ ἔδαν ἰμθηλ, ἀμ ὰ ἰμ6γ ἰδυσὶ Ὠἴτῃ ἴο Βοοζῃ.--- 
ϑ'0 ἢ} ῬΘΟΡΙΘ Βα ὩΘΤΘΡ ἃ οἰσβδῃ του. μα βίδίδ 
οὗ (υΐηρμδ πσῃϊ ἤδνο Ὀθοη ἰοδσμοᾶ ὈΥ ἴ.6 ΑΡροβξίϊοδ 
ἔτοτῃ βοογοὺ ἔπη 8 δὲειὰ δα ποσθηὶβ Ὁθοπρ (..6 ῥυοσίβ, 
παι ΒΟΥ͂ΘΓΆ] ΡΟΙΓΒΟΊΏΒ, ΡῬΟγοῦθη06 ἔγοτα οοπγνετγίθα δβοὶ» 

ΟΥΒ. 
ΒνγαμΆ 6 .-----ἈΒ ἴἰ06 ποθ Ὠοδιὰ ἔγσουῃ μεῖς πῃ, 

80 [86 068 ἔτοτα ἱμοὶν οσσῃ, 6 ΠΟῪ οὗ ἴ6 τοβυστθο: 
οη.--- δὶ γαυϑ δος Μ1}} Ὅ6. τοδάρ οὐ ἴπα ἀδγ οἵ 
λυάριηοηῖ " οὗ γῇῃδὶ ΤΩΟΠΟΥ οδῃ οἴἶθοὶ [----1.165 πὰ δὐ- 
ταἰϊββίου, Ὀπΐ ἰΠΘΥ 866 Ὀοΐογο ἰδ6 τὰ. [μδἴ ὯΟ ΟΠ6, 
ΔΟΟΟΡΟΪΏΡΊΥ, Ὀ6 αὐ ρηϊοα ἴον τι δῦ τηθὴ οδὴ ἀο : δα 
μου δ οουηβοὶ βίϑμαβ [δδι.---σὶ Ἰοὶ πῸ οἷ6 ᾿τηδρίηθ 
ἰδδὶ ΒΘ τηυδὶ ἰδίσθ ἴῃ μβαπᾶ ἰὸ ἀθδσουγ ἰδ6 αἰϊειρῶ 
οὗ διοίμοσ ; ἰοατο ἰδὲ ἴο {86 [,οτὰ, 

Φ[ΤηῸ ἘΔΙηΡ. δα [0 τα ϑε γα δ]αΐθβ " ἐύόν ὅαν πὸ δεοἦ 
οἷα. ; τηἰδίδ κίη ἴΠ6 Οσγπδῃ: οὐλβ Ταῦ (τεταϑιδον: 2.68 
ἐγ, ἀέφα ἐξα) ἴον Ξφφδν' 1αρ.--Ῥ. Β.} 

ΤΗΙΚῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΕ ΟΜΝΙΡΟΤΕΝῚ ΒΌΙΕ, ΑΝῸ ΤῊΝ ΕΙΝΟΡΟΜ ΟΕ ΟΒΕΙΞῚ, ΙΝ ΒΕΑΨΝΕΝ ΑΝῸ ΙΝ ΒΑΒΤΗ. 

Οβάρτεβ ΧΧΎΥΠΙΙΙ. 16-20. 

(Μακ χνὶΐ. 1δὅ- 18: 1ᾳκα χχὶν, 44-49.) 

16 ΤΠ ἴμ6 οἰθσοη αἰδοῖ 168 ὑγθηῦ δυσαὺ Ἰηΐο (18]1166, Ἰηἴο 8 [[86,. τό] πηουμείδῖη τ ΆθγΘ 
11 ὕοβυβ μδᾶ δρροϊπίοα ἐπθῶ. Απᾶὰ ὙΠ6η (ΠΟΥ͂ Βα ])1πΏ, ὑΠ6Υ ὙΥΟΥΒΙρΡροα Ὠλμη :} δὲ 
18 βοῃθ ἀουδίοα,Σ Απὰ «6803 ΟϑΙὰθ ΠΝ ΠΘΆΓ, προσελθών] 8ηα Βρα Κα υπίο {μ6πὶ, βαυίηρ, 
19 ΑἸ] ρονγοσ 18 ρίνθη ὑηίο πη ἰῃ [ἐν] μβδᾶνθῃ δῃᾶ ἴῃ [ον ἐπί] θαυ, Ἃο γ8 ἱβοτείογε, 

δα ἔδϑοὶι [τηᾶῖκθ ἀϊ801} 0168 οὗ, ογ 1501 016, οἰ τ βί]δηῖζθ, μαθητεύσατε] ὁ 8}} [1Π6, τά] παίίοηβ, 
Ὀαρυϊσίηρῦ (μ6 πὶ ἴῃ {Π|6 ἤδῖηθ [Ἰπῖο {Π6 ὩδΏ16, εἰς τὸ ὄνομα] " Οἔ 116 ἘΔίΠοτ, δηᾶ οὗ (ῃ8 

20 ὅϑοῃ, δὰ οὗ ἰμ6 Ηοὶγ α)ιοβί : Τ'ϑδοβίηρ [διδάσκοντες] [ποτὶ ὑο ΟΌΒΟΣΥ 6 8}} (Βϊπρ8 π]ιαῖϑο- 



ΟΕΑΡ, ΧΧΥΠ͵ΠΙ. 16-90. δ58 

ΟΥΘΓ 1 Πᾶνα σοτῃτηδῃαθα γοιῦ: 8πᾶ, 1ο, 1 δὰ τι ἢ γοῖ ΔΙΎΑΥ [84}} 0ῃ6 ἀλΥ8, ΘΥΘΙΥ͂ ΟΔΥ͂, 
πάσας τὰς ἡμέρας], ἐὐεη υπίο {Π6 ὁπα [ἕως τῆς συντελείας] οὗἩ (86 γγου]α [τοῦ αἰῶνος] .ἷ 
Αταθῃ.ὅ 

1 Ὑ τ. 17.--Οαοβὰ, Β...Ὁ).. [ἴδο Οοά. 81π411.]1, Ὑ αἰ ζαῖο, ΟὨτγβοδίοτω, πὰ Απατϑεῖηο οὐ αὐτῷ, δπὰ 8ὸ Το σηλπη δηᾷ 
ΤΙβοβοηἀοτῖ [ποῖ ἴῃ [86 ἰᾶγξοὸ οαἀϊτίοη οὗἉ 1859, ΒΘΓΘ Βὸ τϑίδίηϑ ἐξ ΠῚ ἃ τ δή ου γ οὗἩ παῖ] Μ53.}. Ξοτὴθ ουγϑῖνο Μ88. τοδὰ 
αὐτόν. 

2. ψογ. 11.--[Οτοῦα9, ϑοδάτίἀκα, Νοποοτηο, Ἐτ  ἐζβοῖιθ, βοτ  ὑθοτ ἰτδηϑιαίο ἐδίστασαν: λαὰ ἀοιδέδα, ἰδκ πα ἴῃ 
Οτοοῖς δογίϑε 85 αὶ 1,δτίη ᾿ρ᾽ υρογίοςϊ, 8ο 8[|δὺ [06 ΕἼΘΠΟΙ ἐΓδηδ δἰίοηϑ οὗ Μεγ δηὰ Οδίου τα]ὰ : ασαΐέοπξ ἀουζά. Βυῖ ἐμϊ8 18 
ΠΗ ΘΟΟΒΘΕΓΥ, δ ἃ ΚΤΥΔΙΏΠΊΔΙΙΟΔΙΥ͂ ΠρΡΟΒϑ  Ὁ}]9 αἴονς προσεκύνησαν. Μαιῖδον ἄἀσεοδ οί 8ὲιὺ πάντες προσεκύνησαν, 
δὰ ἰδ ἀυσδὶ τον ὃὉ6 τοΐογγοὰ (ἢ ἠἀ6 οτίο δηὰ Γη56) ἴο [η6 δοΐ οὔ τ ουβηΐῃ, ἀπιὶ ποΐ ἴο {86 ἴμοῖ σα (6 ΓΟΒΙΓΓΟσ. ἢ, 
366 ἄδεσ. Δ᾽οέεα. Βαϊ ὁσυοη {{ ἃ}} ἀἰβοί ρ᾽ 68. 1611 ἄονγπ Ὀοΐυτο [86 τίϑοη 1οτγά, δοπια (ηοἱ οὗ {π οἰούθῃ, βου ἴΠνὸ ἔνο Ἀρροϑγ- 
8Π60Ὸ5 ἴῃ “6Γι|88|6π|, Φοθη χα, θυ οὗἨ 18:6 ΔΟΥΟΠΕΥ͂ ΟΥ̓ οὗ ἴΠ6 ὅνο {Πυυδαπᾶ ἴὸ ν᾽ οι ΟἾ σίβι δρροδγοά, 1 Οὐτ, χν. 6) ΠΥ Πα 
ἀσηθ 8ὸ ΠΠῺ ἴ86 Ποποβὶ δοθρι εἶβπι οὗἩ Τ᾿ Βυπλιδ, αἱ ΥΘΥΥ δηχίουβ, Ὀὰϊ ὨΠΥΑΪΥ 80]9 85 γοὶ ἴο γοδ]χο δι οἢ ἃ δι ρθη ἀουϑ 
σοΐγβοῖο Ηθποθ ἴμ6γ0 18 ὯΟ τ ΘΟΘΒΒΙ (Υ, ὯἋ8 ἔΠΘΓΘ ἰ8 Ὧ0 οτἰ 64] Δα ΒΟΟΣ  Υ, ἴον Β6Ζδ᾽ 8 οου͵θοΐαζα, δα δ ταϊης οὐ ὃ ἐ ἴον οἱ δ έ. 
--Ρ. 8.1] 

8. Ψ τ. 10.-- πὸ ραγιοῖο ὁ ὦν (ἐλόγ ΌΓ 6) 18 σσαπίίης ἰῃ 811 ἀπο] Μ55. [ὙἈί8 16 ποῖ φυἱίο οοττοοῖ. ΤῈ Ν᾽ δἰίοδῃ Οοᾶοχ 
(5) Ὀολῃ ἰὼ ἴδ οὐἰιίοη οὗ ΑἸροὶο Μδί δηὰ οὔ Βειϊίτηδπη, μα8 ἴἢ, ἢ8 γ0 6 }} 88 8δ0π|0 πησίθηϊ μαΐτγίδι!ο ααοίαιίοηϑ, ἀπὰ ἤθπ69 

ΘΒ πιδῃη γοῖδί πϑ ἰδ, ΔΙ ΒΟΌΡὮ ἴῃ Ὀτδοκοῖβ. βόπια φαοίο 8180 Οοά, ΕΡ ΓΑΘΙῺΙ ὅττί (0.}) ἰπ [9 ἕδνου, Ὀυϊ {Π15 Οὐἶὸχ 8 ρυῦ- 
Ἡβμθὰ Ὁγ Τίβομβοη ον ὑγθακβ ΟἹὔΓ 1 [5 Θμαρῖον τὶ τὰ νοτ. 14. Βιυξ οἴονϑη ὑποῖαἱ Μ58, (Ὁοὰὰ. Βίηδις. Α., Εἰ, Ἐπὶ Ἡ. Κι ΜΝ 
8.) δηἃ ΠιΙΠΊΘΓΟῺΒ ουγοῖ νὰ σορίοθβ οὐ "δ, δη 80 ἀο ἴδ οὐἰτοη5 οὗ αὐτο βθαοὶ, 86110]2Ζ, Τ ϑοβοηάοτῆ δπὰ ΑἸυτὰ. Βιῖ δι: Βουκ ἢ 
ι [5 ἡ συ ὑο ἠοίοπα ἰξ οΥ Ιο4}}ν, ἐξ σοῦ ΠΥ δοσορά8 Ὑ ἢ [ἢ 6 56η80. ΕὉΓ ἴ6 μι υγ] Πολῖίοη οὗ [0 Βο ὈγΥ [16 ΕΔΊΠοΥ δηά 
ἘΠ ὉΟΥΒΕΙΠα ἜἜΝΝ τἰχις Βδηὰ οὗἨἁ ΑἸΠλ ΧΗ ρόνοὺ 5 ἴδὸ Τοσηἀαϊίοη οὗ ἴδο Οδασοὴ δπὰ οὗ 186 δυϊμου Υ οὐὗὅἨ 16 δροβίο)ο 

αἰ ϑῖτν.---Ρ, 5. 
4 γον" 19.--ἰΤὴὸ νοῦ μαθητεύειν (ΡΓΟΡΘΙ͂Υ 8ὴ ᾿π ταδί! !γυ9 ὙΟΣῸ: ἐο ὁθ ὦ ρωρὶΐ ἐο ὁη6, τινί, εἢ. χχνῇ!. 51 δὰ 

Διηοης [06 οἰαβϑίσϑ, Ὀὰὲ ἴῃ ἴλ0 Ν. Τὶ αϑοᾶ αἷκο ἐγβηϑι εἰν ον : ἐο πεαζὸ α αἰδοῖ οὐ τινά, 8βο Βοτο, Μαίέ. χι δῶ : Αοἱδ χίν. 

421,ΞΞ μαθητὰς ποιεῖν, ΦοΒη ἰγν. 1), 15 πιοτὸ ΘΟ ργο οηϑίγο ἴβδη διδάσκειν», τογ. 20, δη δῃου]Ἱὰ ἐπογοίογ ὕο ἀἰ θγθη- 
ἸΥ τοηδογοὰ ἴῃ [δ8 οοηπῃοοϊζοη. [ἐ δἰζηΐθ68 16 οηά, [80 ραυι οἷ ρ]65 [9 πιοϑῆβ. ΤῊΘ πδίίοῃβ δῖὸ ἰὸ Ὁθ πιδθ ὠέξδοίρίδ8 Ὁ 
Ολνέβέ οὐ οοῃνογίθα ἴο 1Π|1|π ὈΥ͂ ἔτγο πλθδῃδ οδογ, νυἱΖ., ὉΥ δαρέέδηι (βαπτίζοντ ε :) δηὰ Ὁγ τοὶ σίου ἐπωέρμοξίοη (δι- 
δάσκοντεν). ΤῊΘ ππδυρίη οὔὗἩ ἔδο Δυΐδογίζοά Ὑουβίοπ ργοροδθδ: τηαξο αἀἐδαὶ ρῖδα, οὐ Ολνἐϑέέατϑ αΥ αὐ παϊίοπα; Ὁοᾶ- 
ἀτί ἄρε: »γοδοίψίδ (ὙΠ οἢ 5 Ἂν ἀδ μρ αι οὔ δοοουπί οἵ [δ ἀπ ]θ πιραπί ηρ); Οδιαρθ0}}: εὐππδρέ; Νοτίοπ: τραζ' αἰβοΐ- 
ΦῚ 7 ροτι αὐὲ παζιοηδ ( ἤγοηι ἰτα }}{65 8 [4186 τοδί τίς 0Π}: βογίνθπου : τιαχό αἰϑοίρίξ ΟἿ, Οὐπαηξ διὰ ἴῃ Ν. Ὁ. οἵ 6 Αταὰ, 

1016 Ὁπίου: αἐδθοὶρζό (ἴῃ [16 δθῆ86: ἐο σοηυσϑΡρέ, ἐο σα 86 0 δέδοτιϑ α )ἐίοιοδ)"). Τ᾽} 18 δουΐΑ ΠΥ ϑμοτγίοσ ἐβδπη {6 οαἱΓ- 
ουτη]οσυϊίοη : ο τπιδό ἀἰδοΐρῖδη οὐ, ὉὈπ δ ραγῆδρ8 ποῖ δ οἰ ΘΠ ΕΚ μοΟρυΐΔΡ. ἔδηρο δδ9: Μαολοί σὶ σῶησόνης ἀπὰ πὴὰ8 [ἰὴ 
ΒΔ ἴγρο: δεξολγδέ; 4Ὧὁ 7 οἴία δηὰ Εἰ χα!ὰ: δολολγοί. πο ἐδασὴ οἵ ἴμο Αὐυἰὶιοτίζος δηιὶ 411 ἴῃ οἹάῤν 1 ΚΠ ἢ Υ ΟΥδίο ἢ 
(85 ννα]] ᾿ ἿΣ ἐελγϑί οἵ 1,867) ΘΟ 68 ζγοιὰ [86 ἱπδοσυγαιθ σοηοσίηρ οὗ πὸ Υυϊκχαῖα: ἀοοοέδ.. .. δαρίίζαμέάθ.. .. α0- 
σοηέ68.-- "Ὁ. 8. 

δ οτ. 19.-- ΤῈο τοδάϊης: βαπτίσαντες (λαοίησ δαρί(ε64) οἵ Οοἀᾷ. Β., ᾿.. ἰπϑέοδὰ οὗὈἩἁ βαπτίζοντες, ἰδ τοτ- 
ΤᾺΣ οὔ ποῖίοο. [Ὁοπι0. 8:6 ἘΓδηβ] αἴ τ" 8 Ἰοοϊ-Ὡοΐο ὁπ Ὁ. δδῖ.- Ὁ Β.]. : 

4 ψετ, 19.--ἰΤῊ} Ῥσδροβίτίο εἰς ὙΠῺ ἴῃ9 δοσυβδείνο, 85 ἀἰκεϊηοὶ ἥτοσι ἐν ὀνόματι, δὲτι ΟΕ ΘοΏν 6 78 ἴ86 ἰά64: ἐπέο 
ἔλδ οσουοπαη"ξ--εοηίοπ απα 7οἰϊοιοϑλὲρ 97) ἐλο ἐγίωπο σα, “ἸᾺ 4}} 186 τίν! οσο9 ἀπὰ ἀπίϊ65 ἰηνοϊγοά ἴῃ τ, ΤΊ δοιππιοη 
γψογβίοη [ἢ Εἰ Ἐπ 5} δα Θούπιδη Β[Ό]65 δ ἃ θαρἊβηλαὶ ΟΠ 668 8.868 ὕγοπι [8 [ἡδοσιιγαῖο το πὥοτίπο οὗ ΟΥ ὑγίδη (Ερ!κτ. ἸχχῊ]. 
δὴ) ἀνὰ ΟΥ̓ [9 Υ υἱραία: ἐπ ποπιὶπθ βαΐγία, οἴο., ἱποϊοδὰ οὔ ἐπ ποιη θη, ἃ58 ΤΥ 8 η 85 ἰὶ (26 Βαρέ. 6. 18), 1Ὁ την 6 5Γ8Π}" 
τη δι 8} ἀοίδηοά, Βονγονοῦ, ὉΥ οἷ. χνί!, 20: σαέλονδα ἐορεῖλ6᾽" ἕν τῶν παπιθ, εἰς τὸ ὄνομα, ἀπὰ χ. 41: ἐπ {λό παπιθ φῇ 
α »γορλεί, εἰς ὄνομα προφήτου, δικαίου, μαθητοῦ,---ἰῃθ τηεαηίηρ οὗ εἰς Βοΐπα μοτο: ἐπ γε γθηοθ ἴο. Ἰιᾶπᾷο ἰηκο- 
ΠΙΟΌΒΙΥ ουτηῖποδ ἴΠ 6 το πιϑδηΐπρ; ἐπὶ ἐλ ἀΐλορέέμ οὗ δηα ἐμπίο ἐλ6 οοπιπεπίοη, κοἰτδ, ἰᾺ6 ΒΟΥ Τα γ. (8.66 "9 Ξεσ. 
Νοίδα διὰ τὴ δ ἢ ΠΟ Ὧ8 ; αἷϑὸ [ϑησο 8 ϑοσένέπας Τλοισλέα, ΝΟ. 6.--- Ὁ, Β.} 

Ἴ ον. 20.--[111|: εἰ ἰλὰδ οοπδιπαηιαζίον, 907 ἐλθ (Ῥ 86) ) ΦΟΉ, (88 ἀϊδιϊηςοὶ ἴτοσα {πο {π|ὰτὸ ὅϑοὴ οἴου ἰἢ9 Λάγοηξ οΣ ἐδ 
Βοος Ὑγου] ἃ ἴο σΟ126); 8ῆκσο: δέδ απ ἀἐ86 Ἠοία 46 Ῥοϊοπάυπρσ. Βαῖ ἴ86 οοπηπιοῦ τοηδοτγίης οὗ συντέλεια τοῦ 
αἰῶνος ὉΥ ὁπά (ἢ ἐλ τοογϊά, ἰ6 προ ἢ} “ἡ Βοὶο [ἢ Ὀοδβέ, σοτίδί ΠΥ 189 τηοϑὲ ρορηΐδγ, ἀπά ἢθποθ πητὸ Ἰοῖς ἐξ υπάϊδιιτοϑα ἴῃ 
ἴδο ἰοχὶ. [{ ἀδίεθϑ ἤγοτῃ [ΟἹ ἢ, δη ἃ ττι9 τοίδι πε ὉΥ 4]] ἴδ ΟἿΟΣ γοσγείοπδ (Ἔχοορὲ τμδὲ οἴ ἘΠ δ μη 5, τ ἰς ἢ ἢΔ5: ἐὸ ἐλδ σ05.- 
διπιπιαξίοη, ο7 ἰδ τοον αι, αἴτοτ ἴο Υ ἱραία: αὐ σοπδινητηαίίοπεηα, βασμῖ), η ἃ Ἀτηοης τϑοοηΐξ τον ΐβδοῦα ηἾἶ80 ὈΥ Ουηδηϊ δηᾶ 
1.6 Ν. Τ΄ οὔτῃθ Απι. ΒΙ0]6 [Γ᾽ πίοη (τυ 1} [6 οτη!βδίοη οὗ [86 ἰπ’ἰογροϊδιεὰ δδέη, τ ἢ οἢ ἀλίοβ ἤγουι ΤΎΠ 4410). (ὑὐονοχάπὶο εηὰ 
δαπιο9᾽ Βονίβογα Δ Υ9: μηΐο, ὈπῸ τῆϑ Υ᾽ ογβίοπϑ οὗ Δ ΥΛΠΒΙΟ. Οτλππλοῦ, αθηθνβδ, δηᾶ πὸ Βίβηορ8 ἢν: ὠπΐδ. “δ οἸ]ῆ τὸ γ- 
δ. ἰβ εἀδον ὁ μὰ βϑούνοι ἴο 1μδῖ οὗὨἨ ὉαιιρΌὈ6)} : ἐό ἐδλ6 οοποὐιιϑέοη, 07 ἐλιέδ δίαξα, ἀιιὰ ἴο {πδὲ οὗὁἨ Νογίοι : ἐο ἐλ:6 δπὰ 97 »γδδεπέ.. 

Ὧ.078.-- ὧν 

Β Υο;. 20.--[ΤῊὴ6 πογὰ ἀμήν» οἵ {δ ἐδαιξ, "66. δη ἃ Σοῦπρον ἈΓ{58. 15 οτα! ἐοὰ Ἰη Οοάδά. Βίπαϊε,, Β., Ὁ., οἴο., Ὑ αἰχαία, οἷα, 
1: 15 σδποοὶ]οα Ὁγ ΟτίοοὈδοῦ, ΓΤ δορτηδπη, Το ποηάδοτ, Τ ΟΡΟΙ θαι ΑἸωγὰ; ἰδ [8 ε180ὸ δαῖτ ηρ ἢ [6 ἢγαί οὐϊτίοη οὗἨ ΕἸΓΗΘΤΩΌΒ, 
1δ16. δπὰ Ὠόποο ἴῃ ὉΠ 6 τ΄ 5 ΟΥ̓ πηδὴ Ὑ ογβίοη, δὰ ἴῃ 411] ἔπ 6 ΕΠ ΑΙ 5 Ψ᾿ογϑίοῃϑ Ργουϊουβ ἴο ᾿πδῖ οὗ Κίης» «δηγθ8 Εδν δθ. 5. 
Το νοτὰ νγαϑ ὑσοῦδῦγ δά ἀϑὰ ΟΥ̓ 186 δου ῦ98 0 ὑῬγϑραγοὰ 16 σορίθ8 ζ0᾽ τυ γ  68] υ69.--᾿ Β.} ΝΣ. 

Ια. Ἧ7 6 6 αὶ ΕΡταγὰ δηὰ οἰ ογβ, ἐμαὶ ΟἸτίϑι 8 
τοθοϊίηρ πὶτὰ ἴμ6 βανθη (δοδῃ χχὶ.) ργθοοάθα δηὰ ἰῃ- ἘΧΕΘΕΤΙΟΘΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, [ ἡ Ἵ ς 
ἰγοαυσραὰ (8 τηδηϊ οϑίδιίοη, Τμαὶ ἰἤογο 18 8 τοἴου- 

γεν. 16. ΤΏΘΩ ἴπο οἷονϑῃ αἰβοῖρ]98.--- ΠΟῪ 
οοἴαθ ἔοστγαγὰ Ὦ6ΓῸ 848 86 τοργοβϑοῃἰαιἷνοβ οὗ [ἢ δῃ- 
εἶτα Ὀδῃὰ οἵἉ ἀΐβεΐρ᾽θθ, δῃὰ ποὺ 88 86 βοίϑδοὶς δροϑίο)ὶς 
οΟ]16.6 οὗ ἰπ6 Ττοῖνο, τ οἷ ΤΆΔ Κ68 118 θτϑῦ γθάρρθδγ- 
Δ106 δίτον 86 Βοϊοοίίοη οὗ Μαιμῖα8, ΤΠΐ5 αἰδυϊ ποι οη 
6 ἴο Ὀ6 ἔουπὰ ἴῃ [06 τοιηατὶς ὑπαὶ δογι6 ἀομδίοα, νι] ΟὮ 
σϑηποΐ ΔΡΟΪΥ ἰο [Π6 ΕἸΘΥΘΏ : ΓΘίθγθῃοθ 18. τηϑὰθ ἴῸ 
ΤΩΔΏΥ ὙΓΓΏ655805 ἴῃ 1 Οὐτ. χυ. 6. 

ὕροι [δ9 τηουπξδίῃ.---ΤῊο Ενδηρο ἰθὺ ὨἰΤΑΒο] ἢ 
ἰπίοστηδ ἃ8 ὑπαὶ 96805 Ππαα δρροϊηϊοα {Π6 ΡῥΪδοα οἵ 
τηροίίησ, Ὀπὶ ἀο68 ποί ἰ6}1 υ τολόπ πὰ τολθγῦθ, 1π188- 
τουοἢ 8 ἴμ6 ἀϊβοῖρ]68 σσογο Ὀἱἀάθῃ δὖ βγϑὺ σροτ οὶ ἴοὸ 
0 ἱπίο 811166, {8.68 τλογθ Βρϑοΐδὶ ἀϊγθοίϊοπ πιυβὺ μαΥθ 
Ὀσθοα αίνθῃ αἱ ἃ ἰαίετ ἀαἰ6. Οτοίιυϑ ἐμ Κ8 {παῖ [Π6 
οοιωσαδη γ7Χ88 ἰββιιθὰ Ὑ}116 (Π6Ὺ ΓΟ 8.11} ἴῃ 6τῖβ8- 

ΘΏ66 [0 Δῇ δοίι8] τηουηίαΐϊπ ἴῃ ΟἼ811166, ΤΑ ὍΘ Β66Ὲ 
ἔτοσα (86 σοηποοίίουῃ Ὀδίνγθοῃ {18 Ῥαϑθαρα δηᾶ (ἢ8 
π᾿ ποίοηβ ἰο Ῥγοσοθα ἰηΐο (1411166, σοῦβ. 7, 10; 4180 
ἔγοσω ὑπῃ6 σοπϑι ἀογαϊίοη, ἐπὶ ἰῃ (ἀ811166. ΟἹ]Υ οου]ὰ ἃ 
ὈΪἶδοθ Ὀ6 ἔουπαὰ ἴῸγ 80 ἰδτξὸ 8 Δ5ΒΟΠΊΪΔρ6 ΟὗἨ ἀϊφοὶ- 
ΟΪ6Β 88 18 τη θη Ποηθὰ ἴῃ 1 ον. χνυ. 6. Αἢ ΔΡΟΟΓΥΡ ΑΙ] 
ἰγδαϊεοη, ἀδιΐηρ ἔγοπι [Π6 ζϊγίθθμ ἢ ΘΘὨΌΓΥ, παιηρᾶ 
6 ποδότη ρΘΔΚ οὗἩἨἁ ἰῃ6 Μουπί οὗἨ ΟἸΐνο8 ἃ5 18 
8066, δηἃ σαγα ἰΐ [86 π8π18 οὗ 6111. ΤῊ 5 ὈΠΘΟΥΥ͂ 
Βα8 ὑπαουθίθα!Υ οτἱρίπαίθα φαγὶ, ἴῃ δὴ ᾿πρΡΙΌΡΟΓ ἀπά 
ἰπιοροϑίθα δἰϊοιρὶ δὖὺ ΠαυτηοῃϊΖίηρ,, ἴη6 θτϑὺ {γᾶ 65 οὗ 
ἩὮΙΟ. τὸ Βηὰ ἴῃ 6 ΔΡΟΟΡΥΡΒΔΙ “4οἱὲδ ιίαί, Τὰ 18 
ὩΡΟΩ ἰῃΐ8 βἰδιοσηθηλ ἐμαὶ Βαάαο]  Ἠοξηδηῃ δυρροτγὶβ 
Ὠΐβ νίθννβ πῃ .ἷ8 τγοτῖς, ζ.εδεν ἀπ Βεγσ Οαἰδάα, Ἐδε 
Βεΐγασ Ζμν Παγπιοηῖθ ἀδν δυαπσοίδολεη, Βετγιολία, 



δδ 

᾿΄ 

ΤῊΕ ΟΟἙΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

[μεἰρεὶχ, 1866.5 Ἧ͵ὸ ΒαῪ δῦοτο ἐμαὶ Μουηὶ ΤΟΥ 
οουϊά ποῖ ᾶγὸ Ῥδθῃ 186 Βα66 οὗ 86 ἰγαηβῆραγαίίοῃ, 
Βυϊ βδῃουϊὰ νὰ οοποϊυάὰρ ἔγομιχ ἰἢ18, ὑμαὶ {μδὶ ἰγδαϊ το 
8 ΠΟΙ υπίθηδ Ὁ] 6 7} ΗΟ ΘΑβΥ οουϊὰ ἐμαὶ πὨϊο ἢ 
δὰ Ὀθοη βαϊὰ οὗ ἰδ βοσοηὰ ἱγαῃββριγδίίοη οὗ Ψ6888 
Ὀοίογο ἴμ6 ουὐοβ οὔ Ηΐβ Οπυγοῖ, θ6 οοπίουπαοά πὶ ἢ 
186 δΔοοσουῃΐ οὗ 86 οττηοῦ ἰγαπδῆμαυγαιϊίοη  Ηον ν6]] 
δἰδρίοα, Ὀοείά68, γὰϑ9 Μουηΐ ΤΑΡΟΥ [ῸΓ (Π6 Δερσοχωσηο- 
ἀδιίοη οὗ πὸ ἀἰβεὶρ᾽6β, τοὺ δβϑβοι} ]οὰ ἴον 86 ρυγ- 
ῬοΟβα οὗ οοἰουτδιίηρ ἴπΠ6 ἢγβὶ στοδὶ Εδβίθν [βαδιϊναὶ ! 
ΤὨαὶ (Π6 πηουηΐ γ͵δ8 1Π6 Ρϑορ]οά, ρῸ68 ἀραίηηι 1ῃΠ6 
1ΠΘΟΥΥ πο οἢ ΠΛΆΪΚ658 ἰὑ ἴΠ6 δοσῃα οὗὁἁ βυοῖ 8 ουὐθηΐ 88 
1Π6 βγϑὶ ἰγαπαβρυγαίίοηυ, Ὀυΐ ποὶ δρδίῃδιὶ (η6 τἱ ον 
ὙὉΙΟΝ Βα οοίβ ἰΐϊ 88 (Π6 οοηίγο ἴ0 τὶς 86 (4116 δὴ 
Ομ γί ὔδηβ πογο ραίμογοὰ, ΕῸΡ ἴ86 ἀπο! 16 γΓ8 ὑροῦ 
(815 ταουῃπίδίη (ἰ 186 τπηουπίδίη σοτο οἱ ἴΠ6η, ἴο ΒΟΙη6 
ἄερστοο, ναβίς δηὰ ὀοου ρα ΟὨἹῪ ὈΥ͂ τυΪΏΒ ; δεό Βοθυ}Ζ, 
ἸΚεϊδεδοδοελγαδωπσ)ὴ οου]ὰ 6 Ὀὰΐ ἔοτ ἰπ πυτροσγ, δπὰ 
ποῦὰ Ὁ, Ὀοβίά 65, τϑηάϊν ἀἰβροβθα ἴο [6 Ο4]1]οδῃ 
ΘΙ νογβ, 80 {Ππαὶ [Π6 Δ856ΠΊ ὈΪαρὸ ὉΡΟῺ (118 δἰ ρσῖι Ρϑαῖς 
οΥ̓ 4] 1166 πουἹὰ ποὺ Ὀ6 ἰῃ 16 ᾿ἰοαδβὶ αἰρβίυγοα (δέό 
86 δυϊδμογβ Ζοόσπ «ἴέει, ἰἰ. 8, 1780) τοί, ἰοο, 
πττησ ὑρὸη (ἢ 18 Ρ 6, 8 ἰῃ ἴανονς οὗ Ταροσν. 
“ βουϊηπατγά ἔγοιι ἐπ Μουμπὶ οὗ Βοδιϊυ 68, αἷχ τὶ ]68 
ἀἰϑίδηϊ ἔγοτα Νζδγοίῃ, ἰῃ δὴ δδβίουΥ ἀϊγοοΐίου (βου τἢ- 
6851), (86 Μουηΐ οἵὗὁ ΤΑΌΟΥ τίβοβ, “ἼΞΩ͂,, ἐ. 6. Ῥϑαὶς, πδ- 
νοὶ, ατορὶς ᾿Ιταβύριον (Η.ο8. ν. 1 ; ϑερί.), οΔ11. Ὀγ (86 
Ὠδιΐνοβ 7δολεδεὶ ΤΟΥ. [1 18 ἃ στοαῖ, νυ }}-ὩἸ Σἢ ἰβοϊαιοα 
ὈΔ4]1] οὗ σΠαἰ κβίοπο, δαϊϊοηφα οὐ [86 ἴορ. Φϑγοῖηθ 58 8 
οὔἑτ: λπγα τοίωπαάμαίε διιδἰἐπιδ. 75 οπιπὲ ρατίε ἤοιῖ- 
ἕω» ἀσιμαΐεν. ὕροι [Π6 ΒουϊοΓῃ δἰάθ, ἰὸ οχίομβ ἴδ 
ον ἰηΐο {μα ρἰαίη οἵ Φ6Ζγθοὶ: ᾧ πογίνψασγὰ ἱξ ονοὺ- 
ἸΟΟΚΒ 4}} {μ6 σοηίγοπηρ τπηουπίδίηβ οὗ (86 Εἰσηϊδπάβ 
οἵ 1166. ΤΏ βἰάθ8 οὐ ΤΆΡΟΣ δ οονεγοὰ πνἱ ἃ 
ογοϑὶ οὗ οδϑ δηὰ π|]4 ρἰβίδο ἰο.ΐγοο, τ! οἢ Βῃ ΘΙ ΟΓ 
ὙΠᾺ δσὶπθ. Τὴ ὙΠ0]6 τηουηίδίη 15 τί οἢ ἴῃ ονγοτα, 
δ δθουπαβ σι ἴσο. Τθ6 δῇ ἴον 18 δυουϊ ἃ τηΐ]θ 
δηὰ ἃ [41 ἴῃ οἰγουτηΐογοηοα: ὉΡΟῺ ἰὐ ἃγ6 Π6 τοτηδίῃϑ 
οὗ ἃ ἰαγζα ἰογίγοββ, δηὰ ὑνχο οὨ γΟὮ6Β ΤΔῪ 5[1}} Ὀ6 τϑο- 
οζιιΐχοα." (Κ. γοὴ Βδυχηογ, δ αίἀδίέηπα, ᾿. 62.) 8εὲ 
Φογ. χὶνὶ, 18. ῥβ. ἰχχχῖσχ. 12, [“Τῦοῦ δπὰ Ηοστηοη 
8.411] γοὐοὶσα ἰῃ {ΠΥ πδῖη6᾽)). ὕροῃ ἰδ6 ρῥγοβρϑοὶ 
ἔγοτῃ Τ θοσ, οοηβυϊὶ ποτ ὁΥ ἰγανοὶ, Βοδυθογί, Εοῦ- 
ἴπϑοῃ ; αεἷἰ8ο βοδυ}Ζ (ΜΟΙ οἷπὶ 8 ἀοῦ Βυῆν, 18δ2, Ρ. 
260). (Αἀογίοἢ Βυρροβαβ [8 πιουῃίδίη ἰο ἢανο ἰδίῃ 
ἴῃ 8 ἸΟΠΘΙΥ͂ περ ογῃοοῦ, πῃ ᾿μοΌδποη, ἰῇ 186 που 
οὗ (Δ}11|66, θὰϊ βίδίθβ πο γθϑβοηΆ. 

γεν. 17. Απὰ τοι ἴδον βατὸ ἘΠῚ "η.---Ἰη (ἢ 6 
6886 οὗ {δ0 ΕἸονοη, {18 γγἃ8 “ ποῖθον (ἢ6 γι οοοδ- 
δίοῃ ὑροῖ ἩΔΙΟἢ ἸΠΟΥ βὰν Ηΐπὰ βίηοθ [86 Γοβυγτθοίίοα, 
ὯῸΡ γοῖ (6 βγβὶ ἐπηργοββίοη." ψυάρίηρ ἔοτῃ (ἢ 6 ἱπ)- 
Ῥοτὶ οὗ παι ξο]οττβ, τα Ὀο] ον ἰμαὶ ΜΑΙ ον στουρβ 
186 οἰονθῃ ΑΡροβί]οβ ἰοζϑίμον τι [86 ΔΒΒθι} Ὁ] ρἱ]- 
ετῖτα {Ππγοὴρ οὗἨ ΟΔ] ]οὰη Ὀο ονοσθ.Ό Τὸ [818 σοηρτο- 
τἰκυτὴ ΒΟΥ ἀο68 [86 ρῥτοβίσγαϊίοῃ σγοΐϑγ, δῃὰ 150 (86 
ουθύηρ οὗ βομαε. 6 οοηδίαογ, βουνοῦ, [αὶ ἰδ 

δβιδίοιδοηῦ : βολθ ἀουϊίθα, ἰ8 ποῖ δρρὶ]οὰ ἴο {Π6 
ΓΟΔΙΙῪ οὗ ἰδ6 Εἴδοη Οη6, Ὀαὶ 18 υδοὰ ἰῃ τορδγὰ ἴἰο 16 

4 [Ηοΐϊηδηπ οηδοδυοσα ἴ0 Βαγιηοηΐζο ἐἢ9 ἀἰ ΤΟ ΠΟ68 1η 
ἴδο Πἰβίοτγ οὗ ἰ86 ΤΟΤΕΥ͂ ἄδγβ ὉΥ τηϑϑηδ οὗ [δἰ8 ΔΡΟΟΓΥ ρἢδὶ 
ἐτδαάϊἴοπ: Ὀὺξ ἡ Γαλιλαία τηολη8 ὩΟνὮθτο ἰπ ἐδ Ν, Τὶ ὁ 
τηοππίδίη, Ὀυξ αἰ ΔΥΒ [89 ὙΗ6]1-Κηοννη Ὀτονίηοθ, ποῦ ἀο ἴῃ 0 
ΑΓΠΟΓΒ 86 [Ὁ ἰῃ ΔῺΥ͂ ΟΠ οΓ Δοη89. ΟὐτΏρ. Μογος ἴα ἴῃ9 ΗΠΔᾺ 
φαϊίοπ, Ρ. 618, ποίδ.---. Β.] 

{7186 ἘΔΙΩὉ. εαϊείου τοδάδ: ἐξ δίπδε ὅ60}0 ἐπίο ἔδλὲ Ῥαϊ- 
ἦσν 9 ναοὶ. 1 ἂο οῖϊ Κπον ὙΠδὶ [86 “ Υ̓ ΔΊΟΥ οὗὨ Ιδγδεὶ" 
46: Ὀαὶ τ, ἴδῆχο υηἀουδίοα! Υ πλΘΔῺ8 1:6 στοδῖὶ ῃ]διθδα ΟΣ 

οἱεναιεὰ μῥίδιο οἵ οὔδεγϑδὶ, Ὁ ἍΤ ΤΣ, πλιομ εχίοπάβ 
ἔτοτῃ Οαττηοὶ ἕο ἐπ Φοτάαῃ πῆοτο 1Ὲ Ἰοᾶνϑα ἰδο [δὸ Θθπο- 
ξατοῖ, δὰ ττῶβ οοἰογαϊοὰ ἴυς (5 Ὀοδυῖν δηὰ ζ6 1} ν᾿ 
δ χΥἹ!, 16: Φυάκς, Υἱ. 88; υἱ!. 1; 1 ββδιω, χχίχ. 1, οἵο.--- Ὁ, 

ἱπητηοαϊδιοῖγ ῥτοσοάϊην προσεκύνησαν. ἮΤμεδο 
“ βο)6 ᾽) πόγα ποῖ ἴῃ ἀοιδὶ πβοίμον ἴΠ6 ρϑγβοῦ Ὁ. 
ἔογε ἰθοτὰ ῬΔ8 ΓΟΔΙΥ͂ «6808 ὍδῸ 84 τίβοῃ. Τὰδὲ 
ποῦ ὰ πᾶν Ὀθθη ἃ ἰοΐδ] ἰηνογβίοη οὗ 86 ογάες οἵ 
(ΐηρβ, 1 ΠΟΥ δα οοτηθ ἴο ἴΠ 6 τηουηΐϊδίη ὈοΙ νην, 
δηὰ πα ὈδοΏ ρ᾽υηροι ὈδΔοΚ ἱπίο ἀουαδὲ ρου ἴδ6 εἰρδι 
οὗ τῆς Ἰεορὰ. ὙΥΆΥ, ἴξ γδβ 106 ψοσΥ νἱβίοῃ οὗ ἴδ6 
Γοσὰ υ]ηςἢ τηδὰδ (86 Ὑοϊηθη ἀπ {Π6 Ε]οσοη Ὀοῖον- 
ἷηρ. ἔο ἰδδΐ (ΠΕΥ ἀουδίοα ἩΒοΙΠοΡ δ ταϑ8 ὑσγοροσ ἴὸ 
ΟΠογ υπὶο ἴΠ6 Ἰμογὰ βυςὴ 8ὴ υπρθουπάρα πογεμὶρ δϑ 
Ἧ8Β ΘΧΡΓΘΑΒοα ἴῃ (ἢ6 ΒΡ σα οῺ8 δηὰ ὑγοείγαῦοι 
οὔ 86 αἰδεῖρίε5β. Τηὶΐβ νἱον 8 μο] ἃ δἷβξο ὮΥ ας Υ εἴα. 
ΤὨΟ [Ο]οπίηρ ἀοοϊαγαίίοῃ οὗ Φοδὰ8β γοΐεσξ ἴο τ}16 Βιοβὲ- 
ἰδίίΐοη. Ηοσποο πὰ δηά ἴῃ (8 ἃ ργορβοιὶἐς δ] υδίσσιἪ 
Ὁγ ἴἈ86 Ενδηρο δὶ ἰὸ (μὲ ρσοῖτὴ οὗ ΕὈϊοὨίδεη ποῦ 
ἀσνεϊοροὰ ἰἰδο6} δὶ ἃ ἰδαίονς ρογϊοά διροησ ἴῃς δοπίδα 
ΟὨγβυίδηβ, ἰυδὺ 85 [6 πδα Ὀρίοσο ρμοϊπιθὰ ουΐ (δ6 
ἕοτιὰ οὗ [86 δηιοτβιίΐδη Ψυἀαΐ8η. ΤΏ656 “ δοιμθ 
- οἱ δὲ πἰίπουϊ ἃ ργοοραϊηρ οἱ μέν---οοηϑιϊ αι 8 ρᾶσ- 
τἰσυϊαν βοοιίϑη οὗ (Ππδὶ ἀβϑθτ ὈΪΘα Τη888, ΤΟΓΤ ΟΤῚΥ τηθ- 
τ[ἰοπϑὰ δβ ἃ θαυ, ἴο τ! ἢ Βρ6οΪ4] δἰ ἱο οι που]ά 6 
ἀἰϊγθοίθρα" Τῇ πογάβ, οἱ δὲ ἐδίστασαν, δατα 
Γοοοΐνρα σαγίουβ οχρίδηδίίομβ. 1. ΤΏ γοδάϊηρ ἰισοὶς, 
οὐδὲ : Βογποιηδῃη [8628]. 2. ΤῊΘ πηοδπίπρ, ϑοπια 
Ῥγοβίγαϊθα ἱμπϑιηβοῖνοβ, ἴδ6 Οἴμογβ βοραγαιοὰ ἰπ ἀἷ5- 
ΙΩΔΥ: ΒΟΒΙΘΌΒΒη6ῦ. 8. ΤΏΘ οσοδβίοῃ : (α) ΤΕΥ 
ἀουθίθα, Ὀεοδυδα δοϑι8᾽ ὈΟΟΥ͂ τπῶϑ δἰγτοδαν ρὶοτγι δε: 
ΟἸββδυβθὴ δηὰ οἴδμοτβ ; (ὁ) ἀγθδαὰ οὗἨὨ ἃ ρῇῃαδπίοτι: 
Βα86; (ς) ὁ δοοουπὶ οὗ ἃ οὔδηρο ἴῃ 186 Ὀοὰγ οἵ 26- 
Βι.8, ὙΒΙΟὮ Ῥ͵ΔΒ ΠΟῪ ἰῃ 186 ἰηἰοτγιηραϊδίο βἰδίς, θθίπερεῃ 
ἰι8 ἕοστμοσ οομάϊιοη, δηὰ ρ]ογ βοδίϊου, πἢοἢ πα 
οοπιρίοἰοὰ δὲ ἐδ δϑοθηβίοῃ : Μογοσιΐ 4. ΤΏ βυῦ- 
7εει : (α) ΤΊ ΕἸονθ οσο ἴΠ6Υ τῆο ἀουνιοὰ : Μογοετ; 
(ὁ) οεγίαίῃ οὐ ἴμ6 βιευθηίῃ : Κυΐποοὶ; (6) ςογίδιῃ οὗ 
(Γ86 ὅνο δυηάτοὰ Ὁ 1 Οοτ. χυ. ὃ : (δϊουΐυβ 
δηᾶὰ οἰδοσβ [4180 Οἰβθδυβοη, ΕὈγαγὰ, Βίΐοσ, πῆο εὰρ- 
Ροβ6, ἔγοτα ἴδ ργονίουβ δῃηουῃοοιηθηὶ ΟὗὨ [18 τηροί- 
ἴῃ, δῃὰ ἰῃ6 τοροϊὕοῃ οὗἩ ἰμδὺ δηποαποοιηδηϊ ὃν ἴδ6 
ΔΏΡΟΙ, δηὰ ὈΥ ΟἸτβι, ἰμδὲ ἰδ ἱποϊυάοα, ργοῦΌΔΌΙΥ, δῇ 
186 ἀΐδοὶρ!ο8 πο οουἹἱὰ Ὀ6 Ὀτουρὺ ἰοροῖβοῦ ;---ἰπ 
ΜΓ ὮΣΟὮ οα86 ΜΘΟ Πηυδὺ ἰδῖκο ἴῃ ἕνδεκα ἴῃ τοῦ. 16 ἴῃ δὴ 
δα ρμδιΐς, ποὶ ἴῃ 8ῃ δσχοϊυβῖνο ββῆβο, ἰμ6 ΕἸθσ θη Ὀεΐης 
[86 πδίῃγα] ᾿οδάογβ οὗ ἴμ6 ταϑβὶ.--Ρὶ 5.1 ΤὨΪ8 ἰδεῖ οχ- 
Ὀἰδπδίίου ἰβ ἀπαουίοαὶν ἴῃς οοττεοῖ οαρ, (36ε δθοτα) 

γεν. 18. Απᾶ ὕϑουβ σαι αν, δραῖσο 
ποῖο πο σα.-- -ΤῊβΒ ἀγα ρ ὩΘΔΓ τὰΒ τοδη 69} ἃ 
Βρϑοΐδὶ δρργοδοῖῦβ: υπίο ἴβοβα πῆο ποτα ἀουδίίηρ: 
δὰ υηΐο ἴδοι ᾿ἰἸκοσ 86 ογ [86 ζΟ]ονίηρ, πογὰδ ἴῃ 
ἰ86 βΒγβὶ ἰηβίδποο δα ἀγοββοα, ἀβουρ ποὶ δχοϊυβίνεϊγ. 

ΑΙ] ροτσον ἐβ αἴνϑοι υπῖο Νῖἴο.---Εἰχργοβείοη οἵ 
ΗΪ8 ρἱοτιβοδίϊοῃ δηὰ νἱοίοσυ. ““1ἰ 8 8Δπ ὑππτδιτδηῖ- 
δὰ γι οῃ δὶ ζίησ οχρίδηδίίοι, σι θη {πἷ8 ἐσ ργοββίου ἰδ 
τηϑδ (0 ΙΩ6ΔῺ ΒΡ, οἰἴ ποῦ φοίεδίαδ απίπῃὶδ Ὺλοιγι 
πϑῆλ ΡῈ} αοαίγίπαηι ἱπιρεγαπαὶ (Καυϊΐποο]}), οΡ ὯὮ] 
ῬΟΥΤΟΡ ἴο τη ῖζθ 4}} (86 ῬΓΟΡΑΓΘΙΪΟΏΒ ὨδΟδέβαγυ (οσ ἴδ. 6 
Μαεβδίδηϊο ἐπθοσγαοῦ (Ραυϊὰ8). [ἰ 18 (86 »πωνας γα: 
σίωπι Ολνιδίὶ͵ τοϊλοιιέ ἰἐηιαίίοη." Μογεοτ. Αςοοτὰ- 
ἱησ ἴο ἰμ6 ἀουδίβ οὗ (86 Ἰαίον ΕἸ ϊομϊ θα, ΟἩτῖβὲ τηασὶ 
Βῆδγο ἴΠ6 ρόσοῦ ρσίγοῃ Ηΐπ) Ὁ Οοά, ἰῃ ἢδδυθη πιὰ 
1Π6 δησοῖβ, οἡ δῦ ψι} Μοβοβ. {ὙΠ} ἰΠὸ τοϑυς- 
τοσίΐοη δὰ δϑοθιβίοη Ομ τὶδὺ ἰοοῖς 8}}] ροβδβοβείοῃ, δβ 

4 [ΤΊ οὐ βείου οἵ οἱ μέν {τπηρ1105 ᾿μδὲ ἴῃοδθ πτβο ἀουδι- 
οἃ τγόῦὸ 8 6:8} το ΠΟΥ Υ͂, αὶ ποτ οσχοορίίοη. 17 Μεαιῖδον 

δὰ τττίοη: οἱ μὲν προσεκύνησαν, οἱ δὲ ἐδίστασαν, 
ὸ Ψου]ά Ὦδγνα ἀϊτ  ἀοὰ (86 ἀἰδοί ρ͵ 65 [πο ἔπὸ οο-οτ δῖ δὰ 
Αἰπηοαῖ θ4υδ] ραγίδ. Οομηρ. Μογογ ἐπ ἰος.--Ρ. 8.) 

1 [1λῦχο πιθδπδ ἰδο ἰδῖο θοβδηη Ετίθάτίοῃ σορ Ἀὲεσοῦ, 
ἴηο τονί βου οἵ τη γ᾽ 8 Οογιηδὴ Βί ἷο, ποῖ ἴο Ὀ6 οοηίοιιη ἀεὰ 
“ἰὴ ἩἨΐησὶςἢ Αὐχυκὶ Ὁ Πμεἰπὶ ἈΓΟΤοΥ, ἐμὰ σοτϊηπιοριδίοῦ 
δῖ ΠῚ νης. Αβ ἰμὸ Ἰδίτον [5 τη οποὰ ἱπιηπηοάϊδιο!ν δῇεῖ- 
δ] τ εἰν ΟὨγτίβιίαι διλοδ δου Βαγα Ὀδοη ίνϑῃ δ 6 8.-Ὁ 
Ῥ. Β. 



ΟΕἼΑΡ, ΧΧΥΠ͵ΙΙ, 16-20. 

τιο0 Οοάνιαη, οὗ μι δόξα πη ϊοἢ, 88 λόγος ἄσαρκος, 
ΟΥ δοοογάϊηρς ἰὸ ΗΪβ οἴδστδὶ Φέυΐπα πδίαγο, ΗΘ πδὰ 
Ὀοΐογο ἰδ ἔουπαδίίοη οὗ [886 ποτὶ, Φοδπ χυϊΐ ὅ : 
ΖκΚὸ χσχὶν. 26, ῬῺ]]. 1ἴ. 9-11; Ερῃ. 1. 20-28.--- 
Ρ͵ 5. 

αν, 19, σο γ (μογοίογο).---Ὁ ὅν ἰ8. ἃ ρ]οββ, 
Ὀυΐϊ ἃ σοιτοοῦ ὁΠ6: ἴὉγ [ἢ6 τηδίοϑιυ οὗ ΟἾ γῖϑι 15. 186 
στουπὰ ὈοΙἢ ἴον Ηἶβ βοηδϊηρ, δῃὰ ἴον (δ οὶν δ] ον 
ἐποιηβοῖνοϑ ἰο Ὀ6 βοηϊ. [ΑἸογά, ἃ ἀἰρη δῦ οὗ 86 
Ομυτοῖ οὗ ΕΠρἼδηᾶ, Βα γ8 οἵ ἴΠ656 τογὰ 8 οὗ [86 ρτοδὶ 
οοτητη βϑίοη, ἰῃδὺ ἐμ Υ ἼΤΟΓΘ “ ποῖ Βροΐζθη ἴο 1868 Δρο09- 
[165 οπῖψ, Ὀυὺ ἴο 411 186 Ὀγοίγοη," Ηδ αἶβο γοιηδγκϑ8 
οὐ ἴδ οοππηροίΐοη Ὀοίγθοη ἐξουσία Δηα μαθητεύσατε "' 
“ΑἹ! ρονγον ἷβ ρίνοῃ Μ6---ο ἱπογοίογο δηἀ---ϑυθδάιθ ὃ 
Νοῖ βο: {πὸ ρύτροβα οὗ {μ6 ογὰ 8 ἴο Ὀτίπρ' τηθῃ ἴο 
186 ζποιοίοασε ὁ ἰλε ἰγεωίλ----ἰο ποῦῖκς οἢ δηὰ ἴῃ {πον 
Βοδγίβ, δηὰ [ἢν τοι ΠΡ ἴο Ὀ6 ῬδγίδοῦΒ οὗ [86 ᾽ν ]Π6 
Βδίυγο ' Απὰ {μογοΐογο ἰὐ 18 ποὺ "δυθάπο,᾽ Ὀυΐ “πιαΐε 
ἀἐεῖρίοε ο7.,"--Ῥ. 8.1 

ὑράσλοι ἁἀϊποίΐρ]οβ οὗὔ, μαθητεύσατε. --- ἴαι- 
{ποτ᾽ 8 ἐγαῃβἸδιίοῃ : ἐδλγοί, 8 Ἰποουγοο," ΗῸ 8180 ἴ8 
πο Βαρ(δὲ Ἔχοροβὶβ: [ἢ ΘΥΘΓΥ 6856, ἢγβὶ σομαρ]οὺθ 
τοὶ χίουβ ἱπϑισαοίίοι, [6 Ὀαρ ϊβημ. ΤῸ τμαῖκο ἀΐβοὶ- 
ῬΪ69 οὗὨ, ἱπγοῖνεβ ἰῃ ροπογαὶ, ἰὑ 8 ἴσα θ, {86 Ῥγοδομίης 
οὗ 186 αοϑροϊ ; Ὀαὶ 1 τοῦ κ8 ὈΡΘ- ΘΓ ΠΘΠΠΥ͂ {Π6 ΤηΟ- 
τοθοῖ Ὑθὴ (ἢ6 ΠΟΙ-ΟἜ τϑιΐδη ἰδ Ὀτουσἣν ἰ0 ἃ [}}} 
ΜΠ] στι688 0 Ὀδοοτηθ 8ἃ ΟἸτἰβιΐδη, ἰμαὶ 18, ὯΔ5. Ὀ6- 
ΘΟΙΏ6, ἐπγουσἢ τοροηίδποο δηὰ δι ῃ, ἃ σαι θομυτηθῃ. 
ΤῊΪΒ Πρ 688, ἴῃ ἰ.6 ο886 οὗἉ ἰ86 οἰ] άγοηῃ οὗὨ ΟἾ τ5- 
ἴδῃ Ῥαγθηίβ, 18 ργοΒυρροΒοα δηὰ ἱτηρ] θὰ ἴῃ (86 ν]]- 
Ἰΐησποθθ οὗ 186 Ῥδυθηΐβ; [ῸΥ ἰἰ 8 Ὁπηδίαγα! δηὰ υῃ- 
βρί τί] ἴο ἰτοαΐ ΟὨΣἸ ΓΘ 88 ἴἢ ΠΟΥ͂ σοτο Δα υ]}18, 
διὰ ΟἸ τϑι Δ" ΠΥ 85 ἰῦ 1ὺ ἬΤΘΓΘ 8 ΤΊ ΘΓ ΒΟΏΟΟΪ αποϑίίοη, 
Ὑθοη ἰῃ6 ΡΑΓΘΩΪΘ (ὅο ποῖ ἀδοίάθ ὉΠ|165᾽ Δ] ΠΡῚ ἴῃ 
ἴαυον οὗ στ βυ  δἱ Υ 88 [86 το]ϊρίοη οὗ {πο ἱν ομ πάτο, 
ἀπά ἀο ποῖ ἀρέοιτηϊπο ἰὸ δἀποαῖὶδ ἔπθῖα δοσοοραϊηρὶν. 
ΒΠρησΘ ἰδ6 οὨἰάγθη οὗ ΟΠ τϑιϊδῃ Ῥαγθηΐβ ἃ ὈΟΤΏ 
οδιθου 8, ΟΥ Βυδ᾽]οὶδ οὐὗἨὨ ΟἸ τί σιδη ἱπβίσυοίίοι. 
ΤῊ ΗΟΙΥ βοτίριυτοςα ΘΥΟΓΥ ΘΓ οἶδοθ {86 βρὶ τϊαα] 
ὉΠΙ1 οὗὨἨ 186 Βουβοβο]ὰ ἰπ [86 ὈΘ6] 1 ονηρ ΤΊ ΠΟΣ ΟΥ Ὀ6- 
Ἰονΐπρ το ῦ, τοργοβοηϊηρ ἐμ 18 88 [06 ΠΟΥΤΩΔῚ ΤΟΪ8- 
εἴοι. 

ΑΙΙ παἰίομ.---ουλοναὶ οὗ [6 1᾿πλ  ἰαΕο "5 Ἰαϊὰ 
ἄοτῃ ἰῃ οἷ. Σ. ὕ, δοοογαϊησ ἰο 1ῃ 6 5ἰδίοηθῃβ σΟΏ- 
ἰαἰποάᾶ ἰπ οἢ. χχνυ. 82; χχὶν. 14. ΒΥ 118. ὑπ πηΐγνοσ- 
ΒΑ] οὗὁἨ [86 δροϑβίοϊϊο. οοζωπηϊβϑίοη ͵ἰ8 δβίὈ] 15}66, 
ΤῊ αὐοβιίοῃ, ΠΟῪ ἴμ6 (ἐδηι 1168 ἃγὸ ἴο ὉΘ τοοοϊνρα 
ἱπίο 86 ΟἸατοῖ, ἰθ μοί γοῖ δηϑυγογθα, ἱπουρσῇ (ἢ6 υπ- 
οοηαϊοποᾶ τοοορτίοι οὗὨ Ὀ6 ἑν οτΒ 8 Τουπα ἴῃ {86 8Ρ- 
Ῥοϊπιτσπῖ, ὑπαῦ ὩΔΌΏΟΠΒ, 88 ὨΔίΐΟΠΒ, ΔΥῸ ἰὼ Ὀ6 ΟἾτὶδ- 
ἐἰδηυϊσοα, πίϊπουΐ Ὀοΐπρ ἔγϑὶ τοδὰθ Ψ6 018; (μαὶ ΠΟΥ 
δῖ9 ἰ0 Ὀ6 τῃηϑεϊεοα ουὐ 85 ΟἸτἰβίίδηβ ὈΥ Ὀδρίΐϑτη, τ] }- 
οὔϊνϊ ΔΩΥ͂ τοίογθῃσο ἴ0 οἰγουπχοίϑίοα, ΤΠ ἀονθϊορτηθπὶ 
οὔἩ τηῖ8 ζοττὴ ἰ8 Ἰοῖΐδ ὉγῚ [06 Τιογὰ ἰοὸ [86 ποτὶ οὗ (86 
ϑρίτι, ΤὨΘ τονοϊδοη γοοογάρα Αοἱβ χ,, 8 {πὸ ϑρὶτ- 
ἐμ 8 ὁχοσοβὶϑ οὗ [80 δἰγοδαῦ ρογίδοϊς οοτζησχηϊβδίοι, δηὰ 
ποὶ 8 οοηξηυδίΐοι ΟΥ αχραῃϑίοῃ οὗἩ ἰμδὶ δουωση βϑίοῃ, 
ὙΠΟἢ τὴὰϑ οοτηρ]οἰοα τὶ ἰμ6 ποτκ οὗ ΟἸτίβι, Ὑ70 
σδηροῖ, ᾿μογθίογο, δ9θΌτηο ἰδὲ [86 ΑΡΟοΒί168, ὺρ ἴο ἰδμδὶ 
πιο, μα] ἃ εἰτοαπηοίβίοιμ ἰῸ Ὀ6 8 ΠΟΟΘΒΒΕΤῪ ΠΟΠαϊοῃ 
οὗ Ὀαρίίδηι, ΟΡ τοοορίοη ἰπὶο {86 ΟἸυτΟΣ  ἸΠΟΥ͂ το ΓΘ 
ΤΩΘΓΟΙΥ ἰπ (86 ἀδτῖκς τοσαγαϊηρ [18 αυσϑίίοη, ὑ0Ὲ} (ἢ 6 
ΗΟΙΪΥ βρίτι ἀχριαἰποὰ ἐμὸ πογὰ οὐ ΟἸγίδὶ υπΐο 
[δ οπι. 

Βαριπίτσ ᾿θχη.--Οτ, ΠΟΓΘ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ δοοογά- 
ἱπρ ἴο ἴπο τοδάϊηρ βαπτίσαντες : λαυΐηρ δαρέἑεοά 
ἐλεμι.} Βαϊ μαθητεύειν ἷΒ ποῖ οοταρ]οἰοα ἴῃ Ὀαρίδηι. 

8. [80 [5 ἐδ ἐσαοὶ οὗ [6 ἘΏΟΙ Δ} Ὑ  ταίοπ, δπὰ ἴῃ ἀοοεῖθ 
οἵ πὸ τω γυϊχαῖθ. Οοιρ. ἔπ ΟΥ ΕΑ] Ν᾽ οῖο Νο. 4, ἢ. δδ5. 

Φ[Ἴπὸ τοδάϊηςφ βαπτίσαντες 846 109 δίδου! οἵ 

δ57 

Βδίθοῦ ἅτ ἴΏ6Γ6 {πῦῸ δοῖβ, ἃ τη Ϊ ΒΒ ΟΠΔΓΥ δ δὴ Θ60Ἶ0. 
βἰαϑίΐοαὶ,---ὴ6 δηϊθοοάθηῦ Ὀδρίΐβυα, ἰμ6 βυθβοαυσος 
ἱπβίσυσοη. [Μογον: “ βαπτίζοντες, οἰο., ὈΥ̓͂ ὙΒΙΘἢ 
186 μαθητεύειν ἴδ ἴο θ6 Ὀτουρῆϊ δθουΐ, μοὶ τ μαὖ 185 τὸ 
ἰδ γἷδοθ αὔεν (6 μαθητεύσατε, σἈϊοῖ που]ὰ ΓΘ- 
ααΐτο μαθητεύσαντες-βαπτί(ετε." ΑἸοτα: “ΤΏ μαθη- 
τεύειν ΘΟὨΒ5ἰ8 οὗὨ ἵν ρασίθ---ἰ ἐπί ζέαίονψ, ΔΤ ΒΒΟΥΥ͂ 
γἱίδ, δὰ ἴῃ6 διδοδεγμοηΐξ ἐφαολίηρ. Ι0 18 τηιο ἰο ὈΘ 

ἰοὰ ἰδαὶ [86 τοπάογίηρ Οὗ μαθ., “ ἐξαςΐ," 88 ἴῃ 
αν ΒΙΌ]68 οἰουἀοα ἰπ6 τηρϑηΐπρ οὗἨ {μ686 ἱτηρογίδῃης 
ποτῷβ. [{ὶ}} θ6 οὐβογνοὰ ἰδμαΐ ἴῃ οὐγ [οτὰ 8 τογάβ, 
88 ἴῃ ἴ6 ΟΠυΤΟΙ, {Π6 Ῥγοοθδβ οὗ ογαϊπαυΥ Ἃἰ8οῖ Ρ] ΘΒἢΪΡ 
8 ζγοηι δαρέϊδηι ἰο ἐπδίγισίλοη----, 6. 16 ααὐπιϊδδίοτ ἐπ 
ἑπΐαπον ἰο δε οουεπαηΐ, διὰ σγοιοίπς τ ἱπίο τηρεῖν 
πάντα, κι τ. Δ.) Βιυῖῦ {18 ΔΡΡΙΪΘΒ ΟὨΪΥ ἴο ΟἸ ΙΒ 18} 
ΟΠ ΌΤΟΙ 68 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ΘΒ Δ] 1886 ἃ, Α5 (86 ον ]8} το σίοι 
δοτησηοποοα πίϊὰ (06 Ῥγοχηΐβα οὗ αοά, δῃάὰ ἐμ6 ἔἈῖ ἢ 
διὰ οἰγουπιοϊβίοι οὗ αὐοΐέ ΑὈτΆμδμα, πΠῸ τγοοοϊνοὰ 
οαἰγουχη οἰϑίοῃῃ ἃ8 ἃ δίψει δηὰ βθαὶ οὔ ἱῃ6 οονθηδῃὶ α]- 
ΤΟΔΑΥ͂ 65 Δ} 8ῃ6α (Βοτη. ἷν. 11) ἴον ᾿ἰπη861 δὰ [ῸΓ 
Ηἷβ βοϑὰ, 80 (86 ΟὨ τ βιΐδη Ομυγοῖ τγὰ8 Τουπάρα ἴῃ [ἢ6 
Βορίπηΐηρ, δηὰ ἰβ ΠΟΥ͂ ῥτορδραίθα ἴῃ 411] Ὠραίμῃθῃ 
οουπ 68 ΟΥ̓ ἴ86 Ῥτοδομίηρ οἵ (ἢ ΟΟΒρ6] ἰο, ἀπά ὮὉΥ͂ 
[86 Ὀδρτίβτα οὗ, αὐμέξ. ἔλῃηϊ Ὀδρυϊβια ΑἸ ΤΑΥ 8 ὈΓῸ- 
ΒΌΡΡΟΒ6Β [86 δχἰβίθῃοο Οὗ ἃ σθϑροῃβί 16 ραγεπέ ΘΟ ΓΟἢ 
δὰ [Ὧ6 συσγαπὶν οὗἩ ΟἸ ΓΒ δη ἡυτγύυγο τ ΒΓ ἢ ταυδὲ 
ἄσνοῖορ δμὰ τηδκο ἀνα Ὁ]6 [86 Ὀ] 55 ηρ8 οὗ ὑπ6 ὈΔ0- 
ιἴϑτηδὶ οονοπδηῦ. Βδῃοο (Π6 ΡΓΘΡΟΒάόγΆποο οὗ δάυ]ξ 
ΟΥ̓ΟΣ ἰηΐδηϊ Ὀαρίΐϑη ἴπ ὑπ Βγβὶ οδπίασίοβ οὗ ΟἸ γι εἰ 8Π- 
᾿ιγ, δπὰ ᾿π 8}} τη Βϑ ΟΠΑΤΎ β δι οη8 ἴ0 1018 ἄγ. Βαϊ 
οὐϑῃ ἴῃ {16 ὁ486 οὗ δάυ]ῦ Θοηγογίβ, ἃ Κι Ἰηϑισιιοιοῃ 
ἴη τῃ6 ΟἸ τ ϑιΐδη σοὶ σίου δηα ἀονοϊορτηοηὶ οὗ Οἢ τ βιϊλῃ 
116, ἀο68 Ὡοΐ, 88 ἃ τῦ]6, ργθοθᾶθ, γαῖ βυοοοοα Ὀδρ ΊΒτα, 
τ οἢ 8 δὴ ᾿πἰἰδίογυ, οὶ ἃ. ΘΟΠΒΌΙΩΤηΔΙΟΤΥ τἰΐο, (89 
ΒΔΟΓΔΙΉΘΗἰδ] βίρτι δηα 868] οὗ γαρθηθγδίοη, ἑ. 6., οὗ [ῃ8 
Βορίαυϊῃρ οὗ [86 πο 116, ποὺ οἵ βαῃοί βοαίοη ΟΥ 
ετοσίι δηὰ ρογίθοιϊοη ἱπ ΒΟΙΪΠ688.---, 85.] 

Τὰ [οὐ γδῖμον ὲτ σχϑέθσθαοϑ ἴο, οὐ ἐμῖο] ἐδ 
ὭΔΙΏῚΘ Οἔὗ,"---Τῇαῦ 5, ἰῃ ἰῃὴ6 τηϊσεῦ οὗ, δῃπα ἔον, [9 
ὮΔΙΊ6, 88 (ὴ6 Ὀδᾶρα 8πα (86 Βγταθοὶ οὗ (86 πον ΟΠ τ ἢ, 
Εὶς τό. “Νοῖθ,᾽" βαγβ Μϑυϑσ, “ἐμαὶ 86 ταν ῖο8} 
ἔοστηυϊα, 7 ποριΐπο, 15 ἰδδ παπιθ, τοϑίβ δα ΕἸ ΓΟΙΎ ὑροῖ 
186 ἱποοττοοὶ ἰγαηϑιαἰϊοιὶ οὐ 186 Ψυϊσαίεο." Ὑεῖ, ποῖ 
80 οπέϊγοῖν, Ὀδοδυβ [86 ΘΧργοββϑίου ἐν τῷ ὀνόματι ἰΒ 
ἰουπὰ ἴῃ Αοἰϑ χ. 48 (οοραγα Μαίί. 111,11). Ὡς ΥΥ εἱἵθ 
δηὰ Μουον οσρίδίπ εἰς τό, τοὐλ γογογοποα 0 ἰδ 
πϑῖη6. Βαΐ εἰς τό, ἴῃ ΟἾΒΘΡ ἢ 68, ΤΏ68}8 ΟἿ ΠΟΡ 
ἴη6 οἰοιησηΐ ἱπῖο ἩΒΙΟΩ ΟὯΘ 8 Ὀαρίϊζοα (Ματῖ 1. 9, 
εἰς τὸν ᾿Ἰορδάνην ; Βοτα. Υἱ. 8, εἰς τὸν θάνατον) ; ΟΥ 
[π86 οὈ]θοῖ, εἰς μετάνοιαν, Μῖαϊι, 111. 11.: Αοἱβ 1ἱ. 88, 
εἰς ἄφεσιν ; ΟΥ [8:6 δυϊδουὶ οὗ (86 Θοτηγαυη τ, ἀμ ον 
σι ΒἸοἢ δηὰ ἴον τ ὶοἢ ΟἿΘ 18 ὈαριϊΖοὰ (εἰς τὸν Μωὺσῆν, 
1 ΟοΥ. χ. 23). Τὴ ἰαϑὺ τωοδηΐηρ 18 ῬΓΟΡΔΌΪΥ [80 
Ρτγοσαϊπϑηῦ ομ6 ἴῃ {πὶ8 ῬΡᾶΒΒΑρῸ : ἃ Ὀαρ δηλ ἀπᾶοῦ ἰῃ6 
ΔΟΪΠΟΥ οὗ, δηὰ υπίο 86 Δυϊβου υ οὗἩ [86 ὑγϊὰῃ6 
αοὰ, 88 ορροβϑὰ ἴο ἰῃε Ὀαρίΐδιῃ ἴῃ δπὰ 0 (16 δι μου» 
ἴγ οὗ Μοβοβ. Βυῖ, 88 (6 οοπίοχὶ ΒΗΟΒ, Ὑὸ ΠδΥΘ 
οσργοδβοὰ ᾿κον86 [86 ἰάδα οὗ Ὀοΐπρ ρῥ]υηροᾶ ἰηϊο 
186 πᾶχὴθ οὗ ἰ86 ΤΏγοθομο ἀοα, 85 ἰμ6 οἰοσηθηῖ, δηὰ 

ΟΠΪΥ ἔπο, ᾿Ἰμβουκχὺ τοῖν 
(Β.} απὰ 1ηο Οδι τ ἀχὸ 
ΨΟΙῪ τησοἢ Κ 8η δορὶ οβίδδί 62] οοσγϑοίίοη, Τθ Ξ1ηΔ}1}6 
Οοάοχ, οἷ οΥπορνν 86 80 οἴθη δφγθοϑδ ὙΠ} Οοὰ, Β.., δ88- 
[αἴ 8 Ὦ6ΓΘ ἴ110 ἐδαύ, γἐ6.. Βηἀ 41} 9 τηοδοτῃ οΥἹ ]ςη] οαἀϊ οπα 
Ἰδοδίσδδη, Τἰϑοδοηδοζί, ΑἸίοτά, δο., τοϑδὰ [86 ργοδοηΐ ῃϑγιΐ 
εἰρῖΘ βαπτίζοντες. Μογοτ, οἰμογνίδο 8Ὸ οδγοΐῃ] [ἢ 
Ετατητηδίίοδὶ βηᾶ οὐ 08] τοδίζοτθ, ἀοθ 5 ποῖ δύϑῇ ῃοίϊοο [0 
ἀἸ δεγοησο οὗ τοδάϊ πε ἰη 1018 6886.--". 8.] 

 []1Δηκὺ. 88 δἰ. ὧἀο οῖϊο, ΒιίοΥ, δηὰ Εν], ἰγαπδδῦθ 
εἰς τὸ ὕνομα: αᾧ ἄοπ Νανιόπ, τ ϊ16 1,πἴλοτ, ἤο!]ονν- 
ἴῃς ἴδ 1.δέΐη Ὑυ σεῖο, ἰγδηδιδίθ ἐπ᾿ ἐπι ΔΙαΤΗΘΉ, κ6 ἡἂΣχ 
ἘΠΕ γοειδίου, 66 ἴ:6 Οὐἰίοδὶ Νοῖο Νο. 6, ν. δθδ.-- 

ΠΡΡΟΤΡΑΕΙ ποῖα] Μ58.. 100 Ὑαιϊίοδη 
ὁχ (Οοὗοχ οζθ οὗ ἢ).). 8β ὰ Ἰοοῖκβϑ 



δὅϑ 
βπποων 

106 ἀοαϊςδώοπ οὗ ἰδ6 Ὀδρχοα ἀπίο (5 Ὡδιηθ." ΤῊΘ 
Θχργοββϑίοη, ἐπὶ τῷ ὀνόματι, ΑοίΒ  ϊ. 88, Ὀτίηρβ ουἱ 
τηοϑ αν (Π6 ἰάοα οὗ ἰπ6 δυϊμοσίίγ, ἴῃ υἱγίαθ οὗ 
ποϊΐςοῆ, οὐ (ῃ6 Τουπάδιίοη ὑὉροη τ Ὠϊοῆ, Ὀδρίίβπι 18 δὰ- 
ταϊἰδϑίοτοα, [η 80 ἔδγ, ΠΟΥ͂, δϑ Ὀδρίίϑσῃ [88 ἴῃ ΤΥ 6 
ὮΔΠ)6 88 σγοιμπα, πιοαλξ, ἀιιὰ οδ)εςί, ἴπ6 οοτηδἰποὰ εἰρ- 
Ὠἰδοδιίοη οἵ εἰς ΙΔῪΥ Ὅ6 ῥδγιίδι]ν ὀχρίαἰπηοά, ὈΥ οὐ 
γεΐεγοπος ἰο ; ταοτο αἰβίηοι γ, πουονογ, ἐπ ἐλ παρα 

- οὖ. ἰῃδὺ 8, ρου ἰδ6 ρστουμαὰ οὗἩὨ [ἢϊ58 πᾶτη6, ἴῃ 1Π6 
Γαϊχδιϊ οὗὨ (818 Ὥδιηο, δϑ ἀδάϊσαϊθα ἀπο (ἢ 18 ὩδΠ)6, ΟΣ 
ἴογ {π|8 ἤδπῆθ. Μογοῦ: “ΤΏΘ Ὥδῖαο οὗ ἴῃ6 ΕΦΊΠΟΥ, 
οἷς., ἰ8 ἴῪο Ὀ6 [186 οὈ᾽οοὶ οὗἉ δι, ἀμὰ (Π6 δα ]οοὶ οὗ 
οοπίρϑβϑίοη."" ἘΤῊ8 ΟΧργοββοϑ ΟἿ]ἹΥῪ ἴὴ6 (τὰ ΘΟΠΟΘρ- 
(ἴοη, αηὰ {πὶ Ὀυΐ μα! ὕὔροη ἐπα ἱτηροτὶ οὗ ἴδ6 
φαηιό, δεό ΟΟτΩΠΊΘΠΙΔΙῪ οἢ Μαίί, νἱ. 9 [. 1256].1 ΤὮΘ 
ὨΔΠῚ6 ΓΟΐοΓΒ ἴο ΘΟ οὗ [86 ῬΘΓΒΟΠΒ οἱ (6 ἀοὐποδά. 
ΤΠ ρ᾽υγαὶ ἔογτῃ, τὰ ὀνόματα, πουϊὰ αντο ροϊηϊρά ἰο 
ΤΥ οἶδ; πΏ 16 186 βἰπχυϊαγ, ἰπ ἰι8 ἀἰδιτ ας να δ ρ- 
ρ σαϊίοη ἰο Εαίμον, ὅοῃ, διὰ ϑρί γι, Ὀτίηρβ ουΐ ἱπῃ (Π6 
οπε παπιὲ (Δ 6 Θαυ 6} }γ 88 Μὸ]] 88 18:6 ΡΟΓΒΟΏΔΙΥ, οὗ [86 
ἴδγοα Ὀἰνίπ Ν᾿ πιοθ ἴῃ 006 Ὡδηθξ [ἢ δὴ οἰαρἢ δίς 
ΒΘΏ86, ΠΊΑΥ͂ ἰζ 4180 Ὀ6 Βεἰ4, δαὶ τὸ πνεῦμα ἅγιον ἰδ 
δ “ ἀἰδιϊποι νογ ΟἸγβιίαῃ ολαγαείεγιδίϊσιση, οὗ τ8}6 
ϑρίγιι}" (Φόοδη νἱῖ. 89). ᾿ 

4 [30 8150 ἔνγο ἀ κι στ! 9μδὰ τηοάοτη ἘΠῚ 5} δοτηπιδπῖδ- 
ἴογβ. ΑἸΡΟΒῸ ἐπ ἰοσ. Τὶ [5 ποίοτίπηαῖὸ ἀχαίῃ Πατὸ ἰδὲ 
ον Ἐπσ] 88} ΒΙΌ]68 ἀο ποῖ ρίνγο τ ἴῃ 6 ἴοτοὀ οὐ [898 εἰς. 
Τ βμοιμἃ δνὸ Ὀόθῃ ἐπίο (85 ἴῃ Οδ]. {Π|. 27) Ὀοίἢ Βοτο δπὰ ἴπ 
1 Οὐγ. Χ. 2, δηἢ Ἡ ΒΘΓΟΥ͂ΟΥ ἴῃ ὀχρτοϑείοη [5 ἀϑοά. [1 ἱπηροτῶ 
ποῖ ΟὨ]Υ͂ 8 διε γδοίἐθα τδοοσπίίζέοη μοτολῖοσ ὈὉῪ [Π6 σὨ ἃ οἵ 
ἴδ ἵγατὰ ἰπιρ!]οὰ ἰπ τὸ ὄνομα, κ-τ.λ., Ὀαϊ δὴ οὐλεοέέοφ αὐ- 
Φ0 ἰδϑίοπ πο τἰὸ σον οηδηϊ οἵ τοἀοιηριἢ-τ-ὦ ρμέέϊησ ὁπ ΟΥ̓ 
Ολνίδί, βαμριίπιη 15. [6 σοπέγαςσξ 7 σα ρομδαῖ (ἘρΡἂ, γν. 20) 
Ῥοϊνοοη (τὲ απὰ Ηἰδ Ομαγοῦ, Οὐτ ψογὰ ἐπ᾿ δοίης τὸ- 
ἰδ ηοὰ ὈΟΪῈ Βογο δηὰ ἰπ οἂγ οσπιυΐα οἵ Βαρτίδηη, 1 βου] α]- 
ὍΟΥΘ 6 τοπιειη θεχοὰ ἰπδΐ ἐλ6 δισγυριεηίαὶ ἀφοϊαναΐξίοη ἐὰ 
οοπίαἑηπεα ἐπ ἰλί8 τοορὰ; ἰμδῖ ἰϊ δῆδννογβ (α8 ΒΊΟΣ μδ8 νυ 6}} 
οὐβογνοῆ, ἤεάθη ζόδι, υἱ. 902) ἴο 180 τοῦτό ἐστιν ἴῃ ἴδ 
οὐδόν κασγαι θη") δΙΠΠΔΥΓΙΥ Ὑγογάδυγογίῃ, τὸ ΟἸΒοΥ[80 
βάμο το ΥΟΓΥ͂ ΟἸυ8ο}ν ἴο δηοίοῃηϊ τἰδᾶζο: “Νοῖ ἐπ, δαϊ ἐπζο; 
δηὰ ποῖ πατη68 (μ᾽ γα}), πὶ [ηἴο ἴ(λ6 πὸ παπιδ, ἵ. 6.. αὐταῖς 
ἴδοι ὑν ἴΠ0 βδλογδιηδπί οὔ Βαριίβιθ ἰητοὸ [6 τίν] 508 δηὰ 
ἀυτ[65 οὗ (ἢ [π΄ δηἃ οὈοά ὁ Πποθ ἴος [ἢ 6 ΠΔΠ16 οἵ τθὸ οῃο Οοά, 
ἴῃ ἴἢῆγοθ ροιβοῇῦϑ.. .. δῃκ ἰηἴο ραγο! Ραίο οἵ, Δηὰ δοτ πα ἢ- 
ἴοη ν 10}. ἴμη9 ἀϊνίηθ παΐισθ" Οὐοπηδηΐ, οα Ἐ|)6 ΟἾΠΟΣ Βδηά, 
τοδί π δπὰ ἀοίοπάβ ἴπ6 Αὐἰμογίσθα Ψοσϑίου ἐπ λδ παπιὸ 
(ἰΒου σὰ αυὶ ἴῃ ἴῃ6 8656: ὈΥ͂ ἴπὸ δυϊμοτγιν οὗ Ὀπῖὶ ἐπ γδε- 
φησ 10), ατπιὰ ἀθη]οβ ἴπαΐ ἐπέο ἐλὲ παπῖα κῖνοδ 109 δοηϑὸ, δηδ 
18. Δἀπι 851 Ὁ] 6 ἐπ Εσ  δ. Βαϊ 1μ6 Απιμοτίζοα Υ δταίοη σϑῃ- 
ἀοτο ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, Ἐσπι. τί. 

᾿ 8: κ'6)Ὸὸ ΤΩΔΗΥ Οὗ 8 85 ΟΤΘ δορί ]Ζοά ἐγέο οδ5 ΟὨγίδι,"" (89 
βάπτισμα εἰς θάνατον, τον. 4: “ Ὀαρίίϑπι ἐπέο ἀθδί," δηὰ 
εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Ακ]. Π. 27: “Ὀαριξοὰ ἐπίο 
ΟὨγίδι." ὙΒΥ͂ ποῖ βαὺ ἴβθὴ ὙΠ} 6αι4] Ὀτορτίοιν : ἴο Ὁδ' 
τίχο ἑηέο ἐδ πᾶπιϑ 97 ΟἩ τί 5ῖ, ἐ. 6.. ἰπῖο σοιπτηυηΐοη δινὰ ζρ]- 
ἸονδὮ]Ρ ἢ ΗΪπὶ δηὰ ἴπ9 ΠΟΥ ΤΥΪΗΓΠῪ Δ τουδὶ πὶ [80 
ἝΌΥΚ οἵ στοδίίοῃ, σοἀϑιπριίοῃ, δὰ τοχοηδγαι ομῦῆ---. 8. 

Ἐ{ΓΤῸΘ πάπσιδ βἰσῃ  ῆθθ [880 τηοδπίης δπὰ ϑββϑῆσφο οὗ [ῃ6 
δι Ὁ] οὶ σ8 γουδαϊφα, ἴῃ ΤΟΡΥ ΟΥ ΘΧΌΓὀδΒδίοη οὐ Βοίησ. [ἢ 
1.8 6859 [ἢ ΠΒΠῚΘ [Π]}}} 65 41} τπδῖ Ὀοϊοηρι ἴο ἴ8 6 τηδηϊοϑίδ- 
ἴοι οἵ ἴ)6 γί η8 (οα ἰῃ 1ΠῸ βοβροὶ, Η 5 {1π|68. ατἰσὶ θα ϊοβ δὰ 
στ ΚΑ οἵ σγοδίοη, γοἀθτηρίυη, ἀπά δαῃοι βοαίίοη, [{ ἰδ ὑσοῦὺ- 
ΔῸ]6 [μὶ ΟὨτίδὲ ᾿ϑὰ τοίθσοποθ δἰβὸ ἴο Ηἰβ οὐνὴ Ὀαρισπι ἴῃ 
δογάδη, ὙΠΟΓΘ 8}} ἴπγθθ βδιβοηβ οὗ 1:6 Θοὐἀμοδὰ τονθα]οά 
1μοὨΊβοῖν 6 8.--Ρ, Ὑ 

ΦΊΜΟγοε (Ὁ. 610, δι εἄ, οὗ 1864) 1Ππκ8 ἐμδὲ, ἀοοίτ ΠΑ], 
(86 δίηχυϊαν τὸ ὄνομα οδὴ ὃθ υβοὰ ποίίμος ἰπ ἴαλνοτ οὗ [89 
τί μοῦοχ ἀοςίτί πο οὗ ἴμο ΤΎΙ ΠΥ (τ 156 ἀοὴθ Ὁγ Βα51|], Φοτοόπιο, 
ὙΠΟΟΡΕγΙδοῖ, δῃα οἴΠ6ΓΒ), ΠῸΓ ἴπ ἔΆΥΟΣ οΟΥ̓́ἴΚ1ὴ6 ΒΔΌὈΘΙ]ΠΙ8η 
ὙἱΟῪ οὗἁ Δ ΤΠ6ΥΘ6 Ποτηίηδὶ ὙΠ, δίησθ ἴ. 6 δίηχυ αν βίη θθα 
ἴλο ἀεδη 9 παπηθ οὗὨ οδοῖ) οὴ9 οὗ {ἰδ ἰῃτϑο, 8ο ἰμδὶ εἰς τὸ 
ὕνομα τουδὶ ὃθ δυρρ!ἰεὰ Ὀοΐοτο τοῦ υἱοῦ ἀαὐὰ Ὀοίυγτο τοῦ 
ἁγίον πνεύματος, οοηρ. Αρος. χίν. 1: τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ἐπὶ ἢθ δάπιτ6 ἐπδὶ (86 
Νον Τορίαπιοηὶ ἀοοίτγίηο οὗ ἴΠπΠ6 ΠαΙῪ ΤΥ ΠΥ δ [ἢ 6 δυ ἢ βπὰ 
διυθδίδποθ οὗ ἴΠ|ὸ Ψ;8016 (τε απ ἢ δπὰ σοηΐδβδίοη [8 ἢγ6- 
θυρροβοὰ δηὰ ᾿πηρ]!θὰ ἐπ (98 ραβδασο.- -Ἴ 9 οά ργαςίϊοο οἴ ὃ 
ἐλγεςυἱὰ ἱπιταοτοίοη, τ ἰ οἢ 15 ἤγδι πηιδηςοποά ὈῪ Τογίυ Πΐ δὴ, 
[8 8 ὙΘΠΟΓΒΌΪΘ τἰδᾶρϑ, Ὁ ὀαηποῖ Ὀ0 ἱγδοθὰ ἴἰο ἴπΠ6 δροδίοϊ[α 
πὰ ἮΝ ἰ6 ἰζ οἱ δὶ} τεᾳυϊνοὰ Ὁ ἴμο ἐγ αἰ Ἀσίδα οσιλ]2.---' 

ΤῊΕ ΘΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΒΕΥ͂. 

ὟἯ 6 τουδὶ ἀΐϊϑθοηὶ ἔγοιλ Μόγοσ, τ θη δα ταδί ηϊδῖηο 
ἐδδὺ ἰῃ6 ῬΑββαρθ 8 “ ἱΠρΡΓΟΡΘΟΣΙΥ ἰοττηθὰ ἴδ δαρῶν. 
“παΐ 7ογηιΐα," δβδὶ συιΐὶηρ Δ8 τοϑοῦ (δαὶ “"" Φ6ξ3 ἀοεβ 
ποῖ, δδβϑγοα)υ, ἀϊοϊδια ἴδ6 τοογάδ πὨο ἢ ᾶγὸ ἰο Ὀ6 ὁπ 
Ρ]ογοὰ ἰπ [Π6 δἀγζωηϊηιδισαίΐοη οὗ θαράξωο. (ΝΟ ἵἴγϑὸὲ 
8 ἰο Ὀ6 ἰουπὰ οἵ (Π6 ἐζωρ] ογτηθηὶ οὗ 8686 νοσβ ὮΥ 
[86 Αροδίοϊϊο ΟΒΌΓΟΝ : ΘΟΙΏΡΔΓΟ ΤΠ οΥ [ἢ 6 εἰπιρίο. 
ἔοττη εἰς Χριστόν, Βομι. νἱ. 8; 64]. 111. 27 ; βαπτίζειν 
εἰς τὸ ὕνομα Χ., Αοἱβ Υἱῖΐϊ. 16 ; δηὰ ἐπὶ τῷ ὀνόματι Χ,, 
Αοίβ ἰϊ. 88.) [ ἰδ (86 τ6]1ς ἱπωροτί [οτ ἱπίδπτοῦ] οἵ 
(86 Ὀδρέϊδιηδὶ δοὶ ἰδδὶ ἰ ρίνυθῃ ἴπ {118 δσργοοδϊου. 
Οομβυ Βεοΐομο, 26 Βαρίδδηι. οτὶρ., οἴς., αδιείηρεα, 
1816, Ρ. 141. [ὑ νδϑ ΟἿΪΥ δἱ ἃ ἰδῦον ρογοα ἐμπδί [ἢ6 
ὈΔΡΕΒηηΔ] ἔογτηυΐα 8 ἀσασῃ ἊΡ δοοογϊηρ ἰο 1688 
ΠΟΓΩΒ (666 Ψπϑιΐη. 4οἷ. ἴ. 61), 7υ8ῖ 85 τδβ ἴδὸ Ὀαρ- 
ἰβίαδὶ οοηπίδϑαίοῃ οἵ [86 ἴὮγθο δγίί9 165.) Βαὶ τὶ 5 
ΘΧΔΟΙΥ [8 σταάυδὶ ἀουϑὶορτηθηῖ οὗ [06 δροβιο σοὶ 
οομίοββίοη οὗ ἔδἢ βίο οοπάυςῖδ 18 ὈδΔοῖ ἰο ἴδ 
δοττη, πο τὸ Βπὰ ἢογα ἀεδροοὶοα ἴῃ (Π6 Νὸν Τὸ 
ἰδιηθηῖ. Α Ὀδριίίβηγ ἰῃ [6 Ὡδπθ οὗἩ ΟἾγδὲ ἰ5 οοῦ- 
οοἰ γα ]6 ΟὨΪΥ πΏθη πὶ ΘΟ οββίοη ὧδ δοοοσηρδηϊο 
ὈΥ [86 δοκποπ]θαρτηρηϊ οὗ ὑπὸ Εδίμοσς δπὰ ἰδ ΗΟ] 
ϑρὶ τς; δηὰ [18 ρο-68116α “ (6}1ς ἱτπιροτὶ " Ροϊπίβ 8 
Ὀδοῖὶς ἰο (6 Βοιηοζοηθοῦδβ ἰουπάδιϊουῃθ Ὡροὼ πο ἢ 
(Πδἱ ἱπηρογὶ τοϑίβ. [{ ἰθ. ἱστια, ἰηάθοϑά, (δι [16 δρον- 
0116 ἀψ γγὰ8 ποὶ Ὀουηὰ ἰο ἔοττηυΐαβ, 88 ΒΕ δυὰ ἀοδὰ 
ἴοστηυϊαθ. Οἰπογπνίβο, Μογοῦ 8 στ χῃῖ ἴῃ ἀοίεηάϊηρ, 
δραϊποὶ ἴ06 οἸ͵οοϊίουϑ οὗὐἨ ἀ6 εἴθ, ϑίγδαιιββ, δοὰ 
οἴποτα, [86 ἰϑιοτγιοδῖ σαὶ οὗ (158 ἀἰτοοϊίοι οὗ (πες, 
ΤῊΙΒ 'β ποῖ ἴῃ6 ΟΠΙΥ ἰπβίδῃοθ ἴῃ ὙΒΙΘὮ νέα ἤδνο ρῖθ- 
Βοῃηϊθα ἃ πιοΓΘ Βροοῖα ΠΥ ἀοῆπρα βἰδίοτηοῃϊ οὗ (δε ἔπη- 
ἀδταθηίαὶ ἀοοίτϊ 68 οὗ Ὁ τἰβεαηἰ ᾽ν, δὰ οὗ 186 οὅβες- 
[18] ροΐπίϑ οἵ 86 Ομ τϑύδη οοηζοβαίοι (δε 3 ὕοσ. σαὶ, 
18: 1 Τίιη, (1.16; Τῆς, 11,11, 18, οἰα.). [Οομρ. [86 
“οοϊγεπαὶ Τλουσλία, Ὀοϊοτ,, δὰ Νο. 6.] 

γον. 20. Τὶ 1.θ:.---ΤΊιο86 τοΥγ5 ταδτῖς 
οἢ (6 οη6 ἢδη4, [86 οομπυδίίΐοη οὗ ἴΠ6 ἀροδίοϊς. 
δοίίν!γ, αἴον ἰδαὶ μαθητεύειν δῃὰ βαπτίζειν ὨδΔ6 ὑτο- 
σραρὰ : ὡροῦ 6 οἴμον, ἰμῃ6 οουσϑὸ οὗ ἱμ ΟΠ Ρδη, 
σι ΐοῦ Βῃου]ὰ τῦμ οα Ρ8Γ8}16] ἰο (ἢἷ58 δεῖνγ. ΤΟ 
δβἰδίοτηθηῦ ΘΟΠΘΟΙΏηρ [Π6 ΠΟῪ ἐντολή, ΦοὨη ΧΙ]. 84, 
ἩΠΙΟΝ τοίουβ ὑπαουθίοαΥ ἴοὸ ἰμ6 ἰπβιςπατου οὗ 186 
ἨΟΙΥ βύρρον, ΒΏΟΝΒ υϑ, ἰῃδὶ ΑΙ, ΤΗΙΝΟΒ οοϊτηδοάοὰ 
ὉΥ Ομ τὶ οοποοηίγαϊδ ἰῃ ἴ86 τυ, δὰ {πὸ δβριπϊ8] 
ΟΌΘογνδηςο οὗ ἐπα ΒΌΡΡΟΙ 88 ΠΘΟΟΘΒΔΤΙΪΥ ΓΟ ον 
Ὀαρίβπι δηὰ [86 Θϑἰδ Ὁ] ]ΒὨτηθης οὗ {Π6 νἱβὶ Ὁ]6 ἙΒΌτοΝ. 
36 ἴῃ δυϊμοτβ Ζσὸσπ οἴεδι, ἰἰ. 8, Ρ. 1880. 

[Ὗ ὲ δου! ποὺ ονιϊοοὶς ἱμδὺ ἴΠ6Γα 'ἰβ πὸ καί Ὀ6- 
ἴοτο διδάσκοντες; 80 ἰμαὶ δαρεσιπ ἀπὰ ἐδαολίασ 
ΓῸ ποὶ Β ΣΙ ΟἿ οοδταϊηπδίο, ἃ8 ὕπο διοοοδϑῖνο δεὶβ 
δΔηἀ πηθδη8 οὗ ΟἸ γίϑιϊδηϊζιησ ἴἰΠ6 πδιΐοῃβ  ὑπΐ ἴδ 
ἐεαολίπο ἴα ἃ σου 8 ὈΓΌΘΟΒΑ, ὙΒΙΟὮ ΡὈΔΓΊΪΥ ῥτε- 
οράθϑ Ὀδρ ϊεπί, ΔΒ ἃ βΟΠΘΓΑΙ Θχῃϊ δ ο οὗὨ (μ6 ροϑρεὶ 
τι ἢ (Π6 Υἱὸν 0 Ὀτὶπρ [6 δΔά}18 ἴο {Π6 οτος δ] ἴασπε. 
ἱπρ Ροϊηὺ οἵ ἀφοϊδίοῃ ἴον ΟἸ γίϑι, δὰ βυθπιϊββίου ἴὸ 
ΗΪβΒ δυι βου , δηὰ ΡΥ ΪΥ ΓΟ] οννΒ Ὀαρ ΐβτη, ὈοὶῈ ἴῃ [86 
6886 οὗ δάυ}18 ἀηὰ ἰπίδηίϊβ, δ8 8 ἱπογουρσὴ ἱηπᾶοοισηλ. 
οι ἴῃ ἰῃ6 ΟἸ γι βιίαπ ὑγαῖῃ, δηὰ (86 Ὀυϊάϊηρ ὕρ οὗ (86 
ὙὯ0]6 ταδη υπΐο ἴ86 ΔῺ}1] ταδημοοα οὗ ΟἸ γῖβι, τμ6 δυ- 
πον δὰ δηΐβμοῦ οὗ οὐν ἔα. ἴηοθ ἱμ6 οἱ αύδη δροδ- 
(1.8 δηὰ οἶμον ρούβομαὶ αἰβοίρ᾽ο8 οὗ οὖν [οτὰ οοὐυδὰ 
ΟΣ ΠοΥ ὈΔρΕΣΘ ΠῸΡ ἰδδοὶὶ 41} Ὡδίϊοηβ, δ 18 αὐλάθωϊ 
{παῦ Ηδ ἱπϑεταϊοὰ πότ ἰμ6 οΠοὺ οὗ ἃ οοη ἤπυουβ δὰ 
ὈΠΌΤΟΚοη ργεασλετλοοά (ῃοὶϊ »γὲ ἴῃ ἴ86 Φοπὶδὰ 
ον Εοιιϊβῃ 86η56) δηὰ ἐεαολεγλοοά, π10} Δ 118 ἀυἀε8 
δηὰ ἐυποιίοηϑ, 118 τίν ]ορ 8. δῃὰ γοβροηϑ ὈΣ 1168; δὰ 
ἴο {πὶ8 οἶοα Ηδ ρ]εάροα Ηἰ8 ρεγρθῖυδὶ ργοξέῶορ ἰὼ 
186 αηὰ οὗ πιο, σἰἰουϊ [86 ἱπιοτγτηϊβδίοῃ οὗ ἃ εἰηρὶθ 
ἀΔΥ οὗ Πουτ.---Ρ. Β. 

[Δ11 τυΐτρπ, τυβαΐκοονοσ Σ μάν οοσοσοδληᾶθα 
γου.--- Το ἀοοίτίμο8 δῃὰ ῥγϑοορίβ οὗ Ογίβι, ποις 
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.658 8πἃ ΠΟΙΗΪΏρ ΤΆΟΓΟ, ΔΥῸ ἴῃ ῬΓΟΡΟΓ βυδίοοίβ οὗ 
Ογιβυίδη ἕδιιἢ δηὰ ργϑοίϊοο, δα οοηβίϊιΐθ ὑΠ6 σόπῖ- 
ἐπα Ομ τἰϑείδη ἰγαάϊίοη ἴο Ὀ6 Βαπάρα ἀοντι ἔγουῃ δ98 
ἴο δϑ6, 85 αἰβποι ἔγοτῃ ἱμοβα ὑβουάο- τί ϑιΐδῃ '- 
ἤομϑ οὗ πβθὴ ὙΠ οἢ ποτ δα θὰ ἰο (86 ροβροὶ, 88 ἴ86 
Ρδβουάο- ον ΥἸ8}} ἰγα 008 οὗ {86 ῬΏΔΙΪ8668 δηαὰ οἰ 0.8 
ἼΟΓΟ δαάρά ἰὸ [86 ΟἹὰ Τοβίδιηθηί, δπαὰ “δᾶ ἰδ6 
ποτὰ οἵ ἀοὰ οὗ ποπο εἴἶδοί," Μαίϊ. χυ. θ.--Ρ. 5.] 

Απὰ, 1ο.---Εχοϊιδιίοῃ δῃὰ δποουγασοιησηὶ ἰο ἔυ]- 
81 186 δροβίο!α οοτημπβδίοη, δηὰ {μ6 ἀυ(1685 οὗ [86 
ΘΟ τ βάδῃ ᾿ἰξ8, τ ἢ ἀτὸ μθγα δηὐοϊηοα," 

1 δὰ υὶϊὰ γψου.--- Νοῖ ΠΊΘΓΟΙΥ ἰπγουρὶὶ (86 
ΔΙΘΏΟΥ οὗ (ῃ6 Ῥονοῦ ἩδΙοΝ 88 Ὀ6οῺ ρίνοῃ Μο, δαὶ 
Β[}}1 τροσὸ ἰῃ ἰ86 ΟΥΒΟΡ Ρϑσβοῦ οὗ ἱμ6 ΗΟΙΪΥ ϑρίτγὶϊ, ΟΥ 
16 Ῥαγδοϊοΐοβ (Φόομη χίν. 16, 26, οἵ}, δῃὰ ἱπ ΜΥ 
ΟὟ. ῬΘΙΒΟΏΔΙ ΔΡΌΠΟΥ, ἰδτουρὰ ΜΥ ποτὰ (Φοδῃ χὶν. 
28) δπὰ βδογαηθης (Μαιὶ, χχαυΐ. 28). ΤΏΘτΓο ἷ8 γοΐου- 
ΘΏΘΘ αἷβο ἰὸ {ποῖ υἱΐδὶ υπίοῃ ἰο, δη ἃ δοσησυπίοι 
πίῃ, Ηΐτα, ἰπ [π6 τὶρῃΐ οὗ Ηἰ5 βριγῖῦ (μη χὶν. 20 ; 
χυὶΐ. 22), δῃὰ οὗἉ ΗΪ8 116 (ϑοΒη χυ. ὅδ). [ΑἸέογὰ : “7 
ἐῃ (86 ΔΙ]]68ὲ βοη86: ποὺ [16 Ὠ᾽νίπο ῬγΘΒΘΏΟΘ 88 αΪ8- 
εἰηρυϊθηοα ἔτγοτα ἰμ6 ΗυταδηΐΥ οὗ ΟἸτδὶ, Ηΐβ Ηυ- 
ΤΟΔΗΪΥ 8 πὶ τ8 Κονίβο. ΤῸ νἷΐηθ ᾿ἶνθβ ἰῃ ἢ 
ὈγΔΏοδο8.... ΤῊ Ῥγθβθῆοο οὗὨἨ Ομ γίδὶ ἰ8 δὶ οὔ 186 
ἐδόθη δΌονο---ἰῃο οδδοὶ οὗἨ [86 τὸ ]-υ] δδίηρ οὗ ἰῃ6 
Ἑδίμον. 5 ἰδὲ [86 ταΥΒίοΓΥ οὗ ΗΒ ἤδιη6, ἐμμανουήλ, 

᾿ἦβ [018}16ἀ---- Οοὐα ιοἱέλ ια."---Ῥ᾿ 8. 
[1 γου .--- οτάβποσίι, ᾿ἰκὸ (ἰμ6 Ἐοταϊβ ἰη- 

(οΓΡΥΘίοσβ, ΟΥΤΟΠΘΟΌΒΙΥ οοπἥπεδ μεθ᾽ ὑμῶν ἴο (Π6 
ΔΡΟΒΙΙοΒ δηὰ {ποὶνρ βυσοοβϑοῖβ ἴῃ οΟἶςο. [1,οἱ ᾧὃβ 
αυοία ΑἸοτγα, 4130 8 ΠΕΠΙΕΙΣ οὗ 1806 ΕἸ Ῥίβοοραὶ 
ΟΒΌΓΟΝ,. ἀραϊηδὺ ἢ: “Το υπαογϑίαπα μεθ᾽ ὑμῶν 
ΟὨΪΥῪ οὗἨ [86 ἀροβί]οβ δηὰ ἱμοὶν (3) βιισοδββοσβ, 18. ἴῸ 
ἀοθίτονῦ [πο τ ῈΟ]6 ἔογοθ οὗ (μ686 τιοϑὲ ἐτοὶρ Ὁ ὑγογάϑ. 
Ῥεϑοοπάϊηρ οὐθα πο ᾿ἰϊογα] δχδσίῃθθθ, Τὸ ΙΩΔΥ͂ 866 
ἰμαῦ διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην 
ὑμῖν, τλῦῖτ68 αὐτούς “ηΐο ὑμεῖς, 88 ΒΟΟΏ 85 {ΠΕΥ͂ ΔΓΘ 
μεμαθητευμένοι. ΤῈ Θοτογλδηά ἰ8 ἰο ἴ86 ΓΝΊΥΈΕΒΒΑΙ, 
ΟπσΒσΟΗ---ἰο Ὀ6 Ρογίοστηρα, ἴῃ (6 παίαγο οὗ ὑδπίηρα, 
ὉΥ ποῦ ηιϊπέδίεγδ δῃὰ ἐδαοῆεγδ, (6 ΤΔΠΠΘΡ Οὗ Δρροίΐηῦ- 
ἴῃς τ Β]οἢ ἰ5 ἢοῦ ΒΟΓΘ ρῥγοϑοσ δϑᾶ, θαΐ ἴο Ὀ6 Ἰοδτηὶ ἴῃ 
[86 υπίοϊαϊησβ οἵ Ῥτγονίάοηοο γοοογάρθα ἴῃ [86 Αοίβ 
οὗἵἙ ἴῃ6 Αροβίοβ, γῆο ὈΥ͂ Ηΐβ βρϑοῖδὶ οσάϊηδηοθ ΘΓ 
18:6 ουπάογβ ἀπά ἤτϑὶ Ὀυ]άοτβ οὗ ὑπαὶ ΟΠ ΓΟ ---Ὀυὶ 
ὙΓ 0586 οἰἶοσ, ὁπ ἐλαέ νότῳ αἀοοομηΐξ, ργεοϊωαοα ἐδ ἰάδα 
97 δμροοοβδίοη, ΟΥ̓ γεπειοαί.," ΤῊ ἃ σ,ΘΏΘΓΔΙ Β6ΠΒ86, Πονν- 
δυοῦ, ὑπ δροβίο]ϊο οὔἕοθ---ἰ 6 ΟὨΪΥ͂ ὁη6 ποῖ ΟἸὨτἰβὶ 
ζουπάσά, Ὀυὶ πρϊοῖ τὰ 8 [π6 ἔτυ  {Ὁ] ρόττω οὗ 4}} οὐδὸς 
ταϊηἰϊδβίοτίαὶ οβοοθ ((86 Ῥγδβγίοσαϊθ δηὰ ἀδβδοοῃδίθ) 
--οἼδ σὰν δῃὰ τ 8 }}} οοπ ϊπαρα, τὶ! 411} 118 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ 
ξαποίξοϑ ἴον ἰδ ῥγοβογνδίίοῃ ἃπὰ ΡτῸ οι οὗ [86 
οδυγοὶ,, ἴῃ ἰδ6 τηϊηϊβύογαὶ ΟΥ ρϑβίογαὶ οδῖοθ [ἢ ῃΐβ 
Ῥδββδβο (86 ΔρΟΒί168 δηὰ οἰμμον αἰβοῖρ]68 (16 τὸ ̓  γα, 
ῬτΟΌΔΟΙν, ποτα (μὴ ὅν μαπάγορα ἰπ 4]}, οομρ. 1 Οον. 
ΧΥ. 6) ἄρρθδΡ. 88 86 γαργοβθῃιδιίνο οὗ [6 ψ80]6 
ΤΑΙ ἰΒίΤῪ οὗ ἴῃς ροΒθροὶ, ἃπα ἰἱῃ 8 τὶν 86086 οὗὨ [8 
Ὑ016 ΟὨυΓΟΙ ΟΥΣΡ δϑαίηϑὶ (6 ὉΠΟΒγίβιίδῃ πουὶά, 
Ὑιο 15 τὸ θ6 οἰγίϑἐἰδηϊσοα ὈΥ ἴθ. Α8 106 βανίουῦ 
Ῥτγαγοά ποὺ ἴον [0 Δροβίϊθβ δἰοῃβ, "'" Ὀὰΐ ἔογ ἔποπα α͵80 
ταὶ 81}4}} Ὀο]ονθ οἡ ΗΪπὶ ἱβγουσὴ ἱμοῖὶν πογὰ, ὑπαὶ 
ΤΟΥ 811 ΠΥ Ὀ6 ΟΠ6᾽ (ΦΌΠ5 χνὶϊ. 20, 21), 8ὸ (86 
Ῥτοιηΐβο οὗ Ηἰβ δυϊάϊηρ Ῥγαβθηοθ ἰβ ἴ0 411 πλϊπἰβίοτβ 
οὗἉ ἰδ6 ζοόοβροὶ ἂπὰ ἴἰο ἴμ6 σοὶ ΟἸΌγο ἢ ΠΟΥ͂ Γορτο- 
δορὶ, ἀΟἸιγίϑῦ 888 δουπαδη!} ῥσονθᾶ, δηὰ ἀδ}]}ν 
Ῥονθθ, Ηΐ8 Ὀ]οβθοὰ Ῥγθβθῆσθ ἴῃ ΠΟΙ Θρίβοοραὶ, 88 
ὙΧ6}1} 28 δρίϑοοραὶ οδυγοῖθ8, οὐ ΏΘΓΟ ΟὨΪΥ͂ 00 ΟΥ 

Φ(8ο δἷδο Ἀΐογογ. Αἰΐοτὰ ρίνοβθ ἐμ τγογτὰβ8: καὶ ἰδού, 
ἃ ἀἰ δογθηὶ τοδηηκ ὙΠ Οἢ 18 ΤΟΙΒΟΥ ἔς Γοἰσι! οα, ΌΥ τοΐοττὶ 

τοο Βυχ]6 ἀἰθοίρ 68. ΔΓΘ 888 Ὁ] ἴῃ ΗΪ8 ὩΔΠ10 
(Μαϊς, συ. 20), ἀπά ἴὰ 18 ουσ ἀυΐν ἀπά ῥτίνίϊορο, ἴῃ 
[86 βρίτὶϊ οὗ ἔσο ουδη ο} 1081 οΔ ΒΟ] οἰΐγ, ἴ0 ΘΟ Κη ν]- 
οᾶρο δπὰ γόύθγο ἴ86 ἐοοίργίπιβ οὗ ουν βανίουγ ἰη ]} 
868 δηὰ δβοοιΐίοῃβ οὗ Οἢ γἰβϑίθῃμάου, τ βοῖμον ατσθοῖ, ΟΣ 
μη, οὐ Απρ οδη, οὐ Ῥγοίοβίδῃι.--- ὶ 5, : 

ΑἸτσαν."--ΤῊο ΝΟΓῸΒ: πάσας τὰς ἡμέρας, οὺ 
αν, ταατὶς ποῦ ΟἿΪΥ ΟΥ̓́ΟΡΥ͂ γ6 8 Ὑ816} Μ{|}} οἰδρϑο ἰἰ 
16 ποιά οῃᾶ, 88 γοδγβ οὗ τοἀοιηρίίου, Ὀυΐ 4180 
ΘΥΟΥῪ ΔΎ, οσθῃ {Π6 ἀατκοδὶ, 85 ἀδγβ οὗ τοἀοιηρίοῃ. 
ΓΑΡΟΒῸ : “Α]1 [8 Δρροϊηιϊθα ἀδυ8---ἴοῦ 86} ἃ. 
ΠΗ οΓοα ὮΥ 186 ἘΔΙΠοΡ, ὑἱπουρἢ ΟΥ̓ Βοπ6 Ὀπὺὶ ΗΪπλ." 
ὙΥΟΒΡΟΒΎΤΟΒΤΗ : “1 58Π8}} ΠΟΤΟΡ Ὀ6 δρβϑθοηΐ ἔσοιι γοὺ ἃ 
δἰησία ἀαγ: 1 588}8}} ποσοῦ Ὀ6 δΌβϑηϊ ἴῃ ΔΏΥ οὗ ἴῃ6 
ἀδΔΥ8 οὗ 186 ρτοασϊοδί ὑγίαὶ δηὰ δδιοίΐοῃ οὗ (86 ΟΠ ΌΓΟΙ : 
Ὀυὺ 1 8}}84}} γοσηδίῃ τὰ 6 11} [η6 ἴαδέ ἄδγν, ν᾽ θη γοῦ 
Μ}1 β66 Μο δρδίῃ ἰπ ὈΟΘΠΥ ργθβθηςο."---Ρ, 85.] 

Ὁεπῖο ἴ89 οπὰ οὗ ἰλ9 ᾿νοσ]ὰ.---ΤῊδὺ 18, υοῦ] 
(16 σοταρ]οἰΐοιι οὐ Θουβυτηγδίοη οὗ 1:6 Β6ΟΌ]ΔΓ 908, 
οΥ 186 ρογὶοά οὗἉ ἔἶπιϑ τδιοΐ ΘΟμλ68 ἰο0 8 οπὰ τῖϊι (ἢ 6 

ἰα, δηὰ ἱπηγοῖνοβ [6 οπα οὗἨ [86 ρῥτοβοηὶ ποιὰ 
ἶ 1.86]. Ηδπορ {Π18 ἴδοι ἰ8 4150 ἱποϊυάοί, ἰδὲ ΟἸ γὶδὺ δο- 
σοι Βδηΐ68 Ηἰβ οὔτι, 6 (ΠΟΥ ρῸ ἴἰο 186 τηοϑὲ τοπιοὺθ 
Ὀουπάαγίοβ οὗ ἰμ6 ποτ]ὰ ἴο ῥγϑοδοῖ (89 αοβροὶ. [ΤῈ6 
ποτὰ μη 20 (δὴ ἄοοβ ποῦ 86. ἃ ἰδοστῃ ἴο ΟἸγ1 818 ὉΓ68- 
666, Ὀυΐ ἰο ΗΪΐ8 ἐπυΐξδίδίδ διιὰ ἐσηιρογαΐ ῬγθβΘῃ06, 
ὙΠΟ Ὑ11 6 Θχοπμδηροὰ ἴον ΗΒ υἱεῖδίε ἀπ δίεγηπαΐ 
ῬΓΌΒΘΏΟΒ δὲ Ηἰβ ἰδϑὲ οοχηΐηρ. Νον ΟἸσβὺ 8 τοἱζλ 
[68 πθση Ηδ 884}} δρρϑδῦ ἴῃ ΡΊΟΥΥ, γγχὸ 88}4}} Ὀ6 
Ηἶπι πβοτο Ηρ ἰ8 (ΘοΒ χνὶϊ. 24), δῃὰ 88}8}} βεθ Ηἰΐπὶ 
88 Ηοἷἶ8 (1 Φοδη 1}. 2). Οοιῃρ. Βοηροὶ, γῆ ΓΟΙΔΔΓ ΚΒ ἴο 
ἕως: “ δπίηι πο85 ογίηνδ σμηι 7)οηιῖπο."--. 5.} 

Οκ δοοουηὺ οὗ [ἢΪ8 811-οποοτηρδβϑίηρ, [198 Ποδν ἢ- 
δη-οαγὶ ἢ-ἱποϊαάίπηρ Ργθβοῦσο οὐ ΟἸγϑι, 1η9 ἔδοὶ οὗ 
186 Ῥοτγβομδὶ ἀδοεπδίοπ ἰ8 οτηϊ θὰ ὈΥ οὖν Εν: ρο] ἰδῦ, 
ἩΙΘΣ 'β ἀοπ6 αἷ8δὸ ὈΥ̓͂ ΦΌΠ, 88 ἃ ροϊῃΐ ὙΙΟΣ 18 Βοῖς 
ον ἀθμ.}Υ σοι ρτομοηἀ δα ἴῃ {118 οι ργοβοθοο. [16 
καὶ ἰρὶῦ οἵὨ 186 Δϑοθῃβίοῃ 8 οἰ θαυ ἱταρ] θά, ποῖ 
ΟὨΪΥ ἴῃ {ῃΐ8 σοῦβο, θαὺ 4180 ἴῃ οἱ βὸῦ ὑδββαροβ οὗ 88 
ΘοΒρϑοὶ, 85 οὗ. χχὶἹ, 44: χχῖν. 80; χσν. 14, 81; χχνὶΐ, 
64.--. 5.] 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. 7 νιοινιζαΐπ ἐπ᾿ ΘΟ αἰδζεε.----Τ 6 Δρρθᾶσγδαῃοο οὗ 
[86 τίβοῃ Τῳογὰ ἀροπ {88 ταουῃίδίη Γ608118 ἰῃ 18 ΘΥ̓ΘΡΥ͂ 
Ραγὶ 86 ὑσαπβῆρσυγαιϊίοη ὕροὴ 186 τηουπίδίη ἴῃ ῬόΓοθα, 
δηὰ αἷβο Ῥοίογ Β οοηΐζοββίοῃ, σδῖοῃ ᾿Ῥγοοοαρα (δαὶ 
ἰτδῃβῆρσυγαοη. Ηρδποο ἰΐ 18, 1Ὁ ΒΘΟΙῺΒ ἰοὸ υ8, ἐμ ΑΓα- 
ἀϊάομ 48 σοπποοίορα ἴΠ6 βεοοπα νοὶ τὶ (ἢ 6 Κτβί, 
ἴῃ τοραγὰ ἴο {16 ἸΟΟΔΙ ΣΟΥ, δηἃ 8.88 παιηϑὰ Μουηὶ Τὰ- 
ὍΟΡ 85 {π6 ΒΟ66Ώ6 Οὗ [6 ταϊΐϊοη. ὕροῃ [δ ΐ8 
οοσαϑβίου Μ͵Ἃ πᾶν 8 σοροϊϊ οι οὗ Ὀοϊὰ {6 δβοϊθπηῃ 
οοῃίοβδίοι δηὰ ἴδ 6 ἰγαηβῆρυγαϊοη. ΤὨΘ ὕγΧ Βοθη68 
δῦτοο ἴῃ Κίπα, Ὀαὶ [818 ργεβααὺ οἿ6 ΒΌΓΡΑΒΒΕΒ ἴῃ ἀθ- 

ΤΏΘΓΟ, Ροΐοσ οοῃοββοα: “Του δὶ ΘΟ γῖϑι, [86 
ἔδει οἵ 186 ᾿ἰνίης αοὰ ;" Βογο, ἃ αἰδβεϊρὶο-θαπὰ οὗ 
ΤΟῈ ἰθδη ὅνο μυηάτγοα ὈοΙϊον ΥΒ 41} ἴῃ δἀοτδοι δὲ 
(86 ἔδοϊ οὐ [86 τίβοῃ 1οσὰ. Τθογο, Ομ τὺ οοπβττηρα 
Ῥοίουβ Θομ βίο Ώ, 88 ἃ γουθϊδίίοη σα {56 ΕΔΙΒΘΡ : 
Β6Γθ, Ηδ ἀδοῖδγοβ: “"Α]} βρόντος ἰ8 ρίσεῃ απὸ Μὲ ἰῃ 
ΒΟΑΥΘΏ δηὰ οὐ οαγί }.) ΤΏογο, Ηθ ῥγοοϊαϊπιοα 1116 
Ἰηβε τα !οπ οὗἩ Ηΐβ ΟμυτοΣ ὠώωῳ ὑροῦ {π6 ἔουῃ- 
ἀαϊίου οἵ 1[ῃΐ8 οοῃξοβϑίου ; ἤθγο, Ηδ δρροϊηΐβ Ηΐ8 ἀϊ8- 
αἶρ]6 5 δροβϑίϊοθ υπίο 8}} παίϊοῃβ, τη ἶϊθ ἴΠ086. παῖ 8 
ποΐο ἰὸ ἰδ Κα ἰ86 ρ͵αοα οὗ {6 ἀἰ8ο 0168 (μαθητεύσατε), 
ΗΘ ἱμπϑινυί68 ΠΟΙ Ὀαρίΐδτη, δηὰ ΓΘῸ8}}8 [0:6 ΤΟΤῸ 

Ὦ 
ποῖ ἴο ἴδ ΠΟ ΤΟΝ 19 ΣΙΔΠΠΟΙ οὗ ὙΔΙΟΣ ἰ5 ποῖ ἐδιῤῥνοι ϑ ἸπτιμωιΣ σἷο Τασα, αἷξ ἐλὸ ἄανε, ὙἸΠΙΟᾺ 16 ἔλθ 11 ἰοχαῖ 
ὉΥ Μειῖδον.--Ε. Β. οῃ.--Ρ. Β. 



δ60 ΤῊΕ ΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂Ν.. 

Βρϑοΐδὶ ἱπβιϊαὐΐοπ οὗἨ (δ τυ ηἰδιοτίδὶ (ἰδαολὶησ) ΟΠ οΘ 
(Φοδπ χχ. 21), διὰ οὗ ἰπθ ΗΟΪΥ ΞΌρΡΡεν (8:6 δΌΟΥΘ, 
χες. ΝοίεΔ).---Αὐὰ 88 δ πῆδάθ τηδηϊεδὶ, ὑροη (6 
Μουηὶ οὗἩ Τταυβῆραυγείίου, Ηΐβ σοπποούώοη πὶ 86 
ΒΘΑΥΘΗΪΥ που] οἱ βρὶγῖιδ, δηὰ πὶ ἰΠ6 ὀπίγθ ρδδβὶ 
οἵ ἀο( 5 Ἰεϊπσάοπι (ΜοΒ68 δηὰ Ε]}}8}}}, βο Ηδ οογῖθο8 
δ Ηἰβ σοῃποοιίοι πὶ (86 δηιγο ἑυΐυτα οὗ αοάΒ 
κίηρσάοτ, ΗΒ δἴθγπηδὶ ργϑβϑθῆοο ἰη τ1ῃ6 ΟΒυτοΣ ἴῃ ἐμὶ8 
ποῦϊὰ, ΟΥ̓ ΤΏΘΒῺΒ ΟὗἨ ἔμο86 πογὰβ: “1.0, 1 δ8πὶ γῆ 
Υου ΟΥ̓ΟΓΥ ΟΔΥ {1}} (6 οοτηρ!οἰΐοι οὗὨ [86 Θοῃ, οὗ 186 
ἩΟΥΪΑ᾽ 5 σουγβο δηὰ {ἰπ|6.᾽ ; 

2. Ὕοη Μαιίμον τηϑη το. ἴῃ ἐΠ|8 ραββαρο ΟἾ]Υ 
{π6 ΕἸονο, 86 ὙΠΙ ΤΩΘΓΟΙΥ τηδεὶς ἰμοὰ οὐὔἱϊ 88 1ῃ6 
Ἰοδάογβ ὃ τ86 ΘΔ] ]θαὴ αἰβοὶ ρ] Θ-ῥγοςσοβδβίοῃ, Ὀυΐ ἰἢ ὯΟ 
Β6ΏΒ6 88 ἰΠ086 ἴ0 ποτὰ 86 ἰπϑ:}Πτππ|0η8 οὔ {πὸ ρ]οτδοὰ 
1μοτὰ τότ ὀσχοϊυβί ον θηϊσγιδίοα, Οοεδοὺ ἰ8 οὗ 186 
ορίἰπίοῃ, παι ἐπ 6 ὑτϊηςῖραὶ, (86 Ργάδομυγηδίίηρ ᾿πουρ νι 
ὙΠ Μαιπον, ττδϑ ἴμ6 οὔτι οὗ ΡυὉ]ῖς ἰσδοθοῦ ; “ δᾶ 
Βοῆσα ἴδ ἰ8 {πὴ 8}} ἰὴ6 ΔΡρΡδδύδῃσοβθ οὗ ον [οτὰ, 
ἩΙΟἢ πογο οπ͵ογοὰ ὈΥ αἰδογοηϊ ρδγ 68, τὸ οταἰ ἐρὰ.᾽" 
Βυὶ ΜαλιΠο τορουὶβ οὐθ ΔῈ δρροδᾶγδαηοο οὗ Φεβὺβ 
Ὁπίο ἴΠ6 ποιηθῦ, [{ Μδι ΠΟΥ ὮΘΓΟ ΓΘΟΟΓΒ (88 ογ- 
Ἰδοῦ ᾿ιἰπη56}} δἀτἶ18) ἴἢ.6 Β8Ππ|6 τηϑοϑῖηρ οὗ 6βυ8 1} 
1.6 ἀἰβοῖρ] 68. τ ΐ ἢ 18. τηοπιϊοηοα ὈΥ ῥ'δαυϊ, 1 ΟΟΥ. ΧΥ. 
6, ἰὲ 0] τ 8 (δαὶ {πὸ [μοτὰ ΗΒ  Γ Βοτγαὰ σοτητηϊ οὰ Ηΐβ 
ἔοττηδὶ ἰηβιϊ αἰ ῃ 8 δηα σομ τ 85] ΟῊ5 ἰὼ ἱμ6 τὮΟ]6 δ8- 
ΒοΙὈ]οἀ ΟΠυτοῖ, πὴ (πΠ6 ΑΡροβίθϑ δ Ὧδγ ποδὰ, ᾿υϑὶ 
88 Ηο δἱ α ᾿δίενγ ἀδία ρουγτοὰ ουἱ Η]8 ρί τὴ ὕροῖ {86 
ὙΓ016 ΔΑΒο Ὁ] 0 ΟὨυγοῦ, πὰ ἔτγοτα {}|18, ἰΠ 6, γὸ 
ΔΡζυο, ἰδῇ, δοοογαϊηρ ἰὸ ἴπ6 αν οὗ Ομ τῖβι, (ἢ 6 Δρο8- 
[011]. οἶος δπὰ 186 ΟΠΌΓΟΝ ἃγὸ ποὶ ἵὑνπὸ αἰνίἀοα 860- 
μα. ἴῃ ἰΠ6 σοτημπιϊβϑίοῃ ἰο ἰθδοῦ δηὰ ἴο Ὀδρίζο, 
186 ΔρΟΒίΟΙ οΑ] σογασηυηΐν ἰ8 ὁπ6, ἃ υηϊ(οα ἀροβίοϊαΐθ, 
ἱπυοϊνίησ [6 ΟἸυτοῖ, ογ, 8 απἰϊοὰ ΟΒυτοῖ, ἱποϊυϊίηρ 
1π6 Αροβίϊοβ, [Ι͂ἡ τ8}8 ὉΜΪΓΥ 6 ΤΩΔΥ͂ πα 168 1080} 
τοδὶ τ86 αἰδιϊηοιίοι, Ὀοίοθα 186 Ἰοδοῦ δὰ {μ6 16, 
γ ΒΟ ΘΟΙΏ6Β ΟἿ ἰΏ ἃ ΙΏΟΓῈ Ῥοβίτγο ἯΔΥ ἴῃ ἰμ6 6ῃ- 
{τυδβίπγοηὶ τὸ ἰὄδ6 ΑΡοΒβί] 68. οὗ (86 οβὲοΐα] Κογβ (Μαίι. 
χυΐ. 19; χυΐὶ. 18; Φομῃ χσχ. 21). Βυὶ (δαὶ 8. δὴ 
οΥζδηὶς οοπίγαβι, αιβίησ τοτω, δηὰ οομαϊἰοηθα ὉΥ͂, 
πὸ Ὁμ ΠΥ οὗ [Π6 ἀροβίο]ο δοτημησπῖοη (1 Οὐγ. νυ. 4). 

8. Τα ἀδοϊδτγαϊίοι οὗ ΟἸγίβὲ : “" ΑἹ] ροόνγογ," οἷς. 
δηὰ Ηἶβ οοπιηπιδη ἴο ὈαρὶΐΖα ἰηΐο (86 πδπιθ οὗἁὨ (ῃ6 
Ἑαΐποτ, δπὰ οὗ τ186 ὅοῃ, οἷο., 88 α]80Ὸ {6 ἔδοὶ (αὶ Ηδ 
γοοοῖϊνοα ἴ1η6 δαοχίηρ ποιηδρα οὐ Ηἱβ ἀἰβοίρ]65, ΒΒΟΝ 
οἰοδυὶν ἰθὺ Ηδ ρῥγοϑοπίοα Ηϊτβοὶῆ, ποὺ ΟὨΪΥ ἴῃ ἰἢ6 
ΤΩΔ] ΒΕ οὗ ΗΪ8 οχαϊ θὰ δυτηδηΐν, Ὀὰΐ α͵8ὸ ἴῃ ἰμ6 
Ὀυσίη68588 οὗἩ ΗΪ5 ἀϊνίηἶγ. [ἢ (06 ποτὰϑ : “͵8 σίνθῃ 
υπίο Μο,᾽" (πογο ἷβ, υπαουμ ραν, οὐ ρμδβὶβ Ἰδϊὰ ὉΡΟΩ 
ΗΐΪβ8 τηραϊαἰοτίδὶ το δ οβῃΐρ, π ΐοῦ 15 ἐγοαυγ 1108- 
ἰγαίθα Ὁ {π6 ΑΡροβίὶο (1 ον. χν. 28: Ερῆῃ. ἱ, 20: 
ῬῺ]]. 11, 9 4); Ὀυϊ, δὖ [86 βαᾶτη6 {ἴπη6, τῖτἢ Θαῦλὶ ἀϊ8- 
ποθ οββ 18. {π6 λοηιοοιδία (οΥ 60-648}}}Υγ} οὗ ΟἸτῖδὶ 
σι [86 ΕΑΙΠΟΓ δηά (86 ΗΟΙΪΥ βρίτιὶ Ἔχρυθββοὰ ἴῃ ἐπ6 
δΒοοοῃὰ πϑηθ οὗ ἴμ6 Ὀδριθπ)8) ἕοσιυϊδ. ἴὕπᾶον 1.6 
ΟΙὰ ΘΟΟΠΟΙΑΥ͂, ἰδ6 Ργοἀοταϊπδηὶ γοξοσθηοθ ἰῃ 811 {π6 
αἰνίπα ρουθγησηθηΐ δ8 ἰὸ ἴπ6 ρ)]ογ βοδιίίοῃ οὗ ἐπ 
ἘΔΙΠΟΥ ἢ ὑπάθῦ 1Π6 ὩΘῊῪ ΘΟΟΒΟΙΩΥ͂, ἰ0 [παῖ οὗἩ ἴΠ6 ϑΐοῃ ; 
ὙΠῚ16, ἰὰ ἴῃ6 Βηδὶ οοταρ!ρύομ, {πΠ6 Εδίβοῦ 8}}8}} Ὀ6 
αἰοτ πο πῃ [86 βοῃ ἰῃ 186 φἰοτ βοδίίοι οὗ ἰὰς ΗΟΪΥ 
δ ρί τῖϊ, 
᾿ 4. Τὺ '8 τηδηϊίοεβὺ μὲς ἰμ6 ἰππράοπι τοι ΟἸ γι 

ἤΘΓα ἀδβοῦῖ 68 ἰβ ποὺ ΟὨΪΥ ἃ γεσπμηι ργαζία, Ὀὰὶ αἰβὸ 
ἃ Κίπραοιῃ οὗ ΡΟΤΘΓ, δηὰ ἃ Κίηράοτῃ οὗἉ ροτγ ; ὑπαὶ ἰΐ 
ἀοαβ ποῖ τηδηϊοβὺ ἰ(861}7 858 ἴἤγοο αἰϑιϊποὶ Κίμράοπιβ, 
Ὀυΐ 186 Ροπον ποι ΗΘ τηδηϊ οβίβ 18 Β Θοσυϊθηῦ ἴὸ 
δ ἱπίογοθὶβ οὗ 1π6 κἰησάοτῃ οὗ ρστϑοθ, δῃὰ ἴΠ6 Ἰάηρ- 
ἄοπι οὗ στο β'πᾶβ Σἰϊ8 οπὰ δηὰ οοιαριοίΐοι ἰῃ 186 
ΕπΕὐῦι οἵ δΊοΣυ (ϑε6 ἰμ8 δυϊμοτβ }οδίἐυς Ζοσηια- 

ὅ, Τμδῦὺ 189 ΑἸΑΡαρΡ δὶ. Βρρϑδὶ ἴος ἱμοὶγ Υἱϑμϊβ 

πίιθοαὶ βυβοίοηϊ τοϑβοη ἰὼ του. 19, ἢδϑ᾽ Ὀθδ οἶδα 
ΘὨουρΡ ρΡοϊηϊοὰ ουὐ (866 (ὴ6 δίσεσ. δοέεε). Βαϊ, προῦ 
186 οἶον ᾿δηά, ἰξ ἰβ οἰ δα ἢν ὑτοδα ἴῃ μαθητεύ. 
σατε, ὑπαὶ ῬΟΓΒΟΏΒ δῖα ἰο 6 ἱπαυσοὰ ἰο Ὀ6 Ὀαρῦχεοα 
ὉΥ͂ 186 υ86 οὗ βοΟΒρ6] 68:5, ποῖ ΌὈΥ ἔοσοϊ Ὁ] 6 δοῆγεν- 
δβίοη,---Γὸ ποῖ ἴο Ὀ6 τηδάδ οδίθο υτη 6 ὴ8 ὈΥ͂ ΘΟΙρυὶ 
δἷοῃ : διηὰ δ]βο, ἰῃδὶ Ὀδρίίσσω οδπ Ἀὰ δατϊτηϊηϊβιογοὰ ἴὸ 
οὨΣ] ἀγθ τοδὶ] ΟὨΥ Ἐρου ἐδ6 ρστουῃά οὗ ἃ ἔττι]ν Ομ τῖε- 
(ἰδῃ ἔδυΐϊυ, ον δὶ Ἰθδδὶ οὗ ἃ ροῦ-Ῥδγθῃιβηδρ (οροῦϑβοι- 
ΔΕ ΪΡ) τ ΒΙΟΣ Τοργ θα 8 ΒΡ ΓΙ [ΔΠῚῪ βὰς ἢ 8 ἔδσαγ. Οκ 
(Π6 Ὀαρίΐδιλ οὗ σἱϊάγου, δοηδυϊὶ Ἧ. Ηοδιηδμη : 
ἀρ λιεεα δεν Ταιγε ἐπα Ἡδαεγίαζε,; ΟἸἸτηλμ᾿ 
ν᾽ Βειοαπαϊίγιες δαί ἐε πιὰ ἀεΥἦ Τσμζε Ῥῖτδδθ 
δυγν, 1847; [Π6 πτιτηρβ οὗ ΜΑΈΤΈΝΒΕΝ, ΕΌΡΣΣΒΑΟΗ, 
εἰς. [ὉομΡ. δ͵8βο, οὰ ἰδ ρωο- Βαρβι βἰας οἵ 186 
παυσβίίΐοη : Ρ. ϑσβανρ: Ἡϊδίονυ οὐ ἐλε ΔΑ Ροείοἰὶς (λωτγελ, 
Νεον Υοῦκ οα., 18δ8, ὃ 142, 148, ρΡῃ. δ69--ξδ]; 
Ῥ, ΞΟΒΑΤΕ: Ηϊείονυ ο7 ἰλε Ολνδαπ Ολωγεὺ οὗ ἰδὲ 
γε Τλγοο Οεπίωγῖεδ, Ν ον ὝΟΥΝ, 1859, ᾿. 192 Εξ: 
Ὗ. γα, (Ερίἰβοορα)δη): 7Ὺε Ηἱἰείοτν ο77 7 7απί 
Βαρέΐεηι, 38ὰ εἀ., Οχίοτά, 1844, 4 το]β. : Ἄλνυσει, 
Μιιπκ (Ρτοβογίοσὶδη): Ζπ απί Βαρέδηι δενὶρίμταὶ 
απὰ Κεαροπαδῖε, οἰς., Ῥ)Δά,, 1840: ὙΥ, Ναβὺ (Με. 

Βεὶηρ δὴ Αὐρεπαϊσ ἰὼ 
αοκρεὶ οὗ Μαιϊίμεν, Νοὸν Ὑοτκ, 1860, δηὰ αἶδο 
Βαρδγδαίϑὶυ ὑτγίπιοὰ ὉῪῚ (86 πὰ. Β[0]6 [Γπΐἴοῃ͵ Νὲν 
Υοσκ, 186].--Ρ, 5.] 

6. 15 (ἐιο0)ὴ ἐδλδ παπι6.----ΑΒ Ἧ6 ΒΔῊ Ὀαίοτε, ἴδε 
ΠΔΠῚ6 8 ἠοὶ ἴπΠ6 ΘΕ 86 0)06 ἰἰδοὶζ, Ὀαὶ ὑἰ86 Ἔχργοαδδίοῃ, (89 
τηδηἰ οβίδιίίοη οὗ 86 οὔβϑῆσα, διῃοηρ πο86 οὗ σοὺ δ 
ἐη ο  ]Πἐσοηὶ σΤοδίυγοα ὙΠῸ Ὡδιὴδ ἴΠ6 πδῖῦθθ. ἣοὺ ἴδδη, 
Ιπ (ἰμἴ0) [88 παιὴθ (εἰς τὸ ὄνομα) οἵ [16 Ττίυπ, δἰρτιί- 
ἢδεδβ: 1. ΤΉΘ σγομπαᾶ ; (α) οδ)εοῦνοϊν : δοοογϊησ ἴὸ 
ΗΪ8 τονοϊδιΐοι, υπᾶὰον ΗΪΒ δυϊ που, ὈΥ τοδδου οὗ ΗΒ 
οοϊπχηδιά, δηὰ ΔΟΤΘΟΘΌΪ ἰο Ηΐ5 ἱπβι τατος ; (δ) δαῦ- 
ἠοσε νοῦ : ρου ἴδ6 οοπζδβδίοῃ οὗ [818 παπιθ. 2. ΤΒἊ 
γιθαηδ; (α) οὈ͵οσίνοϊυ : ἱπίο (86 τονοϊδιίοῃ οἵ ΗΪ8 
ὨΔΙῺΘ 88 ἴῃ6 Βρίγίπ|8] οἰοτηθηῖ : (6) δα θ) οι νον : [ῸΣ 
ἴδ6 τουοϊδώοη οὐἩ ΗΒ Ὡδιηθ ἱπ ἴΠ6 δοί] οοῃ ρβδίαι. 
8. ΤΏ οὐ7εοί,; (α) οὈ͵οοιἑνε!Υ : [ογ (86 δ]ου δοδίοδ 
οὗ [86 Ττίυπα πᾶσοθ ἱπ [86 δυδ]οοὶ ὈδρΕΖοά ; (ὁ) εὐὖ- 

ἰδσιίνο! Υ : ἔος (86 Βαρρίμοββ" οἵ ἴ!:ς Ὀαριἰζοὰ ἴῃ 186 
Ττίυμο παῖθθ. ΑἹ] [86 εἰρη βοδιϊοηβ ἂσὸ οοτη υἱποὰ ἴα, 
διὰ οσργοββοὰ ὮΥ εἰς τὸ ὄνομα. Οδηδοὴ δαγθ: “Τὸ 
ἀο βοιμοιίηρ ἰὰ ἰ86 πδτὴθ οὗ (ο(, τηθϑπ:8, ποὶ ΟὨΪΥ: 
μ Ηἱΐ εοπιπιέδείον, Ὀὰὶ ἰ0 ἀο ἴΐ ἴῃ ΒΓ, ἃ ΤὨΒΏΠΕ 

(δαὶ ἰ86 γόοτοῦ διὰ Ὀεΐῃρ οὗ Οοἀ Ηϊπιδοὶ ἢ 684}} δρ- 
ῬΘΔΓ δ πουκίηρ ἰπ [86 ἰγαηβδοίίοῃ. Τὰ: ἴὸ ὈΪεβ8 
ἰπ (86 πδιρα οὗ 1π6 [οσὰ (9 ὅδι. υἱ. 18; ΓΒ. Ἵσσχίχ. 
8): ἴο δάὐυγθ ὁπ ἰπ {86 πδῖηδ οὗἩἁ (6 Ιογὰ (1 Κίῃρβ 
χχὶϊ, 16); ἴο δσΌτΒα ὁ06 (2 Κίῃρθ ᾿ἰ. 24); ρους δἱὶ, 
[0 ῬΓΆΥ͂ ἴῃ Ψ6808᾽ Ὡδίησ (οδπ χνΐ. 38." Τῇ.Ὲ ρέσβοῦ 
Ὀαριἰχοὰ ἴ8, δοοογαϊηρῖν, “ ΓῪ οοτηταϊ [6 ἀπίο ἰδὲ 

Ἐδίδον, [86 ὅόοῃ, δῃὰ ἱμῈ Ηοὶγ βρί τϊ---οοπδοογαιοὰ 

Φ [Τὰ Θουτηδῃ: σμν Βεδοϊἐρωησ, πΆΟ πιὸ ἙΔΙ Ὁ. εὐ 108 
τοϊδιθηάοτδ: ἐὸ δοαΐ, Δ8 1 Βεδοϊέριπσ ποτὸ [86 βλῖπθ δὶ 
Ῥογοϊοσοίωπρο! Το οὐ͵εοεϊίτο οηὰ οὗ Ὀαρί 5πὶ (απ εν παν 

5 186 δίογυ οὐ Οοά, [9 δ) θεν πὰ 186 Βαρρίθεξο 
δαϊ γοϊΐοη οἵ ἴ8.:6 ὑούδοπδ ὈδῃιΖοὶ ὈΤ ΠΕΡΜΙΒΕΙ ἀδεῖη ἰπἴς 

ἔδο οὐπηιππίου πἢ Οοή. ΤῸ Ἢ οαἰπιϊπδίυῦ Οαἰθοδίστι 
δου ρίηοδ ἴδ ἔπο ἴῃ 106 ἢτοϊ φυοδίίοη: " Βαϊ [59. 189 εἰμεί 

τὴς Υ͂ ΤΩΔῺ Τὸ βἰοΥἹγ Θοὰ ἀπά ἴο Φη]οΥ Ηΐπὶ ζυγογεῖ. -- 
. Β. 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥΤ,ΙΙ͂. 16-20. 56] 

Ιη86 ΟΥ̓ΘΓ ἰ0 Ἔσρογίθηρα [86 Ὀ]οβϑίηρ, (ἢ 6 τορι ΐη 
δηὰ βαποι γίησ ᾿ηθυδησοβ, οὗἨ οδοῦ οὗ {86 ἴμτοο Ῥοῖ- 
ΔΟΏΒ: ἤΘΏΘΘ, 4͵8ο, 86 8 οὐδ πδιηθὰ ὈΥ̓͂ {π6 Πδτη6 οὗ 
106 [υοτὰ ([84. ΧΙ Νΐ. 7; χὰ, 19; Φεγ. χυ. 16). 

Βαρ ΐβυη ἰ8, δ οὺ ἴΠ6 ΔΠΑΙΟΨΥ οὗἉ [86 οἰγουπχοϊδίοῃ, 
ἃ οογδϑηδαϊ ἰγαηβδοίΐοῃ, ΤΟΓΘ ῬΑΓ ΓΙ ΟΟ] ΓΙ 186 ἀφαϊΐοα- 
ον οονθηδηὶ ἰγδηβδοιίοη, [ἢ βδογατηθηὶ οὐ γορθῃθ- 
ταϊΐοῃ, ἴὸ πιϊο ἴῃ6 Τ,οΣΓἀ ΒΒ ΕΌΡΡΕΟΓ ΘΟΓΓΕΒΡΟΠΩ͂Β, ἃ8 
116 οοπιρίεἰεα σογοπδηὶ δοῖ, 88 ὑπ 6 Βαοσδιηθηῦ οὗ 88Π0- 
εἰβοαιοη. Βαριίϑτῃ τοργοβοηὶβ {πὸ δὲέγίλ, [Π6 ΒαρροΣ 

- 86 ως γιαπεγεδίαξίοπ οὗ ΟἸ γι δηϊΐγ. Οὐπδίἀογρὰ 
ἴῃ ἰδ Ἰίρμῖ, Βοόνανον, πὸ τηυϑὲ Ὀτίηρ οὐὐ ῥγογαϊηθηΐς- 
Ἰγ 1π686 ἴὮγοα ροΐαίϑ: (1) αοἀ ἴῃ 1818 οονθηδηΐ ἴδ 118 
δυίμον, πο ᾿ηυ 65, ΤΘΟΟΏΟΙ]68, ἰαγ8 ἀνα ΘΟ ΠΟΙ, 
δηᾶ {δὲ 41} [86 γον8 δῃ ρΡοΓΙΌΣΙ Δ ΠΟ6Β Οὗ ΓΘ 8Γ6 ἴὸ 
τοδὶ ρου ΟΟα ΒΒ ῥγοχηΐβοϑ. (2) ΤῊ ργοπιῖβ68 οὗ αοὰ 
ΔΙῸ ὈΓΟΙἾ868 δη ΔβϑΌγαηο68 οὗ [86 Εδίδοτ, (πὸ ϑοη, 
δηὰ [86 ΗοΙΥ ϑρὶ γι, ἰῃὰ πίοι (06 ρῬογβοῦ ἃ] ΒΔΙΒον, [Π6 
ὅοπ, δπὰ 86 ΗοΪγ ϑρίτγίϊ, βρϑοΐδ!  ζίησ δὰ ἱπαἰν] 8]- 
ἰζίπσ ἴῃ αο8ρο6], τη κ68 ΗΪπιβο] ἢ οὐοσῦ, πὶῖῃ 4}} Ηΐ8 
οὕ ρΘου αν μι, ἴο οδοῦ ἱπαϊν ἀπ] Βα) οὶ οὗἉ ὈΔΡ- 
εἶθιαι : ἰῃ6 ῬΑίμοῦ, πὶ {πὸ Ὀϊοδβϑίηρ οὗ ογοδίίοῃ δθὰ 
Το οῃοσϑίίοη ; ἴ[86 ὅθι, πὶ ἰΠ6 Ὀϊοβϑίηρ οὗ ἢἰβίουυ, 
ἃ. ὁ. οὗἩ βαϊναίίοη ; [86 ΗοΙΥ Κὅριγίῖ, πιὰ 186 Ὁ] 5! πηρ 
οἵ Ηΐβ 116 δηὰ οἵ (6 (οπέγ6) Ουσοῦ, ΤΠ 8 ῥγοτηΐβ 
οοπίδί 5 ἴπ6 ἀβϑυγαῃοο οὗ 86 Ῥδίθγηδὶ ρυδγα 5} 0 
δηὰ Ὀ]αβδίηρ οὗἩ αοά, οὗἩ (6 στϑοθ δηὰ ποτὶ οὗ ΟἩ γί ϑι, 
οὗ 116 σοπβοϊαἰίοη, ΣΠΠυγηϊπδιοι, δμὰ αἰγοοίΐοη οὗ ἐῃ6 
Ἡοὶν ϑρὶγιι. Βαὶ 811 ὑμ18 πάν [6 οοπαϊἴου οὗἁὨ {Π6 
ΒῸ] 6 οὐ Β ΟἹ ῬΟΥΒΟΏΔΙ Δρρτοργίδιζοῃ δῃὰ Δρῃ] δ 1ο 1. 
(8) Απὰ ἰῃ δοοογάδηορα τ {Π]8, τ ταυδὶ αἰγθοὶ δἷ- 
τοπεϊοι ἴο ἴ86 γον ργοϑοηϊθα ἴὸ ἐπὸ Εδίμοσ, ἰμ6. ὅοῃ, 
δὰ 186 ϑρίὶτγιί, [πὶ 186 6486 οὗ οὨϊ]άγοη, (8.686 ΥΟῪΒ 
ΔΙῸ τη866 ὈΥ̓͂ Ρατοῃΐβ ΟΣ βοῦ- δ γοη 8 (ΒρΡΟΏΞΟΓΒ) ; δῃά 
ἩὮΘΓΟ ἴΠ686 συδλγηδηΐθοϑ ΔΓ ΘΠ ΓΟΙΥ πϑηϊίηρ, ἰλ6Γ6 ἰ8 
(86 ᾿ἰμαΐν οὗ Ο τ βυδη ᾿ἰπέδλης Ὀδρί9πι. 

ἢ. 75 ἰδ παπιο ο7 ἐδλο  αΐλον, απὰ οΥ ἰλε δοπ, απὰ 
. Οὗ ἐλε Ἡοῖν ϑρίγὶ.---ἰς ΤῊ 8 6 5 6 οὨϊοῦ ργοοῦ 

ΟΥ̓ 186 ἀοοίγίηθ οὗὨἉ 80 Ττϊηἰγ. (1) ΤΊΏ686 ἴὮγοα τηυδὶ 
Ὀ6 Βυ δ] 6οἰβ ἀἰϑύίπος ἔγοτα 906 δηοίμον, δῃὰ γα ρδγ- 
ΒΟΙΒ, ΘβρΘΟΙ ΑΙ Ὀδοδυβα τὸ ὄνομα 8 ΠΟΥ  ἷῃ [86 6ῃ- 
εἶν Βί]ς υϑοὰ οὗ αδείγαοσίϊδ, οὗ 4υ8}1{165, θὰ ΟὨΪΥ οὗ 
ἴσιο ροσβοῦϑ. (2) ΤΏΘΥ τηυβὶ Ὀ6 δαυδὶ, ΘΟΠΒΘΟΙΘΏΓΥ 
αἰνίπθ Ῥουϑοῦϑ, Ὀδοδυδο {ΠΟΥ͂ ἀγα ῥἰδοοὰ ὑὕροῦ δὴ 
Δαυδ τ, δηαὰ Ὀθοδυδθ || γούθγοησα 18 οἰδί πηρὰ [ῸΓ 
οδοῦ. Εγσδῃ Ψυ] δὴ 186 Αροβίδίθ δοκηοπὶοάσθοα [6 
ἴογοθ οὗ 1818 ραββδρθ, δηα δοουβοὰ {πῃ 6 ΟἿ γἰβεϊδ 8 οὗ 
υοΐπρ Ροϊ γι μοὶβι8.᾽" 8Ξ0. Ηφυῦθηον. ΤῊΐβ ἰδαηὶ ἰβ8 ἴο 
6 δυοϊἀθὰ ὉΥ ΟΡ βου, πῸ ἔάγῸΥ ἰὼ {86 νυρὰν 
οοποορίίου οὗἨ ἴῃγοϑο ἀϊβιίμοι Ὀϊνίηθ ὈθὶηρΒ δῃὰ ἱηὰϊ- 
γι ἀυδ]8, ἀμ ὈΥ ποϊάϊηρ ἰαϑὲ ἴὸ ἰἤγθθ ρδγβοῦδὶ ἀΪ8- 
ἐὑποιίοῃϑ ἰῃ 16 οὔθ αἰνίηθ Ὀεΐηρ. ΕῸΓ τότ οχϑοῖ 
ἀοί4}}8, δες (6 ΤΟΥ 8. ὉΡΟῺ βυβίοιηδλίϊ ἱποοϊ συ. 6 
πουϊὰ ΟἿΪΥ Δα, ἰμαὺὶ (6 ἀοοίσίο οὗ [6 ΤΎΪΙΥ 18. ἴο 
6 τοβαγοα 848 89 ἔιπάδιροηίδὶ, ἐλεοϊοσίοαϊ ἀοοὶτὶ 6 
οὗ ΟἸ τ ϑἰδηΐίγ, ἴο τ οἢ 1π6 δοΐσγίοϊοσίοαἱ ἀοοίγί 65 
οἵ εἰδοϊίοη, οὗ ἰ86 δἰοποπχρηΐ, δηὰ {1.6 ΟἸΒΌΓΟΙ οοΥρο- 

πᾶ. : 
ὕὰ ει βῃουϊὰ Ὀ6 δἀάἀοά, ἐμαὶ [86 ἀοοιϊτίπα οὗ [6 Ττίῃ- 
ἿΥ ποῦ τοϑί, ὈΥ̓͂ ΔΏΥ ΙΩ6ΆΏ8, ΤΔΘΓΟΙΥ͂ ΟἹ ἰμ6 Ὁ 
ἀἰοία ρῬγοδαπέϊα πὨϊοὶ ἰοβοῖ ἰὺ αἰ ΓΘΟΙΪΥ δηὰ οχργαβϑὶνυ, 
48 ἴ.)6 ὈδΔρι 5118] ἔοττη]α, [86 δροϑίο!ς Ὀομοαϊοϊίοη, 
ἃ Οον. χἱϊὶ. 18, δηὰ (86 ἀουδιι} ραθϑαρα οἱ {16 [ὮΓΘ6 
ὙΓΓΓΠ65868 ἴῃ Ἀρανοη, 1 Φολη ν. 7 (οοταρ. 68:4 68 Μαίὶ, 
ϊ, 16, 17; 1 Ροῖ. ὦ 2; Εν. ἱ, 4, ὅ), Ὀὰϊ 81}}} ποτ 
ΟἹ ἔλοϊβ, ὁπ ἴπ6 ὙΠ0]6 ϑογίρίατο τονοϊδώοι οὗ ἀοὰ ἃ8 
Ἑδίδον, ὅοη, δὰ ΗΟΪΥ ϑρὶτῖῦ ἴῃ ἐΠ6 ἰῃγθο στοδὺ ΓΘ 
οὗ οτοδίοη, τοἀοτηροτ, δηἃ βαποιβοαϊΐου. ΕΤΟμὰ 
116 Τυϊηὶγ οὗὨ τονοϊδιίοιι (ωοοποιηΐςαὶ ΤΉΠΙ) Ὑ6 
78ὺγ ἱπῆδν 80 ΤΎΪΗΙΥ οὗἁἨ δβϑϑῆοθ (οπἰοϊορίοαὶ Ττίη- 
1.7), δίποα αοα γονϑαὶβ ΗΪπιβοὶῇ 88 Ηδ δοίυδ}}γ 8, δπὰ 
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Ββίῃοθ {π6γθ οδϑῃ δ6 Π0 σοί γδαϊοϊΐοη Ὀοίθθῃ ΗΒ οἶνον 
ΔΟΙΟΡ δηὰ Ηἰβ ποῦκϑ. Μοσθοῦογ, ΟΥ̓ΟΤΥ ΟΠ6 οὗὨ (δα 
ΤΆΒΕΥ ῬΆ5ΒΘΡῸΒ ὙΓΙΟὮ ΒΟΡΑΓΣΔΙΘΙΥ ἰοδοὶ οἰἴμοῦ ἴῃ 6 ἀϊνίη- 
ἰγ οὗἩ οὔν βανίουγ, οὐ ἴΠ|ὸ αἰν ν οὗ [80 ΗΟΙΥῪ Βρί τ, 
νἱοπθὰ ἴῃ οοπηθοίου 1} {1ὸ δυπάἀδιαθηίδὶ βοσίρίαγο 
ἀοοίτῖῃ οὗἨ 6 ὑῃ1Υ οὗ ἴ[86 Οοαποδα, ῥγουθϑ, ἱπάϊ- 
ΤΘΟΙΪΥ, δἰδβὸ ἴ[}6 ἀοοίγίηδ οὗ {πὸ ποὶν Ττϊημγ. Ηδησδα 
γοι οὐδπηοὶ ἀΘΩΥ͂ [818 ἔπ ἀατηρηΐαὶ ἀοοίτπο πὶϊμουὶ 
οἰ μοσ τυπηΐηρ ἰηἴο Τιὶ μοΐβσα, οσ ἰηο Ποίϑια, πὶϊμους 
ἀοβίτογίης οἶμον (Π 6 ἀϊνίπα υηὶίν, οὐ ἴπ6 αἰνίηἱν οὗἁ 
Ομ γίβῦ δῃὰ {86 ΗΟΙΥ ϑρίτηι, ἀπὰ ἱμογθΌΥ ἀηἀοττηΐη- 
ἵηρ ἴδ. π|1010 πογὶς οὗἩ γϑαοιηρίίοη δηαὰ βδῃοιῆσα- 
τἴοη.---. 5.] 

8. 7πεἰιμίοπ ὁ ἐλ Ολιτολ.--- ἢ (ἷθ᾽ ἀροϑ- 
[0116 οοτητηϊββίοη, δηὰ πὶ (Π6 ἰηβαϊαϊίοι οὗἨ ὈδΡ- 
ἔἴβιη, πιο μὰ Ὀδοη Ῥγχοοοᾶάδα ὈΥ δαὶ οὗ ἴῃ6 ϑαρ- 
ῬΘΓ δηᾶ οὗ (86 τηϊηϊϑίθγὶαὶ οὔἕοθ, δηὰ ὈΥ͂ {6 ῥγοβϑη- 
ἰδίου οὗ [86 “Κογβ,᾽ (86 ἰηδβιϊυἱΐο οὗ [86 ΟΠυτοὶ . 
8 βη8ῃ6α, ἃ5 τορᾶγβ ΠΟΡ δἱοωθηῖβ. ΤῊ σδὴ Ὀ8 
ἀουδιοα οηἱγ, πο τὸ ἰρθοτα ἰδδὺ {Π6 6ββθῆοα οἵ 
ἴη6 ΟἸ τ βιΐδῃ ΟὨυγο ΘΟὨΒ᾽8(8 ἴῃ ἴΠ6 σοτηχημπηΐοὴ οἵ 
[Π6 ποτὰ δῃᾷ ἰδ6 Βδογδιηθηὶβ οὗ Ομ γίβι, [δι ἴῃη6 ποτὰ 
Ο8118 1ἴπ6 ΟἸΌτΟΣ ἰπῖο θείῃ, (μὲ Ὀαριίϑτα 8. (Π9 
ἴουπάαίίοι, δηὰ ἰὴ 6 ΟΟΤΩΙ ΠΟΙ ἰῃ ἃ ΙΏΟΓ6 8βρθοοΐδὶ 
86Ώ86 8 ἴα τηλη  οβίδίίοη, οὗ (86 συγ. Το ἀουνὲ 
ποῖον ΟἸγϑὶ Η 561 Τοαπά δα ἢ ΟΒατοῖ, οτὶρίηδῦ- 
οἃ σῖ ἰΠο86 πῆο βουρὰῦ {Π6 πδίαγο οὗἩ {86 ΟΒυτοῖῦ 
ἴῃ Ἀ6Ρ ΡΟΪΪΟΥ͂, ΟΥ ΘΧ(ΘΓΏΔΙ Βθοοΐ8] ογρδηϊζδίοη δηά 
Ομ οι ; 88, 6. 5.) ἢ. Η. Βὄμτηθγ, α, 7. ΡΙδπῖς 
(Οεεεολίολίο (εν ολγιδιολεη Ο᾽εδοίἰδολα  δυεν αδδώπ, 
ἱ. Ρ. 17. ὙΜῺ πηδύ ποίϊοθ ἴῃ ραβϑίηρ, ἰμαὺ (6 ζΌΣΙΩΒ. 
οὗ Βαδυτβ “ Τ᾽ δίπιοίεη Ηγροίλεδβε᾽" ἅγὸ ἴο Ὀ6 ἔουπὰ 
Ῥ. 9. ἴῃ (Πϊ8 θοοΚ). ΤῊ Θυδηρο] 8] ὨἸΒίΟΥΥ ΘΔ Π 68 
8 ἰμαὶ 186 ᾿πδιϊιαςοπ οὗὨἩ [86 ΟΠ τΟἢ ἄγοβο γϑι χσταά- 
ὍΔ, (αὶ ἴ86 ἰπβυ οι 88 δηπουποοᾶ δηὰ ῥγο- 
Ραγϑὰ ἴον ἰὴ τπ6 πογτὰ ἐκκλησία, δαϊ!. χνὶ, 18; τ88 
ἀοϑοϊάορα Ὀγ (6 ἴδοϊ οὗ ΟἸγίβιβ ἀθαῖὶῃ δηἃ γοβυγτθο- 
ἰίοῃ : δηὰ οοπιρϊοὶρα, θη ἴἢ6 ϑρί τι νγὰ8 ρουγοά 
ουἱ δἱ Ῥοπίοοοϑθί. ΤὭρη ἰδ γ88 πὲ [06 Ογρϑῃΐδβηλ οὗ 
186 ΟΒυγοῦ, συ μῖο 86 [μοτὰ μδὰ στϑάυδ! ἔοστηοα, 
τοοοϊνοα {}16ὸ ᾳυϊοϊκοηΐηρ ϑρίτῖι, 

9, 7.λὲ γεειγγοοδοι αδ ἐδ6 Τογαδ 8 ἐχαϊίαξίοΉ.---- 
Βεσδυβο Μαιίμον δηὰ Φοθη ἀο ποὶ γϑοογὰ (86 δβ86θῇ- 
βίομ, δοῖλθ ἢδᾶνῦθ ἀγάνγῃ ΟΟΠΟΙ ΔΙ ΟΠ8 ἴγομ 18 81] 6 66 
δύνογβα ἰὸ {π6 ΤΘΔ] ΠΥ οὗὨ 186 δϑοοηβίοη. Τῆθβα ἀθ- 
ἀυοσίίοηϑ τοϑὺ Ὁροῦ ὑπο οββθη ΐα] οἴτοῦβ.Ό ΤῈ ἔγϑι 
ΘΟΙΤΟΤ ΘΟΠΟΘΙΏΒ ἐῃ6 ΟΠαγϑοῖοῦ οὐὁἨ ἴῃ 6 Θυδη 6 1108] πτὶῖ- 
ἴηρβ: [86 ΕὙΒΏρΟΙ 918 ἀγὸ Ποὶὰ ἴὸ μᾶῦθ Ὀθθη οἰ γο- 
ἴοίοσθ, το τοϊαϊο 4]1 ἐΠΥ͂ ΚΏΟΥ οὗ Φ68:8. Βαϊ τὸ 
αν δἰτοδὰῦ Βῆοτῃ ΠΟῪ δι ἸΠ6Υ βυγραβϑϑὰ (686 ἀθ- 
ΤΒη08 ; ἰμαὺ οδοῖὶ Ευδηρο δὶ νἱογοαὰ ἢὶἷβ τηδίθυἑδ]8, 
δηὰ διτδηρθα (μοι, ᾿Ἰηδυσπορὰ ὈΥ ἃ οοποοροῃ οὗ ἴ[Π6 
[μοτ δ ρΙΟΥΥ͂ ΡΘΟΌΑΡ 0 Ηἰτηβοὶῦ, ἀμ δοοογαάϊην ἰὸ 
0Π6 μἰαϑίίο, ἑᾳπἀδιηοηίαὶ ἰδοῦσι, Βυὶ ἔὰν ὈΘΙΟῪ ἃ 
ὈΓΟΡΕΟΣ δρργοοϊδοιῃ οὗἨ ἰ86 ἀοΒρ6}8 ἃ5 (818 ΟἸΤῸΣ 1168, 
ΘαΏ8}}ν ἔαν ὈΘΙΟ 8 ὕσορδῦ δρρτγοοϊδίίοῃ οὗὨ {Π6 γϑϑυτγ- 
τοοῦοι οὗ Ομ γίβι, ἰῃ 105 1}, οἴ ΓΔ] εἰ ζηϊἤοδησα, ἀο068 
1Π6 ΒΟΟΟΠα ΟΙΤῸΣ 116. βοχῃξ, ἰῃ δοσογάδῃσο ψ ἢ [ἢ 6 
Ἰονν Ὀο οὔ οὔτμα ΜΙἋα16 Αχζοβ, αν οοησοϊνοά (Π6 τοϑυγ- 
τοοϊοη ἰοὸ βανα ὈθΘῺ 8 ἰεϊηὰ οὗἉ δινακίησ, οὐ ἰμ8 1,ογὰ 8 
Ρϑεῖ, υμο 8 ἰδ ἴῃ (Π}8 ποῦ] βἰ ταῖν ἴο ὑπδὺ οἵ 1,8Δ28- 
ΤΌΒ, 80 1ἤῃδὺ ροββί ὈΪΥ Ηδ ταϊσηὶ πᾶνο ἀϊοα ἀραῖη. ΤΏΘΩ 
116 ἀβοθῃϑίοη σάπια ἷῃ, 88 [ἢ ΒοοοΟηᾶ, ΘΓ ΓΟΙΥ ΠΟ, 
δῃρὰ ἴῃ ἔδοῦ τηυοὶ στοδίον σαΐγβοὶο, δὰ ἀροϊ δα ἴῃ 
τοδίίοῦ θη, ἀπὰ ΟὨΪΥ {μο6η, ΤῊΪΒ ΤΥ 6 {86 ΥἱονῪ 
οὗ το κϑ οὗἩ {Π ΜίΔα]ο Αγμοβ, Ὀὰΐ 1ἰ ἰβ ηοὺ [816 ΥἱΟῪ 
οὗ 126 Αροβίοϊο Οδυγοῦ, οοογαΐηρ (0 ἴδ6 ἰτιι σοπ- 
οσορίοι, ἴ86 δϑοθηβίοιι 8 βϑβθῃ αν ἱπηρ]16ὰ ἴῃ (Π8 
τοϑυγγοοιίου, Βοίὰ ουὐθηΐβ δ σοι δϊηθα ἴῃ 18:6 ΟὯΘ 
ἔασι οὗ Ομ γῖϑὲ ΒΒ δχαϊδιίίοῃ. ΤὨ6 γαβϑυγγθσίοῃ ἰ8 (89 
τοοῦ δῃὰ 186 Ὀορὶπηΐηρ οὗ 186 δδοθηβίου ; [1.6 8806}. 



δ602 ΤῊΒ ΟΘΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΡΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΕΥ͂. 

εἷοῃ ἰδ ἴδ Ὀϊοδβοτὰ δηὰ οτοῦσπι οὗ πο τοδυττγοοίίζοη.  Ττδηβδρτιταίίοη ; ( 
Ηδσπος [86 Δροδίοϊο γι ἰπρθ ἰδίκο [ῃ6 Δβοθῃβίοῃ δ]- 
ὍΑΥ ἕν ρμτδηϊοὰ (Αοἰβ ἰϊ. 81, 88 ; Υ. 81; νυἱ!. δῦ ; 
Ἐρν. ἴ. 20: ἢ. 6; ἶν. 8; Ρμΐ!. ἰϊ. 6-10; 1. Τίπαι, 1. 
16: 1 Ρει. [}. 82). ΤΏ δϑοθη βίου 8 88 γϑ  } ῥτο- 
δυρροβοὰ ὉΥ Φοδῃ (νΐ. 62 : "' χχ. 17) πὰ Ὀγ Μαί(Π6 0 
Χχνὶ. ἸΗ ἴι 8. αἰδιϊ ΟῪ τοϊαϊοὰ ὉΥ Ματγὶς διά 
υὑκο. Τα Γοτὰ αἰά ποῖ τγοίαστι ἀραΐη δἴλον 118 το8- 

αττοοσίΐοη ἰηΐο (88. Ῥτγαβοηῖ [16 ; δηὰ γοῖ αυἱΐθ 885 ᾿1ὺ- 
ι16 ἀϊὰ Ηδ, 88 ἃ βἰτυρίὶθ, βρί για] ὀχ βίοῃοο, ϑηίοῦ Ἰηϊο 
16 ἀμϑοοὴ που, Ηδ 848 Ὀδοοῖὴθ {πγουρ [86 Γοθ- 
υττοσύοη, πιο Δ δί ἴΠ6 βϑίηθ ἰΐπλθ ἰγβηβίοτστηδ- 
(ἴοα, (86 ἄγδι γυϊθ οὗ 1.6 πον βρί τυ] ἢυταδῃ 118 
οἵ κἰοτβοὰ πυτηδηΐν ; Ὠοποα ἰ8 Ης πα Ῥτίμοο οἵ 186 

Ό]6 δηὰ 86 ἰην ϑ! 016 πον] 8, ποῦ πὰ Βοσγὸ {π6 
Ῥοϊπι οὗ υπΐοη (ΕΡΗ. ἱ. Ἵ Βαϊ (μ8 16, 88 
8 6ββθῃοα, ἰ8 (86. Βοδυθηϊν [6 ; δῃά, 88 ὕοὸᾷ 18 
ομδγδοίογ, ἰμΠ6 δῃίΐγαμοθ ἰηΐο ἐμαὶ οϑίδὺθ γὰ8 δοοογὰ- 

γ (16 Ὀορίπηίΐηρ οὗ ἰμ6 δϑοοηβίοῃ, Ὧ70 Ἵσδηποῖ 
ἰηἀοορά 580 (11 Κι Ἰκο), ἐμαὶ [86 φαγὶγ ΟμυγοΙ ἰάρῃ- 
υδοά ἰπ6 γοδυγγεσίίοῃ δηὰ [δ 6 δϑοθηβίοῃ ; οὔ, ἐμαὶ ἐδ 
Ἰαϊιον οοουγτοὰ ὑροπ ἴῃς γί ἀδὺ οὗ 1Π6 Γοβυστοοίοι ; 
ογ, τμδὶ ἔμογο 88 δ βισοδββίοῃ οὐὗἨ βδβοθῃβίομβ. Τ}6 
ΓΟΒυττοοίίοη ταῦ ῖϑ ἰ86 ΘὨιγδΏσΘ ἱπίο (ἢ 6 ΠΟΔΥΘΠΪΥ͂ 
δία!α ; ἰῃ6 ἀβοδηβίοῃ, ἱπίο ἰῃ6 ΠΕΔΥΘΏΪΥ ἀρῆεγα. ΤΙΣ 

106 δτϑί, (86 ΤυΔΏΠοΟΡ οὗ ΗΪ8 ἔοστηοῦ ἰηύδγοουτγδο τ [ἢ 
1} ἀϊδοίρ᾽68 οοδβδϑὰ, δηὰ νγἂβ γορἰδοθὰ ὈΥ Ηἰ8 τηΐγδο- 
ὉΪουΒ Δρροδγδῃσοβ; πιὰ ἰμ6 ἰΔ8ὲ, Ηΐβ8 υἱβδ Ὁ]6 ἰῃύθυ- 
δουγϑα τ} ἰμ6 ἀἰβοίρ]68 ρΌΠΟΓΑΙΥ οοδβϑά, ἴὸ γῖτο 
ἰδοὺ ἰο 16 βοπαΐηρ οὗ [π6 Ῥαγδοϊεῖβ, (86 Ηοὶγ ϑριγὶς, 

8 ἰὴ τϑᾶβϑοῃ ὙΠΥ͂ [86 ΔΔΟΘΏΒΙΟΩ ῥγοβοηίβθ ἃ βδὰ 
δἰὰθ 88 » }} 88 ἃ ἰοσίω!, θείῃ [86 ἀδραγίαγο οἵ ὅδδιιβ 
ἤγοια {πὸ δασίῃ. [ἐ ἰ8 Ὀοὶἢ αἀοοὐ ΕΥΔΥ͂ Δηα Εἰδϑίοσ, 
ΒΥ ἰξ 0 Οδυτοὶ οἵ ΟἸγῖβὲ ἰβ τηδυϊκοα ουὧἱξ δ ὈοΪἢ ἃ 
ΟΒυγοῖ οὗ [86 οτῸ88 δῃὰ ἃ Ομυτγοῦ οὗ [86 οἴΌππ, δπᾶ 
ΘὨΐΘΓΒ ὩΡΟῚ ἃ οουγβα Οὗ σομῆϊοι ποῖ Ἰαϑὶβ ἔγοσῃ 
Ῥοπίοοοδὶ ἰο ἔμ βεοοπὰ Αἀνθηὶ. ΟἸ γίβιβ αϑοθῃβίοῃ 
ἴω Δοσογαϊηρὶν Ἠΐ8β ῥγορον σίογ Ποαίίοτ, ἃ8 ἴ8:6 ταϑαγ- 
τοοιίίοη Ηἰβ ἐγαπεζογηιαίδοπ. Νονογίο 88, (86 ΠΥ 
οὗ (6 οχαϊἰδοῃ οἵ ΟἸ γίβὲ ργοὰοταϊηδίθθ (0 βυοῖ ἃ 
ἄεστεα ἴῃ (86 δροϑίο]ὶο νἱονν, ἐμαὶ [ἢ 6 ὅπ] δϑοθῃβίοῃ 
8 ἰδίκοι ἴοσ κτλπίθα ὉΥ [πΠ6 Αροβίῖθββ. Φοόδμῃ 8668 186 
ἶσλαχο οὗ 186 δβοοηβίοῃ ἰῃ ἰμΐβ, {πὶ ΟἸγίβι ν}}} οοι- 
ἰἰπὰθ ἰο ᾿νε ἴῃ ἰ16 Ροϊγίμθ δηὰ Φοβιδηηοδη ἴγρα οὗ 
(6 Οδυτοῖ ; Μαίίμον ἱπ (818, (δαὺ Ηθ νὶ}} θ6 πιὰ 
Ηἰδ οσσῃ 1111 186 οοτηρΙοίίοη οὗἉ [86 ποτὶά, Βθῦοβ οτηπηὶ- 
ΒΤ ΗΪβ ῥθορὶο ἰῃ ΗἶΪβ υῃδ᾽θϑίυ, 88. γοζαγαβ 
1 πιθ δὰ βδρᾶοθ. ϑιιοῖὶ ἃ βρί γί 8] ἀγμδηιὶο Οοἴὰ- 

ΠΙργόβοῆςθ οὗ ΟΠ γἰϑὶ 18 οομοοῖν Δ Ὁ]6 ΟὨΪ]Υ͂ ἀρΟῺ [86 ῥτθ- 
οομαϊου οὗὉὨ 1μ6 δϑοοηβίοη. Τμδὺ “ (η6 ἔδθαβὶ οὗ 186 
᾿Αδβοδῃβίοῃ ἀἰά ποὺ στρϑῖὶτα ἰΐ8 δρροάγαῃοο ὑη{}} ἃ Ἰαὺθ 
Ῥογίοά " ((ουῖδοῦ), ἰ8 ἰο 6 εχρίαἰποαὰ Ὀγ {86 ἴδοῖϊ, 
{πὲ οτἱρίμα!ν 86 ΓΟΓΟ ἀδγβ οὗἨ ἐπ6 ρ᾽οτιβοδιίίοι οὗἉ 
ΟἸγίβὲ ταδὰθ ὉΡ ὁπ6 οομπυουβ εβναι. ΤΆοη (86 
δδοδηβίοῃ ΓΟβ6 ᾿υδὲ ἴῃ ργορογίζοῃ. 88 186 ἔεβιϊνδὶ οὗ 
180 ΕΟΓΟ ΠΔγ8 βδηκ. ὕγομ [μ0 οογρογεδαϊμῳ οὗ 186 
τίβϑη ϑανίουγ, 866 ᾿δΏρο ΒΒ ζοδεη «έδω, ἰὶ. δ, ». 1760. 
Ιη {παὶ ποῦς, γα μαῦθ οοηῃβίἀογθὰ οοηποοίθα Υ {μ6 
οοποορίίομβ οὗ ἰγαηβίοττησϊζοη δῃηὰ ρ] οσ Βοδίίοη, 88 ἷ8 
ΒΌΔΙ]Υ ἀοπο ; δηὰ (818 18 80 ἔδγ υ81184}]6, 48 ἴγδῃβ8- 
ἐοτταηδίΐοι 15 (π6 Ὀ485818 οὗ ρὶογτ βοαίοη. Βαϊ [86 ἰαὺ- 
ταν, πο ἰ8 ἴπ6 {Ὁ}}γ}ὺ ἀδνεϊορθὰ ᾿]οοπὶ οὗἨ ἰγϑῃϑ- 
[οστηδίίοη, ἀοθβ ποῦ ἐ}]Υ τηδηϊ δϑὺ 1ι86 1} 1111 ΟὨ γῖβι Β 
ΒΡΡΘΑΓΆΏΟΘ ὈΡΩῺ ἐμο ταουμ δὶ ἴῃ (ὕ8}1166, πὰ ὉΠ}] (9 
ΔΒΟΘΠΒΊΟΉ. 

10. Μαιίμον 8 ἴγοθ βδογϑὰ τυουπίδίηβ : (1) ΤῊΘ 
Μουμὶ οὗ ἰμ6 ϑδυθὴ Βοδιϊιυ 68; (2) (6 Μουπί οὗ 

4 (γον. 22 [8 ἃ ΕΠ πθς οττοῦ οἵ ἴ6 οτί κί ΠΑ] {1} ΔῚ}Ὺ Τὸ- 
ϑμμῶς ἴῃ 189 οὖ. εὐϊείοη, τ ἰοἢ οὐδ᾽ ΟἿΟΣ ἜΥΓΟΓΒ, 88 

ἰ χχτυί, 24, ἰμεϊοδά οἵ 64, οἱα.--Ρ. Β.} 

8) ἴδε Μοσηὶ οὗ ἴδ6 στεοὶ Βεδακ 
τοοιἰοῃ-οϑγαι. (6 Ὑήοίϊο: ΤῊ Β6 ἰπαυσυγδίου 
οὗ δοδαβ,---ΤΥδηβθρυγαίίου,---ΕἌΓΘΊΤΟΙ].) 

ἨΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΡΕΑΔΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ τουοϊδίοη οὗ ΟΡ σίβοη [ογὰ ἰπ (}6 ρτοδξ δου 
εἰοῃ οὗἉ 6 αἰδοῖρ]6 8 Ὁροῦ πὸ τηουπίδίη: 1. 76 

ὁϑῦγναδὶ τι ϊοἢ βυοσοροάοθα [6 ῬΑ]τΘηΙΓΥ, δῖος (πὸ γ 
δὰ Ὀδοη βοοίίογοὰ, 23, ΤΏ ἔδβεννδὶι πο ῥτεοδάρα 
1η6 ἔραβὶ οὗ Ῥοηίοοοεῖ, θη (ΠΟΥ͂ ὈΘΟΔΙ6 ῬοΟΣίθο ον 
υηἰϊοὰ, 8. ΤΏ [οϑιῬναὶ οὗ Ἐδδίοῦ ἴῃ 118 Τσοιϊωρίοῖα 
ἔοττη.-- οὖν στοαὶ (Π6 μαΐῃ το τΠ ΘΙ ΣΟΥΙΩΡῚΥ το 
Ραΐν ἰο 6 ρῥίδοο νθγο 1116 ζογὰ 85 οοϊησηδηάδα 58 
ἰο χο: 1. [π ἴδ [οτὰ Β ὨουΒ6 ; 2. δὲ ἴπ6 [ον δ ἰδδ]ο: 
8. Ὀοΐοτο 06 1ογὰ δ ἰὩτΟΠΟ.---ΤΈ Ὀρ] ον Οδυγοὶ 
8 οοηδεϊυϊοα ὈΥ 19 Δρροάγαποθ Ὀοΐογα ἴπ 6 ᾿οσγὰ : 1. 
10 18 ΟὨΪΥ͂ (86 δρροάγδῃοα Ὀοΐοτο [86 ἴοτὰ πρϊοὰ 
ΤΔκο8. ἃ ἴγὰο ΟὨυγΟὶ ; ἰἢ6 δρρϑᾶγβῃοα Ὀαΐογο τόσα 
6Δῃ ἔοστα ΟἿΪΥ ἃ ρἱοίυγε οὗ 8 ΟΒΌΓΟΝ, οΓ ἃ ῥδσίγ. 2. 
ΤΟ δρρϑάγᾶποο Ὀδαοίοσο ἴδ [ογὰ {γῸᾺ]Υ πηΐί68 (86 
ανογαδίϊηρ ΟΒΌΓΟὨ.---ΤῊὴο Εδβίοῦ Οδυτοῖ, θαι ϊης 
Ὀδίοτο μοῦ [οτὰ, τοοοῖνοϑ Ηΐθ Ἐϊαβϑίθς Ὀ]οββίησ: 1. 
ΤῊ Ἰκὴ Οδυγοι.. 3. 16 Εμδίοσς Ὀϊθβδίησ : (α) 
186 τιοϑὲ Ὀ]οθθοὰ δβαιγδησο ὑπαὺ Ηΐβ τογαὶ μΊΟΤΥ ἰ8 
ἰοῦ βῃ 614 δῃὰ βαϊναϊίοῃ ἣν [86 τηοβὶ οχίρηϑινο οὐσω- 
τηϊβδίοι υπηΐοὸ 8}} ἴμ6 τ πὶ} Ηΐπ βδινδιΐοῃ : (ε) 
(16 δοϊοιαπ αϑϑυγδηος οὗ Ηΐβ ργοβοησο δῃὰ Ηΐ8 οϑῦ- 
ἀυςὶ ἰο {86 οπά οὗἉ πο ποτὶὰ.--- ον ΟἸἾ γε σγορ ϊοβ ἰὸ 
ἀουδίοτβ ἰῃ Ηἰΐ9 ΟἸυτοῖ: 1. ΒΥ ἃ τοΐοσεῃο ἰὸ ΗΒ 
πῃθουπάρα ΡΟΝΟΥ; 2. ὈΥ [86 ἰηϑεἰυῦοι οὗ Ηἱἰδ υη»- 
Ὀουπάοὰ ΟΒυΓΟΣ : 8. ὈΥ̓͂ (86 ἀβϑυγαηοο οὗ Ηὶ5 ουεῖ- 
δοϊαΐπρς ρτθβϑοῃοο.--- πο ὈοΙονὶπσ ΟΠ ΓΟἢ ραν οἰρϑιθθ 
ἴῃ [86 ρον οὗὨ μοῦ ροτβοᾶ [κοτὰ : 1. Εμμ βῆδγοβ Ηὶ 
τηὶχηῖ, ἴῃ ἴῃ6 συδνα δηβῃ δηὰ Ὀ]οββίηρ ὙΠ Ὦ 8}}8 
ΟΧΡΟΓΐΘΠΟΟΒ:; 2. 88:6: ΒΔ Γ08 Ηΐβ ἔπ]ηπ 688 οὗ στδσο, ἴῃ 
186 οἶοθ β[ι!8 ἀἰβοῦδυοβ: 8. 886 Βδγοβθ ΗῚ8 τ]Ἱοίοῦγ, 
ἴῃ [6 ΔΘΒΌΓΔΩΘΟ γοοοϊνοα ὈΥ͂ ΠοΥ.--ΤΏ 6 τίβοη βδυῖουῦ 
ἴῃ ΗΒ τρδίθβιυ: 1. ἴῃ ΗἰΪβ γογαὶ ροῦν ; 3. πῃ Ηἱδϑ ἀἱ- 
γἱῃθ ρίοτγ ; 8. ἰῃ (16 ρίονυ οὗ ΗΪδ νἱοΐονγ.-- - αἱ ρὸν 
ὁγ ἴῃ ἤοανοθη δπὰ ὍρΡοΟη οϑγῖμ πηϊϊοὰ ἴῃ (Π6 ογὰ ἴον 
ΗΪΐ8 ρθορίδβ.----ἰ δϑδυ8᾽ οτηἱροίθηοο, δῃ οπιηϊροίδθποε οὗ 

δηὰ δὴ οἴμηίροίθηοα οὗ [ἰυάρστηρηι. --- ΤΊ 
ΟΒΌΓΟΒ Β ἱπβιϊαἴοῃ πὰ οοτηπι βίου 18 οὨ : 1. 16 
ἰπϑιϊταιϊΐοι, ἃ σοτα μη ββίοῃ : 2. [16 σοτατἰββίομ, δὴ ἰῃ- 
βαοη.--- Ηοἷν Ὀαρβηι, 85 (6 ουμάλου οὗ Ομ δι 
ΟΒυτοῖ : 1. Τῆς ρῥγϑςομαϊίοῃ, οδἰθομυσοηθ το 
ἴδνο όσα ΟΣ ὮΥ͂ [6 ρΌΒΡροΪ ; 2. 118 τηορδηΐησ, ἰ}6 
οονθηδπὶ ζτϑοθ οὗ [86 Τταπα σοά ; δ. ἰἰ8 οδ)οοῖ, [86 
ΒΟΙΥ οοτητηυπίοι δηὰ ἐϊβ Ὀϊοβϑὶπρ---Βαρ[ϊ8πη ἴῃ [86 
Ὥδτηα οὗ (6 Ττίαμο αοά, [μα οαἰοὈταίίοι οὗἁ 8 ρογϑομδὶ 
οδονοηδηῖ: 1. ΤῊΝ ὑγοιηΐβοβ οὗ ἀοᾶ, Εδίμογ, βου, δηὰ 
Βρίτῖς, απο 186 ὈαρεΖοὰ ; 2. {86 γοῦτβ οὗἨ 186 ὈδΔΡ’ 
ζρά, ἰῃ ψὩϊοἢ Βα γι6 148 δηὰ Ὀἱηὰβ μἰταβοῖῦ ὑπο 189 
Ἑδίμον, βοη, απὰ ϑρίτιι.---Βαρύβι, ἰμ6 ροβρεὶ ἰῃ τὼ 
Βρϑοΐδὶ δρρ)!σδίίοη ἰο 186 βυ)οοὶ οὗἁὨἨ Ὀερίδιι.---ΤῊ9 
τσηι οὗἨ ρεαο-Ῥαριίβτα : 1. Το Ιοτὰ 8 {π16 ἰοὸ {86 
ΘοὨΠἄτοι οὗὅὨἩ ΟὨγιβιϊδῃϑ . 2. (86 Ομ τιϑιίδη οὨ ἀγα π᾿ [116 
ἰο {π6 1,οτὰ.--- Τὴ βαποιβοβίίοη οὗ ρβ᾽ἀο-Ὀαρί51).--- 
ΤῊΣ ἀοοίτίπα οὗὨ μ6 ὨΟΙΥ ΤΥΙΒΙΥ ἴῃ 18 ῥγδοίΐοαὶ εἰρ- 
εἰβοδηοα: 1. Α (Ὠγοοίοϊὰ ροβροὶ ; 2. ἃ ἱμγθοίοϊὰ (Ἰγίϑ- 
ἰίϊαη οΔἸ]ἶπρς : 8. ἃ ἰΒγοοίοϊὰ ογοδοῃ δῃὰ βυπιηοῦθ 
ὑπο ἃ βρί τι] 11{6.--ἰ86 τοϊ σίου οὗἩ ἴῃ 6 ΤΊ ΩΓ Υ δπὰ 
(8ο τοϊ σίου οὗἨ [6 ϑρίγιὶ ἃ ὁ0168.---ΟἾ τὶβ(᾽5 βεσυδῃῖδ 
βῃουϊά ἰδαοὴ οἰμοσβ πρδὲ ΟἸσῖϑὲ 8848 οοιητηδηδα, 
ποῦ σΟΙΙΠΙΔΠα οΟἴμοτβ παῖ ΟἸτίδὶ 8858 ἰδυρῃὶ.---ΤῊς 
Ὀ]οββίησ οὗ [86 τίβεῃ ᾿ογὰ υπῦο Ηἰ5β Ρθορὶὸ: 1. Νοασ 
811 δπὰ πὶϊῃ 411}; 2. ΘΥΟΓΥ ΟΑΥ͂, ὉΡΟῺ ΕΥΟΤῪ ὙΑΥ; 8. 
41 (86 του 8 οῃὰ: 4. δὰ {1} ἰᾷε ποιϊὰ ἱὰ μὸν 

Ι ἰοοϊοά, 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥΤΙΠ]. 16-20. δ68 

ϑίανκε :--- δὴ ταυϑὲ οοπίτὶ αΐο Ηἷ9 ραγὶ : ἰἤθη 
«11 Οοα ταροὶ Βἷτα τὶν Ηἰΐβ8 Ῥγομλΐβθ8.---- Βμζ δοηιθ 
ἀοιιδιεά. Βδολυβο {ΠΟΥ ΟΓΘ 80 τὰ Υ ἴῃ Ὀο]ονίην, 
6 ΠΊΔΥ͂ Γασοῖνο ὑποῖν ἰοβ ΟΩΥ̓͂ 88 80 ΤΠ ἢ ΙΔΟΓΘ 
{τυ ϑυ ΤΟΥ ὮΥ.---- 18 σίυθη Δἴε: ΤῊΪΒ 18 ἃ ἀἰνίῃθ, οδἴθγμδὶ 
Ῥονγοτ,---ἶθ ἰουπάσϊίοη οὗὨ ἴ[μ6 ροβροὶ, [86 ταϊηίβίογία] 
οἴἶδοο,---ἰἶμο ρτουπά οὗὅὨ ΟὟΥ ΤΟΒΡΟΙ ΘΙ Ὀ1ΠΠΥ ἴο ΟΌΘΟΥ ΗΪ59 
ΘΟ ΠΤ ΘΑ, Οὗ 1Π6 Ὀδρίϊβτηδὶ οουθηδηῖ, δῃὰ οὗ 
6 στδοίουβ ργόϑϑῆθα ἰῃ ἴῃ6 ΟΒΟΓΟὮ.---Τ 8 18. 1η6 
στϑαίοϑὺ ἴοββ, Ὀοα δὲ ἴῃ 6 Δρρϑᾶγδῃοθ δῃὰ ἰμ6 Ὀορίη- 
Ὠἷηρ οὗ Ρῥἱϑίυ, ἰῇ ὙΘΡΥ͂ ἸΏΔΏΥ 800]8, ὑπαὶ (Π6Ὺ πὶ}} ποὶ 
ἄδυν τῃαῖγ οὐτὰ βιγθηρίῆ, δηὰ σαϑὲ ἐμοιηβοῖσοϑ ἀοντῃ δἱ 
Ομ τίβι 8 ἔδοι.-- -ΤῊς. Ὀουπα] 688 ρότον δά οχα] ἰδίου 
οὗ ΔΦεθὺ8 Ομ γίϑι, (ῃ6 στουπὰ οὗἁὨ ἔα δια 4}} οοηβοἶδ- 
ἴοι, ἔγοτη το πὸ τηυϑὺ οὈἰδίη ἰδ6 νἱοίοῦΎ ΟΥ̓́ΘΡ 
δ'η, ἀθδίῃ, [8:6 ἀον]], Π6}}, δῃὰ {Π6 που]ά.----Η Βστίο 
γὙ6 πᾶσ Ὀ6ΘῺ ΤΥ ἀἰ5ο 068 ἀῃηα ΒΟΒΟΪΔΥΒ; αἱ ΠΟῪ γ0 
8ΙῸ ἰο ὈΘΟΟΙῚΘ ΤΑΙ ΓΒ δη ἃ ὑοϑΟΏΘΓΆ, Δ ΓΘ ἴ0 Π8](6 
ἀἰϑοΐρ] 08 οὗἨ οἰδοτα.---ηο Ῥγοδοίησ οὗὨ ἴμ6 ροβροϊ, 
ΔΙοησ τὶ ἴΠ686 αὐ οϑίδίίοηΒ, (8 8 ργθοΐοιιϑ δὰ ἰη- 
ΘΟΙΔΡΑΓΔΌΪ6 ἔγαϊυ οὗἨ 186 ἀοδίβ δρᾶ γοβυγτοοιίίΐοη οὗ 
ΟἸὨτῖϑι.--- Το Ρτοδοῖὴ δηὰ δαγαϊηϊϑίον 1Π}0 ΒΔΟΓΆΣΑΛΘΗΙϑ, 
ΔΙῸ {86 οὨϊοῦ ἀυῖῖ68 οἵ ἴ6 Νονν Τδβίδιηθῃϊ στη ϊηΐϑίογ, 
Ἀοἰβ ἷν. 6.--- Τεαολὶπο ἑλέηι ἐο οὔδογυσ, ἨΘΌὉ. τἱ, 1, 2 ; 
2 Τί). ἰ1ϊ, 1δ, 16.-οὸ 1686 ἀυϊ69 ὈΘΙΟΠρΒ α͵80 [ἢ 6 
ΟΌΒογνδηοο οὗ (6 [ωοτγὰ 8 ΒΌΡΡον.----Ζοιδίωδ: 1 15 ποῖ 
δηουσὰ ἰο Ὀ6 ὈΔριϊΖοά, Ὀὰΐ (6 γα ἰβ 1] ουσῖβο ἀθιλδπά- 
Θἃ ἃ δΠοὶγ Ζϑαὶ, ἴο ᾿ἶνο αἵϊον (6 Ὀδρώβηλαὶ οουθῃδηίῖ, 
δηὰ ἰο να] ὈΪΔΙΊ 6 653, 1 Ῥοῖ, 11]. 2].--ἶὐῤυοθηοῖ: Α 
ΡΓΘΔΟΒ ΓΒ ἔτι ΠΟΙ ΠΥ ΘΟμΒΙϑίΒ ἴθ ἰδῖ8, ἰμαὺ ἢὮθ 
Ῥγοδοῦο8 ποίμίῃσ Ὀὰΐ δῦ ὮῸ ΠᾺ5 ἰθαγπθα ἔτοτι ὅ6- 
88 ΟἸ τἶδβ1.--- ΒοΙΙονοϑὺ ἰῆου ΗΪ8 Ῥγοτηΐβο, [6 η οδηβὶ 
δου ἱὰ Ηΐὰ δηὰ {πτουσὰ Ηΐτη ΘΔΑΙΥ Οὐθγοοῖμο ἃ]] 
τηΐηρβ.---ἰ Ομοεηοὶ δ8 ὑπ 8 οοπμοϊαάΐπο, Ῥγαγον ἴο ΠΪΒ 
Ῥγδοῖζοδὶ ὅοπι. οἡ δυο Γ : Β6 ΤΌΟα {πογοῖογο τὶ 
Ὁ8 αἰψαγβ, Ο Ἰωογὰ, ἰο Ὀ6 ουν ἸΙριί, ουν βίγοηρίῃ, δὰ 
οἂγ οοπϑοϊαίΐοη. ΒΒ πὶ ΤΊΥ ΟἸυτοῖ, ἴοὸ 6 ΠΕΡ 
δἰοδα [Ἀϑίμ658, ον ῥτοίθοιϊίοῃ, δ ΠΒ6Ρ ΠΟ] 658. ΑἸΏΘΏ. 
--Ρ. 5, 
ἮΝ .--ΟΒ τῖϑε οσοη ἴῃ ΗἾβ8. υμηδῃ πδίαγα 18. [86 

δαχαϊηϊϑίγαϊον οὗἩ [86 αἰ] 6 878 ΟΥ̓Δ ΤΙΏΘ ΠΏ, γ68, ΟΥ̓́ΘΡ 
4}1 σγοδίιγοϑ.---ἴ ἤάγο Ὀ66η ὈαρίΖοα : ἴπ6 ρ]οᾶρο οὗ 
αοἀ δ ρστδδα υπίο τη6.-- Βαρ τα 18 δὴ ἱποογροναίίοῃ 
ἰηίο ἐμ ὈΟΔῪ οὗἨ ΟἸγὶβί, υβῖοἢ 185 σονοσηθα ὉΥ Ηἰβ 
Βριγὶς, 
ὶ Οεγϊαοὶ :--- Τλεν τοοτελϊΡρεά Ηῆπι. Ὑμαὶ Βοϊ Ἰο 

ἴῃ 86 αἰνιη οὗἩ ΟἸὨγτῖϑί, τυ ἢ γὰ8 ῬΑΓΕΪΥ 5] τα 6 Υ- 
ἱπρ ἀαγίηρ Ηΐ8 βίαϊ οἵ δυχι]ϊδίίοι, 18 ατγαϊςθηθα ἴῃ 
811, ἃ8 σψὶῖὶῇ ὁπ6 ὈΙον,, ἰτουρ ἢ 0218 ΤΙ ΓΔΟΌΪΟΙΔΙΥ ἴτῃ- 
Ῥοβίῃσ νἱοῖν οὗ {π86 τίβϑῃ ϑδυϊουν.--- -Αοκπονηοαρτηθπὶ 
οὗ τορϑῃίδῃοο δῃα οὗ ἔδι τη, οσθα ΤΠ ΘῺ ἰΐ Μγ͵γὰ8 ποὶ γαοὶ 
δϑϑοοϊαἰοὰ πὶ ἃ ΟΙΘΑΓ Κηον]οᾶρο οοησοΓηΐῃς [86 
Τογὰ δ ρογβοη δηᾶ ἰθδοβίηρ, νγὰ8 ἀοοιηθα Βυη οἰοηὶ ὉΥ͂ 
[ὴ8 Αροϑβί168 ἰο ᾿υ5}} }7 Ὀαρύβιῃ, Αςοἰβ 11, 41 ; νἱῖϊ, 12, 
87: ἰχ. 19: χ, 41, 48. χνὶ. 88 ; χῖχ, ὕ.-- ὕπίο ἱἰλὲ 
ἐπ ο77 ἰδὲ τῳονϊα ; ἃ. 6.. 1111 (86 ΠΟῪ ὑοῦ] ἃ ΔΡΡΟΔΓΒ, 
ἴπ πο αΟοα᾽ 8 Κίηράοτα ἰδ τηδηϊοϑίοα ἴῃ 1.8 ρΊΟΥΥ. 
ΤὨοῖν δαἀπιεηϊδιγαίίοη οὗ Ὀδρίβια δηὰ {μοῖρ ἰοδοῃΐηρ 
ΘΓ ΔΟΟΟΓΟΪΠΡῚΥ ἰἴο 6 δοοοιηρϑηΐϊθα δηῃὰ Ὀ]οββρα 
ὉΥ Ηἰΐ8 οπιπϊργοϑοηῖ, ΘΥ̓ΟΓΥΠΘΓΘ σα σῃΥ, οδϊοϊοπί 
ῬΟΥ͂ΤΟΡ. 

Ἡδειδπεν :---- Το. δου οὗὁἨ [6 ΕΔΙΠΟΡ σομί- 
168, Ὀαΐ Ηδ' ρογίοστηϑ ονυουγίμησ ἱμπγουρσὰ {μ6 β50ῃ 
(δηᾷ ἴον {μι β01).--- ΤΠ γοαροι τοϑίβ αἶβὸ {86 ΟὈ]]ρα- 
ἰἰοη ἰο πογβΐρ ΟἸτῖβι.-- Τρ Τμοσὰ βοηά8 (ο Ηΐ8 βι- 
ἦος8.---ἰ]ιγῖϑί ἀθοίαγοβ ποτ αἰβι πο Ὁ [8.6 ἀηΐ 6 ΓΒ8]- 
ἴθγ οἵ ΗΪΐ8 Ομυγο."" [{ πτὰ8 Ηἷβ οὔσῃ οἰθὰγ Ὑ1]11 ἰο Ὀ6 

9 [ΤΊ|,6 ππίνοτβαὶ ΠΥ οὐ οί ο εἰν οὗἨ 1.1.6. ΟΠ ΠΡΟΣ, τ᾿ Ἐ6Ὰ 
πηΐο! 5 {1561} χγΑ ΌΔΕΠΥ͂ ἰπ 1} τη βϑ! ΟΠαΓΥ τότ, 15 ἐπ ρ] δὰ [ἢ 
ἐδο τγογὴδ: “Μδκὸ αἰδοίῃ 168 οὐὁἩ αὐξ παέΐοπδ." Τμὸ ἘΑΙΠῸ. 

. φαϊοη τοηάοτο «ἐσοπεθιηλοίξ δοῖπόν Κίγολα ὉΥ " ἐσπναίεν 

ἃ ὈΠΊΥΟΓΒΑΙ ΒΑΥΪΟΌΓ.--- ΒΥ [80 οΥΐϊπδηοο οὗ Οτϊδῖ, 
Ὀαρ ΐδτα 88 {πῃ αἰνγίηθ βαηῃοίΐοη [ῸΓ 4]} (ἰτηθβ δῃὰ 
ῬΘΟΡΪΕ68.---Τ 80} {πεῖ αὐ ἐλίπσα. Νοιπίηρ ἰ8 το ὈΘ 
τη84 6 ΟὈβο]οίθ. Νοίδιϊην 18 οοπίαἰηοα ἰη ΟὨγβι᾽8 ΔΤ 
ὙΠΟ ὙὙᾺΔ5 ΙΩΘΓΟΙΥ ἃ ἰοϊογαϊΐοῃ οὗἨ δ8ῃ. οστοῦ οὗ {80 
Ἐππι68.---- αηὶ τοι, γοι : ΤὨΘ τηοβὲ ρ]ογίοιβ ποτὰ οὗἉ 
σοηδβοϊδοῃ δὲ ραγίϊπρ. ΤῊΘ τηοβί β0 0] τὴ ΘΟ] βίο 
οὗ [6 ροβροὶ: 1. ΕῸΡ 811 ΟἸγιβιϊδῃϑ υπΐο 8]} {ἰπ|6. 
2. ΤῊΘ παροτὶ οὗἉ (μἷ8 ργοπχῖβ6. Ὑ 18 Ηἰ8 ϑρ τς, δμὰ 
ΗΪ8 δοίυ] τηδηϊ  οδίδίίοη οὗ ρονγον.--- ΟἸτῖβὶ 88.811} ἈὈ6 
ῬΓοδοἢ θα ἰο 41} ἰῃ τῃοὶρ οὐτῃ {ἶτηθ, ουθα ἰπ ἴῃ 6 ΟἾΒΟΡ 
το ]Ἱα.-- «-Τ͵ἼῊο τονοϊδίΐοα οὗ {μ6 ο,ἼΟΥΥ οὗὐἠ Δεβὺ8 ὁ 
ρδσιϊηρ ἔγσοσα ΗἸ5 Αροϑβϑί]68 δηὰ Ηΐβ Οδυτγοὶ. 

βναιηε :---- Ῥτονυϊουβγ, ΟἾγῖβί δα ἀρροαγοὰ βυὰ- 
ἄρθηϊγ, ποχρθοίθαϊΥ ; ΠΟῪ Ηθ τ 68. ἃ βροοΐαὶ δρ- 
Ροϊπτηοηῦ σ ἢ} ἸΏΘΙῚ.---Ἴη 411166, [η0 ἀοβρίβοὰ ργου- 
ἴποα, Ηδ πιὰ [πὸ ποδί ἐγ} 68.---ΟἾγῖϑι 18 ἰῃ6 Τογὰ 
οὗ [Ὡ0 νἱβῖ 0]6 δηὰ ἰῃν 16 ΟΒυγοῖ, οὗ [86 ΟΠ ΓΟ 
ΗΔ} απὖ δηα (Υἱυτη ρἤδηι.---ἰ όσον : Θόηιδ ἀοιδίοα : 
ποόπαᾶον ποὺ ἰδαὺ ἴῃ [ΠΥ 6886, ἰοο, αὶ ἢ 18 ἃ οοηῃδβίδηι 
βυθ) υρσαϊίομ οΟΥὗἨ ὑπο] 1ε[.---1 Παχηλϊηρσ Ποδιίβ, {πο Ἰρδς 
οὗ οοηνϊούοι τυυϑὶ Κίηα]6.---... σίυση Μὲ. ὙΜΊΏ 10 γ- 
Οὐδ αϑϑύγδηοα Ηθ διαϊϊοαὰ Ηἰΐ ἀδοραζίυασο. Ηθ μδὰ 
ΟΠ 80 [6Υ΄, Δηἃ ΗΪΗ ἰδϑὶς ο Ὀγδοϑα 8}} ῬΘΟΡΪΘΒ, 8}} 
μη 68, ΕΡὮ. 1. 20, 28.---Ἰἴ Ηδ 8 ὈυΒΥ δὰ εοϊθηῖ δὲ 
ογοδίίοῃ, τυ ἢ τότ 18 Ηδ δὖ γορϑῃογδαίοη.-- - ΤῊ 6 
ἔγβι αἰβοὶρ6β, ΟἸγβιΔη5,, ὈΘΟΆΤΩ 6 ΤῊ ΒΒ Ομ ΔΥΪ68, Τμ68- 
ΒΟΘΏΡΟΓΒ Οὗ Βα] γι 0}, 88 ΒΟΟΏ 88 {π6 ΟΒυγοῖ 88 ουηά- 
θα δὲ Ῥοηίθοοϑί. ὕρου {παὶ βγϑὶ ἔϑαβι οὐὔ Ῥρηϊδοοϑὲ, 
τότ τοῦ ἴγοα ἱπουβαηα ΟἸγἱβι 808 : δὶ [6 δπὰ οὗἁ 
(86 Βγβὶ σοηίυγΥ, ὅντε δυπάγοα τπουβαῃὰ : ἀπᾶον 19 
Βδγϑὶ ΟὨγιβιη τυϊον, Οοηϑίδητ πο ἴἢ6 Οτοδῖ, δοὺξ 
ἰ6 ΤΠ] ΟῺΒ ; ἴῃ ἰμ6 εἰρη ἢ οομίατΥ, Βοιλα 1 γὶγ τα ΐ]- 
ἸΙ0Ώ8Β ; δὖ {π6 οτὰ οὗ ἴ6 Βοξοσιηδίίοη, ΠΑΙ͂ ΟὯ6 Βα» 
ἀγορά μλ 08: δηὰ ΠΟΥ͂, Ὑ6]1 πίρῃ ὕπο πη γοὰ τηὶ]- 
᾿Ἰοη 8." ---- ΜΙ ββϑίοπματῖοθ ἴσοια Ἐποϊαπὰ δπὰ [γοϊδπὰ 
Ὀτουσῃῦ {ὑπὸ ζοβρϑὶ ὑο ΟΘΥΤΆΔΏΥ ὗ--- 6 ΤΩ ἸΒΒΙΟΏΔΥΥ 
ποῦς 18 186 ἀυἱγ Ὁ 1πΠ6ὸ Ομυγοῦ. ΤΏΘΓΟ ἅτ 811}] 
εἰρῆῦ Βυπάγρα μ᾿] 0η8 το μᾶγνο πο ἴῃ 6 βο8ροὶ ; 006 
Βυπάγοα πὰ βἰχὶν στὰ] 0 8 ΜΟΒΔΙΩση δ, ἰδ τὴ]]}- 
Ἰίοηβ 68, βὶχ Ὠυπαάτοα δηὰ ὑΊ ΓΕ τα ]]0Ὼ8 Ὠοδίμοη, ἢ 
- ΒΒ ΔῈ ΠΟῪ Ὀορ πίη ἰο τοοοῖτο ἔσοτα ἰῃ6 
ΟἸυτοὶ δαὶ αἰϊοητοι ἰΠ6Υ ἀοιηδηα. ΟἾὮ, 1 10 στ τῸ 
ΟὨΪΥ ο]ὰ ἴαϑι: 6ἀο γὼ, ργοδοῖ ἴῃ6 σοδροὶ ] ΜΒΏΥ 
δοὶ 88 1 186 Βοάδοιηον βαϊὰ, [6 Οὐη 7εδδὶοη.---ἰ 1Εἴ6- 
εν. Τὴ Ῥγοδοπίης οὗ 86 ζοϑβροὶ ἰβ δὴ δάάγθ88 
τλδᾶδ ἴῃ ΟὨ τ. Β ΠᾶτΩ6 ὑπὸ ἐμ86 τ ΠΟΪ6 ποτ] : 10 ἢΔ8 
ποῦ ἴο ἀο τὶτ ἢ δὴ ολθηάδίίοι οὗ {86 δον 8} το σοι, 
ΟΡ ὙΠῚ δὴ οἱοναιϊίίου οὗἨ βϑδίμοῃ τ γα] Υ, ἢον τ ὰ 
[86 ΘΒΔὈ}Π15Ἀτλθηὶ οὗἁἨ οἰ νἢ] τρμῖϑ; Ὀαΐ ἰΐ 8 ἃ ρΌΒΡοΙ 
οὗ 86 ἰκίμραοσῃ, 86 Ῥτοοϊδιηδίΐοῃ ὑπαὶ Φ6βυ8 18. 186 

οὔ Ηΐδβ8 ΠΡΟ, ὙΔΟῺ αἰνο8 ΠῸ Β6Ώ36 δὲ 811 ἴῃ [8 ΘΟ 66» 
τίοη.--", 8. 

8 Αοσοογαϊης ἴο ἴΠ0 οαἰου ] δι οΥ̓͂ Ὧτ, Ὁ] οἰοτίεὶ ἰπ 6 γ- 
1ἰπ, τηδᾶσ ἰπ 1859, (80 ΠΌΠΙΌΟΥ οὗὁἨ Ομ τί δι δηδ δυηοιπὶδ ἴο 
888. 000.000.--Ῥ, 8. ᾿ 

1 [σεγηπατν ἰθ βιυθδε ςαϊοα ἴογ 86 οτίσί πα] ἐο τ (ἐ. 4.. 
ον απ), ἡ Ἀἰοἢ {πὸ Εἰ πΌ. οὐ ίοη του ΚἨΓΠΕΒΔΙῪ τοδί θὰ, 
ΟοΥΏΔΠΥ μᾶνθ ἰο Ἐπηρίπηά, [πὶ η6 ΒΔ δοπίιγΥ. [15 ΑἸ 510» 
Βαχοῦ μορυϊδίίοη, Ἡ ἢ σ ἢ τὐ88 δ ὈΒΟΠ] ΠΘ ΠΥ οἰ τί ΕΔ χοα ὉΥ͂ 
ΤΩ [53610Π|8 65 ἴγοπὶ οπιὸ (Αὐξυδίΐηο δηὰ ἢ ἐπ ΓΕ σοΙηΡΔῈ- 
ἰοῆβ βοὴξ ουΐδ ὈΥ ΟτΟΡΟΓΥ 1. 4. ἢ. δ96); Ἐπρίδηὰ βοηΐ 8 0. 
σρηΐξατίοϑ ἰαΐοτ 6 χοδροὶ ἴο ἴη6 Οοπε πρηῦ, πη! ΠΥ ΤΒτου ἢ 
ὙΠ γίοα οσὐ Βοηϊἴνοο, “6 δροϑί]θ οὗὔἨ ΟΥ̓ ΔΠΥ :" δπὰ Θ 6 Ὁ- 
ΤΟΔῊΥ͂ Οἰβοπαγχζοᾶ τη9 ἀοοΐ Ὁ αἰτίης ἴο Βπα! κηὰ, [ηἀ τ ΟΕ} Υ δὲ 
Ἰοδδῖ, ἰηὴ6 Ργοϊοϑίδπς ᾿ξοϊογτηδίίοη, ἰπ ἰδ 5χτοο ἢ ΘΟ. [ΟΥ7γ.Ψ 
[ἢ Απιονίοα Ὀρλδ παι ΟΠ} ἰ68 πηϑοοῦ [ἢ {πὸ πἰ ποϊθοπ ἢ 660" 
ΓΌΤΥ ἴο σοδίοβδοθ ἰπίο οὯθ οἡ ἐῃ6 χγοππά οὗ [δοΐγ ΘΟππο 
Ῥχοϊοβίληϊ ΟἸ τ 8116 π|ἐν.---Ρ'ι 8. : 

[Δοοροτάϊηα ἰο Ὁϊοίοτί οἱ Β σδ᾽ ουδεΐοπ ἐδ 9 Το] κίουδ δίῖδ. 
«ἰδὲΐςδ ΟΥ̓́ ὁ σοτὶ ἃ ἰὴ 1859 βίοοα 85 ζΟ ον: 

ἩδδΙΠΘΙΒ.. ον. νον ο σον οσοκοσοσοο 00,000 
ἈΙΟΒαΙΩΠιούδῃβ... .«.ς ὁ. 66 66. 160,000.000 
ΨΦον δ... νεννοςς νωνον νον τοῦ ο δι000, 
ΟἸΥἰδυ 83... « . «ον σον οσοονοο 835,000,000--". 5. 



δ04 ΤῊΝ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΠΚΟΙΧΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕῊῪ. 

Γοτὰ ; ἃ ρΌΒΡΕ] οἵ ρΐοτν, ἰδ (Π6 βὅοι οὗ ἀοά Βδίῃ 
Δρροαγοὰ δῃηὰ ἰδίκοῃ δδν [ἢ6 ΡΟΤΘΡ ἴσοι ἡθαίῃ, δηὰ 
ἔτοτια ἰδ Ββι ̓οοιοπ ὑπίο γαηΐν, Ὀθποαῖ ἢ τ σἢ (Π6 
Ὑ016 ογοαιίοη βτοαποίῃ, οἰο.---Βαρβη. 7ηιηιεγείοη, 
Με οἷ δἰ ΣΏ865 {116 ἀοϑῖῃ ἀπά Ὀστία] οὗ εἰ} Ὠυτηδη- 
ἱϊγ, Ὀοοαλ6 δῇ δον ἴὸ βίην ἴπ6 ουἱρουτγίης 
οὗ 186 Ηοὶγν βρίγίϊ ἴον (ἢ 6 800} 8 γθῦπονναὶ, οὐ ἃ δργίηζ- 
πο ἴο ἱμάϊοδίς ρυγβοαίίοη απὰ ἀραϊοαιίοι, βδηςιβ- 
ςβίΐοῃ οὗ μιοατίὶ δπὰ [1ἴὸ. 186 οχίθσῃδὶ τη οθ ΤΑΥ͂ 
οἴδηρο (Ὀαΐ 6.}}} [π6 ἰάθα τηυδὺ οὈἰδίῃ {π6 βατηθ ἀθρίῃ, 
Ἐσοπι. νἱ. 4, νυἱζ., ἰο ὍὈ6 Ὀαρί(ἰζοὰ ἱπῖο ἴῃ6 ἀφίῃ οἵ 
Ομ γίβο ἴὸ ἃ ποῖ 116}. --- Βαρύίατη 8. (Π|6 Βδογασηθηὶ 
ἰγουρἢ της οὴΘ ὈΘΟΟΙΏ68. 8 ΟἩ γβίίδη.--- 70, 7 απ 
εοδδι ψοι ; 116 18 ποὺ οομπιίηρ, Ηθς ἰ8 ποτα: 1. Ηδ ἰβ 
αὶ ποδὶς απὰ βίγοηρ ; 2. ἴῃ ὈδΔ.116 ΔΒ 'π υἱοίουγ ; 8. 
ἴῃ 6 δὰ πὰ ἀθδίῃ ; 4. ἴῃ {ἰπ|6 δῃηὰ οἰδγῃϊί.- - ον 
οδβιυβ ἷ8 τὶ 8 ἰη Ηΐ8 πογά, μοῦ γὸ 58.18}} "6 πῖτ ἢ 
Ηἱΐπι ἰη Ηἰ5 ρίοτγ.--- ὕλίε : Δι (86 Θχαϊ θὰ ὅοῃ οὗ 
ΤΩΔῊ ἴῃ Ηἰ8 Θχδ]δίὶου 18 υπΐοὸ τηθη: 1. αὶ ἀο Ηἱΐ8 
ἔτι 8 μοβ86889 ἰη Ηΐτη ἢ Ηδ ἴδ, (α) 1πεὶν τογαὶ Βτο- 
ἴδον ; (δ) ̓ ἰμοὶν οἰογηδὶ ΗἸχῃ-Ῥυίοαι : (9) (οἷν δἰ σιν 
Ῥτοϊθείου ; (4) {86 υπίδ! Πρ Ασομ ρ] μον οὗ {Π6ὶγ 
οὐ νης: ὦ, ὙΥΔδὶ ἀο Ηἰ8 δῃθιηΐοθβ ροββϑββ ἰῃ Ηΐτ ἢ 

ὁ ἶθ, (α) ἱδποὶς αἰτίην Κίησ ; (ὁ) δὰ οπηηϊβοίοης 
ΊΏΩΒΕ (2) 4 μΡαϊϊοηΐ Βογῦοαγον (4) ἃ τι ίθουδ 
Φυᾶρο.---«ΑΑλεἰά : ΤῺΘ Ἰαβὲ π|}} οὗ ουὖγ μον δεδβὰβ 
ΟἸγῖβο : 1, Βοϊονα οἡ {86 Εἴδβοη Ομ: 2. Ὄοχίθηᾷ (9 
Οδυτοὶ ; 8. οομβοῖὶθ {πγβοὶ τὶ ὑμ6 Πογαὰ Β στδοίουβ 
δϑβ βίδῃ.6.--- Ἰσωδπεν : ΤΏ ογογδπρ θη ἀγα ο οὗ 
106 Κίησάοπι οὗὨ Ψ6808 Οἢτῖϑί. 

[ΜΑΤΤΠΕῊ ΗΈΝΕΥ :---΄αίπσαν, 1. 6., 411 ἀΔΥ8, ΘΥΘΣΥ 
ἄδγ. 1 ν}}} ΡῈ στὰ χοὺ, ου ΞΑΌΡαιι ἀδυβ, οἡ προὶς 
ἄδυβ, αὶ ἀδνα δῃηὰ ἔοι! ἀδγβ, πίηΐον ἀδγβ δηά βυτ- 
ΤΩΡ ἀλγθ, ΤΏΘΓΟ 8 ΠῸ ΟδΥ͂, ΠῸ ποὺ οὗ [86 ἄδΔγ, ἴῃ 
ΜΌΘΟΝ οὐὐ Ἰογὰ Φοβδυ8 18 ποῖ ρῥγοϑθηὺ πὶ ΗΪ8 
ΟΠΌ το 68 δηὰ ΗΪ8 ταϊηϊβίογβ 16 [Ώ6γὸ σπϑγο, ὑπαὶ ἀδΥ, 
ταὶ Ππουγ, ἰπ6Ὺ τοῦτο ὑπάοῃδ. Τὴ αοὰ οὗὨ δγϑο], 6 
Βανίουν, 18 βοτῃηθίσμο8 ἃ ἀοἂὐ ἴδαὶ λέώείλ μιδοὶζ (188. 

“ 

χα]. 16), Βαΐ ποτοῦ ἃ ὁ ἐμαὶ αδϑεηῤαλ Ἡϊυπιμοὶ ; 
βοτηθίἑπλο8 ἐπ ἐλδ ἀανξ, Ὀαὶ ποτοῦ αἕ α ἀϊείαποι.---Ἰ 
ψοι: 1. ΝΠ γοὺ δπᾶὰ ψονν ἩΓΙΘΗΝΝΙ : ἴδ. ἀϊνίῃθ 
Ροντοῦ οὗ ἰμ6 βοίρίαυγοθ οΘοππυοδ ἴο ἴῃ Θὰ οἵ ὕπιε; 
Ὡ, ψὑἰ} γοῦ δηὰ ψοι σμοοδεδοῦ : 811 ἴ86 τηϊηϊβίοτ οἵ 
186 ΑΡοΒβίϊθβ, 81] ἴὸ ποι {π6 ΘΟΙΏ πη Αβῖοη δσίοτνδ ἰὸ 
Ὀαρῦζο δπὰ ἰο ἰδδαοὶ : [8. τὶ γοὺ δηὰ 8}} ἱγὰ ὧδ. 
οἱρίδ5, σοταρ. Μαϊῖϊ, χνῖϊ!. 20].---ΟἩ ΎΒΟΞΤΟΝ :--ἶὸο, ] 
απὶ οἱἱλ γον αἴωαν, οεἴΣ. ΑΒ τοῦποῖ Δ8 ἰο ΒΔΥ: Τεῖ 
Μο ποὶ οὗ (86 αἰ βου Υ οὗὁὨ 41} 18ι656 ἐπίηρθ, βοείῃρ 1 
δὰ ὙΠῚ γοῦυ, 0 σδῃ τηδῖζο 8]} [Ὠΐτρβ οδεΥ. Αὔἴἴκὸ 
Ῥγοιιἶβο δ οἴθη τηδὰδ ἰὸ ὑπ6 ργορδοίβ οὗ ἰδ 0, Ἰ., 
ἴο ΔΦεγογαίδῃ, το ρμἰοβάθα πὶ χουν : ἰο Μοβεδ δοὰ 
ἰο Εζοκίοὶ, τθθη [ΠΩ που] πατὸ βῃυπηρα {δ οἶοθ 
ἱπηροβοὰ ρου ποι. ΤΏ Ργογαΐδα '5 ποὶ ἰὸ ἰδ Αρον- 
(165 ΟὨΪΥ, σο πο ποὺ ἰὸ οοῃ πος {1| τς οηὰ οἵ ἴδ 
πουϊὰ, θὰ πὶ μοὶ ἰὸ 411 το 88}}8}} ὈδΙΐετὸ δῦ 
ἴθ. Ηδ ΒΑ4ΥΒ ἰ}5 ἴο 186 ζα τ᾽  α] 85 οτος ὈσάΥ.--Ρ, 
ΞΟΗΑΕΡ :--- 6. ὈΠΌΓΟΚοη δασοσβδίοῃ οὗ ΟΠ δι᾽ 5 ἴδ 
τὨγουρὴ 41} αροβ οὗἩ Ομτἰβίθηοση (ον, ἴππ ἴσὰθ ἀοοί 6 
οὗ 186 δροβίο]ἱο βυοοθββϑίοπ): 1. Α ρμἱοτίουβ ἴδεὶ; 3. 
δὴ ἰγγοββυ ϊ Ὁ]6 ουϊάθησα οἵ ΟἸ τ βεξδηγ ; 8. δὴ ὑπ ΑΙ 
ΒΟΌΓΟΘ οἵ βίγθηρίῃ δηὰ δἠοοισαρεοιιθηὶ ἰο ἴδμ6 Ὀαϊϊενον. 
-- Οτίβι 8 ῥσοϑοποο πῖϊὰ Ηΐ5 ῥϑορὶο : 1. [πὰ ἰδς Ηοὶγ 
ϑρίγίε, πθο τουθα}8 ΟἾγῖδὲ ἰὸ ὯΒ διηὰ ππΐί68 τ8 ἰο Ηΐπὶ ; 
4. ἴὰ ἴ6. ΟΒυτοῖῦ ποι ἰΒ Ηΐ8 Ὀοάγ, (86 {Ὀ]η688 οἵ ᾿ 
Ηΐτὰ ἐμαὶ δ]]οἰ ἢ 411 ἰπ 41}: 8. ἰῃ Ηἰβ πογὰ : 4. ἰπ Ηΐβ 
Βδογϑιηθηίϑ, οβροοΐθ}}γΥ [86 Τοτ 5 ΞΌΡΡοεΓ, ποτε Ηθ 
οὔιβ Ηἰπηβ6}} ἰο 86 Ὀοϊΐανοτ 88 ἢ18 βρίγι 18] [οοά ; 
ὅ. ἰη {6 Βοαγίβ οὗ Ὀοϊΐονογα, υσὸ Ἰἶν ἰπ Ηΐπὶ δὲ Ηθ 
ἴῃ πο, (ἢ Πορα οὗὨ ρίοτγ.---ΟἸ γῖδι᾽ Β οπιηϊργοβοποὺ 
ἴῃ 186 ΟὨυΓΟΣ : 1. 118 πδίυγο : (α) βρί γι [.8] γαδὶ ; (ὁ) 
αἰνὶμο- υτηδῃ , (6) τηραϊαίονῖαὶ δηὰ βανίηρ: 3. ἴ5 
παγηΐηρ : 8. 118. οομχίοτί ἧπ 116 δηὰ ἴῃ ἀρδιὶ.-- 
ΟἸγβι᾽ Β Ῥργοβοησο τὸῖ Η]5 του Ὀ6Γτ8 οἡ δασίλ {}}} Ηΐὲ 
οοταΐηρ  ἱποῖγ ργόθοποο τὶ ἢ Ηΐπ ἴῃ μοαυθῃ, τ οτὲ 
{867 88}8}} 8δ06 Ηΐπι 8 Ηδ ἷβ, ἰο μι ογ! γ δηὰ δ] ογ Βΐῃ 
ἔοτονυοσ.---ρὶ 8.] 



ΑΌΡΌΕΝΡΑ. 

ΒΥ ΤῊΒΕΒ ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΕΒΕΌΙΤΟΒ. 

ΤῊΣ μαῖα Μαπαδβοτίρὶ οὐ 186 ΒΙΌ]6, πιϊοῖ Ῥγοΐδββοῦ Τ βοβομάοτί σοβϑουοὰ ἔγοτα [86 ΟὈΒΟΌΣΙΥ οὗ [ῃ68 

Οοπγνοηὶ οἵ 5 , σφ ματῖπθ οὰ Μουπί Κ᾽ παῖ, διὰ σδγ ΠΥ οἰ ρα ἴῃ ὑτο αἰ οηΒ ἰῃ 1862 δῃμὰ 1868," ὕΝῸ Ὑ6Ά.Β 

δος {86 ἰδβιι6 οὗἩ [6 (υἰνὰ οἀἰάοπ οὗ Ὧν. δηροβ ΟὈΤατο αἰ οὐ Μαδιμον, Ὧ88 Ὀθθη ΘΑΓΡΟΓΌΠΥ ΘΟΙ,- 

Ῥδιοὰ ἱπ ργορασίηρσ ἴπ6 Ατηδτΐίοδη οἀϊΐοι οὗὨ [818 ποτῖς ἔγοτα Οπδρίον ΚΠ]. ἰο (86 οἷοβα οὗἩ ἴμ6 ἀοΒροὶ οὗ 

Μαιμον. 1 {πουρῆ! 1 τα8 ἰπ6 βΒγϑὶ ἴὸ ἀο 80, θαὶ [πδὲ Ὀεΐοτο 1 δηϊβμοα {86 ἰδϑὲ ραρεβ οὗ {8 γοϊπσηο, 

Ι ἰουπὰ ὑπαὶ Βδυτηοίη, ἴῃ 8 ΟὈΟΙΛΙΙΘΏΙΔΓΥ οἡ ἴδ6 αοδροὶ οὗ Κ5ὶ, Φοδη,} ἀπ Μογοσν, ἰὰ (86 ΒΗ οὐἰίοῃ 

οὗ δὶ8 ΟΟμπθηΐΑσΥ οὐ Μαίϊίδον, δοίι οὗἩ νος δρροαγοὰ ἰῃ 1864, δὰ ρῥγοοθάθα τηρ, αὐ ἰθαβὶ ἱπ ῥγίηϊ. 

Νὸ ογἰ σαὶ βοοἶαῦ οδῃ ἴζτιοσγο {1.18 τλδπυβοτὶρὶ Βογοαῖοσ. ἘῸτ ἰύ ἰβ [86 ΟὨΪΥ Θοχαρ]οίθ, ἀπὰ Ῥοσθδρβ [86 οἱ ἀοδὲ 

οὗ 8}1 [86 ποῖ] οοὐΐοο8 οὗἨ ἐδ:6 Β10]6, ΟΓ αἱ Ἰθαβὲ οὗὁἨ [8:6 βαῖὴθ δρθ δηὰ δυϊδου εν 88 [86 οοἰοδταιοα Υ᾽ δώοδῃ 

Οοάεχ (τ οἷ 15 ἰσασθὰ ὉΥ͂ βοῖθ ἰο {86 πιά 16 οὗὨἨ [6 ἔουσί ἢ οομ υτΥ), διὰ ἔαρ Ὀοίίος οαϊίοα Ὀγ 186 αοτηδῃ 

Ῥτοιοβίδπί Ῥγοΐδεββον, Τιϑομβοιάογί, ἐπδη ἐμ6 Ἰδίϊον γγαὰ8 ὉΥ ἰ89 1ἐα] πὶ Οαγάϊπαὶ, Απροῖο Μαὶ. [πὰ ἐδ δθβεῃοθ 

οὗ ἃ Β' Πρ]. τοῖς δρτοοὰ ὑροὰ ὈΥ οἰ ΐοβ (([ὰ6 Ῥγοροβοά ἀδεϊρηδίίου. Ὁ [86 ΗΘΌΓΟΥ ἢς 868 ποῖ γοὺ Ὀθ6ῃ 

δαορίοά, δηὰ 15 Ἰυϑέϊν οὐ᾽οοίοα ἰο ὈΥ ΤΎΊΘΖΘ]168 ἀπὰ οὐοσβ οα {86 στουμὰ οὗἁὨ ὑγροχταρἶοαὶ ἱποοηυθηΐθῃοο), 1 

ἰπίτοάυοο ἰδ ΔΙΉΤΔΥΒ 88 Οὐά. ϑέη., ἀμ 1 Βπὰ ἐμαὶ Ὧν. Μουον ἴῃ ἰμ6 ΒΝ οἀϊοι ἀ068 ἴμ6 βᾶῖηθ. ΑΒ1 οουἱἹὰ 

ποὺ ῥγοσιγα ἃ ΘΟΡΥ͂ οὗὨ [89 ῥτἰπίοά. οἀὐϊίοι οὗἨ ἐμὲ8 Οοάοχ {ΠῚ μαὰ βηυϊβμοὰ ἴῃ ἄγβὲ βαυθῃ ομαρίδγβ, 1 ΠΟῊ 

οοταρϊοίο ἰμ6 οτἰ σα] ρμασὺ οὗ [80 πουῖς ὈΥ δἀάϊηρ [8 τῆογα ἱπιροτίδης τοϑάΐηρθ ἰπ [μ6 βγβὶ βούβῃ ομδρίοσβ 

ἬΠΟΓΟ {867 ΑἸ Σ ἄτοτι {π6 ἐδχέιδ γεοερίμξ, οἱ ἩΠϊοἷ [Π6 Δα ϊ οτὶΖοα ἘΠ  ἶβὴ, ἃ γὴ6}} 88 8}} 86 οἰάον Ῥγοίβαίδῃης 

Ψογβίοῃβ οὗ ἰῃ8 ὅτεοκ Τοδιίδιρθηῦ ἃ. Βυ θιδη 4} Ὀαδβοὰ, 

ν ΦΝΟΥΌΝ ὙΚΕΤΑΜΕΈΧΤΟΌΝ ΒΙΝΔΙΤΊΟΌΜ, δίγο Νονὰπι Τοδίδσηθηΐατα σὰπὰ ΕἸ ρίδίοῖα Βαγηδθς οἱ Ἐτωρτπθηςβ Ῥαδίοτίϑ 

(Βεσπιλ Ἐχ Οραέσο ϑἰπαίέξοο δυδρίοιθ ΑἸθχδηάτί 11.) οὐηπίπτι Βυδϑίδγατλ ἱπυροσζαΐουίδ, ἐσ ᾿οπϑοσίβ Ὀχοίγαοϊο οὐυϊᾳπο 
Ἰείογαγατα ἰγαάϊο βοουγαίο ἀοβογίροι: ἘΝΟΤΉευΒ ἘΒΙΡΕΕΙΟσΒ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΧΟΒ ΤΙΒΟΗΚΝΡΟΕΨ, [160]. δὲ ΡΠ, Ὁγ,, οἵα, οἵδ. 

Ιλρεΐα, 1868. ΤῊΘ ἰοχὶ 18 διτβησοὰ [πῃ ἔθου ΘΟ απ 8 δῃὰ ΘΟΥοΓ8 148 201106: (πο Ἰοατηοὰ Ῥγοζεροηίέπα οἵ ἰδὸ οἀϊίος ᾿Ιχχχὶ 

ζ09119ο8ϑὅ. ΤΏ ΟΓΟ 16 Ὀοδί 68 8 τη δοσηῖ ΡΒοῖο-Π Βοσταρ δα ἴμο. 81 π}}16 οὐ! ἴοη οὗὨ [86 ὙΠο]ο ΒΙ δἰ το ΒΙΌΪΟ, ΡΌ δ ῃ 6 δὲ [ἢ9 6χ- 

Ῥϑη86 οὗ ἴὴ9 ΕἾΏΡΟΤΟΥ οἵ Επδϑίδ, ἢ 4 γοϊπη68 (8 ἴοσ [πο ΟἹὰ δηὰ 1 ἴου ἴ0 Νοῖν Τοβίδσηθῃηξ, ἔπ 6 Ἰδτίοῦ [ἢ 148 001105}, ὉΠάΟΣ 

ῖδοὸ {{|Ὸ0: ΒΙΒΙΠΟΒΌΝΜ ΟΟΡΕΧ Βινλιτιουθ ΡΕΤΕΟΡΟΙΤΑΧσΒ. Απρρίο!!α δυραδε δαί δ ἰστωροταῖοσίβ ΑἸόχδηάτγὶ 11. οἁ. Οοηδί. 

Τιροηοηάοτῦ, Ῥοίσοροι,, 1802. Α ΘΌΡΥ οἵ {μ18 τατὸ οἀϊίίοι 1 μδνὸ δἷδο δου βυϊ οὰ ΟΟΟΔΒΙ ΟΠ ΔΙΥ͂, ἰη ἔπο Αδίοσς ΤΙ ΌΤΩΤΥ οὕ Νονν 

Ὑοτκ. Ἐν [ΠΣ ἰπίογταδιίίοῃ οὐ (ἢ ἷ6 ἰτπηροτίδης Οοὗοςχ (ἰῃ ἐδ6 ἸἩτοτάδ οὗ Τί ομβοπάοτί: “ οπιπέμη οοαέσωπι ὠποίαζέωγη ϑοζιι8 
ἐπέεσον οπιπέινησμο ἀπεέϊχωξδοίπιο δ᾽"), τὸ τηῦδί σοΐογ [6 τϑαδου ἰο (16 διρὶ9 ργοζεσοπίθπα οἵ ΤΊΒΟΠΈΝΘΟΕΡ, 4160 ἴο 88. 
διιίεϊο οὔ ΗΟ ΈΝΤΕΙΡ ἴῃ αἰ8 Ζείέθολγι ᾿ ΚΣ τοἰδεοηδολαίέολο Τλεοϊζοσέο, νοὶ. Υἱῖ. (1864), Ὁ. 14 δ΄ δύων 6 ἀἰοροδοᾶ ἰοὸ αβϑίζῃ 
ἐξ ἴἰο 8 δοπιου αῖ δίδου 8.6), δηὰ ἐὺ ΒΟΒΙΥΈΝΕΒἮ ἰτοδίΐδο, τ οι 1 Ὦδτνο ποῖ 8661. 

τ Ηθῃ βίη οτρ, ἴῃ δ18 ΟΟγητη ἢ ΓΔΣΥ͂ οἢ ϑόδη, σοποϊαἀοά ἴη 1868, μΑγ8 πο δε ϑηξποη Ὑπδέα τος ἰο [μ[8 Οοάοχ, δπὰ [8 γ6 1} 
ἁἀείδοιί γο ἴῃ 8 οὐ οδὶ ροίεἱ οὗ υἱϑνν. 



ΤῊΗΕ ΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΟΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ. 

Οη. 1. 6.--Οοα, Κ΄. οσιἱίβ [ὴ6 βοοοηά ὁ βασι- 

λεύς, ἐὰλ6 ἀϊπο, αν δαυϊά. Κ5:ε 
Οοτσαθδίδγυ, Οὐ, Νιοίδ 1 οἢ ὑ. 48. 

γ. 18.--,ξἱοά, Βίπ. βυδβία!ῃβ γένεσις, δίγίλ, 

παξυὶϊίν (Β., Ο., Ρ., 5., Ζ., εἴο.,) ἱδοὶ- 

ΠΊΔΏΠ, Τίβομεπάοτί, ΑἸξογὰ) ἴον (16 ἰδαί. 
γε. γέννησις, ΜὮΪΟΝ ΙΩΔΥ͂ ΘΕΔΙῪ 

Ὦαγθ δυΐίβθῃ ἴγοτῃ ἐγέννησε Δη ἐγεν- 

νήθη, δῃηὰ 88 Δρροδσίηρ ἰὸ Βυϊ Π6 6σοῃ- 

ποοίΐϊου Ὀοίίοῦ (»αγέμα πιοΐμ8), ΘΟΙΏΡ. 
Μεγοῦ, ἰπ 186 ΒΠῚ οἄ., Ρ. 48. Βυὶΐ 

ΟἸὨτίδι᾽ 8 οτὐσὶῃβ νγϑ ἢοὶ ῬγοροΥΪ ἃ δέ- 

ψείξέπισ, φτιρεπάεγίπο, Ὑ ἐν νη σι ς (ἴτοστα 
γεννάω) ; ἃπὰ 606 γένεσις ἴ8 ὈΓΕῈΙ 

ΘΔ Ὁ]6 Ὀοιὴ ἴον ἱπίογῃδὶ δῃα ὄχίογηδὶ 

ΓΟΆΒΟΩΒ, (Οὐἴρ. μύ0κ6 ἱ,. 14: ἐπὶ τῇ 

γενέσει αὐτοῦ, ΜὨΐο. ἰ8 ὈοίίοΣ δὰΡ- 

δαιῖο (48 ἴῃ ἰΠ6 Επρ, Ἴετ.), ἴου εὗρον, 
ἕλεν 7ουπά (Υἱξ. : ἐποεπεγωιηῖ. 

ν. 18.---Ὁσοα. Ξἰπ, οπιὶὶθ θρῆνος καί, ἰαπιεῃ- 

ἑαϊϊου απὰ, Ὀερΐοτο κλαυθμός, τεῖρ- 

ἐπσ. ὅ.0 8}1} 186 οΥἶς 8] οαἀϊίοτα. ΤΒῈ 

ἐεχί. γεο. ΒΘΘτῊ8 ἰ0 Ὀ6 ΘηΪαγροα ἔγοτῃ ἴδε 

δορίιυδρίηι. 

Οη. 1Π. 3.---δια ἡσαιου, ἱλγουσὴ 7βαϊαλ, Ἰμδιοδά οἵἉ 
ὑπὸ “Ἡσαΐου, ὃν ]δαἑαλ. Το τοδαϊῃσ 
διά 8 Βυδβίαϊποα 4180 ὈΥ (οὐὰ. Β,, (, 

Ὦ., ὅγν., βδιϊά., ΖΞ τα. γ υῖκς., ατοθδ,, 
1μδοῦ., ΤΙΒΟΒοπα,, ΑἸΌ, διηὰ 18 τηῦτε 

οοττοοὶ; [Ὁ (6 ποτὰ ᾿Ῥδϑ δροκεοὴ ὧν 
(86 ΤΙοτὰ ἑλγοισὴ 5αϊδὴ (α οπεῖϑπο 

ῬΕΥ͂, 88 Ἰγβῃβουβ ἢ48 1. Βδποα ἰηϑετὶ 
ἴῃ ἰασὺ οἢ Ὁ. 67 δἷοσ ὄν: [ὠἀγουρὰ, 

δι ά]. 
Ῥοτγίρα ἴλογθ ἰδ γεννήσει. 

υ. 19.--Ὁοα. Κη. : δειγματισαι ἴοΓ 186 

ἰδοί. γέο. παρα δειγματίσαι ; ἴΠ6 παρα 

γ. 6.--Ὁοὰ. Κη. : ἐορδανη ποόταμὼω (εἶθο - 
ἷπ Οοὐά. Β., Ο΄., Μ., Δ., εἴς.) ἴον 

᾿ Ἰορδάνῃ ὑπ᾿ αὐτοῦ. Βιυὶῖ το- 

ἴῃ Οοά. δ΄π. Ῥείη ““»υωπείϊδ ποίαξιηι 

φυτγει ἀεἰεἴ,δ,,) Δ8 ΤΊ Βομοη ἀοτῖ ΓΟΤΉΆΣΚΒ, 

ΤῬγοΐεσ. Ὁ. χὶ, νι μοι 1 ἰουπὰ ἰο Ὀ6 

οοττοοῖ οὐ ἱπβρϑοίζου οὗ ὑμ6 ἔδο. δὶ πλ}]6 

οὐϊῶομι ἴῃ 86 Αϑίος 1ἰρτασγ. ΤῈ6 

ΒΘΏΒΘ, ΠΟΉΘΥΘΣ, 18 ποῖ αἰϊεγοα, Β'ποθ 

Ὀοὰ δειγματίζω (ΟὨΪΥ͂ οἰςα, Οοἱ. ἱΪ. 

16) ἀῃὰ παραδειγματίζω (ἰπίοο, Μαῖϊ, 

ῖ. 19 δὰ ΗΘ. νἱ. 6) πλθδῃ ἐὸ πιαζε α 

δλοιο ον ἐχαπιρίο Ο7 οπθ, ἰο »μέ ἰο δλαπιε. 

1 ΔοΠτηδηη, Τιβομοιάοσέ (θα. βορπια 

οτἱοα τηδ͵οσ, 1859), ΑἸοσὰ (41 δὰ. 

οὗ 1869), διὰ Μογοῦ (δἰ οὰ., θὰϊ ογῖῦ- 

ἀπρ ἴο ποίϊοο (86 οτρίπαὶ γοαϊηρ οὗ 

σοά. 31.) τοδὰ δειγματίσαι 0ἢ [6 
δυϊδοτὶιν οἵ Β., Ζ., δια βοβοὶα οὗ 

Οτίρϑῃ δπὰ Εὐβοθίυβ. 

νυ. 3ὕ.---Γξ᾽οἄ. β΄. ΤΟΘΒ ΒΙΤΩΡΙΥ : ἐτεκεν νιον, 

ἰμδίοδά οὐἠἨ ἰδ6 ἐδοί. γεο ἔτεκε τὸν 

υἱὶν αὑτῆς τὸν πρωτότοκον, 

δηἀ Ποτο δυδβίαϊπϑ {6 ὑθβιϊ τ ΟΩΥ οὗ 

Οοαὰά, Β., Ζ., οεἰς., δηᾶ {86 τηοάοτα ογ- 

08] οαἀϊἄομϑ. ΤᾺΘ οτηΐβϑίοῃ οὗ πρωτό- 
τόκον ἷἰβ ΤΩ] ΟἿ δαβίοσ δοοοπηθδδα (ὉΓ, οἢ 

ἀοοίγῖπαὶ ρτουπάδβ, ἰμ8η 118 ᾿ῃβογίίοῃ, 
δηα οδηποὺ αϑδθσὶ ἴῃ6 ΘΟΠΙΓΟΥΘΓΒΥ͂ Θ0.- 

οοτΐηρ (86 αὐοβίίοῃ οὗ 86 ὈτοΟΙΠΟΙΒ 
οὗ Ομ γϑῦ, βίποθ πρωτότοκος 18 Ομ ΪΏ6 
ἴῃ ἴμὐἶκὸ 11, 7, τ ΌΘΓΘ ἴθθγο 18. 20 γϑσὶδ- 

οι οὗ τοδάϊῃσ, ΟὩ {86 οἶμον Ὠδηᾶ, 

ἐδ6 ἑοττὰ ἀ068 ποί πεοεβδαγὶϊῃ Ῥτονθ ἰδπαὺ 

ΜαΓΥ μὰ οἰ ]άγοηῃ ἴον 6βι8. ΟΌΏΡ. 

Ογὶ!. Νοίς 2, οἱ Ῥ. ὅ2, δῃὰ ἐδ τϑῖμδγκ 

οὔ Φογοόσηθ, αυοϊοα ἰῃ Το απ οτ δ οτῖϊ, 

ΔΡΡδγαίιβ (δα. 7. Ρ. 4). 

ὅπ. 1 11.---Ὸοὰ, ϑ'π, τεδάβ: δον (εἶδον), ἐδδν 

ταμῷ, τῖυεν, ΤΑΔΥ͂ δα Ὀ66Ὼ ἱπβοσίο 
ἔγοια Ματὶς 1, ὅ. 

σπ. ΙΥ. ὅ.--οοὰ. Κἷπ. : εστησεν, ἕεχέ. τά.: 

ἴστησιν (ΒΕ. Υ. : δεἰίαίλ). 1ΔΟΙ πα πα 
δηὰ ΑἸΐογὰ δάορὶ ἔστησεν ἰῖὰ Β.. Ὁ, 

Ὦ., Ζ., πο Τιβομβεηάοτῇ (Ἷ οἀ,, 1809) 
δὰ Μουοῦ σοϊδίη ἴστησιν. Τα δοιδὶ 

ἱπίοστυρίϑ (86 ον οὗ ἴδ »»γάξεπ 
λιδίογίσωτι, ἴῃ 1818 γογΞ6 (παραλαμβάνει 

«ον λέγει), ΘΟΣΩΡ. γϑγβ. 8 δηὰ 10, δηά 

ΤΩΔΥ δᾶγθ Ὀδθὴ 8ἃ Οοοιτοοϊΐοῃ ἔτοια 

Τα Κα ἧἶν. 9. 
νυ. 10.--ὀόὌΩειίσω μον, δελίπα πι6, ἸΒ ᾿τδη 

ἰὰ Οοα. Κ'ἴμ., 88. ἰῃ οἵαν ἱπροτγίδει 

πίη 5868, δηα ἴῃ ΕἸΖΟΥ τ Β οα. (666 ἴδε 

δρραγαίυβ ἰῃ {π6 οτἱί. δα 015), πὰ 8 

ῬΓΟΌΔΌΪ δὴ οἷά ἱπβοσγέομ ἔτοπι Μαίϊ. 

χυΐ. 28, νθοτο Ῥεῖον 18 δά ατγοδαβὰ. 

Οὐμρ. [Δῃρ 6 8 χεσ. “Νοίς οἱ οἷ. ἵν. 

10, Ρ. 8ὅ. 

(πῃ. Υ͂. 11..-.--Οσοά. Κη. βΒυδίαϊῃβ [86 ἰεοί. γϑο. ψ εν- 

δόμενοι (Ε. Υ. ζαϊεεῖψ), πΈ ἢ πὴϑ 

Βυβροοίοα ὈΥ Οτἰ β δοῦ, δηα ἰμγοτι 

ουἱ οὔ ἰοχὶ Ὦγ Ετ  Ζβοδ 6, ̓Δοῦταπη, 
Τἰβομβοηάοτί, δὐηὰ Μετ, προ 8878 

(ΕΔᾺ δα. ῥ. 185) ταίμον ἴοο ἀορτοδῦο-: 

ΑΙΪγ: “.})ας επίδεῆγίϊολε μπᾶ ἀπ δίετυ 

εν Κοάδ πὰρ δελιοδολεπάε ἢ ογέ ἐδὶ εἰπ 

7 ροπιπιον, μπροσίρεν, ὑπᾶ ἀαλεν συλ 

υδγδολίεάδη, σοδίεἶζίεν Ζωμζαίς. (ΟΡ. 

ον. Νοίε 23 οἱ Ὁ. 98. 

νυ. 80.---Οοἅ, Βἷη. βυδίαϊῃβ. {πὸ αΐοσδηῃ Οοάεσ, 

γυϊεξαία (εαξ), οἰο., δ οιταδηη, Τοῦ εἢ- 

ἀοτῖ, Ττερο 168, δηα ΑἸδογά, ἴῃ σγεδάϊῃν 

εἰς γέενναν ἀπέλθῃ, ελομιὰ ἐδ 

»αγί ἱπίο λοϊΐ, ἰαβιοδιὰ οὗ 16 ἰδαΐ. γϑὸ. 
᾿ 



ΑὨΡΕΝΘΑ. 

βληθῇ εἰς γέενναν, δλοιϊα δὲ 

εαδέ ἑπίο λεῖζ, ὨΪΟΝ ΒΘΘΩΒ ἰὸ Ὀ6 8 

οογγθοίίοῃ ἴ0 βυϊ [86 Ῥτϑοθαϊηρ γογθα. 

γ. 44.--Ὁοα, Κἴῃ, τοδὰβ ΒΙΤΩΡΙΥ: αγαπατε 

τους ἐεχθρους υμῶν και προσ- 

εὐχεσθε νπερ τῶν διωκον- 

τῶν, ἴουθ γΟῺΥ ἐποηιίθδ απα »γαν 707 
ἐλοδα τοἣδο »εγδοομίε ψοι, δῃὰ οταὶίβ 
δον ὑμῶν ἱ86 ψογὰβ ἔγζοσῃη εὐλογεῖτε 

ἰο μισοῦσιν ὑμᾶς (δῖο85 ἑδδηι ἐλαΐ σὨ 86 
ψοι, ἀο σοοά ἰο ἐλοηι ἰλαΐ λαίε νου), 
δὰ ΔΙ͂ΟΣ ὑπὲρ τῶν ἴῃὩ6 πογβ: ἐπη- 

ρεαζόντων ὑμᾶς καί (υΐο ἀ6- 

ἐρίἑε εν μϑα6 γοι, απ). Ιὰ δρτεαβ ἴῃ 
τ]8 ογϊβδίοη π|ι Οοἀά. Β., Οορί,, 

Ιτοι,, Οτῖζ., Ευβοῦ., δὰ οἰμοῦ ἔδίΠο ΓΕ. 
ΓΤ ΟὨταδηι, Τὶ βομοηοτέ, Το ο 1168, δηά 

ΑἸ ογά, ὀἌἐχρύυησο (86 ποτὰβ γοΐοστϑα ἴο, 
88 ΔῊ ἰηἰογροϊδιΐου ἔγοτα ἔυκο νἱ, 238 ; 

θυ ἀο εἰΐ6 ἀῃὰ Μογοσ οὐ᾽δοὶ, βἴποοθ 

186 οτος οὗ (86 οἴδυβοθ ἰῃ [κὸ ἐκ 

ἀἰδοτοιί, ἀπὰ βἰποα [86 Ὠοτηοοίοϊοαία 

οουἹὰ ΘΑΒΙΥ οδῦβθ οἸηϊβδίοθμθβ.Ό Τῃ6| 
πτολὰβ ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καί, 

ΒΟΥΘΥ͂ΘΙ, ἃΓ6 ΥΟΙΥ͂ Βιβρίοίουθ, δπὰ ἴῃ 

811 ῬγΟΡΔΌΪ ΠΥ ἰπϑογίοα ἔγοπι [016 νἱ. 
28. Ηδηοθ Μουον, αἷβο, ρίνοβ ἰβοῖα 
ὉΡ. . 

ν. 41.---. (νά. Β΄ἴπ. βυβιαΐπμβ ἐθνικοί, λεαίλεη, 
τὶ Β., Ὁ., Ζ., γβσβ8. δῃᾷὰ ἔδίμοῦβ 

δραϊηϑὺ τελῶναι, »μδίοαπδ, ἩΔΪΟΝ 

ΒΟΘΙΙΒ ἴ0 ὮΔΥ͂Θ ὈΘ6ΘῺ ἰηδογίθα ἔγοχῃ Ὑον. 
46, Δ8 ΔΙΡΟΔΑΟῪ ΤΟΙΣ οα οὰ Ὁ. 1123, 
Ογὶ. Νοίο 6. 

σε. Υ͂Ἱ. 1.--ΟΥἈοα. Β΄ῖ'π, δζτθθβ ποθ δζαΐὶη πὶ ἰῃ6 

Μεαύίσδῃ ΜΆ. (ε150 Ὦ., Κὅυτ., Ηΐοθγοβ., 

Τία]α, Υ υἱχαίδ, Βανογαὶ βίο γθ, Τοῦτα, 
Τιβομοηά,, Ττορ., Α1). ἰμ τοδάϊηρ δι- 

καιοσύνην, γτὶιρλίοοιιδηεδδ, ἰπϑιοδαὰ 
οὔ ἐλεημοσύνην (ἰεχί, γόο.,) Μαϊ- 

(δὶ, Κΐ6012), τοι 18. “ἃ τη ϊβίδοῃ 
εἴοβδ, (16 βϑῃθγαὶ πδίαγα οὗ {μ]8 ορβῆῃ- 
ἴῃς οδαϊΐοιη ποὶ Ὀοΐηρ ρεγοοϊνοα,)" 

ν. 12.--δδοἀ. Κη. (αἸδο Β., Ζ.): ἀφήκαμεν 

(λαυς 7ογσίυθη) ἀραϊηδϑὺ ἐπ 6 ἰδοί, γόο. : 
ἀφίεμεν, δηα {Ππ τοδαϊησ οὗ Ὦ., Ε,, 

Ι,., οἴο. : ἀφίομεν, ΜῈΪΟΘὮ ΤΩΔΥ͂ ΠΑΥ͂Θ 

Ὀ66Ὰ ἰδίκοη ἤγοτα 0}τ0 χὶ. 4, 1δοθπι., 
Τίβομοηά., ΑἸέογὰ, δορὰ Μουϑσ, ἔδυοσ 

ἀφήκαμεν. 

γν. 13.--σδοὰ. δίῃ, οταῦβ (86 ἀΟΧΟΙΟΡῪ δηᾶ [ἢ6 
αἀπιεη ἷῃ ἰ86 [μοτ Β Ῥγδγογ, τὶ οὐδοῦ 

δῃοίοπὶ ὙΪΓΏ688685 διὰ 41} (ἢ6 τηοᾶοτῃ ᾿ς 

οτἰ οδ] οαἰύοτθ, ὀττωδῃ δηὰ ΕἸΏΡ] ΙΒ, 
ὀχοορὶ Μαιιμδοὶ, ποϑο ϑχοϊααῖνο δὰ- 

Βοζθῶοθ ἰο 8 οΟὟΏ ΜΟΘΟΟῪ ΙΩΔΠῦ- 

5607 

ΒΟΥΙΡίΒ ρἶνϑβ ἢ19 οὐϊώοῃ [6 ΟὨδγδοῖοῦ 

οὗ ραγι δ! γ. [Ὁ 8 ΠΘΏΘΓΑΙΠΥ τοσαγάθὰ 

88 Δ πβουτίοῃ ἔγοπι (86 6οο]οβί βίο) 
Ηἰϊαγρίαβ ἴῃ τ86 ἔουτιδ οοπίασγ. Οκ 
186 Οὐεῦ Βαπὰ, ἴτ ἰβ δι γοησὶν ἀοίοηἀοὰ 
838 ραπαυΐῃθ, ποῦ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ Β[ΟΓ, 88 τη θῃ.»- 

τἰομθὰ οῃ Ὁ. 122, Ὀαυὶ 4150 ΌΥ βου ΟΣ 

(4 ϑιρρίενιδπέ ἰο (λ6 αιμλονίχοα Ἐπ- 
σὴ Ῥογδίοπ οΥ ἐδ Ν. Τ., νοὶ]. ἷ, 
1846, ν».͵ 1δ 3). ΑἸΟΓ᾽Β ἰαΒ ΕἸ ΠΔΟΩΥ͂ 

διραϊηϑὺ ἱϊ, 88 αὐοἰοα ου ᾿. 122, δ σοῖ- 

ΤΔΙΙΥ ἴοο βίγοῃρ. Τδο ἱτπηροτγίδηοο οὗ 

[(}9 ο856 Ὑ]]1 50 Εγ 8 ἴῃ ἀδἀάἀϊησ Π6ΓΘ 
[86 Ῥγμοῖραὶ διραυιθηὶθ οα Ὀο( 81468 

οὗ ἐδ6 αὐυρϑίϊοπ, [ τηυϑὲ Ὀ6 δαἀπιϊοα 

18αὐ (πὸ τοεὶσλέ (ΟΡ ὉΥ͂ ὯῸ ΤΏΘΒῊβ 

(86 πιργιδεῦ) οἵἨ ἁὠοὐἱθίοδὶ ἰαΒ ΟΠ ΟΩΥ ἷ9 
ΤΑΙΒῈΣ ἀσαίηβὶ ἰΠ6 ἀοχοϊοσγ. Εου οὗ 

189 τηοβὺ δηοϊοηϊ υποῖαὶ ΜΗΒ., Οοα, Βίη. 
(418 οδηϊ.), γ αἴοδηυβ (Β., 41} οεπί.), 
Οδεϊδ τί ίθηβίβ, οΥ Οοάοσ Βοζῷ (Ὁ., 

διὰ ον 6: οοηϊ.), θυ] πη 818 σοβογὶρ- 

ἰι8 (Ζ., οὗ 86 6(ἃ σοηὶϊ., οοπίδἰπίηρ, οὗὅἁ 

186 Ν. Τ., [6 αοθρεὶ οὗ Μεαίίμον τι ἢ 
ΤΩΔΗΥ͂ ἰΔΟΊ 25), ἀπὰ ὅγε ουγθῖνο ΜΗ, 
(1, 17, 118, 180, 209, οὗ τουοὶ Ἰαΐον 

ἀδύ6), τλόγθοῦοῦ ἴῃ δποίθης [Δἴ γοῖ- 
Βίοῃϑ, δῃὰ τηοϑὺ οὗἨἁ {16 ΘΑΣΥ ἔα ΠΟΤΕ, 

οβρθοίδ!ν (Π6 [δ ομ68, ἱποϊυάϊηρ 
Οτίζοη, Τορίυ ]η, ἀπὰ Ογρτγίδη, πο 

στο Ῥγϑοίϊ 81 ΘΟΙΩΙ ΘὨΔΥ68 οἡ (δ0 

1οτὰ δ Ῥγδγοῦ, οὐδ (86 ἀοχοϊοίγ. 

ΤῈΘ οἴμαῦ υποῖδὶ ΜΒ, ἀτὸ μογὸ ἀοίοθοι. 

ἷνα, δῃὰ οαπποὶ Ὀ6 αὐυοϊοὰ [ὉΣ ΟΥ 

διραϊμαι, Οοά. ΑἸεσχαμάσίπυβ (Α., διὰ 
οομὮ) 8. του ]Ἱαιοα ἔγολ Μαίϊ, ἱ, ἰὸ 
Σχχυ, 6 (15 ἢτϑυ Ἰοδῦ σοταπιθῃοΐῃν : 
ὃ νυμφίος), δῃηὰ Οοά, ἘΕΡΏγδοιοὶ Κι γγὶ 
(Ο., διὰ οαπὶ.) οταΐι8 Μαίί. νυν. 16 ἴὸ 

. ΥἱΪ, 4 (Δοσοτάϊησ ἰο ΤΙΒο ΒΟ ΟΣ Β. οαΐ- 
(ἴοι, νι οἢ 18, ΒΟΥ ΟΥ, ἀπέογ Πδ ΟῚ 
ποὶ ἰῃ ἤο.Αἰτα116). [18 οτηϊββίομ ἔδοτα 
180 ἰοχὺ 18, ΤΔΛΟΓΘΟΥΘΓ, τὰ 1 ἢ το γα αἰ. 

οἱ ἴο δοοουπὶ ἴῸγ ἰμδὴ 118 ἰηβογίοῃ 

ἔτοιῃ ἰῃ6 ἀηοίουί ᾿ἰυγχῖοϑ. Βαϊ οἱ (ἢθ 

οἶμον μαηᾶ, {πὸ ἀοχοϊοΥ 8. αἰγοδὰυ 
ἴουπὰ πῃ {π6 νοπογδῦϊα Ῥαβοιῖίο (οὗ [9 
δοοοπὰ οΘηςΌΓΥ), πὰ ἴΠ6 {00 ὙΟΌΏΡΘΡ 

πγτίδο γοτείοηβ (ΡὨΠοχθηΐδθα δπὰ 
ΗΪΘτοβοϊ γιαϊίδη8), ἷἱπ 86 ϑαμίαϊο Οὗ 
Τμοραῖο ᾿ΕξΥριίδῃ Ὑαγϑίου (πο α 
ΤΆΣΝΚΒ ποχὺ (0 [8286 Ῥαβοιϊίο οὐ [ἢ9 
Βοοθ οὗ δηίζαυϊίγ), ἐμ06 ΑἸ Ὠορὶο, 

Αὐτηοηΐδη, ἀοἰμἶο ἀπὰ Οτγοροσγίδη Υ οῖ- 
δἴοὨβ, ἰῃ 186 ΑΡροβίο]ἶοδὶ ΟομδβιλιοΏ 8. 

ΟΠ γυβοβίοσω, 88 Ὑ6.1 δ8 ἰῃ ΠΟΩΣΪΥ 8]} 

ἐμ ἅνο μυμπαγρα ΟΓ ΠΊΟΓΟ ΟΌΓΒΙΤΟ ΔῈ 



ἀβοτρί8 ἰὰ προ 186 δἰχίῃ ομαρίος οὔ. 
Μδίθον 18 ργοδοσυνοᾶ, Αϑ ἴο ἰῃίθγῃδὶ 

᾿ ΓΟΔΒΟΏΒ, ἰζ οδὴ ΒΑΓΟΪΥ 6 υγγοὰ (δαὶ 
1Π6 ἀΟΧΟΪΟΜΥ͂ ἱπίοττυρίϑ ἴῃ 6 οοπίοχὶ ΟΥ 

1:86 Ἰορῖὶςα! οοπηθοϊΐοη ὈδΌΘΘΠ ὙΘΓΒ. 

12 δηὰ 14 (βοδοῖζ, Μογον, Α]ίογὰ) : 

ἴον (18 δυρυχωοηΐ που]ὰ γτοαυΐγο υ8 ἴο 

σ8 66] [πὸ πὮΟΪ6 οὗ γον. 18 (βογίνθῃθυλ 
ΝΟ οὔθ οδὴ ἀουδὶ ἰδ6 οιϊηοαὶ ῥτο- 

ῬτίοιΥ οὗἁ [μ}8 βοϊθῆῃ σοποϊ βίο ΜΙ Οἢ 

6 6 δοσυδβίοτηρα (0 τοραγὰ ἔτγοτῃ ἴῃ- 

ἴΔΏΟΥ 88 δὴ ἰπίαρταὶ ρασὶ οὗ [86 ὈΓΔΥΘΡ 

ΟΥ̓ ῥγϑγοτΒ, δῃὰ σὰ] οἢ τὸ που] ΠΟΝ 

ΠΟΥ͂ΟΡ (μἰηὶς οὗἨ δδου βοίηρςς ἰο οτἰ εἰς δὶ 
ΘΟ Β  ἀογδ 8 ἴῃ ΟΡ ῬοΟρυΐαῦ Β10]68 

δηὰ ρου] 5 δῃηά μτίναϊθ ἀθυοι δ. 

ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἰδ τδϑ ἐπ6 ργου δι ηρ ουδβίοτα 

Οὔ86 ΟΠ βδηβ ἴῃ ἴμ86 Ἐδδβὶ ἔγοτα [ἢ 6 
Ὀοχίπηϊηρ (0 ὈΓΔΥ͂ (86 Γογὰ δ ῬΓΆΥΘΡ 

πὶ τὸ ἀοχο ορῦ, οορ. 2 Τίπι, ἷγ. 

18. ΘΟ γγβοβίοσζω δοϊωσηθηῖβ οἢ ἰύ π|ι}- 

οοὐ (6 Ιοδδβὺ δοῃϑοϊουβηθδβδ {μαὶ 18 

δυο η ἰοἐ Υ̓͂ 15 ἀου Ὀ Ὁ]. 

Ιῃ ἴπ6 βονοπίδ ομδρίορ Οοα, βἷπ, ΟΓΒ πὸ ἰτ- 

ρΡογίδηϊ ἀονίδι0η8 ἔγομῃ 186 γοοεϊνϑα ἰδχῖ, 

σα. ΥΙ1. 2.---οὰ. 5ἴπ. βαβίδί ῃβ τὶ (86 Ὀαδὲ δῃ- 

οἰομΐ δυϊμογίθ μετρηθήσεται, 

ΤῊᾺ ΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΟΙΝῸ ΤῸ ΜΑΤΊΗΕΥ. 

δλαῖϊ δα πιραειγοα, Ὑ᾽ ὈΙΟὮ 'β ΟΝ δορὶ 
οἀ ὈΥῪ 16 οὐϊίοτβ ἴ6 ατοεκ ἰοσὶ 

(οσθῶ ὅδ: Σ δπὰ Τμοῖϊο, δὰ Ὑοσὰμ 
ἩΟΣΌ, ΠΟ δάποῦο οἰ σθοὶν ἴὸ ἴἰμὸ ΕΠ 

ζουΐν ἰοχὶ), ἀραίηβιὶ ὑπὸ ἐξοί. σέο. ἀντ ι- 
μετρηθήσεται, δλαϊέ δὲ πιεαδιιτοά αραϊκ͵ 

ΟΓ ἐπ ἐωγῆ (τόμ Γαἶκοὸ τἱ. 838). 

ΟΟΚ. δῖπ, 
γυ. 4.---λέγις (λόγει:). ««... 6... ἐρεῖς. 

γν. 18.--εἰσελθατα...... «οοοοοοο..οεἰτέλθετε. 

Υ. 14.---οτι στενὴ" 

Φ Ὡπ πλατιία ...«6. 066. ἐν υύνον αν πλατεῖα ἡ πύλη (50 Β.} 

γΥ. 231.--τὰ θεληματα.....««..6 66. τὸ θέλημα (80 8150 Β.)} 

γ. 24.---ομοιωθησεται ....«-...6.6- ὁμοιώσω αὑτόν. 

γν. 91.---ηλθαν........ ἀφ οτυύςο ἐς ἦλθον. 

γ. 28.---οτελεσεν.. ..... ΤΡ ΤΥ συνετέλεσεν 

Υ, 29.---γραμματεις αντῶν -...... γραμματεῖς. 

5 Βαϊ τ [5 ποὶ οοτίδίη Ὑβοῖμοσ ὅτι οἵ τί τῖϑ ἴδε οτί ξίοδὶ 
τοδάϊηχ. Τιδοβοιάοχί σοιηδκα, ὥυοἶεσ. ΧΙ, δὰ πιοτοῦτι» 

πϑδαλ ἰγ. οχίδυίοσοπι : ἥτε: Ο Ἰἱξζοτεθ Ὀαποίθπι ἰπιροαί πη: 

ποδοῖο δὴ δηΐθ (», δ Β ροβαοσζῖῖ; οΟὈσὶ πὶ τοῖο βοΐας ὧν 

δὐάϊα!." Ὅτι στενή, 20» δέναΐξ, ἰ6 ἴῃ: τοδάϊης οἵ (δ 
ἑοαί, γα. διὰ τοϊδ ποὰ ὮὉγν Τἰδεοϊοπ οί δηὰ ΑἸίογά, δαὶ [ἰ 

ΤΩΔΥ͂ ΘΆΒΙΥ πᾶν αὐίδου ὕοϊα ὅτι πλατεῖα, τοῖ, 18, [δεὶ- 

τη ΔΏΏ, Δέογοσ, δπὰ βουίυθοοῦ ὑσοΐοσ τί στενή, Ἀοιο εἰγοῦ 
(γαυϊχκείι : σιατι ἀαπσωδίαλ, εἰσι ἢ85 ἴ86 Ὀαϊδηοο οἵ εχσίεῖ- 
ὯΔ] αὐἱάθηοο ἴῃ 18 ἔλυοσ. 
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